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 الشكر والتقدير

ي عمى درب العمم.. إنه نعم إن الشكر خالص كمه هلل، فمه الشكر والحمد عمى أن ألهمني وسدد خطا
 المولى ونعم المعين.

لى منن أعطنى منن حةنيمة فكنر  أ خص بجزيل الشكر والعرفان كل من أشعل شمعة عمم في دروبنا وا 
الفاضنل أتوجنه بالشنكر الجزينل إلنى الندكتور و ... كمية الحقوقالكرام في  األساتذةإلى ...  لينير دربنا

اهلل كننل خيننر ولنه منننا كننل التقنندير  عمننى هنذ  الدراسننة فجننزا .. الننذي تفضنل باشننرافه محمند الشننةلدة
لنى الممنتحن الخنارجي الندكتور واالحترام لى الممنتحن النداحمي الندكتور الفاضنل شنادي خةيمنة، وا  ، وا 

 الفاضل باسل منةور، عمى ما قدما  من نةح وتوجيه إلتمام هذ  الرسالة.

لى أمي الحبيبة..حفظها  لى الوجه المفعم بالبراءة.. إلنى منن أر  والشكر الى والدي العزيز وا  اهلل.. وا 
     وزوجتي وأبنائي.التفاؤل بعيونه.. إلى مةكي في الحياة..

 
 كما أتقدم بالشكر ةادقًا الى كل من كان له فضل في أن ير  هذا العمل النور، واهلل ولي التوفيق
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 :الممخص

يػػػػة لر بتػػػػو دػػػػي اسػػػػتعادة السػػػػ ـ، كتخػػػػكؿ المػػػػادة يسػػػػتند المجتمػػػػع الػػػػدكلي عنػػػػد إرسػػػػاؿ قػػػػكة حمايػػػػة دكل
( مػػػػف ميثػػػػاؽ األمػػػػـ المتحػػػػدة مجمػػػػس األمػػػػف بجػػػػكاز القيػػػػاـ بمػػػػا يمػػػػـز مػػػػف األعمػػػػاؿ لح ػػػػظ السػػػػمـ 23)

كاألمػػػػػف الػػػػػدكلي أك إلعادتػػػػػو إلػػػػػل نصػػػػػابو، كمػػػػػف أمثمػػػػػة الحػػػػػاالت التػػػػػي تػػػػػدخمت دييػػػػػا األمػػػػػـ المتحػػػػػدة 
كالعػػػػػراؽ، كذلػػػػػؾ ب رسػػػػػاؿ قػػػػػكات ح ػػػػػظ سػػػػػ ـ أك الػػػػػدكؿ العاممػػػػػة تحػػػػػت لكاغيػػػػػا الصػػػػػكماؿ كيك سػػػػػ ديا 

 مسمحة أك  ير مسمحة أك قكات مراقبة. 

صػػػػػػػػراعان مسػػػػػػػػمحان بػػػػػػػػيف ال مسػػػػػػػػطينييف كاإلسراغيميينػػػػػػػػػ  1421كتشػػػػػػػػيد السػػػػػػػػاحة ال مسػػػػػػػػطينية منػػػػػػػػذ سػػػػػػػػنة 
المذبحػػػػة التػػػػي ارتكبيػػػػا المسػػػػتكطنيف ارتكػػػػب خ ليػػػػا اإلسػػػػراغيميكف العديػػػػد مػػػػف جػػػػراغـ الحػػػػرب، كمنيػػػػا 

 دػػػػػي مدينػػػػػة الخميػػػػػؿ باإلةػػػػػادة إلػػػػػل المذبحػػػػػة التػػػػػي ارتكبيػػػػػا الجنػػػػػدم اإلسػػػػػراغيمي 1442الييػػػػػكد عػػػػػاـ 
يػػػػػػػدالف بشػػػػػػػكؿ جمػػػػػػػي عمػػػػػػػل أف أمػػػػػػػف ال مسػػػػػػػطينييف  1442قبيػػػػػػػؿ نيايػػػػػػػة عػػػػػػػاـ  )بػػػػػػػاركخ جكلدشػػػػػػػتايف(

 ميدد بالخطر.

تػػػػػػـ عمػػػػػػل إثػػػػػػر ىػػػػػػذه المذبحػػػػػػة إرسػػػػػػاؿ بعثػػػػػػة تكاجػػػػػػد دكلػػػػػػي مؤقػػػػػػت دػػػػػػي مدينػػػػػػة الخميػػػػػػؿ، بنػػػػػػاءن عمػػػػػػل 
 يمتيا القياـ بأعماؿ المراقبة كالمتابعة ككتابة التقارير. تكصيات األمـ المتحدة م

عانػػػػػػػػػػت األراةػػػػػػػػػػػي ال مسػػػػػػػػػػطينية مػػػػػػػػػػػف االنتياكػػػػػػػػػػػات اإلسػػػػػػػػػػراغيمية ألبسػػػػػػػػػػػط حقػػػػػػػػػػكؽ اإلنسػػػػػػػػػػػاف منػػػػػػػػػػػذ 
،  كلحمايػػػػػة المػػػػػدنييف ال مسػػػػػطينييف ال بػػػػػد مػػػػػف الحصػػػػػكؿ عمػػػػػل اعتػػػػػراؼ دكلػػػػػي بحقػػػػػكقيـ 1424العػػػػػاـ

 .كدؽ ما تناكلو القانكف الدكلي

ف 1421تعتبػػػػػر خاةػػػػػعة ل حػػػػػت ؿ الحربػػػػػي اإلسػػػػػراغيمي منػػػػػذ عػػػػػاـ كادػػػػػة  نية األراةػػػػػي ال مسػػػػػطي ، كا 
حالػػػػػػة الحػػػػػػرب أك االحػػػػػػت ؿ ال تع ػػػػػػي الدكلػػػػػػة المحتمػػػػػػة مػػػػػػف التزاماتيػػػػػػا الدكليػػػػػػة، كمسػػػػػػؤكلياتيا تجػػػػػػاه 
السػػػػػكاف المػػػػػدنييف كاحتػػػػػراـ حقػػػػػكؽ اإلنسػػػػػاف دػػػػػي األراةػػػػػي التػػػػػي تحتميػػػػػا، خاصػػػػػة إذا كانػػػػػت الدكلػػػػػة 

سػػػػػػػراغيؿ كقعػػػػػػت عمػػػػػػػل ات اقيػػػػػػة جنيػػػػػػػؼ كعمػػػػػػػل المحتمػػػػػػة مكقعػػػػػػػة عمػػػػػػل ات  اقيػػػػػػػات حقػػػػػػكؽ اإلنسػػػػػػػاف، كا 
العيػػػػػػػديف الػػػػػػػدكلييف،  كىمػػػػػػػا العيػػػػػػػد الخػػػػػػػاص بػػػػػػػالحقكؽ االقتصػػػػػػػادية كاالجتماعيػػػػػػػة كالعيػػػػػػػد الخػػػػػػػاص 

أحكػػػػػاـ كقكاعػػػػػد القػػػػػانكف الػػػػػدكلي اإلنسػػػػػاني تنطبػػػػػؽ  ديػػػػػؿ ىػػػػػذا يعنػػػػػي أفبػػػػػالحقكؽ الدكليػػػػػة السياسػػػػػية، 
أثنػػػػػػػاء يػػػػػػػة جنيػػػػػػػؼ الرابعػػػػػػػة المتعمقػػػػػػػة بحمايػػػػػػػة المػػػػػػػدنييف ات اقكخاصػػػػػػػة عمػػػػػػػل األراةػػػػػػػي ال مسػػػػػػػطينية، 

 النزاع المسمح.
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دػػػػي ال صػػػػؿ األكؿ ُذكػػػػر تنػػػػاكؿ الباحػػػػث دػػػػي ىػػػػذه الدراسػػػػة السػػػػند القػػػػانكني إلنشػػػػاء ىػػػػذه البعثػػػػة، كمػػػػا 
يعتبػػػػر بػػػػػدي ن عػػػػف إرسػػػػاؿ األمػػػػـ المتحػػػػدة لقػػػػكات ح ػػػػظ السػػػػػ ـ، أف عمػػػػؿ البعثػػػػة دػػػػي مدينػػػػة الخميػػػػؿ 

مـ المتحػػػػػدة بشػػػػػكؿ مباشػػػػػر مػػػػػف حيػػػػػث التمكيػػػػػؿ حيػػػػػث أف ن قػػػػػات البعثػػػػػة دمػػػػػـ تػػػػػرتبط ىػػػػػذه البعثػػػػػة بػػػػػاأل
 عمل حساب الدكؿ التي تـ تشكيؿ أعةاء البعثة منيا.

خطػػػكة تميػػػد لكجػػػكد قػػػكات حمايػػػة دكليػػػة التكاجػػػد الػػػدكلي المؤقػػػت دػػػي مدينػػػة الخميػػػؿ  ىػػػؿ تعػػػد بعثػػػة ك 
 مدينة الخميؿ؟ تتبع مجمس األمف مباشرة؟ ككيؼ يمكف االست ادة مف كجكد ىذه البعثة دي

إنيػػػػػػػػاء انتياكػػػػػػػػات حقػػػػػػػػكؽ اإلنسػػػػػػػػاف التػػػػػػػػي يقترديػػػػػػػػا اإلسػػػػػػػػراغيميكف ةػػػػػػػػد ال مسػػػػػػػػطينييف ال يكػػػػػػػػكف إال 
بالتمسػػػػػػؾ بالنصػػػػػػكص القانكنيػػػػػػة كأسػػػػػػاس لحػػػػػػؿ الصػػػػػػراع ال مسػػػػػػطيني اإلسػػػػػػراغيمي، لػػػػػػذا تتنػػػػػػاكؿ ىػػػػػػذه 
 الرسػػػػػػالة دراسػػػػػػة مكةػػػػػػكع بعثػػػػػػة التكاجػػػػػػد الػػػػػػدكلي دػػػػػػي مدينػػػػػػة الخميػػػػػػؿ التػػػػػػي يشػػػػػػار إلييػػػػػػا اختصػػػػػػاران 

 The Temporary international( كىػػػػػػي األحػػػػػػرؼ األكلػػػػػػل مػػػػػػف )TIPHبػػػػػاألحرؼ )

Presence In The City Of Hebron)  ذلػػػؾ أف ىػػػذا األمػػػر لػػػو ارتبػػػاط كثيػػػؽ بالقةػػػية ،
المبػػػػػررات التػػػػػي أدت إليجػػػػػاد ىػػػػػذه الباحػػػػػث درس يػػػػػال مسػػػػػطينية كبػػػػػالقكانيف كالقػػػػػرارات الدكليػػػػػة، بحيػػػػػث 

ني إليجػػػػػػاد ىػػػػػػذه البعثػػػػػػة كبيػػػػػػاف ماىيتيػػػػػػا، حيػػػػػػث سػػػػػػيتناكؿ الباحػػػػػػث السػػػػػػند القػػػػػػانك  يبػػػػػػيفالبعثػػػػػػة، كمػػػػػػا 
اإلجابػػػػة عمػػػػل عػػػػدد مػػػػف األسػػػػغمة مثػػػػؿ ىػػػػؿ تعتبػػػػر بعثػػػػة التكاجػػػػد الػػػػدكلي المؤقػػػػت دػػػػي الخميػػػػؿ شػػػػكؿ 
مػػػػف أشػػػػكاؿ الحمايػػػػة الدكليػػػػة، إذا كانػػػػت كػػػػذلؾ دمػػػػا ىػػػػي صػػػػ حياتيا كمػػػػا ىػػػػي ا ليػػػػات المتػػػػكدرة ليػػػػا 

 كما ىك مستقبميا؟ لمقياـ بمياميا؟
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Abstract: 

In pursue to achieve its desire to restore peace; the international community seeks to 

deploy international protection forces. Article (42) of the UN Charter allows the Security 

Council to take the necessary actions to maintain or restore international peace and 

security,  such   interventions by the United Nations or other states operating under its 

banner are in the cases of Somalia, Yugoslavia and Iraq, where armed or disarmed 

peacekeeping forces or monitoring forces were sent. 

The massacre perpetrated by Jewish settlers in 1994 in the city of Hebron, as well as that 

committed by the Israeli soldier (Baruch Goldstein) shortly before the end of 1996, are a 

clear indications that the Palestinian security is endangered. 

Following the last massacre and based on the UN recommendations, a Temporary 

International Mission was sent to Hebron with the tasks of monitoring, following up and 

reporting.  

Since the year 1949, the Palestinian territories has significantly suffered from the Israeli 

violations of the most basic human rights. In an attempt to protect Palestinian civilians, it 

became necessary to obtain an international recognition of their rights as stated in the 

International Humanitarian Law. 

Furthermore, the Palestinian territories since 1967 were all considered to be subject to the 

Israeli military occupation. Nonetheless, the state of war or occupation do not absolve the 

occupying power of its international obligations and responsibilities towards  civilians, or 

of respecting human rights in the territory it occupies, what if that occupying State had 

signed  human rights conventions, mentioning that Israel  has not only signed the Geneva 

Convention, but also the  two International Covenants namely the International Covenant 

on Economic, Social and Cultural Right, and the International covenant on political rights. 

Does this mean that the provisions and rules of the International Humanitarian Law are 




 

 و
 

applicable to the Palestinian territories, particularly the Fourth Geneva Convention relative 

to the Protection of Civilian Persons in Time of War? 

In this study, the researcher has addressed the legal foundation of forming such a mission, 

and has found out as will be explained later in Chapter I of this study, that the Mission task 

in the city of Hebron is just an alternative rather than sending peacekeeper forces by the 

UN. This Mission is not directly linked to the UN in terms of funding; as its expenses are 

on the account of the member states constituting it.  

Does the Temporary International Presence in Hebron consider a step paving the way 

towards the presence of international protection forces under the direct control of the 

Security Council?,  and how to get best benefit from the presence of such a mission? 

Ending human right violations committed against Palestinians by Israelis; could be 

achieved only by the adherence and application of the legal texts being the basis to resolve 

the Israeli-Palestinian conflict. Therefore, this thesis will address the subject of the 

International Presence in Hebron (TIPH: which stands for The Temporary International 

Presence in The City of Hebron), as it is closely linked to the Palestinian issue as well as 

the international laws and resolutions. The researcher will study the justifications leading 

to the formation of this mission, going through the legal foundations for its creation, 

explaining its nature, and discussing number of questions regarding whether the 

Temporary International Presence in Hebron is a form of an international protection, if so, 

what are its powers, mechanisms available to carry out its tasks, and what its future? 
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 المقدمة

ت إسػػػػػػػراغيؿ عمػػػػػػػل ا تصػػػػػػػاب أرض الشػػػػػػػعب ال مسػػػػػػػطيني، د ػػػػػػػي الرابػػػػػػػع عشػػػػػػػر مػػػػػػػف أيػػػػػػػار عػػػػػػػاـ  قامػػػػػػػ
 ػػػػػػػادر المنػػػػػػػػدكب  السػػػػػػػػامي البريطػػػػػػػػاني  بشػػػػػػػػكؿ رسػػػػػػػػمي  األراةػػػػػػػػي ال مسػػػػػػػػطينية كدػػػػػػػػي ذات  1421

 1اليـك  أعمف عف قياـ الدكلة الييكدية. 

ار تقسػػػػيـ صػػػػدرت عػػػػدة قػػػػرارات عػػػػف أجيػػػػزة األمػػػػـ المتحػػػػدة دػػػػي شػػػػأف القةػػػػية ال مسػػػػطينية  منيػػػػا قػػػػر 
كلكػػػػػف الشػػػػػعب  1947.2الػػػػػذم اتخذتػػػػػو الجمعيػػػػػة العامػػػػػة ل مػػػػػـ المتحػػػػػدة عػػػػػاـ ( 181)دمسػػػػػطيف رقػػػػػـ 

 إسػػػػػراغيؿ، ال مسػػػػػطيني كالػػػػػدكؿ العربيػػػػػة لػػػػػـ يقػػػػػب  بقػػػػػرار التقسػػػػػيـ كنشػػػػػبت الحػػػػػرب بينيمػػػػػا كبػػػػػيف دكلػػػػػة
انتيػػػػػػػت تمػػػػػػػؾ الحػػػػػػػرب بعقػػػػػػػد ات اقيػػػػػػػات ىدنػػػػػػػة، كعجػػػػػػػز العػػػػػػػرب عػػػػػػػف الكصػػػػػػػكؿ إلػػػػػػػل إقامػػػػػػػة الدكلػػػػػػػة 

دقػػػػػاـ المسػػػػػتكطنكف ، 1421( أيػػػػػار عػػػػػاـ 12دػػػػػي )اسػػػػػراغيؿ أعمػػػػػف قيػػػػػاـ حيػػػػػث  3نية المسػػػػػتقمة.ال مسػػػػػطي
الييػػػػػػػػػكد بتػػػػػػػػػدمير القػػػػػػػػػرل ال مسػػػػػػػػػطينية  كأقػػػػػػػػػامكا عمػػػػػػػػػل أنقاةػػػػػػػػػيا أك دػػػػػػػػػكؽ أراةػػػػػػػػػييا مسػػػػػػػػػتكطناتيـ 

 كمستعمراتيـ.

إقامػػػػػػػػػة عػػػػػػػػدد مػػػػػػػػػف حتػػػػػػػػل يكمنػػػػػػػػػا الحاةػػػػػػػػر، ال تػػػػػػػػػزاؿ إسػػػػػػػػراغيؿ تعمػػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػل  1421كمنػػػػػػػػذ سػػػػػػػػػنة 
ف كانػػػػت تيػػػػدؼ مػػػػف كراغيػػػػا إلػػػػل تػػػػكطيف أكبػػػػر عػػػػدد ممكػػػػف مػػػػف الييػػػػكد دػػػػي المسػػػػتكطنات دػػػػي دمسػػػػطي

دمسػػػػػػطيف، كىػػػػػػك مػػػػػػا نػػػػػػتم عنػػػػػػو تشػػػػػػريد ال مسػػػػػػطينييف مػػػػػػف كطػػػػػػنيـ، ىػػػػػػذا كقػػػػػػد صػػػػػػدرت عػػػػػػف مجمػػػػػػس 
( 211، 211، كالقػػػػػػػػراراف )1411ديسػػػػػػػػمبر عػػػػػػػػاـ  33( دػػػػػػػػي 216)األمػػػػػػػػف قػػػػػػػػرارات منيػػػػػػػػا  القػػػػػػػػرارات 

راةػػػػي التػػػػي تحتميػػػػا إسػػػػراغيؿ ىػػػػي أراةػػػػي التػػػػي تعتػػػػرؼ دييػػػػا بػػػػأف األ، 1411ينػػػػاير عػػػػاـ  6بتػػػػاريخ 
 4( الذم أكد عمل أف دمسطيف أراةي محتمة."242باإلةادة إلل قرار رقـ ) ،عربية

                                                           
 .26,صػػػػ1416دار الجميؿ لمشر,عماف, 1.جابر إبراىيـ الراكم، القةية ال مسطينية دي القانكف كالكةع الراىف,ط 1

 .12ص، سابؽلامرجع ال . 2

 .111ص، سابؽالمرجع ال  3

. عبػػػػػػد العزيػػػػػػز دػػػػػػكدة، المركػػػػػػز القػػػػػػانكني ل حػػػػػػت ؿ الحربػػػػػػي، المجمػػػػػػة المصػػػػػػرية لمقػػػػػػانكف الػػػػػػدكلي، المجمػػػػػػة المصػػػػػػرية لمقػػػػػػانكف 4
 . 21،ص1424الدكلي، المجمد الخامس كالعشركف 
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بػػػػػدأت الم اكةػػػػػات بػػػػػيف إسػػػػػراغيؿ كمنظمػػػػػة التحريػػػػػر ال مسػػػػػطينية عمػػػػػل أسػػػػػاس قػػػػػرارم مجمػػػػػس األمػػػػػف 
اكةػػػػػػػات ، كتكاصػػػػػػػمت الم 1441مػػػػػػػع انعقػػػػػػػاد مػػػػػػػؤتمر مدريػػػػػػػد لمسػػػػػػػ ـ عػػػػػػػاـ  (338و 242الػػػػػػػدكلي )

، كمػػػػػػػػا كقعػػػػػػػػت 1442حتػػػػػػػػل تكقيػػػػػػػػع ات ػػػػػػػػاؽ إعػػػػػػػػ ف المبػػػػػػػػادئ اإلسػػػػػػػػراغيمي ال مسػػػػػػػػطيني )أكسػػػػػػػػمك(عاـ 
، كات اقيػػػػػػة الحكػػػػػػػـ الػػػػػػػذاتي 1442أريحػػػػػػػا عػػػػػػػاـ -إسػػػػػػراغيؿ كمنظمػػػػػػػة التحريػػػػػػر ال مسػػػػػػػطينية ات ػػػػػػػاؽ  ػػػػػػزة

 1446.1حكؿ الة ة الغربية كقطاع  زة عاـ 

كمنيػػػػػػا التكاجػػػػػػد احة ال مسػػػػػػطيني ة، كعديػػػػػػدة ىػػػػػػي األحػػػػػػداث السياسػػػػػػية كالعسػػػػػػكرية التػػػػػػي شػػػػػػيدتيا السػػػػػػ
بالدراسػػػػػة كةػػػػػع مدينػػػػػة الخميػػػػػؿ التػػػػػي خةػػػػػعت الباحػػػػػث تنػػػػػاكؿ يالػػػػػدكلي دػػػػػي مدينػػػػػة الخميػػػػػؿ، حيػػػػػث 

تعتبػػػػر مػػػػف أكاغػػػػؿ المػػػػدف  التػػػػي، 1421كسػػػػاغر مػػػػدف الةػػػػ ة الغربيػػػػة ل حػػػػت ؿ اإلسػػػػراغيمي منػػػػذ عػػػػاـ 
د اإلسػػػػػ مي، الػػػػػذم يعػػػػػد العربيػػػػػة دػػػػػي التػػػػػاريخ اإلسػػػػػ مي، كبنػػػػػي دييػػػػػا الحػػػػػـر اإلبراىيمػػػػػي دػػػػػي العيػػػػػ

 رابع مسجد إس مي مقدس دي العالـ اإلس مي.

منػػػػػذ ذلػػػػػػؾ الكقػػػػػػت كاإلسػػػػػػراغيميكف يشػػػػػػرعكف دػػػػػػي بنػػػػػػاء البػػػػػػؤر االسػػػػػػتيطانية دػػػػػػي محػػػػػػيط المدينػػػػػػة كدػػػػػػي 
داخميػػػػا، دشػػػػيدت المدينػػػػة عػػػػددان مػػػػف مراحػػػػؿ التيكيػػػػد بيػػػػدؼ خمػػػػؽ كاقػػػػع جغرادػػػػي ييػػػػكدم دييػػػػا، كقػػػػد 

ـ اإلبراىيمػػػػي دػػػػي مدينػػػػة الخميػػػػؿ كىػػػػك مكػػػػاف دينػػػػي لممسػػػػمميف، سػػػػيطر الجػػػػيش اإلسػػػػراغيمي عمػػػػل الحػػػػر 
كمنػػػػػع الكثيػػػػػر مػػػػػػف المسػػػػػمميف مػػػػػػف دخكلػػػػػو، حيػػػػػػث تػػػػػـ قسػػػػػمو إلػػػػػػل قسػػػػػميف  قسػػػػػػـ خاةػػػػػع لمسػػػػػػيطرة 

 2األمنية ال مسطينية كقسـ أكبر يخةع لمسيطرة األمنية اإلسراغيمية.

ادة )بػػػػػاركخ جكلػػػػػد ارتكػػػػػب المسػػػػػتكطنكف الييػػػػػكد مجػػػػػزرة دػػػػػي الحػػػػػـر اإلبراىيمػػػػػي بقيػػػػػ 1442دػػػػػي عػػػػػاـ 
شػػػػػػػػتايف( كىػػػػػػػػك طبيػػػػػػػػب ييػػػػػػػػكدم بػػػػػػػػالتكاطؤ مػػػػػػػػع بعػػػػػػػػض المسػػػػػػػػتكطنيف كالجػػػػػػػػيش اإلسػػػػػػػػراغيمي بحػػػػػػػػؽ 
المصػػػػػميف حيػػػػػث أطمػػػػػؽ النػػػػػار عمػػػػػل المصػػػػػميف المسػػػػػمميف دػػػػػي المسػػػػػجد أثنػػػػػاء تػػػػػأديتيـ لصػػػػػ ة دجػػػػػر 

 3مصميان كجرح العشرات. 34يـك جمعة دي شير رمةاف، كقد قتؿ 

                                                           
كػػػػانكف الثػػػػاني 1-ي، التقريػػػػر السػػػػنكم السػػػػابع.الييغػػػػة ال مسػػػػطينية المسػػػػتقمة لحقػػػػكؽ المػػػػكاطف، حالػػػػة حقػػػػكؽ المػػػػكاطف ال مسػػػػطين 1

 .2،راـ اهلل،ص3113، 1،ط3111كانكف أكؿ  3111-21

2 http://ar.wikipedia.org/wiki.  31/6/3112تاريخ الزيارة. 

3 wikihttp://ar.wikipedia.org/.  31/6/3112تاريخ الزيارة. 

http://ar.wikipedia.org/wiki
http://ar.wikipedia.org/wiki
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( إلػػػػػل TIPHبػػػػػالكجكد الػػػػػدكلي المؤقػػػػػت دػػػػػي الخميػػػػػؿ ) عمػػػػػل إثػػػػػر ىػػػػػذه المجػػػػػزرة تػػػػػـ إرسػػػػػاؿ مػػػػػا سػػػػػمي
المدينػػػػة مػػػػف أجػػػػؿ القيػػػػاـ بأعمػػػػاؿ المراقبػػػػة كالمتابعػػػػػة ككتابػػػػة التقػػػػارير، كعميػػػػو سػػػػيتناكؿ الباحػػػػث دػػػػػي 
ىػػػػػذه الدراسػػػػػة البحػػػػػث دػػػػػي المركػػػػػز القػػػػػانكني ليػػػػػذه البعثػػػػػة كىػػػػػؿ تعتبػػػػػر شػػػػػكؿ مػػػػػف أشػػػػػكاؿ الحمايػػػػػة 

حمايػػػػػة الدكليػػػػػة عػػػػػف طريػػػػػؽ مػػػػػا يعػػػػػرؼ بنظػػػػػاـ الدكليػػػػػة، حيػػػػػث يعػػػػػرؼ القػػػػػانكف الػػػػػدكلي المعاصػػػػػر ال
األمػػػػػػف الجمػػػػػػػاعي، كمػػػػػػا سػػػػػػػيتـ بحػػػػػػػث أسػػػػػػانيد المركػػػػػػػز القػػػػػػانكني ليػػػػػػػذا التكاجػػػػػػػد، كبيػػػػػػاف أثػػػػػػػره عمػػػػػػػل 

 االنتياكات اإلسراغيمية المرتكبة بحؽ ال مسطينييف.

 الدراسة إشكالية

لحمايػػػػة دػػػػي ظػػػػؿ البػػػػؤر االسػػػػتيطانية القاغمػػػػة دػػػػي كسػػػػط مدينػػػػة الخميػػػػؿ كالتػػػػي تحصػػػػؿ عمػػػػل الػػػػدعـ كا
مػػػػػػف قبػػػػػػؿ جنػػػػػػكد االحػػػػػػت ؿ، كبعػػػػػػد قيػػػػػػاـ المسػػػػػػتكطف اإلسػػػػػػراغيمي)باركخ جكلدشػػػػػػتايف( بمجػػػػػػزرة الحػػػػػػـر 
اإلبراىيمػػػػػي الشػػػػػريؼ  ظيػػػػػر أف أمػػػػػف ال مسػػػػػطينييف دػػػػػي خطػػػػػر كقػػػػػد كػػػػػاف استحةػػػػػار بعثػػػػػة التكاجػػػػػد 
الػػػػػدكلي إلػػػػػل الخميػػػػػؿ نتيجػػػػػة لتمػػػػػؾ المجػػػػػزرة، كمػػػػػف ذلػػػػػؾ الكقػػػػػت حتػػػػػل يكمنػػػػػا ىػػػػػذا ثػػػػػارت أسػػػػػغمة عػػػػػدة 

ر كميػػػػاـ ىػػػػذه البعثػػػػة الدكليػػػػة كمػػػػدل داعميتيػػػػا كقػػػػدرتيا عمػػػػل التخ يػػػػؼ مػػػػف؟ معانػػػػاة أىػػػػالي حػػػػكؿ أدكا
 الخميؿ كىؿ تعتبر ىذه البعثة شكؿ مف أشكاؿ الحماية الدكلية لم مسطينييف؟

 أهمية الدراسة

تكمػػػػف األىميػػػػة ليػػػػذه الدراسػػػػة دػػػػي اإلشػػػػارة إلػػػػل النجػػػػاح ال مسػػػػطيني دػػػػي اسػػػػتقداـ قػػػػكات ح ػػػػظ السػػػػ ـ 
لػػػػػل دمسػػػػػطيف  حيػػػػػث أنػػػػػو مػػػػػف األىميػػػػػة بمكػػػػػاف أف يكػػػػػكف ىنػػػػػاؾ قػػػػػكات دكليػػػػػة تعمػػػػػؿ عمػػػػػل الدكليػػػػػة إ

ح ػػػػػظ السػػػػػ ـ دػػػػػي المنػػػػػاطؽ ال مسػػػػػطينية، كاالسػػػػػت ادة مػػػػػف التجربػػػػػة المكجػػػػػكدة دػػػػػي الخميػػػػػؿ  مػػػػػف أجػػػػػؿ 
 العمؿ عمييا كتحسيف شركطيا كقكانيف العمؿ التي تعمؿ بيا ىذه القكات دي المستقبؿ.

مػػػػػػع إسػػػػػػراغيؿ يكػػػػػػكف المحػػػػػػكر الػػػػػػرغيس لػػػػػػو ىػػػػػػك حاجػػػػػػة المػػػػػػدنييف كدػػػػػػي إطػػػػػػار الحػػػػػػديث عػػػػػػف السػػػػػػ ـ 
ال مسػػػػػػطينييف إلػػػػػػل الحمايػػػػػػة الدكليػػػػػػة ، كبػػػػػػذلؾ تكػػػػػػكف أىميػػػػػػة ىػػػػػػذه الدراسػػػػػػة دػػػػػػي العمػػػػػػؿ عمػػػػػػل بيػػػػػػاف 
األسػػػػػػس القانكنيػػػػػػة السػػػػػػتقداـ قػػػػػػكات ح ػػػػػػظ السػػػػػػ ـ الدكليػػػػػػة، كمػػػػػػا ليػػػػػػذه الدراسػػػػػػة أىميػػػػػػة دػػػػػػي دعػػػػػػكة 

أجػػػػػػؿ تثبيػػػػػػت الحػػػػػػؽ ال مسػػػػػػطيني، باعتبػػػػػػار  الم ػػػػػػاكض ال مسػػػػػػطيني إلػػػػػػل العمػػػػػػؿ الجػػػػػػاد كالػػػػػػدؤكب مػػػػػػف
األراةػػػػػي ال مسػػػػػطينية أراةػػػػػي محتمػػػػػة لتػػػػػكدير الحمايػػػػػة لمشػػػػػعب ال مسػػػػػطيني، كأف تعمػػػػػؿ قػػػػػكات ح ػػػػػظ 
السػػػػػػػػ ـ تحػػػػػػػػت شػػػػػػػػعار مجمػػػػػػػػس األمػػػػػػػػف الػػػػػػػػدكلي، كبػػػػػػػػذلؾ نكػػػػػػػػكف حققنػػػػػػػػا إنجػػػػػػػػازان بانسػػػػػػػػحاب القػػػػػػػػكات 
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تحػػػػػت حمايػػػػػة قػػػػػكات  الكجكدمػػػػػف األراةػػػػػي المت ػػػػػؽ عمييػػػػػا حسػػػػػب ات اقيػػػػػات السػػػػػ ـ، كبػػػػػاإلسػػػػػراغيمية 
 دكلية محايدة، تككف ميمتيا ح ظ الس ـ كاألمف بيف اإلسراغيمييف كال مسطينييف.

كمػػػػػػػا أف كجػػػػػػػكد قػػػػػػػكات دكليػػػػػػػة دػػػػػػػي المنػػػػػػػاطؽ ال مسػػػػػػػطينية ىػػػػػػػك أمػػػػػػػر ىػػػػػػػاـ السػػػػػػػتكماؿ بنػػػػػػػاء الدكلػػػػػػػة 
ال مسػػػػػػػطينية كانسػػػػػػػحاب القػػػػػػػكات اإلسػػػػػػػراغيمية مػػػػػػػف المنػػػػػػػاطؽ التػػػػػػػي احتمتيػػػػػػػا، كىػػػػػػػذا مػػػػػػػف شػػػػػػػأنو نقػػػػػػػؿ 

ل مسػػػػػطينية إلػػػػػل كةػػػػػعية األراةػػػػػي المحتمػػػػػة كدػػػػػؽ القػػػػػانكف الػػػػػدكلي اإلنسػػػػػاني، ألف إسػػػػػراغيؿ القةػػػػػية ا
تػػػػػػدعي بػػػػػػأف األراةػػػػػػي ال مسػػػػػػطينية ىػػػػػػي أراةػػػػػػي مػػػػػػدارة  كذلػػػػػػؾ كػػػػػػي ال يػػػػػػتمكف ال مسػػػػػػطينيكف مػػػػػػف 
إجبػػػػار المحتػػػػؿ اإلسػػػػراغيمي عمػػػػل تطبيػػػػؽ أحكػػػػاـ ات اقيػػػػة جنيػػػػؼ األربعػػػػة عمػػػػل األراةػػػػي ال مسػػػػطينية 

 المحتمة.

 اسةأهداف الدر 

 تيدؼ ىذه الدراسة إلل األتي:

  بيػػػػاف الػػػػدكر الػػػػذم تقػػػػكـ بػػػػو بعثػػػػة التكاجػػػػد الػػػػدكلي دػػػػي التخ يػػػػؼ مػػػػف معانػػػػاة أىػػػػالي الخميػػػػؿ
 ديما يتعرةكف لو مف ممارسات مف قبؿ المستكطنكف كجنكد االحت ؿ اإلسراغيمي.

  بعثة التكاجد الدكلي. ؿالتعرؼ عمل تكجو أىالي محادظة الخميؿ حك 

 ىناؾ معيقات تكاجو بعثة التكاجد الدكلي المؤقت. بياف إذا كانت 

 .بياف األساس القانكني الذم تقكـ عميو بعثة التكاجد الدكلي المؤقت 

  .دراسة الكةع القانكني لمبعثة دي الخميؿ 

 

 أسئمة الدراسة

مػػػػػػف أجػػػػػػؿ تحقيػػػػػػؽ األىػػػػػػداؼ المػػػػػػذككرة أعػػػػػػ ه سػػػػػػيحاكؿ الباحػػػػػػث دػػػػػػي ىػػػػػػذه الدراسػػػػػػة اإلجابػػػػػػة عػػػػػػف 
 :األسغمة ا تية

 ما األسس القانكنية التي قامت عمييا بعثة التكاجد الدكلي دي مدينة الخميؿ؟ 
 ما الكةع القانكني لمدينة الخميؿ دي القانكف الدكلي؟ 
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  كيػػػػػػؼ تػػػػػػؤدم البعثػػػػػػة عمميػػػػػػا دػػػػػػي المدينػػػػػػة.؟ كىػػػػػػؿ ىنػػػػػػاؾ صػػػػػػعكبات تكاجييػػػػػػا أثنػػػػػػاء أداغيػػػػػػا
 لمياميا؟

 خميؿ؟ما الكةع القانكني لبعثة التكاجد الدكلي دي مدينة ال 

 ما مدل االست ادة مف البعثة دي المجاؿ القانكني كالسياسي؟ 

 

 منهج الدراسة

سػػػػػػػيتبع الباحػػػػػػػث دػػػػػػػي ىػػػػػػػذه الدراسػػػػػػػة المػػػػػػػنيم التحميمػػػػػػػي الكصػػػػػػػ ي  حيػػػػػػػث سػػػػػػػيركز عمػػػػػػػل كصػػػػػػػؼ  
الظػػػػػػكاىر كتحميميػػػػػػا، كالمتمثمػػػػػػة دػػػػػػي االنتياكػػػػػػات اإلسػػػػػػراغيمية لحقػػػػػػكؽ اإلنسػػػػػػاف دػػػػػػي مدينػػػػػػة الخميػػػػػػؿ، 

ىر كسػػػػػػػيتعمؽ دػػػػػػػي جػػػػػػػذكرىا كتبعاتيػػػػػػػا، كمػػػػػػػا سػػػػػػػيتبع المػػػػػػػنيم كسػػػػػػػيخكض دػػػػػػػي أصػػػػػػػكؿ ىػػػػػػػذه الظػػػػػػػكا
 1421منػػػػػذ احت ليػػػػػػا عػػػػػػاـ التػػػػػاريخي بحيػػػػػػث يبحػػػػػػث دػػػػػي كةػػػػػػع مدينػػػػػػة الخميػػػػػؿ بأبعادىػػػػػػا القانكنيػػػػػػة 

 كالقرارات كاالت اقيات ذات الع قة

 دود الدراسةح

 تقتصر ىذه الدراسة عمل الحدكد التالية:

  كمدينػػػػة حػػػػدكد بشػػػػرية: أعةػػػػاء بعثػػػػة التكاجػػػػد الػػػػدكلي المقيمػػػػيف حاليػػػػان دػػػػي محادظػػػػة الخميػػػػؿ
 الخميؿ

 :3112-1442حدكد زمانية. 

 حدكد مكانية: محادظة الخميؿ. 
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 خطة الدراسة

 سيتـ تقسيـ الدراسة إلل دصميف عمل النحك التالي:

 األكؿ: إنشاء بعثة التكاجد الدكلي دي مدينة الخميؿال صؿ 

 المبحث األكؿ: اخت ؿ نظاـ األمف الجماعي كسبب إليجاد بعثة التكاجد الدكلي

 المبحث الثاني: ماىية بعثة التكاجد الدكلي

 المبحث الثالث: األساس القانكني الذم تقكـ عميو بعثة التكاجد الدكلي 

 اجد الدكلي دي مدينة الخميؿ ككةعيا القانكنيال صؿ الثاني: عمؿ بعثة التك 

 1421المبحث األكؿ:الكةع القانكني لمدينة الخميؿ دي القانكف الدكلي منذ احت ليا عاـ 

 المبحث الثاني: االنتياكات اإلسراغيمية دي مدينة الخميؿ

 المبحث الثالث: الصعكبات التي تكاجو بعثة التكاجد الدكلي دي مدينة الخميؿ

 نتاغم كتكصيات :ةالخاتم
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 الفةل األول:

_____________________________________________________________ 

 إنشاء بعثة التواجد الدولي في مدينة الخميل

ت المذبحػػػػػػػػة التػػػػػػػػي ارتكبيػػػػػػػا المسػػػػػػػػتكطف الييػػػػػػػػكدم بػػػػػػػػاركخ جكلدشػػػػػػػتايف بالتعػػػػػػػػاكف مػػػػػػػػع الجػػػػػػػػيش كانػػػػػػػ
اء تػػػػػػأديتيـ لصػػػػػػ ة ال جػػػػػػر دػػػػػػي شػػػػػػير رمةػػػػػػاف دػػػػػػي نػػػػػػأث ،فاإلسػػػػػػراغيمي بحػػػػػػؽ المصػػػػػػميف ال مسػػػػػػطينيي

السػػػػػبب لمنػػػػػداء األكؿ الػػػػػذم   1442/شػػػػػباط عػػػػػاـ 36الحػػػػػـر اإلبراىيمػػػػػي دػػػػػي مدينػػػػػة الخميػػػػػؿ بتػػػػػاريخ 
الػػػػذم اسػػػػتنكر ديػػػػو  (904مػػػػف خػػػػ ؿ القػػػػرار رقػػػػـ )  أطمقػػػػو مجمػػػػس األمػػػػف الػػػػدكلي لممػػػػراقبيف الػػػػدكلييف

لمصػػػػػميف أثنػػػػػاء أداء صػػػػػػ تيـ كىػػػػػـ سػػػػػػاجديف داجػػػػػأ المسػػػػػتكطف المػػػػػػذككر ا حيػػػػػػثالمذبحػػػػػة الشػػػػػنيعة، 
( 29دسػػػػقط داخػػػػؿ المسػػػػجد ) ،كأطمػػػػؽ عمػػػػييـ النػػػػار مػػػػف مددعػػػػو الرشػػػػاش ،دػػػػي صػػػػ تيـ دػػػػي المسػػػػجد

( جػػػػػػػػػػػريح دػػػػػػػػػػػي 100كأكثػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػف ) ،( شػػػػػػػػػػػييدان 22باإلةػػػػػػػػػػػادة إلػػػػػػػػػػػل ) ،ن جريحػػػػػػػػػػػا (250شػػػػػػػػػػػييدان ك )
ـ جنػػػػػػكد كمػػػػػػا قػػػػػػا ،المصػػػػػػادمات التػػػػػػي حصػػػػػػمت  بعػػػػػػد المذبحػػػػػػة دػػػػػػي األراةػػػػػػي ال مسػػػػػػطينية المحتمػػػػػػة

  1.االحت ؿ بمنع سيارات اإلسعاؼ  مف إسعاؼ الجرحل

أم بعد شير مف المذبحة حيث كقع ممثمكف مف منظمة التحرير   ،1442أرسمت ىذه البعثة دي أيار 
سراغيؿ ات اقان حكؿ تأسيس تكاجد دكلي مؤقت دي الخميؿ ميمة ىذه البعثة المساعدة دي  ،ال مسطينية كا 

عاد كطمب مف إيطاليا كالدنمارؾ كالنركيم إرساؿ  ،ة الحياة الطبيعية إلل المدينةتأميف االستقرار كا 
                                                           

حقػػػػػػػػكؽ تاريخيػػػػػػػػة كصػػػػػػػػراع حةػػػػػػػػارات أـ اسػػػػػػػػتعمار كصػػػػػػػػراع -محمػػػػػػػػكد طمػػػػػػػػب خميػػػػػػػػؿ النمػػػػػػػػكرة الغرب كاإلسػػػػػػػػ ـ كدمسػػػػػػػػطيف 1
-حمحػػػػػػػكؿ-دعػػػػػػػكة لكةػػػػػػػع حػػػػػػػد النتيػػػػػػػاؾ الغػػػػػػرب حقػػػػػػػكؽ الشػػػػػػػعكب بحجػػػػػػػة مكادحػػػػػػػة اإلرىػػػػػػاب مطبعػػػػػػػة بابػػػػػػػا ال نبػػػػػػػة-مصػػػػػػالح
 121-134 ص3112دمسطيف




 

1 
 

ب مف ذات آلكنيا عادت كانسحبت دي شير  1442ميمتيـ دي آذار  (TIPH)بدأ مراقبك  ،مراقبيف
 1نتيجة عدـ التكصؿ إلل ات اؽ حكؿ تجديد مياـ البعثة.  العاـ

سػػػػػراغيؿ إلػػػػػل أف تػػػػػـ تكقيػػػػػع ات ػػػػػاؽ تكاصػػػػػمت م اكةػػػػػات السػػػػػ ـ بػػػػػيف منظمػػػػػة التحريػػػػػر ال  مسػػػػػطينية كا 
كتةػػػػػػمف االت ػػػػػػاؽ ، 1446حيػػػػػػث تػػػػػػـ تكقيعػػػػػػو دػػػػػػي طابػػػػػػا بمصػػػػػػر عػػػػػػاـ  ،أك ات ػػػػػػاؽ طابػػػػػػا (3)أكسػػػػػػمك

يػػػػػػنص االت ػػػػػػاؽ عمػػػػػػل إقامػػػػػػة سػػػػػػمطة  ك. تكزيػػػػػػع الةػػػػػػ ة الغربيػػػػػػة إلػػػػػػل ث ثػػػػػػة منػػػػػػاطؽ"أ" ك"ب" ك"ج" 
 2.حكـ ذاتي انتقالي دمسطينية

بػػػػدأت بعثػػػػػة ك  ،1442جزغػػػػي لمجػػػػيش اإلسػػػػػراغيمي دػػػػي عػػػػاـ  دعػػػػا االت ػػػػاؽ إلػػػػل إعػػػػػادة انتشػػػػار كمػػػػا ك
TIPH  الثانيػػػػة التػػػػي تأل ػػػػت مػػػػف مػػػػراقبيف نػػػػركيجييف دقػػػػط لمتحةػػػػير لبعثػػػػة جديػػػػدة كأخيػػػػرة عمػػػػل ةػػػػكء

كطمػػػػب إلػػػػػل  1441االنتشػػػػار الجزغػػػػي لمجػػػػػيش اإلسػػػػراغيمي دػػػػػي الخميػػػػؿ الػػػػػذم تػػػػـ دػػػػػي كػػػػانكف الثػػػػػاني 
يطاليػػػػػػا كالػػػػػػدنمارؾ كالسػػػػػػكيد  إرسػػػػػػاؿ مػػػػػػراقبيف كعينػػػػػػت  ،كسكيسػػػػػػرا كتركيػػػػػػاسػػػػػػت دكؿ ىػػػػػػي النػػػػػػركيم كا 

النػػػػركيم منسػػػػقة لعمػػػػؿ ىػػػػذه البعثػػػػة كىػػػػك ات ػػػػاؽ قسػػػػـ المدينػػػػة إلػػػػل قسػػػػميف:ييكدم دػػػػي كسػػػػط المدينػػػػة 
 3كقسـ دمسطيني.

كعميػػػػػو سػػػػػيقـك الباحػػػػػث دػػػػػي ىػػػػػذه الدراسػػػػػة ببحػػػػػث األسػػػػػاس القػػػػػانكني الػػػػػذم تقػػػػػـك عميػػػػػو ىػػػػػذه البعثػػػػػة 
 تالي:كبياف ماىيتيا دي ث ثة مباحث عمل النحك ال

 المبحث األكؿ: اخت ؿ نظاـ األمف الجماعي كسبب إليجاد بعثة التكاجد الدكلي دي الخميؿ.

 المبحث الثاني: ماىية بعثة التكاجد الدكلي .

 المبحث الثالث: األساس القانكني الذم تقكـ عميو بعثة التكاجد الدكلي دي الخميؿ

 

 
                                                           

1 .http//wwwtiph.org/ar/about_TIPH/Establishnent_of_TIPH.  34/6/3112تاريخ الزيارة. 

 211،صػ3112مركز اإلع ـ العربي 1.محسف محمد صالح، دراسات منيجية دي القةية ال مسطينية، ط 2

3 www.tiph.org/?module=Articles&action=Article...id=1676   16/2/3112تاريخ الزيارة 
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 :يجاد بعثة التواجد الدولياختةل نظام األمن الجماعي كسبب إلالمبحث األول: 

يقصػػػػػػد بنظػػػػػػاـ األمػػػػػػف الجمػػػػػػاعي التعيػػػػػػد اإليجػػػػػػابي مػػػػػػػف قبػػػػػػؿ مجمكعػػػػػػة مػػػػػػف الػػػػػػدكؿ أعةػػػػػػاء دػػػػػػػي 
منظمػػػػػػات دكليػػػػػػة بالتك ػػػػػػؿ ديمػػػػػػا بينيػػػػػػا لممحادظػػػػػػة عمػػػػػػل السػػػػػػ ـ العػػػػػػالمي كتحػػػػػػريـ االسػػػػػػتخداـ  يػػػػػػر 

 1الشرعي لمقكة.

داخمػػػػة دػػػػي إطػػػػار تنظػػػػيـ دكلػػػػي ىنػػػػاؾ مػػػػف يعردػػػػو بأنػػػػو النظػػػػاـ الػػػػذم تتحمػػػػؿ ديػػػػو المجمكعػػػػة الدكليػػػػة ال
مسػػػػػؤكلية حمايػػػػػة كػػػػػؿ عةػػػػػك مػػػػػف أعةػػػػػاغيا كالسػػػػػير عمػػػػػل أمنػػػػػو مػػػػػف أم اعتػػػػػداء، كلجػػػػػكء أم دكلػػػػػة 
إلػػػػػػل اسػػػػػػتخداـ القػػػػػػكة العدكانيػػػػػػة ك يػػػػػػر القانكنيػػػػػػة ةػػػػػػد دكلػػػػػػة أخػػػػػػرل يقػػػػػػاكـ بػػػػػػالقكة الجماعيػػػػػػة لجميػػػػػػع 

 2الدكؿ.

مػػػػػاعي دػػػػػي أعقػػػػػاب بػػػػػدأت األمػػػػػـ المتحػػػػػدة بالت ػػػػػاكض بشػػػػػكؿ جػػػػػدم ل ت ػػػػػاؽ عمػػػػػل نظػػػػػاـ األمػػػػػف الج
دػػػػػي محاكلتيػػػػػا لتحقيػػػػػؽ السػػػػػمـ كاألمػػػػػف الػػػػػدكلييف كىػػػػػذا دػػػػػي محاكلػػػػػة منيػػػػػا   الحػػػػػرب العالميػػػػػة األكلػػػػػل

ألػػػػػـز  حيػػػػػث ،كقػػػػػد جسػػػػػدت ىػػػػػذا النظػػػػػاـ عصػػػػػبة األمػػػػػـ ،السػػػػػتبداؿ  نظػػػػػاـ تػػػػػكازف القػػػػػكل بنظػػػػػاـ آخػػػػػر
حكػػػػػيـ بػػػػػالمجكء إلػػػػػل الت  ميثػػػػػاؽ العصػػػػػبة الػػػػػدكؿ األعةػػػػػاء بتسػػػػػكية خ دػػػػػاتيـ بػػػػػالطرؽ السػػػػػممية كذلػػػػػؾ

أك عمػػػػػػل جمعيتيػػػػػػا العامػػػػػػة،  أك بػػػػػػالعرض عمػػػػػػل مجمػػػػػػس العصػػػػػػبة أك الم اكةػػػػػػة أك القةػػػػػػاء الػػػػػػدكلي
ذا دشػػػػػػمت الكسػػػػػػاغؿ السػػػػػػممية دػػػػػػ ف ميثػػػػػػاؽ العصػػػػػػبة لػػػػػػـ يحػػػػػػـر المجػػػػػػكء إلػػػػػػل الحػػػػػػرب بشػػػػػػكؿ كاةػػػػػػح  كا 

نمػػػػػا حظػػػػػر المجػػػػػكء لمحػػػػػرب قبػػػػػؿ اسػػػػػتن اذ الكسػػػػػاغؿ السػػػػػممية المػػػػػذككرة كقبػػػػػؿ مػػػػػركر دتػػػػػرة  ،كصػػػػػريح  كا 
كىػػػػػػػذا أمػػػػػػػ ن دػػػػػػػي تيدغػػػػػػػة النػػػػػػػزاع كتمييػػػػػػػدان لمكصػػػػػػػكؿ إلػػػػػػػل حػػػػػػػؿ   عػػػػػػػف ث ثػػػػػػػة أشػػػػػػػير زمنيػػػػػػػة ال تقػػػػػػػؿ

لمخػػػػ ؼ، كىنػػػػاؾ مػػػػف يػػػػرل أف ميثػػػػاؽ العصػػػػبة أسػػػػيـ دػػػػي تحسػػػػف كسػػػػاغؿ التسػػػػكية السػػػػممية ب نشػػػػاغو 
  3لمحكمة العدؿ الدكلية الداغمة التي تعد أكؿ جياز قةاغي دكلي داغـ.

                                                           
 41،صػ416ذ1ـ الدكلي كالنظرية العامة، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، محمد طمعت الغنيمي، التنظي 1

.رسػػػػػػكؿ حسػػػػػػيف عمػػػػػػي الجميمػػػػػػي، التنظػػػػػػيـ الػػػػػػدكلي بػػػػػػيف سياسػػػػػػة تػػػػػػكازف القػػػػػػكل كنظػػػػػػاـ األمػػػػػػف الجمػػػػػػاعي، المجمػػػػػػة السياسػػػػػػية 2
 142،صػ11العدد،3111كالدكلية، الجامعة المستنصرية، ال مكجة، العراؽ، 

المجمػػػػػس الػػػػػكطني لمثقادػػػػػة -1426دػػػػػي نصػػػػػؼ قػػػػػرف، دراسػػػػػة دػػػػػي تطػػػػػكر التنظػػػػػيـ الػػػػػدكلي منػػػػػذ حسػػػػػف نادعػػػػػة، األمػػػػػـ المتحػػػػػدة  3
 31، صػ1411كال نكف كا داب، الككيت،
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التػػػػي شػػػػاركت بيػػػػا أعػػػػداد  ،حػػػػرب عالميػػػػة ثانيػػػػة لكػػػػف ىػػػػذا النظػػػػاـ لػػػػـ يػػػػتمكف مػػػػف الحيمكلػػػػة دكف كقػػػػكع
باإلةػػػػػادة إلػػػػػل الخسػػػػػػاغر ، الجرحػػػػػي  كبيػػػػػرة مػػػػػف الػػػػػدكؿ كراح ةػػػػػػحيتيا أعػػػػػداد كبيػػػػػرة مػػػػػف القتمػػػػػػل ك

كأقػػػػػػاـ   لػػػػػػؾ لػػػػػػـ ي قػػػػػػد المجتمػػػػػػع الػػػػػػدكلي ثقتػػػػػػو بنظػػػػػػاـ األمػػػػػػف الجمػػػػػػاعيذالماديػػػػػػة كالمعنكيػػػػػػة، كر ػػػػػػـ 
ظكمػػػػػػػة السػػػػػػػابقة التػػػػػػػي أرسػػػػػػػتيا منظكمػػػػػػػة متكاممػػػػػػػة ل مػػػػػػػف الجمػػػػػػػاعي تت دػػػػػػػل عيػػػػػػػكب كنػػػػػػػكاقص المن
كمػػػػػا زاؿ سػػػػػاريان  األمػػػػػـ المتحػػػػػدة  عصػػػػػبة األمػػػػػـ، كبػػػػػرز نظػػػػػاـ جديػػػػػد ل مػػػػػف الجمػػػػػاعي جسػػػػػده ميثػػػػػاؽ

  1.حتل اليكـ

نػػػػػص ميثػػػػػاؽ األمػػػػػـ المتحػػػػػدة عمػػػػػل اليػػػػػدؼ الرغيسػػػػػي إلنشػػػػػاء منظمػػػػػة األمػػػػػـ المتحػػػػػدة كالمتمثػػػػػؿ دػػػػػي 
متحػػػػػدة مقاصػػػػػدىا دػػػػػي المػػػػػادة ، حيػػػػػث حػػػػػددت األمػػػػػـ الإنقػػػػػاذ األجيػػػػػاؿ القادمػػػػػة مػػػػػف كيػػػػػ ت الحػػػػػركب

 الػػػػػػدكلي، كاألمػػػػػف السػػػػػػمـ ح ػػػػػظ": ىػػػػػػي المتحػػػػػدة األمػػػػػػػـ قاصػػػػػػدم ( مػػػػػف ميثاقيػػػػػا التػػػػػػي جػػػػػاء دييػػػػػػا:"1)
 السػػػػػػمـ تيػػػػػػدد التػػػػػػي األسػػػػػػباب لمنػػػػػػع ال ّعالػػػػػػة المشػػػػػػتركة التػػػػػػدابير الييغػػػػػػة تتخػػػػػػذ الغايػػػػػػة ليػػػػػػذه كتحقيقػػػػػػان 
 السػػػػػممية، بالكسػػػػػاغؿ كتتػػػػػذّرع ،بالسػػػػػمـ اإلخػػػػػ ؿ كجػػػػػكه مػػػػػف ك يرىػػػػػا العػػػػػدكاف أعمػػػػػاؿ كتقمػػػػػع كإلزالتيػػػػػا،

 اإلخػػػػػػ ؿ إلػػػػػػل تػػػػػػؤدم قػػػػػػد التػػػػػػي الدكليػػػػػػة المنازعػػػػػػات لحػػػػػػؿ الػػػػػػدكلي، كالقػػػػػػانكف العػػػػػػدؿ لمبػػػػػػادئ كدقػػػػػػان 
نمػػػػاءك  ،لتسػػػػكيتيا أك بالسػػػػمـ  يقةػػػػي الػػػػذم المبػػػػدأ احتػػػػراـ أسػػػػاس عمػػػػل األمػػػػـ بػػػػيف الكديػػػػة الع قػػػػات ا 

 اتخػػػػػػاذ ككػػػػػػذلؾ رىا،مصػػػػػػي تقريػػػػػػر منيػػػػػػا لكػػػػػػؿ يكػػػػػػكف كبػػػػػػأف ،الشػػػػػػعكب بػػػػػػيف الحقػػػػػػكؽ دػػػػػػي بالتسػػػػػػكية
 المسػػػػػػػاغؿ حػػػػػػؿ عمػػػػػػل الػػػػػػدكلي التعػػػػػػػاكف تحقيػػػػػػؽك  ،العػػػػػػاـ السػػػػػػمـ لتعزيػػػػػػػز الم غمػػػػػػة األخػػػػػػرل التػػػػػػدابير
 حقػػػػػػكؽ احتػػػػػػراـ تعزيػػػػػػز كعمػػػػػػل كاإلنسػػػػػػانية كالثقاديػػػػػػة كاالجتماعيػػػػػػة االقتصػػػػػػادية الصػػػػػػبغة ذات الدكليػػػػػػة
 بسػػػػػػػبب ييػػػػػػػزتم بػػػػػػػ  إط قػػػػػػػان  ذلػػػػػػػؾ عمػػػػػػػل كالتشػػػػػػػجيع ،جميعػػػػػػػان  لمنػػػػػػػاس األساسػػػػػػػية كالحريػػػػػػػات اإلنسػػػػػػػاف
 لتنسػػػػػػيؽ مرجعػػػػػػان  الييغػػػػػػة ىػػػػػػذه جعػػػػػػؿ ،كالنسػػػػػػاء الرجػػػػػػاؿ بػػػػػػيف ت ريػػػػػػؽ كال الػػػػػػديف أك المغػػػػػػة أك الجػػػػػػنس
 2.المشتركة الغايات ىذه إدراؾ نحك كتكجيييا األمـ أعماؿ

( 32عتبػػػػر مجمػػػػس األمػػػػف الػػػػدكلي أحػػػػد أىػػػػـ أجيػػػػزة األمػػػػـ المتحػػػػدة كدػػػػؽ مػػػػا نصػػػػت عميػػػػو المػػػػادة )ي 
مػػػػػػت ال زمػػػػػػة لتحقيػػػػػػؽ األىػػػػػػداؼ التػػػػػػي قا كلية اتخػػػػػػاذ التػػػػػػدابيرالػػػػػػذم يقػػػػػػع عميػػػػػػو مسػػػػػػؤ  ،مػػػػػػف الميثػػػػػػاؽ

                                                           
المعيػػػػػػد -دػػػػػػي مػػػػػػؤتمر كلتػػػػػكف بػػػػػػارؾ-كرقػػػػػة بعنػػػػػػكاف تػػػػػػأم ت حػػػػػكؿ طبيعػػػػػػة األزمػػػػػػة الراىنػػػػػة ل مػػػػػػف الجمػػػػػاعي-حسػػػػػف نادعػػػػػػة 1

 3صػ-34/2/3116-36-السكيدم باإلسكندرية

-  /www.un.org/ar/documents/charterلمتحػػػػػػدة المنشػػػػػػكر عمػػػػػػل المكقػػػػػػع اإللكتركنػػػػػػي التػػػػػػاليميثػػػػػػاؽ األمػػػػػػـ ا 2

 11/2/3112تاريخ الزيارة 
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لػػػػذا دػػػػػ ف األسػػػػاس الػػػػػذم  ،باتخػػػػػاذ التػػػػدابير ال زمػػػػة لح ػػػػػظ السػػػػمـ كاألمػػػػػف الػػػػدكلييف ،المنظمػػػػة ألجميػػػػا
ع عسػػػػػكرم لممنظمػػػػػة تبنػػػػػي دكػػػػػرة نظػػػػػاـ األمػػػػػف الجمػػػػػاعي كػػػػػذر قػػػػػاـ عميػػػػػو ميثػػػػػاؽ األمػػػػػـ المتحػػػػػدة ىػػػػػك 

كىػػػػػذا بتركيػػػػػز مسػػػػػؤكلية التةػػػػػامف كالتعػػػػػاكف بػػػػػيف الػػػػػدكؿ، كأسػػػػػاس ىػػػػػذا النظػػػػػاـ قػػػػػاغـ عمػػػػػل  ،األمميػػػػػة
 1ح ظ الس ـ دي يد سمطة مركزية تسعل لتحقيؽ األمف الجماعي.

أف عصػػػػػػبة األمػػػػػػـ المتحػػػػػػدة تعتبػػػػػػر أكؿ محاكلػػػػػػة عمميػػػػػػة إلبػػػػػػراز نظػػػػػػاـ األمػػػػػػف  يجػػػػػػد الباحػػػػػػثعميػػػػػػو 
تكجػػػػػو إلػػػػػل  كلكػػػػػف دػػػػػي بدايتػػػػػو ،كبعػػػػػدىا جػػػػػاء ميثػػػػػاؽ األمػػػػػـ المتحػػػػػدة كتبنػػػػػل ىػػػػػذا النظػػػػػاـالجمػػػػػاعي، 

اسػػػػػػتخداـ تػػػػػػدابير القمػػػػػػع  العسػػػػػػكرية التػػػػػػي عجػػػػػػز عػػػػػػف ممارسػػػػػػتيا  كذلػػػػػػؾ يعػػػػػػكد إلػػػػػػل اإلدػػػػػػراط دػػػػػػي 
اسػػػػػتخداـ ال يتػػػػػك مػػػػػف قبػػػػػؿ أمريكػػػػػا كاالتحػػػػػاد السػػػػػكدييتي سػػػػػابقان ةػػػػػد مشػػػػػاريع القػػػػػرارات التػػػػػي ير ػػػػػب 

  2مجمس األمف دي اتخاذىا.

تػػػػدابير عسػػػػكرية ظيػػػػكر  المتحػػػػدة دػػػػي تطبيػػػػؽ نظػػػػاـ األمػػػػف الجمػػػػاعي باتخػػػػاذ األمػػػػـنػػػػتم عػػػػف عجػػػػز 
ككػػػػاف أكؿ تػػػػدخؿ ل مػػػػـ المتحػػػػدة دػػػػي ، 1421التػػػػي أنشػػػػغت عػػػػاـ  مػػػػا يعػػػػرؼ بعمميػػػػات ح ػػػػظ السػػػػ ـ 
سػػػػتق ليا عػػػػف ىكلنػػػػدا، حيػػػػث تطمػػػػب األمػػػػر إي ػػػػاد عنػػػػد ا إندكنيسػػػػياإطػػػػار عمميػػػػات ح ػػػػظ السػػػػ ـ دػػػػي 

منػػػػػاطؽ  القػػػػػكات مػػػػػف انسػػػػػحابمػػػػراقبيف دكليػػػػػيف  يػػػػػر مسػػػػػمحيف لمراقبػػػػػة كقػػػػػؼ إطػػػػػ ؽ النػػػػػار كمراقبػػػػػة 
 3.النزاع

يقػػػػػـك عمػػػػػل  ،طػػػػػرأ تطػػػػػكر بسػػػػػيط عمػػػػػل عمػػػػػؿ قػػػػػكات ح ػػػػػظ السػػػػػ ـ 1462دػػػػػي أزمػػػػػة السػػػػػكيس عػػػػػاـ 
 4تكاجد األمـ المتحدة تكاجدان ماديان دي مناطؽ النزاعات كال يستند إلل استخداـ القكة العسكرية

اد دػػػػػي إي ػػػػػ لتمثػػػػػؿ دكرىػػػػػا دػػػػػي المراحػػػػػؿ األكلػػػػػ  لنػػػػػا أف عمميػػػػػات ح ػػػػػظ السػػػػػ ـ مػػػػػرت بمراحػػػػػؿيظيػػػػػر 
مػػػػػػراقبيف دكليػػػػػػيف  يػػػػػػر مسػػػػػػمحيف إلػػػػػػل منػػػػػػاطؽ النػػػػػػزاع ميمػػػػػػتيـ تػػػػػػتمخص دػػػػػػي مراقبػػػػػػة كقػػػػػػؼ إطػػػػػػ ؽ 

                                                           
قمػػػػػػػػػػػػي أحمػػػػػػػػػػػػػد، رسػػػػػػػػػػػػالة دكتػػػػػػػػػػػػػكراة بعنكاف،قػػػػػػػػػػػػكات ح ػػػػػػػػػػػػػظ السػػػػػػػػػػػػ ـ دػػػػػػػػػػػػػي ظػػػػػػػػػػػػؿ المسػػػػػػػػػػػػػتجدات الدكلية،جامعػػػػػػػػػػػػة مكلػػػػػػػػػػػػػكد  1

 3،ص3112معمرم،الجزاغر،

، دار 21لسػػػػػ ـ الدكليػػػػػة، تجربػػػػػة ككسػػػػػكدك، السياسػػػػػة الدكليػػػػػة، العػػػػػدد.محمػػػػػد عبػػػػػد الحميػػػػػد، النظػػػػػاـ القػػػػػانكني لقػػػػػكات ح ػػػػػظ ا 2
 .61، صػ3112األىراـ، القاىرة،

 .2صػ قمي أحمد، مرجع سابؽ، 3

 .1. المرجع السابؽ، ص 4
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كمراقبػػػػػة انسػػػػػحاب القػػػػػكات مػػػػػف منػػػػػاطؽ النػػػػػزاع، كبعػػػػػدىا عردػػػػػت قػػػػػكات  ،النػػػػػار بػػػػػيف أطػػػػػراؼ النػػػػػزاع
، كقػػػػػد كاصػػػػػؿ ىػػػػػذا النظػػػػػاـ التطػػػػػكر إلػػػػػل أف كصػػػػػؿ إلػػػػػل تصػػػػػكر جديػػػػػد ل مػػػػػف ح ػػػػػظ السػػػػػ ـ الدكليػػػػػة
 ان إنسانية.الجماعي يتةمف أبعاد

الػػػػذم أكػػػػد ديػػػػو عمػػػػل الحاجػػػػة إلػػػػل تػػػػكدير  1442( لعػػػػاـ 412بعػػػػد صػػػػدكر قػػػػرار مجمػػػػس األمػػػػف رقػػػػـ )
( 21/2/1442الحمايػػػػػػة كاألمػػػػػػف لمشػػػػػػعب ال مسػػػػػػطيني، تػػػػػػـ تكقيػػػػػػع ات اقيػػػػػػة الخميػػػػػػؿ دػػػػػػي القػػػػػػاىرة دػػػػػػي )

 .التي استندت دي ديباجتيا إلل قرار مجمس األمف المذككر

 كاجػػػػػد الػػػػػدكلي دػػػػػي مدينػػػػػة الخميػػػػػؿ انطمػػػػػؽ مػػػػػف التػػػػػدابير المؤقتػػػػػةأف تشػػػػػكيؿ بعثػػػػػة الت الباحػػػػػثعتقػػػػػد ي
لكػػػػػػف جػػػػػػاءت االت اقيػػػػػػة ل لت ػػػػػػاؼ عمػػػػػػل مػػػػػػا جػػػػػػاء دػػػػػػي قػػػػػػرار  التػػػػػػي يمتمػػػػػػؾ مجمػػػػػػس األمػػػػػػف اتخاذىػػػػػػا،

كىػػػػػذا نظػػػػػران لمػػػػػدكر الػػػػػذم تقػػػػػكـ بػػػػػو كالػػػػػذم سػػػػػيككف بحتػػػػػة  بعثػػػػػة مدنيػػػػػة مجمػػػػػس األمػػػػػف، حيػػػػػث أنيػػػػػا 
 محكر دراسة دي المبحث الثاني مف ىذا ال صؿ.

بعثػػػػػػة لػػػػػػـ تحسػػػػػػـ الخػػػػػػ ؼ بػػػػػػيف طردػػػػػػي النػػػػػػزاع ال مسػػػػػػطيني كاإلسػػػػػػراغيمي كلػػػػػػـ تتخػػػػػػذ مػػػػػػا مػػػػػػف شػػػػػػأنو ال
اإلخػػػػػ ؿ بحقػػػػػكؽ المتنػػػػػازعيف أك التػػػػػأثير بمطػػػػػالبيـ  حيػػػػػث يتكادػػػػػؽ عمػػػػػؿ البعثػػػػػة مػػػػػع مػػػػػا جػػػػػاء دػػػػػي 

منعػػػػػػان لت ػػػػػػاقـ المكقػػػػػػؼ، لمجمػػػػػػػس ( مػػػػػػف ميثػػػػػػػاؽ األمػػػػػػـ المتحػػػػػػدة التػػػػػػي جػػػػػػػاء دييا:"21نػػػػػػص المػػػػػػادة )
( أف يػػػػػػدعك 24تكصػػػػػػياتو أك يتخػػػػػػذ التػػػػػػدابير المنصػػػػػػكص عمييػػػػػػا دػػػػػػي المػػػػػػادة ) األمػػػػػػف قبػػػػػػؿ أف يقػػػػػػدـ

المتنػػػػػػازعيف ل خػػػػػػذ بمػػػػػػا يػػػػػػراه ةػػػػػػركريان أك مستحسػػػػػػػنان مػػػػػػف تػػػػػػدابير مؤقتػػػػػػة، كال تخػػػػػػؿ ىػػػػػػذه التػػػػػػػدابير 
لعػػػػػػدـ أخػػػػػػذ  سػػػػػػبالمؤقتػػػػػػة بحقػػػػػػكؽ المتنػػػػػػازعيف كمطػػػػػػالبيـ أك بمركػػػػػػزىـ، كعمػػػػػػل مجمػػػػػػس األمػػػػػػف أف يح

 1تة لحسابو.المتنازعيف بيذه التدابير المؤق

دػػػػي إطػػػػار تجسػػػػيد ميثػػػػاؽ األمػػػػـ المتحػػػػدة لنظػػػػاـ األمػػػػف الجمػػػػاعي دػػػػي م يكمػػػػو المتطػػػػكر تنػػػػاكؿ دػػػػي 
حيػػػػػػث نصػػػػػػت   طرقػػػػػػان لحػػػػػػؿ المنازعػػػػػػات حػػػػػػ ن سػػػػػػمميان (  21-22) المػػػػػػكاد مػػػػػػفال صػػػػػػؿ السػػػػػػادس دػػػػػػي 

.يجػػػػػب عمػػػػػل أطػػػػػراؼ أم نػػػػػزاع مػػػػػف شػػػػػأف اسػػػػػتمراره أف يعػػػػػرض ح ػػػػػظ 1( مػػػػػف الميثػػػػػاؽ:"22المػػػػػادة )
ةػػػػػػػة كالتحقيػػػػػػػؽ مسػػػػػػػكا حمػػػػػػػو بػػػػػػػادئ ذم بػػػػػػػدء بطريػػػػػػػؽ الم اك أف يمت ،ف الػػػػػػػدكلي لمخطػػػػػػػرالسػػػػػػػمـ كاألمػػػػػػػ

كالكسػػػػػػػػاطة كالتكديػػػػػػػػؽ كالتحكػػػػػػػػػيـ كالتسػػػػػػػػكية القةػػػػػػػػػاغية، أك أف يمجػػػػػػػػأكا إلػػػػػػػػػل الككػػػػػػػػاالت كالتنظيمػػػػػػػػػات 
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. كيػػػػػػدعك مجمػػػػػػس األمػػػػػػف 3اإلقميميػػػػػػة أك  يرىػػػػػػا مػػػػػػف الكسػػػػػػاغؿ السػػػػػػممية التػػػػػػي يقػػػػػػع عمييػػػػػػا اختيارىػػػػػػا.
 1 ةركرة لذلؾ." ا ما بينيـ مف النزاع بتمؾ الطرؽ إذا رألإلل أف يسكك  أطراؼ النزاع

لػػػػـ يحػػػػدد ميثػػػػاؽ األمػػػػـ المتحػػػػدة األعمػػػػاؿ التػػػػي مػػػػف شػػػػأنيا تيديػػػػد السػػػػمـ كاألمػػػػف الػػػػدكلي، كقػػػػد تنػػػػاكؿ 
كػػػػؿ عمػػػػؿ   ( بأنيػػػػا24ال قػػػػو الػػػػدكلي تحديػػػػد تمػػػػؾ األعمػػػػاؿ بنػػػػاء عمػػػػل مػػػػا جػػػػاء دػػػػي أحكػػػػاـ المػػػػادة )

بػػػػػالحرب أك اسػػػػػتخداـ إحػػػػػدل صػػػػػكر العنػػػػػؼ ةػػػػػد دكلػػػػػة  عػػػػػف الدكلػػػػػة ينطػػػػػكم عمػػػػػل التيديػػػػػد صػػػػػادر
أخػػػػػػرل، كىنػػػػػػا يعتبػػػػػػر ىػػػػػػذا تيديػػػػػػدان لمسػػػػػػمـ الػػػػػػدكلي كلػػػػػػك لػػػػػػـ يتبػػػػػػع ذلػػػػػػؾ االسػػػػػػتخداـ ال عمػػػػػػي لمعنػػػػػػؼ 
المسػػػػػمح، كالسػػػػػبب دػػػػػي ذلػػػػػؾ أف كجػػػػػكد تمػػػػػؾ الحػػػػػاالت قػػػػػد يػػػػػؤدم إلػػػػػل قيػػػػػاـ خطػػػػػر حػػػػػاؿ مػػػػػف شػػػػػأف 

اـ مسػػػػمح داخػػػؿ إقمػػػػيـ الدكلػػػػة دػػػػي حالػػػة كقػػػػكع صػػػد كقكعػػػو اإلخػػػػ ؿ بالسػػػمـ، كمػػػػا يتحقػػػؽ تيديػػػػد السػػػمـ
 متػػػػػػل اتسػػػػػػـ ىػػػػػػذا الصػػػػػػداـ بػػػػػػالقكة كالعنػػػػػػؼ إلػػػػػػل حػػػػػػد مػػػػػػف شػػػػػػأنو تعػػػػػػريض مصػػػػػػالح الػػػػػػدكؿ األخػػػػػػرل

أك عنػػػػػػد االعتػػػػػػراؼ ألحػػػػػػد المتنػػػػػػازعيف بكصػػػػػػؼ المحػػػػػػارب مػػػػػػف قبػػػػػػؿ مجمكعػػػػػػة كبيػػػػػػرة مػػػػػػف  ،لمخطػػػػػػر
 2الدكؿ.

يكليػػػػػك  16( دػػػػػي 62قػػػػػد حػػػػػدد مجمػػػػػس األمػػػػػف الػػػػػدكلي المقصػػػػػكد بػػػػػاإلخ ؿ بالسػػػػػمـ دػػػػػي القػػػػػرار رقػػػػػـ )
بشػػػػأف القةػػػػية ال مسػػػػطينية  حيػػػػث اعتبػػػػر عػػػػدـ اإلذعػػػػاف لقػػػػرار كقػػػػؼ إطػػػػ ؽ النػػػػار دػػػػي  1421عػػػػاـ 

دمسػػػػػطيف يمثػػػػػؿ مظيػػػػػران مػػػػػف مظػػػػػاىر اإلخػػػػػ ؿ بالسػػػػػمـ، ككػػػػػذلؾ تكييػػػػػؼ مجمػػػػػس األمػػػػػف الػػػػػدكلي  ػػػػػزك 
 3ككريا الجنكبية باعتباره شك ن مف أشكاؿ اإلخ ؿ بالسمـ. اةيقكات ككريا الشمالية ألر 

ة مجمػػػػػػس األمػػػػػػف المنصػػػػػػكص عمييػػػػػػا دػػػػػػي ىػػػػػػذه المػػػػػػادة تتمثػػػػػػؿ دػػػػػػي اإلشػػػػػػراؼ عمػػػػػػل حػػػػػػؿ إذان سػػػػػػمط
األطػػػػػػػراؼ إلػػػػػػػل حػػػػػػػؿ منازعػػػػػػػاتيـ ب حػػػػػػػدل  ةالنزاعػػػػػػػات الدكليػػػػػػػة بػػػػػػػالطرؽ السػػػػػػػممية، كال تتعػػػػػػػدل دعػػػػػػػك 

 كىذا عف طرؽ إصدار تكصيات لممتنازعيف دقط. الطرؽ المنصكص عمييا دي الميثاؽ
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، 3116-3112، القػػػػاىرة 1متحػػػػدة بػػػػيف اإللغػػػػاء كاإلبقػػػػاء دػػػػي ظػػػػؿ التطػػػػكرات الراىنػػػػة،طرجػػػػب عبػػػػد المػػػػنعـ متػػػػكلي، األمػػػػـ ال 3
 .124-121صػ
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كلي دػػػػي مدينػػػػة الخميػػػػؿ يعتبػػػػر مػػػػف التػػػػدابير المؤقتػػػػة عميػػػػو يجػػػػد الباحػػػػث أف كجػػػػكد بعثػػػػة التكاجػػػػد الػػػػد
ديػػػػػػػي ذات طبيعػػػػػػػة  لح ػػػػػػػظ السػػػػػػػمـ كاألمػػػػػػػف الػػػػػػػدكلي مػػػػػػػف أجػػػػػػػؿ عػػػػػػػدـ اإلخػػػػػػػ ؿ بػػػػػػػاألمف الجمػػػػػػػاعي، 

ع جيػػػػة تيػػػػدؼ إلػػػػل عػػػػػ ج آثػػػػار النػػػػزاع ال مسػػػػطيني اإلسػػػػػراغيمي دػػػػي المدينػػػػة دكف التعػػػػرض لمسػػػػػألة 
ؿ المسػػػػػػاغؿ القاغمػػػػػػة مػػػػػػف اسػػػػػػتيطاف المرتكبػػػػػػة مػػػػػػف حيػػػػػػث معاقبػػػػػػة مرتكبييػػػػػػا أك حػػػػػػ الجريمػػػػػػةاألدعػػػػػػاؿ 

عمػػػػؿ األمػػػػـ المتحػػػػدة دػػػػي ىػػػػذا السػػػػياؽ يعتبػػػػر مػػػػف قبيػػػػؿ كىنػػػػاؾ مػػػػف يقػػػػكؿ بػػػػأف ، كمصػػػػادرة أراةػػػػي
م يػػػػـك بنػػػػاء السػػػػ ـ ذك طبيعػػػػة ع جيػػػػة كطبيعػػػػة كقاغيػػػػة عمميػػػػة بنػػػػاء السػػػػ ـ دػػػػي العػػػػالـ، كيجػػػػد أف 

يػػػػػث تبقػػػػػل ىشػػػػػة مػػػػػف بمػػػػػا يتةػػػػػمنو مػػػػػف إجػػػػػراءات كال يػػػػػؤدم إلػػػػػل اسػػػػػتقرار المرحمػػػػػة ال حقػػػػػة لػػػػػو ح
ممػػػػا قػػػػد   الناحيػػػػة األمنيػػػػة  نظػػػػران لعػػػػدـ حػػػػؿ المشػػػػك ت كبقػػػػاء مرتكبػػػػي األدعػػػػاؿ الجرميػػػػة دكف عقػػػػاب

 1يددع إلل دكامة العنؼ مرة أخرل.

إلػػػػػل أف ميثػػػػػاؽ األمػػػػػـ المتحػػػػػدة قػػػػػاـ عمػػػػػل أسػػػػػاس تجسػػػػػيد نظػػػػػاـ األمػػػػػف الجمػػػػػاعي،  الباحػػػػػث خمػػػػػص
كػػػػػاف بنػػػػػاُء عمػػػػػل تكصػػػػػيات األمػػػػػـ المتحػػػػػدة دػػػػػي كأف إي ػػػػػاد بعثػػػػػة التكاجػػػػػد الػػػػػدكلي دػػػػػي مدينػػػػػة الخميػػػػػؿ 

إذا كػػػػاف قيػػػػاـ ىػػػػذه كيتسػػػػاءؿ سػػػػبيؿ قياميػػػػا لمكاجػػػػب المنػػػػكط بيػػػػا دػػػػي ح ػػػػظ السػػػػمـ كاألمػػػػف الػػػػدكلييف، 
األسػػػػػس التػػػػػي يقػػػػػكـ عمييػػػػػا نظػػػػػاـ األمػػػػػف الجمػػػػػاعي كالتػػػػػػي  االبعثػػػػػة دػػػػػي مدينػػػػػة الخميػػػػػؿ تتػػػػػكادر دييػػػػػ

 س ىي:تشكؿ بمجمميا تعيدات مف طرؼ الدكؿ المعنية، كىذه األس

قػػػػات الدكليػػػػة إال دػػػػي حػػػػالتيف  الحالػػػػة  دػػػػي الع المجػػػػكء إلػػػػل القػػػػكة أك التيديػػػػد باسػػػػتعماليا حظػػػػرأكالن: 
عػػػػػف تن يػػػػػذ نظػػػػػاـ األمػػػػػف الجمػػػػػاعي، كالحالػػػػػة  مسػػػػػغكالاألكلػػػػػل مػػػػػف خػػػػػ ؿ مجمػػػػػس األمػػػػػف الػػػػػذم يعػػػػػد 

ة الثانيػػػة دػػػػي حالػػػػة الػػػػدداع عػػػػف الػػػػن س إذا تػػػػكادرت شػػػركطيا كدػػػػؽ مػػػػا ىػػػػك منصػػػػكص عميػػػػو دػػػػي المػػػػاد
 2.( مف ميثاؽ األمـ المتحدة61)

ثانيػػػػان: تػػػػكادر حيػػػػاد كمكةػػػػكعية األمػػػػف الجمػػػػاعي  بحيػػػػث يػػػػؤدم كظي تػػػػو بحيػػػػاد كنزاىػػػػة كتجػػػػرد، دػػػػ  
 3مع أك ةد. يكجد دي ىذا النظاـ ما يسمح بكجكد تحال ات

                                                           
خكلػػػػػػػػػة محػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػديف يكسػػػػػػػػػؼ، دكر األمػػػػػػػػػـ المتحػػػػػػػػػدة دػػػػػػػػػي بنػػػػػػػػػاء السػػػػػػػػػ ـ، مجمػػػػػػػػػة جامعػػػػػػػػػة دمشػػػػػػػػػؽ لمعمػػػػػػػػػـك االقتصػػػػػػػػػادية  1

 .242،صػ3111، العدد الثالث، 31كالقانكنية،المجمد

 .11قمي أحمد، مرجع سابؽ،صػ 2

 . 11صػ جع السابؽ،المر  3
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بمػػػػػػػا يةػػػػػػػمف احتػػػػػػػراـ المبػػػػػػػادئ الػػػػػػػكاردة دػػػػػػػي ميثػػػػػػػاؽ األمػػػػػػػـ   كةػػػػػػػع نظػػػػػػػاـ دعػػػػػػػاؿ لمجػػػػػػػزاءات ثالثػػػػػػػان:
بحيػػػػػػػث يكػػػػػػػكف لػػػػػػػدل النظػػػػػػػاـ القػػػػػػػدرة عمػػػػػػػل اتخػػػػػػػاذ اإلجػػػػػػػراءات بحػػػػػػػؽ الدكلػػػػػػػة التػػػػػػػي تخػػػػػػػؿ المتحػػػػػػػدة، 

ذه الجػػػػػػزاءات تتمثػػػػػػؿ دػػػػػػي الجػػػػػػزاءات العسػػػػػػكرية التػػػػػػي كىػػػػػػ ،بااللتزامػػػػػػات التػػػػػػي ي رةػػػػػػيا ىػػػػػػذا النظػػػػػػاـ
كجػػػػػػزاءات  يػػػػػػر عسػػػػػػكرية كػػػػػػالجزاءات الدبمكماسػػػػػػية تتطمػػػػػػب اسػػػػػػتخداـ القػػػػػػكة المسػػػػػػمحة دػػػػػػي تن يػػػػػػذىا، 

 كاالقتصادية كالمالية.

عػػػػان: دعػػػػـ التعػػػػاكف الػػػػدكلي المبنػػػػي عمػػػػل احتػػػػراـ حقػػػػكؽ اإلنسػػػػاف كحرياتػػػػو األساسػػػػية، كحػػػػؽ تقريػػػػر راب
المصػػػػػػير كتصػػػػػػػ ية االسػػػػػػػتعمار، كحػػػػػػػؿ النزاعػػػػػػات الدكليػػػػػػػة بػػػػػػػالطرؽ السػػػػػػػممية كدػػػػػػؽ مػػػػػػػا نػػػػػػػص عميػػػػػػػو 

 1.ال صؿ السادس مف الميثاؽ

ذلػػػػػؾ   ة الخميػػػػػؿإف األسػػػػػس المػػػػذككرة أعػػػػػ ه لػػػػػـ تتػػػػػكادر دػػػػي البعثػػػػػة المكدػػػػػدة إلػػػػل مدينػػػػػيػػػػرل الباحػػػػػث 
 ةكمػػػػػػا أنػػػػػو لػػػػػػـ يػػػػػػتـ اتخػػػػػػاذ أيػػػػػػ ،عتػػػػػداءات اإلسػػػػػػراغيمييف بحػػػػػػؽ ال مسػػػػػػطينييفاال تتػػػػػػدخؿ دػػػػػػي أنيػػػػػا لػػػػػػـ 

إجػػػػراءات بحػػػػػؽ اإلسػػػػراغيمييف نتيجػػػػػة عػػػػدـ احتػػػػػراميـ ل ت ػػػػاؽ كاسػػػػػتمرار االنتياكػػػػات اإلسػػػػػراغيمية بحػػػػػؽ 
 ة.المدنييف ال مسطينييف العزؿ كدؽ ما سنبينو دي ال صؿ الثاني مف ىذه الدراس

أف الكاليػػػػػػػػػات المتحػػػػػػػػػدة لػػػػػػػػػـ تتػػػػػػػػػدخؿ بالشػػػػػػػػػكؿ المطمػػػػػػػػػكب دػػػػػػػػػي النػػػػػػػػػزاع ال مسػػػػػػػػػطيني  الباحػػػػػػػػػثعتقػػػػػػػػػد ي
كىػػػػػػك مػػػػػػف أىػػػػػػـ األسػػػػػػس التػػػػػػي يقػػػػػػـك  ،نتيجػػػػػػة عػػػػػػدـ مراعاتيػػػػػػا لمحيػػػػػػاد كالنزاىػػػػػػة كالتجػػػػػػرد  اإلسػػػػػػراغيمي

دػػػػػي  بػػػػػالن كذ راد نميميػػػػػا لصػػػػػالح إسػػػػػراغيؿ كر بتيػػػػػا بػػػػػاال بسػػػػػببكىػػػػػذا  ،عمييػػػػػا نظػػػػػاـ األمػػػػػف الجمػػػػػاعي
ع األمػػػػػـ المتحػػػػػدة نػػػػػدػػػػػ  يكجػػػػػد مػػػػػا يم ،كىػػػػػذا يخػػػػػالؼ ميثػػػػػاؽ األمػػػػػـ المتحػػػػػدة بشػػػػػكؿ كاةػػػػػح ،طقػػػػػةنالم
كذلػػػػػػػؾ باتخػػػػػػػاذ إجػػػػػػػراءات جماعيػػػػػػػة بحػػػػػػػؽ الدكلػػػػػػػة المعتديػػػػػػػة  ،الجمػػػػػػػاعي فظػػػػػػػاـ األمػػػػػػػنتطبيػػػػػػػؽ  فمػػػػػػػ

الجمػػػػاعي لػػػػـ يطبػػػػؽ دػػػػي حػػػػؿ األزمػػػػات  فظػػػػاـ األمػػػػن ف)إسػػػػراغيؿ(. كقػػػػد أثبتػػػػت الممارسػػػػات الدكليػػػػة أ
 2.تيجة ألسباب تتعمؽ بمصالح الدكؿ الكبرلنما نظاـ  كا  نقصكره ك نتيجةالدكلية كىذا ليس 

                                                           
 11قمي أحمد، مرجع سابؽ، صػ 1

 21. حسف نادعة، مرجع سابؽ، صػ2
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 ف مجمػػػػػس األمػػػػػف مػػػػػفلمحػػػػػرب البػػػػػاردة األثػػػػػر المباشػػػػػر دػػػػػي عػػػػػدـ تػػػػػكادر قػػػػػكات مسػػػػػمحة تمكػػػػػف قػػػػػد كػػػػػا
 1ف.الدكليي  ظ السمـ كاألمفنكطة بو دي مجاؿ حالقياـ بالمياـ الم

شػػػػاء نألمػػػػـ المتحػػػػدة إلػػػػل إالجمػػػػاعي عمػػػػل أرض الكاقػػػػع لجػػػػأت ا نظػػػػاـ األمػػػػفدػػػػي ظػػػػؿ عػػػػدـ تطبيػػػػؽ 
ليػػػػذه القػػػػكات كمػػػػا ظمػػػػة األمػػػػـ المتحػػػػدة تعريػػػػؼ نميثػػػػاؽ م كلػػػػـ يتةػػػػمف ،كات ح ػػػػظ السػػػػ ـ الدكليػػػػةقػػػػ

ني يشير بشكؿ صريح إنك نص قاال يكجد ديو أم ن  2.شاغيالل تعري يا كا 

المتحػػػػدة دػػػػي مجػػػػاؿ ح ػػػػظ السػػػػمـ شػػػػاط الرغيسػػػػي الػػػػذم تمارسػػػػو األمػػػػـ نيػػػػا تمثػػػػؿ النأ ىػػػػذا بػػػػالر ـ مػػػػف
الرغيسػػػػػي لمبعثػػػػػة ىػػػػػك المسػػػػػاىمة دػػػػػي ح ػػػػػظ السػػػػػمـ اليػػػػػدؼ  مػػػػػف الػػػػػدكلييف، كممػػػػػا ال شػػػػػؾ ديػػػػػو أفكاأل

 ىؿ تعتبر ىذه البعثة قكة ح ظ س ـ؟ كاألمف دي مدينة الخميؿ كلكف

كىػػػػذا عػػػػف طريػػػػؽ نشػػػػر مػػػػراقبيف  ،1421و األمػػػػـ المتحػػػػدة عػػػػاـ لقػػػػد بػػػػدأ ح ػػػػظ السػػػػ ـ الػػػػذم تقػػػػكـ بػػػػ
إسػػػػػػراغيؿ  اليدنػػػػػػة بػػػػػػيفي بعثػػػػػػة لمراقبػػػػػػة ات اقيػػػػػػة دػػػػػػي الشػػػػػػرؽ األكسػػػػػػط دػػػػػػ عسػػػػػػكرييف  يػػػػػػر مسػػػػػػمحيف

 األمػػػػػـ المتحػػػػػدة العسػػػػػكرييف دػػػػػي الينػػػػػد ك باكسػػػػػتافكمجمكعػػػػػة مراقبػػػػػي  ،(UNSTOكالػػػػػدكؿ العربيػػػػػة )
ل مػػػػػػػػػـ المتحػػػػػػػػػدة تكلتػػػػػػػػػا ميػػػػػػػػػاـ المراقبػػػػػػػػػة  ث كانتػػػػػػػػػا أكؿ بعثتػػػػػػػػػيفيػػػػػػػػػ( بحUNMOGIP) 1421لعػػػػػػػػػاـ 

 3كالرصد.

ليػػػػات التػػػػي أنشػػػػأتيا األمػػػػـ المتحػػػػدة كػػػػي ا  ىنػػػػاؾ مػػػػف يعػػػػرؼ قػػػػكات ح ػػػػظ السػػػػ ـ بأنيػػػػا تعتبػػػػر مػػػػف
شػػػػاط عسػػػػكرم تقػػػػـك ن كتعتبػػػػر ،كرىا المحػػػػكرم دػػػػي ح ػػػػظ السػػػػمـ كاألمػػػػف الػػػػدكلييفالقيػػػػاـ بػػػػد تػػػػتمكف مػػػػف

 4بيدؼ تطبيؽ قرارات ح ظ الس ـ. ،األمفظمة تحت إشراؼ مجمس نبو الم

ابعػػػػػػة شػػػػػر قػػػػػػكات تن يػػػػػػا:مػػػػػػـ المتحػػػػػػدة السػػػػػابؽ بطػػػػػػرس  ػػػػػالي بأنظمػػػػػة األنعػػػػػػاـ م كمػػػػػا عرديػػػػػػا أمػػػػػيف
 الشػػػػرطة فيػػػػة كتشػػػػمؿ دػػػػي العػػػػادة أدػػػػراد مػػػػف بمكادقػػػػة جميػػػػع األطػػػػراؼ المعنل مػػػػـ المتحػػػػدة دػػػػي الميػػػػدا

                                                           
 .322، صػػ3112دؤاد البطاينة، األمـ المتحدة نظاـ يبقل كنظاـ يرحؿ المؤسسة العربية، بيركت، 1

 142، صػ3112محمد خميؿ المكسل، استخداـ القكة دي القانكف الدكلي المعاصر، دار كاغؿ لمنشر، عماف،  األردف 2

 21. قمي أحمد، مرجع سابؽ، صػ3

.حسػػػػػف أبػػػػػك طالػػػػػب، األمػػػػػـ المتحػػػػػدة كح ػػػػػظ السػػػػػ ـ ت ػػػػػاع ت المنظمػػػػػة الدكليػػػػػة مػػػػػع الصػػػػػراعات اإلقميميػػػػػة دػػػػػي نصػػػػػؼ قػػػػػرف  4
 113، صػ1442"دي األمـ المتحدة دي خمسيف عامان مركز الدراسات السياسية كاإلستراتيجية، باألىراـ القاىرة 
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ىػػػػػذه القػػػػػكات أداة  يجػػػػد أف كىنػػػػاؾ مػػػػػف1ف.ييأشػػػػخاص مػػػػػدناألمػػػػػـ المتحػػػػدة كقػػػػػد يشػػػػترؾ دييػػػػػا  يتبعػػػػكف
 2.لخدمة الدبمكماسية الدكلية

يػػػة تتمثػػػؿ دػػػػي العمػػػؿ عمػػػل تحقيػػػػؽ الميمػػػة األساسػػػػية لقػػػكات ح ػػػظ السػػػػ ـ الدكل ىنػػػاؾ مػػػف يقػػػػكؿ بػػػأف
 3.ةعماؿ القتاؿ كتحقيؽ اليدنكقؼ أ

اليدنػػػػة بػػػػيف الميمػػػػة األساسػػػػية لقػػػػكات ح ػػػػظ السػػػػ ـ تتمثػػػػؿ دػػػػي تحقيػػػػؽ  نػػػػاء عمػػػػل مػػػػا سػػػػبؽ نجػػػػد أفب
 بخػػػػػػػ ؼ قػػػػػػػكات نظػػػػػػػاـ األمػػػػػػػف ،زاعغػػػػػػػة األكةػػػػػػػاع تمييػػػػػػػدان لمم اكةػػػػػػػة بشػػػػػػػأف النػػػػػػػكتيد ،فازعيالمتنػػػػػػػ

 تردع المعتدم. ميثاؽ أف تنجد المعتدم عميو كأفجماعي التي ي ترض بيا كدؽ نصكص الال

شػػػػػر قػػػػػكات ح ػػػػػظ كرة الحصػػػػػكؿ عمػػػػػل رةػػػػػا األطػػػػػراؼ المتنازعػػػػػة كمكادقتيػػػػػا لنيقػػػػػكؿ بةػػػػػر  ىنػػػػػاؾ مػػػػػف
المتنازعػػػػػػة الجمػػػػػػاعي التػػػػػػي تتػػػػػػدخؿ دػػػػػػي أقػػػػػػاليـ الػػػػػػدكؿ  بخػػػػػػ ؼ قػػػػػػكات األمػػػػػػف ،السػػػػػػ ـ كاسػػػػػػتمرارىا

عػػػػػادة  يػػػػػة  بغيػػػػػة كةػػػػػع حػػػػػد لمعػػػػػدكافان راد الميثػػػػػاؽ بطريقػػػػػة اسػػػػػتنادان ألحكػػػػػاـ ال صػػػػػؿ السػػػػػابع مػػػػػف كا 
 4صابولل نالسمـ إ

يبػػػػرىف الكاقػػػػع دشػػػػؿ األمػػػػـ المتحػػػػدة دػػػػي حػػػػؿ النزاعػػػػات الدكليػػػػة كح ػػػػظ السػػػػمـ كاألمػػػػف الػػػػدكلييف، مثػػػػؿ 
دشػػػػػميا دػػػػػي النػػػػػزاع الكػػػػػكيتي العراقػػػػػي، كدػػػػػي حػػػػػرب أدغانسػػػػػتاف كالكجػػػػػكد الػػػػػدكلي  يػػػػػر المشػػػػػركع عمػػػػػل 

كػػػػػي، كمػػػػػا دشػػػػػمت األمػػػػػـ المتحػػػػػدة دػػػػػي حػػػػػؿ النػػػػػزاع أراةػػػػػييا مػػػػػف قبػػػػػؿ قػػػػػكات التحػػػػػالؼ األنجمػػػػػك أمري
( يكنيػػػػػػك 2اإلسػػػػػػراغيمي ال مسػػػػػػطيني الػػػػػػذم نػػػػػػتم عػػػػػػف عػػػػػػدكاف إسػػػػػػراغيؿ عمػػػػػػل األراةػػػػػػي العربيػػػػػػة دػػػػػػي )

                                                           
د العزيػػػػز، رسػػػػالة ماجسػػػػتير النظػػػػاـ القػػػػانكني لقػػػػكات ح ػػػػظ السػػػػ ـ التابعػػػػة ل مػػػػـ المتحػػػػدة، جامعػػػػة القػػػػاىرة، .سػػػػ مة أيمػػػػف عبػػػػ 1

 .12صػ

 461،صػ1412.محمد طمعت الغنيمي، الغنيمي دي التنظيـ الدكلي منشأة المعارؼ باإلسكندرية  2

 326،صػ1443قاىرة . مصط ل س مة حسيف، تطكر القانكف الدكلي العاـ، دار النيةة العربية، ال3

 64.قمي أحمد المرجع السابؽ صػ 4
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الػػػػػذم يقةػػػػػي ديػػػػػو  1421( عػػػػػاـ 323، كالػػػػػذم أصػػػػػدر مجمػػػػػس األمػػػػػف عمػػػػػل أثػػػػػره قػػػػػرار رقػػػػػـ )1421
 1421.1ب لزاـ إسراغيؿ االنسحاب إلل حدكد ما قبؿ السادس مف يكنيك لعاـ 

اإلسػػػػػراغيمي -يشػػػػػير الكاقػػػػػع العممػػػػػي إلػػػػػل أف قػػػػػكات األمػػػػػـ المتحػػػػػدة لػػػػػـ يكػػػػػف ليػػػػػا دػػػػػي النػػػػػزاع العربػػػػػي
سػػػػػػكل دكران شػػػػػػكميان ألنيػػػػػػا ال تتػػػػػػدخؿ ةػػػػػػد الطػػػػػػرؼ المعتػػػػػػدم، كتقتصػػػػػػر ميمتيػػػػػػا عمػػػػػػل مراقبػػػػػػة كقػػػػػػؼ 
 إطػػػػ ؽ النػػػػار بػػػػيف الجػػػػانبيف، كمػػػػا أنيػػػػا تتعامػػػػؿ مػػػػع الجػػػػانبيف عمػػػػل أنيمػػػػا نػػػػداف متسػػػػاكياف دػػػػي القػػػػكة
أك دػػػػػي الحػػػػػؽ عمػػػػػل األقػػػػػؿ، كمػػػػػف الحػػػػػاالت التػػػػػي اسػػػػػتخدمت دييػػػػػا األمػػػػػـ المتحػػػػػدة القػػػػػكات الدكليػػػػػة 

سػػػػػػراغيؿ،  1412بيػػػػػػدؼ ح ػػػػػػظ السػػػػػػمـ كاألمػػػػػػف الػػػػػػدكلييف، حالػػػػػػة حػػػػػػرب عػػػػػػاـ  بػػػػػػيف الػػػػػػدكؿ العربيػػػػػػة كا 
(، 224ك 221( الػػػػػذم أكػػػػػد قػػػػػرارم مجمػػػػػس األمػػػػػف )221حيػػػػػث أصػػػػػدر مجمػػػػػس األمػػػػػف القػػػػػرار رقػػػػػـ )

دكليػػػػػة أككػػػػػؿ إلييػػػػػا ميمػػػػػة الح ػػػػػاظ عمػػػػػل كقػػػػػؼ إطػػػػػ ؽ النػػػػػار، كمنػػػػػع  كقػػػػػرر تشػػػػػكيؿ قػػػػػكات طػػػػػكارئ
يقةػػػػػي بانسػػػػػحاب  1411تجػػػػػدد أعمػػػػػاؿ القتػػػػػاؿ، كدػػػػػي أعقػػػػػاب احػػػػػت ؿ إسػػػػػراغيؿ لجنػػػػػكب لبنػػػػػاف سػػػػػنة 

( كمنػػػػع نشػػػػكب أعمػػػػاؿ عنػػػػؼ دػػػػي منطقػػػػة 236إسػػػػراغيؿ مػػػػف الجنػػػػكب المبنػػػػاني بمكجػػػػب القػػػػرار رقػػػػـ )
 2الحدكد.

حػػػػػػػدة منػػػػػػػذ سػػػػػػػنكات عػػػػػػػدة تسػػػػػػػعل إلػػػػػػػل مراقبػػػػػػػة سػػػػػػػمكؾ مػػػػػػػـ المتخمػػػػػػػص إلػػػػػػػل أف منظكمػػػػػػػة األعميػػػػػػػو ي
األطػػػػػراؼ المشػػػػػاركة دػػػػػي النزاعػػػػػات المسػػػػػمحة عػػػػػف طريػػػػػؽ الجمعيػػػػػة العامػػػػػة كمجمػػػػػس األمػػػػػف كمجمػػػػػس 

،  اكةػػػػػػات سياسػػػػػػيةياغيػػػػػػة تخةػػػػػػع دػػػػػػي أ مػػػػػػب األكقػػػػػػات إلػػػػػػل محقػػػػػػكؽ اإلنسػػػػػػاف، كلكػػػػػػف قراراتيػػػػػػا الن
المتحػػػػػدة، ديظيػػػػػر الكاقػػػػػع  بػػػػػالر ـ مػػػػػف مراقبػػػػػة أجيػػػػػزة األمػػػػػـ اإلنسػػػػػافكتتكاصػػػػػؿ االنتياكػػػػػات لحقػػػػػكؽ 

عػػػػػػدـ إيجػػػػػػاد حػػػػػػؿ لغايػػػػػػة اليػػػػػػـك يسػػػػػػتجيب لةػػػػػػركرة ةػػػػػػماف آليػػػػػػات مراقبػػػػػػة دعالػػػػػػة كمرةػػػػػػية  دػػػػػػاألمـ 
المتحػػػػدة منػػػػذ قياميػػػػا تبنػػػػت مبػػػػادئ لممحادظػػػػة عمػػػػل السػػػػمـ كاألمػػػػف الػػػػدكلييف كتنكعػػػػت الكسػػػػاغؿ التػػػػي 

( ككسػػػػػاغؿ ،،،تبناىػػػػػا ميثػػػػػاؽ المنظمػػػػػة إلػػػػػل كسػػػػػاغؿ دبمكماسػػػػػية )م اكةػػػػػات مسػػػػػاعي حميػػػػػدة، تحقيػػػػػؽ
 قانكنية )تحكيـ دكلي، قةاء دكلي( ككساغؿ زجرية )حصار، مقاطعة حجز أمكاؿ،،،(.

                                                           
محمػػػػػػػد عبػػػػػػػد العزيػػػػػػػز أبػػػػػػػك سػػػػػػػحمية، المسػػػػػػػؤكلية الدكليػػػػػػػة عػػػػػػػف تن يػػػػػػػذ قػػػػػػػرارات األمػػػػػػػـ المتحػػػػػػػدة، رسػػػػػػػالة دكتػػػػػػػكراة، جامعػػػػػػػة  .1

 .621-634، صػ1411القاىرة

يعة كالقػػػػػانكف بالجامعػػػػػة أنػػػػكر حمػػػػػداف الشػػػػػاعر، بحػػػػػث بعنػػػػػكاف الحمايػػػػػة الدكليػػػػػة لمشػػػػعب ال مسػػػػػطيني، مقػػػػػدـ إلػػػػػل مجمػػػػػة الشػػػػػر  .2
تػػػػػػػػػػػاريخ الزيػػػػػػػػػػػارة   /site.iugaza.edu.ps/ashaer/extra/course942اإلسػػػػػػػػػػػ مية، منشػػػػػػػػػػػكر عمػػػػػػػػػػػل المكقػػػػػػػػػػػع التػػػػػػػػػػػالي
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كيػػػػػؼ أف ميثػػػػػاؽ األمػػػػػـ المتحػػػػػدة اسػػػػػتحدث نظػػػػػاـ األمػػػػػف الجمػػػػػاعي دػػػػػي ال صػػػػػؿ  الباحػػػػػث كمػػػػػا بػػػػػيف
( المتػػػػاف منحتػػػػا لمجمػػػػس األمػػػػف ميمػػػػة تكييػػػػؼ األحػػػػداث كتحديػػػػد مػػػػا 23ك24السػػػػابع تحديػػػػدان المػػػػكاد )

ؾ نػػػػػػػزاع مػػػػػػػف شػػػػػػػأف اسػػػػػػػتمراره تيديػػػػػػػد السػػػػػػػمـ كاألمػػػػػػػف الػػػػػػػدكلي أك تعريةػػػػػػػو لمخطػػػػػػػر، إذا كػػػػػػػاف ىنػػػػػػػا
لػػػػػػو كجػػػػػػكد تيديػػػػػػد لمسػػػػػػمـ إلعادتػػػػػػو إلػػػػػػل  ( دػػػػػػي حػػػػػػاؿ تبػػػػػػيف23كلممجمػػػػػػس أف بعمػػػػػػؿ بأحكػػػػػػاـ المػػػػػػادة )

نصػػػػابو، أك لػػػػو أف يػػػػدعك أطػػػػراؼ النػػػػزاع لحمػػػػو باختيػػػػار أحػػػػد الكسػػػػاغؿ المنصػػػػكص عمييػػػػا دػػػػي المػػػػادة 
 ( مف الميثاؽ.21نصت عميو المادة )( مف الميثاؽ كىذا كدؽ ما 22)

تكييػػػػػػؼ النػػػػػػزاع ىػػػػػػي سػػػػػػمطة تقديريػػػػػػة، لػػػػػػذلؾ لػػػػػػـ يمجػػػػػػان دػػػػػػي أف سػػػػػػمطة مجمػػػػػػس األمػػػػػػف الباحػػػػػػث جػػػػػػد ي
( مػػػػػف الميثػػػػػاؽ بحػػػػػؽ اإلسػػػػػراغيمييف عمػػػػػل أثػػػػػر مجػػػػػزرة 23مجمػػػػػس األمػػػػػف إلػػػػػل إعمػػػػػاؿ أحكػػػػػاـ المػػػػػادة )

ه عمػػػػػل الػػػػػدعكة إليجػػػػػاد الحػػػػػـر اإلبراىيمػػػػػي المرتكبػػػػػة بحػػػػػؽ المصػػػػػميف ال مسػػػػػطينييف، لػػػػػذلؾ اقتصػػػػػر دكر 
 (412كىػػػػذا دػػػػي القػػػػرار السػػػػابؽ ذكػػػػره رقػػػػـ ) تكاجػػػػد دكلػػػػي مؤقػػػػت دػػػػي األراةػػػػي ال مسػػػػطينية المحتمػػػػة

.يػػػػديف بشػػػػدة مذبحػػػػة الخميػػػػؿ كمػػػػا ت ىػػػػا مػػػػف أحػػػػداث أكدت بحيػػػػاة 1حيػػػػث جػػػػاء دػػػػي ىػػػػذا القػػػػرار أنػػػػو:
حػػػػت ؿ إلػػػػل .يػػػػدعك إسػػػػراغيؿ قػػػػكة اال3مػػػػدنيان دمسػػػػطينينان كجرحػػػػت بةػػػػع مغػػػػات آخػػػػريف. 61أكثػػػػر مػػػػف 

االسػػػػتمرار دػػػػي اتخػػػػاذ إجػػػػراءات تشػػػػمؿ دػػػػي مػػػػا تشػػػػمؿ مصػػػػادرة األسػػػػمحة بيػػػػدؼ منػػػػع كقػػػػكع أعمػػػػاؿ 
.يػػػػػػػدعك إلػػػػػػػل اتخػػػػػػػاذ إجػػػػػػػراءات لةػػػػػػػماف 2 يػػػػػػػر مشػػػػػػػركعة مػػػػػػػف جانػػػػػػػب المسػػػػػػػتكطنيف اإلسػػػػػػػراغيمييف.

األراةػػػػػي المحتمػػػػػة كحمػػػػػايتيـ بمػػػػػا دػػػػػي ذلػػػػػؾ كجػػػػػكد دكلػػػػػي  أنحػػػػػاءسػػػػػ مة المػػػػػدنييف ال مسػػػػػطينييف دػػػػػي 
 1كىك ما نص عميو إع ف المبادئ دي إطار عممية الس ـ الجارية..." تأك أجنبي مؤق

األمػػػػػػػػف الجمػػػػػػػػاعي يحظػػػػػػػػر اسػػػػػػػػتخداـ القػػػػػػػػكة أك التيديػػػػػػػػد بيػػػػػػػػا دػػػػػػػػي الع قػػػػػػػػات الدكليػػػػػػػػة، دػػػػػػػػاألمف إّف 
الجمػػػػػػاعي دػػػػػػي اصػػػػػػط ح األمػػػػػػـ المتحػػػػػػدة يعنػػػػػػي التزامػػػػػػان عالميػػػػػػان كقانكنيػػػػػػان بالسػػػػػػمـ كاألمػػػػػػف الػػػػػػدكلييف 

و ينطبػػػػػؽ عمػػػػػل ال مسػػػػػطينييف مجمكعػػػػػة مػػػػػف القكاعػػػػػد الخاصػػػػػة بحمايػػػػػة لجميػػػػػع الػػػػػدكؿ، ىػػػػػذا كنجػػػػػد أنػػػػػ
الشػػػػػعكب كالح ػػػػػاظ عمػػػػػل حقكقيػػػػػا مػػػػػف االنتيػػػػػاؾ كاالعتػػػػػداء عمييػػػػػا مػػػػػف قبػػػػػؿ الػػػػػدكؿ األخػػػػػرل، ككػػػػػذلؾ 

 القكاعد الخاصة بحؽ الشعكب بتقرير مصيرىا كحقيا دي االستق ؿ كتككيف دكلة مستقمة.

                                                           
1
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 المؤقػػػػت دػػػػي مدينػػػػة الخميػػػػؿ ال تعػػػػد مػػػػف قػػػػكات األمػػػػفثػػػػة التكاجػػػػد الػػػػدكلي بع أفالباحػػػػث جػػػػد كعميػػػػو ي
، كىػػػػػػػي تشػػػػػػػبو القػػػػػػكات متعػػػػػػػددة الجنسػػػػػػػيات مػػػػػػف حيػػػػػػػث أنيػػػػػػػا تمتػػػػػػػـز الجمػػػػػػاعي كال قػػػػػػػكة ح ػػػػػػػظ سػػػػػػ ـ

 .مياـ كمسؤكليات القكة بنصكص االت اؽ بشأف

بعػػػػػػد ات اقيػػػػػػة السػػػػػػ ـ المصػػػػػػرية اإلسػػػػػػراغيمية )ات اقيػػػػػػة  دػػػػػػي سػػػػػػيناءسػػػػػػيات تػػػػػـ إنشػػػػػػاء قػػػػػػكة متعػػػػػػددة الجن
 ػػػػػاؽ بشػػػػػأف إنشػػػػػاء حيػػػػػث تػػػػػـ التكصػػػػػؿ إلػػػػػل ات  1414مػػػػػارس عػػػػػاـ  32د( المكقعػػػػػة دػػػػػي كامػػػػػب دي يػػػػػ

 .دة الس ـصكص معاىكمراقبيف تستمد مشركعيتيا مف نسيات قكة متعددة الجن

تػػػػػي عػػػػػارض االتحػػػػػاد السػػػػػكدياتي عمػػػػػل قػػػػػكات كمراقبػػػػػي األمػػػػػـ المتحػػػػػدة ال تعػػػػػد ىػػػػػذه القػػػػػكة بػػػػػديؿ عػػػػػف 
 األمػػػػـظمػػػػة اء ىػػػػي عبػػػػارة عػػػػف قػػػػكات أنشػػػػأت خػػػػارج منالقكة متعػػػػددة الجنسػػػػيات دػػػػي سػػػػيندػػػػ 1.شػػػػاغياإن

 2.كال تعد قكات محاربة تتككف مف مراقبيف عسكرييف أمريكييفالمتحدة 

 مػػػػػف   سػػػػػياتأف بعثػػػػػة التكاجػػػػػد الػػػػػدكلي دػػػػػي مدينػػػػػة الخميػػػػػؿ تشػػػػػبو القػػػػػكات متعػػػػػددة الجن يػػػػػرل الباحػػػػػث
السػػػػػ ـ الدكليػػػػػة  شػػػػػاء قػػػػػكة تابعػػػػػة ل مػػػػػـ المتحػػػػػدة دتعتبػػػػػر كبػػػػػديؿ لقػػػػػكات ح ػػػػػظنحيػػػػػث  يػػػػػاب قػػػػػرار إ

 كمػػػػف حيػػػػث أف ،تيجػػػػة عػػػػدـ اتخػػػػاذ األمػػػػـ المتحػػػػدة لمثػػػػؿ ىػػػػذا القػػػػرار، كىػػػػذا نالمتحػػػػدة ل مػػػػـالتابعػػػػة 
المبػػػػػـر بػػػػػيف طردػػػػػي  مياميػػػػػا كمسػػػػػؤكلياتيا تحػػػػػدد دػػػػػي االت ػػػػػاؽ ، كأفىػػػػػدديا الح ػػػػػاظ عمػػػػػل السػػػػػمـ دقػػػػػط

سػػػػػطينية كالعربيػػػػػة ، كقػػػػػد أثبتػػػػػت التجربػػػػػة أف اليػػػػػدؼ مػػػػػف إرسػػػػػاؿ القػػػػػكات الدكليػػػػػة ل راةػػػػػي ال مزاعالنػػػػػ
التػػػػي احتمػػػػت يتمثػػػػؿ دقػػػػط دػػػػي مجػػػػرد السػػػػعي إلػػػػل تيدغػػػػة األكةػػػػاع دػػػػي منطقػػػػة النػػػػزاع  عػػػػف طريػػػػؽ 

دمػػػػا ىػػػػي العمػػػػؿ عمػػػػل تن يػػػػذ قػػػػرار كقػػػػؼ إطػػػػ ؽ النػػػػار أك احتػػػػراـ اليدنػػػػة أك التقميػػػػؿ مػػػػف حػػػػدة التكتر.
ثػػػػاني دػػػػي المبحػػػػث البعثػػػػة التكاجػػػػد الػػػػدكلي؟ كمػػػػا ىػػػػي مياميػػػػا كمػػػػـ تتكػػػػكف؟ ىػػػػذا مػػػػا سػػػػنجيب عميػػػػو 

 .مف ىذه الدراسة

 

                                                           
ر عمػػػػػػػػػػػػل المكقػػػػػػػػػػػػع االلكتركنػػػػػػػػػػػػي حمػػػػػػػػػػػػدم السػػػػػػػػػػػػعيد سػػػػػػػػػػػػالـ سػػػػػػػػػػػػيادتنا الكطنيػػػػػػػػػػػػة، دػػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػػيناء ك كامػػػػػػػػػػػػب دي يػػػػػػػػػػػػد منشػػػػػػػػػػػػك 1

 1/2/3112تاريخ الزيارة  http://www.ahewar.org/debat/show.art.aspالتالي:

يسػػػػػػػػػػػرم إبػػػػػػػػػػػراىيـ عػػػػػػػػػػػدـ مشػػػػػػػػػػػركعية قيػػػػػػػػػػػاـ قػػػػػػػػػػػكات اليكني يػػػػػػػػػػػؿ بميمػػػػػػػػػػػات رادعػػػػػػػػػػػة دػػػػػػػػػػػي لبنػػػػػػػػػػػاف عمػػػػػػػػػػػل مكقػػػػػػػػػػػع االنترنػػػػػػػػػػػت 2
 http://www.lebarny.gov./b/artide.asp?/n=ar=17814التالي:
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 :ومهامها بعثة التواجد الدولي مفهوم: يالمبحث الثان

كقػػػػع ممثمػػػػكف مػػػػف منظمػػػػة التحريػػػػر ال مسػػػػطينية  1442أنػػػػو دػػػػي أيػػػػار  أشػػػػار الباحػػػػث ديمػػػػا سػػػػبؽ إلػػػػل
سػػػػػػراغيؿ ات اقػػػػػػان حػػػػػػكؿ تأسػػػػػػيس تكاجػػػػػػد دكلػػػػػػي مؤقػػػػػػت دػػػػػػي الخميػػػػػػؿ، م المسػػػػػػاعدة دػػػػػػي تػػػػػػأميف  يمتيػػػػػػاكا 

عػػػػػادة الحيػػػػػاة  كطمػػػػػب مػػػػػف إيطاليػػػػػا كالػػػػػدنمارؾ كالنػػػػػركيم إرسػػػػػاؿ  ،الطبيعيػػػػػة إلػػػػػل المدينػػػػػةاالسػػػػػتقرار كا 
لكنيػػػػػػا عػػػػػػادت كانسػػػػػػحبت دػػػػػػي شػػػػػػير آب ، 1442ميمػػػػػػتيـ دػػػػػػي آذار( (TIPHبػػػػػػدأ مراقبػػػػػػك ك مػػػػػػراقبيف، 

تكاصػػػػمت كبعػػػػد ذلػػػػؾ  ، نتيجػػػػة عػػػػدـ التكصػػػػؿ إلػػػػل ات ػػػػاؽ حػػػػكؿ تجديػػػػد ميػػػػاـ البعثػػػػة  مػػػػف ذات العػػػػاـ
سػػػػػراغيؿ إلػػػػػل أف تػػػػػـ تكقيػػػػػع ات ػػػػػاؽ أكسػػػػػمكم اكةػػػػػات السػػػػػ ـ بػػػػػيف منظمػػػػػة التحريػػػػػر ال ( 3) مسػػػػػطينية كا 

، كتةػػػػػمف االت ػػػػاؽ تكزيػػػػع الةػػػػػ ة 1446حيػػػػث تػػػػػـ تكقيعػػػػو دػػػػي طابػػػػػا بمصػػػػر عػػػػاـ  ،أك ات ػػػػاؽ طابػػػػا
لي الغربيػػػػػة إلػػػػػل ث ثػػػػػة منػػػػػاطؽ"أ" ك"ب" ك"ج" كيػػػػػنص االت ػػػػػاؽ عمػػػػػل إقامػػػػػة سػػػػػمطة حكػػػػػـ ذاتػػػػػي انتقػػػػػا

 1.دمسطينية

دػػػػي مدينػػػػة الخميػػػػؿ، كيػػػػتـ إنشػػػػاؤىا دػػػػي المدينػػػػة مػػػػف دعػػػػت إلػػػػل بعثػػػػة تكاجػػػػد دكلػػػػي مؤقػػػػت أخػػػػرل  ك
كدػػػػػػؽ مػػػػػػا نصػػػػػػت عميػػػػػػو المػػػػػػادة الثالثػػػػػػة عشػػػػػػر مػػػػػػف  دييػػػػػػا خػػػػػػ ؿ إعػػػػػػادة انتشػػػػػػار الجػػػػػػيش اإلسػػػػػػراغيمي

ات اقيػػػػػة أكسػػػػػمك التػػػػػي جػػػػػاء دييا:"بعػػػػػد دخػػػػػكؿ إعػػػػػ ف المبػػػػػادئ ىػػػػػذا حيػػػػػز التن يػػػػػذ، كلػػػػػيس أبعػػػػػد مػػػػػف 
اغيمية المنصػػػػػكص عميػػػػػو كدقػػػػػان لمبنػػػػػد عشػػػػػية انتخابػػػػػات المجمػػػػػس، سػػػػػيتـ إعػػػػػادة انتشػػػػػار القػػػػػكات اإلسػػػػػر 

 2الرابع عشر"

تػػػػػػـ تكقيػػػػػػع البركتككػػػػػػكؿ التن يػػػػػػذم الخػػػػػػاص بمدينػػػػػػة الخميػػػػػػؿ، كقػػػػػػد سػػػػػػيطر الطػػػػػػابع  16/1/1441دػػػػػػي 
نيػػػػػػػة االسػػػػػػػتثناغية األمنػػػػػػػي عمػػػػػػػل معظػػػػػػػـ بنػػػػػػػكده كم حقػػػػػػػو، حيػػػػػػػث تةػػػػػػػمف عػػػػػػػدد مػػػػػػػف الترتيبػػػػػػػات األم

ـ بمعػػػػػػػػػدؿ خمسػػػػػػػػػة جنػػػػػػػػػكد كسػػػػػػػػػمح بحراسػػػػػػػػػة إسػػػػػػػػػراغيمية ليػػػػػػػػػ ، ( مسػػػػػػػػػتكطف211) المتعمقػػػػػػػػػة بحػػػػػػػػػكالي
 3إسراغيمييف لكؿ مستكطف ييكدم.

                                                           
 211ص-3112مركز اإلع ـ العربي 1ط-راسات منيجية دي القةية ال مسطينيةد-.محسف محمد صالح 1

2 ..docagreements%20oslowww.most.pna.ps/portal/images/ 32/2/3112الزيارة  تاريخ 

لميكػػػػػكد دػػػػي الحػػػػػؿ النيػػػػػاغي، إعػػػػداد كحػػػػػدة البحػػػػكث كالدراسػػػػػات دػػػػػي مركػػػػز دراسػػػػػات الشػػػػػرؽ نمػػػػكذج لمػػػػػنيم ا–.ات ػػػػاؽ الخميػػػػػؿ  3
 13،صػ1441عماف  1األكسط، ط

http://www.most.pna.ps/portal/images/oslo%20agreements.doc.تاريخ
http://www.most.pna.ps/portal/images/oslo%20agreements.doc.تاريخ
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( تمامػػػػػػػػان H-1نػػػػػػػػص االت ػػػػػػػػاؽ عمػػػػػػػػل أف تتػػػػػػػػكلل الشػػػػػػػػرطة ال مسػػػػػػػػطينية الصػػػػػػػػ حيات دػػػػػػػػي المنطقػػػػػػػػة )
كالصػػػػػػػ حيات التػػػػػػػي تتكالىػػػػػػػا دػػػػػػػي سػػػػػػػاغر مػػػػػػػدف الةػػػػػػػ ة الغربيػػػػػػػة، عمػػػػػػػل أف تبقػػػػػػػل إسػػػػػػػراغيؿ متكليػػػػػػػة 

(، باإلةػػػػػادة إلػػػػػل تكلييػػػػػا مسػػػػػؤكلية H-2لمسػػػػػؤكليات األمػػػػػف الػػػػػداخمي، كالنظػػػػػاـ العػػػػػاـ دػػػػػي المنطقػػػػػة )
 1األمف الشامؿ لإلسراغيمييف.

 بػػػػػػدأت بعثػػػػػػة 1442دػػػػػػي عػػػػػػاـ  ،دعػػػػػػا االت ػػػػػػاؽ إلػػػػػػل إعػػػػػػادة انتشػػػػػػار جزغػػػػػػي لمجػػػػػػيش اإلسػػػػػػراغيمي

(TIPH)عمػػػػػػل  ،الثانيػػػػػػة التػػػػػػي تأل ػػػػػػت مػػػػػػف مػػػػػػراقبيف نػػػػػػركيجييف دقػػػػػػط لمتحةػػػػػػير لبعثػػػػػػة جديػػػػػػدة كأخيػػػػػػرة
 ،1441الػػػػػػذم تػػػػػػـ دػػػػػػي كػػػػػػانكف الثػػػػػػاني  ،خميػػػػػػؿةػػػػػػكء االنتشػػػػػػار الجزغػػػػػػي لمجػػػػػػيش اإلسػػػػػػراغيمي دػػػػػػي ال

يطاليػػػػػا كالػػػػػدنمارؾ كالسػػػػػكيد كسكيسػػػػػرا كتركيػػػػػا إرسػػػػػاؿ مػػػػػراقبيف  كطمػػػػػب إلػػػػػل سػػػػػت دكؿ ىػػػػػي النػػػػػركيم كا 
 2.النركيم منسقة لعمؿ ىذه البعثة كعينت

( مػػػػػػػػف الممحػػػػػػػػؽ األكؿ مػػػػػػػػف االت ػػػػػػػػاؽ اإلسػػػػػػػػراغيمي ال مسػػػػػػػػطيني المؤقػػػػػػػػت بشػػػػػػػػأف 11نصػػػػػػػػت المػػػػػػػػادة )
حيػػػػػث جػػػػػاء دييا:"ديمػػػػػا يخػػػػػص الكجػػػػػكد الػػػػػدكلي  ،لي المؤقػػػػػت دػػػػػي المدينػػػػػةالخميػػػػػؿ عمػػػػػل التكاجػػػػػد الػػػػػدك 

( دػػػػي كػػػػؿ مػػػػا يخػػػػص أعةػػػػاء القػػػػكة TIPHالمؤقػػػػت دػػػػي الخميػػػػؿ يكادػػػػؽ الطردػػػػاف عمػػػػل إجػػػػراءات ألػػػػػ )
 3 الدكلية."

( ىػػػػػػك اختصػػػػػػار السػػػػػـ بعثػػػػػػة التكاجػػػػػػد الػػػػػدكلي المؤقػػػػػػت دػػػػػػي الخميػػػػػؿ، كتعتبػػػػػػر ىػػػػػػذه البعثػػػػػػة TIPHألػػػػػػ)
ؿ الكاقعػػػػػة جنػػػػػكب الةػػػػػ ة الغربيػػػػػة، كقػػػػػد كػػػػػاف تأسيسػػػػػيا بنػػػػػاءن عمػػػػػل مدنيػػػػػة تعمػػػػػؿ دػػػػػي مدينػػػػػة الخميػػػػػ

دػػػػػػػػػي تحسػػػػػػػػػيف ك  ،بيػػػػػػػػػدؼ مسػػػػػػػػػاعدتيـ دػػػػػػػػػي تعزيػػػػػػػػػز جيػػػػػػػػػكدىـ ،طمػػػػػػػػػب ال مسػػػػػػػػػطينييف كاإلسػػػػػػػػػراغيمييف
األكةػػػػػػاع دػػػػػػي المدينػػػػػػة، كيػػػػػػتـ تمديػػػػػػد عمػػػػػػؿ ىػػػػػػذه البعثػػػػػػة كػػػػػػؿ سػػػػػػتة أشػػػػػػير كىػػػػػػذا بتكقيػػػػػػع االت اقيػػػػػػة 

 4.الخاصة بتمديد دترة عمؿ البعثة دي المدينة

                                                           
 .12.ات اؽ الخميؿ، المرجع السابؽ، صػ 1

2. http://www.tiph.org/ar/11/2/3112الزيارة  تاريخ 

 .22بحكث كالدراسات دي مركز دراسات الشرؽ األكسط،صػ.ات اؽ الخميؿ، كحدة ال 3

4. www.tiph.org/filestore/TIPH-leaflet-arabic_lowres.pdf  32/2/3112تاريخ الزيارة - 3صػػػػ 

http://www.tiph.org/ar/تاريخ
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، كمػػػػا بيػػػػا 1441طقػػػػة التػػػػي تعمػػػػؿ بيػػػػا البعثػػػػة محػػػػددة بنػػػػاءن عمػػػػل ات اقيػػػػة أكسػػػػمك المكقعػػػػة عػػػػاـ دالمن
خريطػػػػػة خاصػػػػػة تػػػػػـ دييػػػػػا ترسػػػػػيـ الحػػػػػدكد بشػػػػػكؿ كاةػػػػػح لممنطقػػػػػة التػػػػػي تعمػػػػػؿ دييػػػػػا دػػػػػرؽ المراقبػػػػػة 
التابعػػػػة لمبعثػػػػة، كقػػػػد تػػػػـ االت ػػػػاؽ بػػػػيف ال مسػػػػطينييف كاإلسػػػػراغيمييف عمػػػػل تحديػػػػد المنطقػػػػة التػػػػي تمػػػػارس 

)أ( مػػػػػف ات اقيػػػػػة التكاجػػػػػد الػػػػػدكلي  ( دقػػػػػرة1ء دػػػػػي المػػػػػادة )، حيػػػػػث جػػػػػادييػػػػػا صػػػػػ حيات عمميػػػػػاالبعثػػػػػة 
بعثػػػػػػػة التكاجػػػػػػػد  ةالمؤقػػػػػػػت المكقعػػػػػػػة بػػػػػػػيف الجانػػػػػػػب ال مسػػػػػػػطيني كاإلسػػػػػػػراغيمي:" يجػػػػػػػب أف تقػػػػػػػع ممثميػػػػػػػ

كيمكػػػػػف ، ىػػػػػار منػػػػػكح/ جبػػػػػؿ منػػػػػكح( )الػػػػػدكلي دػػػػػي مكتػػػػػب التنسػػػػػيؽ كاالرتباط)مكتػػػػػب االرتبػػػػػاط( دػػػػػي 
، مػػػػػػف أجػػػػػػؿ دػػػػػػي مدينػػػػػػة الخميػػػػػػؿدة دػػػػػػي المكاتػػػػػػب ال رعيػػػػػػة مكتػػػػػػب االرتبػػػػػػاط أيةػػػػػػان أف تكػػػػػػكف مكجػػػػػػك 

يجػػػػػب أف تكػػػػػكف بعثػػػػػة ممثمػػػػػي التكاجػػػػػد مجيػػػػػزة بكسػػػػػاغؿ ك ، ( مػػػػػع كػػػػػ  الجػػػػػانبيفTIPHتنسػػػػػيؽ نشػػػػػاط )
االتصػػػػػاؿ الةػػػػػركرية لتمكػػػػػيف البعثػػػػػة مػػػػػف االتصػػػػػاؿ المباشػػػػػر كال ػػػػػكرم مػػػػػع مقػػػػػر البعثػػػػػة كالمػػػػػراقبيف 

 1.الميدانييف"

دكؿ، كىػػػػػػؤالء األعةػػػػػػاء ىػػػػػػـ مراقبػػػػػػكف دكليػػػػػػكف ة تةػػػػػػـ أعةػػػػػػاء مػػػػػػف سػػػػػػت أف البعثػػػػػػبػػػػػػيف الباحػػػػػػث 
مػػػػػػدنيكف  يػػػػػػػر مسػػػػػػػمحيف، كمػػػػػػػف األعةػػػػػػاء مػػػػػػػف يتحػػػػػػػدث المغػػػػػػػة العربيػػػػػػة كآخػػػػػػػركف يتحػػػػػػػدثكف المغػػػػػػػة 
العبريػػػػة، كمػػػػػا يتميػػػػز أعةػػػػػاء البعثػػػػة بتنػػػػػكع خم يػػػػػاتيـ العمميػػػػة كالعمميػػػػػة، دمػػػػنيـ مػػػػػف ىػػػػك خبيػػػػػر دػػػػػي 

العمػػػػػػػؿ العسػػػػػػػكرم، كمػػػػػػػف ةػػػػػػػمنيـ أيةػػػػػػػان ي، كآخػػػػػػػركف خبػػػػػػػراء دػػػػػػػي مجػػػػػػػاؿ مجػػػػػػػاؿ العمػػػػػػػؿ الشػػػػػػػرط
أعةػػػػػاء أكػػػػػاديميكف متخصصػػػػػكف دػػػػػي مجػػػػػاالت متعػػػػػددة، كأعةػػػػػاء البعثػػػػػة ىػػػػػـ مػػػػػف كػػػػػ  الجنسػػػػػيف 

 2يعممكف ل ترات مختم ة تتراكح بيف ستة أشير كثمانية عشر شيران.

، كتعػػػػػػرؼ الحصػػػػػػانة بأنيػػػػػػا إع ػػػػػػاء األدػػػػػػراد مػػػػػػف بحصػػػػػػانة دبمكماسػػػػػػيةأيةػػػػػػان يتمتػػػػػػع أعةػػػػػػاء البعثػػػػػػة 
ك ع ػػػػػػػػػػػاغيـ مػػػػػػػػػػػف تطبيػػػػػػػػػػػؽ القكاعػػػػػػػػػػػد العامػػػػػػػػػػػة دػػػػػػػػػػػي المسػػػػػػػػػػػاغؿ القةػػػػػػػػػػػاغية أك  ،مسػػػػػػػػػػػؤكليةالتػػػػػػػػػػػزاـ أك 

                                                           
1 .www.tiph.org/filestore/TIPH-leaflet-arabic_lowres.pdf  -33/2/3112تاريخ الزيارة -1صػ 

2 .www.tiph.org/filestore/TIPH-leaflet-arabic_lowres.pdf -33/2/3112تاريخ الزيارة -11صػ. 
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كجػػػػػاء تعريػػػػؼ الحصػػػػػانة دػػػػي مجمكعػػػػػة األمػػػػـ المتحػػػػػدة بأنيػػػػا امتيػػػػػاز اإلع ػػػػاء مػػػػػف ممارسػػػػػة 1الماليػػػػة.
 2الكالية القةاغية أك ىيمنة السمطات المحمية.

صػػػػػػت عميػػػػػػو المػػػػػػادة كدػػػػػػؽ مػػػػػػا ن ،بنػػػػػػاء عمػػػػػػل مػػػػػػا سػػػػػػبؽ ال يسػػػػػػمح بت تػػػػػػيش أك اعتقػػػػػػاؿ أدػػػػػػراد البعثػػػػػػة 
( TIPH) ( مػػػػػف ات ػػػػػاؽ التكاجػػػػػد الػػػػػدكلي المؤقػػػػػت دػػػػػي الخميػػػػػؿ التػػػػػي جػػػػػاء دييػػػػػا:" لمتكاجػػػػػد الػػػػػدكلي11)

( تمػػػػػػنح الحصػػػػػػانات كاالمتيػػػػػػازات 1كأعةػػػػػػاغيا مػػػػػػا يمػػػػػػي: كدقػػػػػػان لمطػػػػػػرؽ المشػػػػػػار إلييػػػػػػا دػػػػػػي ال قػػػػػػرة )
أمػػػػاكف ال زمػػػػة لتحقيػػػػؽ مياميػػػػا، كلممارسػػػػة مياميػػػػا عمػػػػل نحػػػػك مسػػػػتقؿ بمػػػػا دػػػػي ذلػػػػؾ الحصػػػػانة مػػػػف 

كتكػػػػػػكف مع ػػػػػػاة مػػػػػػف ةػػػػػػراغب االسػػػػػػتيراد كالرسػػػػػػـك  ،كالحػػػػػػؽ دػػػػػػي اسػػػػػػتيراد المػػػػػػكاـز كالمعػػػػػػدات ،العمػػػػػػؿ
التشػػػػػغيمية، كمػػػػػا أف جميػػػػػع المعػػػػػدات المسػػػػػتكردة كالمػػػػػكاد كالسػػػػػمع المع ػػػػػاة مػػػػػف الةػػػػػراغب سػػػػػيتـ إعػػػػػادة 

طبقػػػػة تصػػػػديرىا أك التبػػػػرع بيػػػػا دػػػػي ختػػػػاـ ميمػػػػة بعثػػػػة التكاجػػػػد الػػػػدكلي كدقػػػػان لإلجػػػػراءات الجمركيػػػػة الم
  3المت ؽ عمييا بيف الجانبيف."

المػػػػػادة منحػػػػػت ألعةػػػػػاء التكاجػػػػػد الػػػػػدكلي المؤقػػػػػت الحػػػػػؽ دػػػػػي اسػػػػػتيراد المػػػػػكاـز كالمعػػػػػدات التشػػػػػغيمية 
كلػػػػف يكػػػػكف ىنػػػػاؾ أيػػػػة جمػػػػارؾ أك ةػػػػراغب عمػػػػل جميػػػػع متعمقاتيػػػػا، كدػػػػي حػػػػاؿ انتيػػػػاء أعمػػػػاؿ البعثػػػػة 

دكف أيػػػػػة ةػػػػػراغب أك جمػػػػػارؾ كمػػػػػا د نػػػػػو كدقػػػػػان ل ت اقيػػػػػة يحػػػػػؽ لمبعثػػػػػة إعػػػػػادة تصػػػػػدير تمػػػػػؾ المعػػػػػدات 
يمكػػػػػف لمبعثػػػػػة التبػػػػػرع بالمعػػػػػدات دػػػػػي تمػػػػػؾ الحالػػػػػة، كىػػػػػذا سػػػػػيككف كدقػػػػػان إلجػػػػػراءات جمركيػػػػػة خاصػػػػػة 

 مت ؽ عمييا أيةان.

أف مػػػػػػنح أدػػػػػػراد البعثػػػػػػة المتيػػػػػػازات كحصػػػػػػانات باتجػػػػػػاه أطػػػػػػراؼ النػػػػػػزاع ييػػػػػػدؼ بشػػػػػػكؿ  يجػػػػػػد الباحػػػػػػث
 كجعػػػػػؿ تكاجػػػػػدىا دػػػػػي أمػػػػػاكف النػػػػػزاع أساسػػػػػي لتمكػػػػػيف البعثػػػػػة مػػػػػف القيػػػػػاـ بمياميػػػػػا عمػػػػػل أكمػػػػػؿ كجػػػػػو،

                                                           
.رمػػػػػػػػزم نسػػػػػػػػيـ حسػػػػػػػػكنة، النظػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػانكني الػػػػػػػػدكلي لحمايػػػػػػػػة قػػػػػػػػكات األمػػػػػػػػـ المتحػػػػػػػػدة لح ػػػػػػػػظ السػػػػػػػػ ـ، جامعػػػػػػػػة دمشػػػػػػػػؽ،  1

 .342،صػ3112سكريا،

سػػػػػػػكريا، مطبعػػػػػػػة .إبػػػػػػػراىيـ بصػػػػػػػراكم الكػػػػػػػراؼ، حصػػػػػػػانة الدبمكماسػػػػػػػي كالعامػػػػػػػؿ الػػػػػػػدكلي، رسػػػػػػػالة دكتػػػػػػػكراة، جامعػػػػػػػة دمشػػػػػػػؽ،  2
 .36، صػ1442الدراسات الط بية 

سػػػػراغيؿ بتػػػػاريخ  3. ينػػػػاير  31ات اقيػػػػة التكاجػػػػد الػػػػدكلي المؤقػػػػت دػػػػي مدينػػػػة الخميػػػػؿ المكقعػػػػة بػػػػيف السػػػػمطة الكطنيػػػػة ال مسػػػػطينية كا 
-www.tiph.org/filestore/TIPH-leaflet ، منشػػػػػػػػػػػػػكرة عمػػػػػػػػػػػػػل صػػػػػػػػػػػػػ حة بعثػػػػػػػػػػػػػة التكاجػػػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػػػدكلي1441
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 كاالمتيػػػػػازاتكمػػػػػا يمكػػػػػف إسػػػػػناد ىػػػػػذه الحصػػػػػانات  ،كاألمػػػػػفيحقػػػػػؽ ال عاليػػػػػة ال زمػػػػػة السػػػػػتتباب السػػػػػمـ 
 إلل دكرة المجاممة الدكلية.

أف الحصػػػػػػػانات كاالمتيػػػػػػازات الممنكحػػػػػػة لبعثػػػػػػػة التكاجػػػػػػد الػػػػػػدكلي دػػػػػػػي مدينػػػػػػة الخميػػػػػػػؿ  الباحػػػػػػث رليػػػػػػ 
حػػػػػػة لقػػػػػػكة الطػػػػػػػكارئ الدكليػػػػػػة دػػػػػػي مصػػػػػػػر، التػػػػػػي كجػػػػػػدت دػػػػػػػي تشػػػػػػبو الحصػػػػػػانات كاالمتيػػػػػػػازات الممنك 

لتمكينيػػػػػػػا مػػػػػػػف  ال زمػػػػػػػةا الحصػػػػػػػانات كاالمتيػػػػػػػازات يػػػػػػػمصػػػػػػػر بمكادقػػػػػػػة الحككمػػػػػػػة المصػػػػػػػرية كتػػػػػػػـ منح
القيػػػػػاـ بعمميػػػػػا، كمػػػػػا أنيػػػػػػا تتشػػػػػابو مػػػػػع البعثػػػػػػة مػػػػػف حيػػػػػث أف اسػػػػػػتمرار كجكدىػػػػػا مشػػػػػركط باسػػػػػػتمرار 

ف طمبػػػػػػت الحككمػػػػػػة المصػػػػػػرية مػػػػػػف قػػػػػػكة الطػػػػػػكارئ الرحيػػػػػػؿ ديجػػػػػػب عمييػػػػػػا  رةػػػػػػا الدكلػػػػػػة المةػػػػػػي ة، كا 
 1التن يذ دكران.

ىػػػػػػذا ينطبػػػػػػؽ عمػػػػػػل بعثػػػػػػة التكاجػػػػػػد الػػػػػػدكلي دػػػػػػي الخميػػػػػػؿ، حيػػػػػػث أف كجكدىػػػػػػا دػػػػػػي المدينػػػػػػة بمكادقػػػػػػػة 
، كاسػػػػتمرار كجكدىػػػػا يتطمػػػػب بقػػػػاء ىػػػػذه المكادقػػػػة، كدػػػػي حػػػػاؿ طمػػػػب الجػػػػانبيف ال مسػػػػطيني كاإلسػػػػراغيمي

مػػػػػا حصػػػػػؿ بشػػػػػأف بعثػػػػػة التكاجػػػػػد الػػػػػدكلي أحػػػػػد الجػػػػػانبيف خركجيػػػػػا  ديجػػػػػب أف تن ػػػػػذ ذلػػػػػؾ دػػػػػكران، كىػػػػػذا 
التػػػػي انسػػػػحبت بعػػػػد ث ثػػػػة أشػػػػير لعػػػػدـ ات ػػػػاؽ األطػػػػراؼ عمػػػػل تجديػػػػد ميػػػػاـ ىػػػػذه  1442األكلػػػػل عػػػػاـ 

 2البعثة.

يرتػػػػػػدم أعةػػػػػػاء البعثػػػػػػة زيػػػػػػان مكحػػػػػػدان يميػػػػػػزىـ عػػػػػػف ا خػػػػػػريف، ممػػػػػػا يسػػػػػػيؿ التعػػػػػػرؼ عمػػػػػػييـ، األلػػػػػػكاف 
األزرؽ كالسػػػػػػػػكني، كيةػػػػػػػػع  يفنالرغيسػػػػػػػػية لمػػػػػػػػزم المكحػػػػػػػػد الػػػػػػػػذم يرتديػػػػػػػػو أعةػػػػػػػػاء البعثػػػػػػػػة ىػػػػػػػػك المػػػػػػػػك 

( ككممػػػػػػػة TIPHالمراقبػػػػػػػكف قطعػػػػػػػة قمػػػػػػػاش إةػػػػػػػادية عمػػػػػػػل سػػػػػػػكاعدىـ حيػػػػػػػث يظيػػػػػػػر عمييػػػػػػػا عبػػػػػػػارة )
مراقػػػػػػب بالمغػػػػػػة اإلنجميزيػػػػػػة كالعربيػػػػػػة كالعبريػػػػػػة، كمػػػػػػا يكجػػػػػػد عمػػػػػػل السػػػػػػيارات التػػػػػػي يقكدىػػػػػػا أعةػػػػػػاء 

 عمػػػػل جميػػػػع الجكانػػػػب حيػػػػث كتػػػػب عميػػػػو عبػػػػارةالبعثػػػػة ممصػػػػؽ بشػػػػعار البعثػػػػة يظيػػػػر بشػػػػكؿ كاةػػػػح 
(TIPH.بالمغة اإلنجميزية بمكنيو األحمر كاألبيض )3 

                                                           
 .331.قمي أحمد، مرجع سابؽ، صػ 1

2. www.tiph.org/filestore/TIPH-leaflet-arabic_lowres.pdf -  31/2/3112تاريخ الزيارة 
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المدينػػػة حػػػكؿ حقيقػػػة مػػػا  عميػػػو دػػػ ف بعثػػػة التكاجػػػد الػػػدكلي ىػػػي بعثػػػة محايػػػدة تعمػػػؿ كشػػػاىد عيػػػاف دػػػي
 يجرم عمل أرض الكاقع.

 مهام البعثة: 

ةػػػػػػػػادة بعػػػػػػػػض األسػػػػػػػػغمة  مهننننننننام داخميننننننننة: تقػػػػػػػػكـ البعثػػػػػػػػة بكتابػػػػػػػػة التقػػػػػػػػارير كصػػػػػػػػيا تيا قانكنيػػػػػػػػان كا 
، كبعػػػػػػد رات كمػػػػػػف ثػػػػػػـ إرسػػػػػػاليا إلػػػػػػل الجيػػػػػػات المختصػػػػػػة لػػػػػػدل ال مسػػػػػػطينييف كاإلسػػػػػػراغيمييفكاالست سػػػػػػا

ذلػػػػػػؾ تتػػػػػػابع القةػػػػػػايا مكةػػػػػػكع التقػػػػػػارير مػػػػػػع الجػػػػػػانبيف حتػػػػػػل تحصػػػػػػؿ منيمػػػػػػا عمػػػػػػل إيةػػػػػػاحات أك 
عادتػػػػػو إلػػػػػل مػػػػػا كػػػػػاف عميػػػػػو  كىػػػػػذا مػػػػػف خػػػػػ ؿ  مبػػػػػررات مقنعػػػػػة، أك حتػػػػػل يقكمػػػػػكا بتغييػػػػػر الكةػػػػػع كا 

الحاصػػػػػػػػػمة، كترسػػػػػػػػػؿ ىػػػػػػػػػذه التقػػػػػػػػػارير لمجيػػػػػػػػػات التػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػددتيا  كقػػػػػػػػػؼ االعتػػػػػػػػػداءات أك االنتياكػػػػػػػػػات
، حيػػػػػػث جػػػػػػاء دػػػػػػي االت اقيػػػػػػة الخاصػػػػػػة بالبعثػػػػػػة، كيحظػػػػػػر نشػػػػػػر التقػػػػػػارير التػػػػػػي تعػػػػػػدىا البعثػػػػػػة لمعامػػػػػػة

يػػػػتـ تأسػػػػيس التكاجػػػػد الػػػػدكلي المؤقػػػػت دػػػػي الخميػػػػؿ، كسػػػػكؼ ( مػػػػف ات اقيػػػػة التكاجػػػػد الػػػػدكلي:" 1المػػػػادة)
ممػػػػة دػػػػي إطػػػػار االت ػػػػاؽ عمػػػػل التكاجػػػػد الػػػػدكلي المؤقػػػػت تحػػػػؿ محػػػػؿ بعثػػػػة التكاجػػػػد الػػػػدكلي القاغمػػػػة العا

(، كتقػػػػػػـك البعثػػػػػػة بالمسػػػػػػاعدة دػػػػػػي رصػػػػػػد 4دػػػػػػي مدينػػػػػػة الخميػػػػػػؿ كمػػػػػػا رسػػػػػػمت عمػػػػػػل الخارطػػػػػػة رقػػػػػػـ )
كاإلبػػػػػ غ عػػػػػف الحػػػػػكادث مػػػػػف أجػػػػػؿ الجيػػػػػكد الراميػػػػػة إلػػػػػل الح ػػػػػاظ عمػػػػػل الحيػػػػػاة الطبيعيػػػػػة دػػػػػي مدينػػػػػة 

 1.مدينة الخميؿ.."لدل ال مسطينييف دي الخميؿ، كبالتالي خمؽ شعكر باألمف 

مػػػػف التكصػػػػيات إلػػػػل الػػػػدكؿ  تقػػػػـك البعثػػػػة ب رسػػػػاؿ التقػػػػارير النياغيػػػػة مردقػػػػة بمجمكعػػػػة: مهننننام خارجيننننة
السػػػػػت التػػػػػي تػػػػػـ تشػػػػػكيؿ البعثػػػػػة منيػػػػػا، كىػػػػػذه الػػػػػدكؿ بػػػػػدكرىا تقػػػػػكـ بػػػػػالمجكء إلػػػػػل اسػػػػػتخداـ الكسػػػػػاغؿ 

 .كار حكؿ األكةاع دي مدينة الخميؿكالقنكات الدبمكماسية مف أجؿ تعزيز الح

كمػػػػا يقػػػػـك المراقبػػػػكف دػػػػي البعثػػػػة بأعمػػػػاؿ الػػػػدكريات دػػػػي شػػػػكارع المدينػػػػة  ديتحػػػػدثكف  مهننننام ميدانيننننة:
إلػػػػل المػػػػكاطنيف كيقكمػػػػكف بكتابػػػػة التقػػػػارير حػػػػكؿ أيػػػػة تطػػػػكرات قػػػػد تحػػػػدث باإلةػػػػادة إلػػػػل كتابػػػػة أيػػػػة 

ككمػػػػػػػػػؾ قػػػػػػػػػكانيف حقػػػػػػػػػكؽ اإلنسػػػػػػػػػاف أك االت اقيػػػػػػػػػات الدكليػػػػػػػػػة أك  خركقػػػػػػػػػات تتعمػػػػػػػػػؽ بػػػػػػػػػالقكانيف الدكليػػػػػػػػػة
ميميػػػػة المكقعػػػػة بػػػػيف الجػػػػانبيف حػػػػكؿ المدينػػػػة، كمػػػػا تعمػػػػؿ البعثػػػػة مػػػػف أجػػػػؿ تعزيػػػػز الحػػػػكار البنػػػػاء اإلق

                                                           
1. arabic_lowres.p-leaflet-TIPH/.org/filestoretiphwww.-   32/2/3112، تاريخ الزيارة 3صػ 

http://www.tiph.org/filestore/TIPH-leaflet-arabic_lowres.p-
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بػػػػيف جميػػػػع األطػػػػراؼ بيػػػػدؼ ت عيػػػػؿ دكرىػػػػا كالعمػػػػؿ عمػػػػل القيػػػػاـ بجميػػػػع الميػػػػاـ ةػػػػمف الصػػػػ حيات 
  1المنكطة بيا.

 أقسام البعثة: 

اخمي، كذلػػػػػػؾ تسػػػػػػيي ن يكجػػػػػػد دػػػػػػي البعثػػػػػػة ث ثػػػػػػة أقسػػػػػػاـ رغيسػػػػػػية، مسػػػػػػؤكليتيا تكػػػػػػكف دػػػػػػي التنظػػػػػػيـ الػػػػػػد
السػػػػػػػتمرارية عمميػػػػػػػػا، حيػػػػػػػػث يػػػػػػػػتـ تقيسػػػػػػػػـ عمػػػػػػػػؿ البعثػػػػػػػػة أكالن إلػػػػػػػػل مػػػػػػػػراقبيف دػػػػػػػػي المدينػػػػػػػػة يتجكلػػػػػػػػكف 
باسػػػػتمرار دػػػػي شػػػػكارع المدينػػػػة، كثانيػػػػان إلػػػػل قسػػػػـ العمميػػػػات لػػػػدييـ، كذلػػػػؾ لممتابعػػػػة مػػػػع دكريػػػػاتيـ دػػػػي 

راغيمي مػػػػػف أجػػػػػؿ المدينػػػػػة، كأيةػػػػػان يكػػػػػكف ىػػػػػذا القسػػػػػـ مػػػػػرتبط مػػػػػع الشػػػػػرطة ال مسػػػػػطينية كالجػػػػػيس اإلسػػػػػ
متابعػػػػة أم تطػػػػّكر يحػػػػدث دػػػػي المدينػػػػة، كالمتابعػػػػة مػػػػع دكريػػػػاتيـ، كثالثػػػػان القسػػػػـ المسػػػػؤكؿ عػػػػف إعػػػػداد 
التقػػػػػػارير. كىنػػػػػػاؾ أقسػػػػػػاـ أخػػػػػػرل، مثػػػػػػؿ قسػػػػػػـ الدراسػػػػػػات كقسػػػػػػـ المشػػػػػػاريع كاألقسػػػػػػاـ المتعمقػػػػػػة بالػػػػػػدعـ 

 المكجستي ليذه البعثة.

 تقارير البعثة: 

دػػػػػي كتابػػػػػة التقػػػػػارير حػػػػػكؿ أيػػػػػة خركقػػػػػات ل ت اقيػػػػػات الدكليػػػػػة كعميػػػػػو تػػػػػتمخص ميمػػػػػة البعثػػػػػة الرغيسػػػػػية 
قامػػػػت البعثػػػػة بكتابػػػػة أكثػػػػر مػػػػف ، كقػػػػد المكقعػػػػة حػػػػكؿ مدينػػػػة الخميػػػػؿ كأيػػػػة انتياكػػػػات لحقػػػػكؽ اإلنسػػػػاف

 ، كىذه التقارير كا تي: 1441( تقرير منذ بداية عمميا عاـ 31111)

  التقارير اليومية: .1

مدينػػػة الخميػػػؿ، المكقػػػع بػػػيف منظمػػػة التحريػػػر كالحككميػػػة  جػػػاء دػػػي ات ػػػاؽ التكاجػػػد الػػػدكلي المؤقػػػت دػػػي
اإلسراغيمية، كالدكؿ الست المشتركة باالت اقيػة دػي المػادة السػابعة مػف االت اقيػة " التكاجػد الػدكلي المؤقػت 

 يقكـ بكتابة تقارير يكمية م صمة قاغمة عمل معايير حقكؽ اإلنساف المعترؼ بيا دكليان".

                                                           
1. www.tiph.org/filestore/TIPH-leaflet-arabic_lowres.pdf - تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريخ الزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارة 2-2صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ،

32/2/3112. 
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يتةح لنا أف التقارير يتـ كتابتيػا بشػكؿ يػكمي مػف قبػؿ التكاجػد الػدكلي، كىػذه دمف خ ؿ المادة السابقة 
التقػػػارير تتعمػػػؽ بسػػػير العمػػػؿ، كاالنتياكػػػات المتعمقػػػة بحقػػػكؽ اإلنسػػػاف إةػػػادة إلػػػل االت اقيػػػات المكقعػػػة 

 كالمعقكدة )ات اؽ الخميؿ(، كىذا يعتبر نكع األكؿ مف التقارير كىي التقارير اليكمية.

ذه التقارير دي أنيا تتةمف حالة حقكؽ اإلنسػاف، كانتياكػات الجانػب اإلسػراغيمي لحقػكؽ كتكمف أىمية ى
اإلنسػػاف، كسػػكاف المدينػػة ال مسػػطينية، كىػػذه التقػػارير ترصػػد حالػػة حقػػكؽ اإلنسػػاف كانتياكاتيػػا مػػف ق بػػؿ 

 مسطينية الجانب ال مسطيني أيةان، كالمقصكد ىنا انتياكات حقكؽ اإلنساف مف جانب األجيزة األمنية ال
العاممة دي المدينػة، حيػث تقػكـ بعثػة التكاجػد الػدكلي بميمػات رصػد النتياكػات حقػكؽ اإلنسػاف مػف ق بػؿ 

 الجانب ال مسطيني، إةادة إلل الجانب اإلسراغيمي.

 التقارير األسبوعية: .2

ي تػػـ تقػػـك بعثػػة التكاجػػد الػػدكلي المؤقػػت بكتابػػة تقػػارير أسػػبكعية مػػكجزة، مػػف خػػ ؿ التقػػارير اليكميػػة التػػ
كتابتيا، كىذه التقارير تتمتع بالحيادية التامة حسب االت اؽ المكقع بيف ىذه الدكؿ الست التي تعمؿ دي 
البعثػػة، كتقػػـك بكتابػػة ىػػذه التقػػارير إةػػادة الػػل منظمػػة التحريػػر كحككمػػة إسػػراغيؿ، كال يمػػارس عمػػل ىػػذه 

ممة كك ػاءة عاليػة، كيجػب عمػل الدكؿ أم نكع مف الةغكط  حتل تتمكف مف القياـ بعمميا دي مينية كا
األطراؼ المعنية المقصكد بيا ىنا إسراغيؿ كمنظمة التحرير، تكدير جميػع السػبؿ ال زمػة مػف أجػؿ قيػاـ 
ىذه البعثة بميمتيا بعيدان عف الةغكط، إةػادة إلػل تجييػزىـ بجميػع الكسػاغؿ السػمكية كال سػمكية حتػل 

حقيػػا دػػي اسػػتخداـ الشػػي رات كاألقمػػار االصػػطناعية،  تػػتمكف ىػػذه البعثػػة مػػف القيػػاـ بعمميػػا، إةػػادة إلػػل
 كيككف ذلؾ بعيدان عف أم رقابة مف أم جية كانت.

كػػذلؾ عمػػل األطػػراؼ المعنيػػة تسػػييؿ ميمػػة ىػػذه البعثػػة، كتمكينيػػا مػػف متابعػػة الكةػػع دػػي المدينػػة عمػػل 
التػي تمػنعيـ  أكمؿ كجػو  حتػل تػتمكف مػف كتابػة تقاريرىػا بشػكؿ مينػي كحياديػة بعيػدان، عػف المةػايقات

مف الكصكؿ إلل بعض األماكف دي مدينة الخميؿ، ديـ يتمتعكف بحرية الحركة دي المدينة، كيستطيعكف 
دة باالت ػػاؽ حػػػدكد مدينػػة الخميػػػؿ  الكصػػكؿ إلػػل أم مكػػػاف دػػي المدينػػة حسػػػب االت ػػاؽ، كالخريطػػػة الُمحػػد 

 حسب الخريطة المردقة باالت اقية.
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ة التحرير كالحككمة اإلسراغيمية أف المنطقة الجغرادية التي يحؽ دييا كجاءت االت اقية المكقعة بيف منظم
لمبعثػػػة التكاجػػػد كالعمػػػؿ دييػػػا ككتابػػػة التقػػػارير عنيػػػا، ىػػػي: "تػػػـ االت ػػػاؽ بػػػيف منظمػػػة التحريػػػر كالحككمػػػة 
اإلسػراغيمية عمػل تحديػد المنطقػة التػي تمػارس دييػػا البعثػة صػ حيات عمميػا دػي المدينػة، ب مكػاف البعثػػة 

ـ بكتابة التقارير حكؿ أية أحداث أك حكادث قد تقع داخؿ حيز ىذه المنطقة، باإلةادة الكتابة عػف القيا
تمػػؾ األحػػداث أك الحػػكادث التػػي قػػد تقػػع خػػارج حيػػز ىػػذه المنطقػػة، كالتػػي قػػد تػػؤثر عمػػل منطقػػة عمػػؿ 

رىػػا البعثػػة ( كالتػػي تعتبH2( كمنطقػػة )H1البعثػػة. كىػػذه المنطقػػة ىػػي مدنيػػة الخميػػؿ بقسػػمييا المسػػمييف )
 جزءان كاحدان بما دي ذلؾ المستكطنات كالحـر اإلبراىيمي".

كعميو يكػكف مكػاف عمػؿ البعثػة ىػك مدينػة الخميػؿ بقسػمييا، كتكػكف ىػذه المنطقػة التػي يحػؽ دييػا لمبعثػة 
المراقبة ككتابة التقارير دقط، كال تشػمؿ أم جػزء آخػر مػف المحادظػة، دالمقصػكد مػف ىػذا االت ػاؽ مدينػة 

نمػػا المدينػػة حسػػب الخريطػػة المردقػػة  الخميػػؿ دقػػط، كليسػػت المحادظػػة أك أم جػػزء آخػػر مػػف المحادظػػة، كا 
دي االت اقية، كحسب نص االت اؽ المكقع بيف منظمة التحرير كحككمة إسراغيؿ كالػدكؿ السػت المشػاركة 

مػي، كالتػي دي االت اقية، بمػا دػي ذلػؾ منطقػة المسػتكطنات المكجػكدة دػي المدينػة كمنطقػة الحػـر اإلبراىي
ىػػػي باألسػػػاس منػػػاطؽ تخةػػػع لمسػػػيطرة اإلسػػػراغيمية حسػػػب ات ػػػاؽ الخميػػػؿ المكقػػػع بػػػيف منظمػػػة التحريػػػر 

 كالحككمة اإلسراغيمية.

 التقارير الدورية: .3

دي ىذا النػكع مػف التقػارير تقػكـ بعثػة التكاجػد الػدكلي بكتابػة ممخػص عػف كػؿ األحػداث التػي تػـ تسػجيؿ 
 ثيػػبح ،مقتةػػبةذه التقػػارير يػػتـ كتابتيػػا كػػؿ ث ثػػة أشػػير، كتكػػكف تقػػارير يكميػػة أك أسػػبكعية عنيػػا، كىػػ

تصػؼ الكةػع العػاـ دػي المدينػة خػ ؿ الث ثػة أشػير، إلػل إةػادة الكةػع االقتصػادم مػع اإلشػارة إلػل 
 الكةع السياسي.

 أجزاء التقارير:

 :التقارير منالجزء العام  -1

ي دمسطيف، إةادة إلل عممية الس ـ كتعثرىا كىك الجزء العاـ الذم يتـ التحدث ديو عف الكةع العاـ د
أك اسػػتمرارىا، كيشػػار دػػي ىػػذا الجػػزء مػػف التقػػارير إلػػل الكةػػع دػػي المحادظػػات ال مسػػطينية بشػػكؿ عػػاـ، 
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ذا كاف ىناؾ تغير دي السياسة اإلسراغيمية أك إذا أحدث تقدـ دي عممية الس ـ، د نو يتـ اإلشارة لػذلؾ  كا 
ف الكةػػع العػػاـ دػي الجػػزء األكؿ مػػف التقريػػر، كأيةػػان يشػػار دػػي ىػػذه مػف خػػ ؿ التقريػػر الػػذم يتحػػدث عػػ

التقارير عف الحكادث التي تقع مف الجانب ال مسطيني سكاء أكػاف ذلػؾ مػف عمميػات ت جيريػة أك إطػ ؽ 
نػػار عمػػل الجػػيش اإلسػػراغيمي كالمسػػتكطنيف، أك إطػػ ؽ صػػكاريخ محميػػة الصػػنع مػػف  ػػزة، دكػػؿ ذلػػؾ يػػتـ 

 ء األكؿ مف التقرير الدكلي، إةادة إلل الكةع دي محادظة الخميؿ كالمدينةاإلشارة إليو دي الجز 

 (:H1)الخروقات اإلسرائيمية في منطقة ب الجزء الخاص -2

الجػػزء الثػػاني مػػف التقريػػر الػػدكلي يتحػػدث  عػػف الخركقػػات اإلسػػراغيمية داخػػؿ منطقػػة اختصػػاص السػػمطة 
( حسػػػب ات اقيػػػة الخميػػػؿ المكقعػػػة بػػػيف H1ة )ال مسػػػطينية دػػػي مدينػػػة الخميػػػؿ، كالمقصػػػكد ىنػػػا ىػػػي منطقػػػ

منظمة التحرير الحككمة اإلسراغيمية، كيتـ التركيز دي ىػذا الجػزء مػف التقػارير عمػل عمػؿ الجػيش داخػؿ 
ىذه المنطقة كالتػي حسػب االت ػاؽ "المقصػكد ات ػاؽ الخميػؿ" تخةػع لمسػيطرة ال مسػطينية الكاممػة، كيمنػع 

 حكؿ دييا.عمل الجيش اإلسراغيمي كدخكليا أك يت

 الجزء الخاص بالوضع الدائم: -3

يتحدث التقرير دي الجزء الخاص بالكةع الداغـ دي مدينة الخميػؿ عػف االنتياكػات اإلسػراغيمية المسػتمرة 
دػػػػي المدينػػػػة، إةػػػػادة إلػػػػل المةػػػػايقات التػػػػي يتعػػػػرض ليػػػػا أدػػػػراد البعثػػػػة دػػػػي المدينػػػػة مػػػػف قبػػػػؿ الجػػػػيش 

سراغيمي لـ يقـ دي عمؿ أم تسيي ت بخصكص حريػة حركػة اإلسراغيمي، مع اإلشارة إلل أف الجيش اإل
المكاطف ال مسطينييف داخؿ مدينة الخميؿ، كأيةان إلل المةايقات التي يتعرض ليا أدراد البعثة مف قيػاـ 
الجػػػيش اإلسػػػراغيمي دػػػي بعػػػض الحػػػاالت مػػػف عػػػدـ السػػػماح ليػػػـ بػػػدخكؿ منطقػػػة الحػػػـر اإلبراىيمػػػي، كمػػػا 

قػػػاـ جنػػػكد حػػػرس الحػػػدكد بمنػػػع أدػػػراد البعثػػػة مػػػف التكاجػػػد عنػػػد الحػػػػـر حصػػػؿ مػػػع أدػػػراد البعثػػػة عنػػػدما 
 .(1)اإلبراىيمي، كعميو انتقمت البعثة إلل مكاف آخر مف أجؿ مراقبة الكةع دي ىذه المنطقة
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كعميػػو يكػػكف جػػزء مػػف التقػػارير خػػاص بالكةػػع الػػداغـ، كيتحػػدث عػػف المعيقػػات التػػي يقػػـك بيػػا الجػػيش 
ة التكاجػػد الػػدكلي دػػي المنظمػػة، كيػػتـ اإلشػػارة إلػػل ىػػذه التعقيػػدات كيػػتـ اإلسػػراغيمي، كاعتػػراض نشػػاط بعثػػ

 الكتابة دييا.

 الجزء الخاص بنشاطات واعتداءات المستوطنين: -4

يػػػتـ الكتابػػػة دػػػي الجػػػزء الرابػػػع مػػػف التقريػػػر الػػػدكرم عػػػف اعتػػػداءات المسػػػتكطنيف عمػػػل ال مسػػػطينييف دػػػي 
(، كالتػي تخةػع لمسػيطرة اإلسػراغيمية الكاممػة، H2قػة )المنطقة الجنكبية، كالمعركدة حسػب االت ػاؽ بمنط

كتقكـ البعثػة بكتابػة ىػذه االعتػداءات مػع اإلشػارة إلػل التقػارير اليكميػة أك األسػبكعية التػي تقػـك بكتابتيػا 
رسػػػػاليا إلػػػػل األطػػػػراؼ المعنيػػػػة، ديػػػػي دػػػػي بعػػػػض األحيػػػػاف تقػػػػكـ بكةػػػػع  ديمػػػػا يتعمػػػػؽ بيػػػػذه  تصػػػػكرىاكا 

بالمنزؿ الذم تـ االستي ء عميو مف قبؿ المستكطنيف، حيث كرد دي أحد  االعتداءات، تمامان كما حصؿ
سػػجؿ احتكاكػػان  ىػػذا البيػػتالتقػػارير: "حػػذرت بعثػػة التكاجػػد الػػدكلي جػػيش الػػدداع اإلسػػراغيمي أف احػػت ؿ 

جديدان ما بيف المستكطنيف كال مسطينييف، كعمل ذلؾ حّثت بعثػة التكاجػد الػدكلي الجػيش اإلسػراغيمي عمػل 
 .(1)المستكطنيف مف ىذا المنزؿ" إخ ء

كبعػػدىا يػػتـ اإلشػػارة دػػي ىػػذا الجػػزء مػػف التقريػػر إلػػل الكةػػع دػػي المدينػػة بشػػكؿ أكثػػر ت صػػي ن، كخاصػػة 
، إةػػادة إلػػل منطقػػة تػػؿ الرميػػدة  منػػاطؽ االحتكػػاؾ بػػيف ال مسػػطينييف كاإلسػػراغيمييف كمنيػػا منطقػػة الحػػـر

، إةادة إلل قيػاـ المسػتكطنيف بالعربػدة دييػا إةػادة كمنطقة كادم النصارل كالتي يقـك الجيش ب   قيا
 إلل منطقة الحسبة القديمة، كالتي ال زالت مغمقة حتل المحظة.

 الجزء الخاص باعتداءات الفمسطينيين عمى الجيش اإلسرائيمي: -5

دػي ىػػذا الجػزء مػػف التقريػػر يػتـ اإلشػػارة ديمػػا إذا كػاف ىنػػاؾ اعتػداءات مػػف قبػػؿ الطػرؼ ال مسػػطيني عمػػل 
لجػػيش اإلسػػراغيمي، كيػػتـ رصػػد ىػػذه الحػػاالت أيةػػان كتكثيقيػػا، مػػع اإلشػػارة إلػػل مكانيػػا، ككيػػؼ يػػتـ ىػػذا ا

االعتداء ىؿ ىك إطػ ؽ نػار أك رشػؽ بالحجػارة، ك يػتـ تكثيػؽ ذلػؾ ككتابتػو دػي ىػذا الجػزء مػف التقريػر، 
 مدينة الخميؿ. كالمتعمؽ بعتداءات ال مسطينييف التي تمارس ةد الجيش اإلسراغيمي كالمستكطنيف دي
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 الجزء الخاص بعمل األجهزة األمنية في المدينة: -6

دػػي ىػػذا الجػػزء مػػف التقريػػر يػػتـ اإلشػػارة إلػػل الممارسػػات أك األحػػداث التػػي تقػػع دػػي مدينػػة الخميػػؿ مػػف 
الشػػرطة ال مسػػطينية )األجيػػزة األمنيػػة(، كيػػتـ اإلشػػارة إلػػل ىػػذه األحػػداث مثػػؿ قمػػع مظػػاىرات أك حػػاالت 

جانب الشرطو ال مسطينية، أك مف جانب أشخاص قامكا دي إطػ ؽ النػار عمػل الشػرطة إط ؽ نار مف 
كخاصػػة بعػػد االنقػػ ب ال مسػػطينية، حيػػث يػػتـ تكثيػػؽ ىػػذه الحػػاالت ككتابػػة تقريػػر بخصػػكص األحػػداث، 

ذا كػاف ليػا انعكػاس دػي مدينػ الخميػؿ مػػف  ةالػذم حػدث دػي قطػاع  ػزة، إلػل األحػداث دػي مدينػػة  ػزة، كا 
إذا منعػػت الشػػرطة كديمػػا إذا منعػػت الشػػرطة دػػي مدينػػة الخميػػؿ مسػػيرات، كديمػػا  ،تماعػػاتمظػػاىرات كاج

المسػػيرات دػػي المدينػػة، كمػػا حػػدث دػػي منػػع مسػػيرة حػػزب التحريػػر كمقتػػؿ أحػػد المتظػػاىريف أثنػػاء ت ريػػؽ 
 الشرطة ليـ .

 الجزء الخاص باالجتماعات ولقاءات الزائرين: -7

ارة إلػل االجتماعػات التػػي قػاـ بعقػدىا رغػػيس البعثػة، إةػادة إلػػل دػي الجػزء األخيػر مػػف التقريػر يػتـ اإلشػػ
المقػػاءات التػػي يقػػـك بيػػا، سػػكاء مػػع الجانػػب ال مسػػطيني أك الجانػػب اإلسػػراغيمي عمػػل السػػكاء، كمنيػػا مػػا 
يتعمػػػػػؽ باالجتماعػػػػػات التػػػػػي تعقػػػػػد مػػػػػع قاغػػػػػد المنطقػػػػػة ال مسػػػػػطيني أك قاغػػػػػد المنطقػػػػػة اإلسػػػػػراغيمي، كىػػػػػذه 

يس البعثػػة، كلػػيس المقصػػكد ىنػػا االجتماعػػات األسػػبكعية التػػي تقػػـك دػػي عقػػدىا االجتماعػػات تتعمػػؽ بػػرغ
المجنػػػػة المكم ػػػػة كالتػػػػي تعقػػػػدان أسػػػػبكعيان بػػػػيف البعثػػػػة كالجانػػػػب ال مسػػػػطيني، دالمقصػػػػكد ىنػػػػا االجتماعػػػػات 
كالمقػػػاءات التػػػي يقػػػـك بيػػػا رغػػػيس البعثػػػة مػػػع الجانػػػب ال مسػػػطيني كالجانػػػب اإلسػػػراغيمي، كمنيػػػا مػػػا يتعمػػػؽ 

ماعػػات التػػي تعقػػد مػػع قاغػػد المنطقػػة ال مسػػطيني أك قاغػػد المنطقػػة اإلسػػراغيمي، كىػػذه االجتماعػػات باالجت
تتعمػػؽ بػػالرغيس البعثػػة، كلػػيس المقصػػكد ىنػػا االجتماعػػات األسػػبكعية التػػي تقػػكـ بعقػػدىا المجنػػة المكم ػػة 

قاءات التي يقكـ بيػا كالتي تعقد أسبكعيان بيف البعثة كالجانب ال مسطيني، دالمقصكد ىنا االجتماعات كالم
 رغيس البعثة مع الجانب ال مسطيني كالجانب اإلسراغيمي.

كأىميػػػة ىػػػذه المقػػػاءات تتػػػأتل مػػػف حيػػػث أنػػػو إذا كػػػاف ىنػػػاؾ مكةػػػع ىػػػاـ ثػػػـ التطػػػرؽ إلييػػػا خػػػ ؿ ىػػػذه 
المقػػاءات، كتػػتـ اإلشػػارة إلييػػا دػػي التقريػػر الػػدكرم، كدػػي الختػػاـ يػػتـ اإلشػػارة إلػػل الع قػػات بػػيف الجانػػب 

طيني كالجانب اإلسراغيمي، كمدل التنسيؽ بينيما، إةادة إلػل االجتماعػات التػي تعقػد بػيف الطػرؼ ال مس
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ال مسطيني كالطرؼ اإلسراغيمي، كيتـ اإلشارة إلل أف الكةع بيف الجانب ال مسطيني كالجانب اإلسراغيمي 
 ىك كةع جيد أك عكس ذلؾ، حسب ما ىك الكةع القاغـ بيف الطرديف.

نمػػػػػا إلػػػػػل الػػػػػدكؿ السػػػػػت المشػػػػػاركة دػػػػػي التقػػػػػارير التػػػػػي ت عػػػػػدىا البعثػػػػػة ال ترسػػػػػؿ إلػػػػػل مجمػػػػػس األمػػػػػف كا 
كاألدةػػػػؿ لػػػػك كانػػػػت تمػػػػؾ التقػػػػارير  باإلةػػػػادة إلػػػػل الجانػػػػب ال مسػػػػطيني كاإلسػػػػراغيمي، تشػػػػكيؿ البعثػػػػة،

ترسػػػػػػؿ إلػػػػػػل مجمػػػػػػس األمػػػػػػف مباشػػػػػػرة مػػػػػػف أجػػػػػػؿ تكثيػػػػػػؽ االعتػػػػػػداءات التػػػػػػي يقػػػػػػـك بيػػػػػػا اإلسػػػػػػراغيميكف، 
ييف لممطالبػػػػة بقػػػػكات حمايػػػػة دكليػػػػة تتبػػػػع مجمػػػػس األمػػػػف مباشػػػػرة، ممػػػػا بحيػػػػث تكػػػػكف خطػػػػكة لم مسػػػػطين

كالةػػػػػػغط مػػػػػػف أجػػػػػػؿ إعمػػػػػػاؿ مجمػػػػػػس األمػػػػػػف  يسػػػػػػيؿ محاكمػػػػػػة اإلسػػػػػػراغيمييف أمػػػػػػاـ المحػػػػػػاكـ الدكليػػػػػػة
 ( مف الميثاؽ ب ثبات كجكد حالة تيديد لمسمـ كاألمف الدكلي.23لمتدابير الكاردة دي المادة )

 تمويل البعثة:

اجػػػػد الػػػػدكلي المؤقػػػػت دػػػػي مدينػػػػة الخميػػػػؿ عػػػػف طريػػػػؽ الػػػػدكؿ المشػػػػاركة دييػػػػا، كال يػػػػتـ تمكيػػػػؿ بعثػػػػة التك 
كمػػػػػا ال يتحمػػػػػؿ مجمػػػػػس األمػػػػػف أيػػػػػة  أك إسػػػػػراغيؿ بيػػػػػذا األمػػػػػر، طينيةع قػػػػػة لمسػػػػػمطة الكطنيػػػػػة ال مسػػػػػ

سػػػػػػػراغيؿ ال  ن قػػػػػػػات بيػػػػػػػذا الشػػػػػػػأف، ذلػػػػػػػؾ أف االت اقيػػػػػػػة المكقعػػػػػػػة بػػػػػػػيف السػػػػػػػمطة الكطنيػػػػػػػة ال مسػػػػػػػطينية كا 
( ىػػػػك مػػػػف 412تابعػػػػة عمػػػػؿ البعثػػػػة، ر ػػػػـ أف قػػػػرار مجمػػػػس األمػػػػف رقػػػػـ )تمػػػػنح لمجمػػػػس األمػػػػف حػػػػؽ م

( مػػػػػف ات ػػػػػاؽ التكاجػػػػػد 13دعػػػػػا إلػػػػػل تشػػػػػكيؿ مثػػػػػؿ ىػػػػػذه البعثػػػػػة دػػػػػي األسػػػػػاس  كعميػػػػػو نصػػػػػت المػػػػػادة )
 1الدكلي المؤقت:"سكؼ يتـ تحمؿ ن قات التكاجد الدكلي مف قبؿ الدكؿ المشاركة."

اركة ديػػػػو  ايػػػػة أال كىػػػػي عػػػػدـ ارتبػػػػاط البعثػػػػة يجػػػػد الباحػػػػث أف مسػػػػألة التمكيػػػػؿ كربطيػػػػا بالػػػػدكؿ المشػػػػ
 ػػػػػظ السػػػػػ ـ التابعػػػػػة ل مػػػػػـ المتحػػػػػدة، ذلػػػػػؾ أف بمجمػػػػػس األمػػػػػف كػػػػػي ال تأخػػػػػذ البعثػػػػػة طػػػػػابع قػػػػػكات ح

قػػػػكات ح ػػػػظ السػػػػ ـ األمميػػػػة تعمػػػػؿ تحػػػػت قيػػػػادة األمػػػػـ المتحػػػػدة ممثمػػػػة بشػػػػخص األمػػػػيف العػػػػاـ كتحػػػػت 
لتػػػػػي ت ػػػػػرض عمػػػػػل األعةػػػػػاء دػػػػػي كيػػػػػتـ تمكيميػػػػػا مػػػػػف قبػػػػػؿ األمػػػػػـ المتحػػػػػدة ا، إشػػػػػراؼ مجمػػػػػس األمػػػػػف

كىػػػػذا يسػػػػتتبع أف تمػػػػارس األمػػػػـ المتحػػػػدة المنظمػػػػة اشػػػػتراكان سػػػػنكيان دػػػػي تمكيػػػػؿ بعثػػػػات ح ػػػػظ السػػػػ ـ، 
مػػػػػف  عمػػػػػل ىػػػػػذه القػػػػػكات كتػػػػػردض التػػػػػدخؿ دػػػػػي صػػػػػ حياتيا مػػػػػف أم طػػػػػرؼ الكاممػػػػػة السػػػػػمطة كالكاليػػػػػة

                                                           
سػػػػراغيؿ بتػػػػاريخ  1 ينػػػػاير  31.ات اقيػػػػة التكاجػػػػد الػػػػدكلي المؤقػػػػت دػػػػي مدينػػػػة الخميػػػػؿ المكقعػػػػة بػػػػيف السػػػػمطة الكطنيػػػػة ال مسػػػػطينية كا 
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سػػػػػػب لح ػػػػػػظ األمػػػػػػف أجػػػػػػؿ ةػػػػػػماف األداء الحسػػػػػػف، كالقيػػػػػػاـ بتحميػػػػػػؿ المعمكمػػػػػػات كاتخػػػػػػاذ اإلجػػػػػػراء المنا
 1كالسمـ الدكلييف.

 المهام المتنوعة لمبعثة:

ر ػػػػـ أف بعثػػػػة التكاجػػػػد الػػػػدكلي المؤقػػػػت دػػػػي مدينػػػػة الخميػػػػؿ ليسػػػػت بعثػػػػة مسػػػػاعدات إنسػػػػانية إال أنيػػػػا 
دػػػػػي المدينػػػػػة  كىػػػػػذا مػػػػف خػػػػػ ؿ دعميػػػػػا لمعديػػػػػد مػػػػػف  االقتصػػػػػادمتعمػػػػؿ عمػػػػػل تعزيػػػػػز التطػػػػػكر كالنمػػػػك 
دينػػػػة، كقػػػػد قامػػػػت البعثػػػػة خػػػػ ؿ السػػػػنكات التػػػػي تكاجػػػػدت دييػػػػا المشػػػػاريع التنمكيػػػػة كاإلنسػػػػانية دػػػػي الم
مػػػػف خػػػػ ؿ تمكيميػػػػا لمعديػػػػد مػػػػف المشػػػػاريع اإلنسػػػػانية، كتمتػػػػاز  ،دػػػػي المدينػػػػة بػػػػدعـ المجتمػػػػع المحمػػػػي

المشػػػػػػاريع التػػػػػػي تمكليػػػػػػا البعثػػػػػػة بتنكعيػػػػػػا كاسػػػػػػتيداديا لممنػػػػػػاطؽ التػػػػػػي تعػػػػػػاني مػػػػػػف مشػػػػػػاكؿ البطالػػػػػػة 
كالتػػػػػي تعػػػػػاني بسػػػػػبب  ،تحػػػػػت السػػػػػيطرة اإلسػػػػػراغيمية المباشػػػػػرةكال قػػػػػر باإلةػػػػػادة إلػػػػػل المنػػػػػاطؽ الكاقعػػػػػة 

ممارسػػػػػػات الجػػػػػػيش اإلسػػػػػػراغيمي كالمسػػػػػػتكطنيف، كتيػػػػػػدؼ البعثػػػػػػة مػػػػػػف خػػػػػػ ؿ دعميػػػػػػا ليػػػػػػذه المشػػػػػػاريع 
إلػػػػل إعػػػػادة الحيػػػػاة الطبيعيػػػػة لمدينػػػػة الخميػػػػؿ، كمػػػػا قامػػػػت البعثػػػػة برعايػػػػة كتمكيػػػػؿ عػػػػددان مػػػػف المشػػػػاريع 

يػػػػب شػػػػبكات الحمايػػػػة لمنػػػػازؿ المػػػػكاطنيف المقيمػػػػيف دػػػػي ، كمػػػػا قامػػػػت بتركالصػػػػحةدػػػػي مجػػػػاؿ التعمػػػػيـ ك 
 2المناطؽ الكاقعة بالقرب مف البؤر االستيطانية المتمركزة دي قمب مدينة الخميؿ.

باسػػػػػتطاعة البعثػػػػػة القيػػػػػاـ بكتابػػػػػة التقػػػػػارير حػػػػػكؿ أيػػػػػة أحػػػػػداث أك خركقػػػػػات قػػػػػد تقػػػػػع خػػػػػارج المنطقػػػػػة 
 3ل منطقة عمميا.التي تمارس دييا ص حياتيا كالتي مف شأنيا التأثير عم

( مػػػػف ات اقيػػػػة التكاجػػػػد الػػػػدكلي مػػػػا يحػػػػدد ميػػػػاـ البعثػػػػة حيػػػػث نصػػػػت:" ميػػػػاـ أدػػػػراد 6) جػػػػاء دػػػػي المػػػػادة
لتعزيػػػػػػز شػػػػػػعكر ال مسػػػػػػطينييف دػػػػػػي الخميػػػػػػؿ بػػػػػػاألمف.ب. المسػػػػػػاعدة عمػػػػػػل التكاجػػػػػػد الػػػػػػدكلي سػػػػػػيككف:أ. 

ؿ كالتنميػػػػػػة تعزيػػػػػػز االسػػػػػػتقرار، كخمػػػػػػؽ بيغػػػػػػة مكاتيػػػػػػة كمناسػػػػػػبة لتعزيػػػػػػز ردػػػػػػاه ال مسػػػػػػطينييف دػػػػػػي الخميػػػػػػ
االقتصػػػػػػادية.ج. لمراقبػػػػػػة تعزيػػػػػػز السػػػػػػ ـ كالرخػػػػػػاء بػػػػػػيف ال مسطينييف.د.لممسػػػػػػاعدة دػػػػػػي تعزيػػػػػػز كتن يػػػػػػذ 
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المشػػػػػػػاريع التػػػػػػػي بػػػػػػػدأتيا البمػػػػػػػداف المانحة.ىػػػػػػػػ.لتشجيع التنميػػػػػػػة االقتصػػػػػػػادية كالنمػػػػػػػك دػػػػػػػي الخميػػػػػػػؿ.ك. 
السػػػػػػػػمطات ( أدناه.ز.لتنسػػػػػػػيؽ أنشػػػػػػػػطتيا مػػػػػػػع 1لتقػػػػػػػديـ التقػػػػػػػارير عمػػػػػػػػل النحػػػػػػػك المبػػػػػػػػيف دػػػػػػػي ال قػػػػػػػػرة )

 1( أدناه."1اإلسراغيمية كال مسطينية كدقان لم قرة )

أف الميمػػػػة الرغيسػػػػية لبعثػػػػة التكاجػػػػد الػػػػدكلي المؤقػػػػت دػػػػي  يتكصػػػػؿ الباحػػػػث إلػػػػل بنػػػػاء عمػػػػل مػػػػا سػػػػبؽ 
إعػػػػػداد ككتابػػػػػة التقػػػػػارير حػػػػػكؿ أيػػػػػة خركقػػػػػات تتعمػػػػػؽ بػػػػػالقكانيف الدكليػػػػػة كقػػػػػكانيف   مدينػػػػػة الخميػػػػػؿ ىػػػػػي

 أك اإلقميميػػػػػػة المكقعػػػػػػة بػػػػػػيف الجانػػػػػػب ال مسػػػػػػطيني كاإلسػػػػػػراغيمي كليػػػػػػةحقػػػػػػكؽ اإلنسػػػػػػاف كاالت اقيػػػػػػات الد
ال أكثػػػػػػػػر كأنيػػػػػػػػا  يػػػػػػػػر قػػػػػػػػادرة عمػػػػػػػػل منػػػػػػػػع كقػػػػػػػػكع االعتػػػػػػػػداءات مػػػػػػػػف قبػػػػػػػػؿ المسػػػػػػػػػتكطنيف  كتكثيقيػػػػػػػػا

 .بحؽ المدنييف دي المدينة اإلسراغيمييف

ة تتميػػػز بعثػػػة المراقبػػػة بأنيػػػا ال تحمػػػؿ أسػػػمحة سػػػكل مػػػا يمػػػـز لمػػػدداع عػػػف الػػػن س، كىػػػي بمػػػؾ تشػػػبو قػػػك 
، دقػػػػد جػػػػاء دػػػػي تقريػػػػر حػػػػكؿ ىػػػػذه القػػػػكة أنيػػػػا لػػػػف تسػػػػتخدـ 1426الطػػػػكارئ المرسػػػػمة إلػػػػل مصػػػػر عػػػػاـ 

القػػػػػكة إال لمػػػػػدداع عػػػػػف الػػػػػن س كدػػػػػي حػػػػػاؿ تعرةػػػػػيا ليجػػػػػـك ييػػػػػدؼ إلػػػػػل طردىػػػػػا مػػػػػف مكقػػػػػع تسػػػػػيطر 
 2عميو.

دػػػػػي أزمػػػػػة الككنغػػػػػك كةػػػػػع األمػػػػػيف العػػػػػاـ ل مػػػػػـ المتحػػػػػدة قكاعػػػػػد إرشػػػػػادية لحػػػػػؽ الػػػػػدداع عػػػػػف الػػػػػن س 
كة ح ػػػػػظ السػػػػػ ـ التػػػػػي تعمػػػػػؿ ىنػػػػػاؾ منيػػػػػا  أف القػػػػػكات الدكليػػػػػة كمبانييػػػػػا مشػػػػػمكلة بحػػػػػؽ الممنػػػػػكح لقػػػػػ

الػػػػػػدداع عػػػػػػف الػػػػػػن س، كاسػػػػػػتخداـ القػػػػػػكات الدكليػػػػػػة لمقػػػػػػكة ةػػػػػػمف حػػػػػػؽ الػػػػػػدداع عػػػػػػف الػػػػػػن س يجػػػػػػب أف 
يكػػػػػكف متناسػػػػػقان مػػػػػع اليجػػػػػكـ، كال يجػػػػػكز ليػػػػػا اسػػػػػتخداـ ىػػػػػذا الحػػػػػؽ إال بعػػػػػد اسػػػػػتن اذ جميػػػػػع الكسػػػػػاغؿ 

 3السممية.

حيػػػػػث أنيػػػػػا خةػػػػػعت   ف بعثػػػػػة التكاجػػػػػد الػػػػػدكلي دػػػػػي الخميػػػػػؿ تأخػػػػػذ الطػػػػػابع الرةػػػػػاغيأ يػػػػػرل الباحػػػػػث
الت ػػػػاؽ أبرمػػػػو الطردػػػػاف اإلسػػػػراغيمي كال مسػػػػطيني، كدػػػػي ىػػػػذا تتشػػػػابو مػػػػع قػػػػكات األمػػػػـ المتحػػػػدة لح ػػػػظ 
السػػػػػػػ ـ  حيػػػػػػػث نػػػػػػػادل األمػػػػػػػيف العػػػػػػػاـ ل مػػػػػػػـ المتحػػػػػػػدة )داغ ىمرشػػػػػػػكلد( عنػػػػػػػد إنشػػػػػػػاء قػػػػػػػكة الطػػػػػػػكارئ 
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إلػػػػػل ةػػػػػركرة مكادقػػػػػة الدكلػػػػػة المعنيػػػػػة عمػػػػػل دخػػػػػكؿ قػػػػػكات  1462عػػػػػاـ  الدكليػػػػػة المرسػػػػػمة إلػػػػػل مصػػػػػر
بػػػػأف القػػػػكات الدكليػػػػة سػػػػتبقل دػػػػي مصػػػػر برةػػػػا  ح ػػػػظ السػػػػ ـ إلػػػػل أراةػػػػييا، دأصػػػػدر تصػػػػريحان م ػػػػاده

األطػػػػػػراؼ المعنيػػػػػػة حتػػػػػػل تنجػػػػػػز ميمتيػػػػػػا، كىػػػػػػذا المبػػػػػػػدأ أكدتػػػػػػو محكمػػػػػػة العػػػػػػدؿ الدكليػػػػػػة دػػػػػػي رأييػػػػػػػا 
مػػػػػػػـ المتحػػػػػػػدة المرسػػػػػػػمة إلػػػػػػػل الشػػػػػػػرؽ األكسػػػػػػػط الخػػػػػػػاص بن قػػػػػػػات قػػػػػػػكات األ 1423االستشػػػػػػػارم عػػػػػػػاـ 

كالككنغػػػػػػػك، حيػػػػػػػث صػػػػػػػرحت بػػػػػػػأف عمميػػػػػػػات ح ػػػػػػػظ السػػػػػػػ ـ ال تعنػػػػػػػي القيػػػػػػػاـ بػػػػػػػ جراءات قمعيػػػػػػػة ةػػػػػػػد 
الدكلػػػػػة التػػػػػي اقتردػػػػػت عمػػػػػ ن مػػػػػف أعمػػػػػاؿ العػػػػػدكاف  لػػػػػذلؾ د نػػػػػو ال يمكػػػػػف القيػػػػػاـ بيػػػػػذه العمميػػػػػة بػػػػػدكف 

 1مكادقة الدكلة المعنية.

 ،بقػػػػاء الرةػػػػا عمػػػػل كجكدىػػػػا كىػػػػذا مػػػػا أشػػػػارت إليػػػػو االت اقيػػػػةبقػػػػاء بعثػػػػة التكاجػػػػد الػػػػدكلي مرىػػػػكف ب إف
كىػػػػػػي بيػػػػػػذا مثميػػػػػػا مثػػػػػػؿ قػػػػػػكات ح ػػػػػػظ السػػػػػػ ـ الدكليػػػػػػة، ذلػػػػػػؾ أف بقػػػػػػاء القػػػػػػكات الدكليػػػػػػة دػػػػػػي أراةػػػػػػي 
الدكلػػػػػة المةػػػػػي ة مرىػػػػػكف برةػػػػػاء ىػػػػػذه الدكلػػػػػة  دميػػػػػا أف تطمػػػػػب سػػػػػحبيا متػػػػػل شػػػػػاءت كدليػػػػػؿ ذلػػػػػؾ 

 2طمب مف الحككمة المصرية.بناء عمل  1421انسحاب القكات الدكلية مف مصر عاـ 

رةػػػػا الدكلػػػػة المةػػػػي ة يػػػػرد عميػػػػػو م حظتػػػػاف  األكلػػػػل أف الرةػػػػا  البػػػػػان مػػػػا يكػػػػكف مشػػػػكبان بػػػػػاإلكراه  
دالدكلػػػػة المةػػػػي ة لمقػػػػكات الدكليػػػػة تكػػػػكف ىػػػػي األةػػػػعؼ بالمعادلػػػػة، كجميػػػػع الػػػػدكؿ العربيػػػػة المحاذيػػػػة 

إسػػػػراغيؿ بشػػػػكؿ داغػػػػـ إلسػػػػراغيؿ قبمػػػػت بكجػػػػكد قػػػػكات ح ػػػػظ سػػػػ ـ عمػػػػل أراةػػػػييا، دػػػػي حػػػػيف ردةػػػػت 
 3استةادة ىذه القكات.

رةػػػػػػا الدكلػػػػػػة المةػػػػػي ة ةػػػػػػركرم دػػػػػػي كػػػػػػؿ الحػػػػػاالت كداللػػػػػػة ذلػػػػػػؾ أف إنشػػػػػػاء  الم حظػػػػػة الثانيػػػػػػة أف
، كالقػػػػػرارات قػػػػػكات ح ػػػػػظ السػػػػػ ـ يػػػػػتـ باالسػػػػػتناد إلػػػػػل التػػػػػدابير السػػػػػممية لح ػػػػػظ السػػػػػمـ كاألمػػػػػف الػػػػػدكلييف

ال تتمتػػػػػع بػػػػػالقكة اإللزاميػػػػػة كلػػػػػػف  شػػػػػأفالصػػػػػادرة مػػػػػف الجمعيػػػػػة العامػػػػػة أك مجمػػػػػس األمػػػػػف دػػػػػي ىػػػػػذا ال
 4تدخؿ حيز الن اذ إال بمكادقة األطراؼ المعنية عمييا.
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دػػػػػػي كتابػػػػػػة  تتميػػػػػػز البعثػػػػػػة بالحيػػػػػػاد ديػػػػػػي لػػػػػػـ ترسػػػػػػؿ لمناصػػػػػػرة طػػػػػػرؼ ةػػػػػػد آخػػػػػػر كتقتصػػػػػػر ميمتيػػػػػػا
التقػػػػارير عػػػػف األحػػػػداث كىػػػػذه الصػػػػ ة تتشػػػػابو أيةػػػػان مػػػػع قػػػػكات األمػػػػـ المتحػػػػدة لح ػػػػظ السػػػػ ـ  ديػػػػي 

مػػػػػيف العػػػػػاـ )ىمرشػػػػػكلد( بشػػػػػأف قػػػػػكات الطػػػػػكارئ الدكليػػػػػة لح ػػػػػظ السػػػػػ ـ المرسػػػػػمة إلػػػػػل كدػػػػػؽ تقريػػػػػر األ
كأنيػػػػا لػػػػف تكػػػػكف أداةن لمةػػػػغط  ،مصػػػػر، لػػػػف يكػػػػكف لمقػػػػكة أم نيػػػػة دػػػػي تػػػػرجيح ك ػػػػة طػػػػرؼ عمػػػػل آخػػػػر

ال دػػػػػػ ف مصػػػػػػر ليػػػػػػا الحػػػػػػؽ بػػػػػػأف ال تقبػػػػػػؿ بػػػػػػدخكؿ قػػػػػػكات الطػػػػػػكارئ لح ػػػػػػظ  السياسػػػػػػي عمػػػػػػل مصػػػػػػر، كا 
 1الس ـ إلل أراةييا.

ليسػػػػػت تعػػػػػديؿ األكةػػػػػاع القاغمػػػػػة أك تغييرىػػػػػا، سػػػػػكاء مػػػػػف  إلػػػػػل أف مسػػػػػؤكلية البعثػػػػػة الباحػػػػػث خمػػػػػصي
الناحيػػػػػة القانكنيػػػػػة أك السياسػػػػػية، كيجػػػػػب عمييػػػػػا أف تكػػػػػكف داغمػػػػػان عمػػػػػل الحيػػػػػاد سياسػػػػػيان كقانكنيػػػػػان دػػػػػي 

، كىػػػػػػذا بسػػػػػػػبب تػػػػػػأثير الػػػػػػػب د الراعيػػػػػػة ليػػػػػػػا باإلةػػػػػػػادة ع قاتيػػػػػػا بالجػػػػػػػانبيف ال مسػػػػػػطيني كاإلسػػػػػػػراغيمي
بدايػػػػػة قيػػػػػاـ دكلػػػػػة إسػػػػػراغيؿ  حيػػػػػث أخػػػػػذت عمػػػػػل الالمتحػػػػػدة األمريكيػػػػػة التػػػػػي دعمػػػػػت منػػػػػذ لػػػػدكر األمػػػػػـ 

 عاتقيا مسؤكلية استمرارىا لتكادؽ ذلؾ مع مصالحيا.

األمػػػػـ المتحػػػػدة كشػػػػخص مػػػػف أشػػػػخاص القػػػػانكف الػػػػدكلي العػػػػاـ ليػػػػا الحريػػػػة دػػػػي تقريػػػػر إرسػػػػاؿ قػػػػكات 
يف، كمػػػػػا يمكػػػػػف ليػػػػػا ردػػػػػض الطمػػػػػب ح ػػػػػظ السػػػػػ ـ انط قػػػػػان مػػػػػف التزاميػػػػػا بح ػػػػػظ السػػػػػمـ كاألمػػػػػف الػػػػػدكلي

مػػػػا حػػػػدث دػػػػي شػػػػأف القةػػػػية ال مسػػػػطينية، حيػػػػث  ػػػػظ السػػػػمـ كاألمػػػػف الػػػػدكلييف، كىػػػػذا ب رسػػػػاؿ قػػػػكات لح
تعالػػػػت األصػػػػكات عمػػػػل مػػػػدل سػػػػنكات عػػػػدة مطالبػػػػة ب رسػػػػاؿ قػػػػكات حمايػػػػة لمشػػػػعب ال مسػػػػطيني تتبػػػػع 

ان لم يتػػػػػػػك األمػػػػػػػـ المتحػػػػػػػدة، لكةػػػػػػػع حػػػػػػػد ل عتػػػػػػػداءات اإلسػػػػػػػراغيمية ككػػػػػػػاف ىػػػػػػػذا الطمػػػػػػػب يحػػػػػػػبط نظػػػػػػػر 
كػػػػػي، ككػػػػػاف أىػػػػػـ تطػػػػػكر تػػػػػـ عمػػػػػل أرض الكاقػػػػػع بعػػػػػد كػػػػػؿ تمػػػػػؾ المطالبػػػػػات كالمناشػػػػػدات إرسػػػػػاؿ ياألمر 

 بعثة التكاجد الدكلي المؤقت دي مدينة الخميؿ.

ىنػػػػاؾ مػػػػف يعتبػػػػػر أف بعثػػػػة التكاجػػػػد الػػػػػدكلي تعتبػػػػر شػػػػك ن مػػػػػف أشػػػػكاؿ الحمايػػػػة الدكليػػػػػة، كيجػػػػد دييػػػػػا 
سػػػػػػػكء التخطػػػػػػػيط، حيػػػػػػػث يجػػػػػػػد أف القيػػػػػػػكد التػػػػػػػي تػػػػػػػـ مػػػػػػػكاطف ةػػػػػػػعؼ نظػػػػػػػران ل عتبػػػػػػػارات السياسػػػػػػػية ك 

درةػػػػػيا عمػػػػػل قػػػػػكة المراقبػػػػػة الدكليػػػػػة نتيجػػػػػة لمميادنػػػػػات السياسػػػػػية مػػػػػف أجػػػػػؿ الحصػػػػػكؿ عمػػػػػل مكادقػػػػػة 
، ىػػػػػػػذا تمخػػػػػػػض عنػػػػػػػو تجريػػػػػػػد البعثػػػػػػػة مػػػػػػػف قكاتيػػػػػػػا التن يذيػػػػػػػة ،الجانػػػػػػػب اإلسػػػػػػػراغيمي عمػػػػػػػل انتشػػػػػػػارىا

                                                           
مصػػػػػػػط ل مػػػػػػػؤمف قػػػػػػػكة، الطػػػػػػػكارئ الدكليػػػػػػػة كدكرىػػػػػػػا دػػػػػػػي قةػػػػػػػية الس ـ،رسػػػػػػػالة دكتكراة،جامعػػػػػػػة القػػػػػػػاىرة، كميػػػػػػػة الحقػػػػػػػكؽ،  .1
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يػػػػػػة تمػػػػػػـز الػػػػػػدكؿ بػػػػػػالتحرؾ باإلةػػػػػػادة إلػػػػػػل أف تخصصػػػػػػيا لػػػػػػـ يتةػػػػػػمف اعتمػػػػػػاد آليػػػػػػات تن يذيػػػػػػة خارج
 1بناء عمل ما تقكـ ىذه البعثة بردعو.

ممػػػػا يعترييػػػػا زان بػػػػالر ـ اأف إي ػػػػاد بعثػػػػة التكاجػػػػد الػػػػدكلي إلػػػػل مدينػػػػة الخميػػػػؿ يعتبػػػػر إنجػػػػ يػػػػرل الباحػػػػث
مػػػػف عيػػػػػكب، ذلػػػػؾ مػػػػػف حيػػػػث تأثيرىػػػػػا السياسػػػػي، كمػػػػػا أنيػػػػا تعتبػػػػػر أكؿ خطػػػػكة عمػػػػػل سػػػػبيؿ اإلنجػػػػػاز 

نتياكػػػػػػات اإلسػػػػػػراغيمية، إةػػػػػػادة إلػػػػػػل تنبيػػػػػػو الػػػػػػرأم العػػػػػػاـ العػػػػػػالمي القػػػػػػانكني لتكثيػػػػػػؽ االعتػػػػػػداءات كاال
إلػػػػػػػػل ممارسػػػػػػػػات االحػػػػػػػػت ؿ، كىػػػػػػػػذا يشػػػػػػػػكؿ كسػػػػػػػػيمة ةػػػػػػػػغط عمػػػػػػػػل إسػػػػػػػػراغيؿ لمتخ يػػػػػػػػؼ مػػػػػػػػف حػػػػػػػػدة 

 ممارساتيا.

يجػػػػػػب عمػػػػػػل مجمػػػػػػس األمػػػػػػف الػػػػػػدكلي أف يتػػػػػػرجـ نظريتػػػػػػي األمػػػػػػف الجمػػػػػػاعي كالمحادظػػػػػػة عمػػػػػػل السػػػػػػمـ 
ت الدبمكماسػػػػػػػية كالسياسػػػػػػػية كاإلداريػػػػػػػة كالمدنيػػػػػػػة كىػػػػػػػذا ب يقػػػػػػػاع العقكبػػػػػػػا  الػػػػػػػدكلي عمػػػػػػػل أرض الكاقػػػػػػػع

عمػػػػػل دكلػػػػػة إسػػػػػراغيؿ كأف ترسػػػػػؿ لم مسػػػػػطينييف الحمايػػػػػة الم غمػػػػػة ليػػػػػـ كالتػػػػػي تػػػػػرتبط مباشػػػػػرة بمجمػػػػػس 
 .األمف
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 :األساس القانوني الذي تقوم عميه بعثة التواجد الدولي في الخميل: المبحث الثالث

الخطػػػػػكة األكلػػػػػل إليجػػػػػاد مػػػػػراقبيف  1442ادر دػػػػػي آذار ( الصػػػػػ412كػػػػػاف قػػػػػرار األمػػػػػـ المتحػػػػػدة رقػػػػػـ )
دكليػػػػيف دػػػػي مدينػػػػة الخميػػػػؿ، كىػػػػذا عقػػػػب مجػػػػزرة الحػػػػـر اإلبراىيمػػػػي، دقػػػػد اسػػػػتنكر مجمػػػػس األمػػػػف دػػػػي 

لكنيػػػػػا  ،بعثػػػػػة تكاجػػػػػد دكلػػػػػي مؤقػػػػػت لممدينػػػػػة 1442األمػػػػػـ المتحػػػػػدة ىػػػػػذه المجػػػػػزرة، كأرسػػػػػمت دػػػػػي أيػػػػػار 
صػػػػػػؿ إلػػػػػل ات ػػػػػػاؽ حػػػػػػكؿ تمديػػػػػػد عمػػػػػػؿ عػػػػػادت كانسػػػػػػحبت دػػػػػػي شػػػػػػير آب مػػػػػف ن ػػػػػػس العػػػػػػاـ لعػػػػػػدـ التك 

  1البعثة.

ليتةػػػػػمف خطػػػػكط عريةػػػػة حػػػػكؿ مدينػػػػة الخميػػػػؿ، مػػػػػف  1446المكقػػػػع دػػػػي عػػػػاـ  ات ػػػػاؽ أكسػػػػمك كجػػػػاء
 2حيث إعادة االنتشار لمقكات العسكرية كت اصيميا.

                                                           
إف  ، كقػػػػد تةػػػػمف القػػػػرار .1442أذار  11( المنعقػػػػدة دػػػػي 2261كقػػػػد اتخػػػػذ مجمػػػػس األمػػػػف ىػػػػذا القػػػػرار دػػػػي جمسػػػػتو  رقػػػػـ )  .1

 58المذبحػػػػة الرىيبػػػػة التػػػػي ارتكبػػػػت ةػػػػد المصػػػػميف دػػػػي الحػػػػـر االبرىيمػػػػي دػػػػي مدينػػػػة الخميػػػػؿ، دػػػػي  كقػػػػد ىالتػػػػومجمػػػػس األمػػػػف 
ذ ير رمةػػػػافخػػػػ ؿ شػػػػ 4997شػػػػباط/ دبرايػػػػر  بػػػػيف ال مسػػػػطينييف  األركاحمػػػػا كقػػػػع مػػػػف خسػػػػاغر دػػػػي  إزاءيسػػػػاكره بػػػػال  القمػػػػؽ  كا 

لمشػػػػػػػػعب  كاألمػػػػػػػػفتػػػػػػػػكدير الحمايػػػػػػػػة  إلػػػػػػػػلال مسػػػػػػػػطينية المحتمػػػػػػػػة نتيجػػػػػػػػة لتمػػػػػػػػؾ المذبحػػػػػػػػة، ممػػػػػػػػا يؤكػػػػػػػػد الحاجػػػػػػػػة  األرضدػػػػػػػػي 
ذ.الجاريػػػػة حاليػػػا كتصػػػػميما منػػػو عمػػػػل التغمػػػب عمػػػػل مػػػا ليػػػػذه المذبحػػػة مػػػػف آثػػػار سػػػػمبية دػػػي عمميػػػػة السػػػ ـ.ال مسػػػطيني ي حػػػػظ  كا 

ذ يػػػػدعك جميػػػػع  مكاصػػػػمة  إلػػػػلالمعنيػػػػة  األطػػػػراؼمػػػػع االرتيػػػػاح الجيػػػػكد المبذكلػػػػة لةػػػػماف سػػػػير عمميػػػػة السػػػػ ـ بشػػػػكؿ سػػػػمس، كا 
 .جيكدىا لبمكغ ىذه الغاية

  

ذ ذ.ليػػػػػذه المذبحػػػػػة بأسػػػػػرهالمجتمػػػػػع الػػػػػدكلي  إدانػػػػػةي حػػػػػظ  كا   اقيػػػػػة يؤكػػػػػد مجػػػػػددا قراراتػػػػػو ذات الصػػػػػمة التػػػػػي تؤكػػػػػد انطبػػػػػاؽ ات كا 
، بمػػػػػا :499دػػػػػي حزيػػػػػراف يكنيػػػػػك  إسػػػػػراغيؿالتػػػػػي احتمتيػػػػػا  األراةػػػػػيعمػػػػػل  4979 أ سػػػػػطسآب/  45جنيػػػػػؼ الرابعػػػػػة المؤرخػػػػػة 

يػػػديف بشػػػدة المذبحػػػة التػػػي ارتكبػػػت دػػػي مدينػػػة الخميػػػؿ  وبمكجبػػػ إسػػػراغيؿدػػػي ذلػػػؾ القػػػدس كالمسػػػؤكليات التػػػي تقػػػع عمػػػل عػػػاتؽ 
عػػػػػػدة مغػػػػػػات  إصػػػػػػابة إلػػػػػػل كأدلمػػػػػػف المػػػػػػدنييف ال مسػػػػػػطينييف  85ل ، ممػػػػػػا أكدل بحيػػػػػػاة مػػػػػػا يزيػػػػػػد عمػػػػػػأعقبتيػػػػػػاالتػػػػػػي  كاألحػػػػػػداث

 األسػػػػمحة، السػػػػمطة القاغمػػػػة بػػػػاالحت ؿ، مكاصػػػػمة اتخػػػػاذ كتن يػػػػذ تػػػػدابير مػػػػف بينيػػػػا مصػػػػادرة إسػػػػراغيؿمػػػػف  يطمػػػػب. .بجػػػػركح آخػػػػريف
مة اتخػػػػػاذ تػػػػػدابير لةػػػػػماف سػػػػػ  إلػػػػػليػػػػػدعك   اإلسػػػػػراغيمييفبيػػػػػدؼ منػػػػػع اعمػػػػػؿ العنػػػػػؼ  يػػػػػر المشػػػػػركع مػػػػػف جانػػػػػب المسػػػػػتكطنيف 

 أجنبػػػػػي، تػػػػػكدير كجػػػػكد دكلػػػػػي أك األمػػػػكرالمحتمػػػػػة تشػػػػمؿ، دػػػػػي جممػػػػػة  األرض أنحػػػػاءكحمايػػػػة المػػػػػدنييف ال مسػػػػطينييف دػػػػػي جميػػػػػع 
 )المبادئ  إع فالمنصكص عميو دي  األمرمؤقت كىك 

 

لركسػػػي، كاالتحػػػاد ا األمريكيػػػةيطمػػػب مػػػف راعيػػػي عمميػػػة السػػػ ـ، الكاليػػػات المتحػػػدة  كذلػػػؾ دػػػي سػػػياؽ عمميػػػة السػػػ ـ الجاريػػػة (
يعيػػػػد  5.أعػػػػ هعمميػػػػة السػػػػ ـ، كاالةػػػػط ع بمػػػػا يمػػػػـز مػػػػف دعػػػػـ لتن يػػػػذ التػػػػدابير المػػػػذككرة  إنعػػػػاشمكاصػػػػمة جيكدىمػػػػا مػػػػف اجػػػػؿ 

كمنظمػػػػػػة  إسػػػػػػراغيؿالمبػػػػػػادئ الػػػػػػذم كقعػػػػػػت عميػػػػػػو حككمػػػػػػة  إعػػػػػػ فتن يػػػػػػذ  إلػػػػػػلكيػػػػػػدعك ، تأكيػػػػػػد دعمػػػػػػو لعمميػػػػػػة السػػػػػػ ـ الجاريػػػػػػة
 .، دكنما تأخير4996سبتمبر  /أيمكؿ 46التحرير ال مسطينية دي كاشنطف العاصمة دي 

 www.tiph.org/?module=Articles&action=Article...id=2316  - 34/6/3112تاريخ الزيارة 

سػػػػػػيككف ثمػػػػػػة إعػػػػػػادة انتشػػػػػػار لمقػػػػػػكات العسػػػػػػكرية اإلسػػػػػػراغيمية دػػػػػػي مدينػػػػػػة الخميػػػػػػؿ باسػػػػػػتثناء األمػػػػػػاكف كالطػػػػػػرؽ التػػػػػػي . 2
سػػػػػػػراغيمييف كتحركػػػػػػػاتيـ. كالمنػػػػػػػاطؽ التػػػػػػػي ستشػػػػػػػيد مثػػػػػػػؿ إعػػػػػػػادة تعتبػػػػػػػر دييػػػػػػػا الترتيبػػػػػػػات ةػػػػػػػركرية ألمػػػػػػػف كحمايػػػػػػػة اإل
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االنتشػػػػػار ىػػػػػذه سػػػػػكؼ تكػػػػػكف مخططػػػػػة بػػػػػالخطكط الحمػػػػػراء كالزرقػػػػػاء كمظممػػػػػة بخطػػػػػكط برتقاليػػػػػة عمػػػػػل خم يػػػػػة صػػػػػ راء 
سػػػكؼ تتػػػكلل إعػػػادة   .( " 4 -) كيشػػػار إلييػػػا مػػػف ا ف دصػػػاعدا بػػػػ " المنطقػػػة ح  9عمػػػل الخارطػػػة المردقػػػة رقػػػـ 

سػػػػػػكؼ تسػػػػػػتأنؼ الشػػػػػػرطة          ·.قػػػػػػت ال يتجػػػػػػاكز سػػػػػػتة شػػػػػػيكر بعػػػػػػد تكقيػػػػػػع ىػػػػػػذا االت ػػػػػػاؽاالنتشػػػػػػار ىػػػػػػذه دػػػػػػي ك 
عمػػػػػػػل  ػػػػػػػرار تمػػػػػػػؾ المسػػػػػػػؤكليات دػػػػػػػي المػػػػػػػدف األخػػػػػػػرل دػػػػػػػي الةػػػػػػػ ة  4 -ال مسػػػػػػػطينية مسػػػػػػػؤكلياتيا دػػػػػػػي المنطقػػػػػػػة ح 

تنقػػػػؿ جميػػػػع الصػػػػ حيات كالمسػػػػؤكليات المدنيػػػػة المبينػػػػة دػػػػي الممحػػػػؽ الثالػػػػث مػػػػف ىػػػػذا الت ػػػػاؽ سػػػػكؼ          ·.الغربيػػػػة
 .إلل المجمس دي مدينة الخميؿ مثمما سيجرم دي المدف األخرل دي الة ة الغربية

كىػػػػػي مػػػػػزكدة بعػػػػػدد إجمػػػػػالي  4 -سػػػػػكؼ تقػػػػػاـ مكاقػػػػػع الشػػػػػرطة ال مسػػػػػطينية أك مراكزىػػػػػا دػػػػػي المنطقػػػػػة ح       ·
         ·.بندقيػػػػة لحمايػػػػة تمػػػػؾ المكاقػػػػع 455مسػػػػدس ك  555مركبػػػػة كمسػػػػمحة بػػػػػ  55شػػػػرطي ك 755يصػػػػؿ إلػػػػل 

كأم نشػػػاط أك تحػػػرؾ مػػػف جانبيػػػا خػػػارج ىػػػذه  .1 - سػػػكؼ تعمػػػؿ الشػػػرطة ال مسػػػطينية بحريػػػة دػػػي المنطقػػػة ح
المنطقػػػػػة سػػػػػكؼ يػػػػػتـ بعػػػػػد التنسػػػػػيؽ كالمصػػػػػادقة عبػػػػػر مكتػػػػػب التنسػػػػػيؽ المػػػػػكاغي المشػػػػػكؿ كدقػػػػػا لم قػػػػػرة السادسػػػػػة مػػػػػف 

عػػػػادة االنتشػػػػار، كسػػػػكؼ سػػػػكؼ تسػػػػمـ " العمػػػػارة " إلػػػػل الجانػػػػب ال مسػػػػطيني أثػػػػر اسػػػػتكماؿ إ         ·.ىػػػػذه المػػػػادة
 .تصبح المقر الرغيسي لمشرطة ال مسطينية دي مدينة الخميؿ

كدقػػػػا إلعػػػػ ف المبػػػػادئ، دػػػػ ف إسػػػػراغيؿ سػػػػكؼ تسػػػػتمر دػػػػي تحمػػػػؿ مسػػػػؤكليتيا عػػػػف األمػػػػف الشػػػػامؿ لإلسػػػػراغيمييف بيػػػػدؼ  
 .حراسة أمنيـ الداخمي كالنظاـ العاـ

ت العسػػػػػػكرية اإلسػػػػػػراغيمية انتشػػػػػػارىا، كمػػػػػػا ىػػػػػػك مرسػػػػػػـك دػػػػػػي منطقػػػػػػة مدينػػػػػػة الخميػػػػػػؿ التػػػػػػي لػػػػػػف تعيػػػػػػد القػػػػػػكا         · 
"  5 -) كيشػػػػػار إلييػػػػػا مػػػػػف ا ف دصػػػػػاعدا بػػػػػػ المنطقػػػػػة ح  9بػػػػػالخطكط الحمػػػػػراء كالزرقػػػػػاء عمػػػػػل الخارطػػػػػة المردقػػػػػة رقػػػػػـ 

 .(، د ف إسراغيؿ سكؼ تحت ظ بجميع الص حيات كالمسؤكليات ل مف الداخمي كالنظاـ العاـ

إلػػػػػل المجمػػػػػس باسػػػػػتثناء تمػػػػػؾ  5 -المسػػػػػؤكليات المدنيػػػػػة دػػػػػي المنطقػػػػػة ح سػػػػػكؼ تنقػػػػػؿ الصػػػػػ حيات ك         ·
 .الخاصة ب سراغيمييف كممكيتيـ كالتي سكؼ يكاصؿ الحكـ العسكرم اإلسراغيمي ممارستيا

ال مسػػػػػطينييف  5 -سػػػػػكؼ يراقػػػػػب م تشػػػػػك البمديػػػػػة  يػػػػػر المسػػػػػمحيف بمباسػػػػػيـ العػػػػػادم دػػػػػي المنطقػػػػػة ح          ·
قكانيف كاألنظمػػػػػػة دػػػػػػي نطػػػػػػاؽ الصػػػػػػ حيات كالمسػػػػػػؤكليات المدنيػػػػػػة المنقكلػػػػػػة إلػػػػػػل كي رةػػػػػػكف عمػػػػػػييـ االلتػػػػػػزاـ بػػػػػػال

سػػػػكؼ تسػػػػتمر بمديػػػػة الخميػػػػؿ دػػػػي تػػػػكدير كادػػػػة الخػػػػدمات البمديػػػػة إلػػػػل جميػػػػع أجػػػػزاء مدينػػػػة :.المجمػػػػس دػػػػي الخميػػػػؿ
أثػػر اسػػتكماؿ إعػػادة          ·.( دػػي ىػػارمنكح ) جبػػؿ منػػكح ( DCO ) مكتػػب لمتنسػػيؽ المػػكاغي         ؿالخميػػ

دػػػػي إنحػػػػاء مدينػػػػة الخميػػػػؿ  JMUنتشػػػػار القػػػػكات العسػػػػكرية اإلسػػػػراغيمية، سػػػػكؼ تعمػػػػؿ كحػػػػدة متنقمػػػػة مشػػػػتركة ا
 .المذككر أع ه ( DCO ) بما دي ذلؾ دي البمدة القديمة ا طمب ذلؾ مكتب التنسيؽ المكاغي

را عبػػػر سػػػكؼ تعمػػػؿ دكريػػػة مشػػػتركة دػػػي الخميػػػؿ عمػػػل الطريػػػؽ مػػػف رأس الجػػػكرة إلػػػل شػػػماؿ م تػػػرؽ دك          ·
 .35طريؽ الس ـ كعمل الطريؽ رقـ 

دػػػي  ( DCO ) بعػػػد اسػػػتكماؿ إعػػػادة االنتشػػػار بث ثػػػة أشػػػير، سػػػكؼ ينظػػػر مكتػػػب التنسػػػيؽ المػػػكاغي         ·
إجػػػػػراءات كترتيبػػػػػات تطبيػػػػػع الحيػػػػػاة دػػػػػي   .إعػػػػادة تحديػػػػػد ميػػػػػاـ الدكريػػػػػة المشػػػػػتركة دػػػػي منػػػػػاطؽ أخػػػػػرل بالخميػػػػػؿ

 :يتـ اتخاذىا دكرا بعد تكقيع ىذا االت اؽ عمل النحك التاليالبمدة القديمة كعمل طرؽ الخميؿ سكؼ 

 .الحسبة كسكؽ لمبيع بالم رؽ -دتح سكؽ البيع بالجممة           ·

إزالػػػػة الحػػػاجز عمػػػل الطريػػػؽ المػػػػؤدم مػػػف أبػػػك سػػػػنينو إلػػػل طريػػػؽ شػػػحادة لتسػػػػييؿ الحركػػػة عمػػػل ىػػػػذيف          ·
 .الطريقيف

 .لمكمية اإلس ميةإعادة دتح المدخؿ الرغيسي          ·

 .استبداؿ حاجز الطرؽ المغمؽ دي تقاطع رأس الجكرة بنظاـ مراقبة سير م تكح بشكؿ اعتيادم         ·

 .استبداؿ حاجز الطرؽ دي م ترؽ ىارسينا بمكقع منتظـ         ·
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جميػػػػع الجيػػػػات إلػػػػل تكاجػػػػد دكلػػػػي مؤقػػػػػت دػػػػي الخميػػػػؿ ةػػػػمف ات اقيػػػػات الحػػػػؿ الكسػػػػط حػػػػػكؿ  كدعػػػػت
الػػػػػػػذم دار حػػػػػػػكؿ االنتشػػػػػػػار الجزغػػػػػػػي لجػػػػػػػيش الػػػػػػػدداع  ،أك طابػػػػػػػا( 3سػػػػػػػمك أك  )القطػػػػػػػاع الغربػػػػػػػي ك ػػػػػػػزة

اإلسػػػػػراغيمي دػػػػػي الخميػػػػػؿ كحظػػػػػر التجػػػػػكؿ دػػػػػي المدينػػػػػة، كبيػػػػػذا الشػػػػػأف صػػػػػدر بركتككػػػػػكؿ حػػػػػكؿ إعػػػػػادة 
، كتػػػػـ االت ػػػػاؽ ديػػػػو عمػػػػل ت اصػػػػيؿ إعػػػػادة االنتشػػػػار 1441حزيػػػػراف  11االنتشػػػػار دػػػػي الخميػػػػؿ بتػػػػاريخ 

ألمػػػػػػػف دػػػػػػػي ر ال مسػػػػػػطينية، كقػػػػػػػد تنػػػػػػػاكؿ تقسػػػػػػػيـ ميػػػػػػػاـ ادػػػػػػي الخميػػػػػػػؿ بػػػػػػػيف إسػػػػػػػراغيؿ كمنظمػػػػػػػة التحريػػػػػػػ
ف عمػػػػل التزاميمػػػػا بالح ػػػػاظ عمػػػػل الحيػػػػاة الطبيعيػػػػة دػػػػي المدينػػػػة كمنػػػػع أيػػػػة المدينػػػػة، كأكػػػػد كػػػػ  الطػػػػردي

 1احتكاكات كاست زازات مف شأنيا تيديد الجيكد المبذكلة.

لػػػػـ يتةػػػػمف  كلكنػػػػو ،باسػػػػتقراء نػػػػص القػػػػرار نجػػػػد دعػػػػكة مجمػػػػس األمػػػػف كاةػػػػحة إلحيػػػػاء عمميػػػػة السػػػػ ـ
بحػػػػػػػؽ مرتكبػػػػػػػي الجريمػػػػػػػة بحػػػػػػػؽ المصػػػػػػػميف  الػػػػػػػنص عمػػػػػػػل آليػػػػػػػات يجػػػػػػػب اتخاذىػػػػػػػا إليقػػػػػػػاع العقكبػػػػػػػة

 ال مسطينييف، ديك تناكؿ الدعكة التخاذ إجراءات سياسية كليست قانكنية.

كاحتػػػػؿ مجمػػػػس  ،قامػػػػت دمسػػػػ ة األمػػػػـ المتحػػػػدة عمػػػػل محػػػػكر المحادظػػػػة عمػػػػل السػػػػمـ كاألمػػػػف الػػػػدكلييف
( 22كقػػػػػد عػػػػػددت المػػػػػادة ) ،محادظػػػػػة عمػػػػػل نظػػػػػاـ السػػػػػمـ كاألمػػػػػف الػػػػػدكلييفاألمػػػػػف مكانػػػػػان بػػػػػارزان دػػػػػي ال

                                                                                                                                                                                

 .دتح الطريؽ مف طريؽ سعير الشيكخ إلل الخميؿ         ·

 .دتح طريؽ تنكدا         ·

 .إزالة الحاجزيف دي جكار مدرسة  رناطة بالقرب مف م ترؽ دكرا الشمالي         ·

  

سػػػػػػكؼ يػػػػػػتـ تشػػػػػػكيؿ لجنػػػػػػة ارتبػػػػػػاط مشػػػػػػتركة رديعػػػػػػة المسػػػػػػتكل لمتعامػػػػػػؿ مػػػػػػع الكةػػػػػػع األمنػػػػػػي دػػػػػػي الخميػػػػػػؿ بعػػػػػػد 
 اراستكماؿ إعادة االنتش

يمػػػػػي، د نيمػػػػػا ات قػػػػػا طالمػػػػػا أف الطػػػػػرديف  يػػػػػر قػػػػػادريف عمػػػػػل التكصػػػػػؿ إلػػػػػل ات ػػػػػاؽ بشػػػػػأف الحػػػػػـر اإلبراى         ·
بعػػػػػد إعػػػػػادة االنتشػػػػػار بث ثػػػػػة أشػػػػػير، سػػػػػكؼ تراجػػػػػع لجنػػػػػة      ·.كعمػػػػػل المحادظػػػػػة عمػػػػػل الكةػػػػػع الػػػػػراىف كمػػػػػا ىػػػػػ

 TIPH )سػػػكؼ يكػػػكف ىنػػػاؾ كجػػػكد دكلػػػي مؤقػػػت دػػػي الخميػػػؿ   :.االرتبػػػاط المشػػػتركة رديعػػػة المسػػػتكل الكةػػػع

ي ذلػػػؾ عػػػدد أعةػػػاغو كمنطقػػػة بمػػػا دػػػ ( TIPH ) كسػػػكؼ يكادػػػؽ كػػػ  الطػػػرديف عمػػػل كسػػػاغؿ التػػػي تةػػػعيا .(
 أنحػػػػاءبعػػػػد اسػػػػتكماؿ إعػػػػادة االنتشػػػػار دػػػػكرا، يجػػػػب اتخػػػػاذ إجػػػػراءات لةػػػػماف كةػػػػع مسػػػػتقر كآمػػػػف دػػػػي  :.عممػػػػو

تبقػػػػػل الخميػػػػػؿ مدينػػػػػة .منطقػػػػػة الخميػػػػػؿ بحيػػػػػث تخمػػػػػك مػػػػػف الجيػػػػػكد الراميػػػػػة لتقػػػػػكيض ىػػػػػذا االت ػػػػػاؽ كعمميػػػػػة السػػػػػ ـ
 . .كاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالر ـ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف التقسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ األمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي إال أنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مدينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة

www.tiph.org/?module=Articles&action=Article...id=2316  - تػػػػػػػػػػػػػػػػاريخ الزيػػػػػػػػػػػػػػػػارة
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مػػػػػػف ميثػػػػػػػاؽ األمػػػػػػػـ المتحػػػػػػػدة دػػػػػػػي ال قػػػػػػػرة الثانيػػػػػػػة الكسػػػػػػػاغؿ السػػػػػػػممية ل ػػػػػػػض النزاعػػػػػػػات الدكليػػػػػػػة مثػػػػػػػؿ 
ي ػػػػػػاد قػػػػػػكات  اسػػػػػتعماؿ االتصػػػػػػاالت الدبمكماسػػػػػػية  يػػػػػر المعمنػػػػػػة مػػػػػػف خػػػػػ ؿ مقػػػػػػاب ت  يػػػػػػر رسػػػػػمية كا 

  1ؿ بتقديميا.ح ظ س ـ تتككف مف كحدات تتطكع الدك 

كمػػػػا أف ال قػػػػرة الثالثػػػػة مػػػػف المػػػػادة الثانيػػػػة مػػػػف ميثػػػػاؽ األمػػػػـ المتحػػػػدة تػػػػنص عمػػػػل أنػػػػو ي ػػػػض جميػػػػع 
أعةػػػػػاء الييغػػػػػة منازعػػػػػاتيـ الدكليػػػػػة بالكسػػػػػاغؿ السػػػػػممية عمػػػػػل كجػػػػػو ال يجعػػػػػؿ السػػػػػمـ كاألمػػػػػف كالعػػػػػدؿ 

 الدكلي عرةة لمخطر.

لمتحػػػػػدة المتصػػػػػمة بالتػػػػػدابير المؤقتػػػػػة ( مػػػػػف ميثػػػػػاؽ األمػػػػػـ ا21يعتبػػػػػر دقيػػػػػاء القػػػػػانكف الػػػػػدكلي المػػػػػادة )
بغػػػػػػػض النظػػػػػػػر عػػػػػػػف أك الكقتيػػػػػػػة بمثابػػػػػػػة األسػػػػػػػاس القػػػػػػػانكني إلنشػػػػػػػاء قػػػػػػػكات ح ػػػػػػػظ السػػػػػػػ ـ الدكليػػػػػػػة، 

حيػػػػػػث أف مػػػػػػا تنطػػػػػػكم عميػػػػػػو ىػػػػػػذه المػػػػػػادة يػػػػػػتمخص دػػػػػػي أف مجمػػػػػػس تابعيتيػػػػػػا ل مػػػػػػـ المتحػػػػػػدة أـ ال، 
تػػػػػدابير قصػػػػػد منػػػػػع األمػػػػػف يكجػػػػػو دعػػػػػكة إلػػػػػل األطػػػػػراؼ المتنازعػػػػػة كػػػػػي تتخػػػػػذ مػػػػػا تػػػػػراه مناسػػػػػبان مػػػػػف 

تػػػػػػدىكر الكةػػػػػػع، كلكػػػػػػف إنشػػػػػػاء قػػػػػػكات ح ػػػػػػظ السػػػػػػ ـ الدكليػػػػػػة يتطمػػػػػػب اتخػػػػػػاذ خطػػػػػػكات إيجابيػػػػػػة مػػػػػػف 
( أم عػػػػػػػػػدـ 23ك 21ك 21طػػػػػػػػػرؼ األمػػػػػػػػػـ المتحػػػػػػػػػدة، حيػػػػػػػػػث ىنػػػػػػػػػاؾ ارتبػػػػػػػػػاط كثيػػػػػػػػػؽ بػػػػػػػػػيف المػػػػػػػػػكاد )

االنصػػػػػػياع إلػػػػػػل التػػػػػػدابير الكقتيػػػػػػة التػػػػػػي أكصػػػػػػل بيػػػػػػا مجمػػػػػػس األمػػػػػػف يمكػػػػػػف أف يػػػػػػؤدم إلػػػػػػل اتخػػػػػػاذ 
 2ك  ير عسكرية تتةمف معنل الجزاء.تدابير عسكرية أ

ديػػػػؿ كػػػػاف كجػػػػكد بعثػػػػة التكاجػػػػد الػػػػدكلي المؤقػػػػت دػػػػي الخميػػػػؿ مسػػػػتندان النطبػػػػاؽ قكاعػػػػد القػػػػانكف الػػػػدكلي 
 اإلنساني عمل مناطؽ السمطة الكطنية ال مسطينية أـ عم ن بقكاعد كات اقيات حقكؽ اإلنساف؟

ف اإلنسػػػػػػاني كقكاعػػػػػػد كات اقيػػػػػػات حقػػػػػػكؽ ال بػػػػػػد مػػػػػػف اإلشػػػػػػارة إلػػػػػػل تطػػػػػػكر القكاعػػػػػػد المتعمقػػػػػػة بالقػػػػػػانك  
اإلنسػػػػاف قبػػػػؿ دراسػػػػة كتقريػػػػر أم منيػػػػا يعتبػػػػر السػػػػند القػػػػانكني لكجػػػػكد بعثػػػػة التكاجػػػػد الػػػػدكلي المؤقػػػػت 

 دي مدينة الخميؿ.

                                                           
يخ تػػػػػػػػػػػار -3ص  mhtml:file/c:Documentsدراسػػػػػػػػػػػة منشػػػػػػػػػػػكرة عمػػػػػػػػػػػل الػػػػػػػػػػػرابط التػػػػػػػػػػػالي:–.األمػػػػػػػػػػػـ المتحػػػػػػػػػػػدة ب يجػػػػػػػػػػػاز  1

 (6/2/3112الزيارة)

.أيمػػػػف عبػػػػد العزيػػػػز محمػػػػد سػػػػ مة، النظػػػػاـ القػػػػانكني لقػػػػكات ح ػػػػظ السػػػػ ـ التابعػػػػة ل مػػػػـ المتحػػػػدة، رسػػػػالة ماجسػػػػتير، جامعػػػػة  2
 12،صػ3111القاىرة، كمية الحقكؽ،
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كلكػػػػف لػػػػػـ تكػػػػػف ىنػػػػػاؾ قيػػػػػكد  ،بػػػػدأت قكاعػػػػػد القػػػػػانكف التقميػػػػػدم دػػػػػي الظيػػػػكر دػػػػػي القػػػػػرف السػػػػػابع عشػػػػػر
باسػػػػػػتثناء القيػػػػػػكد التػػػػػػي قبػػػػػػؿ بيػػػػػػا المتحػػػػػػاربيف تمقػػػػػػاء عمػػػػػػل أسػػػػػػاليب القتػػػػػػاؿ بػػػػػػيف الػػػػػػدكؿ المتحاربػػػػػػة 

التاسػػػػػع عشػػػػػر أخػػػػػذت قكاعػػػػػد القػػػػػانكف الػػػػػدكلي تكتسػػػػػب قػػػػػكة اإللػػػػػزاـ  ، لكػػػػػف مػػػػػع بدايػػػػػة القػػػػػرفأن سػػػػػيـ
خاصػػػػة بعػػػػد مػػػػا حصػػػػؿ دػػػػي النصػػػػؼ الثػػػػاني مػػػػف القػػػػرف التاسػػػػع عشػػػػر مػػػػف تػػػػدكيف عػػػػادات كأعػػػػراؼ 

يمػػػػػات مكجيػػػػػة مػػػػػف الحككمػػػػػة الحػػػػػرب عمػػػػػل شػػػػػكؿ ات اقيػػػػػات أك تصػػػػػريحات دكليػػػػػة أك عمػػػػػل شػػػػػكؿ تعم
 1إلل جيكشيا دي الميداف،

، ظيػػػػػر عجػػػػػز القكاعػػػػػد القانكنيػػػػػة 1411-1412بعػػػػػد أف قامػػػػػت الحػػػػػرب العالميػػػػػة األكلػػػػػل بػػػػػيف عػػػػػاـ 
الدكليػػػػػػة عػػػػػػف تػػػػػػكدير الحمايػػػػػػة لةػػػػػػحايا الحػػػػػػرب كقػػػػػػد دعػػػػػػت سكيسػػػػػػرا لمػػػػػػؤتمر دبمكماسػػػػػػي عقػػػػػػد عػػػػػػاـ 

خاصػػػػػػػة بحمايػػػػػػػة ةػػػػػػػحايا مػػػػػػػف اجػػػػػػػؿ إعػػػػػػػادة النظػػػػػػػر دػػػػػػػي القكاعػػػػػػػد ال ،( دكلػػػػػػػة21بحةػػػػػػػكر ) 1434
 2الحرب كتقرير مزيد مف القكاعد لحمايتيـ.

 ،كأسػػػػ ر ىػػػػذا المػػػػؤتمر عػػػػف كةػػػػع ثػػػػ ث ات اقيػػػػات خاصػػػػة بحمايػػػػة ةػػػػحايا الحػػػػرب مػػػػف العسػػػػكرييف
كالثانيػػػػػة بتحسػػػػػيف  ،األكلػػػػػل تتعمػػػػػؽ بتحسػػػػػيف حػػػػػاؿ الجرحػػػػػل كالمرةػػػػػل مػػػػػف العسػػػػػكرييف دػػػػػي الميػػػػػداف

كاالت اقيػػػػػػة الثالثػػػػػػة تناكلػػػػػػت  ،محة دػػػػػػي البحػػػػػػارحػػػػػػاؿ الجرحػػػػػػل كالمرةػػػػػػل كالغرقػػػػػػل مػػػػػػف القػػػػػػكات المسػػػػػػ
 3معاممة أسرل الحرب.

ة الثانيػػػػػة تػػػػػـ االنتبػػػػػاه إلػػػػػل كجػػػػػكد كبعػػػػػد ال ظػػػػػاغع اإلنسػػػػػانية التػػػػػي ارتكبػػػػػت دػػػػػي أثنػػػػػاء الحػػػػػرب العالميػػػػػ
( 64قػػػػػػص دػػػػػػي االت اقيػػػػػػات المػػػػػػذككرة  ممػػػػػػا أدل إلػػػػػػل عقػػػػػػد مػػػػػػؤتمر دكلػػػػػػي دػػػػػػي جنيػػػػػػؼ بحةػػػػػػكر )ن

دكليػػػػة، كقػػػػد أسػػػػ ر ىػػػػذا المػػػػؤتمر عػػػػف عقػػػػد أربػػػػع ات اقيػػػػات كبعػػػػض الييغػػػػات  يػػػػر ال 1424دكلػػػػة عػػػػاـ 
إنسػػػػػانية تمثػػػػػؿ دػػػػػي الكقػػػػػت الػػػػػراىف الجانػػػػػب األكبػػػػػر مػػػػػف قػػػػػانكف الحػػػػػرب كتسػػػػػمل بات اقيػػػػػات جنيػػػػػؼ 

 4األربع.

                                                           
 31صػ-3116-مكتبة دار ال كر-القانكف الدكلي اإلنساني -محمد دياد الش لدة .1

 22صػ-رجع سابؽم-.محمد دياد الش لدة 2

 .111صػ-1411-جامعة القاىرة-رسالة دكتكراة-مف نظرية الحرب إلل نظرية النزاع المسمح-.زكريا عزمي 3

 133صػػ-المرجع السابؽ-زكريا عزمي .4
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تناكلػػػػػػػت ىػػػػػػػذه االت اقيػػػػػػػات معظػػػػػػػـ المسػػػػػػػاغؿ المتعمقػػػػػػػة بقكاعػػػػػػػد الحػػػػػػػرب كالنزاعػػػػػػػات المسػػػػػػػمحة كك مػػػػػػػت 
رل كالسػػػػػػػكاف المػػػػػػػدنييف كالمنشػػػػػػػ ت المدنيػػػػػػػة كالممكيػػػػػػػة الحمايػػػػػػػة القانكنيػػػػػػػة لمجرحػػػػػػػل كالمرةػػػػػػػل كاألسػػػػػػػ

 1.العامة كالخاصة بما دييا تمؾ المكجكدة دي المناطؽ الخاةعة ل حت ؿ

اسػػػػػتحدثت ىػػػػػذه االت اقيػػػػػات حػػػػػد أدنػػػػػل مػػػػػف الحمايػػػػػة ألطػػػػػراؼ النزاعػػػػػات المسػػػػػمحة كمػػػػػا تػػػػػـ اعتمػػػػػاد 
البركتككػػػػػػكالف مػػػػػػف ، كقػػػػػػد كسػػػػػػع ىػػػػػػذاف 1411البركتككػػػػػػكليف اإلةػػػػػػادييف الت اقيػػػػػػات جنيػػػػػػؼ دػػػػػػي عػػػػػػاـ

 2.نطاؽ الحماية التي تك ميا االت اقيات المذككرة لةحايا النزاعات المسمحة

يقػػػػػػػػػػػـك القػػػػػػػػػػػانكف الػػػػػػػػػػػدكلي اإلنسػػػػػػػػػػػاني عمػػػػػػػػػػػل مبػػػػػػػػػػػدأ الت رقػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػيف األشػػػػػػػػػػػخاص المقػػػػػػػػػػػاتميف ك يػػػػػػػػػػػر 
كػػػػاف المػػػػدنييف ىػػػػـ ال غػػػػة األكثػػػػر تةػػػػرران دػػػػي النزاعػػػػات المسػػػػمحة كلػػػػـ يقػػػػـ القػػػػانكف حيػػػػث 3 المقػػػػاتميف
د إبػػػػراـ ات اقيػػػػة جنيػػػػؼ الرابعػػػػة المتعمقػػػػة بحمايػػػػة المػػػػدنييف عػػػػاـ عالجػػػػة ىػػػػذه المسػػػػألة إال عنػػػػبمالػػػػدكلي 
  جػػػػػػاء تتمػػػػػػة ل ت اقيػػػػػػة الرابعػػػػػػة 1411البػػػػػػاب الرابػػػػػػع مػػػػػػف البركتككػػػػػػكؿ األكؿ لسػػػػػػنة  فكمػػػػػػا أ ،1424
عمػػػػػل أف األشػػػػػخاص الػػػػػذيف  1424نصػػػػػت المػػػػػادة الرابعػػػػػة مػػػػػف ات اقيػػػػػة جنيػػػػػؼ الرابعػػػػػة لعػػػػػاـ  حيػػػػػث

دػػػػي حالػػػػة قيػػػػاـ نػػػػزاع  فكلغػػػػؾ الػػػػذيف يجػػػػدكف أن سػػػػيـ دػػػػي لحظػػػػة مػػػػا أك بػػػػأم شػػػػكؿ كػػػػاتحمػػػػييـ ىـ:"أ
 4.أك احت ؿ تحت سمطة طرؼ النزاع كليسكا مف رعاياه أك دكلة احت ؿ ليسكا مف رعاياه

مػػػػػػف  نجػػػػػػدك  ،ال يكجػػػػػػد دػػػػػػي القػػػػػػانكف الػػػػػػدكلي كال دػػػػػػي االت اقيػػػػػػات مػػػػػػا يعػػػػػػرؼ الشػػػػػػخص المػػػػػػدني لكػػػػػػف
يػػػػع األشػػػػخاص المػػػػدنييف المكجػػػػكديف دػػػػي أقػػػػاليـ الدكلػػػػة المحتمػػػػة جم  يعػػػػرؼ السػػػػكاف المػػػػدنييف بػػػػأنيـ

كاألجانػػػػػػػػب المػػػػػػػػدنيكف التػػػػػػػػابعكف لمعػػػػػػػػدك كالمقيمػػػػػػػػكف دػػػػػػػػي إقمػػػػػػػػيـ إحػػػػػػػػدل الػػػػػػػػدكؿ المتحاربػػػػػػػػة كالسػػػػػػػػكاف 
 5المدنيكف المقيمكف دي األراةي المحتمة.

                                                           
 23صػ-1446-معيد الدكلة كالقانكف-أكاديمية العمـك األككرانية-القانكف الدكلي اإلنساني -ديب عكاكم .1

 .312-313صػ-1441-1ط-بيركت-دار الغرب اإلس مي-كر تدكيف القانكف الدكلي اإلنسانيتط-.عمر سعد اهلل 2

دراسػػػػػػات القػػػػػػانكف -كرقػػػػػػة عمػػػػػػؿ دػػػػػػي كتػػػػػػاب-ال غػػػػػػات المحميػػػػػػة بمكجػػػػػػب أحكػػػػػػاـ القػػػػػػانكف الػػػػػػدكلي اإلنسػػػػػػاني-.عػػػػػػامر الزمػػػػػػالي 3
 .111صػ-3111القاىرة -دار المستقبؿ العربي -م يد شياب-تقديـ-الدكلي اإلنساني

-مػػػػدل داعميػػػػة القػػػػانكف الػػػػدكلي اإلنسػػػػاني دػػػػي النزاعػػػػات المسػػػػمحة الدكليػػػػة ك يػػػػر الدكليػػػػة-مصػػػػط ل عبػػػػد الكػػػػريـ تػػػػيـقصػػػػي  .4
 11صػػػػ-3111-دمسطيف-نابمس-جامعة النجاح الكطنية-رسالة ماجستير

 122صػ-مرجع سابؽ-محمد دياد الش لدة .5




 

26 
 

ف ىنػػػػاؾ مػػػػف يعػػػػرؼ المػػػػدنيكف بػػػػأنيـ األشػػػػخاص الػػػػذيف يتكػػػػكف مػػػػنيـ المجتمػػػػع المػػػػدني لمدكلػػػػة كيمثمػػػػك 
أ مػػػػػػػب سػػػػػػػكانيا كال ينخرطػػػػػػػكف دػػػػػػػي جيشػػػػػػػيا كليسػػػػػػػت ليػػػػػػػـ أم ع قػػػػػػػة مباشػػػػػػػرة دػػػػػػػي إدارة العمميػػػػػػػات 

 1القتالية العسكرية التي تقـك بيا دكلتيـ ةد دكلة أخرل

حػػػػددت ات اقيػػػػة جنيػػػػؼ الرابعػػػػة بالت صػػػػيؿ حقػػػػكؽ السػػػػكاف التػػػػي ال يمكػػػػف النيػػػػؿ منيػػػػا ككاجبػػػػات دكلػػػػة 
مبػػػػػادئ المسػػػػػتقرة دػػػػػي القػػػػػانكف الػػػػػدكلي كجػػػػػكب أف ال كمػػػػػف ال ،(11ك 21االحػػػػػت ؿ كىػػػػػذا دػػػػػي المػػػػػكاد )

كمػػػػػا أف الغحػػػػػة الىػػػػػام تػػػػػنص دػػػػػي المػػػػػادة  ،يغيػػػػػر المحتػػػػػؿ دػػػػػي الكةػػػػػع القػػػػػانكني ل راةػػػػػي المحتمػػػػػة
دػػػػػػػ ذا  ،( عمػػػػػػػل أف األرض تعتبػػػػػػػر محتمػػػػػػػة حػػػػػػػيف تكػػػػػػػكف تحػػػػػػػت السػػػػػػػمطة ال عميػػػػػػػة لجػػػػػػػيش العػػػػػػػدك23)

اـ كأف يحتػػػػـر القػػػػكانيف السػػػػارية انتقمػػػػت السػػػػمطة ال عميػػػػة لممحتػػػػؿ كجػػػػب عميػػػػو أف يحقػػػػؽ األمػػػػف كالنظػػػػ
  2دي الب د.

كعميػػػػػو دػػػػػ ف مدينػػػػػة الخميػػػػػؿ ىػػػػػي أراض محتمػػػػػة تحػػػػػت سػػػػػيطرة جػػػػػيش االحػػػػػت ؿ اإلسػػػػػراغيمي الػػػػػذم لػػػػػـ 
داعتػػػػػدل عمػػػػػػل األراةػػػػػي كأمػػػػػػاكف   يحتػػػػػـر قكاعػػػػػد القػػػػػػانكف الػػػػػدكلي كال نصػػػػػػكص االت اقيػػػػػات الدكليػػػػػػة

ة كدكر العبػػػػػادة حظيػػػػػت باىتمػػػػػاـ القػػػػػانكف العبػػػػػادة كقتػػػػػؿ المػػػػػدنييف بػػػػػالر ـ مػػػػػف أف الممتمكػػػػػات الثقاديػػػػػ
 3.الدكلي اإلنساني نظران لما تشكمو مف قيمة ركحية لمسكاف المدنييف

أف األراةػػػػػػػي ال مسػػػػػػػطينية ال ينطبػػػػػػػؽ عمييػػػػػػػا القػػػػػػػانكف الػػػػػػػدكلي د.عبػػػػػػػد الػػػػػػػرحمف أبػػػػػػػك النصػػػػػػػر يػػػػػػػرل 
عمػػػػاؿ قػػػػكات بػػػػؿ قكاعػػػػد كات اقيػػػػات حقػػػػكؽ اإلنسػػػػاف  ذلػػػػؾ ألف القػػػػكات اإلسػػػػراغيمية تقػػػػـك بأ ،اإلنسػػػػاني

االحػػػػػػت ؿ، كىػػػػػػذا يػػػػػػؤدم إلػػػػػػل ةػػػػػػركرة مراقبػػػػػػة تطبيػػػػػػؽ إسػػػػػػراغيؿ لمقكاعػػػػػػد الدكليػػػػػػة كخاصػػػػػػة االت اقيػػػػػػة 
الرابعػػػػػة بشػػػػػأف حمايػػػػػة المػػػػػدنييف، كيػػػػػدلؿ عمػػػػػل ذلػػػػػؾ باسػػػػػتمرار المجنػػػػػة الدكليػػػػػة لمصػػػػػميب األحمػػػػػر دػػػػػي 
عمميػػػػػػا دػػػػػػي قطػػػػػػاع  ػػػػػػزة كالةػػػػػػ ة الغربيػػػػػػة، كتعتبػػػػػػر نشػػػػػػاطات ىػػػػػػذه المجنػػػػػػة نتاجػػػػػػان لحركػػػػػػة الصػػػػػػميب 

                                                           
لقكاعػػػػػد القػػػػػانكف الػػػػػدكلي اإلنسػػػػػاني كالقػػػػػانكف الجنػػػػػاغي حمايػػػػػة المػػػػػدنييف تحػػػػػت االحػػػػػت ؿ العسػػػػػكرم كدقػػػػػان -.دػػػػػادم قسػػػػػيـ شػػػػػديد 1

 16صػ-3111-تكنس-جامعة المنار؟-رسالة دكتكراة-الدكلي

 .االت اقيػػػػػػػػػػػػة الخاصػػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػػاحتراـ قػػػػػػػػػػػػكانيف كأعػػػػػػػػػػػػراؼ الحػػػػػػػػػػػػرب البريػػػػػػػػػػػػة، منشػػػػػػػػػػػػكرة عمػػػػػػػػػػػػل المكقػػػػػػػػػػػػع التػػػػػػػػػػػػالي: 2

www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/62tc8a.htm  11/2/3112، تاريخ الزيارة 

كرقػػػػة عمػػػػؿ مقدمػػػػة إلػػػػل المػػػػؤتمر اإلقميمػػػػي العربػػػػي -حمايػػػػة األعيػػػػاف الثقاديػػػػة كدقػػػػان لقػػػػانكف المعاىػػػػدات الدكليػػػػة-.ىايػػػػؾ سػػػػبيكر 3
-1424بمناسػػػػػبة االحت ػػػػػاؿ  باليكبيػػػػػؿ الػػػػػذىبي الت اقيػػػػػات جنيػػػػػؼ لعػػػػػاـ -1444نػػػػػكدمبر؟ عػػػػػاـ  12-12الـ؟عقػػػػػد دػػػػػي القػػػػػاىرة 

 .316صػ
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كاليػػػػ ؿ األحمػػػػر التػػػػي تقػػػػـك بتغطيػػػػة شػػػػاممة لمنشػػػػاطات اإلنسػػػػانية دػػػػي كادػػػػة الػػػػدكؿ األطػػػػراؼ دييػػػػا، 
، مػػػػا 1441كقػػػػد قػػػػاؿ ممثػػػػؿ المجنػػػػة الدكليػػػػة لمصػػػػميب األحمػػػػر دػػػػي االجتمػػػػاع الربػػػػاعي المنعقػػػػد عػػػػاـ 

يؤكػػػػػػد انطبػػػػػػاؽ ات اقيػػػػػػة جنيػػػػػػؼ عمػػػػػػل األراةػػػػػػي ال مسػػػػػػطينية المحتمػػػػػػة، كالتػػػػػػي أكػػػػػػد دييػػػػػػا عمػػػػػػل إلػػػػػػزاـ 
 1ؿ  بأحكاـ االت اقية.إسراغي

قػػػػػد اعتبػػػػػرت األمػػػػػـ المتحػػػػػدة االت اقيػػػػػات الحاصػػػػػمة بػػػػػيف اإلسػػػػػراغيمييف كال مسػػػػػطينييف جػػػػػزء مػػػػػف عمميػػػػػة 
السػػػػػػػػ ـ الحاصػػػػػػػػمة دػػػػػػػػي الشػػػػػػػػرؽ األكسػػػػػػػػط، كأنيػػػػػػػػا ات اقيػػػػػػػػات مرحميػػػػػػػػة لػػػػػػػػـ تغيػػػػػػػػر الكةػػػػػػػػع القػػػػػػػػانكني 

  2ل راةي ال مسطينية المحتمة.

يػػػػا أف االت اقيػػػػات الجاريػػػػة بػػػػيف الطػػػػرديف ال مسػػػػطيني يؤيػػػػد الباحػػػػث ىػػػػذا التكجػػػػو ألسػػػػباب قانكنيػػػػة أىم
نمػػػػػا لمػػػػػدة محػػػػػددة كليسػػػػػت نياغيػػػػػة، كبالتػػػػػالي ديػػػػػي لػػػػػـ تخػػػػػرج  كاإلسػػػػػراغيمي ليسػػػػػت ات اقيػػػػػات داغمػػػػػة كا 
األراةػػػػػي ال مسػػػػػطينية عػػػػػف صػػػػػ تيا كأراةػػػػػي محتمػػػػػة، كلػػػػػـ يتنػػػػػازؿ دييػػػػػا ال مسػػػػػطينيكف عػػػػػف حقػػػػػكقيـ 

 الثابتة، كبالتالي تنطبؽ عمييا ات اقيات جنيؼ.

انطبػػػػػػػػػػاؽ ات اقيػػػػػػػػػػة جنيػػػػػػػػػػؼ عمػػػػػػػػػػل األراةػػػػػػػػػػي -أصػػػػػػػػػػدرت الجمعيػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػة قػػػػػػػػػػرارات بيػػػػػػػػػػذا الشػػػػػػػػػػأف
كقػػػػػػػد تةػػػػػػػمف ىػػػػػػػذا القػػػػػػػرار انطبػػػػػػػاؽ ات اقيػػػػػػػة  1441نيسػػػػػػػاف/ابريؿ  36منيػػػػػػػا قػػػػػػػرار دػػػػػػػي -ال مسػػػػػػػطينية

كالقكاعػػػػػػد المردقػػػػػػة بات اقيػػػػػػة الىػػػػػػام  1424جنيػػػػػػؼ المتعمقػػػػػػة بحمايػػػػػػة المػػػػػػدنييف كقػػػػػػت الحػػػػػػرب لعػػػػػػاـ 
نيػػػػا نصػػػػت عمػػػػل التػػػػزاـ األطػػػػراؼ المتعاقػػػػدة دػػػػي ات اقيػػػػة جنيػػػػؼ المتعمقػػػػة ، كمػػػػا أ1411الرابعػػػػة لعػػػػاـ 

بحمايػػػػػػة المػػػػػػدنييف كقػػػػػػت الحػػػػػػرب بػػػػػػاحتراـ االت اقيػػػػػػة كةػػػػػػماف احتراميػػػػػػا دػػػػػػي كادػػػػػػة الظػػػػػػركؼ عمػػػػػػ ن 
كىػػػػػػػػذا إدراكػػػػػػػػان منيػػػػػػػػا ل خطػػػػػػػػار الجسػػػػػػػػيمة الناجمػػػػػػػػة عػػػػػػػػف االنتياكػػػػػػػػات  ،( مػػػػػػػػف االت اقيػػػػػػػػة1بالمػػػػػػػػادة )

 اقيػػػػػػة كالمسػػػػػػؤكليات الناشػػػػػػغة عنيػػػػػػا كمػػػػػػا دعػػػػػػت كادػػػػػػة األطػػػػػػراؼ المسػػػػػػتمرة كالمخال ػػػػػػات الخطيػػػػػػرة ل ت
المتعاقػػػػػػػدة إلػػػػػػػل الكدػػػػػػػاء بالتزاماتيػػػػػػػا المػػػػػػػذككرة مػػػػػػػف أجػػػػػػػؿ ك الػػػػػػػة احتػػػػػػػراـ إسػػػػػػػراغيؿ كسػػػػػػػمطة احػػػػػػػت ؿ 

 3ل ت اقية.

                                                           
كتطبيقيػػػػػػا دػػػػػػي األراةػػػػػػي ال مسػػػػػػطينية  1424نيػػػػػػؼ الرابعػػػػػػة لحمايػػػػػػة المػػػػػػدنييف لعػػػػػػاـ .عبػػػػػػد الػػػػػػرحمف أبػػػػػػك النصػػػػػػر، ات اقيػػػػػػة ج 1

 .222،ص3111دمسطيف -مطابع مركز رشاد الشكا الثقادي، زة 1المحتمة،ط

 261.عبد الرحمف أبك النصر، مرجع سابؽ،ص 2

 .264.عبد الرحمف أبك النصر، مرجع سابؽ،ص 3
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بمكجػػػػب ات اقيػػػػة جنيػػػػؼ الرابعػػػػة كاسػػػػتنادان إلػػػػل المػػػػادة التاسػػػػعة منيػػػػا يجػػػػب تطبيػػػػؽ االت اقيػػػػة بمعاكنػػػػة 
كلكػػػػػف بسػػػػػبب ردػػػػػض  1،اميػػػػػة التػػػػػي تكمػػػػػؼ برعايػػػػػة مصػػػػػالح أطػػػػػراؼ النػػػػػزاعكتحػػػػػت إشػػػػػراؼ الػػػػػدكؿ الح

إسػػػػػػراغيؿ االعتػػػػػػراؼ بانطبػػػػػػاؽ ات اقيػػػػػػة جنيػػػػػػؼ عمػػػػػػل األراةػػػػػػي ال مسػػػػػػطينية المحتمػػػػػػة لػػػػػػـ يػػػػػػتـ تعيػػػػػػيف 
كدػػػػػي ظػػػػػؿ  يػػػػػاب دكلػػػػػة حاميػػػػػة أك أم بػػػػػديؿ رسػػػػػمي د نػػػػػو  2،دكلػػػػػة حاميػػػػػة لةػػػػػماف احتػػػػػراـ االت اقيػػػػػة

لقيػػػػػػاـ بكاجبيػػػػػػا بشػػػػػػكؿ دػػػػػػردم أك جمػػػػػػاعي لمتحقػػػػػػؽ مػػػػػػف عمػػػػػػل األطػػػػػػراؼ السػػػػػػامية المتعاقػػػػػػدة ن سػػػػػػيا ا
 3سمكؾ دكلة االحت ؿ كرصد االنتياكات كرعاية مصالح الشعب المحمي.

ىنػػػػاؾ مػػػػف يعػػػػرؼ الدكلػػػػة الحاميػػػػة بأنيػػػػا دكلػػػػة تتػػػػكلل رعايػػػػة مصػػػػالح دكلػػػػة مػػػػا كمصػػػػالح دكلػػػػة أخػػػػرل 
كلػػػػة التػػػػي تك ميػػػػا دكلػػػػة بأنيػػػػا الد كيعرديػػػػا الػػػػبعض أيةػػػػان 4لػػػػدل دكلػػػػة ثالثػػػػة بمكادقػػػػة ىػػػػاتيف الػػػػدكلتيف.

أخػػػػػرل تعػػػػػرؼ باسػػػػػـ دكلػػػػػة المنشػػػػػأ لرعايػػػػػة مصػػػػػالح مكاطنييػػػػػا حيػػػػػاؿ دكلػػػػػة ثالثػػػػػة تعػػػػػرؼ باسػػػػػـ دكلػػػػػة 
ككدقػػػػػان الت اقيػػػػػات جنيػػػػػؼ ىػػػػػي دكلػػػػػة محايػػػػػدة تتػػػػػكلل حمايػػػػػة مصػػػػػالح الدكلػػػػػة المتحاربػػػػػة دػػػػػي 5المقػػػػػر.

 6البمد الخصـ.
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.كقػػػػد تػػػػـ الػػػػنص عمػػػػل نظػػػػاـ الدكلػػػػة الحاميػػػػة دػػػػي بعػػػػض مكاثيػػػػؽ القػػػػانكف الػػػػدكلي اإلنسػػػػاني، حيػػػػث تعتبػػػػر أحػػػػد كسػػػػاغؿ تطبيػػػػؽ  2
تطػػػػػػػكرت الرقابػػػػػػػة الدكليػػػػػػػة ككسػػػػػػػيمة لتطبيػػػػػػػؽ القػػػػػػػانكف الػػػػػػػدكلي  1424القػػػػػػػانكف الػػػػػػػدكلي اإلنسػػػػػػػاني، د ػػػػػػػي ال تػػػػػػػرة السػػػػػػػابقة لعػػػػػػػاـ 

جنيػػػػؼ بشػػػػكؿ رغيسػػػػي، حيػػػػث كانػػػػت الػػػػدكؿ دػػػػي القػػػػرف التاسػػػػع عشػػػػر كدػػػػي ظػػػػؿ الظػػػػركؼ العاديػػػػة  اإلنسػػػػاني دػػػػي إطػػػػار قػػػػانكف
تحػػػػرص عمػػػػل حمايػػػػة حقػػػػكؽ رعاياىػػػػا دػػػػي الػػػػدكؿ األجنبيػػػػة، حيػػػػث لػػػػـ يكػػػػف دػػػػي ذلػػػػؾ الكقػػػػت سػػػػ ارات لمػػػػدكؿ باسػػػػتثناء سػػػػ ارات 

مثمػػػػة دييػػػػا، كدػػػػي الحػػػػاالت الػػػػدكؿ الكبػػػػرل، دكانػػػػت الػػػػدكؿ الصػػػػغيرة تطمػػػػب إلييػػػػا رعايػػػػة مصػػػػالحيا دػػػػي المنػػػػاطؽ التػػػػي تكػػػػكف م
االسػػػػػتثناغية التػػػػػي ينشػػػػػأ دييػػػػػا نػػػػػزاع بػػػػػيف دكلتػػػػػيف يصػػػػػؿ لحػػػػػد قطػػػػػع الع قػػػػػات الدبمكماسػػػػػية بػػػػػيف دكلتػػػػػيف كػػػػػاف مػػػػػف المعتػػػػػاد أف 
يطمػػػػب إلػػػػل دكلػػػػة ثالثػػػػة رعايػػػػة مصػػػػالحيما، كقػػػػد مػػػػر نظػػػػاـ الدكلػػػػة الحاميػػػػة عمػػػػل مػػػػر السػػػػنيف بتطػػػػكر تػػػػاريخي حتػػػػل أصػػػػبح 

  332.انظر حيدر كاظـ عبد عمي، مرجع سابؽ،صػ1424 اقيات جنيؼ لعاـ عردان مستقران تـ تعيينو دي ات
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 .11،صػ1441عامر الزمالي، مدخؿ إلل القانكف الدكلي اإلنساني، المعيد العربي لحقكؽ اإلنساف، تكنس  .4

 .233كلي اإلنساني، مرجع سابؽ،صػمحمد دياد الش لدة، القانكف الد 5.

 11،صػ2،1444.القكاعد األساسية الت اقيات جنيؼ كبركتكككلييا اإلةادييف، المجنة الدكلية لمصميب األحمر،ط 6
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يمكػػػػػػف تعري يػػػػػػا بأنيػػػػػػا الطػػػػػػرؼ يجػػػػػػد الباحػػػػػػث أف الدكلػػػػػػة الحاميػػػػػػة كدقػػػػػػان لمقػػػػػػانكف الػػػػػػدكلي اإلنسػػػػػػاني 
مصػػػػالح أحػػػػدىما لػػػػدل ا خػػػػر، لػػػػذلؾ المحايػػػػد المتعاقػػػػد الػػػػذم يت ػػػػؽ طردػػػػا النػػػػزاع عمػػػػل تعيينػػػػو لرعايػػػػة 

دػػػػػي مراقبػػػػػة تن يػػػػػذ القػػػػػانكف الػػػػػدكلي اإلنسػػػػػاني، لػػػػػذا يعتبػػػػػر خطػػػػػكة قانكنيػػػػػة ىامػػػػػة  ديػػػػػي ليػػػػػا دكر ىػػػػػاـ 
كنجػػػػػد أنػػػػػو كػػػػػي نطالػػػػػب بيػػػػػذا  المطالبػػػػػة بتطبيػػػػػؽ نظػػػػػاـ الدكلػػػػػة الحاميػػػػػة عمػػػػػل األراةػػػػػي ال مسػػػػػطينية،

ثبػػػػػات انطبػػػػػاؽ ات اقيػػػػػة جنيػػػػػؼ عمػػػػػل األراةػػػػػي ال مسػػػػػطينية، كانتػػػػػزاع اعتػػػػػراؼ  دػػػػػ  بػػػػػد مػػػػػف تأكيػػػػػد كا 
 إسراغيؿ بيذا الشأف.

اعتردػػػػػػػت سػػػػػػػمطات االحػػػػػػػت ؿ اإلسػػػػػػػراغيمي دػػػػػػػي بدايػػػػػػػة احت ليػػػػػػػا ل راةػػػػػػػي ال مسػػػػػػػطينية بػػػػػػػأف ات اقيػػػػػػػة 
حيػػػػػػػث أصػػػػػػػدرت دػػػػػػػكر   تػػػػػػػي احتمتيػػػػػػػاجنيػػػػػػػؼ الرابعػػػػػػػة لحمايػػػػػػػة المػػػػػػػدنييف تسػػػػػػػرم عمػػػػػػػل األراةػػػػػػػي ال

أعمػػػػػف المنشػػػػػكر األكؿ دخػػػػػكؿ الجػػػػػيش اإلسػػػػػراغيمي   احت ليػػػػػا ل راةػػػػػي ال مسػػػػػطينية ث ثػػػػػة منشػػػػػكرات
أمػػػػػػػا  ،كالثػػػػػػػاني أعمػػػػػػػف تػػػػػػػكلي قاغػػػػػػػد المنطقػػػػػػػة السػػػػػػػمطات التشػػػػػػػريعية كالقةػػػػػػػاغية كالتن يذيػػػػػػػة ،لممنطقػػػػػػػة

و يترتػػػػب عمػػػػل ت إسػػػػراغيؿ أنػػػػسػػػػكرية كتشػػػػكيميا، كأعمنػػػػالمنشػػػػكر الثالػػػػث دقػػػػد أعمػػػػف إنشػػػػاء المحػػػػاكـ الع
، 1424آب 13ة جنيػػػػػؼ الرابعػػػػػة المؤرخػػػػػة دػػػػػي المحكمػػػػػة العسػػػػػكرية كمػػػػػديريتيا تطبيػػػػػؽ أحكػػػػػاـ ات اقيػػػػػ

ذا كجػػػػػػد تنػػػػػػاقض  بخصػػػػػػكص حمايػػػػػػة المػػػػػػدنييف أثنػػػػػػاء الحػػػػػػرب ديمػػػػػػا يتعمػػػػػػؽ بػػػػػػاإلجراءات القةػػػػػػاغية كا 
المػػػػػادة تػػػػـ حػػػػػذديا كلكػػػػػف ىػػػػذه  ،بػػػػيف ىػػػػػذا األمػػػػر كبػػػػػيف االت اقيػػػػة المػػػػػذككرة دتكػػػػكف األدةػػػػػمية ل خيػػػػرة

( كلػػػػػـ تػػػػػرد 211كحػػػػػؿ محػػػػػؿ ىػػػػػذا المنشػػػػػكر األمػػػػػر رقػػػػػـ ) 1421مػػػػف المنشػػػػػكر المػػػػػذككر دػػػػػي أكتػػػػػكبر 
 1دي ىذا المنشكر أية إشارة النطباؽ ات اقية جنيؼ عمل األراةي ال مسطينية المحتمة.

ممػػػػػػا قػػػػػػاؿ بػػػػػػو ال قػػػػػػو اإلسػػػػػػراغيمي مػػػػػػف أجػػػػػػؿ التيػػػػػػرب مػػػػػػف تطبيػػػػػػؽ ات اقيػػػػػػة جنيػػػػػػؼ عمػػػػػػل األراةػػػػػػي 
بحيػػػػث قػػػػالكا بأنػػػػو ال تكجػػػػد سػػػػيادة أليػػػػة دكلػػػػة أخػػػػرل    دػػػػراغ السػػػػيادة 1412نية المحتمػػػػة عػػػػاـ ال مسػػػػطي

كبالتػػػػػػالي يجػػػػػػكز أليػػػػػػة دكلػػػػػػة أف ت ػػػػػػرض سػػػػػػيادتيا    معتػػػػػػرؼ بيػػػػػػا قاغمػػػػػػة دػػػػػػي األراةػػػػػػي ال مسػػػػػػطينية
 2عمل األراةي ال مسطينية.

                                                           
 .326-322مرجع سابؽ ص-.عبد الرحـ أبك النصر 1

 311ص-مرجع سابؽ -.عبد الرحـ أبك البصر 2
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دالشػػػػػعب   دمسػػػػػطيفكدقػػػػػان لمحقػػػػػاغؽ القانكنيػػػػػة كالتاريخيػػػػػة الثابتػػػػػة لػػػػػـ يحصػػػػػؿ دػػػػػراغ دػػػػػي السػػػػػيادة دػػػػػي 
ال مسػػػػػػػػطيني أصػػػػػػػػبح يمػػػػػػػػارس السػػػػػػػػيادة عمػػػػػػػػل دمسػػػػػػػػطيف بكصػػػػػػػػ و صػػػػػػػػاحب السػػػػػػػػيادة عمػػػػػػػػل اإلقمػػػػػػػػيـ 

 1ال مسطيني بالتكارث عف تركيا

تسػػػػتند حقػػػػكؽ الشػػػػعب ال مسػػػػطيني دػػػػي السػػػػيادة عمػػػػل دمسػػػػطيف إلػػػػل حقػػػػو دػػػػي تقريػػػػر المصػػػػير كيعتبػػػػر 
 2ساف. حؽ تقرير المصير حقان قانكنيان دكليان كيعد أحد مبادئ حقكؽ اإلن

إلػػػػػػل أف االنتػػػػػػداب البريطػػػػػػاني الػػػػػػذم دػػػػػػرض عمػػػػػػل دمسػػػػػػطيف بمكجػػػػػػب  اإلشػػػػػػارةمػػػػػػف الةػػػػػػركرم ىنػػػػػػا 
الػػػػػذم نػػػػػص عمػػػػػل  ،مػػػػػف عيػػػػػد عصػػػػػبة األمػػػػػـ 33اسػػػػػتنادان إلػػػػػل المػػػػػادة  1433صػػػػػؾ االنتػػػػػداب عػػػػػاـ 

ةػػػػػركرة إنشػػػػػاء كطػػػػػف قػػػػػكمي لمييػػػػػكد دػػػػػي دمسػػػػػطيف تن يػػػػػذان لتصػػػػػريح كعػػػػػد بم ػػػػػكر يعتبػػػػػر بػػػػػاط ن مػػػػػف 
لكػػػػػف كدقػػػػػان لقكاعػػػػػد القػػػػػانكف الػػػػػدكلي دػػػػػ ف السػػػػػيادة تبقػػػػػل لمشػػػػػعب ال مسػػػػػطيني كال ك 3الناحيػػػػػة القانكنيػػػػػة،

 4تنتقؿ إلل الدكلة المنتدبة.

:"يطمػػػػػب إلػػػػػل 1441( الصػػػػػادر عػػػػػاـ 211جػػػػػاء دػػػػػي ال قػػػػػرة السػػػػػابعة مػػػػػف قػػػػػرار مجمػػػػػس األمػػػػػف رقػػػػػـ )
 األمػػػػػػيف العػػػػػػاـ رصػػػػػػد كمراقبػػػػػػة الحالػػػػػػة ديمػػػػػػا يتعمػػػػػػؽ بالمػػػػػػدنييف ال مسػػػػػػطينييف، الػػػػػػذيف يعيشػػػػػػكف تحػػػػػػت
االحػػػػػػػت ؿ اإلسػػػػػػػراغيمي، كأف يبػػػػػػػذؿ جيػػػػػػػكدان جديػػػػػػػدة دػػػػػػػي ىػػػػػػػذا الصػػػػػػػدد عمػػػػػػػل كجػػػػػػػو االسػػػػػػػتعجاؿ، كأف 
يسػػػػتخدـ كيعػػػػيف مػػػػا يمػػػػـز مػػػػف مػػػػكظ ي كمػػػػكارد األمػػػػـ المتحػػػػدة، ك يػػػػر ذلػػػػؾ مػػػػف المػػػػكظ يف، كالمػػػػكارد 
المكجػػػػكديف ىنػػػػاؾ دػػػػي المنطقػػػػة كدػػػػي أمػػػػاكف أخػػػػرل، أك يسػػػػتعيف بيػػػػـ دػػػػي إنجػػػػاز ىػػػػذه الميمػػػػة، كأف 

 5عمل اط ع بصكرة منتظمة دي ىذا الصدد."يبقي المجمس 

                                                           
دراسػػػػػة لكاقػػػػػع االحػػػػػت ؿ اإلسػػػػػراغيمي دػػػػػي ةػػػػػكء القػػػػػانكف الػػػػػدكلي -اةػػػػػي العربيػػػػػةاالحػػػػػت ؿ اإلسػػػػػراغيمي ل ر -تيسػػػػػير النابمسػػػػػي .1

 .311صػ-1416-لبناف-بيركت-منظمة التحرير ال مسطينية-مركز األبحاث3ط -العاـ

 .663ص-1412دمشؽ -ىيغة المكسكعة ال مسطينية-1ط-المكسكعة ال مسطينية  -أنيس الصاي  كآخركف 2.

 .131-1416القاىرة -دار الكتب-ية أسانيد السيادة اإلسراغيمية دي دمسطيفمدل مشركع-.محمد إسماعيؿ السيد 3

 111ص-مرجع سابؽ-.محمد إسماعيؿ السيد 4

5. www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/1990.shtml 11/2،3112، تاريخ الزيارة 21. ص 
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 1421منػػػػػػػػػػذ احػػػػػػػػػػت ؿ الجػػػػػػػػػػيش اإلسػػػػػػػػػػراغيمي ل راةػػػػػػػػػػي ال مسػػػػػػػػػػطينية بعػػػػػػػػػػد حػػػػػػػػػػرب حزيػػػػػػػػػػراف عػػػػػػػػػػاـ 
كالمؤسسػػػػػات ال مسػػػػػطينية تناشػػػػػد المجتمػػػػػع الػػػػػدكلي إلرسػػػػػاؿ قػػػػػكة حمايػػػػػة دكليػػػػػة ل راةػػػػػي ال مسػػػػػطينية 

المحظػػػػػة الشػػػػػكؿ الػػػػػذم  كلػػػػػـ يتبمػػػػػكر حتػػػػػل ،كػػػػػي تعمػػػػػؿ عمػػػػػل تػػػػػكدير الحمايػػػػػة لم مسػػػػػطينييف  المحتمػػػػػة
د المجتمػػػػػع الػػػػػدكلي عنػػػػػد إرسػػػػػالو قػػػػػكة حمايػػػػػة دكليػػػػػة إلػػػػػل ة حيػػػػػث يسػػػػػتنيجػػػػػب أف تأخػػػػػذه ىػػػػػذه الحمايػػػػػ
 .استعادة السمـ كاألمف الدكلييف

حمايػػػػػػػة الدكليػػػػػػػة  التػػػػػػػي مػػػػػػػف المتصػػػػػػػكر أف تكػػػػػػػكف عمػػػػػػػل األراةػػػػػػػي ال مسػػػػػػػطينية المحتمػػػػػػػة خمسػػػػػػػة لم
نشػػػػر قػػػػكة حمايػػػػة، كالمقصػػػػكد بيػػػػا نشػػػػر  أشػػػػكاؿ  األكؿ يكػػػػكف بالتػػػػدخؿ الػػػػدكلي المباشػػػػر عػػػػف طريػػػػؽ

قػػػػكة حمايػػػػة مػػػػف قبػػػػؿ إحػػػػدل الػػػػدكؿ، كلكػػػػف ال يجػػػػكز لمػػػػدكؿ المجػػػػكء إلػػػػل القػػػػكة مػػػػف جانػػػػب كاحػػػػد دػػػػي 
ف كػػػػافحػػػػاؿ النػػػػزاع  ذلػػػػؾ لكقػػػػؼ انتيػػػػاؾ جسػػػػيـ لحقػػػػكؽ اإلنسػػػػاف باسػػػػتثناء الجػػػػراغـ ةػػػػد اإلنسػػػػانية  كا 

 1التي تككف دييا الدكؿ ممزمة قانكنان بمكجب القانكف.

حيػػػػػػػث تسػػػػػػػتطيع الػػػػػػػدكؿ  ،كؿ الثػػػػػػػاني لمحمايػػػػػػػة الدكليػػػػػػػة ديػػػػػػػك التػػػػػػػدخؿ الحكػػػػػػػكمي المباشػػػػػػػرأمػػػػػػػا الشػػػػػػػ
دتسػػػػػػتطيع مػػػػػػث ن الػػػػػػدكؿ   طريػػػػػػؽ قناصػػػػػػميا الحمايػػػػػػة لممػػػػػػدنييف تحػػػػػػت االحػػػػػػت ؿ عػػػػػػفممارسػػػػػػة ميػػػػػػاـ 

التػػػػػػػػي تتمتػػػػػػػػع بتمثيػػػػػػػػؿ قنصػػػػػػػػمي دػػػػػػػػي الةػػػػػػػػ ة الغربيػػػػػػػػة االةػػػػػػػػط ع بػػػػػػػػدكر المراقبػػػػػػػػة كالتحقيػػػػػػػػؽ دػػػػػػػػي 
ذلػػػػػػػؾ أف القنصػػػػػػػميات تشػػػػػػػكؿ مصػػػػػػػدران ىامػػػػػػػان  ،عػػػػػػػداد التقػػػػػػػاريراالنتياكػػػػػػػات كتطػػػػػػػكير آليػػػػػػػة داعمػػػػػػػة إل

 2لممعمكمات بالنسبة لمحككمات.

الصػػػػػكرة الثالثػػػػػة لمحمايػػػػػة الدكليػػػػػة تتمثػػػػػؿ دػػػػػي التػػػػػدخؿ  يػػػػػر المباشػػػػػر عػػػػػف طريػػػػػؽ دػػػػػرض العقكبػػػػػات 
االقتصػػػػػادية كالسياسػػػػػػية عمػػػػػل دكلػػػػػػة االحػػػػػت ؿ كالتػػػػػػي تقػػػػػػـك بانتيػػػػػاؾ حقػػػػػػكؽ المػػػػػدنييف حيػػػػػػث يخػػػػػػكؿ 

ميثػػػػػاؽ األمػػػػػـ المتحػػػػػدة مجمػػػػػس األمػػػػػف دػػػػػرض عقكبػػػػػات اقتصػػػػػادية عمػػػػػل الػػػػػدكؿ  ال صػػػػػؿ السػػػػػابع مػػػػػف
 3و كتشكؿ تيديدان ل مف الدكلي.تي ال تمتـز بالقرارات الصادرة عنال

                                                           
 12-مرجع سابؽ-الحماية الدكلية اإلمكانية كالطمكح -مؤسسة الحؽ .1

 11ص-مرجع سابؽ-الحماية الدكلية اإلمكانية كالطمكح-سسة الحؽمؤ  2.

 11ص-مرجع سابؽ-اإلمكانية كالطمكح-الحماية الدكلية-.مؤسسة الحؽ 3
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( مػػػػف ات اقيػػػػة جنيػػػػؼ الرابعػػػػة عمل:"تتعيػػػػد األطػػػػراؼ السػػػػامية بػػػػأف تحتػػػػـر ىػػػػذه 1قػػػػد نصػػػػت المػػػػادة )
 1ك ؿ احتراميا دي جميع األحكاؿ."تاالت اقية ك 

ت اد مػػػػػف ىػػػػػذه المػػػػػادة أف االت اقيػػػػػة خكلػػػػػت الػػػػػدكؿ المكقعػػػػػة عمػػػػػل االت اقيػػػػػة اتخػػػػػاذ إجػػػػػراءات ةػػػػػد يسػػػػػ
كخمػػػػت االت اقيػػػػة مػػػػف تحديػػػػد شػػػػكؿ العقكبػػػػة التػػػػي يمكػػػػف اتخاذىػػػػا بحػػػػؽ  ،الػػػػدكؿ لتػػػػي تنتيػػػػؾ االت اقيػػػػة
 الدكلة التي تخالؼ االت اقية. 

ة الدكليػػػػػة لمصػػػػػميب األحمػػػػػر أك أمػػػػػا الشػػػػػكؿ الرابػػػػػع مػػػػػف الحمايػػػػػة ديتمثػػػػػؿ بالرقابػػػػػة تحػػػػػت رعايػػػػػة المجنػػػػػ
كقػػػػد سػػػػػبؽ أف قامػػػػت المجنػػػػة الدكليػػػػػة لمصػػػػميب األحمػػػػػر بتن يػػػػذ دكر رقػػػػػابي  ،أم ىيغػػػػة دكليػػػػة مشػػػػػابية

محػػػػدكد دػػػػي األراةػػػػي ال مسػػػػطينية المحتمػػػػة بزيارتيػػػػا لممعتقمػػػػيف دػػػػي السػػػػجكف كمتابعػػػػة قةػػػػايا تتعمػػػػؽ 
سػػػػػػي دػػػػػػي تػػػػػػكدير الحمايػػػػػػة كلكنيػػػػػػا دػػػػػػي الكقػػػػػػت الحػػػػػػالي عػػػػػػاجزة عػػػػػػف القيػػػػػػاـ بػػػػػػدكر رغي ،باالنتياكػػػػػػات
نظػػػػػػػران لمقيػػػػػػػكد الشػػػػػػػديدة الم ركةػػػػػػػة عمييػػػػػػػا دأصػػػػػػػبحت قػػػػػػػدرتيا عمػػػػػػػل اإلطػػػػػػػ ع عمػػػػػػػل   لم مسػػػػػػػطينييف

ككػػػػػذلؾ تأثيرىػػػػػا بػػػػػالر ـ مػػػػػف أف كةػػػػػعيا كراعػػػػػي الت اقيػػػػػات جنيػػػػػؼ ككمنظمػػػػػة  ،المعمكمػػػػػات محػػػػػدكدة
  المحتمػػػػةمعتػػػػرؼ بيػػػػا دكليػػػػان مػػػػف شػػػػأنو إعطاغيػػػػا مجػػػػاالن مػػػػف الناحيػػػػة النظريػػػػة لمتحػػػػرؾ دػػػػي األراةػػػػي 

حيػػػػػث كػػػػػاف باسػػػػػتطاعتيا أف تقػػػػػكـ بػػػػػدكر أكثػػػػػر داعميػػػػػة دػػػػػي كادػػػػػة الجكانػػػػػب المندرجػػػػػة تحػػػػػت كاليتيػػػػػا 
كمػػػػػا كػػػػػاف بمقػػػػػدكرىا اتخػػػػػاذ مكاقػػػػػؼ أكثػػػػػر صػػػػػ بة دػػػػػي شػػػػػجب االنتياكػػػػػات اإلسػػػػػراغيمية كالطمػػػػػب مػػػػػف 

 2المجتمع الدكلي إلزاـ المحتؿ اإلسراغيمي لتغيير سياستو بحؽ المدنييف.

  ،يػػػػة الدكليػػػػة ديتمثػػػػؿ بالحمايػػػػة الدكليػػػػػة المباشػػػػرة عػػػػف طريػػػػؽ نشػػػػر قػػػػكة مراقبػػػػػةالشػػػػكؿ الخػػػػامس لمحما
كىػػػػذا الشػػػػكؿ مػػػػف الحمايػػػػة ىػػػػك المكجػػػػكد دػػػػي مدينػػػػة الخميػػػػؿ كىػػػػذا الشػػػػكؿ مػػػػف الحمايػػػػة لػػػػيس معقػػػػدان 

ذا مػػػػػػا تػػػػػػـ تشػػػػػػكيؿ ىػػػػػػذه المراقبػػػػػػة بعنايػػػػػػة دقػػػػػػد تكػػػػػػكف داعمػػػػػػة ذا تػػػػػػـ اسػػػػػػتغ ؿ المعمكمػػػػػػات التػػػػػػي  ،كا  كا 
شػػػػػكؿ جيػػػػػد مػػػػػف قبػػػػػؿ ىيغػػػػػة محايػػػػػدة قػػػػػد يشػػػػػكؿ كسػػػػػيمة لمػػػػػددع باتجػػػػػاه تكقيػػػػػع تجمعيػػػػػا قػػػػػكة المراقبػػػػػة ب

                                                           
 ات اقيػػػػػػػػػػػػػػػة جنيػػػػػػػػػػػػػػػؼ الرابعػػػػػػػػػػػػػػػة لحمايػػػػػػػػػػػػػػػة المػػػػػػػػػػػػػػػدنييف، منشػػػػػػػػػػػػػػػكرة عمػػػػػػػػػػػػػػػل المكقػػػػػػػػػػػػػػػع االلكتركنػػػػػػػػػػػػػػػي التػػػػػػػػػػػػػػػالي: .1

www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm 1/2/3112خ الزيارة ، تاري 
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عقكبػػػػػػات اقتصػػػػػػادية عمػػػػػػل إسػػػػػػراغيؿ أك اتخػػػػػػاذ إجػػػػػػراءات أخػػػػػػرل تيػػػػػػدؼ إلػػػػػػل كةػػػػػػع حػػػػػػد النتياكػػػػػػات 
 1.حقكؽ المدنييف

( ىػػػػػك بمثابػػػػػة تكصػػػػػيات خالصػػػػػة ذلػػػػػؾ أف ميثػػػػػاؽ األمػػػػػـ المتحػػػػػدة تةػػػػػمف كسػػػػػاغؿ 412نػػػػػص القػػػػػرار )
لمتحػػػػدة مػػػػف ممارسػػػػة نشػػػػاطيا كىػػػػي نػػػػكعيف  القػػػػرارات كىػػػػي تتمتػػػػع بقػػػػكة قانكنيػػػػة ثانكيػػػػة تمكػػػػف األمػػػػـ ا

( مػػػػف الميثػػػػاؽ حيػػػػث سػػػػمحت 21اإللػػػػزاـ دػػػػي مكاجيػػػػة المخاطػػػػب بيػػػػا، كىػػػػك مػػػػا جػػػػاءت بػػػػو المػػػػادة )
لممجمػػػػػػػس دػػػػػػػي حالػػػػػػػة كجػػػػػػػكد ةػػػػػػػركرة اتخػػػػػػػاذ إجػػػػػػػراءات عقابيػػػػػػػة، كأيةػػػػػػػان يسػػػػػػػتطيع اسػػػػػػػتخداـ القػػػػػػػكة 

 2( منو.23المسمحة طبقان لممادة )

أف ىػػػػذه الكسػػػػيمة لػػػػـ تكػػػػف ةػػػػمف قػػػػرار مجمػػػػس األمػػػػف السػػػػابؽ  حيػػػػث لػػػػـ تػػػػنص عمػػػػل الباحػػػػث  يػػػػرل
كالنػػػػػػكع الثػػػػػػاني ىػػػػػػك  .اتخػػػػػػاذ إجػػػػػػراءات عقابيػػػػػػة كلػػػػػػـ يطمػػػػػػب اسػػػػػػتخداـ القػػػػػػكة المسػػػػػػمحة بحػػػػػػؽ إسػػػػػػراغيؿ

التػػػػػي ال تتمتػػػػػع بقػػػػػكة اإللػػػػزاـ المباشػػػػػر لكػػػػػف الدكلػػػػػة المخاطبػػػػة بيػػػػػا تمتػػػػػـز لقكتيػػػػػا المعنكيػػػػػة  التكصػػػػيات
 3كاألدبية.

أف إصػػػػػػدار مجمػػػػػػس األمػػػػػػف لتكصػػػػػػياتو عقػػػػػػب مجػػػػػػزرة الحػػػػػػـر اإلبراىيمػػػػػػي إنمػػػػػػا جػػػػػػاء  حػػػػػػثيجػػػػػػد البا
نتيجػػػػة لتكيي ػػػػو لمنػػػػزاع الحاصػػػػؿ بأنػػػػو مػػػػف األعمػػػػاؿ التػػػػي مػػػػف شػػػػأنيا تيديػػػػد السػػػػمـ كاألمػػػػف الػػػػدكلييف، 

( مػػػػػف الميثػػػػػاؽ دػػػػػ ف عمػػػػػل مجمػػػػػس األمػػػػػف أف يقػػػػػدر مػػػػػا إذا كػػػػػاف قػػػػػد كقػػػػػع 22ذلػػػػػؾ أنػػػػػو كدقػػػػػان لممػػػػػادة )
 ؿ بػػػػو، أك مػػػػا إذا كػػػػاف مػػػػا كقػػػػع عمػػػػ ن مػػػػف أعمػػػػاؿ العػػػػدكاف، كيقػػػػدـ دػػػػي ذلػػػػؾ تيديػػػػد لمسػػػػمـ أك اإلخػػػػ

( لح ػػػػػظ السػػػػػمـ 23ك21تكصػػػػػياتو أك يقػػػػػدر مػػػػػا يجػػػػػب اتخػػػػػاذه مػػػػػف تػػػػػدابير طبقػػػػػان ألحكػػػػػاـ المػػػػػادتيف )
 كاألمف الدكلييف أك إعادتو إلل نصابو.

يجػػػػػػد أف  يجػػػػػد ال قػػػػػو الػػػػػػدكلي بػػػػػأف التكصػػػػػػية الصػػػػػادرة عػػػػػػف مجمػػػػػس األمػػػػػف ليػػػػػػا قيمػػػػػة إلزاميػػػػػػة، كمػػػػػا
كتسػػػػػػب قيمػػػػػػة إلزاميػػػػػػة ( منػػػػػػو ت24اسػػػػػػتنادان إلػػػػػػل المػػػػػػادة )التكصػػػػػػيات التػػػػػػي يصػػػػػػدرىا مجمػػػػػػس األمػػػػػػف 
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عمػػػػػػػل سػػػػػػػبيؿ االسػػػػػػػتثناء، كأف مجمػػػػػػػس األمػػػػػػػف يصػػػػػػػدر تكصػػػػػػػياتو مػػػػػػػف أجػػػػػػػؿ العمػػػػػػػؿ عمػػػػػػػل تطبيػػػػػػػؽ 
 1( مف ميثاؽ األمـ المتحدة.21ك 21التدابير  ير المنصكص عمييا دي المادتيف )

جمػػػػػس األمػػػػػف لتكصػػػػػيات بشػػػػػأف بعػػػػػض النزاعػػػػػات الدكليػػػػػة مػػػػػف ذلػػػػػؾ تشػػػػػير السػػػػػكابؽ إلػػػػػل إصػػػػػدار م
دعػػػػػػا  ،31/11/1426تصػػػػػػدم مجمػػػػػػس األمػػػػػػف لحػػػػػػؿ القةػػػػػػية الركديسػػػػػػية ب صػػػػػػداره تكصػػػػػػية بتػػػػػػاريخ 

دييػػػػا كادػػػػة الػػػػدكؿ دػػػػي منظمػػػػة األمػػػػـ المتحػػػػدة كخارجيػػػػا إلػػػػل قطػػػػع ع قػػػػاتيـ االقتصػػػػادية مػػػػع دكلػػػػة 
، ككػػػػذلؾ تكصػػػػية ان لمسػػػػمـ كاألمػػػػف الػػػػدكلييفركديسػػػػيا باعتبػػػػار مػػػػا حػػػػدث دييػػػػا كاسػػػػتمراره يشػػػػكؿ تيديػػػػد

 2..11/2/1443( بتاريخ 122مجمس األمف الدكلي بشأف الصكماؿ التي تحمؿ الرقـ )

( مػػػػػف الميثػػػػػاؽ ال يجػػػػػكز لممجمػػػػػس أف يحػػػػػدد الطريقػػػػػة التػػػػػي يجػػػػػب عمػػػػػل األطػػػػػراؼ 22كدقػػػػػان لممػػػػػادة )
سػػػػػػػكية النػػػػػػػزاع إخطػػػػػػػار المتنازعػػػػػػػة اتباعيػػػػػػػا، لكػػػػػػػف عمػػػػػػػل الػػػػػػػدكؿ المتنازعػػػػػػػة عنػػػػػػػد اختيارىػػػػػػػا لطريقػػػػػػػة ت

المجمػػػػػس بيػػػػػا، كتحديػػػػػد أنػػػػػكاع الكسػػػػػاغؿ السػػػػػممية كترتيبيػػػػػا كدػػػػػؽ مػػػػػا ىػػػػػك كارد دػػػػػي المػػػػػادة المػػػػػذككرة ال 
يعػػػػػػد ترتيبػػػػػػان ممزمػػػػػػان لمػػػػػػدكؿ، دالقاعػػػػػػدة العامػػػػػػة أف لمػػػػػػدكؿ المتنازعػػػػػػة مطمػػػػػػؽ الحريػػػػػػة دػػػػػػي اختيػػػػػػار نػػػػػػكع 

مجمػػػػػس األمػػػػػف دػػػػػي ىػػػػػذه الكسػػػػػيمة التػػػػػي تمجػػػػػأ إلييػػػػػا كالتػػػػػي تػػػػػرل أنيػػػػػا مناسػػػػػبة كدعالػػػػػة، كتعػػػػػد دعػػػػػكة 
  3الحالة اختيارية ك ير ممزمة ما دامت تصدر دي شكؿ تكصية.

يجػػػػػد الباحػػػػػث أف ىػػػػػذا السػػػػػبب الػػػػػػذم تػػػػػرؾ المجػػػػػاؿ ل ت ػػػػػاؽ عمػػػػػػل أف تكػػػػػكف بعثػػػػػة التكاجػػػػػد الػػػػػػدكلي 
نمػػػػا  لمدينػػػػة الخميػػػػؿ دقػػػػط، بػػػػالر ـ مػػػػف أف تكصػػػػية األمػػػػـ المتحػػػػدة لػػػػـ تحػػػػدد منطقػػػػة الخميػػػػؿ بالػػػػذات كا 

األراةػػػػػي ال مسػػػػػطينية المحتمػػػػػة، كلكػػػػػف بمػػػػػا أف ل طػػػػػراؼ الحريػػػػػة دػػػػػي تسػػػػػكية جػػػػػاءت لتشػػػػػمؿ كادػػػػػة 
نزاعػػػػاتيـ بالطريقػػػػة التػػػػي يركنيػػػػا مناسػػػػبة، دقػػػػد تػػػػـ االت ػػػػاؽ عمػػػػل أف تكػػػػكف البعثػػػػة دػػػػي منطقػػػػة كاحػػػػدة 
دقػػػػػػط حػػػػػػددت دػػػػػػي االت ػػػػػػاؽ الخػػػػػػاص بمدينػػػػػػة الخميػػػػػػؿ بػػػػػػالر ـ مػػػػػػف عػػػػػػدـ كجػػػػػػكد مػػػػػػا يمنػػػػػػع الجػػػػػػانبيف 

 1421تكػػػػػػكف البعثػػػػػػة لكادػػػػػػة األراةػػػػػػي ال مسػػػػػػطينية المحتمػػػػػػة عػػػػػػاـ ال مسػػػػػػطيني كاإلسػػػػػػراغيمي عمػػػػػػل أف 
كلكػػػػػػف بػػػػػػالطبع ىػػػػػػذا لػػػػػػيس مػػػػػػف مصػػػػػػمحة إسػػػػػػراغيؿ حيػػػػػػث سػػػػػػيترتب عميػػػػػػو تػػػػػػدكيف انتياكاتيػػػػػػا اليكميػػػػػػة 

قػػػػػػػانكف ألبسػػػػػػػط حقػػػػػػػكؽ المػػػػػػػكاطف ال مسػػػػػػػطيني ةػػػػػػػاربة بعػػػػػػػرض الحػػػػػػػاغط قكاعػػػػػػػد القػػػػػػػانكف الػػػػػػػدكلي كال
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ف كاذلؾ دمػػػػـ كلػػػػف تكادػػػػؽ عمػػػػل الػػػػدكلي اإلنسػػػػاني ك يرىػػػػا  لػػػػ نػػػػت قػػػػد كادقػػػػت أمػػػػر مػػػػف ىػػػػذا النػػػػكع، كا 
مدينػػػػػػػػة الخميػػػػػػػؿ دكػػػػػػػاف ةػػػػػػػمف شػػػػػػػػركط كتنػػػػػػػازالت قػػػػػػػدمت مػػػػػػػف الجانػػػػػػػػب عمػػػػػػػل كجػػػػػػػكد البعثػػػػػػػة دػػػػػػػي 

ال مسػػػػػطيني، كمػػػػػا أنيػػػػػا ىػػػػػددت حمايػػػػػة المسػػػػػتكطنيف الييػػػػػكد الػػػػػذم يريػػػػػدكف تقاسػػػػػـ الحػػػػػـر اإلبراىيمػػػػػي 
 مع ال مسطينييف

( الػػػػػػػػذم اعتبػػػػػػػػر 323/221قػػػػػػػػـ )كمػػػػػػػػا يتمثػػػػػػػػؿ السػػػػػػػػند القػػػػػػػػانكني بقػػػػػػػػرارم مجمػػػػػػػػس األمػػػػػػػػف الػػػػػػػػدكلي ر 
دمػػػػػف حػػػػػؽ الشػػػػػعكب أف  األراةػػػػي ال مسػػػػػطينية أراةػػػػػي محتمػػػػة، كطالػػػػػب دييمػػػػػا إسػػػػػراغيؿ باالنسػػػػحاب،

 حيػػػػػػث1،كمكاردىػػػػػػا الطبيعيػػػػػػة تختػػػػػػار نظاميػػػػػػا السياسػػػػػػي كليػػػػػػا حػػػػػػؽ السػػػػػػيادة عمػػػػػػل أراةػػػػػػييا كثركتيػػػػػػا
أرةػػػػو كذلػػػػػؾ اعتردػػػػت دكؿ الحم ػػػػاء بعػػػػد الحػػػػرب العالميػػػػة األكلػػػػل بسػػػػيادة الشػػػػعب ال مسػػػػطيني عمػػػػل 

 2بأف تككف دمسطيف ةمف دكلة عربية كاحدة بعد تحريرىا مف الحكـ التركي.

تخةػػػػػػع لمقػػػػػػانكف التػػػػػػي االت اقيػػػػػػات ال مسػػػػػػطينية اإلسػػػػػػراغيمية كمػػػػػػا يكجػػػػػػد السػػػػػػند القػػػػػػانكني لمبعثػػػػػػة دػػػػػػي 
كلكػػػػػػف يجػػػػػػب أف ال ننسػػػػػػل أف ىػػػػػػذه 3.الػػػػػػدكلي كتنػػػػػػتم أثػػػػػػاران قانكنيػػػػػػة كغيرىػػػػػػا مػػػػػػف االت اقيػػػػػػات الدكليػػػػػػة

كبالتػػػػػالي ال تع ػػػػػي المحتػػػػػؿ مػػػػػف المسػػػػػاءلة عػػػػػف  ،ات ىػػػػػي ات اقيػػػػػات تتمتػػػػػع بالصػػػػػ ة المؤقتػػػػػةاالت اقيػػػػػ
اإلسػػػػػػراغيمية بػػػػػػاعتراؼ بػػػػػػأف -كقػػػػػػد جػػػػػػاءت االت اقيػػػػػػات ال مسػػػػػػطينية، أدعالػػػػػػو كخركقاتػػػػػػو كجيػػػػػػة احػػػػػػت ؿ

أسػػػػػػػاس التسػػػػػػػكية السػػػػػػػممية النياغيػػػػػػػة سيسػػػػػػػتند إلػػػػػػػل قػػػػػػػرارات األمػػػػػػػـ المتحػػػػػػػدة تحديػػػػػػػدان القػػػػػػػرارات رقػػػػػػػػـ 
(323/221)4 

لقػػػػػانكف الػػػػػدكلي لحقػػػػػكؽ اإلنسػػػػػاف يعنػػػػػل بحمايػػػػػة حقػػػػػكؽ اإلنسػػػػػاف بصػػػػػ ة عامػػػػػة دػػػػػي أكقػػػػػات السػػػػػمـ كا
كالحػػػػػػػرب كدػػػػػػػي الظػػػػػػػركؼ العاديػػػػػػػة كدػػػػػػػي أكقػػػػػػػات الكػػػػػػػكارث كاألزمػػػػػػػات لكػػػػػػػف تقتصػػػػػػػر الحمايػػػػػػػة التػػػػػػػي 

 .كقت النزاعات المسمحة اإلنساني عمل حماية حقكؽ اإلنسافيكدرىا القانكف الدكلي 

                                                           
 666ص-بيركت-المؤسسة العربية لمدراسات كالبشر-مكسكعة السياسة—عبد الكىاب الكيالي كآخركف .1

-1الكثػػػػػػاغؽ -القػػػػػػاىرة-جامعػػػػػػة الػػػػػػدكؿ العربيػػػػػػة-1422-1416لرغيسػػػػػػية دػػػػػػي قةػػػػػػية دمسػػػػػػطيف المجمكعػػػػػػة األكلػػػػػػل الكثػػػػػػاغؽ ا .2
 31-2صػ-11

العػػػػػدد -36المجمػػػػػد -مجمػػػػػة دمشػػػػػؽ لمعمػػػػػـك االقتصػػػػػادية كالقانكنيػػػػػة-بػػػػػيف الػػػػػنص كالتطبيػػػػػؽ-خارطػػػػػة الطريػػػػػؽ-مػػػػػاىر ممنػػػػػدم .3
 211صػ-3114-الثاني

 231صػ-المرجع السابؽ-.ماىر ممندم 4
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ألمػػػػػػػف الجمػػػػػػػاعي يشػػػػػػػكؿ النظػػػػػػػاـ األسػػػػػػػاس لح ػػػػػػػظ السػػػػػػػمـ كاألمػػػػػػػف القػػػػػػػكؿ أف نظػػػػػػػاـ ايمكػػػػػػػف كعميػػػػػػػو 
الػػػػدكلييف، كتمثػػػػؿ قػػػػكات ح ػػػػظ السػػػػ ـ النظػػػػاـ البػػػػديؿ الػػػػذم تػػػػـ المجػػػػكء إليػػػػو مػػػػف قبػػػػؿ منظمػػػػة األمػػػػـ 
المتحػػػػػػػدة، كقػػػػػػػكات التكاجػػػػػػػد الػػػػػػػدكلي المؤقػػػػػػػت تعتبػػػػػػػر أحػػػػػػػد األشػػػػػػػكاؿ المبتكػػػػػػػرة لح ػػػػػػػظ السػػػػػػػمـ كاألمػػػػػػػف 

قامػػػػػػػت عميػػػػػػو األمػػػػػػػـ المتحػػػػػػدة كالمتمثػػػػػػػؿ بػػػػػػػ ح ؿ الػػػػػػدكلييف كتت ػػػػػػػرع عػػػػػػف األسػػػػػػػاس الجػػػػػػكىرم الػػػػػػػذم 
 .الس ـ العالمي

بػػػػػػػػيف ممثمػػػػػػػػيف لمحككمػػػػػػػػة  1442يعتبػػػػػػػػر ات ػػػػػػػػاؽ إعػػػػػػػػ ف المبػػػػػػػػادئ الػػػػػػػػذم جػػػػػػػػرل تكقيعػػػػػػػػو دػػػػػػػػي عػػػػػػػػاـ 
اإلسػػػػػراغيمية كمنظمػػػػػػة التحريػػػػػػر ال مسػػػػػطينية نقطػػػػػػة ارتكػػػػػػاز أساسػػػػػػية كيعتبػػػػػر األسػػػػػػاس القػػػػػػانكني الػػػػػػذم 

 1ل.انطمقت منو كادة االت اقيات الت صيمية األخر 

يعتبػػػػػر ىػػػػػذا االت ػػػػػاؽ إطػػػػػاران عامػػػػػان لممبػػػػػادئ يطبػػػػػؽ عمػػػػػل الةػػػػػ ة الغربيػػػػػة كقطػػػػػاع  ػػػػػزة، كييػػػػػدؼ إلػػػػػل 
نيػػػػػاء الصػػػػػراع ال مسػػػػػطيني اإلسػػػػػراغيمي، كقػػػػػد تػػػػػـ العمػػػػػؿ  تحقيػػػػػؽ تسػػػػػكية سػػػػػممية لمقةػػػػػية ال مسػػػػػطينية كا 

، كات اقيػػػػػة القػػػػػاىرة المكقعػػػػػة أريحػػػػػا-عمػػػػػل تحقيػػػػػؽ ىػػػػػذا اليػػػػػدؼ ةػػػػػمف ات اقيػػػػػات مرحميػػػػػة كات ػػػػػاؽ  ػػػػػزة
عػػػػػػػػادة االنتشػػػػػػػػار لمجػػػػػػػػيش 2/6/1442ي القػػػػػػػػاىرة دػػػػػػػػي دػػػػػػػػ ، كاالت اقيػػػػػػػػة المتعمقػػػػػػػػة بػػػػػػػػال ترة االنتقاليػػػػػػػػة كا 

اإلسػػػػػراغيمي كنقػػػػػؿ الصػػػػػ حيات إلػػػػػل الجانػػػػػب ال مسػػػػػطيني كالتػػػػػي تمػػػػػت دػػػػػي طابػػػػػا كتػػػػػـ تكقيعيػػػػػا دػػػػػي 
(، كقػػػػػػػػد حمػػػػػػػػت ىػػػػػػػػذه االت اقيػػػػػػػػة محػػػػػػػػؿ ات اقيػػػػػػػػة 3كسػػػػػػػػميت أكسػػػػػػػػمك ) 31/4/1446كاشػػػػػػػػنطف بتػػػػػػػػاريخ 

 .ات األخرل لنقؿ الص حياتالت اقيالقاىرة كا

كلكػػػػػف مػػػػػا ىػػػػػك الكةػػػػػع القػػػػػانكني لمدينػػػػػة الخميػػػػػؿ؟ ككيػػػػػؼ يمكػػػػػف كةػػػػػع كادػػػػػة األراةػػػػػي ال مسػػػػػطينية 
تحػػػػػت الحمايػػػػػة الدكليػػػػػة؟ كىػػػػػؿ كػػػػػاف لبعثػػػػػة التكاجػػػػػد الػػػػػدكلي دػػػػػي مدينػػػػػة الخميػػػػػؿ دكران دػػػػػي كةػػػػػع حػػػػػد 

مػػػػا سندرسػػػػػو دػػػػػي  ل نتياكػػػػات اإلسػػػػػراغيمية؟ مػػػػا ىػػػػػك الكاقػػػػع كمػػػػػا ىػػػػك المػػػػػأمكؿ دػػػػي ىػػػػػذا الشػػػػأف؟ ىػػػػػذا
 ال صؿ الثاني مف ىذه الدراسة 
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 :الفةل الثاني

_____________________________________________________________ 

 :عمل بعثة التواجد الدولي في مدينة الخميل ووضعها القانوني

 مقدمة:

م مجمػػػػػس األمػػػػػف بػػػػػدأت الم اكةػػػػػات بػػػػػيف إسػػػػػراغيؿ كمنظمػػػػػة التحريػػػػػر ال مسػػػػػطينية عمػػػػػل أسػػػػػاس قػػػػػرار 
، كاسػػػػػػتمرت حتػػػػػػل تكقيػػػػػػع 1441(، مػػػػػػع انعقػػػػػػاد مػػػػػػؤتمر مدريػػػػػػد لمسػػػػػػ ـ عػػػػػػاـ 221( ك)323الػػػػػػدكلي )

، ككقعػػػػػػت إسػػػػػػراغيؿ كمنظمػػػػػػة التحريػػػػػػر 1442ات ػػػػػػاؽ إعػػػػػػ ف المبػػػػػػادئ اإلسػػػػػػراغيمي ال مسػػػػػػطيني عػػػػػػاـ 
، كات اقيػػػػػة الحكػػػػػـ الػػػػػذاتي حػػػػػكؿ الةػػػػػ ة الغربيػػػػػة كقطػػػػػاع 1442أريحػػػػػا عػػػػػاـ -ال مسػػػػػطينية ات ػػػػػاؽ  ػػػػػزة

 1ات اؽ الخميؿ. 1441، كما أبـر الطرداف عاـ 1446ة عاـ  ز 

اإلسػػػػػراغيمية أف قػػػػػكات جػػػػػيش االحػػػػػت ؿ اإلسػػػػػراغيمي انسػػػػػحبت -كػػػػػاف مػػػػػف أثػػػػػر االت اقيػػػػػات ال مسػػػػػطينية
مػػػػػػػف بعػػػػػػػض المنػػػػػػػاطؽ دػػػػػػػي الةػػػػػػػ ة الغربيػػػػػػػة كقطػػػػػػػاع  ػػػػػػػزة كتحديػػػػػػػدان المنػػػػػػػاطؽ المأىكلػػػػػػػة بالسػػػػػػػكاف، 

ل مسػػػػػػطيني باختصاصػػػػػػات مدنيػػػػػػة دمسػػػػػػطينية كخةػػػػػػعت تمػػػػػػؾ المنػػػػػػاطؽ لإلشػػػػػػراؼ األمنػػػػػػي الػػػػػػداخمي ا
كاممػػػػة، كبقيػػػػت منػػػػاطؽ أخػػػػرل تحػػػػت السػػػػيطرة األمنيػػػػة اإلسػػػػراغيمية، كلكػػػػف االت اقيػػػػات ال مسػػػػطينية لػػػػـ 

تناكلػػػػػػػت  1442تطمػػػػػػػؽ عمػػػػػػػل الكجػػػػػػػكد اإلسػػػػػػػراغيمي اسػػػػػػػـ المحتػػػػػػػؿ  دات اقيػػػػػػػة المبػػػػػػػادئ المكقعػػػػػػػة عػػػػػػػاـ 
اكلػػػػػػػػػت الحػػػػػػػػػديث عػػػػػػػػػف تكزيػػػػػػػػػع ( أك طابػػػػػػػػػا تن3الحػػػػػػػػػديث عػػػػػػػػػف مرحمػػػػػػػػػة انتقاليػػػػػػػػػة، كات اقيػػػػػػػػػة أكسػػػػػػػػػمك )

                                                           
الييغػػػػػػػػػة المسػػػػػػػػػتقمة لحقػػػػػػػػػكؽ المػػػػػػػػػكاطف، حالػػػػػػػػػة حقػػػػػػػػػكؽ المػػػػػػػػػكاطف ال مسػػػػػػػػػطيني، الكةػػػػػػػػػع القػػػػػػػػػانكني ل راةػػػػػػػػػي ال مسػػػػػػػػػطينية  1

 .2اهلل،صػ، راـ 3113، الطبعة األكلل 3111كانكف أكؿ  21-3111كانكف الثاني  1المحتمة،التقرير السنكم السابع،




 

61 
 

االختصاصػػػػػػات خػػػػػػ ؿ المرحمػػػػػػة االنتقاليػػػػػػة كلػػػػػػـ تتنػػػػػػاكؿ تحديػػػػػػد المركػػػػػػز القػػػػػػانكني لقػػػػػػكات االحػػػػػػت ؿ 
اإلسػػػػػػراغيمي دػػػػػػػي األراةػػػػػػػي ال مسػػػػػػػطينية المحتمػػػػػػة، كلػػػػػػػـ تعطيػػػػػػػا شػػػػػػػرعية قانكنيػػػػػػة، كالجيػػػػػػػد دػػػػػػػي ىػػػػػػػذه 

دكلي  بحيػػػػػػث االت اقيػػػػػات أنيػػػػػا كةػػػػػػعت االحػػػػػت ؿ اإلسػػػػػراغيمي دػػػػػػي المكػػػػػاف الػػػػػذم حػػػػػػدده القػػػػػانكف الػػػػػ
( مػػػػف 6أنػػػػو يسػػػػتمد صػػػػ حياتو مػػػػف القػػػػانكف الػػػػدكلي باعتبػػػػاره حكمػػػػان عسػػػػكريان  دالمػػػػادة األكلػػػػل دقػػػػرة )

( ألزمػػػػػػت إسػػػػػػراغيؿ بحػػػػػػؿ اإلدارة المدنيػػػػػػة كأف تمػػػػػػارس الصػػػػػػ حيات المخكلػػػػػػة بيػػػػػػا 3ات اقيػػػػػػة أكسػػػػػػمك )
كتػػػػػػػـ  بحكػػػػػػػـ عسػػػػػػػكرم، كمػػػػػػػا ألػػػػػػػـز االت ػػػػػػػاؽ اإلسػػػػػػػراغيمييف بكقػػػػػػػؼ االسػػػػػػػتيطاف كمصػػػػػػػادرة األراةػػػػػػػي،

  1تأجيؿ بحث مسألة االستيطاف دي االت اؽ إلل أف يتـ بحثيا دي م اكةات الحؿ النياغي. 

% مػػػػػف 11بمكجػػػػػب االت اقيػػػػػات المػػػػػذككرة تسػػػػػيطر السػػػػػمطة الكطنيػػػػػة ال مسػػػػػطينية بشػػػػػكؿ كامػػػػػؿ عمػػػػػل 
ةػػػػػػػػػمف المنطقػػػػػػػػػة المسػػػػػػػػػماة "أ" ، كبقيػػػػػػػػػت المنػػػػػػػػػاطؽ  1421األراةػػػػػػػػػي ال مسػػػػػػػػػطينية المحتمػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػاـ 

، كتتمتػػػػػػػػػع السػػػػػػػػػمطة الكطنيػػػػػػػػػة 1421% مػػػػػػػػػف األراةػػػػػػػػػي المحتمػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػاـ 31كؿ المصػػػػػػػػػن ة "ب" تشػػػػػػػػػ
ال مسػػػػػطينية دييػػػػػا بصػػػػػػ حيات مدنيػػػػػة دقػػػػػط، تحػػػػػػت السػػػػػيطرة األمنيػػػػػة كال مسػػػػػػطينية المشػػػػػتركة، كبقػػػػػػي 
الجػػػػػزء األكبػػػػػر مػػػػػف األراةػػػػػي المحتمػػػػػة ديمػػػػػا يعػػػػػرؼ بالمنػػػػػاطؽ المصػػػػػن ة"ج" كالقػػػػػدس الشػػػػػرقية تحػػػػػت 

يػػػػػػة الكاممػػػػػػة، كبالتػػػػػػالي ال تممػػػػػػؾ السػػػػػػمطة ال مسػػػػػػطينية دػػػػػػي ىػػػػػػذه السػػػػػػيطرة اإلسػػػػػػراغيمية المدنيػػػػػػة كاألمن
. كبغػػػػض النظػػػػر عػػػػف ىػػػػذه التصػػػػني ات دػػػػ ف منػػػػاطؽ الةػػػػ ة الغربيػػػػة بمػػػػا 2المنػػػػاطؽ أيػػػػة صػػػػ حيات

دييػػػػػػا القػػػػػػدس الشػػػػػػرقية كقطػػػػػػاع  ػػػػػػزة مازالػػػػػػت كدػػػػػػؽ القػػػػػػانكف الػػػػػػدكلي خاةػػػػػػعة ل حػػػػػػت ؿ اإلسػػػػػػراغيمي 
 حتل اليكـ. 

تشػػػػػير إلػػػػػل تزايػػػػػد أعػػػػداد المسػػػػػتكطنيف كتكسػػػػػيع المسػػػػػتكطنات كلكػػػػف اإلحصػػػػػاغيات عمػػػػػل أرض الكاقػػػػع 
ف كجػػػػػػكد المسػػػػػػتكطنات اإلسػػػػػػراغيمية كمػػػػػػا تػػػػػػـ االت ػػػػػػاؽ عميػػػػػػو دػػػػػػي ات ػػػػػػاؽ أكسػػػػػػمك يتطمػػػػػػب  القاغمػػػػػػة، كا 
االنتشػػػػار المسػػػػتمر ألعػػػػداد كبيػػػػرة مػػػػف جنػػػػكد الجػػػػيش اإلسػػػػراغيمي دػػػػي المنػػػػاطؽ التػػػػي أصػػػػبحت تحػػػػت 

لخميػػػػػػػػؿ، كىػػػػػػػػذا مػػػػػػػػف أجػػػػػػػػؿ تػػػػػػػػكدير الحمايػػػػػػػػة سػػػػػػػػيطرة السػػػػػػػػمطة الكطنيػػػػػػػػة ال مسػػػػػػػػطينية مثػػػػػػػػؿ مدينػػػػػػػػة ا
لل دكلة إسراغيؿ كحماية مستكطناتيـ.  لممستكطنيف الييكد أثناء تنقميـ مف كا 
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تطػػػػكرت آليػػػػة تسػػػػكية النزاعػػػػات الدكليػػػػة بػػػػالطرؽ السػػػػممية لتأخػػػػذ صػػػػيغة محػػػػددة دػػػػي ال صػػػػؿ السػػػػادس 
أف نظػػػػػاـ  مػػػػػف ميثػػػػػاؽ األمػػػػػـ المتحػػػػػدة، كأصػػػػػبحت جػػػػػزء ال يتجػػػػػزأ مػػػػػف نظػػػػػاـ األمػػػػػف الجمػػػػػاعي  ذلػػػػػؾ

نمػػػػػا تكجػػػػػد بػػػػػو آليػػػػػة لمنػػػػػع كقػػػػػكع العػػػػػدكاف   األمػػػػػف الجمػػػػػاعي ال يقػػػػػكـ عمػػػػػل أسػػػػػاس ردع العػػػػػدكاف، كا 
بحيػػػػث يػػػػدعك األطػػػػراؼ المتنازعػػػػة لتسػػػػكية نػػػػزاعيـ الػػػػذم مػػػػف شػػػػأنو تعػػػػريض السػػػػمـ كاألمػػػػف الػػػػدكلييف 

( مػػػػػػػػػف الميثػػػػػػػػػاؽ منيػػػػػػػػػا  الم اكةػػػػػػػػػات، الكسػػػػػػػػػاطة، التحكػػػػػػػػػيـ 22لمخطػػػػػػػػػر بطػػػػػػػػػرؽ حػػػػػػػػػددتيا المػػػػػػػػػادة )
    1ة القةاغية، أك المجكء إلل الككاالت كالتنظيمات اإلقميمية.كالتسكي

مارسػػػػػت قػػػػػكات االحػػػػػت ؿ اإلسػػػػػراغيمي عػػػػػدد مػػػػػف االنتياكػػػػػات بحػػػػػؽ المػػػػػدنييف ال مسػػػػػطينييف، كلػػػػػـ يػػػػػتـ 
تػػػػػكدير حمايػػػػػة دكليػػػػػة ليػػػػػـ بػػػػػالر ـ مػػػػػف مطالبػػػػػة القيػػػػػادة ال مسػػػػػطينية المتكاصػػػػػمة بػػػػػذلؾ، ككػػػػػؿ مػػػػػا تػػػػػـ 

اجػػػػد الػػػػدكلي المؤقػػػػت لمدينػػػػة الخميػػػػؿ كدػػػػؽ مػػػػا تػػػػـ بيانػػػػو دػػػػي ال صػػػػؿ القيػػػػاـ بػػػػو ىػػػػك إرسػػػػاؿ بعثػػػػة التك 
األكؿ مػػػػف ىػػػػذه الدراسػػػػة، كىنػػػػاؾ مػػػػف يعتبػػػػر ىػػػػذا التكاجػػػػد شػػػػكؿ مػػػػف أشػػػػكاؿ الحمايػػػػة الدكليػػػػة، كيجػػػػد 
دييػػػػا مػػػػكاطف ةػػػػعؼ نظػػػػران ل عتبػػػػارات السياسػػػػية كسػػػػكء التخطػػػػيط، حيػػػػث تػػػػـ دػػػػرض قيػػػػكد عمػػػػل قػػػػكة 

ياسػػػػػية مػػػػػف أجػػػػػؿ الحصػػػػػكؿ عمػػػػػل مكادقػػػػػة الجانػػػػػب اإلسػػػػػراغيمي المراقبػػػػػة الدكليػػػػػة نظػػػػػران لمميادنػػػػػات الس
لنشػػػػػرىا، كعميػػػػػػو تػػػػػػـ تجريػػػػػد البعثػػػػػػة مػػػػػػف قكاتيػػػػػا التن يذيػػػػػػة، كمػػػػػػا أف تخصصػػػػػيا لػػػػػػـ يتةػػػػػػمف اعتمػػػػػػاد 

 2آليات تن يذية خارجية تمـز الدكؿ بالتحرؾ بناء عمل ما تقكـ ىذه البعثة بردعو.

سػػػػػػراغيمية بحػػػػػػؽ المػػػػػػدنييف ال مسػػػػػػطينييف ديػػػػػؿ كػػػػػػاف ليػػػػػػذه البعثػػػػػػة دكران دػػػػػػي كةػػػػػػع حػػػػػػد ل نتياكػػػػػػات اإل
دػػػػػػي مدينػػػػػػة الخميػػػػػػؿ؟ كىػػػػػػؿ نجحػػػػػػت دػػػػػػي التخ يػػػػػػؼ مػػػػػػف معانػػػػػػاة أىػػػػػػاؿ المدينػػػػػػة؟ ىػػػػػػذا مػػػػػػا سػػػػػػنتناكلو 

 بالدراسة دي ىذا ال صؿ دي ث ثة مباحث عمل النحك التالي:

    .1421المبحث األكؿ:  الكةع القانكني لمدينة الخميؿ دي القانكف الدكلي منذ احت ليا عاـ 
 .مبحث الثاني:   االنتياكات اإلسراغيمية دي مدينة الخميؿال

الكاقػػػػػػػع  -المبحػػػػػػػث الثالػػػػػػػث: مػػػػػػػدل إمكانيػػػػػػػة كةػػػػػػػع األراةػػػػػػػي ال مسػػػػػػػطينية تحػػػػػػػت الحمايػػػػػػػة الدكليػػػػػػػة
 .كالعكاغؽ 
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 :1967الوضع القانوني لمدينة الخميل في القانون الدولي منذ احتةلها عام : المبحث األول

، احتمػػػػت 1421كعمػػػػل أثػػػػر حػػػػرب الخػػػػامس مػػػػف حزيػػػػراف عػػػػاـ  1421دػػػػي السػػػػابع مػػػػف حزيػػػػراف عػػػػاـ 
إسػػػػراغيؿ الجػػػػزء المتبقػػػػي مػػػػف دمسػػػػطيف، كعػػػػـز اإلسػػػػراغيمييف عمػػػػل البقػػػػاء دػػػػي الةػػػػ ة الغربيػػػػة بمػػػػا دييػػػػا 

قامػػػػػػت السػػػػػػمطات اإلسػػػػػػراغيمية ب حصػػػػػػاء السػػػػػػكاف  32/2/1421مدينػػػػػػة الخميػػػػػػؿ كقطػػػػػػاع  ػػػػػػزة، كدػػػػػػي 
سػػػػػراغيمية ب عطػػػػػاء  طػػػػػاء قػػػػػانكني لقراراتيػػػػػا دػػػػػي المنػػػػػاطؽ التػػػػػي تػػػػػـ ةػػػػػميا، ككػػػػػي تقػػػػػـك الحككمػػػػػة اإل

السياسػػػػية  قػػػػاـ البرلمػػػػاف اإلسػػػػراغيمي بمناقشػػػػة مشػػػػاريع قػػػػكانيف ث ثػػػػة كةػػػػعتيا الحككمػػػػة كتػػػػـ إقرارىػػػػا 
 ( لسػػػػػػنة11خػػػػػػ ؿ ثػػػػػػ ث سػػػػػػاعات كنصػػػػػػؼ كىػػػػػػي  قػػػػػػانكف تعػػػػػػديؿ أنظمػػػػػػة السػػػػػػمطة كالقةػػػػػػاء رقػػػػػػـ )

نكف المحادظػػػػػػة عمػػػػػػل األمػػػػػػاكف ، قػػػػػػا1421( لسػػػػػػنة 2، كقػػػػػػانكف تعػػػػػػديؿ قػػػػػػانكف البمػػػػػػديات رقػػػػػػـ )1421
 1421.1المقدسة لسنة 

كسػػػػػػػاغر مػػػػػػػدف الةػػػػػػػ ة الغربيػػػػػػػة خةػػػػػػػعت مدينػػػػػػػة الخميػػػػػػػؿ ل حػػػػػػػت ؿ اإلسػػػػػػػراغيمي، كتبمػػػػػػػ  مسػػػػػػػاحتيا 
( ألػػػػؼ دكنػػػػـ، كقػػػػد نشػػػػأت ىػػػػذه المدينػػػػة دػػػػي مكقػػػػع متكسػػػػط نسػػػػبيان بالنسػػػػبة إلػػػػل دمسػػػػطيف 31حػػػػكالي )

قػػػػػـك عمػػػػػل سػػػػػ حي جبػػػػػؿ الرميػػػػػدة كىػػػػػي أقػػػػػرب إلػػػػػل الشػػػػػماؿ الشػػػػػرقي منػػػػػو إلػػػػػل الجنػػػػػكب الغربػػػػػي، كت
( سػػػػػنة قبػػػػػؿ المػػػػػي د، كقػػػػػد كدػػػػػد إلييػػػػػا 2611كجبػػػػػؿ الػػػػػرأس، كيعػػػػػكد تػػػػػاريخ الخميػػػػػؿ إلػػػػػل أكثػػػػػر مػػػػػف )

النبػػػػي إبػػػػراىيـ عميػػػػو السػػػػ ـ دػػػػي القػػػػرف التاسػػػػع عشػػػػر قبػػػػؿ المػػػػي د، كددػػػػف دييػػػػا ىػػػػك كزكجتػػػػو سػػػػارة 
مصػػػػػػر، كقػػػػػػد ككلػػػػػػده إسػػػػػػحاؽ كزكجتػػػػػػو ردقػػػػػػة، كيعقػػػػػػكب ككلػػػػػػده يكسػػػػػػؼ بعػػػػػػد أف نقمػػػػػػت جثتييمػػػػػػا مػػػػػػف 

 2سميت المدينة الجديدة بالخميؿ نسبة إلل النبي خميؿ الرحمف عميو الس ـ.

يعػػػػػػد الحػػػػػػـر اإلبراىيمػػػػػػي رابػػػػػػع أىػػػػػػـ مسػػػػػػجد لػػػػػػدل المسػػػػػػمميف بعػػػػػػد الحػػػػػػـر المكػػػػػػي الشػػػػػػريؼ كالمسػػػػػػجد 
النبػػػػػكم كالمسػػػػػجد األقصػػػػػل، كيقػػػػػع الحػػػػػـر إلػػػػػل الجنػػػػػكب الشػػػػػرقي مػػػػػف مدينػػػػػة الخميػػػػػؿ،تـ بنػػػػػاء الحػػػػػـر 

 3(.12ة المممككية دي القرف ألػ)ابتداءن مف ال تر 
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ات ػػػػػػاؽ الخميػػػػػػؿ، كات اقيػػػػػػة الحكػػػػػػـ  1441عمػػػػػػل أثػػػػػػر إبػػػػػػراـ الطردػػػػػػاف )ال مسػػػػػػطيني كاإلسػػػػػػراغيمي( عػػػػػػاـ 
، تػػػػـ تقسػػػػيـ مدينػػػػة الخميػػػػؿ إلػػػػل قسػػػػميف، تمتػػػػد 1446الػػػػذاتي حػػػػكؿ الةػػػػ ة الغربيػػػػة كقطػػػػاع  ػػػػزة عػػػػاـ 

ألػػػػػػػؼ دكنػػػػػػػـ، بينمػػػػػػػا ( 11% مػػػػػػػف المسػػػػػػػاحة، أم حػػػػػػػكالي )11( عمػػػػػػػل حػػػػػػػكالي H-1منطقػػػػػػػة منطقػػػػػػػة )
( مغػػػػػػػػة ألػػػػػػػػؼ دمسػػػػػػػػطيني، H-1( دكنػػػػػػػػـ، كيسػػػػػػػػكف المنطقػػػػػػػػة )2111( نحػػػػػػػػك )H-2تشػػػػػػػػمؿ المنطقػػػػػػػػة )

 1( ألؼ دمسطيني.31( أربعماغة مستكطف ييكدم باإلةادة إلل )H-2بينما يسكف المنطقة )

% مػػػػػػف مسػػػػػػاحة المدينػػػػػػة 31كعميػػػػػػو دػػػػػػ ف االت ػػػػػػاؽ المشػػػػػػار إليػػػػػػو قسػػػػػػـ مدينػػػػػػة الخميػػػػػػؿ إلػػػػػػل قسػػػػػػميف  
% لم مسػػػػػطينييف، كتقػػػػػع منطقػػػػػة اإلسػػػػػراغيمييف دػػػػػي شػػػػػرؽ مدينػػػػػة الخميػػػػػؿ ككسػػػػػطيا، 11ييف، كلإلسػػػػػراغيم

حيػػػػث تػػػػـ قسػػػػـ المدينػػػػة طكليػػػػان مػػػػف أقصػػػػل الشػػػػماؿ إلػػػػل أدنػػػػل الجنػػػػكب تاركػػػػان الجػػػػزء الشػػػػرقي بسػػػػكانو 
( أل ػػػػػػان تحػػػػػػت االحػػػػػػت ؿ العسػػػػػػكرم اإلسػػػػػػراغيمي، كيمثػػػػػػؿ ىػػػػػػذا الشػػػػػػؽ 31ال مسػػػػػػطينييف البػػػػػػال  عػػػػػػددىـ )

  2.ف بقية الخميؿ كالحـر اإلبراىيميحاجزان بي الشرقي الطكيؿ

باالسػػػػػتناد إلػػػػػل مػػػػػا جػػػػػاء دػػػػػي بركتككػػػػػكؿ الخميػػػػػؿ دقػػػػػد أقػػػػػاـ اإلسػػػػػراغيميكف المنػػػػػاطؽ العازلػػػػػة )المنػػػػػاطؽ 
( كتػػػػػػػتـ دػػػػػػػي ىػػػػػػػذه المنػػػػػػػاطؽ ترتيبػػػػػػػات أمنيػػػػػػػة H-2ك H-1المحاذيػػػػػػػة( التػػػػػػػي ت صػػػػػػػؿ بػػػػػػػيف منطقتػػػػػػػي )

خػػػػػػػارج المنػػػػػػػاطؽ الخاةػػػػػػػعة لسػػػػػػػيطرة خاصػػػػػػػة، كت صػػػػػػػؿ ىػػػػػػػذه المنػػػػػػػاطؽ بػػػػػػػيف الحػػػػػػػكاجز اإلسػػػػػػػراغيمية 
قػػػػػػكات االحػػػػػػت ؿ كنقػػػػػػاط الت تػػػػػػيش ال مسػػػػػػطينية التػػػػػػي تعػػػػػػزؿ المنطقػػػػػػة الخاةػػػػػػعة لمسػػػػػػيطرة اإلسػػػػػػراغيمية 

 3بحكاجز دمسطينية.

( مػػػػػف الممحػػػػػؽ 13( دقػػػػػرة )4الكاقػػػػػع العممػػػػػي ال يعكػػػػػس مػػػػػا تػػػػػـ االت ػػػػػاؽ عميػػػػػو حيػػػػػث نصػػػػػت المػػػػػادة )
الخميػػػػػػؿ مدينػػػػػػػة كاحػػػػػػدة كلػػػػػػف يػػػػػػؤدم تقسػػػػػػػيـ ( الت ػػػػػػاؽ الخميػػػػػػؿ التػػػػػػي جػػػػػػػاء دييػػػػػػا :"ستسػػػػػػتمر 6رقػػػػػػـ )

حيػػػػػث تػػػػػـ تقسػػػػػيـ المدينػػػػػة إلػػػػػل قسػػػػػـ عربػػػػػي يشػػػػػكؿ أربعػػػػػة أخمػػػػػاس 4المسػػػػػؤكلية إلػػػػػل تقسػػػػػيـ المدينػػػػػة".
المدينػػػػػػػػة كيخةػػػػػػػػع لمسػػػػػػػػمطة ال مسػػػػػػػػطينية مػػػػػػػػدنيان كأمنيػػػػػػػػان، كخمػػػػػػػػس أعطيػػػػػػػػت ديػػػػػػػػو السػػػػػػػػمطة الكطنيػػػػػػػػة 
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 كما بعدىا. 2، صػ1441.عبد الجبار عدكاف، ات اؽ الخميؿ حمؿ متناقةات كثيرة، الشرؽ األكسط  2

 12ات اؽ الخميؿ، مرجع سابؽ،ػ 3

 .11الخميؿ، مرجع سابؽ،صػات اؽ  4




 

21 
 

( مػػػػػػػع بقػػػػػػػاء H-2قػػػػػػػة)ال مسػػػػػػػطينية ميمػػػػػػػة اإلشػػػػػػػراؼ عمػػػػػػػل الشػػػػػػػؤكف المدنيػػػػػػػة لم مسػػػػػػػطينييف دػػػػػػػي المنط
 المسؤكليات األمنية بيد اإلسراغيمييف.

سياسػػػػػة الحككمػػػػػات اإلسػػػػػراغيمية المتعاقبػػػػػة دػػػػػي منطقػػػػػػة الخميػػػػػؿ كانػػػػػت تيػػػػػدؼ إلػػػػػل تةػػػػػييؽ الخنػػػػػػاؽ 
عمػػػػػػل السػػػػػػكاف العػػػػػػرب كخاصػػػػػػة سػػػػػػكاف البمػػػػػػدة القديمػػػػػػة مػػػػػػف المدينػػػػػػة، كىػػػػػػذا بغػػػػػػرض إجبػػػػػػارىـ لتػػػػػػرؾ 

أعمػػػػػػاؿ كثيػػػػػػرة مػػػػػػف عمميػػػػػػات تيديػػػػػػد بالقتػػػػػػؿ المدينػػػػػػة كالخػػػػػػركج منيػػػػػػا، كلػػػػػػذلؾ يمػػػػػػارس المسػػػػػػتكطنكف 
كةػػػػػرب المػػػػػدنييف ال مسػػػػػطينييف، حيػػػػػػث سػػػػػقط عػػػػػدد مػػػػػف الشػػػػػػيداء ال مسػػػػػطينييف عمػػػػػل أيػػػػػدييـ، ممػػػػػػا 
اةػػػػػطر عػػػػػدد مػػػػػف العػػػػػاغ ت ال مسػػػػػطينية تحديػػػػػدان دػػػػػي البمػػػػػدة القديمػػػػػة عمػػػػػل تػػػػػرؾ منػػػػػازليـ المجػػػػػاكرة 

 1لمبؤر االستيطانية.

ال مسػػػػػطينية المحتمػػػػػة ىػػػػػك تعصػػػػػب المسػػػػػتكطنيف  مػػػػػا يميػػػػػز مدينػػػػػة الخميػػػػػؿ عػػػػػف  يرىػػػػػا مػػػػػف المنػػػػػاطؽ
 2المكجكديف دييا، حيث يكص كف بغ ة المستكطنيف دي إسراغيؿ.

نظػػػػـ ميثػػػػاؽ األمػػػػـ المتحػػػػدة شػػػػرعية أم احػػػػت ؿ مػػػػف خػػػػ ؿ القػػػػانكف المعػػػػركؼ "بقػػػػانكف المجػػػػكء إلػػػػل 
سػػػػكاء   ؿالقػػػػكة"  ذلػػػػؾ أنػػػػو حػػػػيف تسػػػػكد حالػػػػة يتسػػػػاكل دييػػػػا الكاقػػػػع مػػػػع االحػػػػت ؿ يطبػػػػؽ قػػػػانكف االحػػػػت

اعتبػػػػر االحػػػػػت ؿ شػػػػػرعيان أـ ال، كال يغيػػػػر مػػػػػف الكاقػػػػػع شػػػػيغان إذا حظػػػػػي الغػػػػػزك بمكادقػػػػة مجمػػػػػس األمػػػػػف 
أـ ال، كال أىميػػػػػة لمتسػػػػػاؤؿ عػػػػػف قانكنيػػػػػة أك عػػػػػدـ قانكنيػػػػػة الغػػػػػزك مػػػػػف أجػػػػػؿ القػػػػػكؿ بسػػػػػرياف القػػػػػانكف 

ي، ذلػػػػػؾ الػػػػػدكلي اإلنسػػػػػاني عمػػػػػل األرض المحتمػػػػػة كخاصػػػػػة القػػػػػانكف المػػػػػنظـ لحالػػػػػة االحػػػػػت ؿ الحربػػػػػ
 3أف العبرة لسريانو ىي بالكجكد ال عمي ل حت ؿ عمل أرض الكاقع.

كيعػػػػػػرؼ دقيػػػػػػاء القػػػػػػانكف الػػػػػػدكلي حالػػػػػػة االحػػػػػػت ؿ الحربػػػػػػي بأنيػػػػػػا مرحمػػػػػػة مػػػػػػف مراحػػػػػػؿ الحػػػػػػرب تمػػػػػػي 
الغػػػػزك مباشػػػػرة، كتسػػػػتطيع دييػػػػا القػػػػكات المتحاربػػػػة مػػػػف دخػػػػكؿ إقمػػػػيـ العػػػػدك، ككةػػػػعيا لإلقمػػػػيـ تحػػػػت 

                                                           
، مؤسسػػػػػػػة 11/1/1442زاىػػػػػػػي جػػػػػػػرادات، االسػػػػػػػتيطاف الييػػػػػػػكدم دػػػػػػػي منطقػػػػػػػة الخميػػػػػػػؿ كمعانػػػػػػػاة المػػػػػػػكاطنيف، تقريػػػػػػػر بتػػػػػػػاريخ  1

 2/صػ1442دمسطيف،-الحؽ، راـ اهلل

يػػػػػػار الجمعيػػػػػة الحقكقيػػػػػة لحمايػػػػػػة حقػػػػػكؽ اإلنسػػػػػػاف كالبيغػػػػػة )القػػػػػػانكف(، تقريػػػػػر بعنػػػػػكاف المسػػػػػػتكطنكف دػػػػػي قمػػػػػػب مدينػػػػػة الخميؿ،أ 2
 4، صػ1444دمسطيف،-، القدس1444

. مؤسسػػػػة الميػػػػزاف، الكةػػػػع القػػػػانكني لدكلػػػػة االحػػػػت ؿ الحربػػػػي كمسػػػػؤكليتيا دػػػػي األراةػػػػي المحتمػػػػة، سمسػػػػمة القػػػػانكف الػػػػدكلي  3
 2،ص3111(، ،6اإلنساني رقـ )
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رجح ك تيػػػػػػا بشػػػػػػكؿ ال منازعػػػػػػة ديػػػػػػو، كيتكقػػػػػػؼ النػػػػػػزاع المسػػػػػػمح كيسػػػػػػكد سػػػػػػيطرتيا ال عميػػػػػػة بعػػػػػػد أف تػػػػػػ
 1اليدكء تمامان األراةي التي حصؿ القتاؿ دييا."

بيػػػػذا دػػػػ ف التعريػػػػؼ السػػػػابؽ ي ػػػػرؽ بػػػػيف االحػػػػت ؿ الحربػػػػي كالغػػػػزك حيػػػػث يعتبػػػػر الغػػػػزك مرحمػػػػة سػػػػابقة 
حػػػػت ؿ، كتسػػػػتمر حالػػػػة عمػػػػل االحػػػػت ؿ الحربػػػػي، دػػػػ  تنػػػػتم السػػػػيطرة ال عميػػػػة عمػػػػل اإلقمػػػػيـ إال بعػػػػد اال

 2الحرب كحالة الغزك قاغمة باستمرار المقاكمة.

األراةػػػػي ال مسػػػػطينية دػػػػي الةػػػػ ة الغربيػػػػة كقطػػػػاع  ػػػػزة بمػػػػا دييػػػػا مدينػػػػة الخميػػػػؿ خةػػػػعت ل حػػػػت ؿ 
( مػػػػػػف ال غحػػػػػػة الممحقػػػػػػة بات اقيػػػػػػة الىػػػػػػام لعػػػػػػاـ 23، كعردػػػػػػت المػػػػػػادة )1421اإلسػػػػػػراغيمي منػػػػػػذ عػػػػػػاـ 

عتبر اإلقمػػػػػيـ محػػػػػػت ن عنػػػػػدما يصػػػػػبح دعػػػػػػ ن خاةػػػػػعان لسػػػػػػمطة حالػػػػػة االحػػػػػت ؿ حيػػػػػػث نصػػػػػت:"ي 1411
الجػػػػػيش المعػػػػػادم، كال يمتػػػػػد االحػػػػػت ؿ إال إلػػػػػل األقػػػػػاليـ التػػػػػي تقػػػػػـك دييػػػػػا ىػػػػػذه السػػػػػمطة كتكػػػػػكف قػػػػػادرة 

كممػػػػا يجػػػػدر ذكػػػػره أف ات اقيػػػػة الىػػػػام لػػػػـ تعػػػػط أىميػػػػة لمقكاعػػػػد ذات الصػػػػبغة  3عمػػػػل تػػػػدعيـ ن كذىػػػػا." 
 عممي لتسيير الحرب.اإلنسانية كاىتمت دقط دي الجانب ال

( المشػػػػػتركة الت اقيػػػػػات جنيػػػػػؼ األربعػػػػػة عمػػػػػل أف االت اقيػػػػػات تنطبػػػػػؽ :" دػػػػػي جميػػػػػع 3نصػػػػػت المػػػػػادة )
حػػػػػاالت االحػػػػػت ؿ الكمػػػػػي أك الجزغػػػػػي إلقمػػػػػيـ أحػػػػػد األطػػػػػراؼ السػػػػػامية المتعاقػػػػػدة، حتػػػػػل لػػػػػك لػػػػػـ يكاجػػػػػو 

 4ىذا االحت ؿ مقاكمة مسمحة."

                                                           
 2ع سابؽ، صمؤسسة الميزاف، الكةع القانكني لدكلة االحت ؿ الحربي كمسؤكليتيا دي األراةي المحتمة، مرج 1

صػػػػػ ح عبػػػػػد البػػػػػديع شػػػػػمبي، حػػػػػؽ االسػػػػػترداد دػػػػػي القػػػػػانكف الػػػػػدكلي دراسػػػػػة مقارنػػػػػة دػػػػػي الشػػػػػريعة اإلسػػػػػ مية كالقػػػػػانكف الػػػػػدكلي  2
سراغيؿ، ط  26،صػ1412، 1كتطبيؽ مبادغو دي الع قة بيف الدكؿ العربية كا 

االت اقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الخاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحتراـ قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكانيف كأعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراؼ الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب البريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة، منشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكر عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل المكقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع  3
تػػػػػػػػػػػػػػػػاريخ الزيػػػػػػػػػػػػػػػػػارة    www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/62tc8a.htmإللكتركنػػػػػػػػػػػػػػػػيا

31/1/3112 

كبركتكككالىػػػػػػػػػػػػػػا اإلةػػػػػػػػػػػػػػادييف  منشػػػػػػػػػػػػػػكر عمػػػػػػػػػػػػػػل المكقػػػػػػػػػػػػػػع اإللكتركنػػػػػػػػػػػػػػي:  1442ات اقيػػػػػػػػػػػػػػات جنيػػػػػػػػػػػػػػؼ األربعػػػػػػػػػػػػػػة لسػػػػػػػػػػػػػػنة  4
convention-genevalaw/treaties...law/-and-www.icrc.org/ara/war تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريخ الزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارة ،

31/1/3112 

http://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/62tc8a.htm
http://www.icrc.org/ara/war-and-law/treaties...law/geneva-convention
http://www.icrc.org/ara/war-and-law/treaties...law/geneva-convention
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 1421ليػػػػػػا لمةػػػػػػ ة الغربيػػػػػػة كقطػػػػػػاع  ػػػػػػزة سػػػػػػنة اعتمػػػػػػدت سػػػػػػمطات االحػػػػػػت ؿ اإلسػػػػػػراغيمي منػػػػػػذ احت 
سياسػػػػػػة التكييػػػػػػؼ القػػػػػػانكني لمصػػػػػػالحيا السياسػػػػػػية كاألمنيػػػػػػة  دقامػػػػػػت بسػػػػػػف األكامػػػػػػر العسػػػػػػكرية مػػػػػػف 
أجػػػػػؿ دػػػػػػرض سػػػػػػيطرتيا، كلػػػػػػـ تمتػػػػػـز بقكاعػػػػػػد القػػػػػػانكف الػػػػػػدكلي اإلنسػػػػػاني، التػػػػػػي تعتبػػػػػػر إطػػػػػػاران قانكنيػػػػػػان 

يجػػػػب عمػػػػل دكلػػػػة االحػػػػت ؿ االلتػػػػزاـ بيػػػػا أساسػػػػيان كػػػػاف مػػػػف الم تػػػػرض تطبيقػػػػو  لتحديػػػػد القكاعػػػػد التػػػػي 
دػػػػي تعامميػػػػا مػػػػع ال مسػػػػطينييف الػػػػكاقعيف تحػػػػت االحػػػػت ؿ، كلقػػػػد مسػػػػت األكامػػػػر العسػػػػكرية اإلسػػػػراغيمية 

( 411( أمػػػػػر عسػػػػػكرم دػػػػػي الةػػػػػ ة الغربيػػػػػة ك )1211الصػػػػػادرة عػػػػػف المحتػػػػػؿ التػػػػػي تجػػػػػاكز عػػػػػددىا )
يػػػػة كالسياسػػػػية بشػػػػكؿ مخػػػػالؼ أمػػػػر عسػػػػكرم دػػػػي قطػػػػاع  ػػػػزة بكادػػػػة جكانػػػػب الحيػػػػاة ال مسػػػػطينية المدن

 1لما جاءت بو قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني.

كالسػػػػؤاؿ ىػػػػك ىػػػػؿ تتػػػػكادر دػػػػي االحػػػػت ؿ القػػػػاغـ دػػػػي مدينػػػػة الخميػػػػؿ كسػػػػاغر مػػػػدف الةػػػػ ة الغربيػػػػة حالػػػػة 
 االحت ؿ الحربي؟

قػػػػػػاؿ ال قػػػػػػو الػػػػػػدكلي بكجػػػػػػكب تػػػػػػكادر ث ثػػػػػػة عناصػػػػػػر لكػػػػػػي تقػػػػػػـك بمكجبيػػػػػػا حالػػػػػػة االحػػػػػػت ؿ الحربػػػػػػي، 
يتمثػػػػؿ دػػػػي قيػػػػاـ حالػػػػة حػػػػرب أك نػػػػزاع مسػػػػمح بػػػػيف قػػػػكات دكلتػػػػيف أك أكثػػػػر  الثػػػػاني قيػػػػاـ حالػػػػة األكؿ 

احػػػػػػت ؿ دعميػػػػػػة مؤقتػػػػػػة تحتػػػػػػؿ دييػػػػػػا قػػػػػػكات مسػػػػػػمحة أجنبيػػػػػػة أراةػػػػػػي دكلػػػػػػة أخػػػػػػرل كتةػػػػػػعيا تحػػػػػػت 
سػػػػيطرتيا الماديػػػػة كالعسػػػػكرية كيعتبػػػػر ىػػػػذا العنصػػػػر مػػػػف العناصػػػػر المميػػػػزة لحالػػػػة االحػػػػت ؿ الحربػػػػي 

طبيػػػػػػػؽ القكاعػػػػػػػد القانكنيػػػػػػػة الخاصػػػػػػػة بػػػػػػػاالحت ؿ الحربػػػػػػػي مػػػػػػػف حيػػػػػػػث الزمػػػػػػػاف كبتػػػػػػػكادره ال بػػػػػػػد مػػػػػػػف ت
 2كالمكاف.

أمػػػػػػا العنصػػػػػػر الثالػػػػػػث ديػػػػػػك أف يكػػػػػػكف االحػػػػػػت ؿ مػػػػػػؤثران  بحيػػػػػػث تسػػػػػػتطيع قػػػػػػكات االحػػػػػػت ؿ السػػػػػػيطرة 
عمػػػػػػػل األراةػػػػػػػي التػػػػػػػي  زتيػػػػػػػا، كأف تػػػػػػػتمكف مػػػػػػػف ح ػػػػػػػظ األمػػػػػػػف كالنظػػػػػػػاـ دييػػػػػػػا، كنشػػػػػػػر قكاتيػػػػػػػا دػػػػػػػي 

 3األراةي المحتمة.

                                                           

ي اإلنسػػػػاني" مؤسسػػػػة سػػػػحر درنسػػػػيس، مقػػػػاؿ بعنػػػػكاف "المكقػػػػع القػػػػانكني ل سػػػػرل السياسػػػػيكف ال مسػػػػطينييف دػػػػي القػػػػانكف الػػػػدكل 1.
 ،3112( مجمة الدراسات ال مسطينية ، آذار/41العدد ) -الةمير لرعاية األسير كحقكؽ اإلنساف

صػػػػػ ح عبػػػػػػد البػػػػػػديع شػػػػػػمبي،حؽ االسػػػػػترداد دػػػػػػي القػػػػػػانكف الدكلي"دراسػػػػػػة مقارنػػػػػػة دػػػػػي الشػػػػػػريعة اإلسػػػػػػ مية كالقػػػػػػانكف الػػػػػػدكلي  .2
سرا  .21، ص1،1412غيؿ،طكتطبيؽ مبادغو دي الع قة بيف الدكؿ العربية كا 

 6.مؤسسة الميزاف، الكةع القانكني لدكلة االحت ؿ الحربي كمسؤكليتيا دي األراةي المحتمة، مرجع سابؽ، صػ 3
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عناصػػػػػػر الث ثػػػػػػة دػػػػػػي سػػػػػػمطة االحػػػػػػت ؿ اإلسػػػػػػراغيمي نجػػػػػػد أف مدينػػػػػػة الخميػػػػػػؿ كسػػػػػػاغر مػػػػػػدف كبتػػػػػػكادر ال
الةػػػػػػ ة الغربيػػػػػػة تعػػػػػػد كاقعػػػػػػة تحػػػػػػت االحػػػػػػت ؿ الحربػػػػػػي اإلسػػػػػػراغيمي  ذلػػػػػػؾ أف إسػػػػػػراغيؿ عنػػػػػػد دخكليػػػػػػا 

أصػػػػػػػدرت ث ثػػػػػػػة مناشػػػػػػػير أعمنػػػػػػػت دػػػػػػػي األكؿ دخػػػػػػػكؿ الجػػػػػػػيش  1421ل راةػػػػػػػي ال مسػػػػػػػطينية عػػػػػػػاـ 
ي تػػػػػكلي قاغػػػػػد المنطقػػػػػة اإلسػػػػػراغيمي السػػػػػمطات التشػػػػػريعية كالقةػػػػػاغية اإلسػػػػػراغيمي المنطقػػػػػة، كدػػػػػي الثػػػػػان

 1كالتن يذية، كأعمنت دي الثالث إنشاء المحاكـ العسكرية. 

لػػػػػػػذا لػػػػػػػـز عمػػػػػػػل ىػػػػػػػذا المحتػػػػػػػؿ تطبيػػػػػػػؽ أحكػػػػػػػاـ القػػػػػػػانكف الػػػػػػػدكلي اإلنسػػػػػػػاني كخاصػػػػػػػة أحكػػػػػػػاـ قػػػػػػػانكف 
ؿ التػػػػػي نظمتيػػػػػا الغحػػػػػة االحػػػػػت ؿ الحربػػػػػي، أم أنػػػػػو ممػػػػػـز بمراعػػػػػاة األحكػػػػػاـ الخاصػػػػػة بحالػػػػػة االحػػػػػت 

 .1424، كأحكاـ ات اقية جنيؼ الرابعة لسنة 1411الىام الرابعة لسنة 

كبمػػػػػػػا أف مدينػػػػػػػة الخميػػػػػػػؿ تقػػػػػػػع تحػػػػػػػت االحػػػػػػػت ؿ الحربػػػػػػػي  د نػػػػػػػو مػػػػػػػف اليػػػػػػػاـ أف نبػػػػػػػيف ىنػػػػػػػا أف ىػػػػػػػذا 
االحػػػػت ؿ يحكمػػػػو مبػػػػادئ كنظػػػػاـ قػػػػانكني، ديػػػػك جػػػػزء مػػػػف القػػػػانكف الػػػػدكلي اإلنسػػػػاني  لػػػػذا ديػػػػك قػػػػاغـ 

لمبػػػػػػادئ التػػػػػػي قػػػػػػاـ عمييػػػػػػا ىػػػػػػذا القػػػػػػانكف، إةػػػػػػادة إلػػػػػػل بعػػػػػػض المبػػػػػػادئ الخاصػػػػػػة التػػػػػػي عمػػػػػػل ذات ا
كمػػػػػػف ىػػػػػػذه المبػػػػػػادئ  مبػػػػػػدأ الطبيعػػػػػػة المؤقتػػػػػػة 2تميػػػػػػزه عػػػػػػف بػػػػػػاقي دػػػػػػركع القػػػػػػانكف الػػػػػػدكلي اإلنسػػػػػػاني،

ل حػػػػػػت ؿ بمعنػػػػػػل أف االحػػػػػػت ؿ يعتبػػػػػػر حالػػػػػػة كاقعيػػػػػػة مؤقتػػػػػػة، ال تمػػػػػػنح المحتػػػػػػؿ حػػػػػػؽ الممكيػػػػػػة دػػػػػػي 
ي د نػػػػو  يػػػػر جػػػػاغز لممحتػػػػؿ أف يقػػػػكـ بةػػػػـ األراةػػػػي المحتمػػػػة لػػػػو، كىػػػػذا األراةػػػػي المحتمػػػػة، كبالتػػػػال

مػػػػػػا أكدتػػػػػػو محكمػػػػػػة نػػػػػػكرمبرغ الخاصػػػػػػة بجػػػػػػراغـ الحػػػػػػرب الدكليػػػػػػة، حيػػػػػػث قػػػػػػررت عػػػػػػدـ شػػػػػػرعية ةػػػػػػـ 
األراةػػػػي المحتمػػػػة إلػػػػل دكلػػػػة االحػػػػت ؿ، كتػػػػـ تأكيػػػػد ىػػػػذا المبػػػػدأ مػػػػف قبػػػػؿ محكمػػػػة العػػػػدؿ الدكليػػػػة دػػػػي 

كالػػػػػذم قةػػػػػل  4/2/3112عنصػػػػػرم الصػػػػػادر بتػػػػػاريخ الػػػػػرأم االستشػػػػػارم الخػػػػػاص بجػػػػػدار ال صػػػػػؿ ال
ديػػػػو بعػػػػدـ شػػػػرعية جػػػػدار ال صػػػػؿ اإلسػػػػراغيمي الػػػػذم أقػػػػيـ عمػػػػل األراةػػػػي ال مسػػػػطينية التػػػػي قػػػػاـ جػػػػيش 
االحػػػػػػت ؿ بمصػػػػػػادرتيا كةػػػػػػميا إلػػػػػػل الجػػػػػػزء الكاقػػػػػػع تحػػػػػػت سػػػػػػيطرتو، كقػػػػػػد اعتبػػػػػػرت المحكمػػػػػػة ىػػػػػػذا 

 3اإلجراء صكرة مف صكر الةـ  ير الشرعي.
                                                           

.حالػػػػػػػة حقػػػػػػػكؽ المػػػػػػػكاطف ال مسػػػػػػػطيني، الييغػػػػػػػة ال مسػػػػػػػطينية المسػػػػػػػتقمة لحقػػػػػػػكؽ المػػػػػػػكاطف، التقريػػػػػػػر السػػػػػػػنكم السػػػػػػػابع، مرجػػػػػػػع  1
 2سابؽ،صػ

 1انكني لدكلة االحت ؿ الحربي كمسؤكليتيا دي األراةي المحتمة، مرجع سابؽ،صػمؤسسة الميزاف، الكةع الق 2

سػػػػػػػػػػامر أحمػػػػػػػػػػد مكسػػػػػػػػػػل، الحمايػػػػػػػػػػة الدكليػػػػػػػػػػة لممػػػػػػػػػػدنييف دػػػػػػػػػػي األقػػػػػػػػػػاليـ المحتمػػػػػػػػػػة، رسػػػػػػػػػػالة ماجسػػػػػػػػػػتير، جامعػػػػػػػػػػة بسػػػػػػػػػػكرة،  3
 كما بعدىا 111،صػ3116الجزاغر،
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دػػػػػي أعقػػػػػاب  1421غمػػػػػا تػػػػػردض قيػػػػػاـ الدكلػػػػػة ال مسػػػػػطينية، كتبنػػػػػت منػػػػػذ عػػػػػاـ لكػػػػػف إسػػػػػراغيؿ كانػػػػػت دا
حػػػػػرب حزيػػػػػراف م يكمػػػػػان لمحكػػػػػـ الػػػػػذاتي، كبػػػػػديؿ لمدكلػػػػػة ال مسػػػػػطينية كلػػػػػيس كخطػػػػػكة مرحميػػػػػة انتقاليػػػػػة 

بحيػػػػػث يكػػػػػكف كةػػػػػعان داغمػػػػػان مػػػػػف خػػػػػ ؿ م يكميػػػػػا لمحكػػػػػـ الػػػػػذاتي، أنػػػػػو صػػػػػكرة نياغيػػػػػة، أم   تجاىيػػػػػا
تعمػػػػػػؽ بالسػػػػػػكاف ال مسػػػػػػطينييف دقػػػػػػط كلػػػػػػيس بػػػػػػاألرض، كأف م يكمػػػػػػو أنػػػػػػو لػػػػػػيس مرحميػػػػػػان مؤقتػػػػػػان، كأنػػػػػػو ي

إدارم كلػػػػػػيس سياسػػػػػػيان، كبيػػػػػػذا ديػػػػػػي تريػػػػػػد ترسػػػػػػيخ االحػػػػػػت ؿ كتتجاىػػػػػػؿ قػػػػػػرارات األمػػػػػػـ المتحػػػػػػدة ذات 
 .323.1الع قة بالقةية ال مسطينية كتحديدان القرار 

كليسػػػػػت سػػػػػمطة  مبػػػػػدأ السػػػػػمطة ال عميػػػػػة لدكلػػػػػة االحػػػػػت ؿ  أم أف سػػػػػمطة االحػػػػػت ؿ تعػػػػػد سػػػػػمطة دعميػػػػػة
قانكنيػػػػػػة أك شػػػػػػرعية، ذلػػػػػػؾ أف السػػػػػػمطة القانكنيػػػػػػة ال تنتقػػػػػػؿ إلػػػػػػل دكلػػػػػػة االحػػػػػػت ؿ، كىػػػػػػذا مػػػػػػا نصػػػػػػت 

( مػػػػػف ات اقيػػػػػة جنيػػػػػؼ الرابعػػػػػة التػػػػػي تقػػػػػرر كجػػػػػكد ىػػػػػذه السػػػػػمطة عمػػػػػل جميػػػػػع حػػػػػاالت 1عميػػػػػو المػػػػػادة )
 2االحت ؿ الكمي كالجزغي كلك لـ يكاجو بأم مقاكمة مسمحة.

ظػػػػػػػاـ كاألمػػػػػػػف دػػػػػػػي األرض المحتمػػػػػػػة  كيػػػػػػػنص ىػػػػػػػذا المبػػػػػػػدأ عمػػػػػػػل مبػػػػػػػدأ كجػػػػػػػكب المحادظػػػػػػػة عمػػػػػػػل الن
كجػػػػػكب عػػػػػدـ تغييػػػػػر االحػػػػػت ؿ مػػػػػف الكةػػػػػع القػػػػػانكني ل راةػػػػػي المحتمػػػػػة، كأف ال يعمػػػػػؿ عمػػػػػل نقػػػػػؿ 
سػػػػػيادة ىػػػػػذه األرض إلػػػػػل سػػػػػمطتو  يػػػػػر الشػػػػػرعية  حيػػػػػث تقتصػػػػػر ميمػػػػػة االحػػػػػت ؿ األساسػػػػػية عمػػػػػل 

ظػػػػػيـ الع قػػػػػة بػػػػػيف المحتػػػػػؿ الحربػػػػػي تثبيػػػػػت النظػػػػػاـ كاألمػػػػػف دػػػػػي األقػػػػػاليـ المحتمػػػػػة ككةػػػػػع أسػػػػػس لتن
كبػػػػػيف سػػػػػكاف األرض المحتمػػػػػة كدكلػػػػػة السػػػػػيادة، حيػػػػػث يػػػػػرل معظػػػػػـ ال قيػػػػػاء أف اإلطػػػػػار الػػػػػذم يحػػػػػدد 
الكاجػػػػػػب الممقػػػػػػل عمػػػػػػل عػػػػػػاتؽ دكلػػػػػػة االحػػػػػػت ؿ يتمثػػػػػػؿ دػػػػػػي مصػػػػػػمحة السػػػػػػكاف دػػػػػػي اسػػػػػػتمرار شػػػػػػؤكف 

ـ كاألمػػػػف دػػػػي حيػػػػاتيـ اليكميػػػػة بجميػػػػع جكانبيػػػػا، ممػػػػا يتطمػػػػب مػػػػف المحتػػػػؿ العمػػػػؿ عمػػػػل إعػػػػادة النظػػػػا
 3األراةي المحتمة كتنظيـ اإلدارة دييا، كتحقيؽ مصمحة المحتؿ دي تأميف أمف قكاتو.

( مػػػػػف ات اقيػػػػػة جنيػػػػػؼ الرابعػػػػػة:"يجكز لدكلػػػػػة االحػػػػػت ؿ إخةػػػػػاع سػػػػػكاف 3( دقػػػػػرة )22نصػػػػػت المػػػػػادة )
األراةػػػػػي المحتمػػػػػة ل حكػػػػػاـ التػػػػػي تراىػػػػػا ةػػػػػركرية لتػػػػػتمكف مػػػػػف القيػػػػػاـ بالتزاماتيػػػػػا التػػػػػي تقةػػػػػي بيػػػػػا 

                                                           
 .12-13سالـ أحمد قكاطيف، مرجع سابؽ، صػ 1

 .1القانكني لدكلة االحت ؿ الحربي كمسؤكليتيا دي األراةي المحتمة، مرجع سابؽ،صػ مؤسسة الميزاف، الكةع 2

 4مؤسسة الميزاف، الكةع القانكني لدكلة االحت ؿ الحربي كمسؤكليتيا دي األراةي المحتمة، مرجع سابؽ، صػ 3
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ىػػػػػػػذه االت اقيػػػػػػػة كل حت ػػػػػػػاظ بحككمػػػػػػػة نظاميػػػػػػػة ل راةػػػػػػػي، كلةػػػػػػػماف أمػػػػػػػف دكلػػػػػػػة االحػػػػػػػت ؿ كأدػػػػػػػراد 
 1كممتمكات أك إدارة االحت ؿ ككذلؾ المنش ت..الخ"

يتةػػػػح مػػػػف نػػػػص المػػػػادة المػػػػذككرة أعػػػػ ه أف القػػػػانكف الػػػػدكلي اإلنسػػػػاني ييػػػػدؼ إليجػػػػاد سػػػػمطة بديمػػػػة 
ؿ ح ػػػػػظ األمػػػػػف كالنظػػػػػاـ كمنػػػػػع قيػػػػػاـ حالػػػػػة بعػػػػػد انييػػػػػار السػػػػػمطة الشػػػػػرعية نتيجػػػػػة االحػػػػػت ؿ مػػػػػف أجػػػػػ

دكةػػػػل، كلكػػػػف يؤخػػػػذ عمػػػػل ىػػػػذا الػػػػنص منحػػػػو لسػػػػمطات االحػػػػت ؿ لسػػػػمطات  يػػػػر محػػػػددة سػػػػكاء مػػػػف 
الناحيػػػػػة المدنيػػػػػة أـ العسػػػػػكرية لةػػػػػماف أمنيػػػػػا، حيػػػػػث مػػػػػف الممكػػػػػف أف تتخػػػػػذ سػػػػػمطة االحػػػػػت ؿ ىػػػػػذا 

القػػػػػانكف الػػػػػدكلي الػػػػػنص رخصػػػػػة ليػػػػػا إلىػػػػػدار قكاعػػػػػد الحمايػػػػػة الم ركةػػػػػة عمييػػػػػا كالتػػػػػي نػػػػػص عمييػػػػػا 
اإلنسػػػػػػاني كمػػػػػػا سػػػػػػنرل دػػػػػػي المبحػػػػػػث الثػػػػػػاني مػػػػػػف ىػػػػػػذه الدراسػػػػػػة  حيػػػػػػث قامػػػػػػت سػػػػػػمطات االحػػػػػػت ؿ 

 اإلسراغيمي دي مدينة الخميؿ بانتياكات كاةحة لكؿ القكانيف كالمكاثيؽ الدكلية.

كعميػػػػو دػػػػ ف سػػػػمطات االحػػػػػت ؿ اإلسػػػػراغيمي ممزمػػػػة بكصػػػػ يا سػػػػػمطة احػػػػت ؿ بتطبيػػػػؽ القػػػػانكف الػػػػػدكلي 
، ذلػػػػػؾ أنػػػػػو عنػػػػػد سػػػػػيطرة جػػػػػيش أجنبػػػػػي بشػػػػػكؿ دعمػػػػػي عمػػػػػل أرض دكلػػػػػة كردػػػػػض السػػػػػمطات اإلنسػػػػػاني

ذات السػػػػػػػيادة الشػػػػػػػرعية االعتػػػػػػػراؼ بػػػػػػػو يعػػػػػػػد ذلػػػػػػػؾ احػػػػػػػت الن، كتػػػػػػػدؿ أشػػػػػػػكاؿ المقاكمػػػػػػػة التػػػػػػػي يبػػػػػػػدييا 
 2صاحب السيادة كسكاف األرض المحتمة عمل عدـ االعتراؼ بالجيش األجنبي المحتؿ.

بػػػػػادئ األساسػػػػػية المنبثقػػػػػة مػػػػػف القكاعػػػػػد كاألحكػػػػػاـ العرديػػػػػة يقػػػػػـك قػػػػػانكف االحػػػػػت ؿ عمػػػػػل عػػػػػدد مػػػػػف الم
كاالت اقيػػػػػػة التػػػػػػي تيػػػػػػدؼ إلػػػػػػل تحقيػػػػػػؽ  ايػػػػػػة إنسػػػػػػانية مػػػػػػف خػػػػػػ ؿ تػػػػػػكدير الحمايػػػػػػة لسػػػػػػكاف األراةػػػػػػي 
المحتمػػػػػة مػػػػػف خػػػػػػ ؿ المبػػػػػادئ كاألحكػػػػػاـ التػػػػػػي تػػػػػنص عمػػػػػل التزامػػػػػػات دكلػػػػػة االحػػػػػت ؿ كالمنصػػػػػػكص 

(، كات اقيػػػػػػة جنيػػػػػػؼ الرابعػػػػػػة دػػػػػػي 62-23دػػػػػػي المػػػػػػكاد ) 1411بمكجػػػػػػب ات اقيػػػػػػة الىػػػػػػام لعػػػػػػاـ  عمييػػػػػػا
(، كال يمكػػػػػػػف ل ت اقػػػػػػػات التػػػػػػػي تعقػػػػػػػدىا السػػػػػػػمطات ذات السػػػػػػػيادة الشػػػػػػػرعية 11-21-22-31المػػػػػػػكاد )

مػػػػػع القػػػػػكة المحتمػػػػػة أف تحػػػػػـر سػػػػػكاف األراةػػػػػي المحتمػػػػػة مػػػػػف الحمايػػػػػة التػػػػػي يمنحيػػػػػا القػػػػػانكف الػػػػػدكلي 
ؼ الرابعػػػػػػة:" ال يحػػػػػػـر ( مػػػػػػف ات اقيػػػػػػة جنيػػػػػػ21كىػػػػػػذا كدػػػػػػؽ مػػػػػػا جػػػػػػاء دػػػػػػي نػػػػػػص المػػػػػػادة ) ،اإلنسػػػػػػاني

                                                           
لكتركنػػػػػػػػػػػػػػي: كبركتكككالىػػػػػػػػػػػػػػا اإلةػػػػػػػػػػػػػػادييف  منشػػػػػػػػػػػػػػكر عمػػػػػػػػػػػػػػل المكقػػػػػػػػػػػػػػع اإل 1442ات اقيػػػػػػػػػػػػػػات جنيػػػػػػػػػػػػػػؼ األربعػػػػػػػػػػػػػػة لسػػػػػػػػػػػػػػنة  1

convention-genevalaw/treaties...law/-and-www.icrc.org/ara/war تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريخ الزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارة ،
31/1/3112 

 2ابؽ، ػصػالكةع القانكف لدكلة االحت ؿ الحربي كمسؤكليتيا دي األراةي المحتمة، مرجع س 2
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األشػػػػػػخاص الػػػػػػذيف يكجػػػػػػدكف دػػػػػػي أم إقمػػػػػػيـ محتػػػػػػؿ بػػػػػػأم حػػػػػػاؿ كال بػػػػػػأم كي يػػػػػػة مػػػػػػف االنت ػػػػػػاع بيػػػػػػذه 
االت اقيػػػػػػػػة، سػػػػػػػػكاء بسػػػػػػػػبب أم تغييػػػػػػػػر يطػػػػػػػػرأ نتيجػػػػػػػػة الحػػػػػػػػت ؿ األراةػػػػػػػػي عمػػػػػػػػل مؤسسػػػػػػػػات اإلقمػػػػػػػػيـ 
المػػػػػذككر أك حككمتػػػػػو، أك بسػػػػػبب أم ات ػػػػػػاؽ يعقػػػػػد بػػػػػيف سػػػػػمطات اإلقمػػػػػػيـ المحتػػػػػؿ كدكلػػػػػة االحػػػػػػت ؿ، 

  1ك كذلؾ بسبب قياـ ىذه الدكلة بةـ كؿ أك جزء مف األراةي المحتمة."أ

( مػػػػػف 1كمػػػػػا ال يجػػػػػكز ل شػػػػػخاص المحميػػػػػيف أن سػػػػػيـ التنػػػػػازؿ عػػػػػف حقػػػػػكقيـ، حيػػػػػث نصػػػػػت المػػػػػادة )
ات اقيػػػػة جنيػػػػؼ:"ال يجػػػػكز لممحميػػػػيف التنػػػػازؿ دػػػػي أم حػػػػاؿ مػػػػف األحػػػػكاؿ جزغينػػػػا أك كميػػػػان عػػػػف الحقػػػػكؽ 

 اقيػػػػػة، أك بمقتةػػػػػل االت اقػػػػات الخاصػػػػػة المشػػػػػار إلييػػػػػا دػػػػػي المػػػػػادة الممنكحػػػػة ليػػػػػـ بمقتةػػػػػل ىػػػػػذه االت
 2السابقة إف كجدت."

االت اقيػػػػػػػات ال مسػػػػػػػطينية اإلسػػػػػػػراغيمية لػػػػػػػـ تتنػػػػػػػاكؿ تحديػػػػػػػد المركػػػػػػػز القػػػػػػػانكني لمقػػػػػػػكات اإلسػػػػػػػراغيمية كلػػػػػػػـ 
تعتبرىػػػػا قػػػػكات احػػػػت ؿ، كلكػػػػف ممػػػػا تةػػػػمنو إعػػػػ ف المبػػػػادئ مػػػػف أحكػػػػاـ يتبػػػػيف لنػػػػا أنػػػػو يتحػػػػدث عػػػػف 

ية، حيػػػػػث تنػػػػػاكؿ الػػػػػنص عمػػػػػل األكامػػػػػر العسػػػػػكرية، كىػػػػػي أكامػػػػػر لػػػػػـ تشػػػػػرع مػػػػػف قبػػػػػؿ سػػػػػمطة عسػػػػػكر 
نمػػػػػا جػػػػاءت نتيجػػػػة لمقػػػػكة العسػػػػػكرية الم ركةػػػػة عمػػػػل األرض المحتمػػػػة مػػػػػف  سػػػػمطة كطنيػػػػة شػػػػرعية، كا 
قبػػػػػػؿ قػػػػػػكات االحػػػػػػت ؿ، كعميػػػػػػو دػػػػػػ ف االت اقيػػػػػػات ال مسػػػػػػطينية اإلسػػػػػػراغيمية لػػػػػػـ يترتػػػػػػب عمييػػػػػػا أكةػػػػػػاع 

نيػػػػػاغي بػػػػػيف ال مسػػػػػطينييف كاإلسػػػػػراغيمييف، ديػػػػػي تتحػػػػػدث عػػػػػف إعػػػػػادة  نياغيػػػػػة كليسػػػػػت ات اقيػػػػػات سػػػػػ ـ
انتشػػػػار لمقػػػػكات اإلسػػػػراغيمية دػػػػي األراةػػػػي ال مسػػػػطينية، كمػػػػا أنيػػػػا تػػػػنص عمػػػػل صػػػػ حيات تنقػػػػؿ إلػػػػل 

 الجانب ال مسطيني كلكنيا ص حيات منقكصة.

ت اقيػػػػة مػػػػف ا( 1)جػػػػاء دػػػػي ات اقيػػػػة جنيػػػػؼ الرابعػػػػة شػػػػركط ل ت اقيػػػػات المؤقتػػػػة، حيػػػػث نصػػػػت المػػػػادة 
"يجػػػػػكز ل طػػػػػراؼ السػػػػػامية المتعاقػػػػػدة أف تعقػػػػػد ات اقيػػػػػات خاصػػػػػة أخػػػػػرل بشػػػػػأف أيػػػػػة مسػػػػػاغؿ  جنيػػػػػؼ:

تػػػػػػػػرل مػػػػػػػػف المناسػػػػػػػػب تسػػػػػػػػكيتيا بكي يػػػػػػػػة خاصػػػػػػػػة، كال يػػػػػػػػؤثر أم ات ػػػػػػػػاؽ تػػػػػػػػأثيران ةػػػػػػػػاران عمػػػػػػػػل كةػػػػػػػػع 
األشػػػػخاص المحميػػػػيف كمػػػػػا نظمتػػػػو ىػػػػػذه االت اقيػػػػة أك يقيػػػػد الحقػػػػػكؽ الممنكحػػػػة ليػػػػػـ بمقتةػػػػاىا". كمػػػػػا 

( مػػػػػػف ذات االت اقيػػػػػة تػػػػػػنص:" ال يحػػػػػـر  األشػػػػػػخاص المحميػػػػػكف الػػػػػػذيف يكجػػػػػدكف دػػػػػػي 21) أف المػػػػػادة

                                                           
:  كبركتكككالىا اإلةادييف  منشكر عمل المكقع اإللكتركني 1424ات اقية جنيؼ الرابعة لسنة  1

http://www.mofa.gov.iq/documentfiles/129844885646757133.pdf ،33/1/1231، تاريخ الزيارة 
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أم إقمػػػػػػيـ محتػػػػػػؿ بأيػػػػػػة كي يػػػػػػة مػػػػػػف االنت ػػػػػػاع بيػػػػػػذه االت اقيػػػػػػة سػػػػػػكاء بسػػػػػػبب أم تغييػػػػػػر يطػػػػػػرأ نتيجػػػػػػة 
الحػػػػػػت ؿ األراةػػػػػػي عمػػػػػػل مؤسسػػػػػػات اإلقمػػػػػػيـ المػػػػػػذككر أك حككمتػػػػػػو أك بسػػػػػػبب أم ات ػػػػػػاؽ يعقػػػػػػد بػػػػػػيف 

لػػػػة االحػػػػت ؿ أك كػػػػذلؾ بسػػػػبب قيػػػػاـ ىػػػػذه الدكلػػػػة بةػػػػـ كػػػػؿ أك جػػػػزء مػػػػف سػػػػمطات اإلقمػػػػيـ المحتػػػػؿ كدك 
 1األراةي المحتمة."

ات اقيػػػػات جنيػػػػؼ الرابعػػػػة ال تحظػػػػر إبػػػػراـ ات اقيػػػػات مػػػػع قػػػػكات االحػػػػت ؿ كلكػػػػف ىػػػػذا  يػػػػرل الباحػػػػث أف
بشػػػػػرط ىػػػػػاـ كىػػػػػك عػػػػػدـ االنتقػػػػػاص مػػػػػف الحقػػػػػكؽ الممنكحػػػػػة ل شػػػػػخاص المحميػػػػػيف بمكجػػػػػب االت اقيػػػػػة 

 بأم شكؿ كاف.

كدػػػػي مكقػػػػؼ لمحكمػػػػة  2/1/1461الجػػػػدير ذكػػػػره أف إسػػػػراغيؿ انةػػػػمت إلػػػػل ات اقيػػػػة جنيػػػػؼ دػػػػي مػػػػف 
العػػػػػدؿ العميػػػػػا اإلسػػػػػراغيمية مػػػػػف ات اقيػػػػػة جنيػػػػػؼ نجػػػػػدىا تقػػػػػكؿ  أف ات اقيػػػػػة جنيػػػػػؼ ال يمكنيػػػػػا أف تكػػػػػكف 
أساسػػػػػان قانكنيػػػػػان يسػػػػػتند إليػػػػػو سػػػػػكاف المنػػػػػاطؽ المحتمػػػػػة  نظػػػػػران ألف ىػػػػػذه االت اقيػػػػػة جػػػػػزء مػػػػػف القػػػػػانكف 

االت ػػػػػػػاقي أك التعاقػػػػػػػدم، كال يجػػػػػػػكز االسػػػػػػػتناد إلييػػػػػػػا دػػػػػػي محكمػػػػػػػة إسػػػػػػػراغيمية طالمػػػػػػػا لػػػػػػػـ يػػػػػػػتـ الػػػػػػدكلي 
 2استيعابيا مف قبؿ قانكف إسراغيمي.

أف قةػػػػػاء المحكمػػػػػة اإلسػػػػػراغيمية لػػػػػـ يسػػػػػتند إلػػػػػل أسػػػػػباب قانكنيػػػػػة دػػػػػي ردةػػػػػو لتطبيػػػػػؽ  يػػػػػرل الباحػػػػػث
سياسػػػػػػة اإلسػػػػػػراغيمية دػػػػػػػي ات اقيػػػػػػة جنيػػػػػػؼ عمػػػػػػػل السػػػػػػكاف المػػػػػػدنييف ال مسػػػػػػػطينييف كىػػػػػػذا تكادقػػػػػػان مػػػػػػػع ال

تعامميػػػػػػا مػػػػػػع ال مسػػػػػػطينييف، دػػػػػػ  يػػػػػػربط إسػػػػػػراغيؿ باألراةػػػػػػي ال مسػػػػػػطينية المحتمػػػػػػة سػػػػػػكل صػػػػػػمة  ػػػػػػزك 
 مسمح كاحت ؿ عسكرم.

رد ال قػػػػو الػػػػدكلي عمػػػػل المكقػػػػؼ اإلسػػػػراغيمي بعػػػػدـ تطبيػػػػؽ ات اقيػػػػة جنيػػػػؼ عمػػػػل األراةػػػػي ال مسػػػػطينية 
تػػػػػنص عمػػػػػل احتػػػػػراـ تطبيػػػػػؽ االت اقيػػػػػة دػػػػػي باالسػػػػػتناد إلػػػػػل نػػػػػص المػػػػػادة األكلػػػػػل مػػػػػف االت اقيػػػػػة التػػػػػي 

جميػػػػػع حػػػػػاالت االحػػػػػت ؿ الحربػػػػػي الجزغػػػػػي أك الكمػػػػػي، كبالتػػػػػالي ديػػػػػي تنطبػػػػػؽ عمػػػػػل أراةػػػػػي الةػػػػػ ة 
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عػػػػزات دكيكػػػػػات ةػػػػد حككمػػػػػة إسراغيؿ"قةػػػػية ألػػػػػكف مكريػػػػو"، انظػػػػػر عبػػػػد الػػػػػرحمف أبػػػػك النصػػػػػر،  241/14قػػػػرار عػػػػدؿ عميػػػػػا  .2
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الغربيػػػػة بمػػػػا دييػػػػا مدينػػػػة الخميػػػػؿ كقطػػػػاع  ػػػػزة  كعميػػػػو د سػػػػراغيؿ ممزمػػػػة بتطبيػػػػؽ أحكػػػػاـ االت اقيػػػػة التػػػػي 
 1. 1461صدقت عمييا عاـ

ادة عمػػػػػػل األقػػػػػػاليـ أك تتطمػػػػػػب اعتػػػػػػراؼ األطػػػػػػراؼ األخػػػػػػرل لػػػػػػـ تػػػػػػنص االت اقيػػػػػػة عمػػػػػػل ةػػػػػػركرة السػػػػػػي
( مػػػػف ات اقيػػػػة جنيػػػػؼ تػػػػـ اسػػػػتخداميا 3بيػػػػذه السػػػػيادة، كعبػػػػارة اإلقمػػػػيـ المنصػػػػكص عمييػػػػا دػػػػي المػػػػادة )

بمعناىػػػػػا الكاسػػػػػع دتشػػػػػمؿ الحػػػػػؽ القػػػػػانكني لمدكلػػػػػة عمػػػػػل إقميميػػػػػا كالحػػػػػؽ الػػػػػكاقعي دكف اشػػػػػتراط كجػػػػػكد 
 2السيادة المشركعة .

ا عارةػػػػت إسػػػػراغيؿ دػػػػي تطبيػػػػؽ االت اقيػػػػة تطبيقػػػػان قانكنيػػػػان  دػػػػ ف ىنػػػػاؾ اقتناعػػػػان ىنػػػػاؾ مػػػػف يػػػػرل أنػػػػو إذ
 3مف قبؿ المجتمع الدكلي بكجكب تطبيقيا.

أصػػػػػدر الحػػػػػاكـ العسػػػػػكرم اإلسػػػػػراغيمي قػػػػػراران يتراجػػػػػع ديػػػػػو عػػػػػف تطبيػػػػػؽ ات اقيػػػػػة جنيػػػػػؼ الرابعػػػػػة عمػػػػػل 
ت اقيػػػػػػة المػػػػػػذككرة، كقػػػػػػػد األراةػػػػػػي ال مسػػػػػػطينية المحتمػػػػػػة، كأنكػػػػػػر التػػػػػػزاـ إسػػػػػػراغيؿ بكجػػػػػػكب تطبيػػػػػػؽ اال

 أكرد ال قو اإلسراغيمي مجمكعة مف الحجم سبؽ كأف أشرنا إلييا.

 1421كػػػػػػاف مكقػػػػػػؼ الكاليػػػػػػات المتحػػػػػػدة األمريكيػػػػػػة بشػػػػػػأف األراةػػػػػػي ال مسػػػػػػطينية المحتمػػػػػػة بعػػػػػػد عػػػػػػاـ 
( كالػػػػػذم دعػػػػػا ديػػػػػو 323كاةػػػػػحان كىػػػػػذا يظيػػػػػر مػػػػػف خػػػػػ ؿ مكقػػػػػؼ مجمػػػػػس األمػػػػػف دػػػػػي القػػػػػرار رقػػػػػـ )

مػػػػف األراةػػػػي ال مسػػػػطينية المحتمػػػػة، كقػػػػد تػػػػـ التأكيػػػػد عمػػػػل ىػػػػذا القػػػػرار دػػػػي  إسػػػػراغيؿ إلػػػػل االنسػػػػحاب
( 323، كالػػػػػػذم دعػػػػػػا ديػػػػػػو إلػػػػػػل تطبيػػػػػػؽ قػػػػػػرار مجمػػػػػػس األمػػػػػػف رقػػػػػػـ )1412( عػػػػػػاـ 221القػػػػػػرار رقػػػػػػـ )

الػػػػػذم يطمػػػػػب ديػػػػػو مػػػػػف إسػػػػػراغيؿ االنسػػػػػحاب مػػػػػف األراةػػػػػي ال مسػػػػػطينية المحتمػػػػػة، كأكػػػػػد عمػػػػػل مكقػػػػػؼ 
كقكاعػػػػػد القػػػػػانكف الػػػػػدكلي، كمػػػػػا صػػػػػدرت قػػػػػرارات عػػػػػدة  مجمػػػػػس األمػػػػػف بشػػػػػأف تطبيػػػػػؽ ات اقيػػػػػات جنيػػػػػؼ

مػػػػػػف المػػػػػػؤتمرات الدكليػػػػػػة مثػػػػػػؿ القػػػػػػرار الصػػػػػػادر عػػػػػػف مػػػػػػؤتمر األمػػػػػػـ المتحػػػػػػدة لحقػػػػػػكؽ اإلنسػػػػػػاف دػػػػػػي 
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سػػػػراغيمية دػػػػي األراةػػػػي العربيػػػػة المحتمػػػػة دػػػػي ةػػػػكء قكاعػػػػد القػػػػانكف الػػػػدكلي العػػػػاـ، مكسػػػػل جميػػػػؿ القدسػػػػي، المسػػػػتكطنات اإل .2
 .262،صػ1443رسالة دكتكراة، جامعة القاىرة 

-1،عػػػػػػػػػػػدد31.صػػػػػػػػػػ ح الػػػػػػػػػػديف عػػػػػػػػػػامر، القػػػػػػػػػػدس كالقػػػػػػػػػػانكف الدكلي،مجمػػػػػػػػػػػة الحػػػػػػػػػػؽ، اتحػػػػػػػػػػاد المحػػػػػػػػػػاميف العػػػػػػػػػػرب لسػػػػػػػػػػنة  3
 .112،صػ3/1441
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، كالقػػػػػػرارات الصػػػػػػادرة مػػػػػػف المنظمػػػػػػات الدكليػػػػػػة المتخصصػػػػػػة المختم ػػػػػػة كالمجػػػػػػاف 1421طيػػػػػػراف عػػػػػػاـ
 1التابعة ل مـ المتحدة.

تعتبػػػػػػر مكممػػػػػػة  221ك 323كقػػػػػػرارات مجمػػػػػػس األمػػػػػػف الػػػػػػدكلي  142، 111قػػػػػػرارات الجمعيػػػػػػة العامػػػػػػة 
لقػػػػػرارات الجمعيػػػػػة العامػػػػػة ل مػػػػػـ المتحػػػػػدة ككنيػػػػػا تػػػػػدعك إلػػػػػل انسػػػػػحاب إسػػػػػراغيؿ مػػػػػف األراةػػػػػي التػػػػػي 

 1421.2احتمتيا عاـ 

كالػػػػػػذم دعػػػػػػا ديػػػػػػو إسػػػػػػراغيؿ لتطبيػػػػػػؽ  1421( عػػػػػػاـ 321كمػػػػػػا أصػػػػػػدر مجمػػػػػػس األمػػػػػػف القػػػػػػرار رقػػػػػػـ )
 3شرط. ات اقية جنيؼ الرابعة دكف قيد أك

اعتردػػػػػػت األمػػػػػػـ المتحػػػػػػدة دػػػػػػي قراراتيػػػػػػا بسػػػػػػيادة الشػػػػػػعب ال مسػػػػػػطيني عمػػػػػػل دمسػػػػػػطيف، كأعػػػػػػادت تأكيػػػػػػد 
( 32-د-3626حقػػػػػػػكؽ ال مسػػػػػػػطينييف  يػػػػػػػر القابمػػػػػػػة لمتصػػػػػػػرؼ، كمػػػػػػػف ىػػػػػػػذه القػػػػػػػرارات  القػػػػػػػرار رقػػػػػػػـ )

بتػػػػاريخ كػػػػانكف أكؿ، كالػػػػذم أكػػػػد مػػػػف جديػػػػد حقػػػػكؽ ال مسػػػػطينييف  يػػػػر القابمػػػػة لمتصػػػػرؼ، كالقػػػػرار رقػػػػـ 
، حيػػػػػػػػث تعػػػػػػػرب الجمعيػػػػػػػة العامػػػػػػػػة مػػػػػػػرة أخػػػػػػػرل عػػػػػػػػف 1412كػػػػػػػانكف أكؿ 1( بتػػػػػػػاريخ 31-د-3424)

قمقيػػػػػا العميػػػػػؽ لكػػػػػكف إسػػػػػراغيؿ تمنػػػػػع شػػػػػعب دمسػػػػػطيف مػػػػػف التمتػػػػػع بحقكقػػػػػو  يػػػػػر القابمػػػػػة لمتصػػػػػػرؼ، 
تشػػػػػريف ثػػػػػاني  36( بتػػػػػاريخ 31-23كمػػػػػف ممارسػػػػػة حقػػػػػو دػػػػػي تقريػػػػػر مصػػػػػيره بن سػػػػػو. كالقػػػػػرار رقػػػػػـ )

ال تػػػػػزاؿ  1421ف األراةػػػػػي العربيػػػػػة المحتمػػػػػة منػػػػػذ عػػػػػاـ الػػػػػذم أعػػػػػرب عػػػػػف بػػػػػال  القمػػػػػؽ لكػػػػػك  1411
منػػػػػػذ مػػػػػػا يزيػػػػػػد عمػػػػػػل عشػػػػػػر سػػػػػػنكات، تحػػػػػػت االحػػػػػػت ؿ اإلسػػػػػػراغيمي  يػػػػػػر الشػػػػػػرعي، كلكػػػػػػكف الشػػػػػػعب 
ال مسػػػػػػػػطيني ال يػػػػػػػػػزاؿ بعػػػػػػػػػد مةػػػػػػػػي ث ثػػػػػػػػػة عقػػػػػػػػػكد محركمػػػػػػػػان مػػػػػػػػػف ممارسػػػػػػػػػة حقكقػػػػػػػػو  يػػػػػػػػػر القابمػػػػػػػػػة 

منتيكػػػػػة بػػػػػذلؾ ميثػػػػػاؽ األمػػػػػـ لمتصػػػػػرؼ...كأداف القػػػػػرار اسػػػػػتمرار احػػػػػت ؿ إسػػػػػراغيؿ ل راةػػػػػي العربيػػػػػة 
 4المتحدة كمبادئ القانكف الدكلي كقرارات األمـ المتحدة المتكررة.

                                                           
 .144-141، صػ1441نيكيكرؾ-( األمـ المتحدة1411-)1411منشأ القةية ال مسطينية كتطكرىا  1

المتعمقػػػػػػيف بالقةػػػػػػػية  142ك111.أحمػػػػػػد حسػػػػػػف أبػػػػػػك جع ػػػػػػر، دراسػػػػػػة نقديػػػػػػة دػػػػػػػي قػػػػػػرارم الجمعيػػػػػػة العامػػػػػػة ل مػػػػػػـ المتحػػػػػػدة  2
 61،ص3111ال مسطينية، جامعة النجاح ال مسطينية 

 4/1/3112تاريخ الزيارة  .www.prc.orgمنشكر عمل المكقع التالي  3

دار الجميػػػػػؿ لمنشػػػػػر كالدراسػػػػػات كاألبحػػػػػاث ال مسػػػػػطينية، عمػػػػػاف  1سػػػػػالـ أحمػػػػػد قػػػػػكاطيف، دكلػػػػػة دمسػػػػػطيف الكةػػػػػع القػػػػػانكني، ط 4
 23-21، ص1441

http://www.prc.org/
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أكػػػػػػد مجمػػػػػػس األمػػػػػػف عمػػػػػػل انطبػػػػػػاؽ ات اقيػػػػػػة جنيػػػػػػؼ الرابعػػػػػػة عمػػػػػػل حالػػػػػػة االحػػػػػػت ؿ اإلسػػػػػػراغيمي دػػػػػػي 
، الػػػػذم صػػػػدر دػػػػي أعقػػػػاب االعتػػػػداء اإلسػػػػراغيمي 1424( عػػػػاـ 311دمسػػػػطيف كىػػػػذا دػػػػي القػػػػرار رقػػػػـ )

األقصػػػػل، كقػػػػد تةػػػػمف ىػػػػذا القػػػػرار إلػػػػزاـ إسػػػػراغيؿ كقػػػػكة محتمػػػػة ل راةػػػػي ال مسػػػػطينية  عمػػػػل المسػػػػجد
 بتطبيؽ ات اقية جنيؼ الرابعة تطبيقان مطمقان حتل زكاؿ االحت ؿ بشكؿ نياغي. 

ك اتخػػػػػػػذت الجمعيػػػػػػػة العامػػػػػػػة ل مػػػػػػػـ المتحػػػػػػػدة دػػػػػػػي دكرتيػػػػػػػا االسػػػػػػػتثناغية الطارغػػػػػػػة السػػػػػػػابعة المعنيػػػػػػػة 
 . تؤكػػػػد مػػػػف جديػػػػد عمػػػػل حػػػػؽ2( الػػػػذم تةػػػػمف مػػػػا يمػػػػي: 3-1-أ ط بقةػػػػية دمسػػػػطيف قرارىػػػػا رقػػػػـ )د

ال مسػػػػطينييف  يػػػػػر القابػػػػؿ لمتصػػػػػرؼ دػػػػي العػػػػػكدة إلػػػػل ديػػػػػارىـ كممتمكػػػػاتيـ دػػػػػي دمسػػػػطيف التػػػػػي شػػػػػردكا 
. تؤكػػػػػد مػػػػػف جديػػػػػد أيةػػػػػان حقػػػػػكؽ الشػػػػػعب ال مسػػػػػطيني 2عنيػػػػػا، كاقتمعػػػػػكا منيػػػػػا كتػػػػػدعك إلػػػػػل عػػػػػكدتيـ.

أ( الحػػػػػػؽ دػػػػػػي تقريػػػػػػر المصػػػػػػير دكف تػػػػػػدخؿ  يػػػػػػر القابمػػػػػػة لمتصػػػػػػرؼ دػػػػػػي دمسػػػػػػطيف بمػػػػػػا دػػػػػػي ذلػػػػػػؾ، )
خػػػػػارجي كدػػػػػي االسػػػػػتق ؿ الػػػػػكطني كالسػػػػػيادة الكطنيػػػػػة. )ب( الحػػػػػؽ دػػػػػي إقامػػػػػة دكلتػػػػػو المسػػػػػتقمة ذات 

. تؤكػػػػػػد مػػػػػػف جديػػػػػػد، حػػػػػػؽ منظمػػػػػػة التحريػػػػػػر ال مسػػػػػػطينية ممثمػػػػػػة الشػػػػػػعب ال مسػػػػػػطيني دػػػػػػي 6السػػػػػػيادة. 
المعنيػػػػة بقةػػػػية دمسػػػػطيف،  االشػػػػتراؾ عمػػػػل قػػػػدـ المسػػػػاكاة دػػػػي جميػػػػع الجيػػػػكد كالمػػػػداكالت كالمػػػػؤتمرات

مبػػػػدأ   . تؤكػػػػد مػػػػف جديػػػػد المبػػػػدأ األساسػػػػي2كالحالػػػػة دػػػػي الشػػػػرؽ األكسػػػػط دػػػػي إطػػػػار األمػػػػـ المتحػػػػدة.
. تطمػػػػػػب إلػػػػػػل إسػػػػػػراغيؿ أف تنسػػػػػػحب كميػػػػػػان كدكف قيػػػػػػد أك 1عػػػػػػدـ جػػػػػػكاز اكتسػػػػػػاب األراةػػػػػػي بػػػػػػالقكة: 

 1421اف شػػػػػرط مػػػػػف جميػػػػػع األراةػػػػػي ال مسػػػػػطينية كاألراةػػػػػي العربيػػػػػة األخػػػػػرل المحتمػػػػػة منػػػػػذ حزيػػػػػػر 
بمػػػػػا دييػػػػػا القػػػػػدس تاركػػػػػة جميػػػػػع الممتمكػػػػػات كالمرادػػػػػؽ سػػػػػميمة، تحػػػػػث عمػػػػػل بػػػػػدء ىػػػػػذا االنسػػػػػحاب مػػػػػف 

 1411.1تشريف ثاني  16جميع األراةي المحتمة قبؿ 

تعمػػػػػػػدت الحككمػػػػػػػة اإلسػػػػػػػراغيمية زرع المسػػػػػػػتكطنات الصػػػػػػػييكنية دػػػػػػػي األراةػػػػػػػي المحتمػػػػػػػة كادػػػػػػػة كقػػػػػػػد 
 مسػػػػػػطينية إلقامػػػػػػة المسػػػػػػتكطنات عمييػػػػػػا، كىػػػػػػذا قامػػػػػػت السػػػػػػمطات اإلسػػػػػػراغيمية بمصػػػػػػادرة األراةػػػػػػي ال

دػػػػي محاكلػػػػة منيػػػػا لمسػػػػيطرة عمػػػػل األرض كالسػػػػكاف كمنػػػػع االنسػػػػحاب منيػػػػا بػػػػالقكة، كت تيػػػػت المنػػػػاطؽ 
السػػػػكنية ال مسػػػػطينية كمحاصػػػػرة التجمعػػػػات ال مسػػػػطينية مػػػػف أجػػػػؿ عزليػػػػا عػػػػف بعةػػػػيا الػػػػبعض، كقػػػػد 

ؽ ىػػػػذا اليػػػػػدؼ، حيػػػػث أقيمػػػػػت سػػػػعت إسػػػػراغيؿ مػػػػػف خػػػػ ؿ اسػػػػتيطانيا دػػػػػي منطقػػػػة الخميػػػػؿ إلػػػػػل تحقيػػػػ

                                                           
 .22-22سالـ أحمد قكاطيف، مرجع سابؽ، صػ 1
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مسػػػػػتكطنة "ك ػػػػػار عتصػػػػػيكف" عمػػػػػل الشػػػػػارع الرغيسػػػػػي بػػػػػيف القػػػػػدس كالخميػػػػػؿ  ديػػػػػي ت صػػػػػؿ المنطقتػػػػػيف 
 1عف بعةيما، كتحتؿ مكقعان عسكريان ميمان.

تشػػػػكؿ المسػػػػتكطنات اإلسػػػػػراغيمية حػػػػكؿ مدينػػػػػة الخميػػػػؿ حػػػػػزاـ عػػػػازؿ ليػػػػػا عػػػػف ري يػػػػػا كالبمػػػػدات التابعػػػػػة 
كريػػػػػػػػػات أربػػػػػػػػػع ك"رامػػػػػػػػػات مامريػػػػػػػػػة" كخارصػػػػػػػػػينا" شػػػػػػػػػماالن ك ليػػػػػػػػػا حيػػػػػػػػػث تتػػػػػػػػػكزع حكليا:مسػػػػػػػػػتكطنات 

"حاجػػػػػػام"، ك"ىػػػػػػار" منػػػػػػكح" جنػػػػػػكبي الخميػػػػػػؿ، مسػػػػػػتكطنة "ك ػػػػػػار عتصػػػػػػيكف" عمػػػػػػل الطريػػػػػػؽ الرغيسػػػػػػي 
الػػػػػػػػػذم يػػػػػػػػػربط الخميػػػػػػػػػؿ ببيػػػػػػػػػت لحػػػػػػػػػـ، كمسػػػػػػػػػتكطنة كرمػػػػػػػػػي تسػػػػػػػػػكر، ك" تسػػػػػػػػػكريؼ" شػػػػػػػػػماؿ الخميػػػػػػػػػؿ، 

نة "تيمػػػػػػػيـ" ك"أدكرا"، كمسػػػػػػػتكطنة متساد"أسػػػػػػػ ر" ،كمسػػػػػػػتكطنة متساد"شمعكف"شػػػػػػػماؿ الخميػػػػػػػؿ، كمسػػػػػػػتكط
ك"ناحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ أدكرايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ" ك"نيجكىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكت" رب الخميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ، كمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتكطنة"بيت يتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر" 
ك"زكىر"ك"ماعكف"ك"أشػػػػػػككلكت" ك"كرميػػػػػػؿ" ك"سكسػػػػػػيا" كمعػػػػػػالي ى ػػػػػػار"بني حي ػػػػػػر يػػػػػػاكيف"ك عتناغيػػػػػػؿ، 

 2ك"تينو عماريـ" ك"شاني لي نو" ك"شمعو" جنكب شرؽ الخميؿ.

مسػػػػتكطنات منيػػػػػا مسػػػػتكطنة بيػػػػت ىداسػػػػػا"الدبكيا"، كدػػػػي داخػػػػؿ مدينػػػػة الخميػػػػػؿ تػػػػـ إنشػػػػاء عػػػػػدد مػػػػف ال
 1114بيػػػػػت ركمانك"مدرسػػػػػة أسػػػػػامة بػػػػػف منقػػػػػذ" الػػػػػذم أنشػػػػػ  عػػػػػاـ 3التػػػػػي تقػػػػػع كسػػػػػط مدينػػػػػة الخميػػػػػؿ،

مػػػػػػػف قبػػػػػػػؿ سػػػػػػػمطات االنتػػػػػػػداب  1411عمػػػػػػػل أرض تعػػػػػػػكد ممكيتيػػػػػػػا لعاغمػػػػػػػة عربيػػػػػػػة، كاسػػػػػػػتخدـ عػػػػػػػاـ 
لمبنػػػػات أطمػػػػؽ عمييػػػػا مدرسػػػػة البريطػػػػاني مركػػػػزان لمشػػػػرطة، تػػػػـ تحكيمػػػػو دػػػػي العيػػػػد األردنػػػػي إلػػػػل مدرسػػػػة 

، حيػػػػػث تػػػػػـ إ ػػػػػ ؽ المدرسػػػػػة 1412تػػػػػـ إقامػػػػػة ىػػػػػذه المسػػػػػتكطنة دػػػػػي تمػػػػػكز عػػػػػاـ 4أسػػػػػامة بػػػػػف منقػػػػػذ.
( طالػػػػػػب دمسػػػػػػطيني، كأدعػػػػػػل "مكشػػػػػػيو لي نغػػػػػػر" أف ممكيػػػػػػة ىػػػػػػذه المدرسػػػػػػة 111التػػػػػػي كانػػػػػػت تةػػػػػػـ )

 5تعكد لمييكد، دقامكا بترميمو كنشركا حكلو النقاط العسكرية.

                                                           
 .61ػص ح حسف محمكد أبك الرب، االستيطاف الصييكني دي مدينة الخميؿ،مرجع سابؽ، ص 1

 .111-41ص ح أبك الرب، االستيطاف دي مدينة الخميؿ، مرجع سابؽ، صػ 2

 314،صػ1411تيسير جبارة كآخركف، مدينة خميؿ الرحمف، مركز األبحاث رابطة الجامعييف، الخميؿ، دمسطيف،  3

 .2،صػ3112،دمسطيف-لجنة إعمار الخميؿ: كاقع االستيطاف الييكدم داخؿ البمدة القديمة دي الخميؿ، الخميؿ 4

 .332تيسير جبارة كآخركف، مرجع سابؽ، صػ 5




 

12 
 

، كقػػػػػد تػػػػـ تكسػػػػػيع 1412مقامػػػػة دػػػػػكؽ المكقػػػػع األثػػػػػرم دػػػػي تػػػػؿ الرميػػػػػدة عػػػػاـ مسػػػػتكطنة تػػػػؿ الرميػػػػػدة ال
ىػػػػػػػذه المسػػػػػػػتكطنة عمػػػػػػػل حسػػػػػػػاب محطػػػػػػػة الباصػػػػػػػات المركزيػػػػػػػة،  كأصػػػػػػػبحت متصػػػػػػػمة مػػػػػػػع" الػػػػػػػدبكيا" 

 1كشكمت حيان ييكديان متص ن مع بعةو البعض كسط مدينة الخميؿ.

كػػػػػػػػزم كسػػػػػػػػط مدينػػػػػػػػة كالحػػػػػػػػي الييكدم"أبراىػػػػػػػػاـ أبينػػػػػػػػك" دػػػػػػػػي الجيػػػػػػػػة الشػػػػػػػػمالية لسػػػػػػػػكؽ الخةػػػػػػػػار المر 
الخميػػػػػػؿ، كقامػػػػػػت سػػػػػػمطات االحػػػػػػت ؿ بػػػػػػ   ؽ سػػػػػػكؽ الخةػػػػػػار كةػػػػػػمتو لمحػػػػػػي الييػػػػػػكدم، كأصػػػػػػبح 

ىػػػػذا باإلةػػػػادة إلػػػػل مسػػػػتكطنة بيػػػػت حسػػػػكف" شػػػػماؿ 2يشػػػػكؿ بػػػػؤرة اسػػػػتيطانية دػػػػي قمػػػػب مدينػػػػة الخميػػػػؿ.
مسػػػػػػتكطنة بيػػػػػػت ىداسػػػػػػا، كمسػػػػػػتكطنة"بيت شنيرسػػػػػػكف" جنػػػػػػكب مسػػػػػػتكطنة "بيػػػػػػت ىداسػػػػػػا"، باإلةػػػػػػادة 

" متػػػػػػر مربػػػػػػع، تقػػػػػػع أمػػػػػػاـ الحػػػػػػـر 211ة كالتػػػػػػي ىػػػػػػي عبػػػػػػارة عػػػػػػف بنػػػػػػاء كسػػػػػػاحة تبمػػػػػػ  "إلػػػػػػل االسػػػػػػتراح
، كاسػػػػػػتكلل عمييػػػػػػا 1422اإلبراىيمػػػػػػي، كتعػػػػػػكد ممكيتيػػػػػػا لبمديػػػػػػة الخميػػػػػػؿ، حيػػػػػػث قامػػػػػػت ببناغيػػػػػػا عػػػػػػاـ 

المسػػػػػػػتكطنكف كحكلكىػػػػػػػا إلػػػػػػػل مركػػػػػػػز لممعمكمػػػػػػػات، كقاعػػػػػػػة لمترديػػػػػػػو ككادتيريػػػػػػػا لممسػػػػػػػتكطنيف كجػػػػػػػيش 
 3ييكد الذيف يزكركف الحـر اإلبراىيمي.االحت ؿ الذم يقكـ بحراسة ال

مدينػػػػػػػة الخميػػػػػػػؿ مػػػػػػػف المػػػػػػػدف ذات األىميػػػػػػػة الدينيػػػػػػػة، كىػػػػػػػي جػػػػػػػزء مػػػػػػػف الةػػػػػػػ ة الغربيػػػػػػػة المحتمػػػػػػػة،  
كبالتػػػػػالي تنطبػػػػػؽ عمييػػػػػا ات اقيػػػػػة جنيػػػػػؼ باعتبارىػػػػػا جػػػػػزءُا مػػػػػف األراةػػػػػي ال مسػػػػػطينية المحتمػػػػػة ، كقػػػػػد 

نية دػػػػػػػي األراةػػػػػػػي ال مسػػػػػػػطينية أكػػػػػػػدت القػػػػػػػرارات الدكليػػػػػػػة عمػػػػػػػل عػػػػػػػدـ قانكنيػػػػػػػة النشػػػػػػػاطات االسػػػػػػػتيطا
آذار  33( بتػػػػػػاريخ 222المحتمػػػػػػة بمػػػػػػا دييػػػػػػا مدينػػػػػػة الخميػػػػػػؿ كذلػػػػػػؾ دػػػػػػي قػػػػػػرارا مجمػػػػػػس األمػػػػػػف رقػػػػػػـ )

، كمػػػػا طمػػػػب ديػػػػو مػػػػف إسػػػػراغيؿ أف تمتػػػػـز بدقػػػػة بات اقيػػػػة جنيػػػػؼ الرابعػػػػة باعتبارىػػػػا سػػػػمطة 1414لسػػػػنة
 4احت ؿ.

كػػػػػػػػانكف أكؿ  16تػػػػػػػػاريخ ( ب124-26الجمعيػػػػػػػػة العامػػػػػػػػة ل مػػػػػػػػـ المتحػػػػػػػػدة دعػػػػػػػػت دػػػػػػػػي قرارىػػػػػػػػا رقػػػػػػػػـ )
إلػػػػل انسػػػػػحاب إسػػػػػراغيؿ الكامػػػػؿ  يػػػػػر المشػػػػػركط مػػػػػف جميػػػػع األراةػػػػػي ال مسػػػػػطينية كاألراةػػػػػي  1411
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بمػػػػػا دػػػػػي ذلػػػػػؾ القػػػػػدس، كدقػػػػػان لممبػػػػػدأ األساسػػػػػي الػػػػػذم  1421العربيػػػػػة األخػػػػػرل المحتمػػػػػة منػػػػػذ حزيػػػػػراف 
 1يقةي بعدـ جكاز اكتساب األراةي بالقكة.

جػػػػػػػاء ديػػػػػػػو  إف  1411/آذار 1( بتػػػػػػػاريخ 226رقػػػػػػػـ )اتخػػػػػػػذ مجمػػػػػػػس األمػػػػػػػف قػػػػػػػراران باإلجمػػػػػػػاع تحػػػػػػػت 
جميػػػػػع التػػػػػدابير التػػػػػي اتخػػػػػذتيا إسػػػػػراغيؿ لتغييػػػػػر الطػػػػػابع المػػػػػادم أك التكػػػػػكيف الػػػػػديمغرادي أك اليياكػػػػػؿ 

بمػػػػػا  1421المؤسسػػػػػية أك الكةػػػػػع دػػػػػي األراةػػػػػي ال مسػػػػػطينية كالعربيػػػػػة األخػػػػػرل المحتمػػػػػة منػػػػػذ عػػػػػاـ 
نكنيػػػػػػة كأف سياسػػػػػػة إسػػػػػػراغيؿ كممارسػػػػػػتيا دييػػػػػػا القػػػػػػدس أك دػػػػػػي أم جػػػػػػزء منيػػػػػػا، لػػػػػػيس لػػػػػػو شػػػػػػرعية قا

بتػػػػكطيف أجػػػػزاء مػػػػف سػػػػكانيا كمياجرييػػػػا الجػػػػدد دػػػػي تمػػػػؾ األراةػػػػي تشػػػػكؿ انتياكػػػػان صػػػػارخان الت اقيػػػػة 
جنيػػػػػؼ الرابعػػػػػة المتعمقػػػػػة بحمايػػػػػة المػػػػػدنييف كقػػػػػت الحػػػػػرب، كتشػػػػػكؿ أيةػػػػػان عقبػػػػػة خطيػػػػػرة دػػػػػي سػػػػػبيؿ 

 2تحقيؽ سمـ شامؿ كعادؿ كداغـ دي الشرؽ األكسط.

تعػػػػد أرةػػػػان محتمػػػػة، كال تكجػػػػد سػػػػيادة لممحتػػػػؿ عمييػػػػا، كلسػػػػكانيا كمػػػػا ىػػػػك شػػػػأف بػػػػاقي مدينػػػػة الخميػػػػؿ 
سػػػػػكاف الةػػػػػ ة الغربيػػػػػة حػػػػػؽ مقاكمػػػػػة االحػػػػػت ؿ، كقػػػػػد تأكػػػػػد حػػػػػؽ الشػػػػػعب ال مسػػػػػطيني دػػػػػي المقاكمػػػػػة 

 1411( لعػػػػػػػػػاـ 3224المسػػػػػػػػػمحة دػػػػػػػػػي العديػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػرارات األمػػػػػػػػػـ المتحػػػػػػػػػدة منيػػػػػػػػػا القػػػػػػػػػرار رقػػػػػػػػػـ )
تنكػػػػػػر حػػػػػػؽ تقريػػػػػػر المصػػػػػػير لمشػػػػػػعكب التػػػػػػي أعتػػػػػػرؼ بأنيػػػػػػا  كتةػػػػػػمف:"إدانة كادػػػػػػة الحككمػػػػػػات التػػػػػػي

 3أىؿ لو كخاصة شعكب جنكب أدريقيا كدمسطيف."

يخمػػػػػص الباحػػػػػث إلػػػػػل أف األراةػػػػػي ال مسػػػػػطينية تعتبػػػػػر خاةػػػػػعة ل حػػػػػت ؿ الحربػػػػػي اإلسػػػػػراغيمي منػػػػػذ 
ف حالػػػػػػػة الحػػػػػػػرب أك االحػػػػػػػت ؿ ال تع ػػػػػػػي الدكلػػػػػػػة المحتمػػػػػػػة مػػػػػػػف التزاماتيػػػػػػػا الدكليػػػػػػػة، 1421عػػػػػػػاـ  ، كا 
كلياتيا تجػػػػػاه السػػػػػكاف المػػػػػدنييف كاحتػػػػػراـ حقػػػػػكؽ اإلنسػػػػػاف دػػػػػي األراةػػػػػي التػػػػػي تحتميػػػػػا، خاصػػػػػة كمسػػػػػؤ 

سػػػػػراغيؿ كقعػػػػػت عمػػػػػل ات اقيػػػػػة  إذا كانػػػػػت الدكلػػػػػة المحتمػػػػػة مكقعػػػػػة عمػػػػػل ات اقيػػػػػات حقػػػػػكؽ اإلنسػػػػػاف، كا 
جنيػػػػػؼ كعمػػػػػل العيػػػػػديف الػػػػػدكلييف،  كىمػػػػػا العيػػػػػد الخػػػػػاص بػػػػػالحقكؽ االقتصػػػػػادية كاالجتماعيػػػػػة كالعيػػػػػد 

قكؽ الدكليػػػػػة السياسػػػػػية، لػػػػػذلؾ دػػػػػ ف أحكػػػػػاـ كقكاعػػػػػد القػػػػػانكف الػػػػػدكلي اإلنسػػػػػاني تنطبػػػػػؽ الخػػػػػاص بػػػػػالح

                                                           
 .22سالـ أحمد قكاطيف، مرجع سابؽ، صػ 1

 .22سالـ أحمد قكاطيف، مرجع سابؽ، صػ 2

أمينػػػػػػة شػػػػػػريؼ دػػػػػػكزم حمػػػػػػداف، حمايػػػػػػة المػػػػػػدنييف دػػػػػػي األراةػػػػػػي ال مسػػػػػػطينية المحتمػػػػػػة )ات اقيػػػػػػة جنيػػػػػػؼ(، رسػػػػػػالةة ماجسػػػػػػتير،  3
 .34،صػ،3111جامعة النجاح الكطنية دمسطيف،
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عمػػػػػػػل األراةػػػػػػػي ال مسػػػػػػػطينية، كتحديػػػػػػػدان ات اقيػػػػػػػة جنيػػػػػػػؼ الرابعػػػػػػػة المتعمقػػػػػػػة بحمايػػػػػػػة المػػػػػػػدنييف زمػػػػػػػف 
الحػػػػػػرب، كىػػػػػػذا مػػػػػػا أكػػػػػػدت عميػػػػػػو المنظمػػػػػػات الدكليػػػػػػة الحقكقيػػػػػػة كاألمػػػػػػـ المتحػػػػػػدة كىيغاتيػػػػػػا كمحكمػػػػػػة 

 العدؿ الدكلية.

أف التزامػػػػػػات سػػػػػػمطة االحػػػػػػت ؿ التػػػػػػي جػػػػػػاءت بيػػػػػػا ات اقيػػػػػػات جنيػػػػػػؼ األربعػػػػػػة متطػػػػػػكرة  ل الباحػػػػػػثيػػػػػػر 
عػػػػػف مػػػػػا جػػػػػاء دػػػػػي قكاعػػػػػد الىػػػػػام، كتحديػػػػػدان بشػػػػػأف المػػػػػدنييف دػػػػػي البمػػػػػد المحتػػػػػؿ مػػػػػف حيػػػػػث حػػػػػدىا 

 لسمطة المحتؿ مف أجؿ التخ يؼ مف معاناتيـ.

ؿ قاغمػػػػػان، كلكػػػػػف إسػػػػػراغيؿ يسػػػػػتمر تطبيػػػػػؽ ات اقيػػػػػة جنيػػػػػؼ عمػػػػػل األراةػػػػػي ال مسػػػػػطينية مػػػػػاداـ االحػػػػػت 
تػػػػردض تطبيػػػػؽ االت اقيػػػػة، كتصػػػػر عمػػػػل عػػػػدـ اعتراديػػػػا باالنطبػػػػاؽ القػػػػانكني ألحكػػػػاـ القػػػػانكف الػػػػدكلي 
اإلنسػػػػػػػاني، حيػػػػػػػث تقػػػػػػػكـ بممارسػػػػػػػة انتياكػػػػػػػات منظمػػػػػػػة بحػػػػػػػؽ المػػػػػػػدنييف دػػػػػػػي األراةػػػػػػػي ال مسػػػػػػػطينية 

لدكليػػػػػة، كسػػػػػنتناكؿ المحتمػػػػػة ةػػػػػاربة بعػػػػػرض الحػػػػػاغط قكاعػػػػػد القػػػػػانكف الػػػػػدكلي اإلنسػػػػػاني، كاالت اقيػػػػػات ا
دػػػػػي المبحػػػػػث الثػػػػػاني مػػػػػف ىػػػػػذه الدراسػػػػػة بيػػػػػاف االنتياكػػػػػات اإلسػػػػػراغيمية بحػػػػػؽ السػػػػػكاف المػػػػػدنييف دػػػػػي 

 األراةي ال مسطينية، كمدل خرقيا لقكاعد القانكف الدكلي اإلنساني.
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 :االنتهاكات اإلسرائيمية في مدينة الخميل: المبحث الثاني

كقػػػػػػػكة احػػػػػػػت ؿ حربػػػػػػػي تسػػػػػػػيطر عمػػػػػػػل األراةػػػػػػػي ال مسػػػػػػػطينية  المجتمػػػػػػػع الػػػػػػػدكلي ب سػػػػػػػراغيؿعتػػػػػػػرؼ ا
، كباعتبػػػػار األراةػػػػػي ال مسػػػػػطينية أراض محتمػػػػػة د نػػػػو ينطبػػػػػؽ عمييػػػػػا أحكػػػػػاـ 1421المحتمػػػػة منػػػػػذ عػػػػػاـ

، الخاصػػػػػة بحمايػػػػػة السػػػػػكاف المػػػػػدنييف زمػػػػػف الحػػػػػرب، كباعتبػػػػػار 1424ات اقيػػػػػة جنيػػػػػؼ الرابعػػػػػة لعػػػػػاـ 
ؽ نصكصػػػػػػيا، كلزامػػػػػػان عمييػػػػػػا احتػػػػػػراـ كادػػػػػػة إسػػػػػػراغيؿ طػػػػػػرؼ دػػػػػػي ىػػػػػػذه االت اقيػػػػػػة ديػػػػػػي ممزمػػػػػػة بتطبيػػػػػػ

 قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني بتكدير الحماية الكاممة لمسكاف المدنييف.

 ـ قكاعػػػػد القػػػػانكف الػػػػدكلي اإلنسػػػػػانيلكػػػػف إسػػػػراغيؿ لػػػػـ تعتػػػػرؼ بأنيػػػػا دكلػػػػة احػػػػت ؿ حربػػػػي، كلػػػػـ تحتػػػػر 
ل عيػػػػػػاف المدنيػػػػػػة،  كال المبػػػػػػادئ األساسػػػػػػية لػػػػػػو، كقػػػػػػد حظػػػػػػرت ات اقيػػػػػػة جنيػػػػػػؼ الرابعػػػػػػة أم اسػػػػػػتيداؼ

( مػػػػػػػف ات اقيػػػػػػػة جنيػػػػػػػؼ الرابعػػػػػػػة:"يحظر عمػػػػػػػل دكلػػػػػػػة االحػػػػػػػت ؿ الحربػػػػػػػي أف 62دقػػػػػػػد نصػػػػػػػت المػػػػػػػادة )
تػػػػػػدمر أم ممتمكػػػػػػات خاصػػػػػػة، ثابتػػػػػػة أك منقكلػػػػػػة تتعمػػػػػػؽ بػػػػػػأدراد أك جماعػػػػػػات، أك بالدكلػػػػػػة كالسػػػػػػمطات 

 1العامة أك المنظمات االجتماعية أك التعاكنية."

حػػػػػؽ لممػػػػػػدنييف دػػػػػي األراةػػػػػي المحتمػػػػػػة ممارسػػػػػة كادػػػػػة حقػػػػػػكقيـ بمكجػػػػػب االت اقيػػػػػة المػػػػػػذككرة أعػػػػػ ه ي
الشخصػػػػية كالخاصػػػػة، كلكػػػػف االحػػػػت ؿ اإلسػػػػراغيمي لػػػػـ يحتػػػػـر تمػػػػؾ الحقػػػػكؽ، كالسػػػػؤاؿ ىػػػػك ىػػػػؿ كػػػػاف 
لكجػػػػػػػػكد بعثػػػػػػػػة التكاجػػػػػػػػد الػػػػػػػػدكلي المؤقػػػػػػػػت دػػػػػػػػي مدينػػػػػػػػة الخميػػػػػػػػؿ دكران دػػػػػػػػي منػػػػػػػػع ارتكػػػػػػػػاب االحػػػػػػػػت ؿ 

ىػػػػذا مػػػػا سػػػػيككف خ صػػػػة تقػػػػدير الباحػػػػث بعػػػػد  اإلسػػػػراغيمي ل نتياكػػػػات بحػػػػؽ المػػػػدنييف ال مسػػػػطينييف،
 عرض أىـ كأبرز االنتياكات اإلسراغيمية لحقكؽ المدنييف ال مسطينييف.

تعػػػػػػػػددت االنتياكػػػػػػػػات اإلسػػػػػػػػراغيمية لحقػػػػػػػػكؽ المػػػػػػػػكاطف ال مسػػػػػػػػطيني دػػػػػػػػي كادػػػػػػػػة مػػػػػػػػدف كقػػػػػػػػرل الةػػػػػػػػ ة 
لحقػػػػػكؽ دارتكػػػػػب المحتػػػػػؿ اإلسػػػػػراغيمي كمػػػػػازاؿ يرتكػػػػػب حتػػػػػل اليػػػػػـك العديػػػػػد مػػػػػف االنتياكػػػػػات الغربيػػػػػة، 

ال مسػػػػػػػػطينييف، بارتكابػػػػػػػػو الجػػػػػػػػراغـ بحػػػػػػػػؽ األط ػػػػػػػػاؿ كالنسػػػػػػػػاء كالمػػػػػػػػدنييف، كأمػػػػػػػػاكف العبػػػػػػػػادة كالتعمػػػػػػػػيـ 
كلػػػػػػف يكػػػػػػكف بمقػػػػػػدكرنا كالمراكػػػػػػز الطبيػػػػػػة ةػػػػػػاربان بعػػػػػػرض الحػػػػػػاغط جميػػػػػػع قػػػػػػرارات الشػػػػػػرعية الدكليػػػػػػة، 

حتػػػػػػل  1421تعػػػػػػدادىا كتصػػػػػػني يا دػػػػػػي ىػػػػػػذا المبحػػػػػػث نظػػػػػػران لكثرتيػػػػػػا عمػػػػػػل مػػػػػػر السػػػػػػنكات منػػػػػػذ عػػػػػػاـ 
، كقػػػػػػد أثبتػػػػػػت ىػػػػػػذه االنتياكػػػػػػات بتقػػػػػػارير لجػػػػػػاف التحقيػػػػػػؽ الدكليػػػػػػة كتقػػػػػػارير الصػػػػػػميب األحمػػػػػػر  اليػػػػػػـك

                                                           

 http://www.mofa.gov.iq/documentfiles/129844885646757133.pdf 1424رابعة لسنة ات اقية جنيؼ ال 1.
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الػػػػػػدكلي، باإلةػػػػػػادة إلػػػػػػل شػػػػػػيادات مػػػػػػكاطني األراةػػػػػػي ال مسػػػػػػطينية المحتمػػػػػػة، كاألجانػػػػػػب الػػػػػػذيف زاركا 
  1المنطقة كالصح ييف.

مػػػػػػف تعرةػػػػػػت مدينػػػػػػة الخميػػػػػػؿ النتياكػػػػػػات مسػػػػػػتمرة مػػػػػػف قبػػػػػػؿ جػػػػػػيش االحػػػػػػت ؿ اإلسػػػػػػراغيمي كغيرىػػػػػػا 
األراةػػػػػػػي ال مسػػػػػػػطينية، كلكػػػػػػػف مػػػػػػػا يميػػػػػػػز مدينػػػػػػػة الخميػػػػػػػؿ عػػػػػػػف بػػػػػػػاقي المنػػػػػػػاطؽ ىػػػػػػػك كجػػػػػػػكد البػػػػػػػؤر 
االسػػػػػػتيطانية كسػػػػػػط مدينػػػػػػة الخميػػػػػػؿ خاصػػػػػػة دػػػػػػي الحػػػػػػـر اإلبراىيمػػػػػػي، حيػػػػػػث تػػػػػػـ االسػػػػػػتيطاف داخػػػػػػؿ 

 2الحـر كتـ اقتطاع جزء كبير منو لصالح المستكطنيف كتحكيمو إلل كنيس ييكدم.

تػػػػػو إلػػػػػل طػػػػػرد كترحيػػػػػؿ السػػػػػكاف المػػػػػدنييف الػػػػػذيف يقيمػػػػػكف عمػػػػػل ىػػػػػدؼ المخطػػػػػط الصػػػػػييكني منػػػػػذ بداي
األراةػػػػػػي ال مسػػػػػػطينية، دمػػػػػػارس المحتػػػػػػؿ شػػػػػػتل الةػػػػػػغكط عمػػػػػػل سػػػػػػكاف األراةػػػػػػي المحتمػػػػػػة بيػػػػػػدؼ 
ت ريػػػػػ  المنطقػػػػػة مػػػػػف سػػػػػكانيا  تمييػػػػػدان لتيكيػػػػػدىا كاسػػػػػتخداميا إلسػػػػػكاف الميػػػػػاجريف الجػػػػػدد، كقػػػػػد نػػػػػتم 

ف األراةػػػػػػػػػػي المحتمػػػػػػػػػػة، كتشػػػػػػػػػػير عػػػػػػػػػػف تمػػػػػػػػػػؾ السياسػػػػػػػػػػات التعسػػػػػػػػػػ ية اسػػػػػػػػػػتمرار نػػػػػػػػػػزكح السػػػػػػػػػػكاف مػػػػػػػػػػ
كأصػػػػػػػػبحكا  1446اإلحصػػػػػػػػاغيات إلػػػػػػػػل أف إجمػػػػػػػػالي ال مسػػػػػػػػطينييف الػػػػػػػػذيف تػػػػػػػػـ تػػػػػػػػرحيميـ قسػػػػػػػػران عػػػػػػػػاـ 

 3الجغيف أكثر مف أربعة م ييف دمسطيني.

ارتكػػػػػػػػب المحتػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػذابح ةػػػػػػػػد المػػػػػػػػدنييف ال مسػػػػػػػػطينييف، كمنيػػػػػػػػا مذبحػػػػػػػػة الحػػػػػػػػـر اإلبراىيمػػػػػػػػي عػػػػػػػػاـ 
اجػػػػد الػػػػدكلي محػػػػؿ الدراسػػػػة، كبعػػػػدىا قتمػػػػت الػػػػدبابات ، التػػػػي عمػػػػل أثرىػػػػا تػػػػـ إرسػػػػاؿ بعثػػػػة التك 1994

، كمػػػػػا أنيػػػػػا دػػػػػي 5/10/2001كالطػػػػػاغرات اإلسػػػػػراغيمية خمسػػػػػة دمسػػػػػطينييف دػػػػػي مدينػػػػػة الخميػػػػػؿ بتػػػػػاريخ 
  4.كثير مف األحياف ارتكبت عمميات قتؿ جماعي دكف كجكد مبررات لمقتؿ

ف الػػػػػػدكلي، كىػػػػػػي جريمػػػػػػة أنكػػػػػػر اإلسػػػػػػراغيميكف حػػػػػػؽ ال مسػػػػػػطينييف دػػػػػػي الكجػػػػػػكد خ دػػػػػػان ألحكػػػػػػاـ القػػػػػػانك 
/أ( 6كاجبػػػػة العقػػػػاب، كتنػػػػدرج ةػػػػمف جػػػػراغـ اإلبػػػػادة الجماعيػػػػة المعاقػػػػب عمييػػػػا كدقػػػػان ألحكػػػػاـ المػػػػادة )

                                                           
 212محي الديف عمل عشماكم، حقكؽ المدنييف تحت االحت ؿ الحربي، مرجع سابؽ،صػ 1

، جامعػػػػػة 3111-1421صػػػػػ ح حسػػػػػف محمػػػػػكد أبػػػػػك الػػػػػرب، رسػػػػػالة ماجسػػػػػتير "االسػػػػػتيطاف الصػػػػػييكني دػػػػػي منطقػػػػػة الخميػػػػػؿ  2
 .62،صػ3116نية النجاح الكط

دار ال كػػػػػػػر  1سػػػػػػػامر جػػػػػػػابر البمتػػػػػػػاجي، حمايػػػػػػػة المػػػػػػػدنييف دػػػػػػػي زمػػػػػػػف النزاعػػػػػػػات المسػػػػػػػمحة )الجريمػػػػػػػة، آليػػػػػػػات الحمايػػػػػػػة( ط 3
 .66،صػ3112الجامعي، اإلسكندرية،

حالػػػػػػػة حقػػػػػػػكؽ المػػػػػػػكاطف ال مسػػػػػػػطيني، الييغػػػػػػػة ال مسػػػػػػػطينية المسػػػػػػػتقمة لحقػػػػػػػكؽ المػػػػػػػكاطف، التقريػػػػػػػر السػػػػػػػنكم السػػػػػػػابع، مرجػػػػػػػع  4
 12سابؽ،صػ
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( مػػػػػػػػف ات اقيػػػػػػػػة جنيػػػػػػػػؼ 147مػػػػػػػػف النظػػػػػػػػاـ األساسػػػػػػػػي لممحكمػػػػػػػػة الجناغيػػػػػػػػة الدكليػػػػػػػػة، ككدقػػػػػػػػان لممػػػػػػػػادة )
 الرابعة.

حاطػػػػػة بالكرامػػػػػة ةػػػػػد المػػػػػدنييف مارسػػػػػت سػػػػػمطات االحػػػػػت ؿ اإلسػػػػػراغيمي أسػػػػػاليب المعاممػػػػػة القاسػػػػػية كال
كىػػػػػػذا خ دػػػػػػان لممػػػػػػادة الثالثػػػػػػة مػػػػػػف  ال مسػػػػػػطينييف بشػػػػػػكؿ يػػػػػػكمي، خاصػػػػػػة عمػػػػػػل الحػػػػػػكاجز العسػػػػػػكرية،

اإلعػػػػ ف العػػػػالمي لحقػػػػكؽ اإلنسػػػػاف التػػػػي تػػػػنص أف:"لكػػػػؿ دػػػػرد الحػػػػؽ دػػػػي الحيػػػػاة كالحريػػػػة أك سػػػػ مة 
قكبػػػػػػػػات أك شخصػػػػػػػػو" كنصػػػػػػػػت المػػػػػػػػادة الخامسػػػػػػػػة "ال يجػػػػػػػػكز أف يتعػػػػػػػػرض اإلنسػػػػػػػػاف لمتعػػػػػػػػذيب كال لمع

  1المعام ت القاسية أك الكحشية أك الماسة بالكرامة.

اعتػػػػدل المسػػػػتكطنكف الييػػػػكد بالةػػػػرب عمػػػػل ط مػػػػيف دػػػػي البمػػػػدة القديمػػػػة مػػػػف مدينػػػػة الخميػػػػؿ أعمػػػػارىـ 
، 1/6/2014( سػػػػػػػػػنكات تحػػػػػػػػػت نظػػػػػػػػػر قػػػػػػػػػكات االحػػػػػػػػػت ؿ المتكاجػػػػػػػػػدة دػػػػػػػػػي المكػػػػػػػػػاف بتػػػػػػػػػاريخ 10ك7)

دػػػػػي تػػػػػؿ الرميػػػػدة، كاقػػػػػتحـ المسػػػػػتكطنكف بتػػػػػاريخ  ( عامػػػػان 32كاعتػػػػدكا عمػػػػػل مػػػػػكاطف يبمػػػػ  مػػػػػف العمػػػػػر )
منتػػػػػػػزه بمديػػػػػػػة الخميػػػػػػػؿ الكاقػػػػػػػع دػػػػػػػي سػػػػػػػاحات الحػػػػػػػـر اإلبراىيمػػػػػػػي كعبثػػػػػػػكا بمحتكياتػػػػػػػو،  14/6/2014

 2كحاكلكا حراثتو، كنصب خراطيـ كرشاشات مياه داخمو بالقكة.

( مػػػػػػػكاطف مػػػػػػػف محادظػػػػػػػة 19باعتقػػػػػػػاؿ ) 16/6/2014ريخ قامػػػػػػػت قػػػػػػػكات االحػػػػػػػت ؿ اإلسػػػػػػػراغيمي بتػػػػػػػا
( عامػػػػػان دػػػػػي منطقػػػػػة تػػػػػؿ الرميػػػػػده 15الخميػػػػػؿ، كقػػػػػاـ المسػػػػػتكطنكف باالعتػػػػػداء عمػػػػػل مػػػػػكاطف كط متػػػػػو )

كاحتجػػػػػزت الشػػػػػرطة اإلسػػػػػراغيمية الط مػػػػػة ككالػػػػػدىا دػػػػػي مركػػػػػز شػػػػػرطة كريػػػػػات أربػػػػػع لسػػػػػاعات كدرةػػػػػت 
/ق( مػػػػػػف النظػػػػػػاـ 7/1دقػػػػػػان لممػػػػػػادة )كك  3( يكمػػػػػػان.15عمػػػػػػل الط مػػػػػػة إقامػػػػػػة جبريػػػػػػة دػػػػػػي منزليػػػػػػا مػػػػػػدة )

األساسػػػػػػي لممحكمػػػػػػة الجناغيػػػػػػة الدكليػػػػػػة  دػػػػػػ ف السػػػػػػجف أك الحرمػػػػػػاف الشػػػػػػديد مػػػػػػف الحريػػػػػػة البدنيػػػػػػة بمػػػػػػا 
 يخالؼ المبادئ األساسية لمقانكف الدكلي يعد جريمة ةد اإلنسانية.

اقتحمػػػػػػت قػػػػػػػكات االحػػػػػػػت ؿ منػػػػػػازؿ المػػػػػػػكاطنيف كمحػػػػػػػاليـ التجاريػػػػػػػة، كقامػػػػػػت باقتحػػػػػػػاـ أحػػػػػػػد محػػػػػػػ ت 
بت جيػػػػػػر بػػػػػػاب المحػػػػػػؿ، كسػػػػػػرقت األمػػػػػػكاؿ المكجػػػػػػكدة ديػػػػػػو  23/6/2014لصػػػػػػرادة دػػػػػػي المدينػػػػػػة دػػػػػػي ا

 14/6/2014كأجيػػػػػػػػزة الحاسػػػػػػػػكب، كمػػػػػػػػا منعػػػػػػػػت المػػػػػػػػكاطنيف دػػػػػػػػي المدينػػػػػػػػة مػػػػػػػػف مغادرتيػػػػػػػػا بتػػػػػػػػاريخ 
                                                           

تػػػػػاريخ -  /www.un.org/ar/documents/udhrاإلعػػػػػ ف العػػػػػالمي لحقػػػػػكؽ اإلنسػػػػػاف، منشػػػػػكر عمػػػػػل المكقػػػػػع التػػػػػالي 1
 6/1/3112الزيارة 

/ حزيػػػػػػراف شػػػػػػير خػػػػػػ ؿ اإلسػػػػػػراغيمية االنتياكػػػػػػاتككالػػػػػػة األنبػػػػػػاء كالمعمكمػػػػػػات ال مسػػػػػػطينية )كدػػػػػػا(، مقػػػػػػاؿ الكتركنػػػػػػي بعنػػػػػػكاف:  2
تػػػػػػػػػػػػػػػاريخ   .  http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=9357، منشػػػػػػػػػػػػػػػكر عمػػػػػػػػػػػػػػػل الػػػػػػػػػػػػػػػرابط: 3112 يكنيػػػػػػػػػػػػػػػك
 2/1/3112الزيارة 
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كأعمنػػػػػػت محادظػػػػػػة الخميػػػػػػؿ منطقػػػػػػة عسػػػػػػكرية مغمقػػػػػػة حتػػػػػػل إشػػػػػػعار آخػػػػػػر، كأ مقػػػػػػت مػػػػػػداخؿ المدينػػػػػػة 
 1اإلسمنتية.الشمالية كالجنكبية بالمكعبات 

( مػػػػػػػف النظػػػػػػػاـ 4/أ/8( مػػػػػػػف البركتككػػػػػػػكؿ األكؿ الت اقيػػػػػػػات جنيػػػػػػػؼ، كالمػػػػػػػادة )85/5ككدقػػػػػػػان لممػػػػػػػادة )
األساسػػػػػػي لممحكمػػػػػػة الجناغيػػػػػػة الدكليػػػػػػة  يعتبػػػػػػر تػػػػػػدمير كا تصػػػػػػاب الممتمكػػػػػػات عمػػػػػػل نحػػػػػػك ال تبػػػػػػرره 

 ةركرات حربية كعمل نطاؽ كاسع مف المخال ات الجسيمة ل ت اقية.

لحػػػػػػاؽ األذل الشػػػػػػديد يسػػػػػػاىـ كجػػػػػػكد االسػػػػػػتيطا  ف الصػػػػػػييكني دػػػػػػي مدينػػػػػػة الخميػػػػػػؿ دػػػػػػي التةػػػػػػييؽ كا 
بأىػػػػالي المنطقػػػػة، حيػػػػث يمارسػػػػػكف الكثيػػػػر مػػػػف الممارسػػػػات االسػػػػػت زازية اليكميػػػػة ةػػػػد السػػػػكاف، د ػػػػػي 

قػػػػػػػاـ مجمكعػػػػػػػة مػػػػػػػف مسػػػػػػػتكطني كريػػػػػػػات أربػػػػػػػع برشػػػػػػػؽ مركبػػػػػػػات المػػػػػػػكاطنيف بالحجػػػػػػػارة  1/5/2014
كريػػػػات أربػػػػع شػػػػرؽ الخميػػػػؿ، كقامػػػػت جرادػػػػات  ( قػػػػرب مسػػػػتكطنة60أثنػػػػاء مركرىػػػػا عمػػػػل شػػػػارع رقػػػػـ )

بيػػػػػػػػدـ جػػػػػػػدراف أحػػػػػػػد المنػػػػػػػػازؿ دػػػػػػػي تػػػػػػػؿ الرميػػػػػػػػدة كسػػػػػػػط المدينػػػػػػػػة،  18/5/2014االحػػػػػػػت ؿ بتػػػػػػػاريخ 
  2كجردت أراةي مجاكرة بحجة البحث كالتنقيب عف ا ثار.

إسػػػػػػراغيؿ مازالػػػػػػت تخػػػػػػالؼ االلتزامػػػػػػات الممقػػػػػػاة عمػػػػػػل عاتقيػػػػػػا كدكلػػػػػػة محتمػػػػػػة بمكجػػػػػػب ات اقيػػػػػػة جنيػػػػػػؼ 
التػػػػػػػي تحظػػػػػػػر االعتػػػػػػػداء عمػػػػػػػل  حيػػػػػػػاة المػػػػػػػدنييف كسػػػػػػػ متيـ البدنيػػػػػػػة، كالقتػػػػػػػؿ  1949سػػػػػػػنة الرابعػػػػػػػة ل

( مػػػػػػف االت اقيػػػػػػة 147بجميػػػػػػع أنكاعػػػػػػو، كالمعاممػػػػػػة القاسػػػػػػية كالميينػػػػػػة كالتعػػػػػػذيب كالتشػػػػػػكيو، دالمػػػػػػادة )
اعتبػػػػػػرت القتػػػػػػؿ العمػػػػػػد، كالتعػػػػػػذيب، كالمعاممػػػػػػة ألإلنسػػػػػػانية، كتعمػػػػػػد إحػػػػػػداث آالـ شػػػػػػديدة أك اإلةػػػػػػرار 

 مة البدنيػػػػػة أك الصػػػػػحة، كالن ػػػػػي أك النقػػػػػؿ  يػػػػػر المشػػػػػركع، كالحجػػػػػز  يػػػػػر المشػػػػػركع، الخطيػػػػػر بالسػػػػػ
كحرمػػػػاف الشػػػػخص المحمػػػػي مػػػػف حقػػػػو دػػػػي أف يحػػػػاكـ بصػػػػكرة قانكنيػػػػة  يػػػػر متحيػػػػزة، كأخػػػػذ الرىػػػػاغف، 
كتػػػػػػػػدمير الممتمكػػػػػػػػات عمػػػػػػػػل نحػػػػػػػػك ال تبػػػػػػػػرره ةػػػػػػػػركرات حربيػػػػػػػػة عمػػػػػػػػل نطػػػػػػػػاؽ كبيػػػػػػػػر بطريقػػػػػػػػة  يػػػػػػػػر 

يمة كمػػػػػػف جػػػػػػػراغـ الحػػػػػػرب كدقػػػػػػػان لمبركتككػػػػػػكؿ اإلةػػػػػػػادي مشػػػػػػركعة كتعسػػػػػػ ية، مػػػػػػػف المخال ػػػػػػات الجسػػػػػػػ
، كالمتعمػػػػػػػػؽ بحمايػػػػػػػػة ةػػػػػػػػحايا النزاعػػػػػػػػات المسػػػػػػػػمحة 1977األكؿ الممحػػػػػػػػؽ بات اقيػػػػػػػػات جنيػػػػػػػػؼ لسػػػػػػػػنة 

 الدكلية.

ن ػػػػذت قػػػػػكات االحػػػػت ؿ اإلسػػػػػراغيمي إعػػػػدامات خػػػػػارج نطػػػػاؽ القػػػػػانكف )ا تيػػػػاالت( بحػػػػػؽ ال مسػػػػػطينييف، 
مركحيػػػػػػػػة إسػػػػػػػػراغيمية صػػػػػػػػاركخيف باتجػػػػػػػػاه حيػػػػػػػػث أطمقػػػػػػػػت  10/12/2001منيػػػػػػػػا مػػػػػػػػا حػػػػػػػػدث بتػػػػػػػػاريخ 

                                                           
/ حزيػػػػػػراف شػػػػػػير خػػػػػػ ؿ اإلسػػػػػػراغيمية االنتياكػػػػػػاتككالػػػػػػة األنبػػػػػػاء كالمعمكمػػػػػػات ال مسػػػػػػطينية )كدػػػػػػا(، مقػػػػػػاؿ الكتركنػػػػػػي بعنػػػػػػكاف:  1

تػػػػػػػػػػػػػػػاريخ   .  http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=9357، منشػػػػػػػػػػػػػػػكر عمػػػػػػػػػػػػػػػل الػػػػػػػػػػػػػػػرابط: 3112 يكنيػػػػػػػػػػػػػػػك
 2/1/3112تاريخ الزيارة   .2/1/3112الزيارة 

 2/1/3112تاريخ الزيارة  المرجعالسابقنفسه، 2

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=9357
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المػػػػكاطف )محمػػػػد سػػػػدر(، ككػػػػاف ىنػػػػاؾ عػػػػدد مػػػػف السػػػػيارات دػػػػي شػػػػارع مػػػػزدحـ بمدينػػػػة الخميػػػػؿ، قتػػػػؿ 
( سػػػػػػػنكات إةػػػػػػػادة إلصػػػػػػػابة عػػػػػػػدد مػػػػػػػف ركػػػػػػػاب السػػػػػػػيارات 5ك12ك 3جػػػػػػػراء ذلػػػػػػػؾ أط ػػػػػػػاؿ أعمػػػػػػػارىـ )

 1كالمارة بجراح.

كف الدكلي"اإلعػػػػػداـ خػػػػػارج نطػػػػػاؽ تعػػػػػد ىػػػػػذه الممارسػػػػػات اإلسػػػػػراغيمية  يػػػػػر قانكنيػػػػػة، تسػػػػػمل دػػػػػي القػػػػػان
القػػػػانكف"، كسياسػػػػة اال تيػػػػاالت التػػػػي ن ػػػػذىا اإلسػػػػراغيمييف بطريػػػػؽ الغػػػػدر كالخػػػػداع مػػػػف جػػػػراغـ الحػػػػرب 

/ب( مػػػػف ات اقيػػػػة الىػػػػام الخاصػػػػة بقػػػػكانيف كأعػػػػراؼ الحػػػػرب البريػػػػة لعػػػػاـ 23اسػػػػتنادان ألحكػػػػاـ المػػػػادة )
  2يش معاد أك إصابتيـ  دران.، كالتي تحظر قتؿ أدراد ينتمكف إلل دكلة معادية أك ج1907

( مػػػػػػػف ات اقيػػػػػػػة جنيػػػػػػػؼ الرابعػػػػػػػة ىػػػػػػػذا األمػػػػػػػر بػػػػػػػالحظر، ككػػػػػػػذلؾ القػػػػػػػرار رقػػػػػػػـ 147تناكلػػػػػػػت المػػػػػػػادة )
( الصػػػػػػػػادر عػػػػػػػػف المجمػػػػػػػػس االقتصػػػػػػػػادم كاالجتمػػػػػػػػاعي التػػػػػػػػابع ل مػػػػػػػػـ المتحػػػػػػػػدة، الػػػػػػػػذم 65/1989)

عػػػػػػداـ أرسػػػػػػل المبػػػػػػادئ التػػػػػػي تحظػػػػػػر عمميػػػػػػات اإلعػػػػػػداـ خػػػػػػارج القػػػػػػانكف كاإلعػػػػػػداـ دكف محاكمػػػػػػة كاإل
التعسػػػػ ي، كلػػػػـ يقبػػػػؿ التػػػػذرع بػػػػأم حػػػػاالت اسػػػػتثناغية بمػػػػا دػػػػي ذلػػػػؾ حالػػػػة عػػػػدـ االسػػػػتقرار السياسػػػػي أك 

( مػػػػػػف البركتككػػػػػػكؿ اإلةػػػػػػادي األكؿ الممحػػػػػػؽ 85/5حالػػػػػػة الحػػػػػػرب أك التيديػػػػػػد بيػػػػػػا، ككدقػػػػػػان لممػػػػػػادة )
( مػػػػػػػف النظػػػػػػػاـ األساسػػػػػػػي لممحكمػػػػػػػة الجناغيػػػػػػػة 8، كالمػػػػػػػادة )1977بات اقيػػػػػػػات جنيػػػػػػػؼ األربػػػػػػػع لسػػػػػػػنة 

لدكليػػػػػة يعتبػػػػػر مػػػػػف جػػػػػراغـ الحػػػػػرب تكجيػػػػػو ىجمػػػػػات مػػػػػع العػػػػػاـ المسػػػػػبؽ بأنيػػػػػا سػػػػػتؤدم إلػػػػػل قتػػػػػؿ أك ا
 3إصابة مدنييف.

جنػػػػػػكد االحػػػػػػت ؿ اإلسػػػػػػراغيمي باالعتػػػػػػداء عمػػػػػػل األط ػػػػػػاؿ دػػػػػػي المدينػػػػػػة داخػػػػػػؿ مدارسػػػػػػيـ أك دػػػػػػي  قػػػػػػاـ
الطريػػػػػػػػؽ إلييػػػػػػػػا، كىاجمػػػػػػػػت عػػػػػػػػددان مػػػػػػػػف المػػػػػػػػدارس ال مسػػػػػػػػطينية، كتنكعػػػػػػػػت كسػػػػػػػػاغؿ قتمػػػػػػػػو ل ط ػػػػػػػػاؿ 

( سػػػػػػػػنكات نتيجػػػػػػػػة إصػػػػػػػػابتيا، ككػػػػػػػػذلؾ قتػػػػػػػػؿ 8طينييف، مثػػػػػػػػؿ حادثػػػػػػػػة مقتػػػػػػػػؿ ط مػػػػػػػػة عمرىػػػػػػػػا )ال مسػػػػػػػػ
( أشػػػػػير جػػػػػراء إطػػػػػ ؽ النػػػػػار عمػػػػػل سػػػػػيارة تسػػػػػتقميا عاغمػػػػػػة 3اإلسػػػػػراغيمييف ط ػػػػػ ن يبمػػػػػ  مػػػػػف العمػػػػػر )

، ىػػػػذا عػػػػدا عػػػػف حػػػػاالت 19/7/2001الط ػػػػؿ دػػػػي أحػػػػد الشػػػػكارع المؤديػػػػة إلػػػػل مدينػػػػة الخميػػػػؿ بتػػػػاريخ 
  4الت اال تياؿ.مقتؿ األط اؿ أثناء محاك 

                                                           
طف ال مسػػػػػػػطيني، الييغػػػػػػػة ال مسػػػػػػػطينية المسػػػػػػػتقمة لحقػػػػػػػكؽ المػػػػػػػكاطف، التقريػػػػػػػر السػػػػػػػنكم السػػػػػػػابع، مرجػػػػػػػع حالػػػػػػػة حقػػػػػػػكؽ المػػػػػػػكا 1

 4سابؽ،صػ

 (، المرجع السابؽ.32. داككد درعاكم سمسمة التقارير القانكنية ) 2

3 n=view&id=1689http://www.qanon.ps/news.php?actio  1/1/3112تاريخ الزيارة 

حالػػػػػة حقػػػػػكؽ المػػػػػكاطف ال مسػػػػػطيني، الييغػػػػػة ال مسػػػػػطينية المسػػػػػتقمة لحقػػػػػكؽ المػػػػػكاطف، التقريػػػػػر السػػػػػنكم السػػػػػابع، مرجػػػػػع سػػػػػابؽ،  4
 11صػ

http://www.qanon.ps/news.php?action=view&id=1689
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قتػػػػػػؿ اإلسػػػػػػراغيمييف ل ط ػػػػػػاؿ ال مسػػػػػػطينييف يعػػػػػػد انتياكػػػػػػان إلعػػػػػػ ف الجمعيػػػػػػة العامػػػػػػة ل مػػػػػػـ المتحػػػػػػدة  
كمػػػػػػا 1، 1989بشػػػػػػأف حمايػػػػػػة النسػػػػػػاء كاألط ػػػػػػاؿ دػػػػػػي حػػػػػػاالت الطػػػػػػكارئ كالنزاعػػػػػػات المسػػػػػػمحة لسػػػػػػنة 

كتعػػػػػد  تشػػػػػكؿ تمػػػػػؾ االنتياكػػػػػات تعػػػػػديان كاةػػػػػحان عمػػػػػل مجمكعػػػػػة مػػػػػف أحكػػػػػاـ ات اقيػػػػػة جنيػػػػػؼ الرابعػػػػػة،
( مػػػػػػػف بركتكككليػػػػػػػا الممحػػػػػػػؽ 5( مػػػػػػػف االت اقيػػػػػػػة كالمػػػػػػػادة )147جػػػػػػػراغـ حػػػػػػػرب كدقػػػػػػػان ألحكػػػػػػػاـ المػػػػػػػادة )

 .1977لسنة 

تعمػػػػػدت قػػػػػكات االحػػػػػت ؿ تكجيػػػػػو ىجمػػػػػات ةػػػػػد المبػػػػػاني كالمػػػػػكاد كالكحػػػػػدات الطبيػػػػػة ككسػػػػػاغؿ النقػػػػػؿ 
مػػػػػػف  101أكثػػػػػػر مػػػػػػف  7/7/2001الطبػػػػػي، حيػػػػػػث أصػػػػػػيب خػػػػػ ؿ انت اةػػػػػػة األقصػػػػػػل حتػػػػػػل تػػػػػاريخ 

إلسػػػػػػعاؼ التػػػػػػابعيف لميػػػػػػ ؿ األحمػػػػػػر ال مسػػػػػػطيني مػػػػػػف مقػػػػػػدمي اإلسػػػػػػعاؼ األكلػػػػػػي التػػػػػػابعيف طػػػػػػكاقـ ا
التحػػػػػاد لجػػػػػاف اإل اثػػػػػة الطبيػػػػػة، كتعمػػػػػدت تكجيػػػػػو ىجمػػػػػات مباشػػػػػرة ةػػػػػد الكحػػػػػدات كالمبػػػػػاني الطبيػػػػػة 

 2كأدراد الدداع المدني.

اسػػػػػػػػتيدؼ المحتػػػػػػػػؿ اإلسػػػػػػػػراغيمي قتػػػػػػػػؿ المػػػػػػػػدنييف العػػػػػػػػزؿ، كيعتبػػػػػػػػر القتػػػػػػػػؿ المتعمػػػػػػػػد مػػػػػػػػف المخال ػػػػػػػػات 
( كالتػػػػػي تعتبػػػػػر مخال تيػػػػػا مػػػػػف جػػػػػراغـ 147ك146الجسػػػػػيمة الت اقيػػػػػة جنيػػػػػؼ الرابعػػػػػة تحديػػػػػدان لممػػػػػكاد )

( مػػػػػػف البركتككػػػػػػكؿ اإلةػػػػػػادي األكؿ الت اقيػػػػػػات جنيػػػػػػؼ األربػػػػػػع لعػػػػػػاـ 85/5الحػػػػػػرب اسػػػػػػتنادان لممػػػػػػادة )
 /أ( مف نظاـ ركما األساسي لممحكمة الجناغية الدكلية. 8/2، كىذا ما تؤكده المادة)1977

مجمػػػػس األمػػػػف الػػػػدكلي عشػػػػرات القػػػػرارات التػػػػي أدت إلػػػػل إدانػػػػة إسػػػػراغيؿ دػػػػي نطػػػػاؽ تعاطييػػػػا أصػػػػدر 
، كلكػػػػػف 1967مػػػػػع ال مسػػػػػطينييف، كدػػػػػي نطػػػػػاؽ سياسػػػػػتيا كقػػػػػكة قاغمػػػػػة بػػػػػاالحت ؿ اعتبػػػػػاران مػػػػػف العػػػػػاـ 

مجمػػػػػس األمػػػػػف لػػػػػـ يتخػػػػػذ أم قػػػػػرار ةػػػػػد إسػػػػػراغيؿ، حيػػػػػث اسػػػػػتند إلػػػػػل ال صػػػػػؿ السػػػػػابع مػػػػػف الميثػػػػػاؽ، 
 مف تمؾ القرارات. كبذلؾ تخمصت إسراغيؿ

 19/12/1983بتػػػػػػػاريخ  38/180كمػػػػػػػا صػػػػػػػدر قػػػػػػػرار عػػػػػػػف الجمعيػػػػػػػة العامػػػػػػػة ل مػػػػػػػـ المتحػػػػػػػدة رقػػػػػػػـ 
كالػػػػذم جػػػػاء ديػػػػو:"أف إسػػػػراغيؿ ليسػػػػت دكلػػػػة محبػػػػة لمسػػػػ ـ ألنيػػػػا لػػػػـ تقػػػػـ بااللتزامػػػػات المترتبػػػػة عمييػػػػا 

. كلػػػػػذلؾ تطمػػػػػب الجمعيػػػػػة مػػػػػف كػػػػػؿ 11/5/1949المػػػػػؤرخ دػػػػػي  273بمكجػػػػػب قػػػػػرار الجمعيػػػػػة العامػػػػػة 
 3الدكؿ قطع الع قات الدبمكماسية كالتجارية كالثقادية مع إسراغيؿ."

                                                           
1 http://www.plc.gov.ps/menu_plc/arab/files  1/1/3112يخ الزيارة تار 

 .31/11/3112. تاريخ الزيارة .http//www.palesteners.org. جمعية الي ؿ األحمر ال مسطيني،  2

، عمػػػػػػػل المكقػػػػػػػػع 3113،سػػػػػػػػنة 34ؽ المصػػػػػػػرم، مقػػػػػػػػاؿ منشػػػػػػػكر دػػػػػػػػي مجمػػػػػػػة صػػػػػػػػكت الػػػػػػػذيف ال صػػػػػػػكت ليػػػػػػػػـ، العػػػػػػػدد ي.شػػػػػػػ 3
 img src='//me.effectivemeasure.net/em_img"alالتالي:

http://www.plc.gov.ps/menu_plc/arab/files
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كىػػػػػك يتبػػػػػع إسػػػػػتراتيجية تيػػػػػدؼ  1421منػػػػػذ بدايػػػػػة االحػػػػػت ؿ اإلسػػػػػراغيمي ل راةػػػػػي ال مسػػػػػطينية عػػػػػاـ 
إلػػػػػػػل ةػػػػػػػـ المزيػػػػػػػد مػػػػػػػف األراةػػػػػػػي ال مسػػػػػػػطينية كالسػػػػػػػيطرة عمييػػػػػػػا عػػػػػػػف طريػػػػػػػؽ زرع تمػػػػػػػؾ األراةػػػػػػػي 

 1 .بالمستكطنات الصييكنية

 1414ي ذلػػػػؾ عػػػػددان مػػػػف األسػػػػاليب منيػػػػا كمنػػػػذ بدايػػػػة احػػػػت ؿ الةػػػػ ة الغربيػػػػة حتػػػػل سػػػػنة كاتبعػػػػت دػػػػ
كػػػػػػػاف األسػػػػػػػمكب المتبػػػػػػػع دػػػػػػػي معظػػػػػػػـ األحيػػػػػػػاف ل سػػػػػػػتي ء عمػػػػػػػل األرض ىػػػػػػػك مصػػػػػػػادرتيا أل ػػػػػػػراض 
عسػػػػػػكرية، كمػػػػػػا قامػػػػػػت بػػػػػػ ع ف منػػػػػػاطؽ عسػػػػػػكرية مغمقػػػػػػة، حيػػػػػػث يػػػػػػتـ إ  قيػػػػػػا لمتػػػػػػدريب العسػػػػػػكرم 

، حيػػػػث يػػػػتـ تحديػػػػد 1421( بشػػػػأف تعميمػػػػات األمػػػػف لسػػػػنة 2) كىػػػػذا بنػػػػاءن عمػػػػل األمػػػػر العسػػػػكرم رقػػػػـ
األراةػػػػػػػي التػػػػػػػي يػػػػػػػراد إ  قيػػػػػػػا ليػػػػػػػذا الغػػػػػػػرض عمػػػػػػػل خػػػػػػػراغط، كتقػػػػػػػدر مسػػػػػػػاحة األراةػػػػػػػي المغمقػػػػػػػة 

 2 .ل  راض العسكرية دي الة ة الغربية مميكف كربع المميكف دكنـ

مػػػػػت مصػػػػػػادرة  البػػػػػان مػػػػػا يكػػػػػػكف ىػػػػػذا اإل ػػػػػػ ؽ لغايػػػػػة االسػػػػػػتيطاف الييػػػػػكدم، كدػػػػػػي منطقػػػػػة الخميػػػػػػؿ ت
كقػػػػػػد أجبػػػػػػر قػػػػػػرار محكمػػػػػػة العػػػػػػدؿ العميػػػػػػا اإلسػػػػػػراغيمية دػػػػػػي قةػػػػػػية  3ألػػػػػػؼ دكنػػػػػػـ بيػػػػػػذه الطريقػػػػػػة، 361

"إيمػػػػػػكف مكريػػػػػػو" الحككمػػػػػػة اإلسػػػػػػراغيمية عمػػػػػػل التخمػػػػػػي عػػػػػػف ىػػػػػػذا األسػػػػػػمكب كتبنػػػػػػي أسػػػػػػمكب يعمػػػػػػف أف 
حيػػػػػػث قػػػػػػاـ االحػػػػػػت ؿ باتبػػػػػاع أسػػػػػػمكب ةػػػػػػـ األراةػػػػػػي الحككميػػػػػػة إلػػػػػػل 4األراةػػػػػي أراةػػػػػػي حككميػػػػػػة،

 5 .كـ العسكرمحيازة الح

                                                           
، نػػػػػػدكة األراةػػػػػػي المصػػػػػػادرة، داغػػػػػػرة البحػػػػػػث كالتطػػػػػػكير، 3ف، األراةػػػػػػي المصػػػػػػادرة قةػػػػػػايا كقػػػػػػكانيف كأنظمػػػػػػة،طعمػػػػػػي  ػػػػػػزال 1

 .11، صػ1442رابطة الجامعييف، الخميؿ، دمسطيف، 

 112-113بيانات كحقاغؽ سياسية، مرجع سابؽ، صػ-ميركف بن نستي، الة ة الغربية كقطاع  زة 2

 3،صػ3113ظة الخميؿ، بحث ميدانيعبد اليادم حنتش، االستيطاف دي محاد 3

لقػػػػد اكتن ػػػػت ىػػػػػذه القةػػػػية أكةػػػػاع خاصػػػػػة، حيػػػػث حػػػػاكؿ الحػػػػػاكـ العسػػػػكرم اسػػػػتم ؾ أرض دمسػػػػػطينية مػػػػف المعػػػػركؼ أنيػػػػػا  4
ةػػػػادة ليػػػػذا أصػػػػر مسػػػػتكطنك " ػػػػكش أيمػػػػكنيـ" دػػػػي  ممكيػػػػة خاصػػػػة، كذلػػػػؾ إلقامػػػػة مسػػػػتعمرة ييكديػػػػة مدنيػػػػة دػػػػي ذلػػػػؾ المكقػػػػع، كا 

تي كلػػػػػيس أمنػػػػػي، كلمػػػػػا كجػػػػػدت المحكمػػػػػة أف الػػػػػدكادع األمنيػػػػػة كالػػػػػدكادع األخػػػػػرل متػػػػػكدرة، كأف المحكمػػػػػة أف حػػػػػادزىـ سياسػػػػػي/تكرا
، مؤسسػػػػػة 1الػػػػدكادع األخػػػػرل ىػػػػي الغاليػػػػة  أمػػػػرت بيػػػػدـ المسػػػػتعمرة.رجا شػػػػحادة، قػػػػانكف المحتػػػػؿ، إسػػػػراغيؿ كالةػػػػ ة الغربيػػػػة، ط

 112، صػ34،صػ1441الدراسات ال مسطينية، بيركت 

مة باسػػػػـ خزينػػػػة المممكػػػػة األردنيػػػػة الياشػػػػمية، أكباسػػػػـ الممػػػػؾ، حبػػػػث تػػػػـ نقميػػػػا لحيػػػػازة الحكػػػػـ كىػػػػي األراةػػػػي التػػػػي كانػػػػت مسػػػػج 5
العسػػػػػػػكرم بعػػػػػػػد االحػػػػػػػت ؿ اإلسػػػػػػػراغمي لمةػػػػػػػ ة الغربيػػػػػػػة، كاعتبرىػػػػػػػا أراةػػػػػػػي لدكلػػػػػػػة اسػػػػػػػراغيؿ، دقػػػػػػػاـ بتػػػػػػػأجير قسػػػػػػػـ منيػػػػػػػا إلػػػػػػػل 
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، الػػػػػػػذم 1421( لعػػػػػػػاـ 61كاتبعػػػػػػػت أسػػػػػػػمكب ةػػػػػػػـ أمػػػػػػػ ؾ الغػػػػػػػاغبيف كدػػػػػػػؽ األمػػػػػػػر العسػػػػػػػكرم رقػػػػػػػـ ) 
  1بمكجبو تـ إعطاء القاغـ عمل تمؾ األم ؾ ص حية إدارتيا كتأجيرىا.

كلتسػػػػػػييؿ عمميػػػػػػة مصػػػػػػادرة جػػػػػػيش  2كػػػػػػذلؾ كانػػػػػػت تعمػػػػػػف منػػػػػػاطؽ محميػػػػػػات طبيعيػػػػػػة لتةػػػػػػميا ليػػػػػػا،
كف التخػػػػػػكؼ مػػػػػػف رد ال عػػػػػػؿ عمػػػػػػل ىػػػػػػذا األمػػػػػػر، قامػػػػػػت سػػػػػػمطات االحػػػػػػت ؿ ل راةػػػػػػي بالجممػػػػػػة، كد

االحػػػػػػػػت ؿ باسػػػػػػػػتم ؾ األراةػػػػػػػػي ال مسػػػػػػػػطينية كدقػػػػػػػػان لقػػػػػػػػانكف األراةػػػػػػػػي األردنػػػػػػػػي، كبمغػػػػػػػػت مسػػػػػػػػاحة 
 3ألؼ دكنـ. (12 )األراةي المصادرة دي منطقة الخميؿ ليذه الغاية حكالي

                                                                                                                                                                                

ـ بتسػػػػػػجيؿ األراةػػػػػػي الصػػػػػػخرية المسػػػػػػتكطنيف ل تػػػػػػرات طكيمػػػػػػة مسػػػػػػتغ ن القػػػػػػانكف العثمػػػػػػاني لتسػػػػػػجيؿ األراةػػػػػػي، حيػػػػػػث لػػػػػػـ يقػػػػػػ
كالحجريػػػػػػة دػػػػػػي سػػػػػػج ت األراةػػػػػػي، كتقػػػػػػدر ىػػػػػػذه األراةػػػػػػي بثمثػػػػػػي أراةػػػػػػي الةػػػػػػ ة الغربيػػػػػػة، بحيػػػػػػث يصػػػػػػعب عمػػػػػػل السػػػػػػكاف 

خميػػػػػػؿ التك جػػػػػػي، المسػػػػػػتعمرات ال مسػػػػػػطينييف إثبػػػػػػات ممكيتيػػػػػػا، كقػػػػػػد حػػػػػػددتيا سػػػػػػمطات االحػػػػػػت ؿ عػػػػػػف طريػػػػػػؽ التصػػػػػػكير الجكم.
لجغرادػػػػػػػػػػػي ال مسػػػػػػػػػػػطيني، جمعيػػػػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػػػػات العربيػػػػػػػػػػػة، القدس،دمسػػػػػػػػػػػطيف، اإلسػػػػػػػػػػػراغيمية دػػػػػػػػػػػي الةػػػػػػػػػػػ ة الغربيػػػػػػػػػػػة، المركػػػػػػػػػػػز ا

مميػػػػػكف دكنػػػػػـ بيػػػػػذه الطريقػػػػػة مػػػػػف أراةػػػػػي الةػػػػػ ة الغربيػػػػػة باعتبارىػػػػػا أراةػػػػػي حككميػػػػػة  1.1.ك تمػػػػػت مصػػػػػادرة 31،صػػػػػػ1442
% مػػػػػف مجمػػػػػكع مسػػػػػاحة الةػػػػػ ة الغربيػػػػػة، ككػػػػػاف يجػػػػػرم تبميػػػػػ  أصػػػػػحاب األراةػػػػػي ب خطػػػػػارات عػػػػػف طريػػػػػؽ 21أم مػػػػػا يعػػػػػادؿ 

.كميػػػػػػؿ منصػػػػػػكر كآخػػػػػػركف، 1424( لسػػػػػػنة 64كاسػػػػػػتندت حككمػػػػػػة االحػػػػػػت ؿ دػػػػػػي ذلػػػػػػؾ عمػػػػػػل األمػػػػػػر العسػػػػػػكرم رقػػػػػػـ)المخاتير،
، بيػػػػػػػػػػػػػػػركت، 1الشػػػػػػػػػػػػػػػعب ال مسػػػػػػػػػػػػػػػطيني مػػػػػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػػػػػداخؿ)خم يات االنت اةػػػػػػػػػػػػػػػة السياسػػػػػػػػػػػػػػػية كاالقتصػػػػػػػػػػػػػػػادية كاالجتماعيػػػػػػػػػػػػػػػة( ط

 .13.،صػ1416لبناف،

، دار الشػػػػػػركؽ لمنشػػػػػػر 1جمة"ياسػػػػػػر جبػػػػػػر"،طبيانػػػػػػات كحقػػػػػػاغؽ سياسػػػػػػية، تر -ميػػػػػػركف بن نسػػػػػػتي، الةػػػػػػ ة الغربيػػػػػػة كقطػػػػػػاع  ػػػػػػزة 1
 .111،صػ1411األردف،-كالتكزيع،عماف

دكانػػػػػػت تعمػػػػػػف األراةػػػػػػي ال مسػػػػػػطينية التػػػػػػي تصػػػػػػادرىا كمحميػػػػػػات طبيعيػػػػػػة السػػػػػػتغ ليا الحقػػػػػػان لصػػػػػػالح المسػػػػػػتكطنيف، كتبمػػػػػػ   2
لةػػػػ ة الغربيػػػػة أسػػػػامة حمبػػػػي، مصػػػػادرة األراةػػػػي دػػػػي األػػػػؼ دكنػػػػـ مػػػػف أراةػػػػي الةػػػػ ة الغربيػػػػة.  361مسػػػػاحة ىػػػػذه األراةػػػػي 

 .21،صػ1412المحتمة )دراسة قانكنية تحميمية( جمعية الدراسات العربية، القدس، دمسطيف،

تحػػػػػػت عنػػػػػػكاف السػػػػػػتم ؾ لممشػػػػػػاريع العػػػػػػاـ، كقػػػػػػد عػػػػػػدؿ الحػػػػػػاكـ العسػػػػػػكرم اإلسػػػػػػراغيمي بعػػػػػػض مػػػػػػكاد ذلػػػػػػؾ القػػػػػػانكف بػػػػػػاألكامر  3
ىػػػػػذا عػػػػػد عػػػػػف األراةػػػػػي التػػػػػي تػػػػػـ االسػػػػػتي ء .112(.ميػػػػػركف بن نسػػػػػتي، مرجػػػػػع سػػػػػابؽ، صػػػػػػػػ121،231،424العسػػػػػكرية رقػػػػػـ )

عمييػػػػا عػػػػف طريػػػػؽ شػػػػركات ييكديػػػػة عامػػػػة، حيػػػػث سػػػػمح ليػػػػـ بشػػػػراء األراةػػػػي دػػػػي الةػػػػ ة الغربيػػػػة عػػػػف طػػػػرؽ الحكػػػػـ العسػػػػكرم 
 31. أسامة حمبي، مرجع سابؽ، صػ1414حتل عاـ 
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البػػػػػدء بػػػػػأكبر عمميػػػػػة أعمػػػػػف كزيػػػػػر الجػػػػػيش اإلسػػػػػراغيمي )مكشػػػػػيو يعػػػػػالكف( عػػػػػف  12/2/3112بتػػػػػاريخ 
تكسػػػػػػػع اسػػػػػػػتيطاني منػػػػػػػذ سػػػػػػػنكات دػػػػػػػي " ػػػػػػػكش عتصػػػػػػػيكف" اإلسػػػػػػػتيطاني دػػػػػػػي الخميػػػػػػػؿ، حيػػػػػػػث ةػػػػػػػـ 

 1( دكنـ تـ االستي ء عمييا مف أراةي شماؿ الخميؿ كجنكب  رب بيت لحـ.412)

، كمػػػػػا مػػػػػنح مسػػػػػتكطنك كريػػػػػات أربػػػػػػع  تمكػػػػػف المسػػػػػتكطنكف مػػػػػف السػػػػػيطرة عمػػػػػل أ مػػػػػب أجػػػػػزاء الحػػػػػـر
الحػػػػػػػـر اإلبراىيمػػػػػػػي كتػػػػػػػـ إقصػػػػػػػاء المجمػػػػػػػس اإلسػػػػػػػ مي الػػػػػػػذم يممػػػػػػػؾ حػػػػػػػؽ اإلشػػػػػػػراؼ الكامػػػػػػػؿ عمػػػػػػػل 

.  2الص حية األصيمة دي الرقابة عمل الحـر

شػػػػػػرعت قػػػػػػكات االحػػػػػػت ؿ اإلسػػػػػػراغيمي بكةػػػػػػع كردانػػػػػػات اسػػػػػػتيطانية دػػػػػػي حػػػػػػي تػػػػػػؿ  6/1/3112دػػػػػػي 
الرميػػػػػدة كسػػػػػط مدينػػػػػة الخميػػػػػؿ، كدكرات ميػػػػػاه بغػػػػػرض االسػػػػػتي ء عمييػػػػػا، كتكسػػػػػيع الحػػػػػي االسػػػػػتيطاني 

ر "رمػػػػػات شػػػػػام" حيػػػػػث ذكػػػػػرت صػػػػػحي ة )ىػػػػػ رتس( العبريػػػػػة بػػػػػأف الحككمػػػػػة اإلسػػػػػراغيمية تمػػػػػكؿ المجػػػػػاك 
مشػػػػػركعان اسػػػػػػتيطانيان جديػػػػػدان دػػػػػػي الخميػػػػػؿ بحجػػػػػػة إقامػػػػػػة حديقػػػػػة أثريػػػػػػة دػػػػػي بػػػػػػؤرة اسػػػػػتيطانية دػػػػػػي تػػػػػػؿ 
الرميػػػػػدة عمػػػػػل  ػػػػػرار الحػػػػػداغؽ دػػػػػي سػػػػػمكاف دػػػػػي منطقػػػػػة القػػػػػدس، كأشػػػػػارت أف الح ريػػػػػات تمكليػػػػػا كزارة 

( 2، عمػػػػػػل أرض مسػػػػػػاحتيا )3112ار اإلسػػػػػػراغيمية كتسػػػػػػتمر حتػػػػػػل نيايػػػػػػة عػػػػػػاـ الثقادػػػػػػة كسػػػػػػمطة ا ثػػػػػػ
 3دكنمات تعكد لمكاطنيف مف الخميؿ منعتيـ سمطات االحت ؿ مف مكاصمة زراعتيا.

خطػػػػط المسػػػػتكطنكف الييػػػػكد ل سػػػػتي ء عمػػػػل الحػػػػـر اإلبراىيمػػػػي الشػػػػريؼ كمػػػػا أنيػػػػـ يخططػػػػكف لبنػػػػاء 
ا يقكمػػػػػػكف باالسػػػػػػتي ء كالسػػػػػػيطرة عمػػػػػػل المسػػػػػػاجد ىيكػػػػػػؿ ييػػػػػػكدم دػػػػػػي منطقػػػػػػة الحػػػػػػـر اإلبراىيمػػػػػػي كمػػػػػػ

 4.كاألةرحة كدكر العبادة

قامػػػػػػػػت قػػػػػػػػكات االحػػػػػػػػت ؿ اإلسػػػػػػػػراغيمي بالسػػػػػػػػيطرة عمػػػػػػػػل األمػػػػػػػػاكف المقدسػػػػػػػػة اإلسػػػػػػػػ مية كاسػػػػػػػػتخداميا 
كالػػػػدخكؿ إلييػػػػا خاصػػػػة األمػػػػاكف التػػػػي تشػػػػارؾ الييػػػػكد دػػػػي تقػػػػديرىا مثػػػػؿ مقػػػػاـ سػػػػيدنا إبػػػػراىيـ الخميػػػػؿ 

                                                           
1 www.wafainfo.ps.   2/1/3112تاريخ الزيارة 
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مطات اإلسػػػػػػػػراغيمية منػػػػػػػذ بػػػػػػػػدء احت ليػػػػػػػا ل راةػػػػػػػػي ال مسػػػػػػػػطينية كمكسػػػػػػػل، كصػػػػػػػػمكغيؿ، دقامػػػػػػػت السػػػػػػػػ
بكةػػػػػػػع ترتيبػػػػػػػات السػػػػػػػتخداـ الحػػػػػػػـر اإلبراىيمػػػػػػػي بصػػػػػػػكرة مشػػػػػػػتركة حيػػػػػػػث سػػػػػػػمح لممصػػػػػػػميف الييػػػػػػػكد 
بػػػػػدخكؿ الحػػػػػـر اإلبراىيمػػػػػي مػػػػػف السػػػػػابعة حتػػػػػل الحاديػػػػػة عشػػػػػر ظيػػػػػران كمػػػػػف الكاحػػػػػدة كالنصػػػػػؼ ظيػػػػػران 

مكاعيػػػػػػد بحػػػػػػراس منتػػػػػػدبيف مػػػػػػف الػػػػػػداغرة حتػػػػػػل الخامسػػػػػػة كالنصػػػػػػؼ مسػػػػػػاءن كتػػػػػػـ دػػػػػػرض التقيػػػػػػد بيػػػػػػذه ال
 1الدينية دي الجيش اإلسراغيمي باإلةادة إلقامة ص ة الغ راف مساءن.

تعػػػػػػػرض الحػػػػػػػـر اإلبراىيمػػػػػػػي الشػػػػػػػريؼ منػػػػػػػذ دخػػػػػػػكؿ االحػػػػػػػت ؿ اإلسػػػػػػػراغيمي لمدينػػػػػػػة الخميػػػػػػػؿ لمتػػػػػػػدنيس 
 كانتيػػػػاؾ مػػػػا لػػػػو مػػػػف حرمػػػػة كقداسػػػػة، كىػػػػذا مػػػػف قبػػػػؿ المسػػػػتكطنيف كسػػػػمطات االحػػػػت ؿ، كىػػػػذا بيػػػػدؼ
االسػػػػػػتي ء عميػػػػػػو كتحكيمػػػػػػو إلػػػػػػل كنػػػػػػيس ييػػػػػػكدم كمنػػػػػػع المصػػػػػػميف ال مسػػػػػػطينييف مػػػػػػف إقامػػػػػػة الصػػػػػػ ة 

 2ديو.

منػػػػػػع األذاف دػػػػػػي الحػػػػػػـر خػػػػػػ ؿ شػػػػػػير كػػػػػػانكف األكؿ تسػػػػػػعة كأربعػػػػػػيف كقتػػػػػػان،  2/1/3114دػػػػػػي تػػػػػػاريخ 
قػػػػػرر االحػػػػػت ؿ اسػػػػػتباحة الحػػػػػـر اإلبراىيمػػػػػي بالكامػػػػػؿ يػػػػػكمي الجمعػػػػػة كالسػػػػػبت  12/11/3111كدػػػػػي 
تػػػػػػػـ تحطػػػػػػػيـ شػػػػػػػباؾ حةػػػػػػػرة سػػػػػػػيدنا إبػػػػػػػراىيـ، كدػػػػػػػي  33/1/3114، كدػػػػػػػي 11ير /مػػػػػػػف شػػػػػػػ33ك 31
، كمنػػػػػػػػع ردػػػػػػػػع األذاف ديػػػػػػػػو سػػػػػػػػتيف كقتػػػػػػػػان دػػػػػػػػي شػػػػػػػػير  31/1/3112 تػػػػػػػػـ إدخػػػػػػػػاؿ كػػػػػػػػ ب إلػػػػػػػػل الحػػػػػػػػـر
مػػػػػػف أجػػػػػػؿ إجػػػػػػراء  32/4/3112، كمػػػػػا تػػػػػػـ إخػػػػػػراج المصػػػػػػميف مػػػػػػف الحػػػػػـر كا   قػػػػػػو بتػػػػػػاريخ 2/3112

، ىػػػػػذا كاقػػػػػتحـ كزيػػػػػر خارجيػػػػػة دكلػػػػػ ة االحت ؿ"أديغػػػػػدكر ليبرمػػػػػاف" الحػػػػػـر تػػػػػدريب عسػػػػػكرم دػػػػػي الحػػػػػـر
اإلبراىيمػػػػػي كدرةػػػػػت قػػػػػكات االحػػػػػت ؿ إجػػػػػراءات شػػػػػديدة عمػػػػػل المصػػػػػميف كالمػػػػػارة بجانػػػػػب الحػػػػػـر دػػػػػي 

 3112.3كانكف الثاني  12

                                                           
 231ىامش ص-مرجع سابؽ-د الرحمف أبك النصر.عب 1

، 1411.مصػػػػػط ل كامػػػػػؿ شػػػػػحاتو،االحت ؿ الحربػػػػػي كقكاعػػػػػد القػػػػػانكف الػػػػػدكلي المعاصػػػػػرة، الشػػػػػركة الكطنيػػػػػة لمنشػػػػػر، الجزاغػػػػػر  2
 222صػ

 .الييغػػػػػة اإلسػػػػػ مية المسػػػػػيحية لنصػػػػػرة القػػػػػدس كالمقدسػػػػػات، االنتياكػػػػػات اإلسػػػػػراغيمية بحػػػػػؽ المقدسػػػػػات اإلسػػػػػ مية كالمسػػػػػيحية 3
 1، صػ3112دي دمسطيف، داغرة الترجمة كالدراسات،
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، كدػػػػػي  1/13/3112دػػػػػي  تػػػػػـ قتػػػػػؿ  2/6/3112سػػػػػمح لممسػػػػػتكطنيف ب ػػػػػتح مدرسػػػػػة دينيػػػػػة دػػػػػي الحػػػػػـر
.  1مكاطف أماـ الباب الداخمي لمحـر

اءات اإلسػػػػػػػراغيمية عمػػػػػػػل أمػػػػػػػاكف العبػػػػػػػادة مخال ػػػػػػػة ل عػػػػػػػراؼ كالقػػػػػػػكانيف الدكليػػػػػػػػة ذات تشػػػػػػػكؿ االعتػػػػػػػد
( مػػػػػف بركتككػػػػػكؿ جنيػػػػػؼ األكؿ:"تحظػػػػػر األعمػػػػػاؿ 62الع قػػػػػة بحقػػػػػكؽ اإلنسػػػػػاف، دقػػػػػد نصػػػػػت المػػػػػادة )

التاليػػػػػة، كذلػػػػػؾ دكف اإلخػػػػػ ؿ بأحكػػػػػاـ ات اقيػػػػػة الىػػػػػام المتعمقػػػػػة بحمايػػػػػة األعيػػػػػاف الثقاديػػػػػة دػػػػػي حػػػػػاؿ 
كأحكػػػػػاـ المكاثيػػػػػؽ الدكليػػػػػة األخػػػػػرل الخاصػػػػػة  1462أيار/مػػػػػايك  12عقػػػػػكدة بتػػػػػاريخ النػػػػػزاع المسػػػػػمح الم

بالمكةػػػػػػػػكع:أ(ارتكاب أم مػػػػػػػػف األعمػػػػػػػػاؿ العداغيػػػػػػػػة المكجيػػػػػػػػة ةػػػػػػػػد ا ثػػػػػػػػار التاريخيػػػػػػػػة أك األعمػػػػػػػػاؿ 
ال نيػػػػػة أك أمػػػػػاكف العبػػػػػادة، التػػػػػي تشػػػػػكؿ التػػػػػراث الثقػػػػػادي أك الركحػػػػػي لمشعكب.بػػػػػػ( اسػػػػػتخداـ مثػػػػػؿ ىػػػػػذه 

 2كد الحربي.جػ( اتخاذ مثؿ ىذه األعياف مح ن ليجمات الردع."األعياف دي دعـ المجي

اعتبػػػػػػػػرت تعمػػػػػػػػد تكجيػػػػػػػػو  1441( مػػػػػػػػف ميثػػػػػػػػاؽ المحكمػػػػػػػػة الجناغيػػػػػػػػة الدكليػػػػػػػػة لعػػػػػػػػاـ 4/ب/1المػػػػػػػػادة )
ىجمػػػػات ةػػػػد المبػػػػػاني المخصصػػػػة ل  ػػػػراض الدينيػػػػػة مػػػػف قبيػػػػػؿ جػػػػراغـ الحػػػػرب، حيػػػػػث جػػػػاء دييػػػػػا: 

بػػػػػاني المخصصػػػػػة ل  ػػػػػراض الدينيػػػػػة أك ( تعمػػػػػد تكجيػػػػػو ىجمػػػػػات ةػػػػػد الم4تعػػػػػد مػػػػػف جػػػػػراغـ الحػػػػػرب.
 3التعميمية أك...الخ"

كاةػػػػػػحان بشػػػػػػػأف حمايػػػػػػة أمػػػػػػػاكف  1411كػػػػػػاف البركتككػػػػػػكؿ اإلةػػػػػػػادي األكؿ الت اقيػػػػػػات جنيػػػػػػػؼ لعػػػػػػاـ 
( منػػػػػػو:"تحظر األعمػػػػػػاؿ التاليػػػػػػة:...ارتكاب أم 62العبػػػػػػادة حيػػػػػػث صػػػػػػت ال قػػػػػػرة األكلػػػػػػل مػػػػػػف المػػػػػػادة )
ريخيػػػػػة أك األعمػػػػػاؿ ال نيػػػػػة أك أمػػػػػاكف العبػػػػػادة التػػػػػي مػػػػػف األعمػػػػػاؿ العداغيػػػػػة المكجيػػػػػة ةػػػػػد ا ثػػػػػار التا

 4تشكؿ التراث الثقادي أك الركحي لمشعكب.

                                                           
 1.الييغة اإلس مية المسيحية لنصرة القدس كالمقدسات، المرجع السابؽ،صػ 1

بركتكككؿ جنيؼ األكؿ منشكر عمل المكقع   2
 3/1/3112تاريخ الزيارة   www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/6e7ec5.htmالتالي:

ساس لممحكمة الجناغية الدكلية منشكر عمل المكقع  نظاـ ركما األ  3
 3/1/3112تاريخ الزيارة   www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/6e7ec5.htmالتالي:

 1411البركتكككؿ اإلةادي الت اقيات جنيؼ لعاـ  4
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 12بتػػػػػاريخ  22/121أكػػػػػدت الجمعيػػػػػة العامػػػػػة ل مػػػػػـ المتحػػػػػدة دػػػػػي ال قػػػػػرة السادسػػػػػة مػػػػػف القػػػػػرار رقػػػػػـ 
أف مػػػػػا ترتكبػػػػػو إسػػػػػراغيؿ دػػػػػي األراةػػػػػي ال مسػػػػػطينية المحتمػػػػػة ىػػػػػك مػػػػػف جػػػػػراغـ الحػػػػػرب  1411ديسػػػػػمبر 
ديف بقػػػػػػػػكة السياسػػػػػػػػات كالممارسػػػػػػػػات اإلسػػػػػػػػراغيمية كمنيػػػػػػػػا عمميػػػػػػػػات الح ػػػػػػػػر كتغييػػػػػػػػر معػػػػػػػػالـ كأنيػػػػػػػػا تػػػػػػػػ

األراةػػػػػػػي الطبيعيػػػػػػػة كاألمػػػػػػػاكف التاريخيػػػػػػػة كالثقاديػػػػػػػة كالدينيػػػػػػػة حيػػػػػػػث جػػػػػػػاء ديػػػػػػػو:"أف حػػػػػػػاالت الخػػػػػػػرؽ 
ىانة لإلنسانية  1الخطير مف قبؿ إسراغيؿ ألحكاـ ات اقية جنيؼ ىي جراغـ حرب كا 

حمايػػػػػػػة أمػػػػػػػاكف العبػػػػػػػادة إلػػػػػػػل األعيػػػػػػػاف الثقاديػػػػػػػة  1411ثػػػػػػػاني لعػػػػػػػاـ أةػػػػػػػاؼ البركتككػػػػػػػكالف األكؿ كال
حيػػػػػث لػػػػػـ يػػػػػرد ذكػػػػػر أمػػػػػاكف العبػػػػػادة دػػػػػي ات اقيػػػػػة الىػػػػػام كبركتكككلييػػػػػا األكؿ كالثػػػػػاني دقػػػػػررت المػػػػػادة 

حظػػػػػػر ارتكػػػػػػاب أم أعمػػػػػػاؿ عداغيػػػػػػة مكجيػػػػػػة  1411( مػػػػػػف البركتككػػػػػػكؿ اإلةػػػػػػادي الثػػػػػػاني لعػػػػػػاـ 12)
 2إلل أماكف العبادة

الحػػػػػت ؿ اإلسػػػػػراغيمي يمثػػػػػؿ انتياكػػػػػان صػػػػػارخان لكادػػػػػة القكاعػػػػػد القانكنيػػػػػة السػػػػػابقة مػػػػػا تقػػػػػكـ بػػػػػو سػػػػػمطات ا
الػػػػػػذكر، كتجػػػػػػاى ن كاةػػػػػػحان لكادػػػػػػة القػػػػػػرارات ذات الع قػػػػػػة بػػػػػػو كالتػػػػػػي أدانػػػػػػت بشػػػػػػدة كادػػػػػػة اإلجػػػػػػراءات 

 كالتدابير اإلسراغيمية المذككرة.

كيسػػػػػػػمح ليػػػػػػػـ بحمػػػػػػػؿ يقػػػػػػػـك المحتػػػػػػػؿ اإلسػػػػػػػراغيمي ببنػػػػػػػاء البػػػػػػػؤر االسػػػػػػػتيطانية، كينقػػػػػػػؿ مكاطنيػػػػػػػو إليػػػػػػػو 
 السػػػػػػػػ ح، كتػػػػػػػػؤمف ليػػػػػػػػـ الحمايػػػػػػػػة الكاديػػػػػػػػة دػػػػػػػػي الحػػػػػػػػاالت التػػػػػػػػي يعتػػػػػػػػدكف دييػػػػػػػػا عمػػػػػػػػل المػػػػػػػػكاطنيف

( 85، كالمػػػػػػادة )1949( مػػػػػػف ات اقيػػػػػػة جنيػػػػػػؼ الرابعػػػػػػة لعػػػػػػاـ 49العػػػػػػزؿ  ككدقػػػػػػان لممػػػػػػادة ) ال مسػػػػػػطينييف
نيا مػػػػػف البركتككػػػػػكؿ اإلةػػػػػادي األكؿ ال يجػػػػػكز لدكلػػػػػة االحػػػػػت ؿ أف ترحػػػػػؿ أك تنقػػػػػؿ جػػػػػزءان مػػػػػف سػػػػػكا

 المدنييف إلل األراةي التي تحتميا.

يحظػػػػر ميثػػػػاؽ األمػػػػـ المتحػػػػدة عمػػػػل المحتػػػػؿ تػػػػكطيف سػػػػكانو دػػػػي األراةػػػػي المحتمػػػػة، كىػػػػذا مػػػػا أكػػػػدت 
عميػػػػو عػػػػدد مػػػػف قػػػػرارات الشػػػػرعية الدكليػػػػة، سػػػػكاء قػػػػرارات مجمػػػػس األمػػػػف أك الجمعيػػػػة العمكميػػػػة، التػػػػي 

لػػػػػػػػػػػب ب لغاغػػػػػػػػػػػو كت كيػػػػػػػػػػػؾ تنكػػػػػػػػػػػر إةػػػػػػػػػػػ اء أم صػػػػػػػػػػػ ة قانكنيػػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػل االسػػػػػػػػػػػتيطاف أك الةػػػػػػػػػػػـ كتطا
المسػػػػتكطنات  نظػػػػران لككنيػػػػا تعػػػػد انتياكػػػػان لحقػػػػو دػػػػي الممكيػػػػة كالمسػػػػاكاة، كالحػػػػؽ دػػػػي التنقػػػػؿ كمسػػػػتكل 

                                                           
المجمػػػػػػد الثػػػػػػاني - مسػػػػػػطينيةمؤسسػػػػػػة  الدراسػػػػػػات ال-الصػػػػػػراع العربػػػػػػي اإلسػػػػػػراغيمي-قػػػػػػرارات األمػػػػػػـ المتحػػػػػػدة بشػػػػػػأف دمسػػػػػػطيف .1

 322ص-1416-1111
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 1411الغػػػػػػػؽ لمحيػػػػػػػاة كىػػػػػػػك يعػػػػػػػد انتياكػػػػػػػان لمقػػػػػػػكانيف الدكليػػػػػػػة، كقػػػػػػػد حظػػػػػػػرت ات اقيػػػػػػػة الىػػػػػػػام لسػػػػػػػنة 
مػػػػػػػػػ ؾ (:"الدكلػػػػػػػػػة المحتمػػػػػػػػػة ال يجػػػػػػػػػكز ليػػػػػػػػػا أف تصػػػػػػػػػادر األ22االسػػػػػػػػػتيطاف دنصػػػػػػػػػت دػػػػػػػػػي المػػػػػػػػػادة )
(:"الدكلػػػػػػة المحتمػػػػػػة تعتبػػػػػػر بمثابػػػػػػة مػػػػػػدير ل راةػػػػػػي دػػػػػػي البمػػػػػػد 66الخاصػػػػػػة"، كنصػػػػػػت دػػػػػػي المػػػػػػادة )

 1المحتؿ، كعمييا أف تعامؿ ممتمكات البمد معاممة األم ؾ الخاصة."

أداف مجمػػػػس األمػػػػف الػػػػدكلي دػػػػي خمسػػػػة قػػػػرارات كالجمعيػػػػة العامػػػػة ل مػػػػـ المتحػػػػدة دػػػػي خمسػػػػة عشػػػػر 
تيطاف كاسػػػػػتنكرت عػػػػػدـ التػػػػػزاـ إسػػػػػراغيؿ بػػػػػالقكانيف الدكليػػػػػة، مػػػػػف ذلػػػػػؾ قػػػػػراران سياسػػػػػة إسػػػػػراغيؿ دػػػػػي االسػػػػػ
، الػػػػػػػػػػذم أكػػػػػػػػػػد أف االسػػػػػػػػػػتيطاف كنقػػػػػػػػػػؿ السػػػػػػػػػػكاف 1414( لسػػػػػػػػػػنة 222قػػػػػػػػػػرار مجمػػػػػػػػػػس األمػػػػػػػػػػف رقػػػػػػػػػػـ )

، كالػػػػػػػػػذم 1414( لسػػػػػػػػػنة 263اإلسػػػػػػػػػراغيمييف ل راةػػػػػػػػػي ال مسػػػػػػػػػطينية  يػػػػػػػػػر شػػػػػػػػػرعي، كالقػػػػػػػػػرار رقػػػػػػػػػـ )
( لسػػػػنة 226بةػػػػميا، كالقػػػػرار رقػػػػـ ) يقةػػػػي بكقػػػػؼ االسػػػػتيطاف حتػػػػل دػػػػي القػػػػدس، كبعػػػػدـ االعتػػػػراؼ

، كقػػػػػػرار الجمعيػػػػػػة 1411( لسػػػػػػنة 211الػػػػػػذم دعػػػػػػا إلػػػػػػل ت كيػػػػػػؾ المسػػػػػػتكطنات، كالقػػػػػػرار رقػػػػػػـ ) 1411
، الػػػػػذم طالبػػػػػت ديػػػػػو إسػػػػػراغيؿ بػػػػػالكؼ عػػػػػف عػػػػػدد مػػػػػف 31/13/1413العامػػػػػة ل مػػػػػـ المتحػػػػػدة بتػػػػػاريخ 

بيػػػػػة المحتمػػػػػة، كنقػػػػػؿ اإلجػػػػػراءات كالممارسػػػػػات، منيػػػػػا إنشػػػػػاء مسػػػػػتكطنات إسػػػػػراغيمية دػػػػػي األراةػػػػػي العر 
بعػػػػض السػػػػكاف المػػػػدنييف مػػػػف إسػػػػراغيؿ إلػػػػل األقػػػػاليـ العربيػػػػة المحتمػػػػة، ككػػػػذلؾ قػػػػرار الجمعيػػػػة العامػػػػة 

الػػػػػذم أعربػػػػػت ديػػػػػو الجمعيػػػػػة العامػػػػػة عػػػػػف القمػػػػػؽ البػػػػػال  لخػػػػػرؽ  1/13/1412ل مػػػػػـ المتحػػػػػدة بتػػػػػاريخ 
تخػػػػػذتيا إسػػػػػػراغيؿ ، كجميػػػػػع اإلجػػػػػراءات التػػػػػي ا1424إسػػػػػراغيؿ ألحكػػػػػاـ ات اقيػػػػػة جنيػػػػػؼ الرابعػػػػػة لسػػػػػنة 

 2لتغيير معالـ األراةي المحتمة، أك تركيبيا السكاني كاعتبرتيا انتياكان لمقانكف الدكلي.

قامػػػػػت سػػػػػمطات االحػػػػػت ؿ اإلسػػػػػراغيمي بتشػػػػػييد جػػػػػدار ال صػػػػػؿ العنصػػػػػرم عمػػػػػل األراةػػػػػي ال مسػػػػػطينية 
عػػػػػالـ المحتمػػػػػة، كىػػػػػك يػػػػػؤثر عمػػػػػل مجمػػػػػؿ التكػػػػػكيف التػػػػػاريخي لممشػػػػػيد الحةػػػػػارم مػػػػػف مكاقػػػػػع أثريػػػػػة كم

مثػػػػؿ الحقػػػػكؿ الزراعيػػػػة كالطػػػػرؽ التاريخيػػػػة كعيػػػػكف الميػػػػاه كمقػػػػالع الحجػػػػارة القديمػػػػة كالمػػػػدادف المغمقػػػػة 
 3كالمقابر الم تكحة كالتشكيؿ التاريخي الستخداـ األراةي.

                                                           
 http://www.mofa.gov.iq/documentfiles/129844885646757133.pdf 1411ات اقية الىام لسنة  1

2 www.wafainfo.ps.   2/1/3112تاريخ الزيارة 

العركسػػػػػػي أحمػػػػػػد، مسػػػػػػؤكلية دكلػػػػػػة االحػػػػػػت ؿ عػػػػػػف انتياكػػػػػػات حقػػػػػػكؽ اإلنسػػػػػػاف، رسػػػػػػالة ماجسػػػػػػتير، جامعػػػػػػة ابػػػػػػف خمػػػػػػدكف،،  3
 .131،صػ3111-3112الجزاغر،

http://www.wafainfo.ps/
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ألحػػػػػؽ الجػػػػػدار أةػػػػػراراة كبيػػػػػرة بالمسػػػػػيرة التعميميػػػػػة، كتزايػػػػػدت آثػػػػػاره السػػػػػمبية عمػػػػػل حقػػػػػكؽ ال مسػػػػػطينييف 
ـ بالكصػػػػكؿ بحريػػػػة إلػػػػل مؤسسػػػػات التعمػػػػيـ، نتيجػػػػة لمقيػػػػكد التػػػػي ت ػػػػرض عمػػػػل مػػػػف خػػػػ ؿ إنكػػػػار حقيػػػػ

لل المناطؽ الكاقعة خمؼ الجدار.  1حركة ال مسطينييف مف كا 

ييػػػػدؼ الجػػػػدار اإلسػػػػراغيمي إلػػػػل تقسػػػػيـ السػػػػكاف عمػػػػل أسػػػػاس عرقػػػػي كدصػػػػؿ المػػػػكاطنيف ال مسػػػػطينييف 
يػػػػػد لكثيػػػػػر مػػػػػف العػػػػػاغ ت عػػػػف بعةػػػػػيـ، كمصػػػػػادرة آالؼ الػػػػػدكنمات التػػػػػي تعتبػػػػػر مصػػػػدر الػػػػػرزؽ الكح

ال مسػػػػػطينية، كىػػػػػك يعػػػػػد مػػػػػف ةػػػػػمف الساسػػػػػة االسػػػػػتيطانية اإلسػػػػػراغيمية  حيػػػػػث صػػػػػادر االحػػػػػت ؿ بنػػػػػاءن 
عميػػػػػو أىػػػػػـ األحػػػػػكاض الماغيػػػػػة الجكديػػػػػة كأكبرىػػػػػا، كمػػػػػا نػػػػػتم عنػػػػػو تػػػػػدمير الممتمكػػػػػات الثقاديػػػػػة لمشػػػػػعب 

 2ال مسطيني.

يػػػػػر القػػػػػانكني قػػػػػد يكػػػػػكف بمثابػػػػػة حكمػػػػػت محكمػػػػػة العػػػػػدؿ الدكليػػػػػة أف نظػػػػػاـ االسػػػػػتيطاف اإلسػػػػػراغيمي  
ةػػػػػػـ ل راةػػػػػػي ال مسػػػػػػطينية المحتمػػػػػػة بحكػػػػػػـ األمػػػػػػر الكاقػػػػػػع، حيػػػػػػث قالػػػػػػت المحكمػػػػػػة:"....يخمؽ بنػػػػػػاء 
الجػػػػػدار كالنظػػػػػاـ المػػػػػرتبط بػػػػػو أمػػػػػران كاقعػػػػػان ال مػػػػػرد لػػػػػو، يمكػػػػػف أف يصػػػػػبح كةػػػػػعان داغمػػػػػان، كدػػػػػي ىػػػػػذه 

الجػػػػػدار بمثابػػػػػة ةػػػػػـ الحالػػػػػة كعمػػػػػل الػػػػػر ـ مػػػػػف الكصػػػػػؼ الرسػػػػػمي اإلسػػػػػراغيمي لمجػػػػػدار، يصػػػػػبح بنػػػػػاء 
 3ل راةي ال مسطينية بحكـ األمر الكاقع.

ذكػػػػػػرت المحكمػػػػػػة أف بنػػػػػػاء الجػػػػػػدار دػػػػػػي األراةػػػػػػي ال مسػػػػػػطينية اسػػػػػػتمـز جممػػػػػػة أمػػػػػػكر منيػػػػػػا مصػػػػػػادرة 
كىػػػػػػػػدـ المنػػػػػػػػازؿ كالمتػػػػػػػػاجر كالحيػػػػػػػػازات الزراعيػػػػػػػػة، لػػػػػػػػذا تػػػػػػػػرل المحكمػػػػػػػػة أف إسػػػػػػػػراغيؿ ممزمػػػػػػػػة بتقػػػػػػػػديـ 

                                                           
كمسػػػػػؤكليتيا دػػػػػػي األراةػػػػػػي المحتمػػػػػة، مرجػػػػػػع سػػػػػػابؽ، مرجػػػػػػع مؤسسػػػػػة الميػػػػػػزاف، الكةػػػػػػع القػػػػػانكني لدكلػػػػػػة االحػػػػػػت ؿ الحربػػػػػػي  1

 11سابؽ،صػ

أمينػػػػػػػة شػػػػػػػريؼ دػػػػػػػكزم حمػػػػػػػداف، حمايػػػػػػػة المػػػػػػػدنييف دػػػػػػػي األراةػػػػػػػي ال مسػػػػػػػطينية المحتمػػػػػػػة )ات اقيػػػػػػػة جنيػػػػػػػؼ الرابعػػػػػػػة(، رسػػػػػػػالة  2
 11،صػ3111جامعة النجاح الكطنية،-ماجستير

 cij.org/docket/files/131/1671.pdf -http://www.icjالػػػػػػػرأم االستشػػػػػػػارم لمحكمػػػػػػػػة العػػػػػػػدؿ الدكليػػػػػػػة،   3

 6/1/3112تاريخ الزيارة  2004.
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خاص الطبيعيػػػػػػيف أك االعتبػػػػػػارييف المعنيػػػػػػيف، تعكيةػػػػػػات عػػػػػػف األةػػػػػػرار التػػػػػػي لحقػػػػػػت بجميػػػػػػع األشػػػػػػ
 1كىذا إذا تبيف أف رد الممتمكات إلل أصحابيا  ير ممكف."

قػػػػػػكة المراقبػػػػػػة المكجػػػػػػكدة دػػػػػػي الخميػػػػػػؿ أثبتػػػػػػت عػػػػػػدـ جػػػػػػدكاىا حيػػػػػػث كقعػػػػػػت عػػػػػػدة انتياكػػػػػػات مػػػػػػف قبػػػػػػؿ 
ذ المسػػػػػتكطنيف كالجػػػػػيش اإلسػػػػػراغيمي ةػػػػػد المػػػػػدنييف ال مسػػػػػطينييف دػػػػػي المدينػػػػػة، كلػػػػػـ يػػػػػتـ القيػػػػػاـ باتخػػػػػا

 أية إجراءات مف شأنيا تغيير ىذا الكةع.

أف بعثػػػػػػة التكاجػػػػػػد الػػػػػػدكلي يجػػػػػػب عمييػػػػػػا أف ترصػػػػػػد النتػػػػػػاغم كا ثػػػػػػار المترتبػػػػػػة عمػػػػػػل  يػػػػػػرل الباحػػػػػػث
 أنشطتيا التي تن ذىا كبناءن عمييا أف تعدؿ دي استراتيجيتيا كأنشطتيا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل المكقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع 43الحمايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة القانكنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الدكليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة لحقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؽ اإلنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف دػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاع المسمح،صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 1

 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_in_armed_conflict_ar.pdfالتالي
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الواقع  -ماية الدوليةمد  إمكانية وضع األراضي الفمسطينية تحت الح: المبحث الثالث
 :والعوائق

تةػػػػػػمف القػػػػػػانكف الػػػػػػدكلي عػػػػػػدد مػػػػػػف القكاعػػػػػػد القانكنيػػػػػػة ا مػػػػػػرة التػػػػػػي تمػػػػػػـز المجتمػػػػػػع الػػػػػػدكلي بك الػػػػػػة  
الحمايػػػػػػة لكادػػػػػػة النػػػػػػاس، سػػػػػػكاء المػػػػػػدنييف دػػػػػػي النزاعػػػػػػات المسػػػػػػمحة، أـ المشػػػػػػترككف دػػػػػػي القتػػػػػػاؿ، كقػػػػػػد 

يػػػػػؼ األربعػػػػػة كات اقيػػػػػات الىػػػػػام لخػػػػص القػػػػػانكف الػػػػػدكلي قكاعػػػػػد حمايػػػػػة ىػػػػػذه ال غػػػػػات دػػػػػي ات اقيػػػػػات جن
 جميػػػػع دػػػػي النػػػػزاع أطػػػػراؼ عمػػػػل باإلةػػػػادة إلػػػػل ميثػػػػاؽ األمػػػػـ المتحػػػػدة، كىػػػػذه القكاعػػػػد ىػػػػي   يتعػػػػيف

 المػػػػػدنيكف السػػػػػكاف يكػػػػػكف أف يجػػػػػكز كال المدنيػػػػػة، كاألعيػػػػػاف المػػػػػدنييف السػػػػػكاف بػػػػػيف التمييػػػػػز األكقػػػػػات
 األىػػػػػػداؼ عمػػػػػػل جمػػػػػػاتكتقتصػػػػػػر الي المػػػػػػدنيكف، محػػػػػػ ن لميجػػػػػػكـ األشػػػػػػخاص ككػػػػػػذلؾ ىػػػػػػذا، بكصػػػػػػ يـ
 أم يعػػػػػػػػػد كال األساسػػػػػػػػػية، القةػػػػػػػػػاغية بالةػػػػػػػػػمانات األشػػػػػػػػػخاص دحسػػػػػػػػػب، يتمتػػػػػػػػػع جميػػػػػػػػػع العسػػػػػػػػػكرية
 العقكبػػػػػات أك العقمػػػػػي أك البػػػػػدني لمتعػػػػػذيب أحػػػػػد يعػػػػػرض كال مسػػػػػغكال عػػػػػف عمػػػػػؿ لػػػػػـ يقتردػػػػػو، شػػػػػخص
 1 .أك الميينة ال ظة المعاممة أك البدنية

مباشػػػػػػر دػػػػػي األعمػػػػػػاؿ العداغيػػػػػة، حػػػػػػؽ  ل شػػػػػخاص العػػػػػػاجزيف عػػػػػف القتػػػػػػاؿ ك يػػػػػر المشػػػػػػتركيف بشػػػػػكؿ
احتػػػػراـ حيػػػػػاتيـ كسػػػػػ متيـ البدنيػػػػة كالركحيػػػػػة، كيحمػػػػػل ىػػػػػؤالء األشػػػػخاص كيعػػػػػاممكف معاممػػػػػة إنسػػػػػانية 
دػػػػػػػي جميػػػػػػػع األحػػػػػػػكاؿ دكف أم تمييػػػػػػػز مجحػػػػػػػؼ، يحظػػػػػػػر قتػػػػػػػؿ أك جػػػػػػػرح عػػػػػػػدك يستسػػػػػػػمـ أك يصػػػػػػػبح 

النػػػػػزاع عػػػػػاجزان عػػػػػف القتػػػػػاؿ، كمػػػػػا يجػػػػػب جمػػػػػع المرةػػػػػل كالجرحػػػػػل كأف يعتنػػػػػل بيػػػػػـ بكسػػػػػاطة طػػػػػرؼ 
الػػػػػذيف يخةػػػػػعكف لسػػػػػمطتو، كمػػػػػا تشػػػػػمؿ الحمايػػػػػة أدػػػػػراد الخػػػػػدمات كالمنشػػػػػ ت الطبيػػػػػة ككسػػػػػاغط النقػػػػػؿ 
الطبػػػػػػي كالميمػػػػػػات الطبيػػػػػػة، كيجػػػػػػب احتػػػػػػراـ حيػػػػػػاة ككرامػػػػػػة كمعتقػػػػػػدات المقػػػػػػاتميف األسػػػػػػرل كالمػػػػػػدنييف 
الػػػػػػذيف يقعػػػػػػكف تحػػػػػػت سػػػػػػيطرة الخصػػػػػػـ، كيجػػػػػػب تػػػػػػكدير الحمايػػػػػػة ليػػػػػػـ مػػػػػػف أم عمػػػػػػؿ مػػػػػػف األعمػػػػػػاؿ 

 2االنتقامية.

تنطبػػػػػػػؽ عمػػػػػػػل الشػػػػػػػعب ال مسػػػػػػػطيني مجمكعػػػػػػػة مػػػػػػػف القكاعػػػػػػػد الخاصػػػػػػػة بحمايػػػػػػػة الشػػػػػػػعكب، كحمايػػػػػػػة 
حقكقيػػػػػا مػػػػػف االنتيػػػػػاؾ كاالعتػػػػػداء عمييػػػػػا مػػػػػف قبػػػػػؿ الػػػػػدكؿ األخػػػػػرل، دممشػػػػػعب ال مسػػػػػطيني الحػػػػػؽ دػػػػػي 

                                                           
منشػػػػػػػػػػكر عمػػػػػػػػػػل المكقػػػػػػػػػػع 3أنػػػػػػػػػػكر حمػػػػػػػػػػداف الشػػػػػػػػػػاعر، بحػػػػػػػػػػث بعنػػػػػػػػػػكاف الحمايػػػػػػػػػػة الدكليػػػػػػػػػػة لمشػػػػػػػػػػعب ال مسػػػػػػػػػػطيني، صػػػػػػػػػػػ  .1

http://deplibrary.iugaza.edu.ps/paperD  31/1/3112تاريخ الزيارة 

 32-32مداف، حماية المدنييف دي األراةي ال مسطينية المحتمة، مرجع سابؽ،صػأمينة شريؼ دكزم ح .2
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تقريػػػػػر المصػػػػػير كدػػػػػي تكػػػػػكيف الدكلػػػػػة المسػػػػػتقمة، كعمميػػػػػان تنطبػػػػػؽ عمػػػػػل الشػػػػػعب ال مسػػػػػطيني مجمكعػػػػػة 
ثػػػػػؿ القػػػػػكات الدكليػػػػػة لح ػػػػػظ السػػػػػ ـ التػػػػػي تبعثيػػػػػا األمػػػػػـ المتحػػػػػدة عنػػػػػد حػػػػػدكث مػػػػػف القكاعػػػػػد الدكليػػػػػة م

نػػػػزاع بػػػػػيف دكلتػػػػػيف أك أكثػػػػػر، كلكػػػػػف الكاقػػػػػع يبػػػػػرىف أف ىػػػػذه القػػػػػكات لػػػػػـ يكػػػػػف ليػػػػػا دػػػػػي النػػػػػزاع العربػػػػػي 
اإلسػػػػػػراغيمي سػػػػػػكل دكر شػػػػػػكمي، ألنيػػػػػػا ال تتػػػػػػدخؿ ةػػػػػػد الطػػػػػػرؼ المعتػػػػػػدم، كتقتصػػػػػػر كظي تيػػػػػػا عمػػػػػػل 

طػػػػػػرديف، كمػػػػػػا أنيػػػػػػا تتعامػػػػػػؿ مػػػػػػع الطػػػػػػرديف عمػػػػػػل أنيمػػػػػػا نػػػػػػداف مراقبػػػػػػة كقػػػػػػؼ إطػػػػػػ ؽ النػػػػػػار بػػػػػػيف ال
كمتسػػػػػػاكياف دػػػػػػي القػػػػػػكة أك دػػػػػػي الحػػػػػػؽ عمػػػػػػل األقػػػػػػؿ، كمػػػػػػف الحػػػػػػاالت التػػػػػػي اسػػػػػػتخدمت دييػػػػػػا األمػػػػػػـ 
المتحػػػػػدة القػػػػػكات الدكليػػػػػة بيػػػػػدؼ ح ػػػػػظ السػػػػػ ـ كاألمػػػػػف الػػػػػدكلييف حالػػػػػة الحػػػػػرب بػػػػػيف الػػػػػدكؿ العربيػػػػػة 

سػػػػػراغيؿ عػػػػػاـ  ( الػػػػػذم أكػػػػػد قػػػػػرارم مجمػػػػػس 221رقػػػػػـ )، حيػػػػػث أصػػػػػدر مجمػػػػػس األمػػػػػف القػػػػػرار 1412كا 
( كقػػػػػػػرر تشػػػػػػػكيؿ قػػػػػػكة طػػػػػػػكارئ دكليػػػػػػػة أككػػػػػػؿ إلييػػػػػػػا ميمػػػػػػػة الح ػػػػػػاظ عمػػػػػػػل كقػػػػػػػؼ 221،224األمػػػػػػف )

 1إط ؽ النار كمنع تجدد أعماؿ القتاؿ.

أرسػػػػؿ مجمػػػػس األمػػػػف قػػػػكات دكليػػػػة لمنطقػػػػة  1411دػػػػي أعقػػػػاب احػػػػت ؿ إسػػػػراغيؿ لجنػػػػكب لبنػػػػاف سػػػػنة 
سػػػػابؽ ليػػػػا كػػػػاف يقةػػػػي بانسػػػػحاب إسػػػػراغيؿ مػػػػف الجنػػػػكب  النػػػػزاع ميمتيػػػػا اإلشػػػػراؼ عمػػػػل تن يػػػػذ قػػػػرار

 2( كمنع نشكب أعماؿ عنؼ دي منطقة الحدكد.236المبناني بمكجب القرار رقـ )

طالبػػػػػػػت الجامعػػػػػػػة العربيػػػػػػػة بتػػػػػػػكدير الحمايػػػػػػػة الدكليػػػػػػػة لمشػػػػػػػعب ال مسػػػػػػػطيني مػػػػػػػف أجػػػػػػػؿ كةػػػػػػػع حػػػػػػػد 
يجػػػػػاد آليػػػػػة لممػػػػػراقبيف الػػػػػدكلييف تقػػػػػكـ بةػػػػػبط ا ألكةػػػػػاع كمنػػػػػع االنتياكػػػػػات ل نتياكػػػػػات اإلسػػػػػراغيمية، كا 

كأصػػػػػػػدرت األمػػػػػػػـ المتحػػػػػػػدة دػػػػػػػي أكثػػػػػػػر مػػػػػػػف جمسػػػػػػػة ليػػػػػػػا  3اإلسػػػػػػػراغيمية دػػػػػػػي األراةػػػػػػػي ال مسػػػػػػػطينية.
مجمكعػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف القػػػػػػػػػػرارات التػػػػػػػػػػي تػػػػػػػػػػديف بيػػػػػػػػػػا إسػػػػػػػػػػراغيؿ، منيػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػرار الجمعيػػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػػة بتػػػػػػػػػػاريخ 

حيػػػػػػػػث صػػػػػػػػدر دػػػػػػػػي ىػػػػػػػػذه الجمسػػػػػػػػة قػػػػػػػػراراف  األكؿ طالػػػػػػػػب بكقػػػػػػػػؼ أعمػػػػػػػػاؿ العنػػػػػػػػؼ  31/13/3111

                                                           
 2أنكر حمداف الشاعر، الحماية الدكلية لمشعب ال مسطيني، مجمة الشريعة كالقانكف، الجامعة اإلس مية،صػ 1

 2أنكر حمداف الشاعر، المرجع السابؽ،صػ 2

رم كآثػػػػػػػاره االجتماعيػػػػػػػػة عمػػػػػػػل الشػػػػػػػػعب ال مسػػػػػػػػطيني"حالة شػػػػػػػادم أحمػػػػػػػػد المصػػػػػػػرم، بحػػػػػػػػث بعنكاف:"جػػػػػػػدار ال صػػػػػػػػؿ العنصػػػػػػػػ 3
 31،صػ3111دمسطيف،-دراسية"محادظة الخميؿ"،كزارة اإلع ـ
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مػػػػػراقبيف دكليػػػػػيف دػػػػػي األراةػػػػػي ال مسػػػػػطينية، كالثػػػػػاني طالػػػػػب إسػػػػػراغيؿ كقػػػػػكة محتمػػػػػة كةػػػػػركرة تػػػػػكدير 
 1بالتكقؼ ال كرم عف أعماؿ القتؿ كالتعذيب كتدمير الممتمكات دي المناطؽ المحتمة.

تحػػػػػدثنا دػػػػػػي ىػػػػػػذه الدراسػػػػػة مػػػػػػراران كتكػػػػػػراران عػػػػػف الحمايػػػػػػة كتكديرىػػػػػػا لممػػػػػدنييف مػػػػػػف ال مسػػػػػػطينييف دمػػػػػػاذا 
  ؟الحمايةبنقصد 

لحقػػػػكؽ ال ػػػػرد كدقػػػػان  يػػػػـك الحمايػػػػة يشػػػػمؿ جميػػػػع األنشػػػػطة الراميػػػػة إلػػػػل ةػػػػماف االحتػػػػراـ الكامػػػػؿإف م 
لنصػػػػػػكص مجمكعػػػػػػة القػػػػػػكانيف ذات الصػػػػػػمة كركحيػػػػػػا  أم قػػػػػػانكف حقػػػػػػكؽ اإلنسػػػػػػاف، كالقػػػػػػانكف الػػػػػػدكلي 

 2اإلنساني، كقانكف ال جغيف.

ألمػػػػف الػػػػدكلييف، يسػػػػتمد المجتمػػػػع الػػػػدكلي سػػػػمطتو إلرسػػػػاؿ قػػػػكة حمايػػػػة إلػػػػل ىددػػػػو دػػػػي ح ػػػػظ السػػػػمـ كا
كبمكجػػػػػب المػػػػػادة األكلػػػػػل مػػػػػف ات اقيػػػػػة جنيػػػػػؼ الرابعػػػػػة، تقػػػػػع عمػػػػػل الػػػػػدكؿ مسػػػػػؤكلية درديػػػػػة كجماعيػػػػػة 
الحتػػػػراـ القػػػػانكف الػػػػدكلي اإلنسػػػػاني، دػػػػي حػػػػاؿ كقػػػػكع انتياكػػػػات جسػػػػيمة لمقػػػػانكف الػػػػدكلي  بحيػػػػث أنيػػػػا 

مػػػػػػـ ممزمػػػػػػة بػػػػػػالتحرؾ بشػػػػػػكؿ دػػػػػػردم أك جمػػػػػػاعي بالتعػػػػػػاكف مػػػػػػع األمػػػػػػـ المتحػػػػػػدة بمكجػػػػػػب ميثػػػػػػاؽ األ
المتحػػػػػػدة، كلػػػػػػـ يتطػػػػػػرؽ القػػػػػػانكف الػػػػػػدكلي اإلنسػػػػػػاني لإلجػػػػػػراءات الكاجػػػػػػب اتخاذىػػػػػػا مػػػػػػف قبػػػػػػؿ الػػػػػػدكؿ، 

 3كلكف ميثاؽ األمـ المتحدة بيف تمؾ اإلجراءات دي ال صؿ السابع منو.

أف الػػػػدكؿ المكقعػػػػة عمػػػػل ات اقيػػػػات جنيػػػػؼ الرابعػػػػة تسػػػػتطيع القيػػػػاـ بخطػػػػكات درديػػػػة مػػػػف  يػػػػرل الباحػػػػث
طات االحػػػػػػت ؿ اإلسػػػػػػراغيمي عمػػػػػػل احتػػػػػػراـ االت اقيػػػػػػة، كىػػػػػػذه اإلجػػػػػػراءات قبميػػػػػػا مػػػػػػف أجػػػػػػؿ إجبػػػػػػار سػػػػػػم

بالتأكيػػػػػػد لػػػػػػف تكػػػػػػكف إجػػػػػػراءات عسػػػػػػكرية، ذلػػػػػػؾ أف ميثػػػػػػاؽ األمػػػػػػـ المتحػػػػػػدة أنػػػػػػاط اتخػػػػػػاذ مثػػػػػػؿ ىػػػػػػذه 
اإلجػػػػػراءات بػػػػػاألمـ المتحػػػػػدة، دتسػػػػػتطيع ىػػػػػذه الػػػػػدكؿ دػػػػػرض عقكبػػػػػات اقتصػػػػػادية عمػػػػػل إسػػػػػراغيؿ، كمػػػػػا 

 ثناء اإلجراء العسكرم.ليا سحب س راغيا، كأم إجراء آخر باست

                                                           
 .6، مرجع سابؽ،صػ،3113.الييغة المستقمة لحقكؽ المكاطف، التقرير السنكم السابع 1

يػػػػػػات ال اعمػػػػػػة دػػػػػػي مجػػػػػػالي .منشػػػػػػكرات الصػػػػػػميب األحمػػػػػػر، المعػػػػػػايير المينيػػػػػػة الخاصػػػػػػة بأنشػػػػػػطة الحمايػػػػػػة"التي تن ػػػػػػذىا الج 2
 13،صػ3112العمؿ اإلنساني كحقكؽ اإلنساف دي النزاعات المسمحة ك يرىا مف حاالت العنؼ،

 11مؤسسة الحؽ، الحماية الدكلية لمشعب ال مسطيني،مرجع سابؽ،صػ .3
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أىػػػػػـ ةػػػػػمانة تقػػػػػدميا ات اقيػػػػػات جنيػػػػػؼ مػػػػػف أجػػػػػؿ حمايػػػػػة حقػػػػػكؽ اإلنسػػػػػاف كاحتراميػػػػػا مػػػػػف قبػػػػػؿ دكلػػػػػة 
االحػػػػػت ؿ نظػػػػػاـ الدكلػػػػػة الحاميػػػػػة، الػػػػػذم ييػػػػػدؼ إلػػػػػل ةػػػػػماف حمايػػػػػة حقػػػػػكؽ المػػػػػدنييف دػػػػػي مكاجيػػػػػة 

 1سمطة االحت ؿ التي  البان ما تنزع إلل انتياؾ تمؾ الحقكؽ كاالعتداء عمييا.

ث نجػػػػػد أف المػػػػػادة التاسػػػػػعة مػػػػػف ات اقيػػػػػة جنيػػػػػؼ الرابعػػػػػة تػػػػػنص عمػػػػػل أف تطبيػػػػػؽ االت اقيػػػػػة يكػػػػػكف حيػػػػػ
 بمعاكنة كتحت إشراؼ الدكؿ الحامية التي تكمؼ برعاية مصالح أطراؼ النزاع.

يجػػػػب لتعيػػػػيف الدكلػػػػة الحاميػػػػة مكادقػػػػة ث ثػػػػة أطػػػػراؼ  الدكلػػػػة المحايػػػػدة التػػػػي تقبػػػػؿ القيػػػػاـ بػػػػدكر الدكلػػػػة 
ة المحتمػػػػػػة أراةػػػػػػييا كالتػػػػػػي تر ػػػػػػب دػػػػػػي اختيػػػػػػار الدكلػػػػػػة الحاميػػػػػػة لحمايػػػػػػة رعاياىػػػػػػا الحاميػػػػػػة، كالدكلػػػػػػ

المكجػػػػػكديف تحػػػػػت رحمػػػػػة سػػػػػمطات االحػػػػػت ؿ كقكاتػػػػػو دػػػػػي األراةػػػػػي المحتمػػػػػة، كدكلػػػػػة االحػػػػػت ؿ التػػػػػي 
 2يمـز مكادقتيا عمل قياـ الدكلة الحامية بمباشرة نشاطيا دي داخؿ األراةي المحتمة.

المحايػػػػػدة التػػػػػي تختارىػػػػػا الدكلػػػػػة المحتمػػػػػة أراةػػػػػييا لحمايػػػػػة مصػػػػػالحيا  يقصػػػػػد بالدكلػػػػػة الحاميػػػػػة الدكلػػػػػة
كرعاياىػػػػػا دػػػػػي األراةػػػػػي المحتمػػػػػة، كلممعاكنػػػػػة كاإلشػػػػػراؼ عمػػػػػل تطبيػػػػػؽ أحكػػػػػاـ ات اقيػػػػػة المػػػػػدنييف ديمػػػػػا 

 3يتعمؽ بحماية األشخاص المدنييف المقيميف دي األراةي المحتمة.

مػػػػػػل بػػػػػػديؿ دػػػػػػي حالػػػػػػة  يػػػػػػاب الدكلػػػػػػة ( مػػػػػػف ات اقيػػػػػػة جنيػػػػػػؼ لحمايػػػػػػة المػػػػػػدنييف ع11نصػػػػػػت المػػػػػػادة )
الحاميػػػػػػة حيػػػػػػث جػػػػػػاء دييػػػػػػا:"إذا لػػػػػػـ ينت ػػػػػػع األشػػػػػػخاص المحميػػػػػػكف أك تنقطػػػػػػع اسػػػػػػت ادتيـ ألم سػػػػػػبب 
كػػػػاف بجيػػػػكد الدكلػػػػة الحاميػػػػة، أك ىيغػػػػة معينػػػػة كدقػػػػان لم قػػػػرة األكلػػػػل أعػػػػ ه، دعمػػػػل الدكلػػػػة الحػػػػاجزة أف 

لكظػػػػاغؼ التػػػػي تنيطيػػػػا ىػػػػذه تطمػػػػب إلػػػػل دكلػػػػة محايػػػػدة، أك إلػػػػل ىيغػػػػة مػػػػف ىػػػػذا القبيػػػػؿ أف تةػػػػطمع با
 4االت اقية بالدكلة الحامية التي يعينيا أطراؼ النزاع."

                                                           
 142مصط ل كامؿ شحاتة،االحت ؿ الحربي كقكاعد القانكف الدكلي المعاصرة" ، مرجع سابؽ، صػ 1
الػػػػديف عمػػػػي عشػػػػماكم، رسػػػػالة دكتػػػػكراة، حقػػػػكؽ المػػػػدنييف تحػػػػت االحػػػػت ؿ الحربػػػػي "دراسػػػػة خاصػػػػة النتياكػػػػات إسػػػػراغيؿ محػػػػي  2

-316، صػػػػػ1413لحقػػػػكؽ اإلنسػػػػاف دػػػػي األراةػػػػي العربيػػػػة المحتمػػػػة"، دار النشػػػػر عمػػػػـ الكتػػػػب، جامعػػػػة عػػػػيف شػػػػمس، القػػػػاىرة، 
312. 

شػػػػػػكرات المعيػػػػػػد العربػػػػػػي لحقػػػػػػكؽ اإلنسػػػػػػاف كالمجنػػػػػػة الدكليػػػػػػة من 3عػػػػػػامر الزمػػػػػػالي، مػػػػػػدخؿ إلػػػػػػل القػػػػػػانكف الػػػػػػدكلي اإلنسػػػػػػاني،ط 3
 .11،صػ1441لمصميب،تكنس،

، w ww1.umn.edu/humanrts/arab/b092.html، عمػػػػػػل المكقػػػػػػع التػػػػػالي1424ات اقيػػػػػة جنيػػػػػػؼ الثالثػػػػػػة لسػػػػػػنة  4
 16/1/3112تاريخ الزيارة 
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الدكلػػػػة الحػػػػاجزة الػػػػكارد ذكرىػػػػا دػػػػي الػػػػنص أعػػػػ ه إنمػػػػا يػػػػراد بيػػػػا دكلػػػػة االحػػػػت ؿ التػػػػي تسػػػػيطر عمػػػػل 
األرض المحتمػػػػػػػة، ديػػػػػػػذه الدكلػػػػػػػة يكػػػػػػػكف ليػػػػػػػا الحػػػػػػػؽ دػػػػػػػي طمػػػػػػػب تعيػػػػػػػيف دكلػػػػػػػة أخػػػػػػػرل كبػػػػػػػديؿ لمقيػػػػػػػاـ 

حاميػػػػػة التػػػػػي تػػػػػنص عمييػػػػػا مػػػػػكاد ات اقيػػػػػة جنيػػػػػؼ، كىػػػػػذا دػػػػػي حػػػػػاؿ  يػػػػػاب الدكلػػػػػة بكاجبػػػػػات الدكلػػػػػة ال
 الحامية التي يككف قد سبؽ تعيينيا بمعردة أطراؼ النزاع.

مػػػػػػف أمثمػػػػػػة بػػػػػػداغؿ الدكلػػػػػػة الحاميػػػػػػة مػػػػػػا حصػػػػػػؿ أثنػػػػػػاء حػػػػػػرب الخمػػػػػػيم الثانيػػػػػػة، عنػػػػػػدما عيػػػػػػدت دكلػػػػػػة 
حيػػػػث تحممػػػػت األمػػػػـ المتحػػػػدة الككيػػػػت إلػػػػل األمػػػػـ المتحػػػػدة رعايػػػػة مصػػػػالحيا لغايػػػػة تحريػػػػر الككيػػػػت، 

 1ميمة الدكلة الحامية حتل نياية الحرب.

تمػػػػػػارس الدكلػػػػػػة الحاميػػػػػػة مياميػػػػػػا مػػػػػػف خػػػػػػ ؿ ممثمييػػػػػػا الدبمكماسػػػػػػييف كالقنصػػػػػػمييف أك منػػػػػػدكبيف مػػػػػػف 
رعايػػػػاه، أك رعايػػػػا دكلػػػػة محايػػػػدة أخػػػػرل مػػػػع التػػػػزاـ أطػػػػراؼ النػػػػزاع بتسػػػػييؿ مياميػػػػا التػػػػي تتمثػػػػؿ دػػػػي 

ألطػػػػػراؼ المتنازعػػػػػة بمػػػػػا يةػػػػػمف أمػػػػػف ك سػػػػػ مة المػػػػػدنييف، كمػػػػػا التخ يػػػػػؼ مػػػػػف حػػػػػدة الخػػػػػ ؼ بػػػػػيف ا
ليػػػػػػا دكر دػػػػػػي المجػػػػػػاؿ الطبػػػػػػي كالغػػػػػػذاغي كدػػػػػػي تقػػػػػػديـ المعكنػػػػػػة، كمػػػػػػا تقػػػػػػـك الدكلػػػػػػة الحاميػػػػػػة بمراقبػػػػػػة 
المؤسسػػػػػػات القةػػػػػػاغية لدكلػػػػػػة االحػػػػػػت ؿ عنػػػػػػد محاكمػػػػػػة أم شػػػػػػخص مػػػػػػدني، منػػػػػػذ إخطػػػػػػاره بالتيمػػػػػػة 

دػػػػي حػػػػاؿ عػػػدـ قػػػػدرة الشػػػػخص عمػػػػل تعيينػػػػو،  المكجيػػػة ةػػػػده إلػػػػل صػػػػدكر الحكػػػػـ، كتعػػػيف لػػػػو محاميػػػػان 
كمػػػػػػا تراقػػػػػػب عمميػػػػػػة نقػػػػػػؿ المػػػػػػدنييف كمػػػػػػدل تػػػػػػكدر شػػػػػػركطو كدقػػػػػػان ألحكػػػػػػاـ القػػػػػػانكف الػػػػػػدكلي اإلنسػػػػػػاني 

 2التي تحظر إخ ء المدنييف إال ألسباب تح ظ أمنيـ كس متيـ.

أم أف لمدكلػػػػػػػة الحاميػػػػػػػة طبيعػػػػػػػة مزدكجػػػػػػػة، دمػػػػػػػرة تتػػػػػػػدخؿ لمراقبػػػػػػػة تطبيػػػػػػػؽ قكاعػػػػػػػد القػػػػػػػانكف الػػػػػػػدكلي 
اإلنسػػػػػػاني مػػػػػػف قبػػػػػػؿ األطػػػػػػراؼ المتنازعػػػػػػة مثػػػػػػؿ مراقبػػػػػػة نقػػػػػػؿ المػػػػػػدنييف، كىػػػػػػك إجػػػػػػراء احتػػػػػػرازم لمنػػػػػػع 
كقػػػػػػػػكع االنتيػػػػػػػػاؾ، كمػػػػػػػػا تتػػػػػػػػدخؿ الدكلػػػػػػػػة الحاميػػػػػػػػة لتن يػػػػػػػػذ القػػػػػػػػانكف الػػػػػػػػدكلي اإلنسػػػػػػػػاني مثػػػػػػػػؿ تقػػػػػػػػديـ 

 3المساعدات إلل المتةرريف مف النزاع.

                                                           
سػػػػػػػمحة دػػػػػػػي البحار،جامعػػػػػػػة الجزاغػػػػػػػر، بػػػػػػػف بػػػػػػػككرا إدريػػػػػػػس، رسػػػػػػػالة ماجسػػػػػػػتير، حمايػػػػػػػة البيغػػػػػػػة البحريػػػػػػػة أثنػػػػػػػاء النزاعػػػػػػػات الم 1

 .133،صػ3112عكنكف،

أحسػػػػػػػف كمػػػػػػػاؿ، رسػػػػػػػالة ماجسػػػػػػػتير"آليات تن يػػػػػػػذ القػػػػػػػانكف الػػػػػػػدكلي اإلنسػػػػػػػاني دػػػػػػػي ةػػػػػػػكء التغيػػػػػػػرات الدكليػػػػػػػة لمقػػػػػػػانكف الػػػػػػػدكلي  2
 21،صػ3111المعاصر، جامعة مكلكد معمرم، الجزاغر،

 62أحسف كماؿ، المرجع السابؽ،صػ 3
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راغيؿ كاألراةػػػػػػي ال مسػػػػػػطينية أف ممثمػػػػػػي األطػػػػػػراؼ السػػػػػػامية المتعاقػػػػػػدة مػػػػػػع إسػػػػػػ يػػػػػػرل الباحػػػػػػثكعميػػػػػػو 
المحتمػػػػػػػة ليػػػػػػػـ صػػػػػػػ حية لمقيػػػػػػػاـ بميػػػػػػػاـ الحمايػػػػػػػة بشػػػػػػػكؿ دػػػػػػػردم أك جمػػػػػػػاعي بحكػػػػػػػـ الكاقػػػػػػػع  لرعايػػػػػػػة 
مصػػػػػػػػػالح الشػػػػػػػػػعب ال مسػػػػػػػػػطيني، كالتحقػػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػمكؾ سػػػػػػػػػمطات االحػػػػػػػػػت ؿ اإلسػػػػػػػػػراغيمي، كرصػػػػػػػػػد 

 انتياكاتو.

ظمػػػػة معتػػػػرؼ كانػػػػت المجنػػػػة الدكليػػػػة لمصػػػػميب األحمػػػػر كىػػػػي تعػػػػد راعػػػػي عمػػػػل ات اقيػػػػات جنيػػػػؼ، كمن
، 1413بيػػػػػا دكليػػػػػان، قػػػػػد عرةػػػػػت القيػػػػػػاـ بػػػػػدكر الدكلػػػػػة الحاميػػػػػة دػػػػػػي مجػػػػػاؿ الميػػػػػاـ اإلنسػػػػػانية عػػػػػػاـ 

لكػػػػػف إسػػػػػراغيؿ ردةػػػػػت ذلػػػػػؾ العػػػػػرض، كىػػػػػي تمػػػػػارس دػػػػػي الكقػػػػػت الحػػػػػالي دكر رقػػػػػابي محػػػػػدكد عػػػػػف 
طريػػػػػػؽ زيارتيػػػػػػا لممعتقمػػػػػػيف دػػػػػػي السػػػػػػجكف، كمتابعػػػػػػة قةػػػػػػايا متعمقػػػػػػة باالنتياكػػػػػػات، حيػػػػػػث أف قػػػػػػدرتيا 

ع عمػػػػل المعمكمػػػػات محػػػػدكدة ككػػػػذلؾ تأثيرىػػػػا  بسػػػػبب القيػػػػكد الشػػػػديدة المقركةػػػػة عمييػػػػا عمػػػػل االطػػػػ 
 1مف قبؿ إسراغيؿ.

لكػػػػػف لػػػػػـ يػػػػػتـ تنشػػػػػيط نظػػػػػاـ الدكلػػػػػة الحاميػػػػػة عمػػػػػل الصػػػػػعيد الػػػػػدكلي أيةػػػػػان لعػػػػػدة أسػػػػػباب أىميػػػػػا، أف 
الكثيػػػػر مػػػػف النزاعػػػػات المسػػػػمحة  يػػػػر دكليػػػػة  لػػػػذا يحػػػػرص أحػػػػد طردػػػػي النػػػػزاع عمػػػػل األقػػػػؿ عمػػػػل عػػػػدـ 

كالخػػػػػػكؼ مػػػػػػف أف ينظػػػػػػر إلػػػػػػل تعيػػػػػػيف الدكلػػػػػػة 2كيؿ النػػػػػػزاع، كعػػػػػػدـ المجػػػػػػكء إلػػػػػػل الرقابػػػػػػة الدكليػػػػػػة،تػػػػػػد
 3الحامية عمل أنو اعتراؼ بالطرؼ ا خر دي الحالة التي ال يككف معتردان ديو.

نظػػػػران لػػػػردض إسػػػػراغيؿ االعتػػػػراؼ بانطبػػػػاؽ ات اقيػػػػة جنيػػػػؼ عمػػػػل األراةػػػػي ال مسػػػػطينية المحتمػػػػة، كمػػػػا 
حاميػػػػة لةػػػػماف لػػػػـ يػػػػتـ تعيػػػػيف دكلػػػػة   دػػػػي ال صػػػػؿ األكؿ مػػػػف ىػػػػذه الدراسػػػػة ثالباحػػػػ سػػػػبؽ كأنػػػػة ذكػػػػر
 احتراـ االت اقية.

أف سػػػػػػبب ردةػػػػػػيا يعػػػػػػكد لعػػػػػػدـ ر بتيػػػػػػػا دػػػػػػي تطبيػػػػػػؽ أحكػػػػػػاـ القػػػػػػانكف الػػػػػػدكلي عػػػػػػػؿ يػػػػػػرل الباحػػػػػػث  
كأف كةػػػػػػػع بحقػػػػػػػكؽ الشػػػػػػػعب ال مسػػػػػػػطيني عمػػػػػػػل أرةػػػػػػػو،  ال مسػػػػػػػطينييف، كلر بتيػػػػػػػا بعػػػػػػػدـ االعتػػػػػػػراؼ

بالتػػػػػدخؿ اإلنسػػػػػاني، لػػػػػيس كاديػػػػػان لتطبيقيػػػػػا عمػػػػػل الجميػػػػػع دكف اسػػػػػتثناء،  القكاعػػػػػد القانكنيػػػػػة الخاصػػػػػة
                                                           

 14كلية لمشعب ال مسطيني،مرجع سابؽ،صػمؤسسة الحؽ، الحماية الد 1

 .222،صػ31،1443زىير الحسيني، القانكف الدكلي اإلنساني، المجمة الدكلية لمصميب األحمر، العدد 2

سػػػػػعيد سػػػػػالـ جػػػػػكيمي، تن يػػػػػذ القػػػػػانكف الػػػػػدكلي اإلنسػػػػػاني، المػػػػػدخؿ لدراسػػػػػة القػػػػػانكف الػػػػػدكلي اإلنسػػػػػاني، دار النيةػػػػػة العربيػػػػػة،  3
 113،صػ3112-3113القاىرة،
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كىػػػػػذا كاةػػػػػح مػػػػػف خػػػػػ ؿ مػػػػػا تمارسػػػػػو إسػػػػػراغيؿ عمػػػػػل األراةػػػػػي ال مسػػػػػطينية المحتمػػػػػة مػػػػػف اعتػػػػػداءات 
عمػػػػػػػل الممتمكػػػػػػػات كاألركاح دكف تػػػػػػػدخؿ األمػػػػػػػـ المتحػػػػػػػدة، حيػػػػػػػث تقػػػػػػػؼ إسػػػػػػػراغيؿ ةػػػػػػػد كػػػػػػػؿ الغحػػػػػػػة 

 تتةمف إدانة إلسراغيؿ.

كلي اإلنسػػػػػػاني كدػػػػػػؽ مػػػػػػا تةػػػػػػمنتو قكاعػػػػػػده يشػػػػػػكؿ التزامػػػػػػان عمػػػػػػل كػػػػػػؿ مػػػػػػف الػػػػػػدكؿ تن يػػػػػػذ القػػػػػػانكف الػػػػػػد
كالمنظمػػػػػػػػػات الدكليػػػػػػػػػة الحككميػػػػػػػػػة ك يػػػػػػػػػر الحككميػػػػػػػػػة كالدكلػػػػػػػػػة الحاميػػػػػػػػػة كالمجنػػػػػػػػػة الدكليػػػػػػػػػة لمصػػػػػػػػػميب 
األحمػػػػػػػػػر، ككػػػػػػػػػذلؾ األشػػػػػػػػػخاص الػػػػػػػػػذيف يتحممػػػػػػػػػكف مسػػػػػػػػػؤكلية أم انتيػػػػػػػػػاؾ لحقػػػػػػػػػكؽ اإلنسػػػػػػػػػاف أثنػػػػػػػػػاء 

دكلي اإلنسػػػػاني التزامػػػػان عمػػػػل الػػػػدكؿ باحترامػػػػو، حيػػػػث النزاعػػػػات المسػػػػمحة، حيػػػػث يتةػػػػمف القػػػػانكف الػػػػ
تعاقػػػػػدت الػػػػػدكؿ بمكجػػػػػب االت اقيػػػػػات الدكليػػػػػة، عمػػػػػل التزاميػػػػػا باتخػػػػػاذ التػػػػػدابير القانكنيػػػػػة تجػػػػػاه الػػػػػدكؿ 

( مػػػػػػف بركتككػػػػػػكؿ جنيػػػػػػؼ 41كقػػػػػػد نصػػػػػػت المػػػػػػادة )1التػػػػػػي تخػػػػػػرؽ قكاعػػػػػػد القػػػػػػانكف الػػػػػػدكلي اإلنسػػػػػػاني.
دة بػػػػػػأف تعمػػػػػؿ مجتمعػػػػػة أك من ػػػػػػردة، دػػػػػي حػػػػػػاالت (:"تتعيػػػػػد األطػػػػػػراؼ السػػػػػامية المتعاقػػػػػ1411لسػػػػػنة )

الخػػػػػرؽ الجسػػػػػيـ ل ت اقيػػػػػات كىػػػػػذا الممحؽ)البركتككػػػػػكؿ( بالتعػػػػػاكف مػػػػػع األمػػػػػـ المتحػػػػػدة، كبمػػػػػا يػػػػػت ءـ 
دػػػػ ذا قصػػػػرت دكلػػػػة مػػػػا دػػػػي تن يػػػػذ التزاماتيػػػػا كػػػػاف لمػػػػدكؿ المتعاقػػػػدة سػػػػكاء 2مػػػػع ميثػػػػاؽ األمػػػػـ المتحػػػػدة."

تراـ القػػػػانكف، كعميػػػػو نجػػػػد أف التػػػػزاـ األمػػػػـ المتحػػػػدة متحال ػػػػة أك محايػػػػدة، أف تسػػػػعل إلػػػػل إلزاميػػػػا بػػػػاح
 ( مف ات اقية جنيؼ.21كمجمس األمف يجد سنده القانكني دي ىذه المادة كدي المادة )

االلتػػػػػزاـ بتن يػػػػػذ القػػػػػانكف الػػػػػدكلي اإلنسػػػػػاني يعػػػػػد صػػػػػكرة مػػػػػف صػػػػػكر النظػػػػػاـ العػػػػػاـ الػػػػػدكلي الحػػػػػالي   
كلي كمػػػػػو، نظػػػػػران ألف المصػػػػػالح المحميػػػػػة ىػػػػػي ذلػػػػػؾ أف التػػػػػزاـ الػػػػػدكؿ ىػػػػػك التػػػػػزاـ تجػػػػػاه المجتمػػػػػع الػػػػػد

مصػػػػػالح عميػػػػػا مشػػػػػتركة لإلنسػػػػػانية، كىػػػػػذا مػػػػػا تكصػػػػػمت إليػػػػػو محكمػػػػػة العػػػػػدؿ الدكليػػػػػة دػػػػػي عػػػػػدد مػػػػػف 
 3.قةاياىا

                                                           
.سػػػػػػػػعد اهلل عمػػػػػػػػر، نظػػػػػػػػاـ االلتػػػػػػػػزاـ لتن يػػػػػػػػذ القػػػػػػػػانكف الػػػػػػػػدكلي اإلنسػػػػػػػػاني، المجمػػػػػػػػة الجزاغريػػػػػػػػة لمعمػػػػػػػػـك القانكنيػػػػػػػػة كاالقتصػػػػػػػػادية  1

 422صػ 1441( 2(، رقـ )26كالسياسية، جزء)

2 .http///www.icrc.org/ara/resources/documents> 

اإلنسػػػػػػاني، رسػػػػػػالة ماجسػػػػػػتير، جامعػػػػػػة مكلػػػػػػكد معمػػػػػػرم،  مكسػػػػػػل عتيقػػػػػػة، دكر األمػػػػػػـ المتحػػػػػػدة دػػػػػػي تطػػػػػػكير القػػػػػػانكف الػػػػػػدكلي .3
 113صػ3112الجزاغر،
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بمػػػػػػا أنػػػػػػو ىنػػػػػػاؾ ات ػػػػػػاؽ عمػػػػػػل مسػػػػػػؤكلية الػػػػػػدكؿ دػػػػػػي القيػػػػػػاـ بةػػػػػػماف تطبيػػػػػػؽ ات اقيػػػػػػة جنيػػػػػػؼ عمػػػػػػل 
راغيا دػػػػػي ىػػػػػذه األراةػػػػػي القيػػػػػاـ تسػػػػػتطيع عػػػػػف طريػػػػػؽ سػػػػػ  نػػػػػرل أنيػػػػػااألراةػػػػػي ال مسػػػػػطينية المحتمػػػػػة، 

بػػػػػػػدكر المراقبػػػػػػػة بطمػػػػػػػب الػػػػػػػدخكؿ إلػػػػػػػل أم مكػػػػػػػاف دػػػػػػػي ىػػػػػػػذه األراةػػػػػػػي كالتحقيػػػػػػػؽ دػػػػػػػي االنتياكػػػػػػػات 
اإلسػػػػػراغيمية بحػػػػػؽ المػػػػػدنييف ال مسػػػػػطينييف، كتممػػػػػؾ تعيػػػػػيف مػػػػػراقبيف دكف اشػػػػػتراط الت ػػػػػاكض مػػػػػع األمػػػػػـ 

 المتحدة أك إسراغيؿ لمحصكؿ عمل مكادقتيا.

لحكػػػػػػػػكمييف ال يمتمكػػػػػػػػكف القػػػػػػػػدرة عمػػػػػػػػل التػػػػػػػػدخؿ المباشػػػػػػػػر لكقػػػػػػػػؼ ىنػػػػػػػػاؾ مػػػػػػػػف يػػػػػػػػرل أف المػػػػػػػػراقبيف ا
االنتياكػػػػػات دػػػػػكران، لكػػػػػف ب مكػػػػػانيـ تطػػػػػكير آليػػػػػات داعمػػػػػة إلعػػػػػداد التقػػػػػارير التػػػػػي مػػػػػف شػػػػػأنيا الةػػػػػغط 
باتجػػػػػػػػػػاه تطبيػػػػػػػػػػؽ إجػػػػػػػػػػراءات تيػػػػػػػػػػدؼ لكقػػػػػػػػػػؼ االنتياكػػػػػػػػػػات اإلسػػػػػػػػػػراغيمية، كالعقكبػػػػػػػػػػات االقتصػػػػػػػػػػادية، 

اط دػػػػي تػػػػدخؿ كاقعػػػػي مػػػػف ىػػػػذا النػػػػكع يختمػػػػؼ بنػػػػاءن كالمقاطعػػػػة الدكليػػػػة، كلكػػػػف جاىزيػػػػة الػػػػدكؿ ل نخػػػػر 
 1عمل ديـ كؿ منيا لنتاغم العممية السميمة، كالمصالح الةيقة التي تربطيا مع إسراغيؿ.

أنػػػػػػو لػػػػػػك تػػػػػػـ قيػػػػػػاـ الػػػػػػدكؿ عػػػػػػف طػػػػػػرؽ سػػػػػػ راغيا كقناصػػػػػػميا دػػػػػػي األراةػػػػػػي ال مسػػػػػػطينية الباحػػػػػػث رل يػػػػػػ
الػػػػػػػة إال إذا قامػػػػػػػت بنشػػػػػػػر تمػػػػػػػؾ المحتمػػػػػػػة برصػػػػػػػد االنتياكػػػػػػػات كتكثيقيػػػػػػػا، دمػػػػػػػف تػػػػػػػؤتي أيػػػػػػػة نتيجػػػػػػػة دع

التقػػػػػػػارير كنتاغجيػػػػػػػا لمػػػػػػػرأم العػػػػػػػاـ الػػػػػػػدكلي كػػػػػػػي تمػػػػػػػارس شػػػػػػػعكب تمػػػػػػػؾ الػػػػػػػدكؿ دكران بالةػػػػػػػغط عمػػػػػػػل 
 حككماتيا لمكداء بالتزاماتيا بمكجب القانكف الدكلي اإلنساني. 

دػػػػػػػي ظػػػػػػػؿ تعػػػػػػػرض األراةػػػػػػػي ال مسػػػػػػػطينية ل عتػػػػػػػداءات اإلسػػػػػػػراغيمية المسػػػػػػػتمرة، كدػػػػػػػي ظػػػػػػػؿ صػػػػػػػمت 
ي كةػػػػع حػػػػد ل نتياكػػػػات اإلسػػػػراغيمية المسػػػػتمرة، ىػػػػؿ يحػػػػؽ لمجمعيػػػػة العامػػػػة مجمػػػػس األمػػػػف كدشػػػػمو دػػػػ

ل مػػػػػـ المتحػػػػػدة اتخػػػػػاذ التػػػػػدابير ال زمػػػػػة ل ػػػػػرض احتػػػػػراـ مػػػػػا أقػػػػػره ميثػػػػػاؽ األمػػػػػـ المتحػػػػػدة لكةػػػػػع حػػػػػد 
 لتيديد األمف كالسمـ الدكلييف؟

( مػػػػػػػػف الميثػػػػػػػػاؽ، حػػػػػػػػؿ 22مػػػػػػػػف بػػػػػػػػيف االختصاصػػػػػػػػات الممنكحػػػػػػػػة لمجمػػػػػػػػس األمػػػػػػػػف طبقػػػػػػػػان لممػػػػػػػػادة )
زعػػػػػػات الدكليػػػػػػة بػػػػػػالطرؽ السػػػػػػممية كذلػػػػػػؾ بػػػػػػدعكة األطػػػػػػراؼ عػػػػػػف طريػػػػػػؽ التكصػػػػػػية دقػػػػػػط إلزالػػػػػػة المنا

كقػػػػػد حػػػػػددت تمػػػػػؾ المػػػػػادة أنػػػػػكاع الكسػػػػػاغؿ السػػػػػممية كترتيبيػػػػػا، كالقاعػػػػػدة العامػػػػػة أف 2الخػػػػػ ؼ بينيمػػػػػا،

                                                           
 11مؤسسة الحؽ، الحماية الدكلية لمشعب ال مسطيني،مرجع سابؽ،صػ .1

 13قمي أحمد، قكات ح ظ الس ـ، مرجع سابؽ،صػ 2.
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لمػػػػدكؿ المتنازعػػػػة كامػػػػؿ الحريػػػػة دػػػػي اختيػػػػار الكسػػػػيمة التػػػػي تمجػػػػأ إلييػػػػا كالتػػػػي تراىػػػػا مناسػػػػبة، كتعتبػػػػر 
 1مس األمف دي ىذه الحالة اختيارية ك ير ممزمة ما دامت تصدر بشكؿ تكصية.دعكة مج

لمجمػػػػس األمػػػػف صػػػػ حية إنشػػػػاء قػػػػكات ح ػػػػظ سػػػػ ـ بمكجػػػػب التػػػػدابير السػػػػممية لح ػػػػظ السػػػػمـ كاألمػػػػف 
الػػػػػدكلييف كالمنصػػػػػكص عميػػػػػو دػػػػػي ال صػػػػػؿ السػػػػػادس مػػػػػف الميثػػػػػاؽ، كيصػػػػػدر المجمػػػػػس قػػػػػراره بأ مبيػػػػػة 

مػػػػػػػف األعةػػػػػػػاء الػػػػػػػداغميف ديػػػػػػػو باعتبػػػػػػػاره مػػػػػػػف الكسػػػػػػػاغؿ  تسػػػػػػػعة أعةػػػػػػػاء بشػػػػػػػرط عػػػػػػػدـ اعتػػػػػػػراض أم
 2المكةكعية.

ال يشػػػػترط أف يتةػػػػمف قػػػػرار مجمػػػػس األمػػػػف دػػػػي ىػػػػذا الخصػػػػكص ذكػػػػر نصػػػػكص مػػػػكاد الميثػػػػاؽ التػػػػي 
يسػػػػػتند إلييػػػػػا المجمػػػػػس دػػػػػي إصػػػػػداره أك حتػػػػػل اإلشػػػػػارة إلػػػػػل دصػػػػػؿ الميثػػػػػاؽ الػػػػػذم يعمػػػػػؿ دػػػػػي إطػػػػػاره، 

األصػػػػػؿ دػػػػػي صػػػػدكر قػػػػػرارات مجمػػػػػس األمػػػػػف  كذلػػػػؾ أنػػػػػو كدقػػػػػان لمعػػػػرؼ السػػػػػاغد دػػػػػي عمػػػػػؿ المجمػػػػس أف
ىػػػػػك اسػػػػػتنادىا لمتػػػػػدابير السػػػػػممية لح ػػػػػظ السػػػػػػمـ كاألمػػػػػف الػػػػػدكلييف، كاالسػػػػػتثناء ىػػػػػك صػػػػػدكرىا اسػػػػػػتنادان 
لمتػػػػػػػدابير القمعيػػػػػػػة أك الزجريػػػػػػػة لح ػػػػػػػظ السػػػػػػػمـ كاألمػػػػػػػف الػػػػػػػدكلي، حيػػػػػػػث يتطمػػػػػػػب األمػػػػػػػر ذكػػػػػػػر السػػػػػػػند 

 3القانكني لصدكرىا.

الجمعيػػػػػػة العامػػػػػػة باختصاصػػػػػػات كاسػػػػػػعة باعتبارىػػػػػػا  (11خػػػػػػص ميثػػػػػػاؽ األمػػػػػػـ المتحػػػػػػدة دػػػػػػي المػػػػػػادة )
المنبػػػػػر العػػػػػػاـ لممنظمػػػػػة، بحيػػػػػػث يحػػػػػؽ ليػػػػػػا مناقشػػػػػة أيػػػػػػة مسػػػػػألة أك أمػػػػػػر يػػػػػدخؿ ةػػػػػػمف اختصػػػػػػاص 
الميثػػػػػاؽ، أك يتصػػػػػؿ بػػػػػأم دػػػػػرع مػػػػػف ال ػػػػػركع المنصػػػػػكص عمييػػػػػا ديػػػػػو أك كظاغ ػػػػػو، كتقػػػػػديـ التكصػػػػػيات 

تػػػػو محكمػػػػة العػػػػدؿ الدكليػػػػة دػػػػي بشػػػػأنيا ألعةػػػػاء الييغػػػػة أك لمجمػػػػس األمػػػػف أك لكمييمػػػػا، كىػػػػذا مػػػػا أكد
 1466.4جكليو عاـ  11رأييا االستشارم الصادر بتاريخ 

                                                           
ف دار .حسػػػػػػػاـ أحمػػػػػػػد محمػػػػػػػد ىنػػػػػػػداكم، حػػػػػػػدكد سػػػػػػػمطات مجمػػػػػػػس األمػػػػػػػف دػػػػػػػي ةػػػػػػػكء قكاعػػػػػػػد النظػػػػػػػاـ الػػػػػػػدكلي الجديػػػػػػػد، بػػػػػػػدك  1

 212صػ1442نشر،

 .312رمزم نسيـ حسكنة، مرجع سابؽ،صػ 2

 .323رمزم نسيـ حسكنة، مرجع سابؽ،صػ 3

 166قمي أحمد، قكات ح ظ الس ـ، مرجع سابؽ،صػ 4
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( مػػػػػف الميثاؽ:"لمجمعيػػػػػة العامػػػػػة مناقشػػػػػة أيػػػػػة مسػػػػػألة تكػػػػػكف ليػػػػػا صػػػػػمة 3( دقػػػػػرة )11نصػػػػػت المػػػػػادة )
بح ػػػػػػظ األمػػػػػػف كالسػػػػػػمـ الػػػػػػدكلييف، يردعيػػػػػػا إلييػػػػػػا أم عةػػػػػػك مػػػػػػف أعةػػػػػػاء األمػػػػػػـ المتحػػػػػػدة أك مجمػػػػػػس 

(، كليػػػػا ديمػػػػا عػػػػدا 26مػػػػف أعةػػػػاغيا كدقػػػػان ألحكػػػػاـ ال قػػػػرة الثانيػػػػة مػػػػف المػػػػادة )األمػػػػف أك دكلػػػػة ليسػػػػت 
( أف تقػػػػػدـ تكصػػػػػياتيا بصػػػػػدد ىػػػػػذه المسػػػػػاغؿ لمدكلػػػػػة أك لمػػػػػدكؿ صػػػػػاحبة 13مػػػػػا تػػػػػنص عميػػػػػو المػػػػػادة )

الشػػػػأف، أك لمجمػػػػس األمػػػػف أك لكمييمػػػػا معػػػػان، ككػػػػؿ مسػػػػألة ممػػػػا تقػػػػدـ ذكػػػػره يكػػػػكف مػػػػف الةػػػػركرم دييػػػػا 
 1تحيميا الجمعية العامة عمل مجمس األمف قبؿ بحثيا أك بعده." القياـ بعمؿ ما ينبغي أف

تػػػػػػدخؿ الجمعيػػػػػػة العامػػػػػػة يكػػػػػػكف بطمػػػػػػب مػػػػػػف أحػػػػػػد الػػػػػػدكؿ األعةػػػػػػاء أك مػػػػػػف دكلػػػػػػة خػػػػػػارج الجمعيػػػػػػة 
العامػػػػة،  أك مػػػػف مجمػػػػػس األمػػػػف، كمػػػػػا يكػػػػكف لمجمعيػػػػػة العامػػػػة الحػػػػػؽ دػػػػي إصػػػػػدار تكصػػػػيات باتخػػػػػاذ 

عكيػػػػر صػػػػ ك الع قػػػػات الدكليػػػػة مػػػػف أجػػػػؿ ح ػػػػظ تػػػػدابير سػػػػممية دػػػػي أم مسػػػػألة مػػػػف شػػػػأف اسػػػػتمرارىا ت
 ( مػػػػػف الميثػػػػػاؽ التػػػػػي جػػػػػاء دييػػػػػا:"12السػػػػػمـ كاألمػػػػػف الػػػػػدكلييف، كىػػػػػذا كدػػػػػؽ مػػػػػا نصػػػػػت عميػػػػػو المػػػػػادة )

مػػػػػع مراعػػػػػاة أحكػػػػػاـ المػػػػػادة الثانيػػػػػة عشػػػػػرة، لمجمعيػػػػػة العامػػػػػة أف تكصػػػػػي باتخػػػػػاذ التػػػػػدابير لتسػػػػػكية أم 
لمكقػػػػػؼ قػػػػػد يةػػػػػر بالرداىيػػػػػة العامػػػػػة مكقػػػػػؼ، ميمػػػػػا يكػػػػػف منشػػػػػؤه، تسػػػػػكية سػػػػػممية متػػػػػل رأت أف ىػػػػػذا ا

أك يعّكػػػػػػر صػػػػػػ ك الع قػػػػػػات الكديػػػػػػة بػػػػػػيف األمػػػػػػـ، كيػػػػػػدخؿ دػػػػػػي ذلػػػػػػؾ المكاقػػػػػػؼ الناشػػػػػػغة عػػػػػػف انتيػػػػػػاؾ 
 2."أحكاـ ىذا الميثاؽ المكةحة لمقاصد األمـ المتحدة كمبادغيا

دسػػػػػػػػر دقييػػػػػػػػي القػػػػػػػػانكف الػػػػػػػػدكلي" كرديش كىػػػػػػػػامبرك" ىػػػػػػػػذه المػػػػػػػػادة عمػػػػػػػػل أنيػػػػػػػػا تخصػػػػػػػػيص لمسػػػػػػػػمطة 
( مػػػػػف الميثػػػػػاؽ، كأنيػػػػػا ليسػػػػػت تقييػػػػػدان 11ة العامػػػػػة المنصػػػػػكص عمييػػػػػا دػػػػػي المػػػػػادة )الكاسػػػػػعة لمجمعيػػػػػ
 3ليذه السمطات.

محكمػػػػػػة العػػػػػػدؿ الدكليػػػػػػة دػػػػػػي سػػػػػػياؽ نظرىػػػػػػا لمسػػػػػػألة ن قػػػػػػات األمػػػػػػـ المتحػػػػػػدة تطرقػػػػػػت لشػػػػػػرح المػػػػػػادة 
كاعتبرتيػػػػػػػا أىػػػػػػػـ مصػػػػػػػدر لسػػػػػػػمطات الجمعيػػػػػػػة العامػػػػػػػة دػػػػػػػي ح ػػػػػػػظ السػػػػػػػمـ كاألمػػػػػػػف الػػػػػػػدكلييف،  ،(12)

ر"الكاردة دػػػػي ىػػػػذه المػػػػادة عمػػػػل أنيػػػػا تػػػػدؿ عمػػػػل نػػػػكعيف مػػػػف الكظػػػػاغؼ، الكظي ػػػػة كدسػػػػرت كممػػػػة "تػػػػدبي
                                                           

 ميثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽ األمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ المتحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة المنشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكر عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل المكقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالي: 1

 www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/62tc8a.htm   

 ميثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽ األمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ المتحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة المنشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكر عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل المكقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالي: 2

www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/62tc8a.htm 
 121سابؽ، صػ قمي أحمد، مرجع 3

http://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/62tc8a.htm
http://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/62tc8a.htm
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األكلػػػػػل تتمثػػػػػؿ دػػػػػي سػػػػػمطة المناقشػػػػػة كالتكصػػػػػية بشػػػػػكؿ عػػػػػاـ، كالثانيػػػػػة تتمثػػػػػؿ دػػػػػي سػػػػػمطة التصػػػػػرؼ 
كالتػػػػػػػدخؿ دػػػػػػػي معالجػػػػػػػة قةػػػػػػػايا السػػػػػػػمـ كاألمػػػػػػػف الػػػػػػػدكلييف خاصػػػػػػػة عنػػػػػػػد عجػػػػػػػز مجمػػػػػػػس األمػػػػػػػف دػػػػػػػي 

 1.التصرؼ دي مساغؿ األمف كالسمـ الدكلييف

أف المحكمػػػػػة خمصػػػػػت دػػػػػي نيايػػػػػة دراسػػػػػتيا إلػػػػػل أف الجمعيػػػػػة العامػػػػػة تشػػػػػارؾ مجمػػػػػس  يػػػػػرل الباحػػػػػث
األمػػػػػف دػػػػػي مسػػػػػؤكلية ح ػػػػػظ السػػػػػمـ كاألمػػػػػف الػػػػػدكلييف حيػػػػػث يتػػػػػكلل مجمػػػػػس األمػػػػػف مسػػػػػؤكلية أساسػػػػػية 

( مػػػػػف الميثػػػػػاؽ، كتتػػػػػكلل الجمعيػػػػػة العامػػػػػة مسػػػػػؤكلية ثانكيػػػػػة 32دػػػػػي ح ػػػػػظ السػػػػػمـ كدقػػػػػان لػػػػػنص المػػػػػادة )
مػػػػس األمػػػػف كعػػػػدـ اتخػػػػاذه قػػػػرار نتيجػػػػة السػػػػتخداـ أحػػػػد الػػػػدكؿ الداغمػػػػة العةػػػػكية دػػػػي حػػػػاؿ عجػػػػز مج

لحػػػػػػؽ ال يتػػػػػػك، كىػػػػػػذا مػػػػػػف أجػػػػػػؿ مكاجيػػػػػػة األزمػػػػػػات الدكليػػػػػػة التػػػػػػي مػػػػػػف شػػػػػػأنيا تيديػػػػػػد السػػػػػػمـ كاألمػػػػػػف 
 الدكلييف.

( مػػػػػػػف الميثػػػػػػػاؽ أكردت قيػػػػػػػديف عمػػػػػػػل اختصاصػػػػػػػات الجمعيػػػػػػػة العامػػػػػػػة دػػػػػػػي مجػػػػػػػاؿ 13لكػػػػػػػف المػػػػػػػادة )
عنػػػػدما يباشػػػػر مجمػػػػس األمػػػػف، بصػػػػدد نػػػػزاع أك . 1ف، حيػػػػث جػػػػاء دييػػػػا:" ح ػػػػظ السػػػػمـ كاألمػػػػف الػػػػدكليي

الكظػػػػػاغؼ التػػػػػي رسػػػػػمت دػػػػػي الميثػػػػػاؽ، دمػػػػػيس لمجمعيػػػػػة العامػػػػػة أف تقػػػػػّدـ أيػػػػػة تكصػػػػػية دػػػػػي  مكقػػػػؼ مػػػػػا
 -شػػػػػػػأف ىػػػػػػػذا النػػػػػػػزاع أك المكقػػػػػػػؼ إاّل إذا طمػػػػػػػب ذلػػػػػػػؾ منيػػػػػػػا مجمػػػػػػػس األمػػػػػػػف. يخطػػػػػػػر األمػػػػػػػيف العػػػػػػػاـ

دكر مػػػػػف أدكار انعقادىػػػػػا بكػػػػػؿ المسػػػػػاغؿ المتصػػػػػمة الجمعيػػػػػة العامػػػػػة دػػػػػي كػػػػػؿ -بمكادقػػػػػة مجمػػػػػس األمػػػػػف
بح ػػػػػظ السػػػػػمـ كاألمػػػػػف الػػػػػدكلي التػػػػػي تكػػػػػكف محػػػػػؿ نظػػػػػر مجمػػػػػس األمػػػػػف، كػػػػػذلؾ يخطرىػػػػػا أك يخطػػػػػر 
أعةػػػػاء "األمػػػػـ المتحػػػػدة" إذا لػػػػـ تكػػػػف الجمعيػػػػة العامػػػػة دػػػػي دكر انعقادىػػػػا، ب ػػػػراغ مجمػػػػس األمػػػػف مػػػػف 

 2".نظر تمؾ المساغؿ كذلؾ بمجرد انتياغو منيا

امػػػػػػػة ل مػػػػػػػـ المتحػػػػػػػدة إذا مػػػػػػػا قػػػػػػػدرت كجػػػػػػػكب اتخػػػػػػػاذ إجػػػػػػػراء مػػػػػػػا لح ػػػػػػػظ السػػػػػػػمـ كاألمػػػػػػػف الجمعيػػػػػػػة الع
االختصػػػػػػاص ألخػػػػػػذ مكادقتػػػػػو باعتبػػػػػػاره صػػػػػػاحب  الػػػػػدكلييف  دعمييػػػػػػا أف تعرةػػػػػػو عمػػػػػل مجمػػػػػػس األمػػػػػػف

األصػػػػيؿ دػػػػي ىػػػػذا الشػػػػأف، كمػػػػا يمتنػػػػع عمييػػػػا اتخػػػػاذ تكصػػػػيات دػػػػي أم نػػػػزاع يكػػػػكف معركةػػػػان عمػػػػل 
 س ذلؾ.مجمس األمف إال إذا طمب منيا المجم

                                                           
 .121قمي أحمد، مرجع سابؽ، صػ 1

 ميثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽ األمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ المتحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة المنشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكر عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل المكقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالي: 2
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السػػػػػؤاؿ ىػػػػػك، ىػػػػػؿ يمكػػػػػف لمجمعيػػػػػة العامػػػػػة ل مػػػػػـ المتحػػػػػدة أف تسػػػػػتند إلػػػػػل قػػػػػرار" االتحػػػػػاد مػػػػػف أجػػػػػؿ 
 السمـ "، كأف تنشر قكات ح ظ س ـ دي دمسطيف باالستناد إليو؟

بدايػػػػة ال بػػػػد أف نشػػػػير إلػػػػل أف قػػػػرار االتحػػػػاد مػػػػف أجػػػػؿ السػػػػمـ ارتػػػػبط صػػػػدكره بػػػػالحرب الككريػػػػة عػػػػاـ 
مالية المكاليػػػػػػػػة لمنظػػػػػػػػاـ السػػػػػػػػكدياتي )الشػػػػػػػػيكعي( عمػػػػػػػػل ككريػػػػػػػػا ، حيػػػػػػػػث اعتػػػػػػػػدت ككريػػػػػػػػة الشػػػػػػػػ1591

الجنكبيػػػػػػة المكاليػػػػػػة لمنظػػػػػػاـ األمريكػػػػػػي )الميبرالػػػػػػي(، حيػػػػػػث قػػػػػػدمت الكاليػػػػػػات المتحػػػػػػدة األمريكيػػػػػػة طمبػػػػػػان 
مسػػػػػتعج ن النعقػػػػػػاد دػػػػػػكرم لمجمػػػػػػس األمػػػػػف، كتػػػػػػـ تكييػػػػػػؼ الحالػػػػػػة عمػػػػػل أنيػػػػػػا إخػػػػػػ ؿ بالسػػػػػػمـ كاألمػػػػػػف 

لسػػػػػػػكدياتي لجمسػػػػػػػات مجمػػػػػػػس األمػػػػػػػف بسػػػػػػػبب اعتراةػػػػػػػو عمػػػػػػػل الػػػػػػػدكلييف، كنظػػػػػػػران لمقاطعػػػػػػػة االتحػػػػػػػاد ا
ردػػػػػػض قبػػػػػػكؿ عةػػػػػػكية الصػػػػػػيف الشػػػػػػعبية بػػػػػػاألمـ المتحػػػػػػدة كاحت ليػػػػػػا لممقعػػػػػػد الػػػػػػداغـ بمجمػػػػػػس األمػػػػػػف 
المخصػػػػػػػػص لمصػػػػػػػػيف كالػػػػػػػػذم كانػػػػػػػػت تشػػػػػػػػغمو كقتيػػػػػػػػا الصػػػػػػػػيف الكطنيػػػػػػػػة  دقػػػػػػػػد نجحػػػػػػػػت أمريكػػػػػػػػا دػػػػػػػػي 

 1استصدار ث ثة قرارات حاسمة مف الجمعية العامة ل مـ المتحدة.

سػػػػاعة  42ةػػػػمف القػػػػرار األكؿ حػػػػؽ الجمعيػػػػة العامػػػػة دػػػػي االنعقػػػػاد دػػػػي دكرات  يػػػػر عاديػػػػة خػػػػ ؿ ت
إذا قػػػػػرر مجمػػػػػس األمػػػػػف ذلػػػػػؾ باأل مبيػػػػػة أك بنػػػػػاءن عمػػػػػل طمػػػػػب أ مػػػػػب أعةػػػػػاء األمػػػػػـ المتحػػػػػدة حػػػػػيف 
ي شػػػػػػؿ المجمػػػػػػس أك عنػػػػػػد اخػػػػػػت ؼ رأم الػػػػػػدكؿ داغمػػػػػػة العةػػػػػػكية دػػػػػػي شػػػػػػأف مكقػػػػػػؼ أك نػػػػػػزاع ييػػػػػػدد 

 2السمـ كاألمف الدكلييف.

أف قػػػػػرار االتحػػػػػاد مػػػػػف أجػػػػػؿ السػػػػػمـ قػػػػػد صػػػػػدر نتيجػػػػػة ل زمػػػػػة الككريػػػػػة كدشػػػػػؿ مجمػػػػػس  يػػػػػرل الباحػػػػػث
األمػػػػف دػػػػي حػػػػؿ النػػػػزاع، كقػػػػد تػػػػـ ديػػػػو اسػػػػتخداـ صػػػػ حيات الجمعيػػػػة العامػػػػة الثانكيػػػػة دػػػػي ح ػػػػظ السػػػػمـ 
كاألمػػػػػف الػػػػػدكلييف، داتخػػػػػذت اإلجػػػػػراءات لحػػػػػؿ النػػػػػزاع. ك تػػػػػـ المجػػػػػكء إلػػػػػل ىػػػػػذا القػػػػػرار مػػػػػرة ثانيػػػػػة مػػػػػف 

 3اء قكات ح ظ الس ـ أك قكات الطكارئ الدكلية األكلل دي مصر.أجؿ إنش

                                                           
دة إلػػػػل مقعػػػػده دػػػػي مجمػػػػس األمػػػػف ، كبػػػػدأ باسػػػػتخداـ ال يتػػػػك ةػػػػد كػػػػؿ مشػػػػاريع القػػػػرارات عنػػػػدما قػػػػرر االتحػػػػاد السػػػػكدييتي العػػػػك   1

التػػػػي يحةػػػػرىا مجمػػػػس األمػػػػف، تقػػػػدمت أمريكػػػػا بمقترحػػػػات أتشيسكف"نسػػػػبة إلػػػػل كزيػػػػر خارجيتيػػػػا" كتػػػػنص تمػػػػؾ المقترحػػػػات عمػػػػل 
مجمػػػػس مػػػػف القيػػػػاـ بػػػػذلؾ تحمػػػػؿ الجمعيػػػػة العامػػػػة مسػػػػؤكليات محػػػػددة دػػػػي ح ػػػػظ السػػػػمـ كاألمػػػػف الػػػػدكلييف، دػػػػي حػػػػاؿ عػػػػدـ تمكػػػػف ال

بسػػػػػبب اسػػػػػتعماؿ إحػػػػػػدل الػػػػػدكؿ الكبػػػػػرل لحػػػػػػؽ االعتػػػػػراض"، كبنػػػػػاءن عمػػػػػػل ىػػػػػذه االقتراحػػػػػات أصػػػػػػدرت الجمعيػػػػػة العامػػػػػة ل مػػػػػػـ 
برلمػػػاف -  سػػػعد سػػػمـك( حممػػػت اسػػػـ االتحػػػاد مػػػف أجػػػؿ السػػػ ـ. 211ثػػػ ث قػػػرارات تحػػػت رقػػػـ ) 2/11/1461المتحػػػدة بتػػػاريخ 

صػػػػ ح األمػػػـ المتحدة،الجمعيػػػػة العامػػػػة ل مػػػـ المتحػػػػدة كمتطمبػػػػات التػػػكازف كاإلصػػػػ ح، منشػػػػكر عمػػػل المكقػػػػع التػػػػالي:  العػػػالـ كا 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp 

 كما بعدىا. 132،صػ1422النيةة العربية، القاىرة،عاغشة راتب، المنظمات الدكلية دراسة نظرية كتطبيقية، دار  2

 162قمي أحمد، مرجع سابؽ،صػ 3
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سػػػػتكف" يعتبػػػػر قػػػػرار االتحػػػػاد مػػػػف -أثػػػػار القػػػػرار جػػػػدالن دقييػػػػان بػػػػيف معارةػػػػيف كمؤيػػػػديف لػػػػو، دال قيػػػػو "ج
أجػػػػؿ السػػػػمـ  يػػػػر مخػػػػالؼ لػػػػركح الميثػػػػاؽ كال يعػػػػد خػػػػركج عػػػػف نصكصػػػػو كيعتبػػػػر إجػػػػراء داخمػػػػي لنقػػػػؿ 

 1المناقشة إلل الجمعية العامة.

ل قيػػػو )بكيػػػات( يػػػػرل أف كػػػؿ مػػػػا لػػػـ يمنعػػػو الميثػػػػاؽ يعتبػػػر قانكنيػػػػان كمسػػػمكح بػػػو كبالتػػػػالي دػػػ ف إنشػػػػاء ك 
الجمعيػػػػػػة العامػػػػػػة لقػػػػػػكة الطػػػػػػكارئ الدكليػػػػػػة مػػػػػػف قبػػػػػػؿ الجمعيػػػػػػة العامػػػػػػة ل مػػػػػػـ المتحػػػػػػدة يعتبػػػػػػر قانكنيػػػػػػان 

 2ماداـ ال يكجد نص دي الميثاؽ يمنع الجمعية العامة مف اتخاذ ذلؾ اإلجراء.

ء مػػػػػػػػف عػػػػػػػػارض سػػػػػػػػمطة الجمعيػػػػػػػػة العامػػػػػػػػة دػػػػػػػػي إنشػػػػػػػػاء قػػػػػػػػكات ح ػػػػػػػػظ السػػػػػػػػ ـ دال قيػػػػػػػػو مػػػػػػػػف ال قيػػػػػػػػا
)ركسػػػػينيكؿ( اعتبػػػػر قػػػػرار االتحػػػػاد مػػػػف أجػػػػؿ السػػػػمـ مخػػػػالؼ لميثػػػػاؽ األمػػػػـ المتحػػػػدة، كبالتػػػػالي يعتبػػػػره 

 3 ير دستكرم ذلؾ ألف الميثاؽ ىك دستكر الييغة األممية.

إسػػػػػػراغيؿ مخػػػػػػالؼ ل عػػػػػػراؼ أف ىنػػػػػػاؾ شػػػػػػبو إجمػػػػػػاع دكلػػػػػػي عمػػػػػػل أف مػػػػػػا تقػػػػػػكـ بػػػػػػو يػػػػػػرل الباحػػػػػػث د
كالقػػػػػػػكانيف كاالت اقيػػػػػػػات الدكليػػػػػػػة، حيػػػػػػػث طالبػػػػػػػت جيػػػػػػػات عػػػػػػػدة إسػػػػػػػراغيؿ كقػػػػػػػكة احػػػػػػػت ؿ قابعػػػػػػػة عمػػػػػػػل 

تمتػػػػػـز بتطبيػػػػػؽ ات اقيػػػػػة جنيػػػػػؼ الرابعػػػػػة تطبيقػػػػػان دعميػػػػػان حتػػػػػل زكاؿ االحػػػػػت ؿ أن  األراةػػػػػي ال مسػػػػػطينية
ف الصػػػػادر عػػػػف بشػػػػكؿ نيػػػػاغي عػػػػف كامػػػػؿ األراةػػػػي المحتمػػػػة، كىػػػػذا األمػػػػر الػػػػذم نػػػػص عميػػػػو اإلعػػػػ 

 مػػػػؤتمر األطػػػػراؼ السػػػػامية المتعاقػػػػدة عمػػػػل ات اقيػػػػة جنيػػػػؼ الرابعػػػػة الػػػػذم تػػػػـ عقػػػػده دػػػػي جنيػػػػؼ بتػػػػاريخ
، ك جػػػػػػاء دػػػػػػػي اإلعػػػػػػػ ف أف الػػػػػػػدكؿ المتعاقػػػػػػػدة تعبػػػػػػر عػػػػػػػف عميػػػػػػػؽ قمقيػػػػػػػا مػػػػػػػف تػػػػػػػدىكر 5/13/3111

الكةػػػػػع اإلنسػػػػػاني لممػػػػػدنييف كخاصػػػػػة األط ػػػػػاؿ دػػػػػي األراةػػػػػي ال مسػػػػػطينية المحتمػػػػػة، كدعػػػػػا اإلعػػػػػ ف 
لػػػػل إيجػػػػاد مػػػػراقبيف دكليػػػػيف محايػػػػديف دػػػػي األراةػػػػي ال مسػػػػطينية المحتمػػػػة لمتأكػػػػد مػػػػف تطبيػػػػؽ ات اقيػػػػة إ

 4.جنيؼ الرابعة

                                                           
مػػػػػػػػػؤمف مصػػػػػػػػػط ل، قػػػػػػػػػكة الطػػػػػػػػػكارئ الدكليػػػػػػػػػة كدكرىػػػػػػػػػا دػػػػػػػػػي قةػػػػػػػػػية السػػػػػػػػػ ـ، رسػػػػػػػػػالة دكتػػػػػػػػػكراة، كميػػػػػػػػػة الحقػػػػػػػػػكؽ، جامعػػػػػػػػػة  1

 213-211،صػ 3111القاىرة،

 316-312،صػ1414لس ـ، بغداد،جابر إبراىيـ الراكم، األسس القانكنية لقكات ح ظ الس ـ،مطبعة دار ا 2

 .161دراسة دي ظؿ المستجدات الدكلية، مرجع سابؽ،ص، -قمي أحمد، قكات ح ظ الس ـ 3
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دػػػػػػي تصػػػػػػريحيا خػػػػػػ ؿ مػػػػػػؤتمر الػػػػػػدكؿ  6/13/3111الم كةػػػػػػية السػػػػػػامية لحقػػػػػػكؽ اإلنسػػػػػػاف بتػػػػػػاريخ 
مسػػػػطينية األطػػػػراؼ المتعاقػػػػدة عمػػػػل ات اقيػػػػة جنيػػػػؼ الرابعػػػػة، إلػػػػل تطبيػػػػؽ االت اقيػػػػة عمػػػػل األراةػػػػي ال 

المحتمػػػػػػة، كمػػػػػػا أنيػػػػػػا أكػػػػػػدت عمػػػػػػل ةػػػػػػركرة حمايػػػػػػة ال مسػػػػػػطينييف تحػػػػػػت االحػػػػػػت ؿ، كةػػػػػػركرة العمػػػػػػؿ 
 1إليجاد مراقبيف دكلييف.

طالبػػػػػػػػت األمػػػػػػػػـ المتحػػػػػػػػدة إسػػػػػػػػراغيؿ كقػػػػػػػػكة احػػػػػػػػت ؿ االلتػػػػػػػػزاـ بات اقيػػػػػػػػة جنيػػػػػػػػؼ الرابعػػػػػػػػة كالبركتككػػػػػػػػكؿ 
ـ المتحػػػػػدة مػػػػػا تقػػػػػكـ بػػػػػو ، كاعتبػػػػػرت الجمعيػػػػػة العامػػػػػة ل مػػػػػ1411اإلةػػػػػادي األكؿ الممحػػػػػؽ بيػػػػػا لعػػػػػاـ 

إسػػػػػػػراغيؿ مػػػػػػػف انتياكػػػػػػػات جسػػػػػػػيمة دػػػػػػػي األراةػػػػػػػي ال مسػػػػػػػطينية المحتمػػػػػػػة مػػػػػػػف قبيػػػػػػػؿ جػػػػػػػراغـ الحػػػػػػػرب 
كالجػػػػػراغـ ةػػػػػد اإلنسػػػػػانية، كطالبػػػػػت بتشػػػػػكيؿ قػػػػػكات حمايػػػػػة دكليػػػػػة لمراقبػػػػػة تطبيػػػػػؽ ات اقيػػػػػات جنيػػػػػؼ 

 2كحماية المدنييف ال مسطينييف مف االحت ؿ العسكرم اإلسراغيمي.

 مػػػػػـ المتحػػػػػدة  كمجمػػػػػس األمػػػػػف كي ػػػػػا االنتياكػػػػػات اإلسػػػػػراغيمية بأنيػػػػػا ميػػػػػددة لمسػػػػػمـ الجمعيػػػػػة العامػػػػػة ل
كاألمػػػػػف الػػػػػدكلييف، كلكنيػػػػػا لػػػػػـ تأخػػػػػذ أم إجػػػػػراء رادع إلسػػػػػراغيؿ نسػػػػػتطيع القػػػػػكؿ أنػػػػػو مػػػػػف خ ليػػػػػا تػػػػػـ 

 كةع حد ل نتياكات كالجراغـ اإلسراغيمية بحؽ ال مسطينييف.

مػػػف شػػػأنو المسػػػاىمة دػػػػي حػػػؿ األزمػػػات الدكليػػػػة  أف قػػػرار االتحػػػػاد مػػػف أجػػػؿ السػػػمـ كػػػػاف يػػػرل الباحػػػث
كالح ػػػػػػػاظ عمػػػػػػػل السػػػػػػػمـ كاألمػػػػػػػف الػػػػػػػدكلييف، كىػػػػػػػػك بػػػػػػػذلؾ يت ػػػػػػػؽ تمامػػػػػػػان مػػػػػػػع ركح المنظمػػػػػػػة األمميػػػػػػػػة 
ك اياتيػػػػػا، لكػػػػػف المعارةػػػػػكف كمػػػػػا ذكرنػػػػػا سػػػػػابقان يجػػػػػدكف ديػػػػػو خرقػػػػػان لمميثػػػػػاؽ باعتبػػػػػار مجمػػػػػس األمػػػػػف 

االتحػػػػػاد مػػػػػف أجػػػػػؿ السػػػػػمـ ال يمكػػػػػف  ىػػػػػك المخػػػػػكؿ دقػػػػػط دػػػػػي اتخػػػػػاذ التػػػػػدابير القمعيػػػػػة، كيجػػػػػد أف قػػػػػرار
أف يشػػػػػػػػكؿ إجابػػػػػػػػة حقيقيػػػػػػػػة، كال يمكنػػػػػػػػو القيػػػػػػػػاـ بػػػػػػػػدكر دعػػػػػػػػاؿ إال دػػػػػػػػي ظػػػػػػػػؿ إجمػػػػػػػػاع الػػػػػػػػدكؿ داغمػػػػػػػػة 

                                                           
الم كةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامية ل مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ المتحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة: مقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ الكتركنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي: عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرابط:  1

http//www.unhchr.ch/hurricane/hurricane.nsf/view.1/f829bc47046fevfc1256B1A..2CFا
12B?Openddocument   12/1/3112تاريخ الزيارة 

تقريػػػػػر المجنػػػػػة الخاصػػػػػة لمتحقيػػػػػؽ دػػػػػي الممارسػػػػػات اإلسػػػػػراغيمية المػػػػػؤثرة عمػػػػػل حقػػػػػكؽ اإلنسػػػػػاف لمشػػػػػعب ال مسػػػػػطيني، كالمنػػػػػاطؽ  2
، منشػػػػػػػكر عمػػػػػػػل المكقػػػػػػػع التػػػػػػػالي: 11،42، ال قرتػػػػػػػاف 33/11/3111( بتػػػػػػػاريخ A/241/62العربيػػػػػػػة المحتمػػػػػػػة األخػػػػػػػرل، رقػػػػػػػـ )

http//www.unhchr.ch/huridoca/huridoca.nsf/Document?OpenFarmeset.  تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريخ الزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارة
2/1/3112. 
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العةػػػػػػػكية، أك كانػػػػػػػت إحػػػػػػػدل الػػػػػػػدكؿ العظمػػػػػػػل عمػػػػػػػل اسػػػػػػػتعداد كامػػػػػػػؿ لتطبيػػػػػػػؽ القػػػػػػػرار عمػػػػػػػل أرض 
 الكاقع. 

ر عػػػػف الجيػػػػػة ىنػػػػاؾ مػػػػف يػػػػرل أف كةػػػػع األراةػػػػػي ال مسػػػػطينية تحػػػػت الحمايػػػػة الدكليػػػػػة بغػػػػض النظػػػػ
التػػػػػػي تصػػػػػػدر مثػػػػػػؿ ىػػػػػػذا القػػػػػػرار سػػػػػػكاء مجمػػػػػػس األمػػػػػػف أك الجمعيػػػػػػة العامػػػػػػة ل مػػػػػػـ المتحػػػػػػدة اسػػػػػػتنادان 
لقػػػػرار االتحػػػػاد مػػػػف أجػػػػؿ السػػػػمـ دػػػػ ف ىػػػػذا اإلجػػػػراء يشػػػػكؿ مجازدػػػػة تطيػػػػؿ عمػػػػر االحػػػػت ؿ، أك تةػػػػ ي 

أك عميػػػػو كةػػػػعان طبيعيػػػػان  كىػػػػذا إذا لػػػػـ يػػػػتـ التكصػػػػؿ إلػػػػل حػػػػؿ لمصػػػػراع الػػػػداغر دػػػػي الكقػػػػت الحػػػػالي، 
لػػػػػػػػـ يػػػػػػػػػتـ رسػػػػػػػػػـ خطػػػػػػػػػة إلنيػػػػػػػػػاء االحػػػػػػػػػت ؿ، حيػػػػػػػػػث ال تكجػػػػػػػػػد ةػػػػػػػػػمانات ك يمػػػػػػػػػة ب نيػػػػػػػػػاء االحػػػػػػػػػت ؿ 
اإلسػػػػػػػراغيمي، دقػػػػػػػد تقػػػػػػػـك قػػػػػػػكة الحمايػػػػػػػة بالح ػػػػػػػاظ عمػػػػػػػل الكةػػػػػػػع الػػػػػػػراىف، دكف السػػػػػػػماح لم مسػػػػػػػطينييف 
االحتجػػػػػػاج عمػػػػػػل االحػػػػػػت ؿ، األمػػػػػػر الػػػػػػذم يبقػػػػػػييـ تحػػػػػػت االحػػػػػػت ؿ، كىػػػػػػذا بػػػػػػدكره قػػػػػػد يجعػػػػػػؿ الحػػػػػػؽ 

اء السياسػػػػية لمػػػػدكؿ صػػػػاحبة الحػػػػؿ كالعقػػػػد بخصػػػػكص قػػػػكة التػػػػدخؿ، كمػػػػا مػػػػف ال مسػػػػطيني رىػػػػف األىػػػػك 
المحتمػػػػػؿ أف تقػػػػػـك قػػػػػػكة الحمايػػػػػة ىػػػػػػذه بحمايػػػػػة المسػػػػػػتكطنيف أك الجنػػػػػكد اإلسػػػػػػراغيمييف، كبػػػػػذلؾ تشػػػػػػرع 

 1كجكدىـ.

أنػػػػو ال بػػػػد مػػػػف الةػػػػغط بشػػػػكؿ جػػػػدم تجػػػػاه المجتمػػػػع الػػػػدكلي لحممػػػػو باتجػػػػاه  يػػػػرل الباحػػػػثر ػػػػـ ذلػػػػؾ 
كذلػػػػؾ بعػػػػدة إعػػػػداد الشػػػػكؿ الػػػػذم سػػػػتككف عميػػػػو  ،األراةػػػػي ال مسػػػػطينيةنشػػػػر قػػػػكات ح ػػػػظ سػػػػ ـ دػػػػي 

ىػػػػذه الحمايػػػػة كمجػػػػاؿ العمػػػػؿ الػػػػذم ستباشػػػػره، كأف يكػػػػكف عمميػػػػا عمػػػػل أسػػػػاس قػػػػرارم مجمػػػػس األمػػػػف 
( المػػػػػذاف دعيػػػػػػا إسػػػػػراغيؿ إلػػػػػػل االنسػػػػػػحاب الكامػػػػػؿ مػػػػػػف المنػػػػػاطؽ األراةػػػػػػي ال مسػػػػػػطينية  221ك323)

، كأف تسػػػػػػػػػتند 21ىػػػػػػػػػذه القػػػػػػػػػكات عمػػػػػػػػػل حػػػػػػػػػدكد  ، كأف يكػػػػػػػػػكف انتشػػػػػػػػػار1421التػػػػػػػػػي احتمتيػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػاـ 
المطالبػػػػػات عمػػػػػل أسػػػػػاس قػػػػػانكني ال سياسػػػػػي، ديجػػػػػب عمػػػػػل السػػػػػمطة الكطنيػػػػػة ال مسػػػػػطينية كالمجتمػػػػػع 
الػػػػدكلي إعمػػػػاؿ النصػػػػكص القانكنيػػػػة لمقػػػػانكف الػػػػدكلي كات اقيػػػػات جنيػػػػؼ، عمػػػػل اعتبػػػػار إسػػػػراغيؿ دكلػػػػة 

التػػػػػػػي ترتكبيػػػػػػػػا بحقػػػػػػػػكؽ  احػػػػػػػت ؿ، كليسػػػػػػػػت دكلػػػػػػػة صػػػػػػػػاحبة سػػػػػػػػيادة، كأف عمييػػػػػػػا كقػػػػػػػػؼ االنتياكػػػػػػػػات
المػػػػػكاطنيف ال مسػػػػػػطينييف، كأف تكقػػػػػػؼ االسػػػػػػتيطاف، باعتبػػػػػػار اقتطػػػػػاع المحتػػػػػػؿ ألقػػػػػػاليـ مػػػػػػف األراةػػػػػػي 
المحتمػػػػػػة يشػػػػػػكؿ مخال ػػػػػػة قانكنيػػػػػػة دكليػػػػػػة كمػػػػػػا سػػػػػػبؽ كأف ذكرنػػػػػػا، ككةػػػػػػع حػػػػػػد لسياسػػػػػػة اال تيػػػػػػاالت، 

نياء الحصار الذم ت رةو قكات االحت ؿ اإلسراغيمي.  كا 
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يػػػػػتـ تمبيػػػػػة المطالػػػػػب ال مسػػػػػطينية بنشػػػػػر قػػػػػكات ح ػػػػػظ سػػػػػ ـ دكليػػػػػة نجػػػػػد دػػػػػي الكقػػػػػت الػػػػػراىف كحتػػػػػل 
ةػػػػركرة االسػػػػت ادة مػػػػف بعثػػػػة التكاجػػػػد الػػػػدكلي دػػػػي مدينػػػػة الخميػػػػؿ بحيػػػػث يػػػػتـ اسػػػػتغ ؿ التقػػػػارير التػػػػي 
تجمعيػػػػػػػا لنشػػػػػػػرىا لمػػػػػػػرأم العػػػػػػػاـ العػػػػػػػالمي كالمطالبػػػػػػػة بكةػػػػػػػع حػػػػػػػد ل نتياكػػػػػػػات اإلسػػػػػػػراغيمية، كىػػػػػػػذا ال 

يػػػػػة خارجيػػػػػة يكػػػػػكف مػػػػػف شػػػػػأنيا إلػػػػػزاـ المجتمػػػػػع الػػػػػدكلي عمػػػػػل التحػػػػػرؾ يكػػػػػكف إال باعتمػػػػػاد آليػػػػػات تن يذ
بنػػػاء عمػػػل مػػػػا تردعػػػو ىػػػذه البعثػػػػة مػػػف تقػػػارير، كأف يػػػػتـ تكسػػػيع نطاقيػػػا بحيػػػػث تشػػػمؿ كادػػػة األراةػػػػي 

 ال مسطينية المحتمة.

دػػػ ذا تػػػػـ العمػػػػؿ عمػػػػل اعتمػػػػاد آليػػػػات تن يذيػػػػة دسػػػػتككف ليػػػػذه البعثػػػػة األثػػػػر الكبيػػػػر دػػػػي الةػػػػغط التخػػػػاذ 
 ة لكةع حد ل نتياكات اإلسراغيمية بحؽ الشعب ال مسطيني كأرةو المغتصبة.خطكات جدي
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 الخاتمة

بػػػػيف ممثمػػػػيف لمحككمػػػػة اإلسػػػػراغيمية كمنظمػػػػة  1993ات ػػػػاؽ إعػػػػ ف المبػػػػادئ الػػػػذم جػػػػرل تكقيعػػػػو عػػػػاـ 
التحريػػػػػػر ال مسػػػػػػطينية نقطػػػػػػة ارتكػػػػػػاز أساسػػػػػػية كيعتبػػػػػػر األسػػػػػػاس القػػػػػػانكني الػػػػػػذم انطمقػػػػػػت منػػػػػػو كادػػػػػػة 

 .الت اقيات الت صيمية األخرلا

االت اقيػػػػػػػات ال مسػػػػػػػطينية اإلسػػػػػػػراغيمية لػػػػػػػـ تتنػػػػػػػاكؿ تحديػػػػػػػد المركػػػػػػػز القػػػػػػػانكني لمقػػػػػػػكات اإلسػػػػػػػراغيمية كلػػػػػػػـ 
تعتبرىػػػػا قػػػػكات احػػػػت ؿ، كلكػػػػف ممػػػػا تةػػػػمنو إعػػػػ ف المبػػػػادئ مػػػػف أحكػػػػاـ يتبػػػػيف لنػػػػا أنػػػػو يتحػػػػدث عػػػػف 

مػػػػػر لػػػػػـ تشػػػػػرع مػػػػػف قبػػػػػؿ سػػػػػمطة عسػػػػػكرية، حيػػػػػث تنػػػػػاكؿ الػػػػػنص عمػػػػػل األكامػػػػػر العسػػػػػكرية، كىػػػػػي أكا
نمػػػػػا جػػػػاءت نتيجػػػػة لمقػػػػكة العسػػػػػكرية الم ركةػػػػة عمػػػػل األرض المحتمػػػػة مػػػػػف  سػػػػمطة كطنيػػػػة شػػػػرعية، كا 
قبػػػػػػؿ قػػػػػػكات االحػػػػػػت ؿ، كعميػػػػػػو دػػػػػػ ف االت اقيػػػػػػات ال مسػػػػػػطينية اإلسػػػػػػراغيمية لػػػػػػـ يترتػػػػػػب عمييػػػػػػا أكةػػػػػػاع 

عػػػػػف إعػػػػػادة نياغيػػػػػة كليسػػػػػت ات اقيػػػػػات سػػػػػ ـ نيػػػػػاغي بػػػػػيف ال مسػػػػػطينييف كاإلسػػػػػراغيمييف، ديػػػػػي تتحػػػػػدث 
انتشػػػػار لمقػػػػكات اإلسػػػػراغيمية دػػػػي األراةػػػػي ال مسػػػػطينية، كمػػػػا أنيػػػػا تػػػػنص عمػػػػل صػػػػ حيات تنقػػػػؿ إلػػػػل 
الجانػػػػػػب ال مسػػػػػػطيني كلكنيػػػػػػا صػػػػػػ حيات منقكصػػػػػػة كنجػػػػػػد ات اقيػػػػػػات جنيػػػػػػؼ الرابعػػػػػػة ال تحظػػػػػػر إبػػػػػػراـ 
ات اقيػػػػات مػػػػع قػػػػكات االحػػػػت ؿ كلكػػػػف ىػػػػذا بشػػػػرط ىػػػػاـ كىػػػػك عػػػػدـ االنتقػػػػاص مػػػػف الحقػػػػكؽ الممنكحػػػػة 

 خاص المحمييف بمكجب االت اقية بأم شكؿ كاف.ل ش

نمػػػػػػػا لمػػػػػػػدة  االت اقيػػػػػػػات الجاريػػػػػػػة بػػػػػػػيف الطػػػػػػػرديف ال مسػػػػػػػطيني كاإلسػػػػػػػراغيمي ليسػػػػػػػت ات اقيػػػػػػػات داغمػػػػػػػة كا 
محػػػػػػددة كليسػػػػػػت نياغيػػػػػػة، كبالتػػػػػػالي ديػػػػػػي لػػػػػػـ تخػػػػػػرج األراةػػػػػػي ال مسػػػػػػطينية عػػػػػػف صػػػػػػ تيا كأراةػػػػػػي 

كبالتػػػػػػالي تنطبػػػػػػؽ عمييػػػػػػا ات اقيػػػػػػات محتمػػػػػػة، كلػػػػػػـ يتنػػػػػػازؿ دييػػػػػػا ال مسػػػػػػطينيكف عػػػػػػف حقػػػػػػكقيـ الثابتػػػػػػة، 
 جنيؼ.

يسػػػػػتمر تطبيػػػػػؽ ات اقيػػػػػة جنيػػػػػؼ عمػػػػػل األراةػػػػػي ال مسػػػػػطينية مػػػػػاداـ االحػػػػػت ؿ قاغمػػػػػان، كلكػػػػػف إسػػػػػراغيؿ 
تػػػػردض تطبيػػػػؽ االت اقيػػػػة، كتصػػػػر عمػػػػل عػػػػدـ اعتراديػػػػا باالنطبػػػػاؽ القػػػػانكني ألحكػػػػاـ القػػػػانكف الػػػػدكلي 

ييف دػػػػػػػي األراةػػػػػػػي ال مسػػػػػػػطينية اإلنسػػػػػػػاني، حيػػػػػػػث تقػػػػػػػكـ بممارسػػػػػػػة انتياكػػػػػػػات منظمػػػػػػػة بحػػػػػػػؽ المػػػػػػػدن
 المحتمة ةاربة بعرض الحاغط قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني، كاالت اقيات الدكلية.

منيػػػػػا -انطبػػػػػاؽ ات اقيػػػػػة جنيػػػػؼ عمػػػػػل األراةػػػػي ال مسػػػػػطينية-أصػػػػدرت الجمعيػػػػػة العامػػػػة قػػػػػرارات بشػػػػأف
تعمقػػػػػػػة كقػػػػػػػد تةػػػػػػػمف ىػػػػػػػذا القػػػػػػػرار انطبػػػػػػػاؽ ات اقيػػػػػػػة جنيػػػػػػػؼ الم 1997نيسػػػػػػػاف/ابريؿ  25قػػػػػػػرار دػػػػػػػي 
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كالقكاعػػػػػػػػد المردقػػػػػػػػة بات اقيػػػػػػػػة الىػػػػػػػػام الرابعػػػػػػػػة لعػػػػػػػػاـ  1949بحمايػػػػػػػػة المػػػػػػػػدنييف كقػػػػػػػػت الحػػػػػػػػرب لعػػػػػػػػاـ 
، كمػػػػػػا أنيػػػػػػا نصػػػػػػت عمػػػػػػل التػػػػػػزاـ األطػػػػػػراؼ المتعاقػػػػػػدة دػػػػػػي ات اقيػػػػػػة جنيػػػػػػؼ المتعمقػػػػػػة بحمايػػػػػػة 1907

( 1المػػػػدنييف كقػػػػت الحػػػػرب بػػػػاحتراـ االت اقيػػػػة كةػػػػماف احتراميػػػػا دػػػػي كادػػػػة الظػػػػركؼ عمػػػػ ن بالمػػػػادة )
الت اقيػػػػػػػػػة، كىػػػػػػػػػذا إدراكػػػػػػػػػان منيػػػػػػػػػا ل خطػػػػػػػػػار الجسػػػػػػػػػيمة الناجمػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػف االنتياكػػػػػػػػػات المسػػػػػػػػػتمرة مػػػػػػػػػف ا

كالمخال ػػػػػػات الخطيػػػػػػرة ل ت اقيػػػػػػة كالمسػػػػػػؤكليات الناشػػػػػػغة عنيػػػػػػا كمػػػػػػا دعػػػػػػت كادػػػػػػة األطػػػػػػراؼ المتعاقػػػػػػدة 
 .إلل الكداء بالتزاماتيا المذككرة مف أجؿ ك الة احتراـ إسراغيؿ كسمطة احت ؿ ل ت اقية

كسػػػػػاغر مػػػػػدف الةػػػػػ ة الغربيػػػػػة تعػػػػػد كاقعػػػػػة تحػػػػػت االحػػػػػت ؿ الحربػػػػػي اإلسػػػػػراغيمي  ذلػػػػػؾ  مدينػػػػػة الخميػػػػػؿ
أصػػػػػدرت ث ثػػػػػة مناشػػػػػير أعمنػػػػػت دػػػػػي  1967أف إسػػػػػراغيؿ عنػػػػػد دخكليػػػػػا ل راةػػػػػي ال مسػػػػػطينية عػػػػػاـ 

األكؿ دخػػػػػكؿ الجػػػػػيش اإلسػػػػػراغيمي المنطقػػػػػة، كدػػػػػي الثػػػػػاني تػػػػػكلي قاغػػػػػد المنطقػػػػػة اإلسػػػػػراغيمي السػػػػػمطات 
 لتن يذية، كأعمنت دي الثالث إنشاء المحاكـ العسكريةالتشريعية كالقةاغية كا

كبمػػػػػػا أف مدينػػػػػػة الخميػػػػػػػؿ ككادػػػػػػة األراةػػػػػػي ال مسػػػػػػػطينية تقػػػػػػع تحػػػػػػت االحػػػػػػػت ؿ الحربػػػػػػي  دػػػػػػػاالحت ؿ 
اإلسػػػػػراغيمي ممػػػػػـز بمبػػػػػادئ كنظػػػػػاـ قػػػػػانكني، تعػػػػػد جػػػػػزءان مػػػػػف القػػػػػانكف الػػػػػدكلي اإلنسػػػػػاني  حيػػػػػث يجػػػػػب 

ف أم أنػػػػػو ممػػػػػـز بمراعػػػػػاة األحكػػػػػاـ الخاصػػػػػة بحالػػػػػة أف يحتػػػػػـر المبػػػػػادئ التػػػػػي قػػػػػاـ عمييػػػػػا ىػػػػػذا القػػػػػانك 
، كأحكػػػػػاـ ات اقيػػػػػة جنيػػػػػؼ الرابعػػػػػة لسػػػػػنة 1907االحػػػػػت ؿ التػػػػػي نظمتيػػػػػا الغحػػػػػة الىػػػػػام الرابعػػػػػة لسػػػػػنة 

1949. 

ييػػػػػػػدؼ القػػػػػػػانكف الػػػػػػػدكلي اإلنسػػػػػػػاني إليجػػػػػػػاد سػػػػػػػمطة بديمػػػػػػػة بعػػػػػػػد انييػػػػػػػار السػػػػػػػمطة الشػػػػػػػرعية نتيجػػػػػػػة 
حالػػػػة دكةػػػػل، كلكػػػػف يؤخػػػػذ عمػػػػل ىػػػػذا الػػػػنص  االحػػػػت ؿ مػػػػف أجػػػػؿ ح ػػػػظ األمػػػػف كالنظػػػػاـ كمنػػػػع قيػػػػاـ

منحػػػػػو لسػػػػػمطات االحػػػػػت ؿ لسػػػػػمطات  يػػػػػر محػػػػػددة سػػػػػكاء مػػػػػف الناحيػػػػػة المدنيػػػػػة أـ العسػػػػػكرية لةػػػػػماف 
أمنيػػػػػػا، حيػػػػػػث مػػػػػػف الممكػػػػػػف أف تتخػػػػػػذ سػػػػػػمطة االحػػػػػػت ؿ ىػػػػػػذا الػػػػػػنص رخصػػػػػػة ليػػػػػػا إلىػػػػػػدار قكاعػػػػػػد 

 الحماية الم ركةة عمييا كالتي نص عمييا القانكف الدكلي اإلنساني

يشػػػػػكؿ نظػػػػػاـ األمػػػػف الجمػػػػػاعي النظػػػػػاـ األسػػػػاس لح ػػػػػظ السػػػػػمـ كاألمػػػػف الػػػػػدكلييف، كتمثػػػػػؿ قػػػػػكات ىػػػػذا ك 
ح ػػػػظ السػػػػ ـ النظػػػػاـ البػػػػديؿ الػػػػذم تػػػػـ المجػػػػكء إليػػػػو مػػػػف قبػػػػؿ منظمػػػػة األمػػػػـ المتحػػػػدة، كقػػػػكات التكاجػػػػد 
الػػػػدكلي المؤقػػػػت تعتبػػػػر أحػػػػد األشػػػػكاؿ المبتكػػػػرة لح ػػػػظ السػػػػمـ كاألمػػػػف الػػػػدكلييف كتت ػػػػرع عػػػػف األسػػػػاس 

 الذم قامت عميو األمـ المتحدة كالمتمثؿ ب ح ؿ الس ـ العالمي. الجكىرم
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كعميػػػػػو دػػػػػ ف بعثػػػػػة التكاجػػػػػد الػػػػػدكلي التػػػػػي تػػػػػـ تشػػػػػكيميا دػػػػػي مدينػػػػػة الخميػػػػػؿ عمػػػػػل إثػػػػػر المجػػػػػزرة التػػػػػي 
ارتكبيػػػػػػػػا المسػػػػػػػػتكطف اإلسػػػػػػػػراغيمي )بػػػػػػػػاركخ جكلدشػػػػػػػػتايف( دػػػػػػػػي الحػػػػػػػػـر اإلبراىيمػػػػػػػػي بحػػػػػػػػؽ المصػػػػػػػػميف 

مػػػػػف قبػػػػػؿ المجتمػػػػػع الػػػػػدكلي لح ػػػػػظ األمػػػػػف كالسػػػػػمـ الػػػػػدكلييف ال مسػػػػػطينييف ىػػػػػي طريقػػػػػة تػػػػػـ انتياجيػػػػػا 
لمنػػػػع حالػػػػة ال كةػػػػل، كتمػػػػارس عمميػػػػا بعثػػػػة بحيػػػػاد دتعمػػػػؿ كشػػػػاىد عيػػػػاف دػػػػي المدينػػػػة حػػػػكؿ حقيقػػػػة 

 ما يجرم عمل أرض الكاقع.

ةػػػػػادة بعػػػػػض األسػػػػػغمة كاالست سػػػػػارات كمػػػػػف ثػػػػػـ  تقػػػػػكـ البعثػػػػػة بكتابػػػػػة التقػػػػػارير كصػػػػػيا تيا قانكنيػػػػػان كا 
المختصػػػػػػػة لػػػػػػػدل ال مسػػػػػػػطينييف كاإلسػػػػػػػراغيمييف، كبعػػػػػػػد ذلػػػػػػػؾ تتػػػػػػػابع القةػػػػػػػايا  إرسػػػػػػػاليا إلػػػػػػػل الجيػػػػػػػات

مكةػػػػكع التقػػػػارير مػػػػع الجػػػػانبيف حتػػػػل تحصػػػػؿ منيمػػػػا عمػػػػل إيةػػػػاحات أك مبػػػػررات مقنعػػػػة، أك حتػػػػل 
عادتػػػػػػػو إلػػػػػػػل مػػػػػػػا كػػػػػػػاف عميػػػػػػػو  كىػػػػػػػذا مػػػػػػػف خػػػػػػػ ؿ كقػػػػػػػؼ االعتػػػػػػػداءات أك  يقكمػػػػػػػكا بتغييػػػػػػػر الكةػػػػػػػع كا 

لمجيػػػػػػات التػػػػػػي حػػػػػػددتيا االت اقيػػػػػػة الخاصػػػػػػة بالبعثػػػػػػة، االنتياكػػػػػػات الحاصػػػػػػمة، كترسػػػػػػؿ ىػػػػػػذه التقػػػػػػارير 
 كيحظر نشر التقارير التي تعدىا البعثة لمعامة.

كتقػػػػـك البعثػػػػة ب رسػػػػاؿ التقػػػػارير النياغيػػػػة مردقػػػػة بمجمكعػػػػة مػػػػف التكصػػػػيات إلػػػػل الػػػػدكؿ السػػػػت التػػػػي تػػػػـ 
تشػػػػػػػػكيؿ البعثػػػػػػػػة منيػػػػػػػػا، كىػػػػػػػػذه الػػػػػػػػدكؿ بػػػػػػػػدكرىا تقػػػػػػػػكـ بػػػػػػػػالمجكء إلػػػػػػػػل اسػػػػػػػػتخداـ الكسػػػػػػػػاغؿ كالقنػػػػػػػػكات 
الدبمكماسػػػػػية مػػػػػف أجػػػػػؿ تعزيػػػػػز الحػػػػػكار حػػػػػكؿ األكةػػػػػاع دػػػػػي مدينػػػػػة الخميػػػػػؿ. كعميػػػػػو تػػػػػتمخص ميمػػػػػة 
البعثػػػػػة الرغيسػػػػػية دػػػػػي كتابػػػػػة التقػػػػػارير حػػػػػكؿ أيػػػػػة خركقػػػػػات ل ت اقيػػػػػات الدكليػػػػػة المكقعػػػػػة حػػػػػكؿ مدينػػػػػة 

 الخميؿ كأية انتياكات لحقكؽ اإلنساف. 

طريػػػػؽ الػػػػدكؿ المشػػػػاركة دييػػػػا، كال  يػػػػتـ تمكيػػػػؿ بعثػػػػة التكاجػػػػد الػػػػدكلي المؤقػػػػت دػػػػي مدينػػػػة الخميػػػػؿ عػػػػف
ع قػػػػػة لمسػػػػػمطة الكطنيػػػػػة ال مسػػػػػطينية أك إسػػػػػراغيؿ بيػػػػػذا األمػػػػػر، كمػػػػػا ال يتحمػػػػػؿ مجمػػػػػس األمػػػػػف أيػػػػػة 
سػػػػػػػراغيؿ ال  ن قػػػػػػػات بيػػػػػػػذا الشػػػػػػػأف، ذلػػػػػػػؾ أف االت اقيػػػػػػػة المكقعػػػػػػػة بػػػػػػػيف السػػػػػػػمطة الكطنيػػػػػػػة ال مسػػػػػػػطينية كا 

( ىػػػػك مػػػػف 904ألمػػػػف رقػػػػـ )تمػػػػنح لمجمػػػػس األمػػػػف حػػػػؽ متابعػػػػة عمػػػػؿ البعثػػػػة، ر ػػػػـ أف قػػػػرار مجمػػػػس ا
 دعا إلل تشكيؿ مثؿ ىذه البعثة دي األساس.

مسػػػػألة التمكيػػػػؿ كربطيػػػػا بالػػػػدكؿ المشػػػػاركة، ديػػػػو  ايػػػػة أال كىػػػػي عػػػػدـ ارتبػػػػاط البعثػػػػة بمجمػػػػس األمػػػػف 
كػػػػي ال تأخػػػػذ البعثػػػػة طػػػػابع قػػػػكات ح ػػػػظ السػػػػ ـ التابعػػػػة ل مػػػػـ المتحػػػػدة، ذلػػػػؾ أف قػػػػكات ح ػػػػظ السػػػػ ـ 

مػػػػػـ المتحػػػػػدة ممثمػػػػػة بشػػػػػخص األمػػػػػيف العػػػػػاـ كتحػػػػػت إشػػػػػراؼ مجمػػػػػس األمميػػػػػة تعمػػػػػؿ تحػػػػػت قيػػػػػادة األ
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األمػػػػف، كيػػػػتـ تمكيميػػػػا مػػػػف قبػػػػؿ األمػػػػـ المتحػػػػدة التػػػػي ت ػػػػرض عمػػػػل األعةػػػػاء دػػػػي المنظمػػػػة اشػػػػتراكان 
سػػػػػنكيان دػػػػػي تمكيػػػػػؿ بعثػػػػػات ح ػػػػػظ السػػػػػ ـ، كىػػػػػذا يسػػػػػتتبع أف تمػػػػػارس األمػػػػػـ المتحػػػػػدة السػػػػػمطة كالكاليػػػػػة 

دػػػػػػي صػػػػػػ حياتيا مػػػػػػف أم طػػػػػػرؼ مػػػػػػف أجػػػػػػؿ ةػػػػػػماف الكاممػػػػػػة عمػػػػػػل ىػػػػػػذه القػػػػػػكات كتػػػػػػردض التػػػػػػدخؿ 
األداء الحسػػػػػػػػػف، كالقيػػػػػػػػػاـ بتحميػػػػػػػػػؿ المعمكمػػػػػػػػػات كاتخػػػػػػػػػاذ اإلجػػػػػػػػػراء المناسػػػػػػػػػب لح ػػػػػػػػػظ األمػػػػػػػػػف كالسػػػػػػػػػمـ 

 الدكلييف.

الميمػػػػػة الرغيسػػػػػػية لبعثػػػػػػة التكاجػػػػػػد الػػػػػػدكلي المؤقػػػػػػت دػػػػػػي مدينػػػػػػة الخميػػػػػػؿ ىػػػػػػي إعػػػػػػداد ككتابػػػػػػة التقػػػػػػارير 
حقػػػػػػػكؽ اإلنسػػػػػػػاف كاالت اقيػػػػػػػات الدكليػػػػػػػة أك  حػػػػػػػكؿ أيػػػػػػػة خركقػػػػػػػات تتعمػػػػػػػؽ بػػػػػػػالقكانيف الدكليػػػػػػػة كقػػػػػػػكانيف

اإلقميميػػػػػة المكقعػػػػػة بػػػػػيف الجانػػػػػب ال مسػػػػػطيني كاإلسػػػػػراغيمي كتكثيقيػػػػػا ال أكثػػػػػر كأنيػػػػػا  يػػػػػر قػػػػػادرة عمػػػػػل 
 منع كقكع االعتداءات مف قبؿ المستكطنيف اإلسراغيمييف بحؽ المدنييف دي المدينة.

داع عػػػف الػػػن س، كىػػػي بمػػػؾ تشػػػبو قػػػكة تتميػػػز بعثػػػة المراقبػػػة بأنيػػػا ال تحمػػػؿ أسػػػمحة سػػػكل مػػػا يمػػػـز لمػػػد
، دقػػػػد جػػػػاء دػػػػي تقريػػػػر حػػػػكؿ ىػػػػذه القػػػػكة أنيػػػػا لػػػػف تسػػػػتخدـ 1965الطػػػػكارئ المرسػػػػمة إلػػػػل مصػػػػر عػػػػاـ 

القػػػػػكة إال لمػػػػػدداع عػػػػػف الػػػػػن س كدػػػػػي حػػػػػاؿ تعرةػػػػػيا ليجػػػػػـك ييػػػػػدؼ إلػػػػػل طردىػػػػػا مػػػػػف مكقػػػػػع تسػػػػػيطر 
 عميو.

ت الت ػػػػػػاؽ أبرمػػػػػػو بعثػػػػػػة التكاجػػػػػػد الػػػػػػدكلي دػػػػػػي الخميػػػػػػؿ تأخػػػػػػذ الطػػػػػػابع الرةػػػػػػاغي  حيػػػػػػث أنيػػػػػػا خةػػػػػػع
الطردػػػػاف اإلسػػػػراغيمي كال مسػػػػطيني، كدػػػػي ىػػػػذا تتشػػػػابو مػػػػػع قػػػػكات األمػػػػـ المتحػػػػدة لح ػػػػظ السػػػػ ـ  كمػػػػػا 
أف بقػػػػاء بعثػػػػة التكاجػػػػد الػػػػدكلي مرىػػػػكف ببقػػػػاء الرةػػػػا عمػػػػل كجكدىػػػػا كىػػػػذا مػػػػا أشػػػػارت إليػػػػو االت اقيػػػػة 

مشػػػػكبان بػػػػاإلكراه  كرةػػػػا الدكلػػػػة المةػػػػي ة يػػػػرد عميػػػػو م حظتػػػػاف  األكلػػػػل أف الرةػػػػا  البػػػػان مػػػػا يكػػػػكف 
دالدكلػػػػة المةػػػػي ة لمقػػػػكات الدكليػػػػة تكػػػػكف ىػػػػي األةػػػػعؼ بالمعادلػػػػة، كجميػػػػع الػػػػدكؿ العربيػػػػة المحاذيػػػػة 
إلسػػػػراغيؿ قبمػػػػت بكجػػػػكد قػػػػكات ح ػػػػظ سػػػػ ـ عمػػػػل أراةػػػػييا، دػػػػي حػػػػيف ردةػػػػت إسػػػػراغيؿ بشػػػػكؿ داغػػػػـ 

 استةادة ىذه القكات

ت كداللػػػػػػة ذلػػػػػػؾ أف إنشػػػػػػاء الم حظػػػػػة الثانيػػػػػػة أف رةػػػػػػا الدكلػػػػػػة المةػػػػػي ة ةػػػػػػركرم دػػػػػػي كػػػػػػؿ الحػػػػػاال
قػػػػػكات ح ػػػػػظ السػػػػػ ـ يػػػػػتـ باالسػػػػػتناد إلػػػػػل التػػػػػدابير السػػػػػممية لح ػػػػػظ السػػػػػمـ كاألمػػػػػف الػػػػػدكلييف، كالقػػػػػرارات 
الصػػػػػادرة مػػػػػف الجمعيػػػػػة العامػػػػػة أك مجمػػػػػس األمػػػػػف دػػػػػي ىػػػػػذا الشػػػػػأف ال تتمتػػػػػع بػػػػػالقكة اإللزاميػػػػػة كلػػػػػػف 

ة بالحيػػػػػػاد ديػػػػػػي لػػػػػػـ ترسػػػػػػؿ تػػػػػػدخؿ حيػػػػػػز الن ػػػػػػاذ إال بمكادقػػػػػػة األطػػػػػػراؼ المعنيػػػػػػة عمييػػػػػػا كتتميػػػػػػز البعثػػػػػػ
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لمناصػػػػػػرة طػػػػػػرؼ ةػػػػػػد آخػػػػػػر كتقتصػػػػػػر ميمتيػػػػػػا دػػػػػػي كتابػػػػػػة التقػػػػػػارير عػػػػػػف األحػػػػػػداث كىػػػػػػذه الصػػػػػػ ة 
تتشػػػػػػابو أيةػػػػػػان مػػػػػػع قػػػػػػكات األمػػػػػػـ المتحػػػػػػدة لح ػػػػػػظ السػػػػػػ ـ كاألمػػػػػػـ المتحػػػػػػدة كشػػػػػػخص مػػػػػػف أشػػػػػػخاص 

ح ػػػػظ القػػػانكف الػػػدكلي العػػػاـ ليػػػا الحريػػػة دػػػي تقريػػػر إرسػػػػاؿ قػػػكات ح ػػػظ السػػػ ـ انط قػػػان مػػػف التزاميػػػا ب
السػػػػػػػمـ كاألمػػػػػػػف الػػػػػػػدكلييف، كمػػػػػػػا يمكػػػػػػػف ليػػػػػػػا ردػػػػػػػض الطمػػػػػػػب ب رسػػػػػػػاؿ قػػػػػػػكات لح ػػػػػػػظ السػػػػػػػمـ كاألمػػػػػػػف 
الػػػػػػدكلييف، كىػػػػػػذا مػػػػػػا حػػػػػػدث دػػػػػػي شػػػػػػأف القةػػػػػػية ال مسػػػػػػطينية، حيػػػػػػث تعالػػػػػػت األصػػػػػػكات عمػػػػػػل مػػػػػػدل 
سػػػػػنكات عػػػػػدة مطالبػػػػػة ب رسػػػػػاؿ قػػػػػكات حمايػػػػػة لمشػػػػػعب ال مسػػػػػطيني تتبػػػػػع األمػػػػػـ المتحػػػػػدة، لكةػػػػػع حػػػػػد 

ككػػػػػاف ىػػػػػذا الطمػػػػػب يحػػػػػبط نظػػػػػران لم يتػػػػػك األمريكػػػػػي، ككػػػػػاف أىػػػػػـ تطػػػػػكر تػػػػػـ ل عتػػػػػداءات اإلسػػػػػراغيمية 
عمػػػػل أرض الكاقػػػػع بعػػػػد كػػػػؿ تمػػػػؾ المطالبػػػػات كالمناشػػػػدات إرسػػػػاؿ بعثػػػػة التكاجػػػػد الػػػػدكلي المؤقػػػػت دػػػػي 

 مدينة الخميؿ.

إي ػػػػاد بعثػػػػة التكاجػػػػد الػػػػدكلي إلػػػػل مدينػػػػة الخميػػػػؿ يعتبػػػػر إنجػػػػازان بػػػػالر ـ ممػػػػا يعترييػػػػا مػػػػف عيػػػػكب، ذلػػػػؾ 
يرىػػػػػا السياسػػػػػي، كمػػػػػا أنيػػػػػا تعتبػػػػػر أكؿ خطػػػػػكة عمػػػػػل سػػػػػبيؿ اإلنجػػػػػاز القػػػػػانكني لتكثيػػػػػؽ مػػػػػف حيػػػػػث تأث

االعتػػػػػػػداءات كاالنتياكػػػػػػػات اإلسػػػػػػػراغيمية، إةػػػػػػػادة إلػػػػػػػل تنبيػػػػػػػو الػػػػػػػرأم العػػػػػػػاـ العػػػػػػػالمي إلػػػػػػػل ممارسػػػػػػػات 
 االحت ؿ، كىذا يشكؿ كسيمة ةغط عمل إسراغيؿ لمتخ يؼ مف حدة ممارساتيا.

ثػػػػػػػة التكاجػػػػػػػد الػػػػػػػدكلي دػػػػػػػي مدينػػػػػػػة الخميػػػػػػػؿ تشػػػػػػػبو الحصػػػػػػػانات الحصػػػػػػػانات كاالمتيػػػػػػػازات الممنكحػػػػػػػة لبع
كاالمتيػػػػازات الممنكحػػػػة لقػػػػكة الطػػػػكارئ الدكليػػػػة دػػػػي مصػػػػر، التػػػػي كجػػػػدت دػػػػي مصػػػػر بمكادقػػػػة الحككمػػػػة 
المصػػػػػػػرية كتػػػػػػػـ منحيػػػػػػػا الحصػػػػػػػانات كاالمتيػػػػػػػازات ال زمػػػػػػػة لتمكينيػػػػػػػا مػػػػػػػف القيػػػػػػػاـ بعمميػػػػػػػا، كمػػػػػػػا أنيػػػػػػػا 

ف تتشػػػػػابو مػػػػػع البعثػػػػػة مػػػػػف حيػػػػػث أف اسػػػػػتمرار كجكدىػػػػػا  مشػػػػػركط باسػػػػػتمرار رةػػػػػا الدكلػػػػػة المةػػػػػي ة، كا 
 طمبت الحككمة المصرية مف قكة الطكارئ الرحيؿ ديجب عمييا التن يذ دكران 

كجػػػػػػد الباحػػػػػػث أف مػػػػػػنح أدػػػػػػراد البعثػػػػػػة المتيػػػػػػازات كحصػػػػػػانات باتجػػػػػػاه أطػػػػػػراؼ النػػػػػػزاع ييػػػػػػدؼ بشػػػػػػكؿ 
اكف النػػػػػزاع أساسػػػػػي لتمكػػػػػيف البعثػػػػػة مػػػػػف القيػػػػػاـ بمياميػػػػػا عمػػػػػل أكمػػػػػؿ كجػػػػػو، كجعػػػػػؿ تكاجػػػػػدىا دػػػػػي أمػػػػػ

يحقػػػػػؽ ال عاليػػػػػة ال زمػػػػػة السػػػػػتتباب السػػػػػمـ كاألمػػػػػف، كمػػػػػا يمكػػػػػف إسػػػػػناد ىػػػػػذه الحصػػػػػانات كاالمتيػػػػػازات 
 إلل دكرة المجاممة الدكلية.
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كىػػػػػػذا ينطبػػػػػػؽ عمػػػػػػػل بعثػػػػػػة التكاجػػػػػػد الػػػػػػػدكلي دػػػػػػي الخميػػػػػػػؿ، حيػػػػػػث أف كجكدىػػػػػػا دػػػػػػػي المدينػػػػػػة بمكادقػػػػػػػة 
بقػػػػػاء ىػػػػػذه المكادقػػػػػة، كدػػػػػي حػػػػػاؿ طمػػػػػب الجػػػػػانبيف ال مسػػػػػطيني كاإلسػػػػػراغيمي، كاسػػػػػتمرار كجكدىػػػػػا يتطمػػػػػب 

 أحد الجانبيف خركجيا  ديجب أف تن ذ ذلؾ دكران.

تػػػػـ االت ػػػػاؽ عمػػػػل أف تكػػػػكف البعثػػػػة دػػػػي منطقػػػػة كاحػػػػدة حػػػػددت دػػػػي االت ػػػػاؽ الخػػػػاص بمدينػػػػة الخميػػػػؿ، 
بػػػػػالر ـ مػػػػػف عػػػػػدـ كجػػػػػكد مػػػػػا يمنػػػػػع الجػػػػػانبيف ال مسػػػػػطيني كاإلسػػػػػراغيمي عمػػػػػل أف تكػػػػػكف البعثػػػػػة لكادػػػػػة 

، كلكػػػػف ىػػػػذا لػػػػيس مػػػػف مصػػػػمحة إسػػػػراغيؿ حيػػػػث سػػػػيترتب 1967نية المحتمػػػػة عػػػػاـ األراةػػػػي ال مسػػػػطي
عميػػػػو تػػػػدكيف انتياكاتيػػػػا اليكميػػػػة ألبسػػػػط حقػػػػكؽ المػػػػكاطف ال مسػػػػطيني ةػػػػاربة بعػػػػرض الحػػػػاغط قكاعػػػػد 
القػػػػػانكف الػػػػػػدكلي كالقػػػػػػانكف الػػػػػػدكلي اإلنسػػػػػػاني ك يرىػػػػػػا  لػػػػػػذلؾ دمػػػػػػـ كلػػػػػػف تكادػػػػػػؽ عمػػػػػػل أمػػػػػػر مػػػػػػف ىػػػػػػذا 

ف كانػػػػت قػػػػد كادقػػػػت عمػػػػل كجػػػػكد البعثػػػػة دػػػػي مدينػػػػة الخميػػػػؿ دكػػػػاف ةػػػػمف شػػػػركط كتنػػػػازالت  النػػػػكع، كا 
قػػػػدمت مػػػػف الجانػػػػب ال مسػػػػطيني، كمػػػػا أنيػػػػا ىػػػػددت حمايػػػػة المسػػػػتكطنيف الييػػػػكد الػػػػذم يريػػػػدكف تقاسػػػػـ 

 الحـر اإلبراىيمي مع ال مسطينييف.

إسػػػػػػراغيؿ مازالػػػػػػت تخػػػػػػالؼ االلتزامػػػػػػات الممقػػػػػػاة عمػػػػػػل عاتقيػػػػػػا كدكلػػػػػػة محتمػػػػػػة بمكجػػػػػػب ات اقيػػػػػػة جنيػػػػػػؼ 
التػػػػػػػي تحظػػػػػػػر االعتػػػػػػػداء عمػػػػػػػل  حيػػػػػػػاة المػػػػػػػدنييف كسػػػػػػػ متيـ البدنيػػػػػػػة، كالقتػػػػػػػؿ  1949لسػػػػػػػنة  الرابعػػػػػػػة

 بجميع أنكاعو، كالمعاممة القاسية كالميينة كالتعذيب كالتشكيو.

أصػػػػدر مجمػػػػس األمػػػػف الػػػػدكلي عشػػػػرات القػػػػرارات التػػػػي أدت إلػػػػل إدانػػػػة إسػػػػراغيؿ دػػػػي نطػػػػاؽ تعاطييػػػػا 
، كلكػػػػػف 1967مػػػػػة بػػػػػاالحت ؿ اعتبػػػػػاران مػػػػػف العػػػػػاـ مػػػػػع ال مسػػػػػطينييف، كدػػػػػي نطػػػػػاؽ سياسػػػػػتيا كقػػػػػكة قاغ

مجمػػػػػس األمػػػػػف لػػػػػـ يتخػػػػػذ أم قػػػػػرار ةػػػػػد إسػػػػػراغيؿ، حيػػػػػث اسػػػػػتند إلػػػػػل ال صػػػػػؿ السػػػػػابع مػػػػػف الميثػػػػػاؽ، 
 كبذلؾ تخمصت إسراغيؿ مف تمؾ القرارات.

حكمػػػػػت محكمػػػػػة العػػػػػدؿ الدكليػػػػػة أف نظػػػػػاـ االسػػػػػتيطاف اإلسػػػػػراغيمي  يػػػػػر القػػػػػانكني قػػػػػد يكػػػػػكف بمثابػػػػػة 
 ينية المحتمة بحكـ األمر الكاقع.ةـ ل راةي ال مسط

كذكػػػػػرت المحكمػػػػػة أف بنػػػػػاء الجػػػػػدار دػػػػػي األراةػػػػػي ال مسػػػػػطينية اسػػػػػتمـز جممػػػػػة أمػػػػػكر منيػػػػػا مصػػػػػادرة 
كىػػػػػػػػدـ المنػػػػػػػػازؿ كالمتػػػػػػػػاجر كالحيػػػػػػػػازات الزراعيػػػػػػػػة، لػػػػػػػػذا تػػػػػػػػرل المحكمػػػػػػػػة أف إسػػػػػػػػراغيؿ ممزمػػػػػػػػة بتقػػػػػػػػديـ 

ارييف المعنيػػػػػػيف، تعكيةػػػػػػات عػػػػػػف األةػػػػػػرار التػػػػػػي لحقػػػػػػت بجميػػػػػػع األشػػػػػػخاص الطبيعيػػػػػػيف أك االعتبػػػػػػ
 كىذا إذا تبيف أف رد الممتمكات إلل أصحابيا  ير ممكف.
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يسػػػػتمد المجتمػػػػع الػػػػدكلي سػػػػمطتو إلرسػػػػاؿ قػػػػكة حمايػػػػة إلػػػػل ىددػػػػو دػػػػي ح ػػػػظ السػػػػمـ كاألمػػػػف الػػػػدكلييف، 
كبمكجػػػػػب المػػػػػادة األكلػػػػػل مػػػػػف ات اقيػػػػػة جنيػػػػػؼ الرابعػػػػػة، تقػػػػػع عمػػػػػل الػػػػػدكؿ مسػػػػػؤكلية درديػػػػػة كجماعيػػػػػة 

اإلنسػػػػاني، دػػػػي حػػػػاؿ كقػػػػكع انتياكػػػػات جسػػػػيمة لمقػػػػانكف الػػػػدكلي  بحيػػػػث أنيػػػػا الحتػػػػراـ القػػػػانكف الػػػػدكلي 
ممزمػػػػػػة بػػػػػػالتحرؾ بشػػػػػػكؿ دػػػػػػردم أك جمػػػػػػاعي بالتعػػػػػػاكف مػػػػػػع األمػػػػػػـ المتحػػػػػػدة بمكجػػػػػػب ميثػػػػػػاؽ األمػػػػػػـ 
المتحػػػػػػدة، كلػػػػػػـ يتطػػػػػػرؽ القػػػػػػانكف الػػػػػػدكلي اإلنسػػػػػػاني لإلجػػػػػػراءات الكاجػػػػػػب اتخاذىػػػػػػا مػػػػػػف قبػػػػػػؿ الػػػػػػدكؿ، 

 إلجراءات دي ال صؿ السابع منو.كلكف ميثاؽ األمـ المتحدة بيف تمؾ ا

كانػػػػت المجنػػػػة الدكليػػػػة لمصػػػػميب األحمػػػػر كىػػػػي تعػػػػد راعػػػػي عمػػػػل ات اقيػػػػات جنيػػػػؼ، كمنظمػػػػة معتػػػػرؼ 
، 1972بيػػػػػا دكليػػػػػان، قػػػػػد عرةػػػػػت القيػػػػػاـ بػػػػػدكر الدكلػػػػػة الحاميػػػػػة دػػػػػي مجػػػػػاؿ الميػػػػػاـ اإلنسػػػػػانية عػػػػػاـ 

حػػػػػدكد عػػػػػف لكػػػػػف إسػػػػػراغيؿ ردةػػػػػت ذلػػػػػؾ العػػػػػرض، كىػػػػػي تمػػػػػارس دػػػػػي الكقػػػػػت الحػػػػػالي دكر رقػػػػػابي م
 طريؽ زيارتيا لممعتقميف دي السجكف.

نظػػػػػران لػػػػػردض إسػػػػػراغيؿ االعتػػػػػراؼ بانطبػػػػػاؽ ات اقيػػػػػة جنيػػػػػؼ عمػػػػػل األراةػػػػػي ال مسػػػػػطينية المحتمػػػػػة، لػػػػػـ 
يػػػػػتـ تعيػػػػػيف دكلػػػػػة حاميػػػػػة لةػػػػػماف احتػػػػػراـ االت اقيػػػػػة، سػػػػػبب ردةػػػػػيا يعػػػػػكد لعػػػػػدـ ر بتيػػػػػا دػػػػػي تطبيػػػػػؽ 

ـ االعتػػػػػػراؼ بحقػػػػػػكؽ الشػػػػػػعب ال مسػػػػػػطيني أحكػػػػػػاـ القػػػػػػانكف الػػػػػػدكلي عػػػػػػؿ ال مسػػػػػػطينييف، كلر بتيػػػػػػا بعػػػػػػد
 عمل أرةو.

كااللتػػػػػزاـ بتن يػػػػػذ القػػػػػانكف الػػػػػدكلي اإلنسػػػػػاني يعػػػػػد صػػػػػكرة مػػػػػف صػػػػػكر النظػػػػػاـ العػػػػػاـ الػػػػػدكلي الحػػػػػالي  
ذلػػػػػؾ أف التػػػػػزاـ الػػػػػدكؿ ىػػػػػك التػػػػػزاـ تجػػػػػاه المجتمػػػػػع الػػػػػدكلي كمػػػػػو، نظػػػػػران ألف المصػػػػػالح المحميػػػػػة ىػػػػػي 

ليػػػػػو محكمػػػػػة العػػػػػدؿ الدكليػػػػػة دػػػػػي عػػػػػدد مػػػػػف مصػػػػػالح عميػػػػػا مشػػػػػتركة لإلنسػػػػػانية، كىػػػػػذا مػػػػػا تكصػػػػػمت إ
 قةاياىا.

ىنػػػػاؾ مسػػػػؤكلية عمػػػػل الػػػػدكؿ دػػػػي القيػػػػاـ بةػػػػماف تطبيػػػػؽ ات اقيػػػػة جنيػػػػؼ عمػػػػل األراةػػػػي ال مسػػػػطينية 
المحتمػػػػػة، دتسػػػػػتطيع عػػػػػف طريػػػػػؽ سػػػػػ راغيا دػػػػػي ىػػػػػذه األراةػػػػػي القيػػػػػاـ بػػػػػدكر المراقبػػػػػة بطمػػػػػب الػػػػػدخكؿ 

إلسػػػػػػػػػراغيمية بحػػػػػػػػػؽ المػػػػػػػػػدنييف إلػػػػػػػػػل أم مكػػػػػػػػػاف دػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػذه األراةػػػػػػػػػي كالتحقيػػػػػػػػػؽ دػػػػػػػػػي االنتياكػػػػػػػػػات ا
ال مسػػػػػػػػطينييف، كتممػػػػػػػػؾ تعيػػػػػػػػيف مػػػػػػػػراقبيف دكف اشػػػػػػػػتراط الت ػػػػػػػػاكض مػػػػػػػػع األمػػػػػػػػـ المتحػػػػػػػػدة أك إسػػػػػػػػراغيؿ 

 لمحصكؿ عمل مكادقتيا.
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كنػػػػػرل أنػػػػػو لػػػػػك تػػػػػـ قيػػػػػاـ الػػػػػدكؿ عػػػػػف طػػػػػرؽ سػػػػػ راغيا كقناصػػػػػميا دػػػػػي األراةػػػػػي ال مسػػػػػطينية المحتمػػػػػة 
إال إذا قامػػػػػػػت بنشػػػػػػػر تمػػػػػػػؾ التقػػػػػػػارير برصػػػػػػػد االنتياكػػػػػػػات كتكثيقيػػػػػػػا، دمػػػػػػػف تػػػػػػػؤتي أيػػػػػػػة نتيجػػػػػػػة دعالػػػػػػػة 

كنتاغجيػػػػػػا لمػػػػػػرأم العػػػػػػاـ الػػػػػػدكلي كػػػػػػي تمػػػػػػارس شػػػػػػعكب تمػػػػػػؾ الػػػػػػدكؿ دكران بالةػػػػػػغط عمػػػػػػل حككماتيػػػػػػا 
 لمكداء بالتزاماتيا بمكجب القانكف الدكلي اإلنساني. 

كيمكػػػػػػف الطمػػػػػػب ك ممارسػػػػػػة الةػػػػػػغط عمػػػػػػل الجمعيػػػػػػة العامػػػػػػة ل مػػػػػػـ المتحػػػػػػدة مػػػػػػف أجػػػػػػؿ تػػػػػػكدير قػػػػػػكة 
ل مسػػػػػػػػطيني، كيكػػػػػػػػكف تػػػػػػػػدخؿ الجمعيػػػػػػػػة العامػػػػػػػػة بطمػػػػػػػػب مػػػػػػػػف أحػػػػػػػػد الػػػػػػػػدكؿ حمايػػػػػػػػة دكليػػػػػػػػة لمشػػػػػػػػعب ا

األعةػػػػػػػاء أك مػػػػػػػف دكلػػػػػػػة خػػػػػػػارج الجمعيػػػػػػػة العامػػػػػػػة،  أك مػػػػػػػف مجمػػػػػػػس األمػػػػػػػف، حيػػػػػػػث أف لمجمعيػػػػػػػة 
العامػػػػػة الحػػػػػػؽ دػػػػػػي إصػػػػػػدار تكصػػػػػػيات باتخػػػػػػاذ تػػػػػدابير سػػػػػػممية دػػػػػػي أم مسػػػػػػألة مػػػػػػف شػػػػػػأف اسػػػػػػتمرارىا 

الػػػدكلييف، كىػػػذا كدػػػؽ مػػػا نصػػػت عميػػػو تعكيػػػر صػػػ ك الع قػػػات الدكليػػػة مػػػف أجػػػؿ ح ػػػظ السػػػمـ كاألمػػػف 
 (.14المادة )

كىنػػػػػػاؾ تجػػػػػػارب سػػػػػػابقة دػػػػػػي ىػػػػػػذا الشػػػػػػأف مثػػػػػػؿ قػػػػػػرار االتحػػػػػػاد مػػػػػػف أجػػػػػػؿ السػػػػػػمـ الػػػػػػذم صػػػػػػدر عػػػػػػف  
الجمعيػػػػة العامػػػػػة ل مػػػػػـ المتحػػػػػدة نتيجػػػػػة ل زمػػػػػة الككريػػػػػة كدشػػػػؿ مجمػػػػػس األمػػػػػف دػػػػػي حػػػػػؿ النػػػػػزاع، تػػػػػـ 

ـ كاألمػػػػػػف الػػػػػػدكلييف، داتخػػػػػػذت ديػػػػػػو اسػػػػػػتخداـ صػػػػػػ حيات الجمعيػػػػػػة العامػػػػػػة الثانكيػػػػػػة دػػػػػػي ح ػػػػػػظ السػػػػػػم
اإلجػػػػراءات لحػػػػؿ النػػػػزاع. كقػػػػد تػػػػـ المجػػػػكء إلػػػػل ىػػػػػذا القػػػػرار مػػػػرة ثانيػػػػة مػػػػف أجػػػػؿ إنشػػػػاء قػػػػكات ح ػػػػػظ 

 .الس ـ أك قكات الطكارئ الدكلية األكلل دي مصر

الجمعيػػػػػة العامػػػػػة ل مػػػػػـ المتحػػػػػدة  كمجمػػػػػس األمػػػػػف كي ػػػػػا االنتياكػػػػػات اإلسػػػػػراغيمية بأنيػػػػػا ميػػػػػددة لمسػػػػػمـ 
يف، كلكنيػػػػػا لػػػػػـ تأخػػػػػذ أم إجػػػػػراء رادع إلسػػػػػراغيؿ نسػػػػػتطيع القػػػػػكؿ أنػػػػػو مػػػػػف خ ليػػػػػا تػػػػػـ كاألمػػػػػف الػػػػػدكلي

 كةع حد ل نتياكات كالجراغـ اإلسراغيمية بحؽ ال مسطينييف.

ال بػػػػد مػػػػف الةػػػػغط بشػػػػكؿ جػػػػدم تجػػػػاه المجتمػػػػع الػػػػدكلي لحممػػػػو باتجػػػػاه نشػػػػر قػػػػكات ح ػػػػظ سػػػػ ـ دػػػػي 
ف عميػػػػػو ىػػػػػذه الحمايػػػػػة كمجػػػػػاؿ العمػػػػػؿ األراةػػػػػي ال مسػػػػػطينية، كذلػػػػػؾ بعػػػػػد إعػػػػػداد الشػػػػػكؿ الػػػػػذم سػػػػػتكك 

( المػػػػػذاف دعيػػػػػا  338ك242الػػػػػذم ستباشػػػػػره، كأف يكػػػػػكف عمميػػػػػا عمػػػػػل أسػػػػػاس قػػػػػرارم مجمػػػػػس األمػػػػػف )
، 1967إسػػػػػراغيؿ إلػػػػػل االنسػػػػػحاب الكامػػػػػؿ مػػػػػف المنػػػػػاطؽ األراةػػػػػي ال مسػػػػػطينية التػػػػػي احتمتيػػػػػا عػػػػػاـ 

اس قػػػػػػانكني ال ، كأف تسػػػػػػتند المطالبػػػػػػات عمػػػػػػل أسػػػػػػ67كأف يكػػػػػػكف انتشػػػػػػار ىػػػػػػذه القػػػػػػكات عمػػػػػػل حػػػػػػدكد 
سياسػػػػػي، ديجػػػػػب عمػػػػػل السػػػػػمطة الكطنيػػػػػة ال مسػػػػػطينية كالمجتمػػػػػع الػػػػػدكلي إعمػػػػػاؿ النصػػػػػكص القانكنيػػػػػة 
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لمقػػػػػػانكف الػػػػػػدكلي كات اقيػػػػػػات جنيػػػػػػؼ، عمػػػػػػل اعتبػػػػػػار إسػػػػػػراغيؿ دكلػػػػػػة احػػػػػػت ؿ، كليسػػػػػػت دكلػػػػػػة صػػػػػػاحبة 
 سػػػػػػيادة، كأف عمييػػػػػػا كقػػػػػػؼ االنتياكػػػػػػات التػػػػػػي ترتكبيػػػػػػا بحقػػػػػػكؽ المػػػػػػكاطنيف ال مسػػػػػػطينييف، كأف تكقػػػػػػؼ
االسػػػػتيطاف، باعتبػػػػار اقتطػػػػاع المحتػػػػؿ ألقػػػػاليـ مػػػػف األراةػػػػي المحتمػػػػة يشػػػػكؿ مخال ػػػػة قانكنيػػػػة دكليػػػػة 
نيػػػػػػاء الحصػػػػػػار الػػػػػػذم ت رةػػػػػػو قػػػػػػكات  كمػػػػػػا سػػػػػػبؽ كأف ذكرنػػػػػػا، ككةػػػػػػع حػػػػػػد لسياسػػػػػػة اال تيػػػػػػاالت، كا 

 االحت ؿ اإلسراغيمي.

يػػػػػة نجػػػػػد دػػػػػي الكقػػػػػت الػػػػػراىف كحتػػػػػل يػػػػػتـ تمبيػػػػػة المطالػػػػػب ال مسػػػػػطينية بنشػػػػػر قػػػػػكات ح ػػػػػظ سػػػػػ ـ دكل
ةػػػػركرة االسػػػػت ادة مػػػػف بعثػػػػة التكاجػػػػد الػػػػدكلي دػػػػي مدينػػػػة الخميػػػػؿ بحيػػػػث يػػػػتـ اسػػػػتغ ؿ التقػػػػارير التػػػػي 
تجمعيػػػػػػػا لنشػػػػػػػرىا لمػػػػػػػرأم العػػػػػػػاـ العػػػػػػػالمي كالمطالبػػػػػػػة بكةػػػػػػػع حػػػػػػػد ل نتياكػػػػػػػات اإلسػػػػػػػراغيمية، كىػػػػػػػذا ال 

تحػػػػػرؾ يكػػػػػكف إال باعتمػػػػػاد آليػػػػػات تن يذيػػػػػة خارجيػػػػػة يكػػػػػكف مػػػػػف شػػػػػأنيا إلػػػػػزاـ المجتمػػػػػع الػػػػػدكلي عمػػػػػل ال
بنػػػاء عمػػػل مػػػػا تردعػػػو ىػػػذه البعثػػػػة مػػػف تقػػػارير، كأف يػػػػتـ تكسػػػيع نطاقيػػػا بحيػػػػث تشػػػمؿ كادػػػة األراةػػػػي 

 ال مسطينية المحتمة.

دػػػ ذا تػػػػـ العمػػػػؿ عمػػػػل اعتمػػػػاد آليػػػػات تن يذيػػػػة دسػػػػتككف ليػػػػذه البعثػػػػة األثػػػػر الكبيػػػػر دػػػػي الةػػػػغط التخػػػػاذ 
 ي كأرةو المغتصبة.خطكات جدية لكةع حد ل نتياكات اإلسراغيمية بحؽ الشعب ال مسطين

 النتائج:

  مدينػػػػة الخميػػػػؿ تعػػػػد أرةػػػػان محتمػػػػة، كال تكجػػػػد سػػػػيادة لممحتػػػػؿ عمييػػػػا، كلسػػػػكانيا كمػػػػا ىػػػػك شػػػػأف
بػػػػاقي سػػػػكاف الةػػػػ ة الغربيػػػػة حػػػػؽ مقاكمػػػػة االحػػػػت ؿ، ك تأكػػػػد حػػػػؽ الشػػػػعب ال مسػػػػطيني دػػػػي 

ـ ( لعػػػػػا2649المقاكمػػػػة المسػػػػمحة دػػػػي العديػػػػد مػػػػف قػػػػرارات األمػػػػـ المتحػػػػدة منيػػػػا القػػػػرار رقػػػػـ )
1970. 

  بعثػػػػػػػة التكاجػػػػػػػد الػػػػػػػدكلي يكجػػػػػػػد دييػػػػػػػا مػػػػػػػكاطف ةػػػػػػػعؼ نظػػػػػػػران ل عتبػػػػػػػارات السياسػػػػػػػية كسػػػػػػػكء
التخطػػػػػيط، حيػػػػػث أف القيػػػػػكد التػػػػػي تػػػػػـ درةػػػػػيا عمػػػػػل قػػػػػكة المراقبػػػػػة الدكليػػػػػة نتيجػػػػػة لمميادنػػػػػات 
السياسػػػػػية مػػػػػف أجػػػػػؿ الحصػػػػػكؿ عمػػػػػل مكادقػػػػػة الجانػػػػػب اإلسػػػػػراغيمي عمػػػػػل انتشػػػػػارىا، تمخػػػػػض 

لتن يذيػػػػػة، ىػػػػػذا باإلةػػػػػادة إلػػػػػل أف تخصصػػػػػيا لػػػػػـ يتةػػػػػمف عنػػػػػو تجريػػػػػد البعثػػػػػة مػػػػػف قكاتيػػػػػا ا
 اعتماد آليات تن يذية خارجية تمـز الدكؿ بالتحرؾ بناء عمل ما تقكـ ىذه البعثة بردعو.
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  مدينػػػػػػػة الخميػػػػػػػؿ ىػػػػػػػي أراض محتمػػػػػػػة تحػػػػػػػت سػػػػػػػيطرة جػػػػػػػيش االحػػػػػػػت ؿ اإلسػػػػػػػراغيمي الػػػػػػػذم لػػػػػػػـ
تػػػػػػدل عمػػػػػػل األراةػػػػػػي يحتػػػػػػـر قكاعػػػػػػد القػػػػػػانكف الػػػػػػدكلي كال نصػػػػػػكص االت اقيػػػػػػات الدكليػػػػػػة  داع

كأمػػػػػػاكف العبػػػػػػادة كقتػػػػػػؿ المػػػػػػدنييف بػػػػػػالر ـ مػػػػػػف أف الممتمكػػػػػػات الثقاديػػػػػػة كدكر العبػػػػػػادة حظيػػػػػػت 
 .باىتماـ القانكف الدكلي اإلنساني نظران لما تشكمو مف قيمة ركحية لمسكاف المدنييف

  إرسػػػػػػػاؿ بعثػػػػػػػة التكاجػػػػػػػد الػػػػػػػدكلي المؤقػػػػػػػت يسػػػػػػػتند إلػػػػػػػل ال صػػػػػػػؿ السػػػػػػػابع مػػػػػػػف ميثػػػػػػػاؽ األمػػػػػػػـ
( مػػػػػػػف ال صػػػػػػػؿ السػػػػػػػابع مػػػػػػػف ميثػػػػػػػاؽ األمػػػػػػػـ المتحػػػػػػػدة 42ث خكلػػػػػػػت المػػػػػػػادة )المتحػػػػػػػدة  حيػػػػػػػ

مجمػػػػس األمػػػػف القيػػػػاـ بمػػػػا يمػػػػـز مػػػػف األعمػػػػاؿ لح ػػػػظ السػػػػمـ كاألمػػػػف الػػػػدكلي أك إلعادتػػػػو إلػػػػل 
نصػػػػػابو، كذلػػػػػؾ يكػػػػػكف إمػػػػػا ب رسػػػػػاؿ قػػػػػكات ح ػػػػػظ سػػػػػ ـ مسػػػػػمحة أك  يػػػػػر مسػػػػػمحة أك إرسػػػػػاؿ 

تحػػػػػػدة أك الػػػػػػدكؿ العاممػػػػػػة تحػػػػػػت قػػػػػػكات مراقبػػػػػػة، كمػػػػػػف األمثمػػػػػػة التػػػػػػي تػػػػػػدخمت دييػػػػػػا األمػػػػػػـ الم
  .لكاغيا التدخؿ دي الصكماؿ كركاندا كيك كس ديا كىاييتي كالعراؽ

  أف إصػػػػػػدار مجمػػػػػػس األمػػػػػػف لتكصػػػػػػياتو عقػػػػػػب مجػػػػػػزرة الحػػػػػػـر اإلبراىيمػػػػػػي إنمػػػػػػا جػػػػػػاء نتيجػػػػػػة
لتكيي ػػػػو لمنػػػػزاع الحاصػػػػؿ بأنػػػػو مػػػػف األعمػػػػاؿ التػػػػي مػػػػف شػػػػأنيا تيديػػػػد السػػػػمـ كاألمػػػػف الػػػػدكلييف، 

 ( مف الميثاؽ.34ممادة )ذلؾ أنو كدقان ل
 ( 242/338يتمثػػػػػػؿ السػػػػػػند القػػػػػػانكني إليجػػػػػػاد البعثػػػػػػة بقػػػػػػرارم مجمػػػػػػس األمػػػػػػف الػػػػػػدكلي رقػػػػػػـ )

الػػػػػذم اعتبػػػػػػر األراةػػػػػػي ال مسػػػػػػطينية أراةػػػػػػي محتمػػػػػة، كطالػػػػػػب دييمػػػػػػا إسػػػػػػراغيؿ باالنسػػػػػػحاب، 
دمػػػػف حػػػػؽ الشػػػػعكب أف تختػػػػار نظاميػػػػا السياسػػػػي كليػػػػا حػػػػؽ السػػػػيادة عمػػػػل أراةػػػػييا كثركتيػػػػا 

طبيعيػػػػػػػة، حيػػػػػػث اعتردػػػػػػػت دكؿ الحم ػػػػػػػاء بعػػػػػػد الحػػػػػػػرب العالميػػػػػػة األكلػػػػػػػل بسػػػػػػػيادة كمكاردىػػػػػػا ال
الشػػػػعب ال مسػػػػطيني عمػػػػل أرةػػػػو كذلػػػػؾ بػػػػأف تكػػػػكف دمسػػػػطيف ةػػػػمف دكلػػػػة عربيػػػػة كاحػػػػدة بعػػػػد 
تحريرىػػػػػا مػػػػػف الحكػػػػػـ التركػػػػػي كمػػػػػا يكجػػػػػد السػػػػػند القػػػػػانكني لمبعثػػػػػة دػػػػػي االت اقيػػػػػات ال مسػػػػػطينية 

م أثػػػػػػػاران قانكنيػػػػػػػة كغيرىػػػػػػػا مػػػػػػػف االت اقيػػػػػػػات اإلسػػػػػػػراغيمية التػػػػػػػي تخةػػػػػػػع لمقػػػػػػػانكف الػػػػػػػدكلي كتنػػػػػػػت
 الدكلية.

  كةػػػػػع القكاعػػػػػد القانكنيػػػػػة الخاصػػػػػة بالتػػػػػدخؿ اإلنسػػػػػاني، لػػػػػيس كاديػػػػػان لتطبيقيػػػػػا عمػػػػػل الجميػػػػػع
دكف اسػػػػػػتثناء، كىػػػػػػذا كاةػػػػػػح مػػػػػػف خػػػػػػ ؿ مػػػػػػا تمارسػػػػػػو إسػػػػػػراغيؿ عمػػػػػػل األراةػػػػػػي ال مسػػػػػػطينية 

لمتحػػػػػدة، حيػػػػػث تقػػػػػؼ المحتمػػػػػة مػػػػػف اعتػػػػػداءات عمػػػػػل الممتمكػػػػػات كاألركاح دكف تػػػػػدخؿ األمػػػػػـ ا
 إسراغيؿ ةد كؿ الغحة تتةمف إدانة إلسراغيؿ.
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 التوةيات: 

  نمػػػػػػػا إلػػػػػػػل الػػػػػػػدكؿ السػػػػػػػت التقػػػػػػػارير التػػػػػػػي تعػػػػػػػدىا البعثػػػػػػػة ال ترسػػػػػػػؿ إلػػػػػػػل مجمػػػػػػػس األمػػػػػػػف كا 
المشػػػػػاركة دػػػػػي تشػػػػػكيؿ البعثػػػػػة، باإلةػػػػػادة إلػػػػػل الجانػػػػػب ال مسػػػػػطيني كاإلسػػػػػراغيمي، كاألدةػػػػػؿ 

مػػػػػف مباشػػػػػرة مػػػػػف أجػػػػػؿ تكثيػػػػػؽ االعتػػػػػداءات لػػػػػك كانػػػػػت تمػػػػػؾ التقػػػػػارير ترسػػػػػؿ إلػػػػػل مجمػػػػػس األ
التػػػػػػي يقػػػػػػـك بيػػػػػػا اإلسػػػػػػراغيميكف، بحيػػػػػػث تكػػػػػػكف خطػػػػػػكة لم مسػػػػػػطينييف لممطالبػػػػػػة بقػػػػػػكات حمايػػػػػػة 
دكليػػػػة تتبػػػػع مجمػػػػس األمػػػػف مباشػػػػرة، ممػػػػا يسػػػػيؿ محاكمػػػػة اإلسػػػػراغيمييف أمػػػػاـ المحػػػػاكـ الدكليػػػػة 

الميثػػػػػاؽ ( مػػػػػف 42كالةػػػػػغط مػػػػػف أجػػػػػؿ إعمػػػػػاؿ مجمػػػػػس األمػػػػػف لمتػػػػػدابير الػػػػػكاردة دػػػػػي المػػػػػادة )
 ب ثبات كجكد حالة تيديد لمسمـ كاألمف الدكلي.

  يجػػػػػب عمػػػػػل مجمػػػػػس األمػػػػػف الػػػػػدكلي أف يتػػػػػرجـ نظريتػػػػػي األمػػػػػف الجمػػػػػاعي كالمحادظػػػػػة عمػػػػػل
السػػػػػمـ الػػػػػدكلي عمػػػػػل أرض الكاقػػػػػع  كىػػػػػذا ب يقػػػػػاع العقكبػػػػػات الدبمكماسػػػػػية كالسياسػػػػػية كاإلداريػػػػػة 

يػػػػػة الم غمػػػػػة ليػػػػػـ كالتػػػػػي تػػػػػرتبط كالمدنيػػػػػة عمػػػػػل دكلػػػػػة إسػػػػػراغيؿ كأف ترسػػػػػؿ لم مسػػػػػطينييف الحما
 مباشرة بمجمس األمف.

  عمػػػػػػل بعثػػػػػػة التكاجػػػػػػد الػػػػػػدكلي رصػػػػػػد النتػػػػػػاغم كا ثػػػػػػار المترتبػػػػػػة عمػػػػػػل أنشػػػػػػطتيا التػػػػػػي تن ػػػػػػذىا
 كبناءن عمييا أف تعدؿ دي إستراتيجيتيا كأنشطتيا.

 لحقػػػػكؽ  شػػػػمؿ جميػػػػع األنشػػػػطة الراميػػػػة إلػػػػل ةػػػػماف االحتػػػػراـ الكامػػػػؿأنػػػػا أرل أنػػػػو يجػػػػب أف ت
قػػػػػان لنصػػػػػكص مجمكعػػػػػة القػػػػػكانيف ذات الصػػػػػمة كركحيػػػػػا  أم قػػػػػانكف حقػػػػػكؽ اإلنسػػػػػاف، ال ػػػػػرد كد

 كالقانكف الدكلي اإلنساني، كقانكف ال جغيف.
  تن يػػػػػذ القػػػػػانكف الػػػػػدكلي اإلنسػػػػػاني كدػػػػػؽ مػػػػػا تةػػػػػمنتو قكاعػػػػػده يشػػػػػكؿ التزامػػػػػان عمػػػػػل كػػػػػؿ مػػػػػف

الدكليػػػػػػة الػػػػػػدكؿ كالمنظمػػػػػػات الدكليػػػػػػة الحككميػػػػػػة ك يػػػػػػر الحككميػػػػػػة كالدكلػػػػػػة الحاميػػػػػػة كالمجنػػػػػػة 
لمصػػػػػػػػميب األحمػػػػػػػػر، ككػػػػػػػػذلؾ األشػػػػػػػػخاص الػػػػػػػػذيف يتحممػػػػػػػػكف مسػػػػػػػػؤكلية أم انتيػػػػػػػػاؾ لحقػػػػػػػػكؽ 
اإلنسػػػػػاف أثنػػػػػاء النزاعػػػػػات المسػػػػػمحة، حيػػػػػث يتةػػػػػمف القػػػػػانكف الػػػػػدكلي اإلنسػػػػػاني التزامػػػػػان عمػػػػػل 
الػػػػػدكؿ باحترامػػػػػو، حيػػػػػث تعاقػػػػػدت الػػػػػدكؿ بمكجػػػػػب االت اقيػػػػػات الدكليػػػػػة، عمػػػػػل التزاميػػػػػا باتخػػػػػاذ 

 الدكؿ التي تخرؽ قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني. التدابير القانكنية تجاه
  قػػػػػكة المراقبػػػػػة المكجػػػػػكدة دػػػػػي الخميػػػػػؿ أثبتػػػػػت عػػػػػدـ جػػػػػدكاىا حيػػػػػث كقعػػػػػت عػػػػػدة انتياكػػػػػات مػػػػػف

قبػػػػػؿ المسػػػػػتكطنيف كالجػػػػػيش اإلسػػػػػراغيمي ةػػػػػد المػػػػػدنييف ال مسػػػػػطينييف دػػػػػي المدينػػػػػة، كلػػػػػـ يػػػػػتـ 
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كصػػػػي بتشػػػػديد اإلجػػػػراءات ، لػػػػذا أجػػػػراءات مػػػػف شػػػػأنيا تغييػػػػر ىػػػػذا الكةػػػػعالقيػػػػاـ باتخػػػػاذ أيػػػػة إ
 عمل قكات االحت ؿ دي حالة قياـ المستكطنيف بانتياكات. 

  ممثمػػػػػػػي األطػػػػػػػراؼ السػػػػػػػامية المتعاقػػػػػػػدة مػػػػػػػع إسػػػػػػػراغيؿ كاألراةػػػػػػػي ال مسػػػػػػػطينية المحتمػػػػػػػة ليػػػػػػػـ
لػػػػػذا أكصػػػػػي بػػػػػأف صػػػػػ حية لمقيػػػػػاـ بميػػػػػاـ الحمايػػػػػة بشػػػػػكؿ دػػػػػردم أك جمػػػػػاعي بحكػػػػػـ الكاقػػػػػع  

لشػػػػػعب ال مسػػػػػطيني، كالتحقػػػػػؽ مػػػػػف سػػػػػمكؾ سػػػػػمطات رعايػػػػػة مصػػػػػالح اتقػػػػػـك الػػػػػدكؿ األطػػػػػراؼ ب
 االحت ؿ اإلسراغيمي، كرصد انتياكاتو.

  االت اقيػػػػػات اإلسػػػػػراغيمية ال مسػػػػػطينية تتمتػػػػػع بالصػػػػػ ة المؤقتػػػػػة، كبالتػػػػػالي ال تع ػػػػػي المحتػػػػػؿ مػػػػػف
لػػػػػذا يجػػػػػب الكقػػػػػكؼ عنػػػػػد ىػػػػػذه االت اقيػػػػػات المسػػػػػاءلة عػػػػػف أدعالػػػػػو كخركقاتػػػػػو كجيػػػػػة احػػػػػت ؿ، 

سػػػػػطيني كاإلسػػػػػراغيمي، كالتػػػػػي تقػػػػػـك عمػػػػػل أسػػػػػاس الشػػػػػرعية الدكليػػػػػة، المبرمػػػػػة بػػػػػيف الجانػػػػػب ال م
 (. 338ك  242كتحديدان قرارات األمـ المتحدة رقمي )
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 قائمة المراجع

 أوال: الكتب:

 194ك181أحمػػػػد حسػػػػف أبػػػػك جع ػػػػر، دراسػػػػة نقديػػػػة دػػػػي قػػػػرارم الجمعيػػػػة العامػػػػة ل مػػػػـ المتحػػػػدة  .1
 .2008عة النجاح ال مسطينية المتعمقيف بالقةية ال مسطينية، جام

أسػػػػػػػامة حمبػػػػػػػي، مصػػػػػػػادرة األراةػػػػػػػي دػػػػػػػي الةػػػػػػػ ة الغربيػػػػػػػة المحتمػػػػػػػة )دراسػػػػػػػة قانكنيػػػػػػػة تحميميػػػػػػػة(  .2
 .1986جمعية الدراسات العربية، القدس، دمسطيف،

أنػػػػػػػػكر حمػػػػػػػػداف الشػػػػػػػػاعر، الحمايػػػػػػػػة الدكليػػػػػػػػة لمشػػػػػػػػعب ال مسػػػػػػػػطيني، مجمػػػػػػػػة الشػػػػػػػػريعة كالقػػػػػػػػانكف،  .3
 الجامعة اإلس مية.

، ىيغػػػػػػػة المكسػػػػػػػكعة ال مسػػػػػػػطينية، دمشػػػػػػػؽ 1ركف، المكسػػػػػػػكعة ال مسػػػػػػػطينية،طأنػػػػػػػيس الصػػػػػػػاي  كآخػػػػػػػ .4
1984. 

تيسػػػػػػػػير النابمسػػػػػػػػي،الحت ؿ اإلسػػػػػػػػراغيمي ل راةػػػػػػػػي العربية،دراسػػػػػػػػة لكاقػػػػػػػػع االحػػػػػػػػت ؿ اإلسػػػػػػػػراغيمي  .5
، مركػػػػػػػػز األبحػػػػػػػػاث، منظمػػػػػػػػة التحريػػػػػػػػر ال مسػػػػػػػػطينية، 2دػػػػػػػػي ةػػػػػػػػكء القػػػػػػػػانكف الػػػػػػػػدكلي العػػػػػػػػاـ، ط

 .1975لبناف،-بيركت

ف، مدينة خميؿ الرحمف، مركز األبحاث رابطة الجامعييف، الخميؿ، دمسطيف، تيسير جبارة كآخرك  .6
1987. 

دار الجميػػػػػػػؿ  1جػػػػػػػابر إبػػػػػػػراىيـ الػػػػػػػراكم، القةػػػػػػػية ال مسػػػػػػػطينية دػػػػػػػي القػػػػػػػانكف كالكةػػػػػػػع الػػػػػػػراىف,ط .7
 .1985لمشر,عماف,

 .1979قكات ح ظ الس ـ،مطبعة دار الس ـ، بغداد،، األسس القانكنية لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .8

 
حسػػػػػػػػاـ أحمػػػػػػػػد محمػػػػػػػػد ىنػػػػػػػػداكم، حػػػػػػػػدكد سػػػػػػػػمطات مجمػػػػػػػػس األمػػػػػػػػف دػػػػػػػػي ةػػػػػػػػكء قكاعػػػػػػػػد النظػػػػػػػػاـ .9

 .1994الدكلي الجديد، بدكف دار نشر،
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حسػػػػػف أبػػػػػك طالػػػػػب، األمػػػػػـ المتحػػػػػدة كح ػػػػػظ السػػػػػ ـ ت ػػػػػاع ت المنظمػػػػػة الدكليػػػػػة مػػػػػع الصػػػػػراعات .10
تحػػػػػػدة دػػػػػػي خمسػػػػػػيف عامػػػػػػان مركػػػػػػز الدراسػػػػػػات السياسػػػػػػية اإلقميميػػػػػػة دػػػػػػي نصػػػػػػؼ قػػػػػػرف "دػػػػػػي األمػػػػػػـ الم

 .1996كاإلستراتيجية، باألىراـ القاىرة 

 (.16،عدد)1993حسف عص كر، رؤية االت اؽ)إع ف المبادئ( مجمة الدراسات ال مسطينية.11

حسػػػػػػػف نادعػػػػػػػة، األمػػػػػػػـ المتحػػػػػػػدة دػػػػػػػي نصػػػػػػػؼ قػػػػػػػرف، دراسػػػػػػػة دػػػػػػػي تطػػػػػػػكر التنظػػػػػػػيـ الػػػػػػػدكلي منػػػػػػػذ .12
 .1978ال نكف كا داب، الككيت،المجمس الكطني لمثقادة ك -1945

-دي مؤتمر كلتكف بارؾ-، تأم ت حكؿ طبيعة األزمة الراىنة ل مف الجماعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ.13
 .29/4/2005-25-المعيد السكيدم باإلسكندرية

ة، المركز الجغرادي ال مسطيني، جمعية خميؿ التك جي، المستعمرات اإلسراغيمية دي الة ة الغربي.14
 .1994الدراسات العربية، القدس،دمسطيف، 

خكلة محي الديف يكسؼ، دكر األمـ المتحدة دي بناء الس ـ، مجمة جامعة دمشؽ لمعمكـ .15
 .2011، العدد الثالث، 27االقتصادية كالقانكنية،المجمد

األككرانية،معيػػػػػػػػػػػد الدكلػػػػػػػػػػػة ديػػػػػػػػػػػب عكػػػػػػػػػػػاكم، القػػػػػػػػػػػانكف الػػػػػػػػػػػدكلي اإلنسػػػػػػػػػػػاني، أكاديميػػػػػػػػػػػة العمػػػػػػػػػػػـك .16
 .1995كالقانكف،

، مؤسسػػػػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػػػػػات 1رجػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػحادة، قػػػػػػػػػػػػانكف المحتػػػػػػػػػػػؿ، إسػػػػػػػػػػػػراغيؿ كالةػػػػػػػػػػػ ة الغربيػػػػػػػػػػػػة، ط.17
 .1990ال مسطينية، بيركت 

رجػػػػػػػػب عبػػػػػػػػد المػػػػػػػػنعـ متػػػػػػػػكلي، األمػػػػػػػػـ المتحػػػػػػػػدة بػػػػػػػػيف اإللغػػػػػػػػاء كاإلبقػػػػػػػػاء دػػػػػػػػي ظػػػػػػػػؿ التطػػػػػػػػكرات .18
 .2005-2004، القاىرة 1الراىنة،ط

التنظػػػػػػػيـ الػػػػػػػدكلي بػػػػػػػيف سياسػػػػػػػة تػػػػػػػكازف القػػػػػػػكل كنظػػػػػػػاـ األمػػػػػػػف رسػػػػػػػكؿ حسػػػػػػػيف عمػػػػػػػي الجميمػػػػػػػي، .19
العػػػػػػػدد 2011الجمػػػػػػػاعي، المجمػػػػػػػة السياسػػػػػػػية كالدكليػػػػػػػة، الجامعػػػػػػػة المستنصػػػػػػػرية، ال مكجػػػػػػػة، العػػػػػػػراؽ، 

18. 

رمػػػػػزم نسػػػػػيـ حسػػػػػكنة، النظػػػػػاـ القػػػػػانكني الػػػػػدكلي لحمايػػػػػة قػػػػػكات األمػػػػػـ المتحػػػػػدة لح ػػػػػظ السػػػػػ ـ، .20
 .2013جامعة دمشؽ، سكريا،
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يطاف الييػػػػػػػػػكدم دػػػػػػػػػي منطقػػػػػػػػػة الخميػػػػػػػػػؿ كمعانػػػػػػػػػاة المػػػػػػػػػكاطنيف، تقريػػػػػػػػػر زاىػػػػػػػػػي جػػػػػػػػػرادات، االسػػػػػػػػػت.21
 .1996دمسطيف،-، مؤسسة الحؽ، راـ اهلل11/8/1996بتاريخ 

مف نظرية الحرب إلل نظرية النزاع المسمح مع دراسة خاصة بحماية المدنييف -زكريا حسيف عزمي.22
 .1978-جامعة القاىرة-دي النزاع المسمح

اإلنسػػػػػػػػػػػػػاني، المجمػػػػػػػػػػػػػة الدكليػػػػػػػػػػػػػة لمصػػػػػػػػػػػػػميب األحمػػػػػػػػػػػػػر،  زىيػػػػػػػػػػػػػر الحسػػػػػػػػػػػػػيني، القػػػػػػػػػػػػػانكف الػػػػػػػػػػػػػدكلي.23
 .27،1992العدد

مػػػػػػف نظريػػػػػػة الحػػػػػػرب إلػػػػػػل نظريػػػػػػة النػػػػػػزاع المسػػػػػػمح مػػػػػػع دراسػػػػػػة خاصػػػػػػة -زكريػػػػػػا حسػػػػػػيف عزمػػػػػػي.24
 .1978-جامعة القاىرة-بحماية المدنييف دي النزاع المسمح

زىيػػػػػػػػػػػػػر الحسػػػػػػػػػػػػػيني، القػػػػػػػػػػػػػانكف الػػػػػػػػػػػػػدكلي اإلنسػػػػػػػػػػػػػاني، المجمػػػػػػػػػػػػػة الدكليػػػػػػػػػػػػػة لمصػػػػػػػػػػػػػميب األحمػػػػػػػػػػػػػر، .25
 .27،1992العدد

دار الجميؿ لمنشر كالدراسات كاألبحاث  1سالـ أحمد قكاطيف، دكلة دمسطيف الكةع القانكني، ط.26
 .1997ال مسطينية، عماف 

 1سامر جابر البمتاجي، حماية المدنييف دي زمف النزاعات المسمحة )الجريمة، آليات الحماية( ط.27
 .2006دار ال كر الجامعي، اإلسكندرية،

اف "المكقع القانكني ل سرل السياسيكف ال مسطينييف دي القانكف الدكلي سحر درنسيس، مقاؿ بعنك .28
( مجمة الدراسات ال مسطينية 98العدد ) -اإلنساني" مؤسسة الةمير لرعاية األسير كحقكؽ اإلنساف

 .2014، آذار/
سػػػػػػػػػػعد اهلل عمػػػػػػػػػػر، نظػػػػػػػػػػاـ االلتػػػػػػػػػػزاـ لتن يػػػػػػػػػػذ القػػػػػػػػػػانكف الػػػػػػػػػػدكلي اإلنسػػػػػػػػػػاني، المجمػػػػػػػػػػة الجزاغريػػػػػػػػػػة .29

 .1997( 4(، رقـ )35نكنية كاالقتصادية كالسياسية، جزء)لمعمـك القا

ص ح األمـ المتحدة،الجمعية العامة ل مـ المتحدة كمتطمبات  ، سعد سمـك .30 برلماف العالـ كا 
 التكازف كاإلص ح.

سػػػػػػػػػػػػعيد سػػػػػػػػػػػػالـ جػػػػػػػػػػػػكيمي، تن يػػػػػػػػػػػػذ القػػػػػػػػػػػػانكف الػػػػػػػػػػػػدكلي اإلنسػػػػػػػػػػػػاني، المػػػػػػػػػػػػدخؿ لدراسػػػػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػػػانكف .31
 .2003-2002بية، القاىرة،الدكلي اإلنساني، دار النيةة العر 
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شػػػػػػػادم أحمػػػػػػػد المصػػػػػػػرم، بحػػػػػػػث بعنكاف:"جػػػػػػػدار ال صػػػػػػػؿ العنصػػػػػػػرم كآثػػػػػػػاره االجتماعيػػػػػػػة عمػػػػػػػل .32
 . 2008دمسطيف،-الشعب ال مسطيني"حالة دراسية"محادظة الخميؿ"،كزارة اإلع ـ

صػػػػػػ ح الػػػػػػديف عػػػػػػامر، القػػػػػػدس كالقػػػػػػانكف الدكلي،مجمػػػػػػة الحػػػػػػؽ، اتحػػػػػػاد المحػػػػػػاميف العػػػػػػرب لسػػػػػػنة .33
 .2/1997-1،عدد28

صػػػػػػ ح عبػػػػػػد البػػػػػػػديع شػػػػػػمبي،حؽ االسػػػػػػػترداد دػػػػػػي القػػػػػػػانكف الدكلي"دراسػػػػػػة مقارنػػػػػػػة دػػػػػػي الشػػػػػػػريعة .34
سػػػػػراغيؿ،ط) (، 1اإلسػػػػػ مية كالقػػػػػانكف الػػػػػدكلي كتطبيػػػػػؽ مبادغػػػػػو دػػػػػي الع قػػػػػة بػػػػػيف الػػػػػدكؿ العربيػػػػػة كا 

1983. 

عاغشػػػػػػػػػػػة راتػػػػػػػػػػػب، المنظمػػػػػػػػػػػات الدكليػػػػػػػػػػػة دراسػػػػػػػػػػػة نظريػػػػػػػػػػػة كتطبيقيػػػػػػػػػػػة، دار النيةػػػػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػػػػة، .35
 .1966القاىرة،

ر الزمػػػػػالي، ال غػػػػػات المحميػػػػػة بمكجػػػػػب أحكػػػػػاـ القػػػػػانكف الػػػػػدكلي اإلنسػػػػػاني، دراسػػػػػات القػػػػػانكف عػػػػػام.36
 .2000الدكلي اإلنساني، تقديـ، م يد شياب، دار المستقبؿ العربي،لقاىرة 

عػػػػػػامر الزمػػػػػػػالي، مػػػػػػػدخؿ إلػػػػػػػل القػػػػػػػانكف الػػػػػػدكلي اإلنسػػػػػػػاني، المعيػػػػػػػد العربػػػػػػػي لحقػػػػػػػكؽ اإلنسػػػػػػػاف، .37
 .1997تكنس 

 .1997ؽ الخميؿ حمؿ متناقةات كثيرة، الشرؽ األكسط عبد الجبار عدكاف، ات ا.38
 .1967عبد العزيز سرحاف، األصكؿ العامة لممنظمات الدكلية، مصر، القاىرة،المطبعة العالمية .39
عبػػػػػػد العزيػػػػػػز دػػػػػػكدة، المركػػػػػػز القػػػػػػانكني ل حػػػػػػت ؿ الحربػػػػػػي، المجمػػػػػػة المصػػػػػػرية لمقػػػػػػانكف الػػػػػػدكلي، .40

 .1969امس كالعشركف المجمة المصرية لمقانكف الدكلي، المجمد الخ

 .2002عبد اليادم حنتش، االستيطاف دي محادظة الخميؿ، بحث ميداني.41

عبػػػػػػػد الكىػػػػػػػاب الكيػػػػػػػالي كآخػػػػػػػركف، مكسػػػػػػػكعة السياسػػػػػػػة، المؤسسػػػػػػػة العربيػػػػػػػة لمدراسػػػػػػػات كالبشػػػػػػػر، .42
 بيركت.

، نػػػػػػػػػػػػدكة األراةػػػػػػػػػػػػي 2عمػػػػػػػػػػػػي  ػػػػػػػػػػػػزالف، األراةػػػػػػػػػػػػي المصػػػػػػػػػػػػادرة قةػػػػػػػػػػػػايا كقػػػػػػػػػػػػكانيف كأنظمػػػػػػػػػػػػة،ط.43
 .1994كير، رابطة الجامعييف، الخميؿ، دمسطيف، المصادرة، داغرة البحث كالتط
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عمػػػػػػر سػػػػػػعد اهلل، تطػػػػػػكر تػػػػػػدكيف القػػػػػػانكف الػػػػػػدكلي اإلنسػػػػػػاني، دار الغػػػػػػرب اإلسػػػػػػ مي، بيػػػػػػركت، .44
 .1،1997ط

 .2003دؤاد البطاينة، األمـ المتحدة نظاـ يبقل كنظاـ يرحؿ المؤسسة العربية، بيركت، .45

م يات االنت اةػػػػػػػػة السياسػػػػػػػػية كميػػػػػػػػؿ منصػػػػػػػػكر كآخػػػػػػػػركف، الشػػػػػػػػعب ال مسػػػػػػػػطيني مػػػػػػػػف الػػػػػػػػداخؿ)خ.46
 . 1985، بيركت، لبناف،1كاالقتصادية كاالجتماعية( ط

بػػػػػػػػػيف الػػػػػػػػػنص كالتطبيؽ،مجمػػػػػػػػػة دمشػػػػػػػػػؽ لمعمػػػػػػػػػـك االقتصػػػػػػػػػادية -مػػػػػػػػػاىر ممندم،خارطػػػػػػػػػة الطريػػػػػػػػػؽ.47
 .2009،العدد الثاني،25كالقانكنية،المجمد 

-1948سياسػػػػػػػػػػػػة إسػػػػػػػػػػػػراغيؿ تجػػػػػػػػػػػػاه األكقػػػػػػػػػػػػاؼ اإلسػػػػػػػػػػػػ مية دػػػػػػػػػػػػي دمسػػػػػػػػػػػػطيف -مايكػػػػػػػػػػػػؿ دمبػػػػػػػػػػػػر.48
 .1992بيركت -سسة الدراسات ال مسطينيةمؤ 2ط-1988

مركػػػػػػػػز اإلعػػػػػػػػ ـ  1.محسػػػػػػػػف محمػػػػػػػػد صػػػػػػػػالح، دراسػػػػػػػػات منيجيػػػػػػػػة دػػػػػػػػي القةػػػػػػػػية ال مسػػػػػػػػطينية، ط.49
 2003العربي

محمػػػػػػػػد إسػػػػػػػػماعيؿ السػػػػػػػػيد، مػػػػػػػػدل مشػػػػػػػػركعية أسػػػػػػػػانيد السػػػػػػػػيادة اإلسػػػػػػػػراغيمية دػػػػػػػػي دمسػػػػػػػػطيف،دار .50
 1975القاىرة -الكتب

ي المعاصػػػػػػػر، دار كاغػػػػػػػؿ لمنشػػػػػػػر، محمػػػػػػػد خميػػػػػػػؿ المكسػػػػػػػل، اسػػػػػػػتخداـ القػػػػػػػكة دػػػػػػػي القػػػػػػػانكف الػػػػػػػدكل.51
 .2004عماف،  األردف 

محمػػػػػػػد طمعػػػػػػػت الغنيمػػػػػػػي، التنظػػػػػػػيـ الػػػػػػػدكلي كالنظريػػػػػػػة العامػػػػػػػة، منشػػػػػػػأة المعػػػػػػػارؼ، اإلسػػػػػػػكندرية، .52
1975. 

 .1974محمد طمعت الغنيمي، الغنيمي دي التنظيـ الدكلي منشأة المعارؼ باإلسكندرية .53

ـ الدكليػػػػػة، تجربػػػػػة ككسػػػػػكدك، السياسػػػػػة محمػػػػد عبػػػػػد الحميػػػػػد، النظػػػػػاـ القػػػػػانكني لقػػػػػكات ح ػػػػػظ السػػػػػ .54
  .2006، دار األىراـ، القاىرة،41الدكلية، العدد

 .2005محمد دياد الش لدة، القانكف الدكلي اإلنساني،مكتبة دار ال كر،.55




 

132 
 

حقػػػػػػكؽ تاريخيػػػػػة كصػػػػػػراع حةػػػػػػارات -محمػػػػػكد طمػػػػػػب خميػػػػػؿ النمػػػػػػكرة الغرب كاإلسػػػػػػ ـ كدمسػػػػػطيف.56
تيػػػػػػػاؾ الغػػػػػػػرب حقػػػػػػػكؽ الشػػػػػػػعكب بحجػػػػػػػة دعػػػػػػػكة لكةػػػػػػػع حػػػػػػػد الن-أـ اسػػػػػػػتعمار كصػػػػػػػراع مصػػػػػػػالح

 .2006دمسطيف-حمحكؿ-مكادحة اإلرىاب مطبعة بابا ال نبة

 .1993مركز ال كر العربي  2أريحا( األكراؽ السرية،ط-.مصط ل بكرم، ) زة.57

مصػػػػػػػػط ل سػػػػػػػػ مة حسػػػػػػػػيف، تطػػػػػػػػكر القػػػػػػػػانكف الػػػػػػػػدكلي العػػػػػػػػاـ، دار النيةػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػة، القػػػػػػػػاىرة .58
1992. 

ي كقكاعػػػػػػػػػػػػػػد القػػػػػػػػػػػػػػانكف الػػػػػػػػػػػػػػدكلي المعاصػػػػػػػػػػػػػػرة، مصػػػػػػػػػػػػػػط ل كامػػػػػػػػػػػػػػؿ شػػػػػػػػػػػػػػحاتو،االحت ؿ الحربػػػػػػػػػػػػػػ.59
 .1981الشركة الكطنية لمنشر، الجزاغر 

بيانػػػػػػػػػػػػػػػات كحقػػػػػػػػػػػػػػػاغؽ سياسػػػػػػػػػػػػػػػية، -ميػػػػػػػػػػػػػػػركف بن نسػػػػػػػػػػػػػػػتي، الةػػػػػػػػػػػػػػػ ة الغربيػػػػػػػػػػػػػػػة كقطػػػػػػػػػػػػػػػاع  ػػػػػػػػػػػػػػػزة.60
 .1987األردف،-، دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع،عماف1ترجمة"ياسر جبر"،ط

 ثانيا: الرسائل الجامعية:

القػػػػػػانكف الػػػػػػدكلي اإلنسػػػػػػاني دػػػػػػي ةػػػػػػكء التغيػػػػػػرات  أحسػػػػػػف كمػػػػػػاؿ، رسػػػػػػالة ماجسػػػػػػتير"آليات تن يػػػػػػذ.61
 .2011الدكلية لمقانكف الدكلي المعاصر، جامعة مكلكد معمرم، الجزاغر،

إبػػػػػػػراىيـ بصػػػػػػػراكم الكػػػػػػػراؼ، حصػػػػػػػانة الدبمكماسػػػػػػػي كالعامػػػػػػػؿ الػػػػػػػدكلي، رسػػػػػػػالة دكتػػػػػػػكراة، جامعػػػػػػػة .62
 .1994دمشؽ، سكريا، مطبعة الدراسات الط بية 

حػػػػػت ؿ عػػػػػف انتياكػػػػػات حقػػػػػكؽ اإلنسػػػػػاف، رسػػػػػالة ماجسػػػػػتير، العركسػػػػػي أحمػػػػػد، مسػػػػػؤكلية دكلػػػػػة اال.63
 .2007-2006جامعة ابف خمدكف،، الجزاغر،

أمينػػػػػػة شػػػػػػريؼ دػػػػػػكزم حمػػػػػػداف، حمايػػػػػػة المػػػػػػدنييف دػػػػػػي األراةػػػػػػي ال مسػػػػػػطينية المحتمػػػػػػة )ات اقيػػػػػػة .64
 2010جنيؼ(، رسالةة ماجستير، جامعة النجاح الكطنية دمسطيف،

نكني لقػػػػػػػكات ح ػػػػػػػظ السػػػػػػػ ـ التابعػػػػػػػة ل مػػػػػػػـ أيمػػػػػػػف عبػػػػػػػد العزيػػػػػػػز محمػػػػػػػد سػػػػػػػ مة، النظػػػػػػػاـ القػػػػػػػا.65
 .2000المتحدة، رسالة ماجستير، جامعة القاىرة، كمية الحقكؽ،
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بػػػػػػػػككرا إدريػػػػػػػػس، رسػػػػػػػػالة ماجسػػػػػػػػتير، حمايػػػػػػػػة البيغػػػػػػػػة البحريػػػػػػػػة أثنػػػػػػػػاء النزاعػػػػػػػػات المسػػػػػػػػمحة دػػػػػػػػي .66
 .2004البحار،جامعة الجزاغر، بف عكنكف،

رسػػػػػػػالة دكتػػػػػػػكراة، جامعػػػػػػػة  زكريػػػػػػػا عزمػػػػػػػي، مػػػػػػػف نظريػػػػػػػة الحػػػػػػػرب إلػػػػػػػل نظريػػػػػػػة النػػػػػػػزاع المسػػػػػػػمح،.67
 .1978القاىرة،

سامر أحمد مكسل، الحماية الدكلية لممدنييف دي األقاليـ المحتمة، رسالة ماجستير، جامعة بسكرة، .68
 .2005الجزاغر،

سػػػػػػ مة أيمػػػػػػف عبػػػػػػػد العزيػػػػػػز، رسػػػػػػػالة ماجسػػػػػػتير،النظاـ القػػػػػػػانكني لقػػػػػػكات ح ػػػػػػػظ السػػػػػػ ـ التابعػػػػػػػة .69
 ل مـ المتحدة، جامعة القاىرة.

محمػػػػػػػكد أبػػػػػػػك الػػػػػػػرب، رسػػػػػػػالة ماجسػػػػػػػتير "االسػػػػػػػتيطاف الصػػػػػػػييكني دػػػػػػػي منطقػػػػػػػة  صػػػػػػػ ح حسػػػػػػػف.70
 .2005، جامعة النجاح الكطنية 2000-1967الخميؿ 

دػػػػػادم قسػػػػػيـ شػػػػػديد، حمايػػػػػة المػػػػػدنييف تحػػػػػت االحػػػػػت ؿ العسػػػػػكرم كدقػػػػػان لقكاعػػػػػد القػػػػػانكف الػػػػػدكلي .71
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