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 شكر وتمدير

بيا طكاؿ حياتي كأمدني بما يكفي مف  أحاطنينعمتو كبركاتو التي  احمد اهلل كاشكره عمى أفبعد 
 إلىأكجو جزيؿ شكرم  ،بتحصيمي العممي رغـ الكجع كاالرتقاءلقكة كاإلرادة لمكاصمة دراستي ا

دقماؽ، المتميزة عممان كعطاء، كالتي أشرفت بكؿ ما استطاعت مف جيد ككفاء  الدكتكرة نجاح
عمى ىذه الرسالة، كقدمت مف المبلحظات كالتكجييات ما أثرل ىذه الرسالة مكضكعا كلغة 

 .  كمنيجية ن

أحمد حسف  الشبللدة كالدكتكرمحمد فياد أعضاء لجنة المناقشة الدكتكر  إلىكما أتكجو بالشكر 
ىذه الدراسة بمبلحظاتيما القيمة كالمفيدة كبذال ما استطاعا مف جيد  أثريا المذافجعفر أبك 

 لتخرج عمى نحك يميؽ بأىمية مكضكع الرسالة.

كىيئتيا التدريسية التي منحتني أفضؿ الظركؼ لمكاصمة كمية الحقكؽ  أسرة إلىبالشكر  كأتكجو
السابقيف الدكتكر مكسى الدكيؾ كالدكتكر يدييا عميدىا الدكتكر محمد خمؼ كعمالدراسة كأخص 

ما مررت بو مف ظركؼ  العميا رغـسندا ككتفان في دراستي إبراىيـ شعباف الذيف كقفكا معي 
 صعبة. 

الذيف  ،عائمتي األكلى ،بالشكر الجزيؿ لمف ىـ أكـر منا جميعا ذكم الشيداء كاألسرل كأتكجو
ة دراستي كتحدياتي في درب المعركة مف اجؿ منيـ المثابرة كالجيد كاإلرادة لمكاصم اكتسبتي 

 .األسراستعادة جثاميف أبنائيـ كتحريرييـ مف 

البياء الذيف كفركا لي كؿ الدعـ المعنكم كالمادم كاحتممكا  أـكالشكر الكبير لعائمتي كزكجتي 
 انشغالي عنيـ طكاؿ فترة الدراسة. 
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 الولخص

تتمحكر الدراسة حكؿ قضية احتجاز جثاميف الشيداء مف قبؿ االحتبلؿ اإلسرائيمي، تمؾ السياسة 
 2015التي انتيجت مف سنكات عديدة لكنيا برزت إلى الرأم العاـ في انتفاضة القدس أكتكبر 

كما زالت حتى يكمنا ىذا، حيث يحتجز االحتبلؿ اإلسرائيمي عشرات الشيداء الفمسطينييف في 
 ات االحتبلؿ كمقابر األرقاـ. ثبلج

كيرل الباحث أف ىذا المكضكع يكتسب أىمية بالغة في ىذه الظركؼ التي تعاني فييا عشرات 
كفي الكقت الذم تخكض فييا العائبلت معركة قانكنية  . العائبلت الفمسطينية مف كجع االحتجاز

ألدكات القانكنية في ىذه في المحاكـ اإلسرائيمية، فإف مثؿ ىذه الدراسة تيسيـ في تطكير ا
 المعركة الطكيمة. 

كاستخدـ الباحث األسمكب التحميمي في منيجية الدراسة حيث قاـ بتحميؿ نصكص القانكف الدكلي 
كالقانكف الدكلي اإلنساني التي تنظـ حاالت ضحايا الحرب في أكقات النزاع المسمح كعمى كجو 

 الخصكص حقكؽ المكتى كعائبلتيـ.

دراسة في اإلجابة عمى السؤاؿ الرئيس: ما ىك التكييؼ القانكني لجريمة احتجاز كتكمف مشكمة ال
جثاميف الشيداء في مقابر األرقاـ كالثبلجات اإلسرائيمية؟  كحاكؿ الباحث اإلجابة عمى ىذا 
السؤاؿ مف خبلؿ فصميف: يتناكؿ األكؿ جممة مف االتفاقيات كالمعاىدات الدكلية التي تنظـ 

ا الحرب في النزاعات المسمحة كحاالت االحتبلؿ. كفي ىذا الفصؿ، الذم التعامؿ مع ضحاي
يتككف مف ثبلثة مطالب، استخمص الباحث أف جميع ىذه االتفاقيات تكصي كتكجب احتراـ 
المكتى كدفنيـ بأقرب كقت ممكف، كتحظر إىانة المكتى كالتنكيؿ بيـ كعدـ تسميميـ لذكييـ في 

ميع الديانات السماكية اىتماما ممحكظا لدفف المكتى كاحتراـ أقرب فرصة متاحة، ككذلؾ أكلت ج
 جثثيـ كعدـ الحط مف كرامتيـ. 

أما في الفصؿ الثاني، الذم جاء في ثبلثة مطالب، فقد استعرض الباحث الجانب التطبيقي 
لجريمة االحتجاز مف خبلؿ تناكؿ سياسة االحتجاز كمبررات االحتبلؿ في انتياج ىذه السياسة 

ؽ إلى ظركؼ احتجاز الجثاميف في الثبلجات كمقابر األرقاـ كالشركط التي تفرضيا كالتطر 
 سمطات االحتبلؿ عند تسميـ الجثماف كاآلثار النفسية كاالجتماعية المترتبة عف االحتجاز.
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كفي نياية الدراسة، تكصؿ الباحث إلى نتائج ىامة كىي أف القانكف الدكلي يحـر احتجاز 
ف لـ يذ كر ذلؾ بصريح النص، كأف التكييؼ القانكني المقترح ىك أف االحتجاز الجثاميف، كا 

 يدخؿ ضمف تعريؼ جريمة التعذيب المحرمة دكليا كالتي تعتبر مف جرائـ الحرب.

ميص الباحث إلى تكصيات أىميا العمؿ عمى صياغة تشريع دكلي ييجـر احتجاز جثاميف  كخى
لدكلة التي تمارس ىذه الجريمة ككذلؾ ضحايا االحتبلؿ بشكؿ مباشر كيفرض عقكبات عمى ا

يكصي الباحث المستكل السياسي الفمسطيني بكضع ىذه القضية عمى أعمى سمـ االىتماـ 
 محكمة الجنائيةمكالعمؿ دكليان كمحميان لمجابية ىذه السياسة كمف ضمف ذلؾ إعداد ممؼ قانكني ل

 الدكلية.
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ABSTRACT 
 

The Study focuses on the issue of detention of the bodies of martyrs by the Israeli 

occupation, a policy that has been adopted for many years but became public during 

the Jerusalem Uprising (Intifadat Al-Quds) of October 2015 and still continues until 

this day, where the Israeli occupation holds dozens of the bodies of Palestinian 

martyrs in refrigerators and in the cemeteries of numbered graves. 

 

The Researcher believes that this issue is very important in these circumstances in 

which dozens of Palestinian families suffer from the pain of detention of the corpses. 

While families are fighting a legal battle in Israeli courts, such a study contributes to 

the development of legal tools in this long battle. 

 

The researcher used the analytical method in the methodology of the study, analyzing 

the provisions of international law and international humanitarian law governing the 

cases of war victims in times of armed conflict, especially the rights of the dead and 

their families. 

 

The key question this study aims to answer is: What is the legal classification of the 

crime of holding the bodies of Palestinian martyrs in Israeli refrigerators and in the 

cemeteries of numbered graves? The Researcher tried to answer this question through 

two chapters: The First Chapter deals with a number of international conventions and 

treaties governing the treatment of victims of war in armed conflicts and situations of 

occupation. In this chapter, which consists of three subjects, the researcher concluded 

that all these agreements recommend and obliges warring parties to respect the dead 

and to bury their bodies as soon as possible. Also, they prohibit desecration of the 

dead, ill-treating their bodies and not handing them over to their relatives at the 

earliest opportunity. Likewise, all divine religions paid close attention to the burying 

of the dead, the respect of their bodies and not to degrade their dignity. 

 

As to the Second Chapter, which was presented in three subjects, the researcher 

reviewed the application of the crime of detention of the bodies of the dead by 

discussing the policy of detention and the justifications raised by the Occupation in 

pursuing such policy, and through addressing the conditions of detention of corpses 

in refrigerators and in cemeteries of numbered graves, the conditions imposed by the 

Occupation Authorities at the time of handing over the corpse, and the social and 

psychological implications of corpse detention. 
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At the end of the Study, the researcher arrived to the important conclusions that 

international law prohibits the detention of bodies, although not explicitly stated in its 

provisions, and that the proposed legal classification of the detention of corpses falls 

within the definition of the crime of torture that is prohibited internationally and 

which is considered a war crime. 

 

One of the key recommendations concluded by researchers is the need to work on 

drafting international legislation that criminalizes in straightforward manner the 

detention of the bodies of victims of the Occupation and that impose sanctions on 

States that are engaged in carrying out such a crime. The researcher also recommends 

the Palestinian political level to put this issue at the highest level of attention and to 

work internationally and locally to counter this policy, including the preparation of a 

legal case file before the International Criminal Court.                                                   
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 يمديت
اإلسرائيمية  االحتبلؿكالمعاىدات الدكلية كالشرائع السماكية تكاصؿ سمطات  االتفاقياتلكؿ  خبلفان 

طار العقكبات الجماعية إسياسة احتجاز الجثاميف، ىذه السياسة القديمة الحديثة كالتي تندرج في 
مف  33لممادة  ىذه السياسة محظكرة كفقان  فٌ أالتي قررتيا حككمة إسرائيؿ ضد ذكم الشيداء، رغـ 

 .1949اتفاقية جنيؼ الرابعة لعاـ 

سرائيمي مجمس الكزراء اإل اجتمع 2015كؿ أفي ساعة متأخرة مف ليمة الثالث عشر مف تشريف 
سفرتا عف مقتؿ عدد أنفذىما فمسطينيكف مف القدس ك  فعمى عمميتي المصغر كاتخذ عدة قرارات ردان 

استشيدا  جثاميف الشييديف المذافجراءات عدـ تسميـ كمف ىذه اإل العشرات.سرائيمييف كجرح مف اإل
كؿ مف كقات مختمفة في الثمث األأارتقكا في  كانكا قدشيداء  إلى جثاميفضافة إفي ذات اليكـ 

جراءات ىدـ بيكت ذكم الشيداء كفحص إفي تنفيذ سراع يضا اإلأكقرر المجمس  ذاتو.الشير 
غبلؽ البمدات التي خرج منيا إككذلؾ  ،منيـقامة المقدسييف إمكانيات القانكنية لسحب إلا

ىؿ كالسكاف في ما كصؼ في حينو بالعقكبات الجماعية ضد األ ،سمنتيةالمقاكمكف بالمكعبات اإل
 إسرائيمية.ىداؼ أمحاكلة لردع المقاكميف مف مكاصمة العمميات ضد 

في ىذه الفترة  االحتبلؿسمطات  جديدة نفذتياقديمة  إلجراءات ككانت ىذه القرارات تسكيغان 
طبلؽ النار الفكرم عمى كؿ فمسطيني يشتبو بو حتى لك لـ يكف إكشممت  تنفيذىا( )ككاصمت

 الفكرم كدكف محاكمة  باإلعداـسرائيمية كىك ما سمي إ أىداؼعمى  حااٌلن  يشكؿ خطران 

ة بيا في ظركؼ احتجاز سيئة كغير مبلئمة كعدـ معاين كاالحتفاظكلعؿ احتجاز جثاميف الشيداء 
 ،اإلسرائيميةمف رجاؿ المخابرات  أكعبلـ مف اإل االستشيادالجثماف مف قبؿ ذكيو عند تمقييـ نبأ 
 الدينية، اإلنسانية،كامتد ليطاؿ المشاعر  المحتمة، األراضيشكؿ عبلمة فارقة في الصراع في 

سبب  أككال تتيقف مف استشياده  ،مفاجئالتي تفقد ابنيا عمى نحك  ،العاطفية لمعائمة الفمسطينية
التي  كالشرائع الدكليةالشعائر الدينية كالقكانيف  تضيوقت كريمان، كما ثـ تحـر مف دفنو دفنان  إعدامو

  الحرب.تنظـ حقكؽ الشعكب المحتمة كحاالت 

يعاينكا الجثماف  أفتجزت جثامينيـ دكف كاحي  أبناؤىـاآلباء الثكمى الذيف ارتقى  أحدككاف الباحث 
 االستشياد.كحتى دكف أف يصميـ الخبر اليقيف بكاقعة 

ىي  ،بما فييا احتجاز الجثاميف ،جراءاتف ىذه اإلأفقد ادرؾ لمفكر  ،نو كاف رجؿ قانكفأكحيث 
نيا تخالؼ ما أكحتى  ،نساني كلكؿ القكانيف الدكليةمخالفة بالمطمؽ لمقانكف الدكلي اإل إجراءات
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عدـ  فٌ أقرار ( ب إلىمف رأم ) لـ يترجـ  اإلسرائيميةيسمى بمحكمة العدؿ العميا ليو ما إاستقرت 
في مكقؼ محرج كال  إسرائيؿخبلؽ الييكدية كيضع تسميـ جثاميف الفمسطينييف لذكييـ يعيب األ

أساسيا في تشريع جرائـ  ف ىذه المحكمة لعبت دكران أ عممان )خبلقي مف منظكر القانكف الدكلي أ
القاضي في ىذه المحكمة ىك الجبلد  فٌ أبمعنى  ،بعادأخرل ضد الفمسطينييف مثؿ التعذيب كاإل

 ،2015كؿ أفي الثامف عشر مف تشريف   ،مع مجمكعة مف ذكم الشيداء  ،فقد دعا  ( بعينو 
عف  لئلفراجتقرر فيو البدء في حممة  ،لى لقاء يجمع كؿ ذكم الشيداء المحتجزة جثامينيـإ

. كمنذ ذلؾ الكقت كحتى  يعبلمالجثاميف تشمؿ المجاؿ الشعبي كالسياسي كالدكلي كالقانكني كاإل
مف القضاء كميا عمى ىذا  ،صمت الميؿ بالنياراالتي ك  ،لحظة كتابة ىذه السطكر لـ تستطع الحممة

لكف ما  ،فراج عف جثاميف عدد كبير مف الشيداءعمى اإل االحتبلؿرغاـ إف استطاعت ا  ك  ،جراءاإل
 فيما محتجزان  جثمانان  254نحك إلىضافة إفي الثبلجات  محتجزان  جثمانان  37زاؿ حتى المحظة 
 سنكات.العشرات  إلىقاـ كمنذ فترات تمتد ر يسمى بمقابر األ

 أهًيت اندراست 

ىذه القضية ما زالت سيفان مسمطان عمى رقاب الفمسطينييف ذكم  أفٌ تكمف أىمية الدراسة في 
في معظـ الحاالت  ،يطمؽ النار أفزاؿ االحتبلؿ حتى المحظة يكاصؿ االحتجاز بعد  الشيداء كما

لممساىمة في كضع كثمة حاجة ممحة  ،عمى الفمسطينييف دكف محاكمة كدكف أم مسكغ قانكني
 ليا.القانكني كخطكة أساسية في مكاجيتيا كالتصدم  إطارىاىذه القضية في 

 إشكانيت اندراست: 

التكييؼ القانكني لجريمة احتجاز  كىك:حكؿ اإلجابة عمى السؤاؿ الرئيس تتمحكر الدراسة 
 الجثاميف 

 التالية:كذلؾ مف خبلؿ البحث في األسئمة 
 ىؿ ىناؾ تجريـ القانكف الدكلي اإلنساني بشكؿ مباشر ليذه الجريمة   .1
 ىؿ جـر القانكف اإلسرائيمي ىذه الجريمة. .2
ىؿ يمكف اعتبار ىذه الجريمة مزيج مف انتياكات جسيمة مجرمة كفقا لمقانكف الجنائي الدكلي  .3

 كالدكلي اإلنساني؟
 األرقاـ؟ثبلجات االحتبلؿ كمقابر  الجثاميف فيما ىي معالـ جريمة احتجاز  .4
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 اندراستأهداف 

كذلؾ  مباشر،بشكؿ  جريمة احتجاز جثاميف الشيداءنساني عف معالجة اإل الدكليالقانكف سكت 
جثاميف ضحايا الحرب عمى النحك التي تقـك  باحتجازتقـك دكلة  أفالمشرع الدكلي لـ يتصكر  فٌ أل

الشعبية الستعادة  الباحث بصفتو ممثبل لمحممة أجراىاالمقاءات التي  كمف خبلؿ. إسرائيؿبو 
 اإلنسافمع المؤسسات الدكلية منيا لجنة حقكؽ  ، ) في السياؽ : الحممة( (1)جثاميف الشيداء 

، األكركبي االتحاد ،أكركبيةكفكد برلمانية  ،حمر الدكليةمؤسسة الصميب األ ،المتحدة لؤلمـالتابعة 
كانت ىناؾ مشكرة ،  كفد الجنائية الدكلية ككفكد برلمانية مف مختمؼ الدكؿ ،اإلنسافمجمس حقكؽ 

 الذم يجرمو القانكف الدكلي . التعذيبقانكنية كىي البحث عف عنكاف ليذه الجريمة مثؿ 
 :لىإتيدؼ الدراسة 

   فمسطيف دكلة  فٌ أالقانكف اإلسرائيمي، باعتبار الدكلي ك  منظكر القانكفمف  أعبلهما ذيكر تحميؿ
 اإلجراءىذا  إلنياءالدؤكبة  ـفي معركتي عائبلت الشيداءحمكؿ تفيد  االحتبلؿ، كصياغةتحت 

 دفعو. إلىيو تحسبا مف كؿ ثمف سيضطر إلعمى عدـ المجكء  االحتبلؿرغاـ ا  ك 
  البحث في التكييؼ القانكني الصحيح لجريمة احتجاز الجثاميف في القانكف الدكلي كخاصة في

 الحصر.الجرائـ المذككرة في محكمة الجنايات الدكلية عمى كجو 
  مشابية. إنسانيةمرجعية قانكنية في المستقبؿ في مكاجية قضايا  يشكؿبمكرة رأم قانكني سميـ 
 يشمؿ  ةالدكليئية محكمة الجناال أماـنكني لفتح ممؼ قا أساس غةاكلة متكاضعة لصيامح

عدامات الفكرية دكف محاكمة مثؿ ىدـ البيكت كاإل االحتبلؿالعقكبات الجماعية التي يمارسيا 
 القتؿ.كاحتجاز الجثاميف كمنع التشريح كحتى التحقيؽ في مبلبسات 

 الدراسة  معوقات
شخصية شارؾ فييا العشرات مف ذكم الشيداء كىي  إنسانيةتعتمد الدراسة عمى تحميؿ تجربة 
  الباحث:التي تكاجو  المعكقات أبرزتجربة تحتمؿ الخطأ كالصكاب كمف 

  كاقعيان أك  يا تجربة قديمة لـ يتـ معالجتيا بحثيان أنك أتجربة حديثة غير مسبكقة  أنيا  
  المكضكع.ندرة النصكص القانكنية عمى الصعيديف المحمي كالدكلي التي تعالج ىذا 
  الكتابات القانكنية  فٌ إف ،كؿ دكلة تمارس ىذا العقاب عمى نحك كاسعأسرائيؿ ىي إ فٌ إحيث

 كنادرة.حكلو قميمة 

                                                           
عف الجثاميف المحتجزة كىك  باإلفراجأيطمقت ىذه التسمية عمى حراؾ ذكم الشيداء كناشطيف فمسطينييف طالبكا   (1)

 .أىمية أكجية رسمية  أليةتجمع غير رسمي كغير مؤطر كال يتبع 
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 استبياف معطيات عف الشيداء المحتجزة جثامينيـ كقد كاجو في كقت  إلىضطر الباحث أ
المقاء مع كفد الجنائية عند  جميان ذلؾ كتبيف  ىذه المعطيات فمسطينيان  ةأرشفسابؽ مشكمة عدـ 

 الدكلية.
  رغـ كجكد مؤسسات  اإلجراءتجربة في التعاطي مع ىذا  إلىيفتقر القطاع القانكني الفمسطيني

 كالتصدم.الكسائؿ القانكنية لممكاجية كضكع كتفتقد محمية تتابع الم
 الكثيؽ بيف السياسة  رتباطلبلالتحميؿ السياسي لمعالجة بعض النقاط كذلؾ  إلىالباحث ضطر أ

 بامتياز.كالقانكف في ىذا المكضكع السياسي 
   إلىدراسات تطرقت بشكؿ عرضي  كاف يكجدندرة الدراسات السابقة في ىذا المكضكع كاف 

مكضكع احتجاز الجثاميف مثؿ نجاح دقماؽ/ المركز القانكني لؤلسرل الفمسطينييف في ضكء 
 2004/2005القانكف الدكلي اإلنساني رسالة ماجستير / كمية الحقكؽ /جامعة القدس 

 عبر الياتؼ كذلؾ  أكآراء رجاؿ قانكف دكلييف عبر المراسبلت  استطبلع إلىالباحث  أضطر
 المكتكبة.ككسيمة لحؿ مشكمة الندرة في المراجع 

 التركم لبعض الكقت في معالجة المكضكع مف زاكية القانكف المحمي  إلىالباحث  أضطر
كبير في منحى  أثربسبب كجكد قضايا ما زالت عالقة في محكمة العدؿ العميا قد يككف ليا 

 الدراسة.

 حدود اندراست 

اإلسرائيمي م في بحث كتحميؿ جريمة احتجاز الجثاميف مف قبؿ االحتبلؿ العسكر تنحصر الدراسة 
 اآلف.كحتى  2015 أكتكبرمف الفترة الزمنية الكاقعة بيف 

 اندراست:يُهجيت 

 أحكاـاتبع الباحث أصكؿ البحث العممي كالقانكني مف خبلؿ المنيج الكصفي التحميمي مع تحميؿ 
 المحاكـ اإلسرائيمية في ىذا المكضكع التي تضفي الشرعية السياسية عمى الجانب القانكني كفقان 

  الصرؼ.لرؤية حككمة إسرائيؿ بدالن مف تغميب الطابع القانكني 
 تمسين الذراست

 مطمبيف، حيثككؿ مبحث مف  ،مباحث مف ثبلثةككؿ فصؿ   فصميف قسـ الباحث ىذه الدراسة 
تناكؿ في الفصؿ األكؿ مكقؼ القانكف الدكلي مف احتجاز الجثاميف كمكقؼ األدياف السماكية 

 الجثاميف.كأختتـ الفصؿ في التكييؼ القانكني الحتجاز 
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مف خبلؿ البحث في سياسة كظركؼ ز فيما تناكؿ في الفصؿ الثاني معالـ جريمة االحتجا
 الجثاميف.االحتجاز كشركط تسميـ 

 يمي:كما كذلؾ 
 موقف القانون الدولي من احتجاز الجثامين   األول:الفصل 
  منظكر االتفاقيات الدكلية مف احتجاز الجثاميف  :األكؿالمبحث 
 الديانات السماكية الدفف في الثاني:المبحث 

 .الدكليتكييؼ جريمة االحتجاز كفقا لمقانكف  الثالث:المبحث 

  جريمة االحتجازمعالم : الفصل الثاني
 حتجازلبل مبررات االحتبلؿ: األكؿالمبحث 

 ظركؼ االحتجاز: المبحث الثاني
 المبحث الثالث: شركط التسميـ كالدفف 

 كمبلحؽ كتكصياتنتائج كاختتـ الباحث الدراسة ب
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


