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2015/2016: الموسم الجامعي  



 

 أعوذ با من الشيطان الرجيم

 بسم ا الرحمن الرحيم

 َولَو َو ْد  َورَّرمْد َنَوا بَو ِن   َو َو َو  َوحَومَو ْد اَو ُهمْد  ِن  اللَورِّر  ﴿

 َواللَو ْدرِن  َو َو َو ْد َنَوا ُهمْد مِننَو الطَّريِّرلَنَوااِن  َو فَّر ْد َنَوا ُهمْد عَو َو   

ييًال  ﴾  َو ِنيرٍر مِنمَّرنْد  َو َو ْد َنَوا  َو ْدفِن

  سو ة اإلسراء﴾70﴿ااآلي  

 



 ُه ْدر  َوعِنرْد َنَوانْد  
..."  َولَو ِننْد  َو َورْد ُهمْد  َوَو ِنآل َو َّر ُهمْد : ".. َنال  عال 

. أ  ر ا عّز  جلّ ع   مّ ه   رمه بأن   ّ     سّ     إل  إ جا   ذا الل ث المتواضع

جل  جاح   أن  ّ ما ما بوسععما من  ي الّ ذ،  ّ   بالش ر الجزآلل إل   ال ّي ال رآلمينأ ّم  

.    ّو  

، "ا ستاذ  مو    و  ال آلن" ما أ  ّ   ببالل الش ر  العر َنان، إل   ال ي  مرّب  ال ا    

الذي أ ا    ب   سّ    طاي بتوجيعا ه الّ وعيي ال ّيمي،  يل مسير   ال  اسيي، الت   وّجعا  

. بالت ّفل باإل راف ع ّ      ذا الل ث

إل   ل أسا ذ   ال را  الذآلن لم آللب وا ع ّ  بالت وآلن  اإل  ا ، عر َنا ا لعم بتوجيعا عم  

. ال ّيرة     ذا التبصل

. إل  ا سا ذة ال را  الذآلن أ شّرف بم ا شتعم لعذه المذّ رة
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 مقــــــــــّدمة
 

لقد كّرم اهلل عز وجل اإلنسان ورفع مكانتو في عّميين عمى سائر المخموقات وسّخر لو كل 
قامة العدل  ما في الكون، ليعّمر ىذه األرض ويكون خميفة لو فييا، بإشاعة الفضيمة وا 

حيائيا كإحياء الناس  والمساواة، إلى درجة أنو جعل قتل النفس الواحدة كقتل الناس جميعا، وا 
من َقَتَل َنْفًسا بَغْير َنْفٍس َأْو َفَساٍد في األْرض َفَكَأنََّما َقَتَل النَّاَس َجميًعا ... ﴿" جميعا، قال تعالى 

 .سورة المائدة ﴾32﴿اآلية ﴾...َوَمْن َأْحَياَىا َفكَّأنََّما َأْحَيا النَّاَس َجميًعا 
وقد ُعرف القتل والصراع بين الشعوب واألمم منذ أن خمق اهلل عز وجل الكون، وذلك 

الختالف النفوس واألطماع بين بني البشر، وبقيت ىذه السنة الكونية الصراع بين الخير والشر 
مستمّرة عبر مرور الزمن، مما دفع العمماء والمفكرين المصمحين إلى المناداة بإنشاء قواعد 
عالمية موّحدة بين مختمف الدول تنّظم العالقة بين األمم والشعوب لمحّد من وطأة الحروب 
والصراعات، مما أّدى إلى إنشاء قانون دولي يحكم العالقات بين أعضاء المجتمع الدولي 

 .الحالي، والذي لم يوِل أي اىتمام لممكانة الدولية لمفرد في بداياتو
لكن وبعد الحربين العالميتين التي كانتا مسرحا ألبشع سمسمة من الجرائم التي ارتكبت ضّد 
الجنس البشري، حيث انتيكت حرمة اإلنسان وُأىِدَرت الحياة البشرية بشكل فظيع، وجاء ميثاق 

ىيأة األمم المتحّدة يؤّكد بإيمانو لمحقوق األساسية لإلنسان وبكرامة الفرد، وزاد االىتمام بيذا 
المجال بعد ذلك، حيث تّم إنشاء اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، إذ يعتبر أول وسيمة قانونية 

دولية تفصيمية تبّين كيفية حماية ىذه الحقوق، ومدى إلزامية الدول بيذا منبثقا منو العيد 
 .الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والعيد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 حقوق اإلنسان في شّقيا المادي الممموس، وىو الشق االقتصادي ومدى أىميةوتظير 
استفادة اإلنسان من توزيع الثروة توزيعا عادال، مع مدى قدرة الدولة عمى ضمان تقرير مصيرىا 

االقتصادي دون أي تدخل أجنبي، ودون أن يكون ليذا التدخل إن حصل تأثير بالغ عمى 
الحقوق و تطويقيا في منيجيا االقتصادي، ألن حقوق اإلنسان إن ُأفِرَغت من محتواىا 

 .االقتصادي والمادي، بقيت حقوقا وىمية كالسراب يحسبو الظمآن ماءا



 مقــــــــــّدمـــة

 

 ب
 

لكن رغم ىذه القوانين الدولية الراعية لحقوق اإلنسان، إال أن الكثير من األمم والكيانات ال 
تحترميا بل وتنتيكيا انتياكا صارخا، ولعّل أكثر الكيانات التي ُعِرفت بانتياكاتيا الجسيمة 

لمقانون الدولي بصفة عامة والقانون الدولي اإلنساني بصفة خاصة ىو الكيان اإلسرائيمي في 
فمسطين منذ احتاللو ليا إلى اليوم، ومن أبشع ىذه التجاوزات واالنتياكات ما حدث في قطاع 

 .2012/2014غزة خالل حربييا 
وىذا ما سيتّم مناقشتو في ىذا البحث، ولقد تّمت معالجة الموضوع من وجية نظر 

وضعية بحتة، دون إغفال لإلسالم لسبب بسيط يقوم عمى عدم وجود محكمة جنائية دولية 
إسالمية لحقوق اإلنسان، وحتى يتطابق البحث مع القانون الدولي وآليتو الوضعية، كما تّم 

 .توثيق الحقائق بالصورة والصوت والنقل الحي المباشر
 :الدراسة إلى مايميتيدف 

تسميط الضوء عمى انتياكات الكيان اإلسرائيمي لحقوق اإلنسان الفمسطيني في قطاع غزة - 
 .والبحث عّمن يحمي ىذه الحقوق في ظّل صمت المؤّسسات الدولية المعنية

كشف ظمم وجور المؤّسسات الدولية واإلقميمية، بما فييا الدول الكبرى في التعامل مع - 
 .القضايا العالمية، عمى حساب الشرعية القانونية

 :  من اختيار ىذا الموضوع مايميالدافعوكان 
 أسباب ذاتية: أوال-

 - .فمسطين-رغبتي الممحة في خدمة قضايا األمة اإلسالمية، خاصة المركزية منيا -
 .منذ الصغر- فمسطين-تعّمقي الشديد باألرض المباركة  -

 أسباب موضوعية: ثانيا-
محاولة التعّمق في فيم القانون الدولي خاصة القانون الدولي لحقوق اإلنسان، والقانون  -

 .الدولي اإلنساني لما ليم من تأثير كبير في إدارة العالم
التمّرن عمى نصرة القضية الفمسطينية واقعيا بسالح القانون، ىذا األخير سالح خطير  -

 .ذو حّدين، يبني أمما وييّدم أخرى إذا تّم استعمالو باحتراف
تسميط الضوء عمى جرائم الكيان اإلسرائيمي التي اقترفيا في عدوانو عمى غزة عامي  -

2012/2014. 
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 : التاليةاإلشكاليةوانطمقت الدراسة من 
في ظل ىذا الزخم من اتفاقيات حقوق اإلنسان وما تتعرض لو من انتياكات صارخة 

تدفع إلى حصرىا في إطار أدبي غير ذي جدوى لمن ُوِضعت من أجميم من المظمومين 
والمقيورين في العالم، كما ىو حال وضع سكان غّزة مما يعانونو من انتياكات لحقوقيم، 

 ىذا إشكال يتحّتم اإلجابة عميو، إذ كيف ُتحمى ىذه الحقوق عند خرقيا والعدوان عنيا؟ 
-الموضوع–، لما فيو من تشّعبات المنيج االستنباطيوتم معالجة الموضوع باعتماد 

بيدف حصرىا كي ال تُّتخذ ُمَبّرًرا لتمّمص الكيان اإلسرائيمي من تحديد ىذه االنتياكات، 
 .وضبطيا حتى يستفيد الباحث في أرضيتيا لترتيب مسؤولية دولية عن الكيان اإلسرائيمي

 :كما جاء تقسيم البحث حسب الخطة التالية
 مقدمة

 و معادلة حقوق اإلنسان  ...فمسطين، إسرائيل: الفصل األول 
 ماىية حقوق اإلنسان وآليات حمايتيا :المبحث األول
  مفيوم حقوق اإلنسان:المطمب األول
  التطور التاريخي لحقوق اإلنسان:المطمب الثاني
 تصنيفات حقوق اإلنسان:المطمب الثالث

  آليات حماية حقوق اإلنسان:المطمب الرابع
 التآمر الدولي عمى احتالل أرض فمسطين العربية وانتياك حقوق ساكنييا: المبحث الثاني
  فمسطين:المطمب األول
  تعريف الكيان اإلسرائيمي:المطمب الثاني
  تاريخ الصراع العربي اإلسرائيمي:المطمب الثالث
  اإلجراءات الدولية ضّد إسرائيل:المطمب الرابع
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 2012/2014االنتياكات الفعمية إلسرائيل في حربييا عمى غزة : الفصل الثاني 
انتياكات إسرائيل لمبادئ القانون الدولي اإلنساني في حربي غزة : المبحث األول

2012/2014 
  مبدأ اإلنسانية:المطمب األول
  مبدأ التمييز بين المقاتمين وغير المقاتمين:المطمب الثاني
  مبدأ حظر اآلالم التي ال مبّرر ليا:المطمب الثالث
  مبدأ الضرورة العسكرية:المطمب الرابع

  مبدأ التناسب:المطمب الخامس
انتياكات إسرائيل لمنطاق الشخصي والمكاني لمقانون الدولي اإلنساني في : المبحث الثاني

 2012/2014حربي غزة 
  األشخاص المدنيون:المطمب األول

  األعيــــان الطبيـــة:المطمــب الثــــاني
  األعيان الضرورية لمحياة واألعيان الثقافية ودور العبادة:المطمب الثالث
  البيئة الطبيعية و األشغال والمنشآت التي تحوي قوة خطرة:المطمب الرابع

  األعيان العامة:المطمب الخامس
 خاتمة

 
 



 الفصل األولل
...لف لسطين،لإسر ئيص
ألومعاالل حقولل

  إلنسعن
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 تمهيد
 

إف موضوع حقوؽ اإلنساف ليس وليد الحاضر، بؿ ىو نتيجة لتراكمات ومساىمات أمـ 
وحضارات متتالية منذ القدـ، وبمرور الزمف كاف اإلنساف كّمما تطّور وتحّضر كّمما زاد اىتماما بو، 

 .وأكثر احتراما لو إلى أف وصؿ إلى ماىو عميو اآلف
إذ نّظـ المجتمع الدولي لموضوع حقوؽ اإلنساف قواعد دولية مقّدسة تعتبر خّطا أحمرا ال 

يسمح بتجاوزه، وىذا خاصة بعد سمسمة الجرائـ اإلنسانية التي عرفيا العالـ خالؿ الحربيف 
العالميتيف األولى والثانية، مما جعؿ المجتمع الدولي ينص عمى احتراـ حقوؽ اإلنساف في أىـ 

وثيقة دولية، أال وىي ميثاؽ ىيئة األمـ المتحدة، وتوالت الجيود الدولية في ىذا الصدد، فظيرت 
 .مؤّسسات دولية وأخرى إقميمية تدافع عمى كرامة اإلنساف

لكف رغـ كؿ ىذا فمازالت إسرائيؿ كما عرفت منذ القدـ تنتيؾ ىذه الحقوؽ وتمارس أفظع 
 .الجرائـ في حؽ الشعب الفمسطيني
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  المبحث األول
 ماهية حقوق اإلنسان وآليات حمايتها

تعّد حقوؽ اإلنساف حجر الزاوية في إقامة المجتمع المتحضر الحر، واحتراـ حقوؽ اإلنساف 
ورعايتيا ىو عماد الحكـ العادؿ في المجتمعات الحديثة والسبيؿ الوحيد لخمؽ العالـ الحر اآلمف 
لقاء الضوء عميو  والمستقر، وفي جنبات ىذا المبحث سيتـ استعراض موضوع حقوؽ اإلنساف وا 

 :وذلؾ كمايمي
 المطمب األول

  مفهوم حقوق اإلنسان
يتكّوف مصطمح حقوؽ اإلنساف مف كممتيف حقوؽ، إنساف ولموقوؼ عمى ىذا المفيـو سيتـ 

 : شرح كؿ مف المصطمحيف كؿ عمى حدة، وذلؾ كمايمي
 الفرع األول

  تعريف اإلنسان
 اسـ جنس يطمؽ عمى الذكر واألنثى، فُيقاؿ لمرجؿ إنساف ولممرأة إنساف وال يقاؿ ليا 1:لغة: أوال

 .إنسانة
وقد اختمؼ عمماء المغة في اشتقاؽ لفظ إنساف، فقاؿ البصريوف مف األُنس فاليمزة فيو 
أصمية، وقاؿ الكوفيوف مشتؽ مف النسياف، وعمى قوؿ الكوفييف تكوف اليمزة في اإلنساف زائدة 

أَنْيسَياف عمى وزف : واألصؿ ِإْنَسَياف عمى وزف أفعالف، وليذا ُيرّد إلى أصمو في التصغير فيقاؿ
 .أفعالف واإلنساف ُسّمي إنسانا ألنو عيد إليو فنسي

 .ابف آدـ الذي خمقو وأوجده في ىذه األرض ليعّمرىا: والمقصود باإلنساف-
 .يطمؽ اإلنساف عمى فرد مف أفراد الجنس البشري

 

                                                           

. 15، ص2006، 3، دار الشروؽ، عماف، طحقوؽ اإلنساف وحرياتو األساسية ،ىاني سميماف الطعيمات 1
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اإلنساف عمؿ صالح، انطالقا مف قولو تعالى عمى ابف سّيدنا نوح عميو  1:اصطالحا: ثانيا
 ..."إنو عمؿ غير صالح"... السالـ

 الفرع الثاني
 تعريف الحق

 . ىو الثبوت والوجوبلغة،: أوال
أف ما يطمؽ عميو الحؽ الماؿ والممؾ والوجود : " وقد جاء في القاموس المحيط لمفيروز آبادي

 2".حؽَّ اهلل األمر حّقًا، أي ثبتو وأوجبو: "، وجاء في أساس البالغة لمزمخشري أنو يقاؿ"الثابت
، و تعني الصواب، العدؿ، مستقيـ، قويـ، "Directus"و أصؿ كممة حؽ في المغة الالتينية 

 ".Right"، وفي المغة اإلنجميزية "Droit"والحؽ في المغة الفرنسية 
 3الحق في القانون الوضعي : ثانيا

 :  تباينت تعاريؼ الحؽ في القانوف الوضعي إلى عّدة اتجاىات منيا
ويطمؽ عميو المذىب الشخصي أو التيار الفردي، ويذىب أصحاب ىذا االتجاه في : "االتجاه األوؿ

ليا القانوف لشخص معّيف، ويرسـ حدودىا، وىذه : "تعريفيـ لمحؽ بأنو قدرة أو سمطة إرادية يخوِّ
إنما ىو صفة تمحؽ -وفقا ليذا االتجاه–اإلرادة ىي معيار وجود الحؽ وجوىره، حيث أف الحؽ 

 ".بالشخص، فيصبح قادرا عمى القياـ بأعماؿ معّينة، تحقؽ لو في الغالب مصمحة يريدىا
: ويطمؽ عميو المذىب الموضوعي، ويذىب أصحاب ىذا االتجاه في تعريفيـ لمحؽ بأنو

، وىذه المصمحة قد تكوف ماّدية كحؽ الممكية مثال، وقد تكوف معنوية "مصمحة يحمييا القانوف"
 .كالحقوؽ الشخصية مثؿ الحؽ في الحرية والحؽ في سالمة البدف

 

                                                           

 ، المطبوعة الجامعية، تخصص القانوف الدولي العاـ، السنة الثالثة، كمية الحقوؽ القانوف الدولي اإلنساني ،نموشي نور الديف 1
. 2014/2015جامعة محمد   خيضر بسكرة، السنة الجامعية -والعمـو السياسية

. 276، ص2006، المكتب الجامعي الحديث، األزاريطة، د ط، التنمية وحقوؽ اإلنساف أبو  الحسف عبد الموجود إبراىيـ،  2
، دار الجامعة الجديدة، حقوؽ اإلنساف بيف التشريع والتطبيؽبياء الديف إبراىيـ، عصمت عربي و طارؽ إبراىيـ الدسوقي،  3  

 .21، ص2008األزاريطة، مصر، د ط، 
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وىو ما يعرؼ في الفقو القانوني باالتجاه أو المذىب المختمط في تعريؼ الحؽ، حيث أف 
يجمع بيف االتجاىيف األوؿ و الثاني في تعريؼ الحؽ، وطبقا ليذا االتجاه فإف : تعريؼ الحؽ ىنا

تعريؼ الحؽ قد ُيْنَظر إليو باعتباره سمطة لإلرادة اإلنسانية ُمعَتَرٌؼ بيا ويحمييا القانوف، وقد ُيْنَظُر 
 .إليو مف خالؿ سمطة مقصود بيا خدمة مصمحة معّينة مالية أو غير مالية

ميزة يمنحيا : "عّرؼ بأف الحؽ" داباف"الذي ُيعرؼ بالنظرية الحديثة، وتصّوره : االتجاه الثاني
القانوف لشخص ما ويحمييا بطرؽ قانونية، ويتصرؼ الشخص بمقتضاىا متسّمطا عمى ماؿ 

 ".معترؼ لو بو، بصفتو مالكا أو مستحقا لو
 :صاحب ىذه النظرية مف االنتقادات، ويمكف إجماليا عمى النحو اآلتي" داباف"ولـ تسمـ آراء الفقيو 

 .ال يمكف وصؼ النظرية بالحديثة لوضوح الجانب الذاتي في جوىر النظرية -
إف ىذه النظرية تكاد تعّبر عف المذىب الفردي، الذي يحصر العالقة بيف المالؾ والشيء  -

 .الممموؾ
إف ىذه النظرية تتمّيز بالجانب التسّمطي أو االستثاري، وتيمؿ حؽ المجتمع، فالممكية ليست  -

نما وظيفة اجتماعية  .حقا مطمقا فرديا، وا 
إنيا تقيـ بصورة ثنائية بيف المالؾ والشيء، دوف اعتبار العالقة الثالثية التي أخذت بيا  -

 .(المالؾ والشيء والمجتمع)النظريات الحديثة التي تنّظـ العالقة بيف 
بأنو سمطة التصّرؼ بحرية في الشيء موضوع الحؽ، وىذه : يعرِّؼ الحؽ" داباف"إف الفقيو  -

المصمحة المطمقة تتناقض مع المفيـو الجديد لمحؽ الذي يقّيد لممصمحة العامة، والسيما أف 
الحقوؽ لـ تعد مطمقة، وال سمطات التصرؼ كذلؾ، وليذا السبب ال يمكف إطالقا تسمية 

 .النظرية الحديثة عمى آراء الفقو البمجيكي المذكور
 :وينحصر فيمايمي/  وىو اتجاه تابع لممذىب الماركسي1 :االتجاه الثالث

إف المناديف بيذه النظرية عـ الفقياء االشتراكيوف، وفي مقّدمتيـ الفقياء السوفييت، حيث يروف أف 
 :القاعدة القانونية تتوزع عمى شّقيف

                                                           
، 2009، الشركة العربية المتحدة، د ب، د ط، مبادئ القانوف وحقوؽ اإلنساف كامؿ السعيد، منذر الفضؿ، صاحب الفتالوي،  1

 .73-72ص
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 .أنيا تفرض واجبا عمى الشخص، والثاني أنيا تتبّيف الحؽ: أوليا
ذا كاف الحؽ والواجب كالىما ييدؼ إلى تحقيؽ المصمحة، فإف ىذه المصمحة ىي  وا 

، ويرى أنصار ىذا المذىب أف ىناؾ مصمحة مف ةراء الحؽ، ويقصد (العماؿ)مصمحة البروليتاريا 
أداة الطبقات )بيا مصمحة الطبقات الكادحة التي تحققيا الدولة والقانوف، تمؾ الدولة التي تمّثؿ 

الداخمية )، لتحقيؽ مصالحيا في مواجية االستغالؿ واالستعباد والظمـ، ولحسـ التناقضات (الكادحة
 .، ويكوف لقانوف وسيمتيا لرسـ سياسة تنفيذ خطط الدولة القومية واالشتراكية(والخارجية

مصمحة يحمييا القانوف، لكنيا مطابقة لغاية : "فالحؽ في ضوء مبادئ ىذه النظرية ىو
 1".القانوف القومي االشتراكي في التعبير عف مصالح الطبقات الكادحة، وتاميف الرفاىية لمشعب

 الفرع الثالث
 2تعريف حقوق اإلنسان 

ينتمي مفيـو حقوؽ اإلنساف بطبيعتو لمعمـو اإلنسانية االجتماعية، وىي العمـو المتصمة 
بالقيـ السياسية واألخالقية، وىذه القيـ بطبيعتيا نسبية ومتغّيرة، فما يعتبره المجتمع قيما سياسية 

وأخالقية، ال ينظر إليو مجتمع آخر بنفس النظرة، وما يعطيو مجتمع ما أولوية في سّمـ اىتماماتو 
يأتي متأخرا في سّمـ اىتمامات مجتمع آخر، فكّؿ مجتمع يفّسر مفاىيـ مثؿ الحرية والديمقراطية 

 .والعدالة والمساواة بطريقتو الخاصة
لذا فإف تعريؼ حقوؽ اإلنساف يختمؼ مف باحث آلخر حسب الزاوية التي ينظر منيا، حيث 

أنيا مجموعة االحتياجات أو المطالب التي يمـز توافرىا بالنسبة إلى عمـو »": أحمد الرشدي"يعّرفيا 
األفراد دوف أي تمييز بينيـ، العتبارات الجنس أو النوع أو الموف أو العقيدة السياسية أو األصؿ 

 .«الوطني أو ألي اعتبار آخر
وىو أحد الذيف ساىموا في صياغة اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف، "-رينيو كاساف"ويعتبر 

مف أوائؿ المفّكريف الذيف -وصاحب فكرة إنشاء معيد دولي لحقوؽ اإلنساف في ستراسبورغ بفرنسا
فرع خاص »: حاولوا صياغة تعريؼ محّدد لمفيـو حقوؽ اإلنساف، حيث يعّرؼ ىذه الحقوؽ بأنيا

                                                           
 .75-73كامؿ السعيد، منذر الفضؿ، صاحب الفتالوي، المرجع السابؽ، ص   1
 .28-27، ص2008، دار الجامعة الجديدة، األزاريطة، د ط، اإلعالـ وحقوؽ اإلنسافقدرى عبد المجيد،   2
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مف فروع العمـو االجتماعية، يختص بدراسة العالقات بيف الناس، استنادا إلى كرامة اإلنساف 
وبتحديد الحقوؽ والرخص الضرورية الزدىار شخصية كؿ كائف إنساني، وىي بالتالي تشمؿ عّدة 

 :عناصر أساسية ىي
 .حقوؽ اإلنساف بمثابة عمـ -
 .أساس ىذا العمـ ىو الكرامة اإلنسانية -
 1.«موضوع ىذا العمـ ىو الحقوؽ التي تحّقؽ ىذه الكرامة -

كؿ ما تقتضيو الطبيعة اإلنسانية مف احتياجات وضروريات، لكي »: ويمكف تعريفيا أيضا
تبقى ىناؾ قّوة تدفع اإلنساف نحو الشعور باالطمئناف واالستقرار، حماية لو مف االنحالؿ و 

التدىور والضعؼ واالنتياؾ، بعيدا عف التمييز لموف أو جنس أو أصؿ أو ديف، الدافع في ذلؾ ىو 
الخصائص اإلنسانية المشتركة بيف جميع البشر مف حيث النشأة والطبيعة، وبذلؾ تكوف حقوؽ 

 .«اإلنساف ذات طابع عالمي تشمؿ جميع البشر دوف استثناء
 :وتقـو حقوؽ اإلنساف عمى المبادئ التالية

فال حياة لإلنساف بدوف كرامة، أي كيانو الذي يشعر بقيمتو وأىمية وجوده في ىذه : الكرامة- 
 .الحياة
تقـو حقوؽ اإلنساف عمى مبدأ تضامف البشر وتعاونيـ وتآزرىـ واتحادىـ بما فيو : التضامف- 

 .خيرىـ أجمعيف
إف التسامح والمحبة بيف بني اإلنساف ىما ضمانة أكيدة مف ضمانات تطبيؽ حقوؽ : التسامح- 

 .اإلنساف
إف تحقيؽ العدالة بيف بني اإلنساف ىو مطمب بشري منذ األزؿ، وىو ركيزة حقوؽ : العدالة- 

 2 .اإلنساف وأساسيا

 

                                                           
 .28قدرى عبد المجيد، المرجع السابؽ، ص  1
، 2007، دار الكندي، األردف، د ط، حقوؽ اإلنساف بيف الفكر اإلسالمي والتشريع الوضعيىايؿ عبد المولى طشطوش،   2

 .17ص
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 .إف شعور اإلنساف بأنو متساٍو مع أخيو بغّض النظر عف لونو أو جنسو أو عرقو: المساواة- 
فيي أساس العمؿ و العطاء و البذؿ، وىي مبدأ أساسي مف المبادئ التي ترتكز : الحرية- 

 1 .عمييا حقوؽ اإلنساف

 2: وتتميز حقوؽ اإلنساف بالخصائص التالية
أنيا حقوؽ ثابتة ال تشترى وال تكتسب وال تورث، ولذلؾ فيي حقوؽ متأّصمة في كؿ فرد  -

 .وفي كؿ شعب
أنيا حقوؽ واحدة لجميع البشر، فقد ولد جميع الناس والشعوب أحرارا، لذا تّتسـ حقوؽ  -

 .اإلنساف بالعالمية
أنيا حقوؽ ال يمكف انتزاعيا، فميس مف حؽ أي دولة أو حكومة أو فرد أف يحـر شخصا أو  -

 .شعبا آخر مف تمؾ الحقوؽ، فيي حقوؽ ثابتة وغير قابمة لمتصّرؼ
 .أنيا حقوؽ غير قابمة لمتجزئة، فيي جميعيا مترابطة -
 .أف محور ىذه الحقوؽ ىو الكائف اإلنساني -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .25ىايؿ عبد المولى طشطوش، المرجع السابؽ، ص   1
 .23، ص2005، 2، ديواف المطبوعات الجامعية، بف عكنوف، طحقوؽ اإلنساف وحقوؽ الشعوب عمر سعد اهلل،  2
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 المطمب الثاني
 1التطّور التاريخي لحقوق اإلنسان

ال يمكف القوؿ بوجود لحظة محّددة بدأت عندىا األصوؿ األولى لفكرة حقوؽ اإلنساف، ولكف 
في أغمب الظف فإف ىذه األصوؿ قد بدأت مع بداية تكويف حياة مشتركة لمجموعات البشر، ومف 
ثـّ فإف ىذه الفكرة ولو بصورتيا البدائية ىي فكرة قديمة قدـ الحياة البشرية ذاتيا، وعميو سيتـّ شرح 

 :ظيور ىذه الفكرة عبر التطور التاريخي ليا كمايمي
 الفرع األول

 حقوق اإلنسان في الحضارات القديمة
 سيتـ التطّرؽ في ىذا الفرع إلى أىـ الحضارات في التاريخ وكيؼ تعاممت مع مفيـو حقوؽ 

 :اإلنساف، وىي
 2 (بالد الرافدين)حقوق اإلنسان في العراق القديم: أوال

يعتبر العراؽ القديـ أولى الحضارات التي عرؼ اإلنساف فييا قيمة الحياة والعيش سوية، 
 .ونبذ العنؼ والصراع

وقد ثبت التاريخ أف القانوف ظير ألوؿ مرة في العراؽ عمى شكؿ قواعد عرفية، وبعدىا 
الذي جاء في مقدمتو أف اليدؼ منو ، «قانوف أرونمو»أصبح عمى شكؿ قواعد قانونية ومف أقدميا 

زالة البغضاء والظمـ و العداوة  .ىو توطيد العدالة والحرية في البالد وا 
 مادة، وقد نظر ىذا القانوف إلى حقوؽ اإلنساف 60حيث يتألؼ مف ، «قانوف إشنونا»وكذلؾ 

الذي كتب عمى  «قانوف حامورابي»مف الزاوية االقتصادية ورفع المعاناة االقتصادية عف اإلنساف، و
مسمة كبيرة مف الحجر األسود، ويعتبر مف أكثر القوانيف اىتماما بحقوؽ اإلنساف، وأبرز ما اىتـ بو 

 .قانوف حمورابي ىو إقامة نظاـ قضائي متطّور مف أجؿ حماية حقوؽ اإلنساف المتظّمـ
 
 

                                                           
. 16، ص2010، 1، دار قنديؿ، عماف، طالمدخؿ لدراسة حقوؽ اإلنساف مازف ليمو، حيدر إبراىيـ عبد اليادي،  1
 .21-17، ص2010، 1، دار حجمة، عماف، طحقوؽ اإلنساف ومعاييرىا الدوليةسعدي مصطفى،   كماؿ2 
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 1 :وقد تمّيزت شريعة حمورابي بممّيزات شيرتو وأذاعت صيتو ىي
 عنايتو بالمشاكؿ المادية، تطور قانوف االلتزامات وتقّدمو خاصة بالنظر إلى قدـ الحضارة 
التي جاء إلييا، إيجاد قانوف لمتجار ينّظـ التجارة بقواعد تحكميا وتحّسف سيرىا عمى اعتبار أف 

بابؿ تمّيزت بالحركة التجارية، أحكاـ لقواعد العقوبات التي تضمّنتيا دّلت عمى أف التجريـ والعقاب 
كاف تحت إشراؼ الدولة وبصفة عامة، كما تمّيزت بطريقة التدويف فاألسموب موجز والمصطمحات 
الفنية مدىشة وذاتية ومذىمة مقارنة بعصرىا، وقد سادت شريعة حمورابي أكثر مف ألؼ سنة ليس 

 . عمى بابؿ فحسب بؿ امتّد إلى آشور ونينوى
كما اعترفت شريعة حمورابي بالشخصية القانونية لمعبيد في عدد مف المجاالت، كحقو في 
الزواج ليس مف طبقتو فحسب، بؿ حتى مف طبقة األحرار، وكانت لو ذمة مالية مستقمة عف ذمة 

تكوف عادة مف اليبات التي يقّدميا لو " حوزة الرقيؽ"سيده في حدود معّينة وىذه األمواؿ تسمى 
  .سّيده، وبيا يستطيع أف يقـو بتصرفات قانونية، ولو أف يترافع أماـ القضاء

 2حقوق اإلنسان في الحضارة اليونانية : ثانيا
رغـ أف الحضارة اليونانية كانت متقّدمة عمى الحضارة الرومانية، إاّل أنيا لـ تعترؼ إال 

بالحقوؽ السياسية لطبقة معّينة مف الناس، فالمجتمع اليوناني كاف مبنيا عمى السمطة والقوة 
 :والعنؼ، وكاف الرّؽ شائعا وحقوؽ اإلنساف منتيكة، وكاف السكاف منقسميف إلى ثالث طبقات

 .أي طبقة الفرساف، وىـ أركاف الجيش ومنيـ الحكاـ والقضاة والكينة: طبقة األشراؼ -
 .وقد اعترؼ ليـ بحؽ المواطنة: طبقة أصحاب الميف -
وىي الطبقة المحرومة مف كؿ شيء، وكانت تزداد فقرا حتى وصؿ : طبقة الفالحيف والفقراء -

 .األمر بطبقة األشراؼ والطبقة الوسطى أف تبيع ىؤالء نتيجة لعدـ قدرتيـ عمى دفع ديونيـ
 

                                                           
 كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة محمد ،، محاضرات  سنة أولى حقوؽمقياس تاريخ النظـ القانونية ، ، بوسطمة شير زاد1

. 14-13، 9خيضر بسكرة، ص 
 .12-11، ص1907، مكتبة دار الثقافة، عماف، د ط، الوجيز في حقوؽ اإلنساف وحّرياتو األساسيةغازي حسف صباريني، 2 
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بقي الحاؿ عمى حالو إلى أف ظيرت المدرسة الرواقية، التي ينادي أنصارىا بفكرة العالـ 
الواحد، فالبشر جميعا إخوة في اإلنسانية ومف ثـّ ال فرؽ بيف اليوناني واألجنبي، وال فرؽ بيف الحر 

 1.والعبد
بإصالحات، حيث قّسـ السكاف " سولوف"وفي أواخر القرف السابع عشر قبؿ الميالد، قاـ 

ـّ قاـ بإصالحات اقتصادية واجتماعية وسياسية،  أربعة طبقات بدال مف ثالثة عمى أساس الثروة، ث
أي حاكما، فألغى االسترقاؽ القائـ عمى أساس الّديف وحّرر " آركوف"وقد انتخبو أىالي مدينة أثينا 

حكومة ديموقراطية، وبدأ عيد االنتخابات " كمشيز"ـ انشأ . ؽ507الفالحيف المديونيف، وفي سنة 
بالقرعة، وازدىرت الديمقراطية اليونانية لفترة مف الزمف ويمكف القوؿ بأنيا سقطت بعد إعداـ 

 2". سقراط"
 3حقوق اإلنسان في الحضارة الرومانية : ثالثا

يرجع تاريخ الحضارة الرومانية إلى أربعة عشر قرنا مف تاريخ تأسيس مدينة روما في القرف 
ـ إلى القرف السادس بعد الميالد، غير أف واقع حقوؽ اإلنساف ىنا لـ يختمؼ عّما كاف .الثامف ؽ

عميو في الحضارة اليونانية، فقد عرفت روما نظاـ الطبقات والمجتمع الروماني، إذ كانت الطبقة 
العميا عي التي تتمّتع بحقوؽ المواطنة، أما باقي الطبقات فكانت مف العبيد والفقراء، الذيف ُحِرموا 
مف الحقوؽ والحريات السياسية بسبب عجزىـ عف الوفاء بديونيـ، فُأخِضُعوا لمرؽ والعبودية نتيجة 

ذلؾ، وكاف لمعائمة رئيس يمتمؾ السمطة المطمقة عمى أفرادىا وىو الزوج، أما الزوجة فكانت ممكا لو 
 .واألطفاؿ محال لمرىاف والبيع مف قبؿ آبائيـ

استمر التقسيـ الطبقي لممجتمع الروماني، وكذا التفاوت في الحقوؽ والواجبات بيف األفراد 
العادييف والطبقات العميا كطابع ممّيز لممجتمع الروماني، مما أفرز وجود طبقتيف، طبقة األشراؼ 
التي تتمّتع بكؿ الحقوؽ الوطنية، وطبقة العامة التي تفتقد ألبسط حقوؽ اإلنساف، فحقوؽ اإلنساف 

                                                           
 .9-8، ص2007، 1، دار النيضة العربية، القاىرة، طميتافيزيقية حقوؽ اإلنساف بيف النظرية والتطبيؽعبد المنعـ درويش،   1
 .12غازي حسف صباريني، مرجع سابؽ، ص  2
3
، الحماية القانونية لحقوؽ اإلنساف في ضوء أحكاـ القانوف الدولي والشريعة اإلسالميةمدىش محمد أحمد عبد اهلل المعمري،   

 .14، ص2007المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، د ط، 
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وحرياتو عند الروماف كانت تتمّيز بالتفرقة والتفاوت الطبقي، وانعداـ مبدأ المساواة، وغياب فكرة 
الحرية والعدالة، ولقد كانت الحضارة الرومانية توصؼ بأنيا حضارة عسكرية نتيجة توّسعيا بالقوة 

 1.مع مرور الزمف
 الفرع الثاني

 حقوق اإلنسان في الديانات السماوية
عف الديانة اإلسالمية لحقوؽ - بعد تحريفيما–اختمفت نظرة الديانتيف الييودية والمسيحية 

 .اإلنساف وىذا ما سيتـ تبيانو في ىذا الفرع
 2 حقوق اإلنسان في الديانة اليهودية: أوال

ممعوف مف يعمؿ عمؿ الرب برخاء »: تدعو الثورات إلى العنؼ والدموية واإلرىاب بتقريرىا
 (10:48: ارميا) «وممعوف مف يمنع سيفو عف الدـ

لو التوراة الو عسكري يقظ دوما ويحارب باستمرار،إنو الو دموي إبادي، أباد خمسيف ألؼ  وا 
وضرب أىؿ بيت »: وسبعيف مف الناس ال لشيء إال ألنيـ نظروا إلى صندوؽ التابوت ال غير

شمس ألنيـ نظروا إلى تابوت الرب، وضرب مف الشعب خمسيف ألؼ رجؿ وسبعيف رجال، فناح 
 (.19:6صموئيؿ األوؿ ) «الشعب ألف الرب ضرب الشعب ضربة عظيمة

كما أّنو إلو الخديعة ويأمر دوما إلى تحقيؽ اإلبادة مع أي شعب يقع تحت سطوت أىؿ 
حيف تقّرب مف مدينة لكي تحاربيا استدعيا لمصمح، فإف أجابتؾ إلى الصمح وفتحت لؾ »: التوراة

ف لـ تسالمؾ بؿ عممت معؾ حربا فحاصرىا،  فكؿ الشعب الموجود يكوف لمتسخير ويستعبد لؾ، وا 
ف دفعيا الرب إليؾ إلى يدؾ فاضرب جميع ذكورىا بحد السيؼ، وأما النساء واألطفاؿ والبيائـ  وا 
وكؿ ما في المدينة كؿ غنيمتيا فتغّنمتيا لنفسؾ وتأكؿ غنيمة أعدائؾ التي أعطاؾ الرب إليؾ، 

ىكذا تفعؿ لجميع المدف البعيدة جدا التي ليست مف مدف ىؤالء األمـ ىنا، وأما مدف ىؤالء الشعوب 
 (.16 إلى 20مف : 20التثنية ) «التي يعطيؾ الرب إليؾ نصيبا فال تستبؽ منيا نسمة ما

                                                           
 .15مدىش محمد أحمد عبد اهلل المعمري، المرجع السابؽ، ص  1
 .29 نموشي نور الدين، مرجع سابق، ص 2
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والتوراة تبيح لمييودي المتشّرد في الدولة المضيفة لو أف يغدر بيا ويبيدىا ال لسبب، إال أنيا 
ال تديف بديف الييود ال غير، وعميو أف ينسفيا نسفا ويقّدميا قربانا لمرب مخربة مدمرة، كميا رماد 
: غير قابمة لمحياة فييا مف جديد، وكأنيا ضربت بسالح نووي فتاؾ، وىذا ما تقّدره التوراة وتأمر بو

بحجة أف كؿ األرض وسكانيا )إذا سمعت عف إحدى مدنؾ التي يعطيؾ الرب إليؾ لتسكف فييا »
قد خرج أناس بني لئيـ مف وسطؾ وطوحوا سكاف مدينتيـ قائميف نذىب ونعبد . قوال (ميراث ليـ

ذا األمر صحيح وأكيد قد عمؿ ذلؾ  آلية أخرى لـ تعرفوىا، وفحصت وفّتشت وسالت جيدا، وا 
الرجس في وسطؾ، فضربا اضرب سكاف تمؾ المدينة بحد السيؼ وتحرميا بكؿ ما فييا مع بيائميا 

بحد السيؼ، تجمع كؿ أمتعتيا إلى وسط ساحتيا وتحرؽ بالنار المدينة وكؿ أمتعتيا كاممة لمرب 
 (. 16 إلى 12: 13التثنية ) «إليؾ، فتكوف كؿ إلى األبد ال تبنى بعد

فإني »: ويبقى التوراة حافال بالمؤامرات والدسائس والحث عمى الغدر ونقض العيود والخيانة
ويكوف  (...)أجتاز في أرض مصر الميمة، وأضرب كؿ بكر في أرض مصر مف الناس والبيائـ 

لكـ الدـ عالمة البيوت التي أنتـ فييا، فأرى الدـ وأعبر عنكـ، فال يكوف عميكـ ضربة لميالؾ حيف 
 (.14، 13:12الخروج ). «أضرب أرض مصر

فمف ىذه النصوص وغيرىا كثير يتّضح أف ما عرفو البشر مف مبادئ إنسانية في القانوف 
الدولي اإلنساني ال ترجع إلى التوراة وال تدخؿ في إطار الثقافة الييودية التممودية وتراثيا، فمف 

سكاف فمسطيف مف ساللة مازيغ )تراثيـ في صمب التوراة أف الرب إلييـ  تذكر ما فعمو العماليؽ 
 سنة فندـ أنو لـ يعاقبيـ في حينو ليأتي قراره المتأخر البالغ القسوة واإلرىاب 400منذ  (بف كنعاف

فاآلف  (...)ىكذا يقوؿ رب الجنود إني افتقدت ما عمؿ عماليؽ بإسرائيؿ »: والوحشية محّرضا
اذىب واضرب عماليؽ وحرموا كؿ ما لو، وال تعؼ عنيـ بؿ اقتؿ رجال وامرأة، طفال ورضيعا، بقرا 

 (.2، 3: 15صموئيؿ األوؿ ). «وغنما، حمال وحمارا
 حقوق اإلنسان في الديانة المسيحية: ثانيا

ال تظنوا أني جئت »: يعتبر الكتاب المقّدس بعيديو القديـ والجديد إنجيال لقوؿ المسيح
 1 (.17: 5: متى) «ألنقض الناموس أو األنبياء، ما جئت ألنقض بؿ أكمؿ

                                                           
1
 ..30 نموشي نور الدين، المرجع السابق، ص 
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وماداـ اإلنجيؿ جاء ليكمؿ الناموس، فاف ناموس التوراة في الشؽ اإلنساني وضّحت معالمو 
واإلنجيؿ يسير عمى منوالو وينحو نحوه، وبذلؾ يكوف اإلنجيؿ قد حكـ عمى نفسو بالتيود مف خالؿ 

أما »: لكف الكتاب المقدس يشيد عمى نفسو ويقر بأف كالـ اهلل قد تعّرض لمتزوير والتحريؼ. متنو
وحي الرب فال تذكروه بعد، ألف كممة إنساف تكوف وحيو، إذ قد حرفتـ كالـ اإللو الحي رب الجنود 

 (.36: 23أرميا ). «إلينا
ورغـ التأكيد عمى التحريؼ فإف اإلنجيؿ يبصـ بكؿ صراحة عمى التمسؾ بالتوراة رغـ إقراره 

ما خالؼ ناموس موسى فعمى شاىديف أو ثالثة شيود »: بتحريفيا وأف مف خالفيا يوقع عميو المرتد
 (. 29، 28: 10عبرانييف ). «يموت بدوف رأفة

 :والشاىد عمى ىذا كمو أف اإلنجيؿ تأثر بالتوراة في شقو الدموي واإلرىابي العدائي لإلنسانية
أتظنوف أني جئت ألعطي ..(...)جئت ألعطي نارا عمى األرض فما أريد لو اضطرمت » -

 (.51، 49 :12لوقا ). «بؿ انقساًما. سالًما عمى األرض، كال أقوؿ
 (. 4: 4رسالة يعقوب ).«أما تعمموف أف محبة العالـ عداوة هلل» -
متى ) «ال تظنوف أني جئت أللقي سالمًا عمى األرض، ما جئت أللقي سالمًا بؿ سيفاً » -

10 :24) 
ويسير اإلنجيؿ عمى منواؿ التوراة، فأتباعو الذيف يحافظوف عمى وصياه وقواعد عقيدتو، ِيؤىميـ 

ومف يغمب »: اإلنجيؿ كأفضؿ ساللة لحكـ العالـ وقيادتو بالرىبة والدموية زمني السمـ والحرب
ويحفظ أعمالي إلى النياية فسأعطيو سمطانا عمى األمـ فيرعاىـ بقضيب مف حديد كما تكسر آنية 

 (.27، 26: 2رؤيا يوحنا الالىوتي ).«مف خزؼ
مف لو أذف فميسمع ما يقولو الروح القدس »: وعمى الكنائس، كؿ الكنائس االلتزاـ بيذا العيد

 (29: 2رؤيا يوحنا الالىوتي ) «لمكنائس
أوالئؾ الذيف لـ يريدوا أف اممؾ عمييـ، . أما أعدائي»: وأف ال تأخذىـ رحمة بأعداء اإلنجيؿ

 1(.27: 19لوقا ) «فأتوا بيـ إلى ىنا واذبحوىـ قدامي

                                                           
 .33-31 نموشي نور الديف، المرجع السابؽ، ص  1
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فيذا نص صريح قائـ عمى التفرد بقيادة حكـ العالـ بالوحشية واإلرىاب وخضوعو لسمطانيـ 
والرضا بحكميـ، فيذا اإلنجيؿ المشبع بمثؿ ىذه القسوة واليمجية التوراتية كما ىي مثبتة في صمب 

الكتاب المقّدس، تؤىؿ الكتاب المقدس منحو حؽ الريادة في ابتكار والقانوف الدولي اإلنساني 
 وىؿ الكتاب المقدس يشفؽ عمى اإلنساف ويرأؼ بو حتى !والقانوف الدولي لحماية حقوؽ اإلنساف؟ 

 .يعد المثؿ األعمى أو المصدر األصيؿ لحماية حقوؽ اإلنساف في حاالت السمـ والحرب 
وقد نبو عيسى عميو السالـ إلى تحريؼ التوراة، كما نبو إلى عدـ إتباع مف يدعوا النبوة مف 

ليكذا قاؿ رب الجنود عف األنبياء ىا أنذا أطعميـ أفسنتينا، وأسقييـ ماء »: بني إسرائيؿ الكذبة
العمقـ ألنو مف عند أنبياء أورشميـ حرج نفاؽ في كؿ األرض، ىكذا قاؿ رب الجنود ال تسمعوا 

 لكالـ األنبياء الذيف يتنبأوف لكـ، فإنيـ يجعمونكـ باطال، يتكمموف برؤيا قمبيـ ال عف فـ 33ص
 (. 16، 15 :23أرميا )«الرب

ورغـ ما اعتراه مف تبديؿ وتحريؼ فإنو مازاؿ في متنو يعترؼ بأف مكة تفتح بعشرة آالؼ 
دارتو أحسف إدارة إنسانية عادلة في كؿ المجاالت ممقاة عمى عاتؽ  صحابي، وأف قدر حكـ العالـ وا 

 . العرب
وتنبأ عيسى عميو السالـ قبؿ ذىابو باف الممؾ ينزع منيـ ويعطي ألمة تطبؽ شريعة اهلل 

ـْ َوُيْعَطى أُلمٍَّة : ِلَذِلَؾ َأُقوُؿ َلُكـْ »: الحؽ ومف ىي األمة غير أمة اإلسالـ ِإفَّ َمَمُكوَت اهلِل ُيْنَزُع ِمْنُك
 (.43: 21متى ). «َتْعَمُؿ َأْثَماَرهُ 

ـْ ُمْسِرَعةٌ » ـْ َقِريٌب َواْلُمَييََّآُت َلُي  1(.35: 32التثنية ). «ِإفَّ َيْوـَ َىاَلِكِي
 2 حقوق اإلنسان في الديانة اإلسالمية: ثالثا

يظير عمى مستوى الٍقرآف مدى تطور فكرة حقوؽ اإلنساف، وذلؾ مف خالؿ العديد مف 
 :اآليات القرآنية، ومف بيف الحقوؽ نذكر

مف قتؿ نفسا بغير نفس أو فساد في األرض فكأّنما قتؿ الناس : "...في قولو تعالى: حؽ الحياة-
 -.32-سورة المائدة آية..."جميعا

                                                           
. 34 نموشي نور الديف، المرجع السابؽ، ص 1
 .38عمر سعد اهلل،  مرجع سابؽ، ص  2
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ذا حكمتـ بيف الناس أف تحكموا بالعدؿ"....قولو تعالى: حؽ المساواة-  -سورة النساء آية..." وا 
يا أييا الذيف آمنوا كونوا قواميف هلل شيداء بالقسط وال يجرمنكـ شنآف "...، وفي قولو تعالى -58

 -135-سورة النساء آية..." قـو عمى أاّل تعدلوا اعدلوا ىو أقرب لمتقوى
سورة البقرة ..." ال إكراه في الديف قد تبيف الرشد مف الغي: "...وعف حرية المعتقد، قولو عز وجؿ

 -256-آية
سورة .." ادع إلى سبيؿ رّبؾ بالحكمة والموعظة الحسنة وجادليـ بالتي ىي أحسف: "...وقولو تعالى
 -125-النحؿ آية

..." وأمرىـ شورى بينيـ: "...كما حّث اإلسالـ عمى االشتراؾ في الحكـ في قولو عز وجؿ
 -38-سورة الشورى آية

والحقيقة أف ىذا الفكر يؤّكد عمى وحدة حقوؽ اإلنساف في اإلسالـ، وىي وحدة جاءت عمى 
صورة تكاليؼ، وباف تمؾ الحقوؽ ذات جوانب اجتماعية وسياسية واقتصادية، ألنيا تتعّمؽ بكافة 

جوانب الحياة اإلنسانية، كحؽ الشورى، وحؽ االنتخاب، وحؽ التعميـ، وحؽ العمؿ، وحؽ التمّمؾ، 
مف الحقوؽ التي نمحظيا اليـو في مختمؼ الوثائؽ الدولية الخاصة بحقوؽ . الخ...وحرية العقيدة

 1.اإلنساف
 الفرع الثالث

 حقوق اإلنسان لدى الفالسفة والمفّكرين
 : وىنا سيتـ ذكر إسيامات القانوف الطبيعي ورواد نظرية العقد االجتماعي، وذلؾ كما يمي

 2 حقوق اإلنسان في القانون الطبيعي: أوال
ذىب معظـ المفكريف والفالسفة إلى اعتبار القانوف الطبيعي مصدرا أساسيا لمحقوؽ الثابتة 

" ىوغو غروشيوس"لألفراد، ووصَفو بعضيـ بأنو جزء مف القانوف اإلليي، ولكف القانوف اليولندي 
، فصؿ بيف القانوف الطبيعي والقانوف اإلليي، وجعؿ األوؿ مصدرا لمقوانيف (1583-1645)
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كؿ ما يتفؽ مع طبيعة : "الدنيوية التي ارتأى أنيا تقـو عمى المنطؽ والعقالنية، وانتيى إلى أف
 .األمور فيو شرعي عادؿ، وكؿ ما يخالفيا غير شرعي وغير عادؿ

أنو مجموعة القواعد القانونية اآلمرة التي يفرضيا المنطؽ »: القانوف الطبيعي" غروشيوس"وعّرؼ 
، وىكذا مّيد األرضية لمف جاء «السميـ، والتي تجد أساسيا في األخالؽ أو الضرورات األخالقية

بعده مف المفّكريف وفقياء القانوف والفالسفة لمنظر إلى حقوؽ اإلنساف وشرعيتيا باعتبارىا حقوقا 
 1.طبيعية

والقانوف الطبيعي في حقيقتو ال يمكف أف يخرج عف مجموعة القواعد القانونية التي 
يستخمصيا العقؿ البشري مف الطبيعة، وارتباطو بالطبيعة في وجوده يجعمو عاجزا عف معالجة 

 .السموؾ اإلنساني وضبطو في إطار منيجي ُيتََّخُذ نبراسا ُيْحتَذى بو
 2 حقوق اإلنسان في نظرية العقد االجتماعي: ثانيا

تعتبر نظرية العقد االجتماعي في إطارىا العاـ، امتدادا لفكرة القانوف الطبيعي، فيي تصور 
 .خروج اإلنساف مف حالتو الفطرية ليصبح عضوا في مجتمع منّظـ بموجب عقد اجتماعي

، والفيمسوؼ "جاف لوؾ"و" توماس ىويز: "اشتير بيذه النظرية الفيمسوفاف  اإلنجميزياف
، وقد اتفؽ ىؤالء الفالسفة عمى أف العقد االجتماعي يقـو عمى فكرتيف "جاف جاؾ روسو"الفرنسي 

أساسيتيف، األولى تتضمف وجود حالة فطرية أو بدائية عاشيا األفراد منذ فجر اإلنسانية، والثانية 
تتضمف شعور األفراد بعدـ كفاية ىذه الحياة الفطرية األولى لتحقيؽ مصالحيـ ورغباتيـ، فاتفقوا 

فيما بينيـ عمى أف يتعاقدوا عمى الخروج مف ىذه الحياة الفطرية بموجب عقد اجتماعي، ينّظـ ليـ 
حياة مستقّرة، وبذلؾ انتقؿ األفراد مف الحياة البدائية إلى حياة الجماعة أي حياة المجتمع السياسي 

 .المنّظـ
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 1 :نظرية العقد االجتماعي عند هوبز-1
أف اإلنساف كاف يعيش حياة الفطرة في حالة خوؼ وقمؽ دائميف مف الحروب، " ىوبز"رأى 

وأنو لـ األخالؽ الفاضمة، ولذلؾ أصبحت لديو رغبة قوية في االتقاء مع نظرائو لمتخمص مف ىذه 
الحالة بيدؼ الحفاظ عمى الذات، واالنتقاؿ إلى حياة المجتمع المنظـ، فرأى أفراد المجتمع أف 

يتنازؿ كؿ منيـ عف حقوؽ كاممة لمحاكـ مقابؿ الحفاظ عمى حياتو، وبالتالي ال يمـز الحاكـ تجاىيـ 
 .بشيء سوى الحفاظ عمى  الحياة الخاصة بيـ المنظمة لمقانوف

تعتبر نظرية العقد االجتماعي غير عادلة، وبالتالي غير صالحة لمتطبيؽ، ألنيا تشجع 
الحاكـ عمى االستبداد في الحكـ، نظرا لتجميع كافة السمطات في يده وعد إخضاعو لممساءلة 

 .والمحاسبة، وألنيا ال تضمف حقوؽ األفراد
 2 ":لوك"نظرية العقد االجتماعي عند -2

، فيو ال يرى أف الحياة الطبيعية كانت في حالة "ىوبز"ذىب إلى عكس ما ذىب إليو 
صراع دائـ وفوضى، وأف البقاء فييا لألقوى، بؿ كانت حياة ىادفة يتمتع فييا اإلنساف بكامؿ حّريتو 

في ظؿ القانوف الطبيعي، ولكف تعدد مصالح اإلنساف وتعارضيا في بعض األحياف مع مصالح 
اآلخريف، ورغبتو في حياة أفضؿ عف طريؽ ضماف تمتعو بيذه المصالح، ومنع االعتداء عمييا مف 

نشاء السمطة  .اآلخريف دفع األفراد إلى التعاقد وا 
إلى أف الحاكـ طرؼ في العقد ، وأف األفراد لـ يتنازلوا عف جميع حقوقيـ " لػػػوؾ" وذىب 

، بؿ تنازلوا عف القدر الالـز الذي يقيـ السمطة ويحفظ حقوقيـ وحّرياتيـ، "ىوبز"كما ذىب إلى ذلؾ 
ـَ كؿ مف طرفي العقد بمضموف (الحاكـ/الشعب)وعمى ىذا فالتعاقد بيف طرفيف  ، وىذا يستمـز التَزا

العقد و إال اعتُِبَر الغيا، وُيْبَتَنى عميو أف الحاكـ إذا أخّؿ بالتزاماتو نحو الشعب، أو تخّطت سمطتو 
 .الحدود المتّفؽ عمييا مع األفراد َوَجَب عزلو
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في حياتو بمساوئ الحكـ االستبدادي في إنكمترا، فدعا إلى تقييد السمطة " لػػػوؾ"ولقد تأثر 
  .الستبعاد االستبداد، ولو أّدى ذلؾ إلى الفوضى واالضطراب، فقاؿ بالحكـ الممكي المقّيد

 " روسو"نظرية العقد االجتماعي عند -3
في أف حياة اإلنساف األوؿ لـ تكف مبنية عمى الفوضى واالضطراب " لػػوؾ"يتفؽ مع " روسو"

بؿ كاف سعيدا يتمتع بحرية كاممة ومساواة تامة غير خاضع " ىوبز"وسيطرة األقوياء، كما يرى 
ألحد، إال أف تعدد مصالحو وزيادة المنافسة بيف األفراد، وظيور األثرة واألنانية في الحصوؿ عمى 

نشاء المجتمع السياسي   الثروة والقوة لمسيطرة عمى اآلخريف، دفعت األفراد إلى التعاقد وا 
أف األفراد تنازلوا بموجب ىذا العقد عف جميع حّرياتيـ بال " روسو"يرى " لػػوؾ: "وخالفا لػػػ

ألف األفراد »مقابؿ، ألف المجتمع سيوفر ليـ مقابؿ ىذه الحقوؽ والحريات الطبيعية بيف األفراد 
برّدىـ أنفسيـ وكؿ حقوقيـ إلى المجتمع يعودوف إلى نقطة الصفر، وتتحقؽ المساواة التامة بينيـ، 

  .«كما أف اتحادىـ يكوف كامال وال يسمح بأي أفضمية ألي فرد
إال أف ىذه المساواة شكمية ألنيا ال تعني المساواة بيف األفراد في الممكية، ألف دور المجتمع 

يتوقؼ عمى الحماية القانونية ليا، كما ينتج عف ىذا العقد إرادة عامة ىي إرادة المجموع،  (الدولة)
" روسو"والتي تعّبر عف الصالح العاـ، وىي مصدر القانوف الذي يجب أف يخضع لو الجميع ويرى 

نما وكيؿ عف األمة يحكـ بإرادتيا لتحقيؽ الصالح العاـ، وأف  أف الحاكـ ليس طرفا في العقد، وا 
   1 .خروج الحاكـ عف إرادة األمة يعني نزع ثقتيا عنو وعزلو
 الفرع الرابع

 حقوق اإلنسان في الثورات الغربية
لـ تكف الحقوؽ والحريات التي حصمت عمييا الشعوب وليدة منحة مف المموؾ، لكنيا كانت 

 2 نتيجة النتفاضات وثورات قامت ضّد المموؾ أصحاب السمطاف المطمؽ بصورة تدريجية
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وسيكوف مف المناسب التعرض لتطور مسعى الشعوب في المطالبة بحقوقيا وحرياتيا في 
أشير البمداف التي شيدت تطورات بيذا الخصوص وىي إنكمترا والواليات المتحدة األمريكية 

  1.وفرنسا
 2حقوق اإلنسان في الثورة اإلنجميزية: أوال

قامت ىذه الثورة ضد الحكـ المطمؽ ألسرة آؿ ستيوارت بقيادة البرلماف والشعب حوؿ 
األوضاع المزرية التي كانت تعيشيا إنجمترا آنذاؾ، ومف أىـ األسباب التي أّدت إلى قياميا 

 :مايمي

 .الحكـ المطمؽ لمممؾ واعتبار نفسو مفّوضا مف قبؿ اإللو -

 .قياـ الممؾ بإصدار القوانيف دوف الرجوع إلى ممثمي الشعب في البرلماف -

 .الضرائب الباىضة المفروضة عمى الشعب مما ساعد عمى التمرد والعصياف -

 .اعتقاد الشعب أف الممؾ اتبع المذىب الكاثوليكي -

 :أما النتائج التي ترتبت عف ىذه الثورة فأىميا مايمي

 .1689إصدار وثيقة الحقوؽ لعاـ  -

تـ اعتماد تداوؿ السمطة بيف حزبيف كبيريف وىما حزب المحافظيف وحزب العماؿ، فعندما  -
 .يتولى أحدىما السمطة يقود اآلخر المعارضة

 .إنشاء برلماف يتكوف مف مجمسيف، وىما مجمس العمـو ومجمس الموردات -

تأثير ىذه الثورة ومبادئيا في كثير مف الفالسفة والمفكريف الذيف بدورىـ أّثروا بكتاباتيـ في  -
 .الثورة الفرنسية والثورة األمريكية

أصبح التمثيؿ النيابي في المجالس المنتخبة يقـو عمى أساس تمثيؿ المواطنيف حسب الدوائر  -
  .االنتخابية، وليس عمى أساس االنتماءات الطبقية لرجاؿ الديف والنبالء
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تأسيس دولة قوية تدعى بريطانيا العظمى أو المممكة المتحدة، والتي أصبحت مف أقوى  -
الدوؿ المؤثرة في العالقات الدولية ومف الدوؿ المؤّسسة لألمـ المتحدة والعضو الدائـ في 

 1.مجمس األمف

 2حقوق اإلنسان في الثورة األمريكية: ثانيا  
كانت القارة األمريكية مستعمرات تابعة لمدوؿ األوروبية، وبعد انتصار الثوار عمى 

، ظيرت العديد مف المبادئ 1776االستعمار البريطاني تـ إعالف االستقالؿ األمريكي عاـ 
 .وغيرىا لضماف حقوؽ اإلنساف" جفرسف"والدعوات منيا إعالف الدستور ومبادئ 

غير أف طبيعة نشوء الدولة في الواليات المتحدة األمريكية قائـ عمى القير والعنؼ، فقد 
تكّوف ىذا الشعب نتيجة ىجرة األوروبييف إلى أمريكا بعد اكتشافيا، وقد عمؿ المياجروف عمى قتؿ 

واضطياد السكاف األصمييف واالستيالء عمى أرضيـ وممتمكاتيـ، ولقد قامت شركاتيا التجارية 
الدولية بخطؼ األطفاؿ والنساء مف الدوؿ إلى القارة المكتشفة وبيعيـ في أسواؽ الرقيؽ لالستفادة 

 .في مصانع العمؿ
وعمى الرغـ مف قوة الواليات المتحدة األمريكية، إال أنيا عمى صعيد األمف الداخمي ال تزاؿ 
تعيش مراحؿ تشكيميا األولى، فاألمف واالستقرار عمى الصعيد الداخمي ال يزاالف معدوماف، وأف 

الشركات الكبرى ىي المسؤولة عف حمايتيا، و التمييز بيف البيض والسود سمة المجتمع 
األمريكي، فإلى وقت قريب لـ يكف لمسود حتى تولي الوظائؼ الحكومية، وعمى الرغـ مف صعود 

 إلى رئاسة الدولة في الواليات المتحدة األمريكية حتى 2009عاـ  (باراؾ أوباما)رئيس دولة اسود 
 . الوقت الحاضر
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 1حقوق اإلنسان في الثورة الفرنسية: ثالثا
 مبنية عمى أساس أف السيادة ألي أمة تكمف في يد 1789لقد كانت الثورة الفرنسية عاـ 

الشعب، وأف أي حكومة ال تكوف ممبية الحتياجات الشعب يمكف تغييرىا عف طريؽ اإلرادة 
 .الشعبية

لقد أظير إعالف حقوؽ اإلنساف والمواطف الفرنسي الذي صدر عشية الثورة الفرنسية عاـ 
ف ىذه الحرية ىي نتاج لحؽ اإلنساف . ـ1789 إف السعادة الحقيقية تبرز في حرية الفرد، وا 

 .الطبيعي والمقّدس وغير القابؿ لمتصرؼ
 مف اإلعالف أف اليدؼ مف أي تجّمع سياسي ىو في واقع األمر الحفاظ 02وقد بّينت المادة 

 .عمى الحقوؽ الطبيعية لإلنساف، وىي تتمثؿ في الحرية والممكية واألمف ومقاومة الظمـ
إف العديد مف المفاىيـ المتداولة في القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف ترجع في أصميا إلى 

 .الثورتيف األمريكية والفرنسية
لقد قامت الفمسفة الغربية عمى االعتراؼ بحقوؽ اإلنساف، غير أف ىذا االعتراؼ لـ يتحقؽ 

في وقت معّيف، بؿ سار مسيرة زمنية طويمة، وصادؼ معاناة وقيرا في العديد مف األحياف  
لمواطني الدوؿ نفسيا، أما بالنسبة لغير مواطني ىذه الدوؿ فإف شعوب العالـ ال تزاؿ تئّف مف 

اضطياد الدوؿ الغربية المتقّدمة ليا، وتسّمطيا عمى مقدرتيا والتدخؿ في شؤونيا الداخمية، وال يزاؿ 
 2.االحتالؿ العسكري والقتؿ والتعذيب مسالة معروفة لمجميع
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 المطمب الثالث
 تصنيفات حقوق اإلنسان

إف وضع تصنيؼ لمحقوؽ والحريات أمر لـ يكف محؿ اتفاؽ في النظرة إلى ىذا الموضوع 
وفكرة الحقوؽ والحّريات العامة . بيف القانونيف، كما أف دور الدولة قد شيد تطورا في ىذا المجاؿ

فكرة نسبية يختمؼ مضمونيا باختالؼ الزمف، وتبعا لطبيعة النظاـ السياسي القائـ، وفي ىذا 
 :  الصدد يمكف ذكر التصنيفات التالية

 الفرع األول
 1التصنيف التقميدي لمحقوق والحريات

استند التصنيؼ التقميدي لمحقوؽ والحريات إلى نظريتا القانوف الطبيعي والعقد االجتماعي 
 .المتاف أّكدتا عمى الطابع الفردي لمحقوؽ والحريات في مواجية الدولة

الجيؿ األوؿ مف الحقوؽ والحريات ُيراد بيا مجموعة الحقوؽ السياسية والمدنية التي ىي 
حقوؽ في مجموعيا، تتحقؽ بمجرد االمتناع عف االعتداء عمييا سواء مف جانب السمطة العميا أو 

 :مثاليا. أية جية أخرى
  حؽ األمف، التنقؿ، حرية المسكف، حؽ سرية المراسالت، الحؽ 2 :الحقوق المدنية:  أوال

 . في احتراـ السالمة البدنية والدينية، حرية الرأي، حرية المعتقد
كحؽ المشاركة في الحكـ دوف التمييز، حؽ االنتخاب، حؽ 3:الحقوق السياسية: ثانيا

 .الترشح، حؽ االقتراع العاـ، حّرية االنتخاب ونزاىتيا
 

 

 
                                                           

 .119مازف ليمو، حيدر راضي، حيدر أدىـ عبد اليادي، مرجع سابؽ، ص  1
-55، ص2002، 1، روائو مجدالوي، طحقوؽ اإلنساف دراسة مقارنة بيف القانوف األردني والمواثيؽ الدوليةسعد عمي البشير،   2

61. 
، 2006، مصر، د ط، حقوؽ اإلنساف في مجاؿ نشأة حقوؽ اإلنساف وتطورىا وضماناتيا، دار الكتب القانونية حسني قمر،  3
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 الفرع الثاني
 التصنيف الحديث لمحقوق والحريات

 حقوق وحريات الجيل الثاني: أوال
ظير ىذا المفيـو في بيئة مختمفة عف بيئة الجيؿ األوؿ مف الحقوؽ والحريات، التي طالب 
بيا اإلنساف فبعد أف تحولت المجتمعات في بريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى مجتمعات صناعية، وما 
رافؽ ذلؾ مف خمؽ تجمعات سكانية مكتظة، والمطالبة بظروؼ معيشة أفضؿ، وىو ما أّدى إلى 

ظيور مضاميف جديدة لمحقوؽ والحريات، ارتبطت بالمساواة السياسية، فطالب المواطنوف بالعدالة 
االجتماعية مف خالؿ توفير فرص العمؿ والتعميـ والرعاية االجتماعية، فالمطالبات المقدمة ارتبطت 

 .بالمجموع ولـ تعد تؤّكد عمى الفرد
 1أما الجيؿ الثاني مف الحقوؽ والحريات ُيراد بيا الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية،

كالحؽ في العمؿ وحرية التجارة والصناعة، والحؽ النقابي، والحؽ في اإلضراب، والحؽ في 
 3. وحؽ التحرر مف الجوع والحقوؽ الصحية وحقوؽ المرأة وحؽ التعميـ2الممكية،

ودور الدولة ىو دور إيجابي، فيي مطالبة بتحقيؽ ىذه الحقوؽ وليس دورا سمبيا، كما ىو الحاؿ 
 .في حقوؽ وحريات الجيؿ األوؿ التي تكوف الدولة مطالبة فقط بعدـ االعتداء عمييا

 حقوق وحريات الجيل الثالث: ثانيا
اقترنت حقوؽ الجيؿ الثالث بالدور الذي تمعبو األمـ المتحدة طبقا لميثاقيا، وىذه الحقوؽ 
يرتبط بعضيا بالفرد، بينما يرتبط البعض اآلخر بالجماعة، لكف ليس ضمف مفيـو الدولة القومية 
ليشمؿ اإلنسانية كميا، وىي حقوؽ وليدة التطور القانوني عمى المستوى الدولي، والمثاؿ عمى ىذه 
الحقوؽ، الحؽ في اإلسالـ والحؽ في بيئة نظيفة، والحؽ في التنمية، وىذه الحقوؽ تفرض دورا 

 4.إيجابيا عمى كؿ األطراؼ المعنية وىي الشعوب والحكومات والمجتمع الدولي
 

                                                           
 .120مازف ليمو راضي، حيدر أدىـ عبد اليادي، مرجع سابؽ، ص  1
، الجزائر، د ط، .، طاكسيج2، جمدخؿ إلى الحريات وحقوؽ اإلنسافالطاىر بف خرؼ اهلل،   2  .99، ص2009كـو
 .229-107، ص2002، 1، دار الشياب، دار الفرقاف، عماف، ط حقوؽ اإلنساف بيف الشريعة والقانوفمحمد عنجريني،   3
 .120 مازن ليلو راضي، حيدر أدهم عبد الهادي، مرجع سابق، ص 4
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 الفرع الثالث
 1تصنيف بعض المفكرين والفالسفة

  "إيسمان"تقسيم : أوال
 :إلى أف حقوؽ األفراد وحرياتيـ تتضمف فرعيف رئيسييف ىما" إيماف"ذىب 

وىي تمؾ التي تتعمؽ بمصالح األفراد المادية ومنيا حرية : الحريات ذات المضموف المادي -1
 .األمف، التنقؿ، الممكية، المسكف، التجارة والصناعة

وىي تمؾ الحريات التي تتضمف حرية العقيدة والعبادة، : الحريات ذات المضموف المعنوي -2
 .حرية الصحافة، حرية االجتماع، حرية التعميـ وحرية تكويف الجمعيات

ولـ يسمـ ىذا التقسيـ مف النقد مف حيث أنو ال يرتب أية نتائج قانونية أو مزايا عممية مف جية، 
وألنو غير منطقي مف جية أخرى، فيو يضع الحريات الفردية داخؿ إطار الحريات المادية، ال 

 .سيما الحؽ في األمف
 . كما أف ىذا التقسيـ قد تجاىؿ الحقوؽ االجتماعية كحؽ العمؿ والضماف االجتماعي والصحي

 "هوريو"تقسيم : ثانيا
الحريات والحقوؽ إلى ثالثة أقساـ، يطمؽ عمى القسـ األوؿ الحريات " ىوريو"يقّسـ 

 .الشخصية، وتشمؿ الحريات الفردية والحريات العائمية وحرية التعاقد وحرية العمؿ
أما القسـ ويسمى الحريات الروحية أو المعنوية، ويتضمف حرية العقيدة، التديف، التعميـ، الصحافة 
وحرية االجتماع، في حيف يحتوي القسـ الثالث عمى الحريات المنشأة لممؤسسة االجتماعية، وىي 

 .الحريات االجتماعية، االقتصادية والنقابية وحرية تكويف الجمعيات
  "بيردو"تقسيم : ثالثا

 :الحقوؽ إلى أربعة مجموعات رئيسية وىي" بيردو"قّسـ األستاذ 
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الحقوؽ الشخصية البدنية، وتتضمف حرية الذىاب واإلياب وحؽ األمف وحرية الحياة  -1
 .الخاصة

 .الحقوؽ الجماعية وتشمؿ حؽ االشتراؾ في الجمعيات وحرية االجتماع وحرية التظاىر -2

 .الحقوؽ الفكرية وتشمؿ عمى حرية الرأي وحرية الصحافة وحرية التعميـ والحرية الدينية -3

وتحتوي عمى الحؽ في العمؿ والممكية وحرية التجارة : الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية -4
 1.والصناعة

 المطمب الرابع
 آليات حماية حقوق اإلنسان

إف البوادر األولى لوجود نوع مف الحماية لحقوؽ اإلنساف دوليا محّددة األىداؼ وذات فكرة 
واضحة قد ظيرت بعد الحرب العالمية األولى، وىذا أمر ارتبط حتى قبؿ ىذا التاريخ بتحديد مركز 

وبقصد توضيح الجوانب المختمفة لمحماية الدولية لحقوؽ اإلنساف، سيتـ . الفرد في القانوف الدولي
 : التطرؽ إلى مايمي

 الفرع األول
 اآلليات الدولية لحماية حقوق اإلنسان

 تتمثؿ أساسا في ىيئة األمـ المتحدة ومختمؼ أجيزتيا، و سيتـّ شرح ذلؾ بالتفصيؿ في ىذا 
 .الفرع
 هيئة األمم المتحدة كآلية لحماية حقوق اإلنسان: أوال

 . سيتـ ذكر أىـ المواثيؽ واألجيزة الدولية في ىذا الصدد

مف أىميا : االتفاقيات المنبثقة من هيئة األمم المتحدة في إطار حقوق اإلنسان -1
 :مايمي
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، ليحّدد المسؤولية 1945 جاء ميثاؽ ىيئة األمـ المتحدة 1 :ميثاق هيئة األمم المتحدة - أ
الدولية تجاه حقوؽ اإلنساف، إال أنو وعمى الرغـ مف تطور مضموف مواثيؽ حقوؽ 

 .اإلنساف، فإنو لـ يواكب ىذا التطور الدافع الفعمي الحتراـ ىذه الحقوؽ

ومف أىـ ما ورد في الميثاؽ المطالبة بالحقوؽ األساسية لإلنساف، وبكرامة الفرد، وبما 
لمرجاؿ والنساء واألمـ مف حقوؽ متساوية، واف لمشعوب الحؽ في تقرير مصيرىا، والحؽ في 
العمؿ عمى تعزيز السمـ وتحقيؽ العدالة، والمساواة والحرية مف أجؿ الرقي االجتماعي، وحؿ 

 .المنازعات الدولية
 2:اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان - ب

 .يتكّوف اإلعالف مف ديباجة وثالثيف مادة ووثيقتيف وبروتوكوال اختياريا
 .االتفاقية الدولية بشأف الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية -
 االتفاقية الدولية بشأف الحقوؽ المدنية والسياسية -
 .بروتوكوؿ اختياري ممحؽ بالحقوؽ المدنية والسياسية -

- اشتممت مواد اإلعالف عمى مختمؼ حقوؽ اإلنسانية األساسية، الحؽ في الحياة
-حؽ العمؿ-حؽ التممؾ-حّرية المعتقد-حقوؽ األسرة-الحؽ بالتجوؿ واليجرة-الحؽ بالحرية

حؽ -حؽ الحصوؿ عمى الوظائؼ العامة-حؽ التربية والتعميـ-حؽ الحماية مف المرض
-حؽ المساواة بيف الرجؿ والمرأة-حؽ تقرير المصير-الحؽ بطمب ممجأ-الحماية مف البطالة

حؽ -المساواة أماـ المحاكـ-الحؽ باالشتراؾ في الحياة الثقافية-حؽ تكويف نقابات العماؿ
-منع جريمة اإلبادة الجماعية-حماية حقوؽ األطفاؿ واألقميات-حرية التفكير والتعبير والّديف

 .الخ....حقوؽ المسّنيف-حقوؽ المتخّمفيف عقميا والمعوقيف-حؽ الممكية الخاّصة
  ويبقى اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف النص الدولي الرفيع الذي أبرز لإلنسانية 

مدرؾ لمصالحو -واع-الحؽ في وجودىا، وفتح األفاؽ الطويمة المدى أماـ تعايش دولي متفّيـ
 . الخاصة ولمصالح المجموعة البشرية

                                                           
 .81، ص2009، 1، دار وائؿ، عماف، طاالتجاىات الفكرية لحقوؽ اإلنساف وحرياتو العامة أماني غازي جرار،   1
 .24-23، ص2010، المؤسسة الحديثة لمكتاب، طرابمس، د ط، المرتكز في حقوؽ اإلنساف نزيو نعيـ شالال،   2
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 (1): العهد الدولي لمحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية - ت
، وثـ إحالة المشروع إلى 1954  تـ وضع مشروعو مف قبؿ لجنة حقوؽ اإلنساف عاـ 

بعد 1976، وفتحت باب التوقيع وأصبحت نافذة عاـ 1966الجمعية العامة التي وافقت عميو في 
 . دولة، ىو الحد األدنى الالـز لنفاذ االتفاقية35أف صادؽ عمييا 

منو ما جاء في العيد الدولي لمحقوؽ  (01) مادة، وكّررت المادة 31ويتألؼ العيد مف ديباجة و 
المدنية والسياسية بحؽ الشعوب في تقرير مصيرىا، إضافة إلى حقيا في التصرؼ بمواردىا 

 .الطبيعية
 2العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية - ث

  اعتمد وعرض لمتوقيع والتصديؽ واالنضماـ بموجب قرار الجمعية العامة لألمـ 
 23، تاريخ بدء النفاذ 1966 ديسمبر 16المؤّرخ في  (21-د) ألؼ 22000المتحدة 
 . مادة53، ويتكّوف مف ديباجة و49، وفقا ألحكاـ المادة 1976مارس 

 3:أجهزة منظمة األمم المتحدة الحامية لحقوق اإلنسان- 2
  احتراـ حقوؽ اإلنساف وحمايتيا، كانت أحد االىتمامات الرئيسية لممنظمة منذ 

إنشائيا، ولقد نّصت عمى ذلؾ ديباجة الميثاؽ وعدد مف المواد وكانت الجمعية العامة والمجمس 
 .االقتصادي واالجتماعي صاحبي النصيب األوفى في ىذا المجاؿ

، ليكوف نموذجا لكؿ 1948أصدرت اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف عاـ : الجمعية العامة - أ
الدوؿ في التعامؿ بيف الحكومات واإلنساف، وتبع صدور اإلعالف العالمي إقرار الجمعية 

العامة لمعديد مف االتفاقيات الدولية العامة التي تضمنت نصوصا واضحة في حقوؽ 
 .اإلنساف

عداد مشروعات اإلعالنات الدولية  ولـ تكتؼ الجمعية العامة بميمة الدراسة والبحث وا 
نما مارست ميمة الرقابة الدولية عمى تطبيؽ واحتراـ ىذه  قرارىا دوليا، وا  والمواثيؽ الدولية وا 

                                                           
 .18، ص2008، 1، دار دجمة، عماف، طدور القانوف الدولي الجنائي في حماية حقوؽ اإلنسافعبد اهلل عمي عبو سمطاف،    1
 .119، ص2004، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، د ط، التنظيـ الدولي لحقوؽ اإلنسافوائؿ أنور بندؽ،   2
 .302-301، ص2008، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، د ط، قانوف حقوؽ اإلنسافالشافعي محمد بشير،    3
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وتنظر الجمعية العامة ىذه الموضوعات باعتبارىا الييئة الرئيسية . اإلعالنات والمواثيؽ
لألمـ المتحدة، والتي تمثؿ كؿ دوؿ العالـ، أنشأت الجمعية العامة العديد مف ىيئات رقابة 

 .احتراـ حقوؽ اإلنساف ضمف نصوص االتفاقيات الدولية التي أعّدتيا
نما الدوؿ  وبالطبع فإف الذي يممؾ تحريؾ آلية الجمعية العامة ليس األفراد وال الجماعات، وا 

 .األعضاء واألميف العاـ لألمـ المتحدة والييئات الرئيسية الفرعية األخرى التابعة لممنظمة
 المجمس االقتصادي واالجتماعي وهيئاته الفرعية - ب

  وىو مركز االىتماـ األساسي لحقوؽ اإلنساف، إذ يختص بتقديـ توصيات فيما يتعمؽ 
بإشاعة احتراـ حقوؽ اإلنساف والحريات األساسية ومراعاتيا، أو ُيعدُّ مشاريع اتفاقيات 
لتعرض عمى الجمعية العامة، ويدعو إلى عقد مؤتمرات بشأف مسائؿ حقوؽ اإلنساف، 

ويضع مع الدوؿ ومع الوكاالت الدولية المتخصصة ما يمـز مف الترتيبات كي تمّده بتقارير 
عف الخطوات التي اتخذتيا لتنفيذ توصيات الجمعية العامة في مسائؿ حقوؽ اإلنساف، ويبّمغ 

 .الجمعية العامة مالحظاتو عمى ىذه التقارير
 :مجمس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان - ت

  حّؿ محؿ لجنة حقوؽ اإلنساف، وكانت نشأتو بقرار مف الجمعية العامة لألمـ 
 دولة، تختارىا الجمعية العامة باألغمبية 47، ويتكوف مف 2006 مارس 15المتحدة في 

المطمقة لجميع أعضائيا، ومدة العضوية ثالث سنوات يمكف تجديدىا لمدة واحدة أخرى 
ومقر المجمس في جنيؼ، ويعقد ثالث دورات سنوية عادية سنويا، ويمكف عقد . فقط

اجتماعات خاصة عند الضرورة بناء عمى طمب أحد أعضاء المجمس مع تأييد ثمث 
األعضاء، ويعمؿ المجمس مف خالؿ مجموعات عمؿ لتمقي شكاوى الدوؿ واألفراد وبحثيا 

 1 .وتقديـ توصياتيا لممجمس إلصدار قراره
 

                                                           
 .303-302الشافعي محمد بشير، المرجع السابؽ، ص  1



اإلنســان حقــوق ومعادلـــة...إســــرائيـــل فـمسطيـــــــن،: الفصــــل األول  
 

34 
 

 1:المفّوض السامي لحقوق اإلنسان - ث
 بقرار مف الجمعية العامة، ويختص باإلشراؼ عمى مركز حقوؽ اإلنساف 1993أنشئ في 

في جنيؼ ونيويورؾ، ويقـو باالتصاؿ برؤساء الدوؿ والحكومات والمنظمات الدولية 
الحكومية وغير الحكومية، لمراقبة تنفيذ اتفاقيات حقوؽ اإلنساف، ويخضع في ممارسة عممو 

إلشراؼ األميف العاـ لألمـ المتحدة والجمعية العامة والمجمس االقتصادي واالجتماعي 
 .ولجنة حقوؽ اإلنساف

 : لجنة حقوق اإلنسان - ج
قّرر المجمس االقتصادي واالجتماعي إنشاء لجنة حقوؽ اإلنساف عبر انتخابات تتـ 

 21 عضوا، ثـّ رفع العدد إلى 18عف ممثمي الدوؿ األعضاء، كانت تتكّوف المجنة مف 
لى  . 1990 ابتداء مف عاـ 53 عضوا ثـّ 32عضوا، وا 

ويحكـ المجنة نظاما داخميا ينظـ الجمسات وجدوؿ األعماؿ، الجمسات العمنية والسرية، نشر 
التقارير، سير المناقشات، التصويت، المجاف الفرعية، مشاركة الدوؿ في المجنة والوكاالت 

. والمنظمات الدولية وتعديؿ النظاـ الداخمي
تنتخب المجنة كؿ سنة رئيسا ونائبا لمرئيس مف بيف أعضائيا، تجتمع المجنة في 

نيويورؾ أو جنيؼ كؿ سنتيف ومرة كؿ سنة لمدة يـو واحد أو أسبوع أو عدة أسابيع 
لتحضير مشاريع أعماليا أنجزت المجنة في باكورة عيدىا اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف 

. 1966ثـّ مسوّدة اتفاقيتي حقوؽ عاـ 
يذكر في ىذا العنصر عمى سبيؿ : بعض الهيئات الدولية المشكمة طبقا لمواثيق دولية: ثانيا

 :المثاؿ ال الحصر ما يمي

 عضوا، 18 تتكّوف ىذه المجنة مف :لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية -1
وتختص برقابة تنفيذ العيد الدولي الخاص بالحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وذلؾ 

                                                           
1
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بالنظر في التقارير المقدمة مف الدوؿ األطراؼ في العيد الدولي بشأف التدابير التي تبّنتيا 
 1.لمعمؿ عمى احتراـ حقوؽ اإلنساف التي نص عمييا ىذا العيد

 : االتفاقية الدولية لمقضاء عمى جميع أشكال التمييز العنصري-2
اعتمدت وُعِرضت  :االتفاقية الدولية لمقضاء عمى جميع أشكال التمييز العنصري - أ

 ألؼ 2106لمتوقيع والتصديؽ واالنضماـ بموجب قرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة 
 وفقا لممادة 1969 يناير 4، تاريخ بدء النفاذ 1965 ديسمبر 21المؤرخ في  (20-د)

 2. مادة25، ويتكوف مف ديباجة و19
 وفقا لممادة الثامنة مف 1970 نشأت عاـ 3 :لجنة القضاء عمى التمييز العنصري - ب

االتفاقية الدولية لمقضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز العنصري، وتتكّوف مف ثمانية عشر 
خبيرا، تنتخبيـ الدوؿ األطراؼ في االتفاقية مف بيف مواطنييا لمّدة أربع سنوات حيث 

 .يخدموف بصفتيـ الشخصية

وتتولى المجنة النظر في التقارير التي تقدميا الدوؿ عف التدابير التشريعية أو القضائية 
أو اإلدارية أو غيرىا، تنفيذ األحكاـ االتفاقية وتبدي بشأنيا اقتراحات وتوصيات عامة، كما 
 .تقّدـ المجنة المساعدة في تسوية المنازعات فيما بيف الدوؿ األطراؼ بشأف تطبيؽ االتفاقية

 :وىما كما يمي: اتفاقية مناهضة التعذيب ولجنتها-3
في  (30- د3452) اعتمدت الجمعية العامة بقرارىا :اتفاقية مناهضة التعذيب - أ

إعالف حماية جميع األشخاص مف التعرض لمتعذيب وغيره مف  »09/12/1975
 .«ضروب المعاممة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المينية

وطمبت مف لجنة حقوؽ اإلنساف أف تضع مشروع اتفاقية مناىضة التعذيب بقرارىا 
، وطمبت مف تمؾ المجنة كذلؾ أف تكمؿ صياغة االتفاقية 08/12/1977 في 32/62

                                                           
 .113، 170، ص2009، 1، دار الخمدونية، الجزائر، طحقوؽ اإلنساف في القانوف الدوليعبد العزيز العشاوي،   1
 .177، ص2010، المؤسسة الحديثة لمكتاب، طرابمس، د ط، االتفاقيات الدولية واإلقميمية لحقوؽ اإلنسافلينا الطباؿ،    2
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، وشّكمؾ لجنة مف عشرة أعضاء لدراسة التقارير والفصؿ 1984 مارس 06فأمتيا في 
دولة  (78)، وقد وّقعت عمييا 26/06/1987في المنازعات، وبدأ نفاذ االتفاقية في 

 2. مادة33وتتكّوف مف ديباجة و . 1 دوؿ عربية09منيا 
 مف اتفاقية 17 تنفيذا لممادة 1987نشأت عاـ  أ3 :لجنة مناهضة التعذيب - ب

مناىضة التعذيب وغيره مف ضروب المعاممة، أو العقوبة القاسية أو اإلنسانية أو 
وتتأّلؼ مف عشرة خبراء عمى مستوى أخالقي عاٍؿ ومشيود ليـ بالكفاءة في . المينية

ميداف حقوؽ اإلنساف، وتنتخب الدوؿ األطراؼ أعضاء المجنة مف بيف مواطنييا في 
اجتماع يضـّ ممثمي الدوؿ، ومدة أعضاء المجنة أربع سنوات يخدموف بصفتيـ 

. الشخصية
وتقّدـ المجنة تقارير سنوية عف نشاطيا لمدوؿ األطراؼ ولمجمعية العامة لألمـ 

. المتحدة
المنظمات غير الحكومية : ثالثا

 و بشكؿ فّعاؿ في مجاؿ حقوؽ اإلنساف المنظمات غير الحكوميةساىمت وال تزاؿ تساىـ  
 : ومف أىميا عمى الصعيد الدولي ما يمي

طف ابادر عدد مف الشخصيات السويسرية، يتقّدميـ مو 4 :المجنة الدولية لمصميب األحمر -1
بعد اف ىاليـ عدد " المجنة الدولية إلغاثة الجنود الجرحى"إلى إنشاء " ىنري دونانت"يدعى 

يطاليا مف جية، والنمسا 1859سنة " سولفرنيو"الضحايا الذيف سقطوا في معركة   بيف فرنسا وا 
مف جية أخرى، فقد ترؾ الجرحى مف دوف رعاية مما أّدى إلى زيادة عدد الموتى، وكاف ذلؾ 

 .1863 فيفري 17في 

                                                           

   محمود إسماعيؿ عمار، 1 
، 2006، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، د ط، حقوؽ اإلنساف بيف مطرقة اإلرىاب وسنداف الغرب  حسنيف المحمدي بوادي،  2
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، وىي منظمة "المجنة الدولية لمصميب األحمر" تـ تغيير اسميا ليصبح 1886وفي عاـ 
سويسرية تخضع لمقانوف المدني السويسري، إال أف نشاطيا دولي ومقّرىا جنيؼ، وتعمؿ المنظمة 

. لحماية ومساعدة الضحايا
 دولة، أما المنتسبيف مف 150ويضـّ االتحاد الدولي لمصميب واليالؿ األحمر أكثر مف 

 . مميونا250األفراد إلى تنظيماتو ونشاطو فيو يتجاوز 
 أنِشئت لجاف اليالؿ األحمر في جميع الدوؿ العربية واإلسالمية ومف :لجان الهالل األحمر -2

الناحية القانونية فإف ىذه المجاف ىي لجاف مستقمة عف الدولة، ولكنيا مف الناحية العممية 
غالبا ما تخضع لوزارة الصحة لكؿ دولة، وكؿ دولة تصدر قانونا تنظـ عمؿ لجاف اليالؿ 

 .األحمر في دولتيا

وتتحّدد مياـ ىذه المجاف بتقديـ المساعدات الطبية والغذائية في حاالت الحروب الدولية 
واألىمية والكوارث الطبيعية، وال تنظر ىذه المجاف في القضايا المتعمقة بانتياكات حقوؽ اإلنساف 

 1.في حالة السمـ

 بمبادرة مف بعض الروابط 1922 تأّسست في عاـ :الفدرالية الدولية لروابط حقوق اإلنسان -3
 .األوروبية مف بينيا الرابطة الفرنسية واأللمانية

وكانت ىذه الفدرالية في تمؾ المرحمة أوؿ منظمة دولية لمدفاع عف حقوؽ اإلنساف، التزمت 
بالكفاح ضد النازية، ودخمت مرحمة العمؿ السري طيمة الحرب العالمية الثانية، وفي تشريف األوؿ 

جوزؼ " و" رينينو كاسيو:  أعادت تكويف نفسيا، وساىـ اثناف مف كبار أعضائيا ىما1948عاـ 
. في تحرير اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف الصادر عف األمـ المتحدة" بوؿ بونكر

وباعتبارىا منظمة غير حكومية معترؼ بيا مف األمـ المتحدة، فقد قامت الفدرالية بتطوير 
نشاطاتيا عف طريؽ إرساؿ البعثات إلى العديد مف دوؿ العالـ، والتدخؿ لدى المؤسسات الدولية، 

 1 .وتعتبر الفدرالية مف أىـ المنظمات غير الحكومية واألكثر تمثيال لممجتمع المدني
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، وقد أخذت عمى عاتقيا 1961أنِشئت ىذه المنظمة في لندف عاـ  :منظمة العفو الدولية -4
ميمة الكفاح مف أجؿ اإلفراج عف الذيف ُسجنوا بسبب أفكارىـ أو معتقداتيـ المختمفة، ويناضؿ 

 2.أعضاؤىا مف أجؿ الدفاع عف حقوؽ اإلنساف
 وتستند المنظمة عمى بحوث دقيقة وعمى المعايير التي اتفؽ عمييا المجتمع الدولي المتعّمقة 

باحتراـ حقوؽ اإلنساف وحرياتو، وىي منظمة مستقمة عف كافة الحكومات والمعتقدات السياسية 
 3.والعقائد الدينية، وىي ال تؤّيد وال تعارض أي حكومة أو نظاـ سياسي

، بإنشاء قسـ أوربا 1978 بدأت المنظمة نشاطيا في عاـ :منظمة هيومن رايتس ووتش -5
وآسيا  الوسطى، أما اليـو فقد أصبحت تضـ كذلؾ أقساما تغطي إفريقيا واألمريكيتيف وآسيا 

 .والشرؽ األوسط
وتقـو  ُتعّد منظمة ىيومف رايتس ووتش، مف المنظمات المعروفة في الوقت الحاضر،و 

بدور ميـ في مراقبة حقوؽ اإلنساف، ُتجري المنظمة تحقيقات منتظمة ومنيجية بشأف انتياكات 
. حقوؽ اإلنساف في نحو سبعيف بمدا في مختمؼ أنحاء العالـ

كما تتطمع المنظمة إلى كسب تأييد الرأي العاـ العالمي والمجتمع الدولي بأسره مف أجؿ 
عالء شأنيا  4.تعزيز حقوؽ اإلنسانية لمبشر كافة وا 

 5:المحكمة الجنائية الدولية: رابعا
يعّد إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، مرحمة مف أىـ مراحؿ تطور القانوف الدولي لحقوؽ 

اإلنساف، حيث ترّسخ في عقيدة المجتمع الدولي الضرورة الممحة إلنشاء قضاء دولي ثابت ودائـ 

                                                                                                                                                                                                  
-214، ص2008، 3، المؤسسة الحديثة لمكتاب، طرابمس، ط مدخؿ إلى الحريات العامة وحريات اإلنسافخضر خضر،   1

215. 
 .214، ص2009، دار الحامد، عماف، ضمانات حقوؽ اإلنساف في ظؿ قانوف الطوارئأظنيف خالد عبد الرحمف،    2
 .114 أظنيف خالد عبد الرحمف، المرجع السابؽ، ص 3
 .498-497عروبة جبار الخزرجي، مرجع سابؽ، ص  4
، المكتب الجامعي الحديث، ضمانات حقوؽ اإلنساف وحمايتيا وفقا لمقانوف الدولي والتشريع الدولي نبيؿ عبد الرحمف نصر الديف،  5

 .145-144، ص2006، 1األزاريطة، اإلسكندرية، ط
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لحماية حقوؽ أساسية وجوىرية لإلنساف، تمّخض عف ذلؾ صدور قرار الجمعية العامة لألمـ 
. ـ، الذي يقضي بإنشاء محكمة جنائية دولية1997لعاـ  (160-25)المتحدة رقـ 

وقد تمّخض عف المؤتمر نظاـ روما األساس لممحكمة الجنائية الدولية الذي أغمؽ باب التوقيع 
، وُتعد المحكمة الجنائية الدولية محكمة دولية دائمة ذات والية عالمية 2000 ديسمبر 31عميو في 

لمحاكمة األشخاص المتيميف بارتكاب انتياكات جسيمة لحقوؽ اإلنساف، وليا شخصية أىمية 
وقانونية مستقمة، وىي معاىدة دولية ممزمة الدوؿ األعضاء فقط، وقد حّدد النظاـ األساس لممحكمة 
الجنائية الدولية المقصود باالنتياكات الجسيمة لحقوؽ اإلنساف، إذ قّننت الجرائـ التي تدخؿ ضمف 

: اختصاص المحكمة الجنائية الدولية باآلتي

 .جرائـ الحرب -
 .الجرائـ ضّد اإلنسانية -
 .جريمة اإلبادة -
. جريمة العدواف -

 الثانيالفرع 
اآلليات اإلقميمية لحماية حقوق اإلنسان 

ـّ إنشاء آليات إقميمية في ىذا   اعتبارا لبعض الخصوصية اإلقميمية لبعض الدوؿ واألمـ ت
 :الموضوع، منيا

سيتـ ذكر االتفاقية والمجنة والمحكمة ليذا المجاؿ  و1:حماية حقوق اإلنسان في أمريكا: أوال
 :وذلؾ كما يمي

 بالنسبة لألمريكتاف، كانت حماية حقوؽ اإلنساف :اتفاقية حماية حقوق اإلنسان األمريكية-1
، وقد اتخذت المنظمة خطوات 1948أحد أىداؼ منظمة الدوؿ األمريكية، التي أنشئت عاـ 

تدريجية إلنشاء تنظيـ إقميمي خاص بحقوؽ اإلنساف، تمثؿ في صورتو النيائية بإبراـ االتفاقية 
 وعمى غرار 1978 يوليو 18، وبدأ سرياف االتفاقية في 1969األمريكية لحقوؽ اإلنساف في عاـ 

                                                           
 .31، ص2004، دار النيضة العربية، القاىرة، د ط، الميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنسافإبراىيـ عمي بدوي الشيخ،    1
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االتفاقية األوروبية لحقوؽ اإلنساف إلى حد كبير، تبمور االتفاقية فمسفتيا في الرغبة في حماية 
الحرية الشخصية والعدالة االجتماعية عمى أساس مف احتراـ الحقوؽ األساسية لإلنساف في إطار 

. مؤسسات ديمقراطية
أنشأت االتفاقية أجيزة إشرافية عمى تطبيقيا، تتمثؿ : لجنة حماية حقوق اإلنسان األمريكية-2

في اعتماد لجنة أمريكية لحقوؽ اإلنساف كأحد األجيزة الرئيسية لمنظمة الدوؿ األمريكية ومحكمة 
أمريكية لحقوؽ اإلنساف، وتمارس ىذه األجيزة مياميا اإلشرافية عمى مدى احتراـ الدوؿ األمريكية 

لحقوؽ اإلنساف الواردة في االتفاقية، والحقوؽ الواردة في اإلعالف األمريكي لحقوؽ وواجبات 
. اإلنساف

تمارس ىذه األجيزة اإلشرافية عمميا عف طريؽ التوعية وتشجيع احتراـ حقوؽ اإلنساف 
 1.وبحث شكاوى األفراد والدوؿ الخاصة بانتياكات حقوؽ اإلنساف

نشأت المحكمة األمريكية لحقوؽ اإلنساف في إطار  2 :ألمريكية لحقوق اإلنسانمحكمة اال-3
. 1969 نوفمبر 22االتفاقية األمريكية لحقوؽ اإلنساف والمبرمة في 

، فينعقد 1979يقع مقّرىا في مدينة ساف جوزيو بدولة كوستاريكا، والتي تأسست منذ عاـ 
اختصاصاتيا بإحالة الطمبات إلييا بواسطة المجنة األمريكية لحقوؽ اإلنساف أو بواسطة إحدى 

. الدوؿ األطراؼ في االتفاقية، ومازالت ىذه األجيزة القضائية في بداية انطالقيا لممارسة وظائفيا
سيتـ ذكر االتفاقية والمجنة والمحكمة ليذا المجاؿ  و: حماية حقوق اإلنسان في أوروبا: ثانيا

 :وذلؾ كما يمي
 إف أوؿ اتفاقية جماعية تـ تحضيرىا وصياغتيا في 3 :االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان-1

التي تـ " حماية حقوؽ اإلنساف والحريات األساسية" اتفاقية"رحاب منظمة مجمس أوروبا ىي 
. 03/09/1953، والتي دخمت حيز التنفيذ في 04/10/1950التوقيع عمييا في مدينة روما في 

                                                           
. 32  إبراىيـ عمي بدوي الشيخ، المرجع السابؽ، ص1
. 226، ص2005، 1، دار النيضة العربية، القاىرة، طالتدخؿ في شؤوف الدوؿ بذريعة حماية حقوؽ اإلنساف حسيف حنفى عمر، 2
 .45-43، ص2009، 3، منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت، طالنظاـ األوروبي لحماية حقوؽ اإلنساف محمد أميف الميداني، 3
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ولعّؿ في ىذه التسمية ما يدؿ عمى غاية ىذه االتفاقية التي قصد منيا أف تشمؿ كؿ البمداف 
األوروبية الموقعة عمييا، وتحمي حقوؽ و حريات كؿ مف يتواجد عمى أراضي ىذه البمداف 

. ويخضع لقضائيا
تتكّوف المجنة مف عدد مف األعضاء يساوي عدد الدوؿ  1 :المجنة األوروبية لحقوق اإلنسان-2

األطراؼ في اتفاقية حقوؽ اإلنساف، تنتخبيـ لجنة الوزراء بمجمس أوروبا مف قائمة أسماء يضعيا 
مكتب الجمعية البرلمانية لممجمس، ويظؿ العضو في المجنة لمدة ست سنوات، وتنتخب رئيسيا 

ووكيميا، وتعقد اجتماعيف أسبوعيا خمس مرات عمى األقؿ في السنة بمقرىا الدائـ في ستراسبورغ 
.  بفرنسا

 تنعقد المحكمة في مقر مجمس أوروبا بستراسبورغ :المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان-3
بفرنسا، وتتكّوف مف عدد مف القضاة مساٍو  لعدد مف الدوؿ األعضاء في مجمس أوروبا، يتـ 

انتخابيـ لمّدة تسع سنوات بواسطة الجمعية البرلمانية لممجمس وتفضؿ المحكمة في القضايا التي 
لـ تستطع المجنة تسويتيا وتحوؿ القضايا إلى المحكمة بواسطة المجنة أو دولة عضو، وتنظر 
القضايا في دائرة مف سبعة قضاة منيـ رئيس أو نائب رئيس المحكمة، وقاٍض مف رعايا الدوؿ 

واألصؿ أف األفراد يقّدموف شكاواىـ إلى المجنة فقط، وىذه تتولى عرضيا عمى . صاحبة الشأف
 2.المحكمة

سيتـ ذكر االتفاقية والمجنة والمحكمة ليذا المجاؿ  و: حماية حقوق اإلنسان في إفريقيا: ثالثا
 :وذلؾ كما يمي

 اتخذ مؤتمر رؤساء دوؿ 1979في عاـ : الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب-1
بميبيريا، قرارا باإلجماع يقضي بأف يقـو " منروفيا"وحكومات منظمات الوحدة اإلفريقية الذي عقد في 

األميف العاـ لمنظمة الوحدة اإلفريقية بالبدء في إجراءات إنشاء لجنة مف الخبراء إلعداد المشروع 
 اعتمد مؤتمر رؤساء دوؿ وحكومات منظمة 1981األولي لوثيقة حقوؽ اإلنساف، وفي يونيو 

                                                           
1

 .329 محمد بشير، مرجع سابؽ، صالشافعي  
 . 330الشافعي محمد بشير، المرجع السابؽ، ص  2
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الميثاؽ بيف . الوحدة اإلفريقية باإلجماع النص النيائي لمميثاؽ اإلفريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب
 1.الحاجات المحّددة والقيـ الكامنة في الثقافات اإلفريقية، وبيف المعايير الدولية المعترؼ بيا

وقد نص الميثاؽ عمى الحقوؽ المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، كما أنو 
قصد بحقوؽ الشعوب حؽ الشعوب في تقرير مصيرىا، وسيطرتيا عمى مواردىا الطبيعية والحؽ في 
السالـ واألمف والمحافظة عمى البيئة والتنمية، كما عكس الميثاؽ تحقيؽ شخصية اإلنساف كعضو 

 2.في المجموعة، ال يتـ إال مف خالؿ القياـ بواجباتو والتمتع بحقوقو
 أنشئت المجنة اإلفريقية التي تتولى رصد تنفيذ الميثاؽ :المجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان-2

، أثناء انعقاد الدورة الثالثة والعشريف لمؤتمر رؤساء دوؿ وحكومات 1987اإلفريقي في يوليو 
عاصمة إثيوبيا، ومقر ىذه المجنة في بانجوؿ عاصمة " أديس أبابا"منظمة الوحدة اإلفريقية في 

.  جامبيا، ولغاتيا العاممة ىي العربية واإلنجميزية والفرنسية
 عضوا ُيختاروف مف بيف الشخصيات اإلفريقية التي تتمتع بأعمى سمعة 11وأعضاء المجنة 

ولمجنة دور . والمعروفيف باألخالؽ السامية واألمانة والحياد، والتخصص في شؤوف حقوؽ اإلنساف
مزدوج فميا اختصاصات تيدؼ إلى تعزيز مفاىيـ حقوؽ اإلنساف واالختصاص الثاني خاص 

 3.بحماية تمؾ الحقوؽ
 لعاـ Burkina Faso بناء عمى بروتوكوؿ بوكينافاسو 4 :المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان-3

 في Comores، تـ إنشاء محكمة إفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب وكاف لتصديؽ القمر 1998
. 2004 جانفي 25 الفضؿ في نشأة ىذه المحكمة وذلؾ في يـو 2003 ديسمبر 26يـو 

أي المجنة اإلفريقية ) منو كجياز مكّمؿ لمجنة 02تعتبر وفقا لديباجة الميثاؽ والمادة و 
-تمقائي-وعميو فإف اختصاص المحكمة يتـ وفؽ إجراءيف األوؿ مباشر (لحقوؽ اإلنساف والشعوب

                                                           
، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، د ط، حقوؽ اإلنساف وضمانات المتيـ قبؿ وبعد المحاكمةحسنيف المحمدي بوادى،   1

 .83-82، ص2008
، 2004، 3، دار الكتاب الجديدة، بيروت، طالمفاىيـ القانونية لحقوؽ اإلنساف عبر الزماف والمكافساسي سالـ الحاج،   2

 .335ص
 .90-89حسنيف المحمدي بوادى، مرجؽ سابؽ، ص  3
 .94-93، ص2011/2012، درا الخمدونية، الجزائر، د ط، ممّخص محاضرات في حقوؽ اإلنسافمحمد محي الديف،   4
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تباشره المجنة بناء عمى شكوى مف دولة مصادقة عمت البروتوكوؿ، أما اإلجراء الثاني فيو اختياري 
وىو خاص بشكاوى األفراد والمنظمات الدولية غير الحكومية، ويشترط في ىذا اإلجراء وفقا لممادة 

.  مف البروتوكوؿ أف تعمف الدولة محؿ الشكوى قبوليا االلتزاـ باختصاص المحكمة01 فقرة 34
ىذا إضافة إلى االختصاص االستشاري لممحكمة والمتعّمؽ بالمسائؿ التي يتقدـ بيا االتحاد 

اإلفريقي وىيئاتو الرئيسية، أو أي منظمة دولية معترؼ بيا اإلتحاد اإلفريقي، وتشكيؿ المحكمة 
 قاضيا مف مواطني الدوؿ األعضاء في 11مف البروتوكوؿ مف  (01 فقرة 11)يتكّوف وفقا لممادة 

.  سنوات ويمكف إعادة انتخابيـ لمدة أخرى06االتحاد اإلفريقي، يتـ انتخابيـ لمدة 
وتتمثؿ شروط القضاة في المؤىالت المعروفة في الييئات القضائية الدولية، مع األخذ بعيف 

االعتبار الخصوصيات اإلفريقية، وأحكاـ المحكمة ىي نيائية ال تقبؿ االستئناؼ وىي ممزمة 
  1.بالنسبة لمدوؿ المعّينة

 2حماية حقوق اإلنسان في الدول العربية: رابعا
إزاء االنتياكات الخطيرة التي يمارسيا الكياف الصييوني : الميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف

 أيموؿ 03ضّد الشعب العربي والفمسطيني، قاـ مجمس الجامعة العربية في دورتو الخمسيف في 
 بإصدار قرار بإنشاء لجنة عربية دائمة لحقوؽ اإلنساف، وظمت ىذه المجنة خالؿ عقديف 1968

مف الزمف تعالج انتياكات إسرائيؿ لحقوؽ اإلنساف في األراضي العربية المحتمة، وساىمت في إبراز 
مشروع الميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف إلى حّيز الوجود في المؤتمر العربي لحقوؽ اإلنساف المنعقد 

 اعتمدت لجنة الخبراء في مقر األمانة العامة 1971 نيساف 24، وفي 1968ببيروت كانوف األوؿ 
لجامعة الدوؿ العربية مشروع الميثاؽ المقدـ مف المجنة الدائمة، وقّررت طرحو عمى الدوؿ 

. األعضاء في الجامعة العربية إلبداء الرأي

                                                           
 .95-94محمد محي الديف، المرجع السابؽ، ص   1
-95، ص2010، دار أيمة، عماف، د ط، حقوؽ اإلنساف وحرياتو األساسيةكريمة عبد الرحيـ الطائي، حسيف عمي الدريدي،   2

96. 
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والمتصّفح لنصوص ىذا المشروع يجده يزخر بالعديد مف المواد التي تحمي حقوؽ اإلنساف، 
غير أف أىـّ ما يمّيزه عف غيره أنو اكتفى بتقرير الحقوؽ والحريات اإلنسانية دوف أف يساىـ في 

. إنشاء أجيزة فاعمة لضماف احتراـ ىذه الحقوؽ والحريات
منظمة التعاوف اإلسالمي متمّثمة في  1:اإلسالمية حماية حقوق اإلنسان في الدول :خامسا

ىي منظمة دولية تجمع سبعا وخمسيف دولة،  (وكانت تعرؼ سابقًا باسـ منظمة المؤتمر اإلسالمي)
واف كانت ال تضـ كؿ الدوؿ " الصوت الجماعي لمعالـ اإلسالمي"وتصؼ المنظمة نفسيا بأنيا 

 مميار إلى 1,3البالغ عددىـ ما بيف " حماية المصالح الحيوية لممسمميف" وأنيا تيدؼ ؿ اإلسالمية
 .ولممنظمة عضوية دائمة في األمـ المتحدة.  مميار نسمة1,5

فريقيا و  الدوؿ السبع والخمسوف ىي دوؿ ذات غالبية مسممة مف منطقة الوطف العربي وا 
. (البوسنة وألبانيا)وآسيا الوسطى وجنوب شرؽ آسيا وشبو القارة اليندية والبمقاف 

، إذ عقد أوؿ اجتماع بيف زعماء العالـ 1969 أيموؿ 25تأسست المنظمة في الرباط في 
حيث طرح وقتيا مبادئ الدفاع عف شرؼ . 1969 آب 21اإلسالمي، بعد حريؽ األقصى في 

وكرامة المسمميف المتمثمة في القدس وقبة الصخرة، وذلؾ كمحاولة إليجاد قاسـ مشترؾ بيف جميع 
. فئات المسمميف

بعد ستة أشير مف االجتماع األوؿ، تبنى المؤتمر اإلسالمي األوؿ لوزراء الخارجية المنعقد في 
 إنشاء أمانة عامة لممنظمة، كي يضمف االتصاؿ بيف الدوؿ األعضاء 1970جدة في آذار 
عيف وقتيا أميف عاـ واختيرت جدة مقرا مؤقتا لممنظمة، بانتظار تحرير القدس، . وتنسيؽ العمؿ

عقد المؤتمر اإلسالمي لوزراء الخارجية جمستو الثالثة، في فبراير . حيث سيكوف المقر الدائـ
، وتـ وقتيا تبنى دستور المنظمة، الذي يفترض بو تقوية التضامف والتعاوف بيف الدوؿ 1972

. اإلسالمية في الحقوؿ االجتماعية والعممية والثقافية واالقتصادية والسياسية

 :تتكوف منظمة التعاوف اإلسالمي مف األجساـِ الرئيسية التالية
                                                           

 .2016ويكيبيديا الموسوعة الحرة، ماي   1

https://ar.wikipedia.org/wiki/25_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/25_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1969
https://ar.wikipedia.org/wiki/1969
https://ar.wikipedia.org/wiki/21_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/21_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/1969
https://ar.wikipedia.org/wiki/1969
https://ar.wikipedia.org/wiki/1970
https://ar.wikipedia.org/wiki/1970
https://ar.wikipedia.org/wiki/1972
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وىو يشكؿ السمطة الفعمية والعميا لممنظمة  مؤتمر المموؾ ورؤساء الدوؿ والحكومات، -
ويجتمع مرة كؿ ثالث سنوات لوضع سياسة المنظمة 

و ىو يمتئـ مرة في السنة لدراسة تطورات وتقّدـ العمؿ في  مؤتمر وزراء الخارجية، -
. تطبيِؽ القرارات التي تـ وضعيا في اجتماعات القّمة اإلسالمية

وجياز المنظمة التنفيذي، الذي يتوقع منو متابعة القرارات وحث  األمانة العامة، -
يرأسو حاليا أكمؿ الديف أحساف أوغمي كأميف عاـ لمنظمة . الحكومات عمى تطبيقيا

 1.التعاوف اإلسالمي

 الثالثالفرع 
اآلليات الوطنية لحماية حقوق اإلنسان 

ضمانات حقوؽ اإلنساف  في التشريعات الوطنية، ىي القواعد التي انعكست مف الصكوؾ   
 .الدولية إلى التشريعات الوطنية لمدوؿ

 2حماية حقوق اإلنسان في الدستور الوطني: أوال
حتوت النظـ السياسية والقانونية عمى كثير مف اآلليات التي تعمؿ عمى حماية حقوؽ ا

اإلنساف وفي مقّدمتيا الدستور، إذ يعتبر الطابع الممّيز لمدولة الحديثة، فقد ساىمت الحروب 
والثورات التي شيدىا العالـ في ظيور الدستور كشيء أساسي في الدولة، وتـ فيو اإلقرار لحقوؽ 

 . اإلنساف وحّرياتو األساسية
مف القوانيف المحمية مشروعية النص عمى حماية حقوؽ اإلنساف ومختمؼ تستمّد الدساتير و

. االتفاقيات والمعاىدات الدولية
 3حماية حقوق اإلنسان في القضاء الوطني: ثانيا

ُيعتبر القضاء الوطني مف أىـ ضمانات حقوؽ اإلنساف وطميعة اآلليات التي تحمي ىذه 
الحقوؽ وتدافع عنيا، لذلؾ تحرص كافة الدساتير والتشريعات الوطنية عمى النص عمى حقوؽ 
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اإلنساف بما تحتويو مف ضمانات وآليات تكفؿ ممارستيا، والتمتع بيا دوف االنتقاص منيا أو 
. إىدارىا

الفرع الرابع 
 اإلجراءات الدولية لحماية حقوق اإلنسان

إف الحماية الدولية غير القضائية لحقوؽ اإلنساف تكمف في األساس في اتخاذ العديد مف 
اإلجراءات العامة التي تمارسيا األجيزة المتخصصة في األمـ المتحدة أو ما تمارسو أجيزة الحماية 

الدولية الخاصة المسؤولة عف مراقبة تنفيذ الدوؿ التزاماتيا باحتراـ حقوؽ اإلنساف، والتي أنشئت 
 . بموجب اتفاقيات الوكاالت الدولية المتخصصة أو االتفاقيات التي تمت ميثاؽ األمـ المتحدة

: إجراءات الحماية الدولية العامة: أوال
تمارس أجيزة األمـ المتحدة نوع مف الرقابة الدولية لحماية حقوؽ اإلنساف، ال سيما الجمعية العامة، 
أو المجمس االقتصادي واالجتماعي، وذلؾ بما تممكو تمؾ األجيزة مف سمطات خّوليا ميثاؽ األمـ 

جراء التحقيؽ صدار التوصيات والتقارير وا   . المتحدة، تمكنيا مف إجراء المناقشات والدراسات وا 
 لمجمعية العامة أف تنشئ الدراسات وتقّدـ التوصيات بقصد :الدراسات والتوصيات والتقارير-1

إنماء التعاوف الدولي في المياديف االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتعميمية والصحية، والمساعدة 
عمى إعماؿ حقوؽ اإلنساف والحريات األساسية لمناس كافة بال تمييز بينيـ بالعنصر أو الجنس أو 

. المغة أو الديف، وال تفريؽ بيف الرجاؿ والنساء
ويكوف لمجمعية العامة مناقشة أي مشكمة تكوف ليا صمة بحفظ األمف والسمـ الدولييف ترفعيا 

ليا أي دولة مف الدوؿ األعضاء، وتقّدـ توصياتيا في صدد ىذه المسائؿ مما في ذلؾ مواضيع 
. حقوؽ اإلنساف

ـ بموجب قرار المجمس 1996 لقد أصبح التحقيؽ الذي بدأ بو مف عاـ :إجراءات التحقيق-2
وسيمة فعالة مف وسائؿ الرقابة الدولية عمى مراقبة  (1102)االقتصادي واالجتماعي بموجب القرار 

 1 .انتياؾ حقوؽ اإلنساف لمونو يستقي المعمومات مف مكاف الحادث مباشرة
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وأسموب التحقيؽ يتخذ إّما مف خالؿ فريؽ يتكّوف مف مجموعة مف الخبراء عممت األمـ 
ّما ممثؿ  يفادىا إلى البمداف، أو قد يخذ أسموب التحقيؽ إيفاد مقرر، وا  المّتحدة عمى تشكيميا وا 

  .خاص يتـ إيفاده مف األمـ المتحدة نظرا إلى ظروؼ معّينة
 بموجبو يكوف لكؿ دولة طرؼ في االتفاقيات التي تنطوي عمى مثؿ :نظام الشكاوى بين الدول-3

ىذا النوع مف الحماية، أف تعمف أنيا تعترؼ باختصاص المجنة المعنية بحماية حقوؽ اإلنساف في 
تسّمـ بالغات تنطوي عمى اّدعاء دولة طرؼ بأف دولة طرؼ أخرى ال تعي بااللتزامات التي 

ترتّبيا عمييا االتفاقية ودراستيا، وقد حوت ىذا النوع مف وسائؿ حماية حقوؽ اإلنساف كثير مف 
. االتفاقيات الدولية

:  إجراءات الحماية الدولية الخاصة: ثانيا
تتخذ وسائؿ الحماية الدولية عمى المستوى الدولي ثالث صور أو أنظمة عند العمؿ عمى 

. تطبيقو، وىي نظاـ التقارير، نظاـ الشكاوى بيف الدوؿ ونظاـ االدعاءات الفردية
 مف وسائؿ حماية حقوؽ اإلنساف عمى المستوى الدولي نظاـ التقارير، الذي :نظام التقارير-1

أنشئ عمى اتفاقيات دولية تمت ميثاؽ األمـ المتحدة، أو بناء عمى اتفاقيات الوكاالت الدولية 
المتخصصة التي تعيّدت الدوؿ األطراؼ فييا بتقديـ تقارير عف التدابير التي تكوف قد اتخذتيا 
في سبيؿ حماية حقوؽ اإلنساف، وعف التقّدـ المحرز في قضايا حقوؽ اإلنساف، ويتـ توجيو ىذه 

. التقارير إلى األميف العاـ لألمـ المتحدة، وتفّحص ىذه التقارير مف أجيزة الرقابة المختصة
ونظاـ التقارير بوصفو أحد المسائؿ الدولية لحماية حقوؽ اإلنساف كفمتو أيضا دساتير بعض 

. الوكاالت الدولية المتخصصة التابعة لمنظمة األمـ المتحدة
ومف وسائؿ حماية حقوؽ اإلنساف غير  :(شكاوى األفراد)نظام التظّممات أو الدعاوى الفردية -2

القضائية نظاـ التظممات والدعاوى الفردية الذي أنشئ في إطار اتفاقيات األمـ المتحدة أو 
اتفاقيات الوكاالت الدولية المتخصصة، وىي إحدى الخطوات المتقّدمة في سبيؿ تعزيز حقوؽ 
اإلنساف والحريات األساسية، وبموجبو يجوز لألفراد أف يدعو ضد دوليـ أماـ المجاف الدولية 

 1 .المشّكمة لحماية حقوؽ اإلنساف
                                                           

 .133، 127، 124، 129نبيؿ عبد الرحمف نصر الديف، المرجع السابؽ، ص  1



اإلنســان حقــوق ومعادلـــة...إســــرائيـــل فـمسطيـــــــن،: الفصــــل األول  
 

48 
 

وعمى الرغـ مف الحماية الدولية غير القضائية لحقوؽ اإلنساف، إال أف ذلؾ ال يكفي كوف 
األجيزة القائمة عمى إتباع ىذه الوسائؿ مف الحماية ال تستطيع إلزاـ األطراؼ المعنية تنفيذ ما 
صدار التوصيات  توّصمت إليو، فجّؿ ما تستطيعو محاولة إيجاد حؿ مرضي لطرفي النزاع، وا 
الالزمة لذلؾ، إضافة إلى ما قد يصاحب ىذه األجيزة مف تأثيرات خارجية، يؤّدي إلى عرقمة 

. عمميا أو التأثير فييا
وفي أعقاب الحرب العالمية األولى تأّكد احتياج المجتمع الدولي إلنشاء قضاء جنائي 

نشاء محكمة دولية لمحاكمة اإلمبراطور األلماني " فوساي"فجاءت اتفاقية  " غميـو الثاني"لمسالـ، وا 
 1.النتياكو مبادئ األخالؽ الدولية

وباإلجراءات الدولية لحماية حقوؽ اإلنساف تتحّدد طرؽ وأساليب انتياكات حقوؽ اإلنساف، 
 .فاإلجراء ىو المعيار الكاشؼ عف خرؽ حقوؽ اإلنساف مف عدمو
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المبحث الثاني 

 التآمر الدولي عمى احتالل أرض فمسطين العربية وانتهاك حقوق ساكنيها

 عمى مصر األنظار إلى مدى ضعؼ الدولة العثمانية "نابميوف بونابارت"لقد لفتت حممة 
 لتقاسـ تركة ىذه الدولة، ومع أف حممتو عمى فمسطيف باءت األوروبيوفتحت شيية االستعمار 

بالفشؿ ألنو كاف أوؿ زعيـ سياسي أوروبي يصدر دعوة رسمية لمييود إلقامة كيانيـ عمى أرض 
 1.فمسطيف

بحماية الييود -بريطانيا-ثـ جاء االنتداب البريطاني عمى فمسطيف، وقامت ىذه الدولة
وقّدمت ليـ وعد بمفور المشيور، الذي جاء بعد إنشاء فكرة الصييونية وتدعيميا بالمعتقدات 

منذ  .الدينية التي تربط الييود بأرض فمسطيف وحّقيـ الديني والشرعي في إقامة دولتيـ ىناؾ
. ذلؾ الحيف بدأ الصراع العربي اإلسرائيمي في أرض فمسطيف المباركة حّد الساعة

ـّ تاريخ  ـّ الكياف اإلسرائيمي، ث وفي ىذا المبحث سيتـ التحدث عف دولة فمسطيف ث
الصراع العربي اإلسرائيمي، وفي األخير بعض اإلجراءات الدولية الحالية المتخذة ضّد الكياف 

. اإلسرائيمي
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المطمب األول 

ن ـــــــــــــــــــطيـلســف

تعتبر قضية فمسطيف القضية المركزية لألمة اإلسالمية، وىي ال تعني الفمسطينييف وحدىـ 
بؿ كؿ المسمميف في العالـ، وذلؾ العتبارات عقائدية دينية لممسمميف، إذ يعتبر المسجد األقصى 
أولى القبمتيف وثالث الحرميف وىو األرض المباركة وأرض المحشر والمنشر، وىي أرض األنبياء 

. عمييـ السالـ

الفرع األول 

 1أرض فمسطين عبر التاريخ

يطمؽ اسـ فمسطيف عمى القسـ الجنوبي الغربي مف بالد الشاـ، وىي األرض الواقعة غربي 
آسيا عمى الساحؿ الشرقي لمبحر المتوّسط، وفمسطيف ذات موقع استراتيجي ميـ، إذ ُتعد صمة 

فريقيا ونقطة التقاء جناحي العالـ اإلسالمي . الوصؿ بيف قارتي آسيا وا 

، ألف أوؿ الشعب تاريخي استقر فييا ىـ "أرض كنعاف"وأقدـ اسـ معروؼ ليذه البالد ىو 
الكنعانيوف، الذيف جاءوا مف جزيرة العرب أوائؿ األلؼ الثالث قبؿ الميالد، واسـ فمسطيف اسـ 
مشتؽ مف اسـ أقواـ بحرية، لعميا جاءت مف غرب آسيا الصغرى ومناطؽ بحر ايجة حوالي 

، وربما "PLSTبمست "القرف الثاني عشر قبؿ الميالد، وورد اسميا في النقوش المصرية 
أضيفت النوف بعد ذلؾ لمجمع، وقد سكنوا المناطؽ الساحمية، واندمجوا بالكنعانييف بسرعة لكنيـ 

. أعطوا األرض اسميـ

ولـ يتحدد شكؿ فمسطيف و حدودىا الجغرافية المتعارؼ عمييا في عصرنا ىذا إال أياـ 
وقد كاف تحديد أرض فمسطيف يضيؽ ويتسع  (1923-1920 )االحتالؿ البريطاني لفمسطيف 

. باختالؼ العصور المتعاقبة عمييا، غير أنيا ظمت جزءا تاريخيا مف بالد الشاـ
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وتحت االحتالؿ البريطاني تعينت الحدود بيف فمسطيف مف جية، وبيف لبناف وسورية مف 
، وقد حدث عمييا 23/12/1920البريطاني المتعاقد في - جية أخرى، بموجب االتفاؽ الفرنسي

، أما حدود  فمسطيف مع شرؽ األردف فقد حددىا المندوب 1923-1922بعض التعديؿ عاـ 
، وبيذا التحديد بمغت مساحة فمسطيف 01/09/1922السامي لفمسطيف وشرؽ األردف في 

-15 شماال، وبيف خطي طوؿ 33-15 و 29-30كمـ، وامتدت بيف خطي عرض 27009
 كمـ، ومع لبناف 360 شرقي غرينيتش، وبمغت حدود فمسطيف مع شرؽ األردف 35-40 و34
 كمـ أما الساحؿ الفمسطيني عمى البحر المتوسط يبمغ طولو 210 كمـ، ومع مصر 79

  1.كمـ224

: وحاليا تتكّوف فمسطيف مف ثالثة أجزاء رئيسية ىي

منطقة جيوسياسية تقع في فمسطيف، ُسمَِّيت بالضفة الغربية لوقوعيا  2:الضفة الغربية: أوال
 االنتدابيةمف مساحة فمسطيف % 21تشكؿ مساحة الضفة الغربية ما يقارب . غرب نير األردف

تشمؿ ىذه المنطقة جغرافيًا عمى جباؿ نابمس . ² كـ5,860أي حوالي  - (مف النير إلى البحر)
وجباؿ القدس وجباؿ الخميؿ وغربي غور األردف وتشكؿ مع قطاع غزة األراضي الفمسطينية 

 الضفة باحتالؿ، كما قامت إسرائيؿ 1948المتبقية بعد قياـ إسرائيؿ عمى بقية فمسطيف عاـ 
.  ييودا والسامرةاسـتطمؽ إسرائيؿ عمى الضفة الغربية . 1967الغربية وقطاع غزة عاـ 

 وقياـ إسرائيؿ، وبعد الحرب؛ 1948لـ تكف الضفة الغربية جسما متمايزا قبؿ حرب 
، ثـ احتمتيا إسرائيؿ خالؿ حرب 1951ُضمَّت الضفة الغربية إلى األردف في مؤتمر أريحا عاـ 

تشكؿ أراضي . 1988، وظمت األردف تعتبرىا قانونيا أراضي أردنية محتمة حتى العاـ 1967
 عمى تسميتيا األراضي اصطمحالضفة الغربية الجزء األكبر مساحة مف األراضي التي 

، التي (وقطاع غزة- بما فييا القدس الشرقية-التي تضـ الضفة الغربية )الفمسطينية المحتمة 
يؤمؿ أف يحصؿ عمييا الفمسطينيوف ضمف مفاوضات حؿ الدولتيف التي تفاوض عمى إقامتيا 

، يقع الفمسطينيوف تحت 1994بدءا مف عاـ . 1991منظمة التحرير الفمسطينية منذ عاـ 
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2
 . صباحا08:20، عمى الساعة 20/02/2016ويكيبيديا الموسوعة الحرة،   
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سمطة حكـ ذاتي فمسطيني في التجمعات السكانية الفمسطينية الكثيفة ضمف أراضي الضفة 
 1.الغربية كجزء مف اتفاؽ أوسمو باستثناء مدينة القدس

يقع عمى شريط ساحمي ضّيؽ في الجزء الجنوبي الغربي المحاذي لصحراء : قطاع غزة: ثانيا
النقب في فمسطيف، وصحراء سيناء في مصر ويطّؿ عمى البحر األبيض المتوسط، تبمغ مساحة 

 كمـ، أي أف مساحتو ال 10-5 كمـ وعرضو يتراوح ما بيف 46، طولو 2 كمـ363قطاع غزة 
إف القطاع بمساحتو الكمية ىي أقؿ .2 كمـ27009 مف مساحة فمسطيف البالغة %02تتعّدى 

، والتي (2 كمـ440 )1948 مف مساحتو الحقيقية التي كانت في عاـ %02بمقدار الخمس أو 
: ضّمتيا إسرائيؿ عمى ثالث مراحؿ

 .2 كمـ59:  ضّمت إسرائيؿ مساحة مف القطاع تُقّدر بػػ1948بعد عاـ  -
غربا عمى طوؿ القطاع لتضـّ " اليدنة"، نقمت إسرائيؿ خطوط 1967بعد ىزيمة عاـ  -

 .2 كمـ07مساحة 
 2. مف مساحة القطاع2 كمـ08بعد اتفاؽ أوسمو اقتطعت إسرائيؿ  -

ُيطمؽ عمييـ أيًضا اسـ عرب الداخؿ أو فمسطينيو  1948:3 الثماني وأربعين أراضي: ثالثا
بحدود الخط األخضر، أي خط )الداخؿ، ىـ الفمسطينيوف الذيف يعيشوف داخؿ حدود إسرائيؿ 

، "الوسط العربي"أو " عرب إسرائيؿ"يشار إلييـ أيًضا في إسرائيؿ بمصطمحي . (1948اليدنة 
ىؤالء العرب ىـ . (خاصة في اإلعالنات الرسمية)" األقمية العربية"كما يستخدـ أحيانا مصطمح 

مف العرب الذيف بقوا في قراىـ وبمداتيـ بعد أف سيطرت إسرائيؿ عمى األقاليـ التي يعيشوف بيا 
حسب اإلحصائيات اإلسرائيمية الرسمية . وبعد إنشاء دولة إسرائيؿ بالحدود التي ىي عمييا اليـو

% 8مف المسيحييف و% 10%-9مف العرب في إسرائيؿ، % 83يشّكؿ المسمموف حوالي 
في " مقيـ دائـ"ُيقّدر عدد فمسطينيي الداخؿ باإلضافة إلى العرب الحائزيف عمى مكانة . دروز

 (القدس الشرقية والجوالف) 1981 وضمتيا في 1967المناطؽ التي احتمتيا إسرائيؿ بعد حرب 

                                                           
.  صباحا08:20، عمى الساعة 20/02/2016  ويكيبيديا الموسوعة الحرة،  1
دراسة  ...منذ اتفاؽ أوسمو) فؾ االرتباط في المشروع الصييوني لتسوية الصراع الفمسطيني اإلسرائيمي ،جياد الغراـ 2 

. 100، ص 2010، كمية العمـو السياسية واإلعالـ، 3، أػطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر(مستقبمية
.  صباحا08:20، عمى الساعة 20/02/2016ويكيبيديا الموسوعة الحرة،    3

https://ar.wikipedia.org/wiki/1948
https://ar.wikipedia.org/wiki/1948
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_1967
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_1967


اإلنســـان حقـــوق ومعـادلـــة...إســـرائيـل فـلسطيـــن،: الفصــــل األول    
 

53 
 

وىـ يقيموف في خمس . مف السكاف اإلسرائيمييف% 20.4 نسمة، أي 1,600,000بما يقارب 
أما مف بيف المواطنيف فقط . الجميؿ، المثمث، الجوالف، القدس وشمالي النقب: مناطؽ رئيسية

الغالبّية العظمى . مف كافة المواطنيف اإلسرائيمييف% 16فتكوف نسبة المواطنيف العرب حوالي 
 تتماىى مع التراث الثقافي والمغوي العربي واليوية الفمسطينية وتعّرؼ عف نفسيا 48مف عرب 

 .فمسطينيوف مواطنيف في إسرائيؿ

و حسب قانوف المواطنة اإلسرائيمي، حاز المواطنة كؿ مف أقاـ داخؿ الخط األخضر في 
ىذا القانوف أغمؽ الباب أماـ . (أي عندما أقر الكنيست اإلسرائيمي القانوف) 1952 يوليو 14

الالجئيف الفمسطينييف الذيف لـ يتمكنوا مف العودة إلى بيوتيـ حتى ىذا التاريخ، حيث يمنعيـ مف 
بمغ عدد العرب الحائزيف عمى مواطنة . الدخوؿ إلى دولة إسرائيؿ كمواطنيف أو سكاف محمييف

 منيـ يبقوا في المناطؽ الخاضعة لمسيطرة 156,000كاف . 167،000 1952إسرائيمية في 
اإلسرائيمية عند انتياء الحرب، واآلخريف ىـ مف سكاف وادي عارة في المثمث الشمالي الذي 

بالرغـ مف أف السمطات اإلسرائيمية . سممو الجيش األردني إلسرائيؿ في إطار اتفاقية اليدنة
منحت لممواطنيف العرب حؽ االقتراع وجوازات سفر إسرائيمية إال أنيا في نفس الوقت أعمنت 

.1966الحكـ العسكري عمى الكثير مف المدف والقرى العربية حتى عاـ 
 1 

الفرع الثاني 

 2مكانة فمسطين في اإلسالم

سبحاف الذي أسرى بعبده مف المسجد الحراـ إلى "...ىي أرض مقّدسة بنص القرآف الكريـ
وفييا المسجد األقصى المبارؾ، أوؿ قبمة لممسمميف، ...".المسجد األقصى الذي باركنا حولو

وثالث المساجد مكانة في اإلسالـ، وُيسفُّ شّد الرحاؿ إليو، وىي أرض األنبياء ومبعثيـ عمييـ 
سحاؽ، ويعقوب ويوسؼ وداود وسميماف . السالـ سماعيؿ وا  فعمى أرضيا عاش إبراىيـ ولوط وا 

وصالح وزكرياء ويحي وعيسى عمييـ السالـ، وىي أرض اإلسراء، فقد اختار اهلل سبحانو 
المسجد األقصى ليكوف مسرى رسوؿ اهلل صّمى اهلل عميو وسّمـ مف المسجد الحراـ إلى المسجد 

                                                           
.  صباحا08:20، عمى الساعة 20/02/2016 ويكيبيديا الموسوعة الحرة،  1
2
 .06 محسن محمد صالح، مرجع سابق، ص 
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أرض " األقصى، ومنو كاف معراجو إلى السماء وفي الحديث الصحيح أف بيت المقدس ىو 
وبالد الشاـ وفمسطيف جزء منيا ىي عقر دار اإلسالـ وقت اشتداد المحف " المحشر والمنشر

. والفتف، والمقيـ المحتسب في ىذه األرض كالمجاىد والمرابط في سبيؿ اهلل

أما في العيد اإلسالمي كانت أنظار المسمميف تتجو إلى المسجد األقصى وبيت المقدس 
مقدمة لتطمع المسمميف إلى بالد الشاـ، فخاضوا " أسامة بف زيد"في فمسطيف، لذلؾ كانت حممة 

المعارؾ ألجؿ ذلؾ وكاف مف أبرزىا معركة أجناديف بقيادة خالد بف الوليد قرب بيت جبريف، 
 12ومعركة فحؿ بيساف، أما المعركة الفاصمة فكانت معركة اليرموؾ شمالي األردف في 

خالد بف "و" أبو عبيدة" ألفا بقيادة 36 ـ، والتي واجو فييا جيش المسمميف المكرف مف 636أوت
 ألؼ، وقد أّدت ىذه المعركة إلى فتح بالد 200رضي اهلل عنيما جيش الرـو البالغ " الوليد

، وقتؿ  .  ألؼ قتيؿ مف الرـو130الشاـ وىزيمة الرـو

وجاء عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو بنفسو الستالـ مفاتيح بيت المقدس، بعد أف 
حاصرىا المسمموف بضعة أشير، وىي المدينة الوحيدة في عيد الراشديف التي تولى خميفة 

العيدة "بنفسو استالـ مفاتيحيا، وقد كتب عمر بف الخطاب ألىؿ القدس عيدا اشتير باسـ 
الشاـ الذي توزع عمى " أجناد"مف " جندا"العمرية، وحسب التقسيمات اإلدارية أصبحت فمسطيف 

أربعة أجناد في الراشديف، وأصبحت خمسة في عيد الدولة األموية، وقد أصبح فمسطيف جزءا 
. أصيال في الدولة اإلسالمية ومتفاعال مع تطوراتيا السياسية والحضارية

 ولـ يكف تغّير الدوؿ واألسر الحاكمة ليؤّثر عمى حقيقة أف أىؿ فمسطيف عرب مسمموف 
تمكف الصميبيوف مف احتالؿ فمسطيف وسيطروا عمى . موالوف لدولة اإلسالـ وحكـ اإلسالـ

 ـ، بعد أف خاضوا في بحر مف دماء المسمميف، وقتموا منيـ في القدس حوالي 1099القدس في 
أقسنقر البرسقي " ألؼ وأنيؾ أبطاؿ مجاىدوف مف الصميبييف طيمة فترة حكميـ مف أمثاؿ 70
راية " صالح الديف األيوبي"الذي أسقط إمارة الرىا الصميبية، وقد رفع " عماد الديف زنكي"و

الجياد وأعاد توحيد الشاـ ومصر تحت قيادتو، وخاض معركة حطيف مع الصميبييف وىي 
 1 . إلى تحطيـ الوجود الصميبيأدتمعركة فاصمة في التاريخ، 

                                                           
 .08محسف محمد صالح، المرجع السابؽ، ص  1
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وقد تابع الصميبيوف حمالتيـ وتمكنوا مف السيطرة عمى الشريط الساحمي بيف يافا وصور 
، إلى أف (بسبب الصراعات الداخمية في الدولة األيوبية)كما سيطروا مرة أخرى عمى القدس 

واستمرت كذلؾ حتى االحتالؿ البريطاني لفمسطيف سنة . عادت نيائيا إلى حظيرة اإلسالـ
 ـ، وواجيوا الزحؼ المغولي عمى أرض 205ـ، وقد خمؼ المماليؾ الدولة األيوبية سنة 1917

و التي تعّد مف المعارؾ الفاصمة في " قطز"ـ بقيادة 1260" عيف جالوت"فمسطيف في معركة 
 .التاريخ

ثـ تابع المماليؾ مشروع تحرير فمسطيف وبالد الشاـ مف بقايا الصميبييف، فاسترد الظاىر 
األشرؼ "ثـ ابنو " سيؼ الديف قالووف"العديد مف المناطؽ في فمسطيف والشاـ، ثـ تابعو " بيبرس"

، الذي تـ عمى يديو إلنياء الوجود الصميبي في بالد الشاـ بإسقاطو مممكة "خميؿ بف قالووف
عكا الصميبية، لتعود السيطرة الكاممة عمى فمسطيف والشاـ مف جديد لحكـ اإلسالـ، وقاـ 

 ـ، واستمر حكميـ حتى نياية الحرب العالمية 1516العثمانيوف بالسيطرة عمى فمسطيف سنة 
. ـ1918األولى سنة 

 ـ، وىي أطوؿ فترة 1917 سنة حتى 1200استمر الحكـ اإلسالمي لفمسطيف نحو 
تاريخية مقارنة بحكـ آخر، كاف الحكـ فييا مسمما، والشعب مسمما وغّطى الحكـ كؿ فمسطيف 
وليس بعضيا، كما ضرب المسمموف المثؿ األعمى في التسامح الديني وحّرية األدياف، فكانوا 

  1.خير مف خدـ األرض المقّدسة وحمى حرمتيا

 الفرع الثالث

 2تفنيد المزاعم التاريخية اليهودية في فمسطين

ال يقبؿ القانوف الدولي العاـ االدعاءات الصييونية القائمة عمى مفاىيـ ذات صفة 
. وغيرىا " الوعد اإلليي"و " أرض اهلل المقّدسة"و " شعب اهلل المختار: "رئيسية مثؿ

                                                           
 .08محسف محمد صالح، المرجع السابؽ، ص  1
، 1 عصاـ ارشيدات، داود عبيدات، حسيف محافظة، بساـ القرعاف، دراسات في القضية الفمسطينية، دار الكندي، إربد، ط 2

 .18، ص1992
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إف مما يدؿ عمى تيافت دعوى الصالت التاريخية لمييود بفمسطيف محاوالت الصييونية 
المتكررة، إيجاد وطف ليـ في األرجنتيف وشرؽ إفريقيا ومحاوالتيـ الحصوؿ عمى براءة وثيقة 

ومالكيا بال " سيد فمسطيف المطمؽ"استيطاف مف السمطاف العثماني، الذي أطمقوا عميو اسـ 
. (السمطاف عبد الحميد)منازع، إغراء لو ولكنو لـ ُيذعف ولـ يميف أماـ ىذه اإلطراءات الزائفة 

 مميوف ييودي يقّدسوف فمسطيف ويحنوف إلييا، ويقيموف ليا 15إذا كاف العالـ اليـو يضـ 
في قموبيـ منزلة، فيناؾ مميار مسمـ  ومميار مسيحي تربطيـ بيا أوثؽ الروابط ويحؽ ليـ أف 

إف صمة العرب بفمسطيف تضرب بجذورىا إلى . يطالبوا باألراضي المقّدسة نحو ما يّدعيو الييود
العصور القديمة وتستمر طواؿ العصور الوسطى والحديثة، فقد كاف الفتح العربي اإلسالمي 

. تجديدا لصيغتيا العربية القديمة، واستمر طابع فمسطيف عربيا إسالميا إلى وقتنا الحاضر

لو قّدر لمعالـ أف يأخذ بالمنطؽ الصييوني، الذي يدور حوؿ حؽ شعب مف الشعوب في 
أف يعود إلى حكـ وتممؾ بمد أقاـ فيو فترة مف الزمف، فإف لنا أف نتصّور الفوضى التي ستسود 

 1.العالـ واإلضراب الذي يعّمو نتيجة ذلؾ

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .18عصاـ ارشيدات، داود عبيدات، حسيف محافظة، بساـ القرعاف، ص  1
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 المطمب الثاني

 تعريف الكيان اإلسرائيمي

ُعِرؼ الييود منذ األزؿ بنفوسيـ الضعيفة والخبيثة وتعّطشيـ لمقتؿ والفتف والفساد،   
وتجّرئيـ عمى اهلل عز وجؿ وقتميـ ألنبيائو لذلؾ حكـ اهلل عمييـ بالشتات والتيو في األرض، 

وبعد ظيور فكرة الصييونية التي صنعوىا مع الغرب، اختاروا أرض فمسطيف إلقامة كيانيـ فييا 
 .مستنديف في ذلؾ إلى مزاعـ دينية تربطيـ بيا

 الفرع األول

 1معنى إسرائيل

سرآئيؿ بمدة ميموزة   إسرائيؿ اسـ أعجمي، وفيو سبع لغات، إسرائيؿ وىي لغة القرآف وا 
سرائيؿ بمّدة بعد الياء مف غير ىمزة، وىي قراءة األعمش  مختمسة، حكاىا شنَّبوذ عف ورش، وا 

سراِئؿ بغير ياء بيمزة  سراييؿ قرأ الحسف والزىري بغير ىمز وال مدٍّ، وا  وعيسى بف عمر، وا 
سراَءؿ بيمزة مفتوحة، وتميـ يقولوف إسراِئيف . مكسورة، وا 

يؿ ىو اهلل، وقيؿ إسرا : ومعنى إسرائيؿ، عبد اهلل قاؿ ابف عباس إسرا بالعبرانية ىو عبد، وا 
ىو صفوة و إيؿ ىو اهلل، وقيؿ إسرا مف الشّد، فكأف إسرائيؿ الذي شّده اهلل وأتقف خمقو، ذكره 

سّمي إسرائيؿ ألنو ذات ليمة حيف ىاجر إلى اهلل تعالى، فُسمِّي إسرائيؿ : "الميدي وقاؿ السَُّييِمي
: أي أسرى إلى اهلل ونحو ىذا، فيكوف بعض االسـ عبرانيا وبعضو موافقا لمعرب، وقاؿ القفاؿ

. بالعبرانية في معنى إنساف، فكأّنو قيؿ رجؿ اهلل" إسرا"قيؿ إف 

اهلل )أو  (يجاىد مع اهلل)وجاء في قاموس الكتاب المقّدس أنيا كممة عبرية معناىا 
، وسبب التسمية أف المالؾ أطمؽ عميو ىذا االسـ حيف صارعو حتى مطمع الفجر، (يصارع

والذي يظير مف خالؿ التوراة أف يعقوب صارع اإللو ال الممؾ أي أف اهلل أطمقو عمى يعقوب 
. عندما صارعو

                                                           
بنو إسرائيؿ والييود والذيف أحمد معاذ عمواف حقي، "، 2006، 01 مجمة جامعة الشارقة لمعمـو الشرعية واإلنسانية، العدد 1

 ، ص  "(دراسة تحميمية)ىادو 
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، فيو ُمستعمرة أوجدىا االستعمار البريطاني والعالمي، كما "إسرائيؿ"أما مصطمح دولة 
، ىو (إسرائيؿ)أوجد االستعمار الفرنسي الجزائر، إف اّدعاىـ أنيـ ينتموف إلى النبي يعقوب 

اّدعاء غير صحيح إنيـ متّمبسوف يستعمموف الديف كعذر، يمبسوف ثوب يعقوب ليكوف ليـ بعض 
. الشرعية الدينية، إف استعماؿ الديف واستغالؿ الييودية ىو استغالؿ لمييود أتباع النبي موسى

أي أف إسرائيؿ إنتاج الحركة الصييونية االستعمارية األوروبية، وىي مشروع استعماري عدواني 
عمى فمسطيف واألمة العربية أوال، واحتالؿ استيطاني استعماري غير شرعي يجب إنياؤه، كما تـ 

 1.إنياء االستعمار في الفيتناـ والجزائر وفي اليند وفي جنوب إفريقيا

 الفرع الثاني

 2معنى اليهود واليهودية

اليهود  : أوال

ىود : ىو مشتؽ مف الييود أي التوبة، حيف تابوا عف عبادة العجؿ: قاؿ بعض العمماء
التوبة، ىاَد َيُيوُد : الياء والواو، والداؿ أصؿ يدؿ عمى إْرَداٍد وسكوف، والميودة الموادعة، الَيْود

دَ  . تاب ورجع إلى الحؽ، فيو ىائد وقـو ُىود، وفي التوبة معنى ىوادة حاٍؿ وسالمة: ىوًدا وتَيوَّ
. أي السكوف والموادعة: وقيؿ مشتؽ مف اليوادة

سّموا بذلؾ ألنيـ يتيّودوف، أي يتحّركوف عند قراءة التوراة، : قاؿ بف عمرو بف العالء
. إف السماوات واألرض تحّركت حيف آتى اهلل موسى التوراة: ويقولوف

أصؿ اسـ ييود منقوؿ إلى العربية مف العبرانية، وكاف ىو في : "وقيؿ مشتؽ مف العبرانية
العبرانية بذاؿ معجمة في آخره ييوَذا، وىو أحد األسباط، وأكبر أوالد يعقوب عميو السالـ، فقمبت 

 .العرب الذاؿ داال، ألف األعجمية إذا ُعرِّبت غّيرت مف لفظيا

 

                                                           
 .37، 36، ص2012، 1، دار ألسامة، عماف، ط"شحدة شريـ العالوؿ"، ثائر مف فمسطيفإبراىيـ شحدة العالوؿ،   1
 .10أحمد معاذ عمواف حقي، مرجع سابؽ، ص  2
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 1الفرق بين الدولة اليهودية والشعب اليهودي: ثانيا

نظريا ومنطقيا يحيؿ الحديث عف دولة ييودية إلى الطابع واليوية التي تطغى عمى 
الدولة، وتصيغ صورتيا العامة، وعادة ما تتشكؿ ىذه اليوية مف المزج بيف مرّكبات دينية 
وثقافية وتاريخية، تحوي الرموز واألساطير والقيـ والعادات والمعتقدات العامة التي تولييا 

الجماعة مكانة خاصة، وتتمثميا بوصفيا انعكاسا ليا ولروحيا الجمعية، في ىذا السياؽ تكوف 
" دولة الييود"، انعكاسا ليوية الجماعة وروحيا الثقافية، في المقابؿ تحيؿ مفاىيـ "ييودية الدولة"

قومي الذي يرتبط بشكؿ عضوي بالمركب -، بالدرجة إلى البعد الثني"دولة الشعب الييودي"أو 
. الديمغرافي والسكاني لمجماعة التي تسكف الدولة

، ىـ الييود في ىذه الحالة يربطوف  «جماعة متخّيمة» "أندرسوف"وُيفترض ما سّماه 
أنيـ ينتموف ألصؿ واحد -بغض النظر عف التاريخ الموضوعي-بعالقات وجدانية ويعتقدوف

ويشتركوف في ماٍض واحد موّغؿ في القدـ، واألىـ يتخّيموف أنفسيـ ضمف مستقبؿ ومصير 
مشترؾ يجمعيـ، حيث تشّكؿ الدولة اإلطار السياسي الذي يتمكف فيو ىؤالء مف التعبير عف 

إرادتيـ، بمعنى آخر تحيؿ الدولة الييودية إلى طابع عاـ وىوية، فيما تحيؿ دولة الشعب 
. الييودي إلى البعد القومي وبالضرورة الديمغرافي

وعمى الرغـ مف االدعاء األساسي الذي رَفعو آباء الحركة الصييونية مف أف الييودية 
" الطابع"و" اليوية"وخالفا لممسيحية أو اإلسالـ ىي ديف وقومية، وبالتالي ال يمكف الفصؿ بيف 

مف جية، وبيف المرّكب القومي مف جية أخرى، إاّل أف ىذا االّدعاء تعّرض لمنقض والنقد مف 
قبؿ كثير مف الباحثيف خاصة عمماء االجتماع والمؤّرخيف، الذيف يرفضوف النظر إلى اليوية 

الييودية والقومية بوصفيا ىوية ثابتة وقبمية ومطابقة لمديف، بقدر ما يعتبرونيا تشّكال اجتماعيا 
عمى إنتاج " ساند"ِشيَد في ظروؼ تاريخية خاصة، حيث عممت الحركة الصييونية بحسب 

التطابؽ بيف الديف والقومية، وعرضو بوصفو حالة طبيعية ودائمة وفوؽ تاريخية، وىو ما 
. يناقض بحسبو الوقائع التاريخية المثبتة

                                                           
 .14، ص2011، مؤسسة األياـ، راـ اهلل، د ط، في معنى دولة ييوديةىنيدة غانـ، أنطواف شمحت،   1
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ومع ذلؾ مف الميـ ىنا التوضيح باف القومية ىي تشّكؿ اجتماعي ال يعني اعتبار 
القومية الييودية زائفة، أو إنكار وجود تاريخ ييودي بؿ ال يعني أف االعتقاد بأف الييودية ىي 
قومية وديف حممو شعب واحد منذ آالؼ السنيف، واستمر إلى يومنا ىذا ىو باألساس اعتقاد 

، تمت صياغتو وبناؤه الحقا، حيث تـ استقطاب األساطير (بالمعنى العاـ لمسياسي)سياسي 
التوراتية والمعتقدات الدينية والحديث عنيا كأحداث تاريخية حقيقية، نّظمت ورتّبت في رواية 

تحكي عف الماضي المشترؾ، بيدؼ تحقيؽ مشروع سياسي ىو بالذات مشروع عمماني 
 1.أوروبي

عقيدة توحيد اهلل، : وتقـو الديانة الييودية حسبما يذكر الييود أنفسيـ عمى جممة أصوؿ
عقيدة توريث األرض -عقيدة االختيار اإلليي لبني إسرائيؿ، شعب اهلل المختار، أبناء اهلل وأحّباؤه

 أوعقيدة المنتظر أو المسيا -المقّدسة فمسطيف إلبراىيـ عميو السالـ ونسمو مف بني إسرائيؿ
. الماشيح كما ُيسّمونو

:  والكتب المقّدسة في الديانة الييودية ىي

 سفرا، والقسـ األوؿ منيا ىو التوراة، والقسـ الثاني ىو 39ويتكوف مف : العيد القديـ -1
واألمثاؿ - سفرا، والقسـ الثالث ىو الصحؼ والكتب ويعني بالحكـ21أسفار األنبياء ويتكّوف مف 

 .والمزامير واألخبار التاريخية الخاصة بالييود بعد خراب الييكؿ
 ويأتي التممود الشريعة الشفيية لمييود في 2.ومعناه التعاليـ أو الشرح أو التفسير: التممود -2

 .المرتبة األولى قبؿ التوراة كمصدر ديني

 

 

 

 
                                                           

 .14 المرجع السابؽ،  ىنيدة غانـ، أنطواف شمحت، 1
 .90محسف محمد صالح، مرجع سابؽ، ص  2
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 الفرع الثالث

معنى الصهيونية 

، وغّذاىا 19ىي حركة سياسية نشأت وترعرعت وسط القوميات األوروبية في القرف 
االستعمار األوروبي، وتيدؼ إلى حشد المالييف مف الييود في العالـ في كياف ييودي قومي 
بفمسطيف استنادا إلى مزاعـ تاريخية وخرافات دينية تربطيـ بيا، واتخاذ فمسطيف نقطة انطالؽ 

( Zion)لدولة كبيرة تمتد مف الفرات إلى النيؿ، وقد سّميت بيذا االسـ نسبة إلى جبؿ صييوف 
 1.بالقدس

 الفرع الرابع

 2مستقبل إسرائيل في الدين والتاريخ

بقرب زواؿ -2003 و 1999رئيس الكنيست ما بيف " ابراىاـ بورج"أقّر القائد الصييوني 
العد التنازلي لنياية المجتمع ...الكياف الصييوني عمى شفا االنييار»: فقاؿ- دولة إسرائيؿ

إسرائيؿ تقـو حاليا عمى ...اإلسرائيمي قد بدأ، إف الجيؿ الحالي يكوف الجيؿ الصييوني األخير
إف دولة بال قانوف ال يمكف . الحكـ فييا لمجموعة مف الفاسديف منتيكي القانوف...الفساد والظمـ

. «أف تعيش

، ىو ما سبؽ القرآف الكريـ إلى تقريره، لقد وعد المولى بزواؿ "إبراىاـ بورج"إف ما أقّر بو 
..." فتمؾ بيوتيـ خاوية بما ظمموا، إف في ذلؾ آلية لقـو يعمموف: "...الظالميف المفِسديف فقاؿ

 14فانظر كيؼ كاف عاقبة المفسديّف النمؿ آية : "..، وقاؿ عز وجؿ52النمؿ أية 

ف أىؿ فمسطيف  إف ىزيمة الييود وزواؿ الكياف الصييوني وعد إليي لف يتخّمؼ، وا 
. سينتصروف عمى الييود

 
                                                           

 .20عصاـ ارشيدات، داود عبيدات، حسيف محافظة، بساـ القرعاف، مرجع سابؽ، ص  1
رياض محمود »، 2014، "استشراؼ مستقبؿ الصراع الصييوني اإلسالمي في فمسطيف" المؤتمر العممي الدولي السادس  2

 .25-24، ص«قاسـ، مستقبؿ الصراع اإلسالمي الصييوني في فمسطيف في ضوء القرآف الكريـ
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  فف إا  4وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدّن في األرض مرتين ولتلعّن علوا كبيرا﴿"... : وقاؿ أيضا
 ﴾م  5جاء وعد أوالهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خالل الديار وكان وعدا مفعوال﴿

 إن أأسنتم أأسنتم  6رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا﴿
ألنفسكم وإن أسأتم ففلها فف إا جاء وعد ااخرة ليسوووا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوو أول مرة  

  8 عسى ربكم أن يرأكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين أصيرا﴿7وليتّبروا ما علوا تتبيرا﴿
. 8-4سورة اإلسراء مف اآلية 

ىذا ىو حكـ القرآف عمييـ، كما أقاموا دولة ليـ، بعث اهلل عبادا مف عباده ليدّمروىا 
: تدميرا، وىذا الحكـ ليس مقّيدا بمرتيف، بؿ ىو حكـ مفتوح إلى نياية الزماف بدليؿ قولو تعالى

. "وإن عدتم عدنا"

كما يوجد مف بيف الييود أنفسيـ بعض الحركات االستثنائية التي تُشذُّ عف المنظومة 
الييودية الغالبة، وتؤّكد أف ييود إسرائيؿ وكؿ الصياينة في العالـ إنما ىـ ضّد اهلل، فحركة 

، وتعتبر الييودية الصييونية مؤامرة شيطانية، "تعادؿ إسرائيؿ (حراس المدينة)= ناطورى كارتا"
، وليـ 1935وقد تأّسست ىذه الحركة األرثوذوكسية سنة . وتجـز باف دولة إسرائيؿ ضّد اهلل

. مقّر رئيسي في نيويورؾ في حي بروكميف، كما ليـ فروع عديدة في العالـ

الييودية األرثوذوكسية ترفض إقامة دولة إسرائيؿ، وتدعو إلى " ناطورى كارتا"إف حركة 
ألنيـ لـ يأخذوا بحكـ التوراة " ىيرتزؿ"زواليا بسالـ، وتكّفر الصييونية وتكّفر زعماءىا ابتداء مف 

في ىذه النقطة، والقائؿ بأف اهلل حكـ عمييـ بالتشّرد عقوبة ليـ عمى أفعاليـ، وحّثيـ عمى التوبة 
وطمب منيـ إعادة بناء دولة ليـ، وما يفعمو حاخامات إسرائيؿ اليـو ىو تضميؿ لمناس وكفر 

إنيـ ُميرطقوف يغسموف ...وتحريؼ لمتوراة عف معانييا األصمية، فيـ مأجوروف باألمواؿ والسمطة
ونظرا ليذه األفكار الجريئة ضّد إسرائيؿ، والتي تدعو إلييا حركة  .أدمغة الناس بعقائد كاذبة

 1 .فإنيا تتعّرض لمضايقات شديدة مف كؿ الييود المؤّيديف  لمصييونية" ناطورى كارتا"

 

                                                           
محمد عثماف الخشت، أحمد المسمماني، أحمد منيسي، صالح سالـ، عاطؼ صقر، عاطؼ معتمد عبد الحميد، مستقبؿ   1

 .34-32، 36، ص2001الصراع العربي اإلسرائيمي، دار قباء، القاىرة، د ط، 
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وتتعّرض دعوتيـ لنوع مف التعتيـ اإلعالمي في الواليات المتحدة والغرب بشكؿ عاـ، كما 
أف وسائؿ اإلعالـ األمريكية ال تغّطي مظاىراتيـ ضّد إسرائيؿ، بؿ تقـو كذلؾ ضّدىـ بعمميات 

حباطيـ تحت ضغط الموبي الصييوني األمريكي  1.تخويؼ إلعاقتيـ وترىيبيـ وا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
محمد عثماف الخشت، أحمد المسمماني، أحمد منيسي، صالح سالـ، عاطؼ صقر، عاطؼ معتمد عبد الحميد، المرجع   

 .34السابؽ، ص
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 المطمب الثالث

تاريخ الصراع العربي اإلسرائيمي 

لـ يتمكف الييود مف اليجرة إلى فمسطيف إال بعد إسقاط عبد الحميد الثاني مف حكـ 
الدولة العثمانية، وتيّيأت ليـ األجواء المناسبة في ظؿ حكـ االتحاد والترقي، حيث قاؿ 

ُأِقرُّ عمى ضوء حديثي مع السمطاف أنو ال يمكف االستفادة مف تركيا، إال إذا تغيرت »": ىيرتزؿ"
إف الييود لف »:  ، وقاؿ أيضا«حالتيا السياسية بدخوليا في حرب أو وقوعيا في مشاكؿ دولية

 1.«يستطيعوا دخوؿ األرض الموعودة طالما السمطاف عبد الحميد قائـ في الحكـ مستمر فيو

 الفرع األول

 2التآمر الغربي اليهودي عمى فمسطين

 :عبر الخطوات التالية وذلؾ

  وظهور الحركة الصهيونية1897مؤتمر بازل : أوال

" تيودور ىرتزؿ"يعتبر ىذا المؤتمر ىو بداية الحركة الصييونية، وقد نادى إلى عقده 
، وقد نجح في تجسيد الفكرة 1897 أوت 29انعقد ىذا المؤتمر في مدينة باؿ بسويسرا في 

. الصييونية بإشراؾ ييود العالـ في القياـ بعمؿ نشترؾ واحد، يعتمد عمى التمويؿ الذاتي

وقّرر المؤتمر الوسائؿ العممية الفّعالة لتحقيؽ ىذا اليدؼ، وقد أطمؽ عمييا برنامج بازؿ، 
: أما الوسائؿ التي اعتبرىا المؤتمر الصييوني كفيمة بتحقيؽ الغاية الصييونية فيي

 .العمؿ الستعمار فمسطيف بالعّماؿ الزراعييف الصناعييف الييود -
 .تنظيـ الييودية العالمية وربطيا بمنظمات عالمية محمية ودولية -

                                                           
، كمية اآلداب، جامعة الممؾ سعود، د ب، د ط، صفحات مجيولة في تاريخ األطماع الصييونية في فمسطيف سييؿ صاباف،  1

. 06د س، ص
 أنموذجا، مذكرة ماستر، كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية بسكرة، 1948، حرب الصراع العربي اإلسرائيمي خولة صامري،  2

 .16، ص2013
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. اتخاذ القرارات التمييدية لمحصوؿ عمى الموافقة الضرورية لتحقيؽ ىدؼ الصييونية -

 م 1916اتفاقية سايكس بيكو : ثانيا

كانت بريطانيا تفاوض العرب عمى استقالؿ بالدىـ المشرقية ووحدتيا، وفي نفس الوقت 
بحثت مع فرنسا وروسيا تقسيـ اإلمبراطورية العثمانية، وخّططت مع الصييونية العالمية الحتواء 

قامة دولة إسرائيؿ بيا، وفي  ، توّصمت مع حميفتيا فرنسا وروسيا 1916 مارس 04فمسطيف وا 
. القيصرية إلى اتفاؽ حوؿ تقسيـ ىذه اإلمبراطورية

كما نص االتفاؽ عمى إنشاء إدارة دولية في فمسطيف، ولـ يرد في ىذه االتفاقية أي ذكر 
 1.لمييود، بؿ بدى فييا بوادر المؤامرة االستعمارية عمى فمسطيف

 2 م1917تصريح أو وعد بمفور : ثالثا

يعتبر ىذا الوعد مف أغرب الوثائؽ الدولية في التاريخ، إذ منحت بموجبو دولة استعمارية 
عمى حساب مف  (الصياينة)إلى جماعة ال تستحقيا  (فمسطيف)أرضا ال تممكيا  (بريطانيا)

، مما أّدى إلى اغتصاب وطف وتشريد الشعب (الشعب العربي الفمسطيني)يمتمكيا ويستحقيا 
بكاممو عمى نحو ال سابقة لو في التاريخ، ومما يسترعي االنتباه أف بريطانيا أقدمت عمى ىذه 
الجريمة قبؿ أف تصؿ جيوشيا إلى القدس، وفي الوقت الذي كانت تتقّدـ فيو ىذه الجيوش 

بفضؿ مساعدة حمفائيا العرب وتضحيات شعب فمسطيف الذي كاف يناضؿ في سبيؿ الحرية 
. واالستقالؿ

ـ عمى شكؿ كتاب موّجو مف وزير 1917 تشريف الثاني 02جاء صدور ىذا الوعد في 
بمثابة شيادة زواج غير " روتشيمد"إلى المورد " لويد جورج"في حكومة  (بمفور)خارجية بريطانيا 

نقّدس بيف اإلمبريالية البريطانية والحركة الصييونية االستعمارية عمى حساب شعب فمسطيف 
ومستقبؿ األمة العربية بأسرىا، كما أف صدور ىذا اإلعالف في حينو كاف تتويجا لجيود الفريؽ 

، وبرز كعالـ 1874ولد ويزمف في روسيا )" حاييـ وايزماف"الصييوني البريطاني بزعامة 
                                                           

 .20 خولة صامري، المرجع السابؽ، ص  1
 .34 عصاـ ارشيدات، داود عبيدات، حسيف محافظة، بساـ القرعاف، مرجع سابؽ، ص 2
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-1897باؿ –كيميائي وشارؾ في جميع المؤتمرات الصييونية عدا المؤتمر الصييوني األوؿ 
، حيث عمؿ مدّرسا في جامعة فيكتوريا بمانشيستر وسرعاف ما 1904ىاجر إلى بريطانيا عاـ 

 .أصبح مف أبرز الشخصيات الصييونية في بريطانيا

 1مؤتمر السالم في فرساي والوطن القومي اليهودي: رابعا

منذ أف توقفت الحرب، بدأ المنتصروف يقتسموف الغنائـ أة باألحرى بدأ التنافس بيف 
 يناير 18قبؿ أف يبدأ المؤتمر أعمالو في . حمفاء األمس عمى غنائـ وأسالب المنيزميف

" ىربرت صامويؿ"ـ كانت الصييونية قد أعّدت وفدىا لممؤتمر، وشّكمت لجنة خاصة مف 1919
وفي نوفمبر . ، كما ضّمت المجنة أعضاء ييود صياينة وغير صياينة"سكولوؼ"و " وايزماف"و

 ـ كانت المنظمة الصييونية قد رفعت مذّكرة إلى وزارة الخارجية البريطانية تحمؿ 1918
. لتقديميا إلى مؤتمر السالـ (بصدد إنشاء وطف قومي ييودي في فمسطيف)مقترحات 

اشتممت المذكرة عمى تصريح بمفور وطمب أف تكوف بريطانيا دولة االنتداب عمى 
فمسطيف، ثـ نصت عمى الحدود المقترحة لموطف الييودي، وطالبت المذكرة أف يتـ العمؿ عمى 
إخضاع الفمسطينييف لشروط معنوية، سياسية واقتصادية مالئمة لتزايد السكاف الييود، تؤّدي في 

 كؿ التدابير غ، إلى جانب ذلؾ فمف الضروري أف تصا(جميورية ييودية)النياية إلى إنشاء 
إضافة . القانونية واإلدارية واالقتصادية بما يتفؽ ونمو الفرص لتطوير الوطف القومي الييودي

إلى المغة العبرية وأياـ العطؿ الييودية، وعدـ منح أي امتيازات في فمسطيف دوف أف يكوف 
وجية نظره في تمؾ االمتيازات، ىذا المجس الذي سيكوف مف  (لممجمس الييودي لفمسطيف)

. (تشجي اليجرة الييودية إلى فمسطيف)ميامو 

 ورغـ أف المذكرة أّكدت أنو لف يكوف لممجمس أي عالقة مباشرة أو غير مباشرة 
باألماكف المسيحية أو اإلسالمية المقّدسة، إال أنو سيرغب في التوصؿ إلى السيطرة عمى 

بعّدة مالحظات عمى ىذه المذكرة، توقفت " أورمبسي غور"األماكف الييودية المقّدسة، وقد نّوه  

                                                           
، 2009، 1، دار كنوز المعرفة العممية، عماف، طاالتحاد األنجمو ييودي لمسيطرة عمى فمسطيف صالح بف محمود السعدوف،  1

 .496ص
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عند الحدود واألماكف المقّدسة، ألف المسمميف متخّوفوف فعال مف أف الييود يريدوف منطقة 
. الييكؿ القديـ، التي تشغميا اآلف الجوامع

أحد أبرز الصياينة بأمريكا وعضو الوفد " فرانكفورتر" ـ وضع 1919 فبراير 28وفي 
الصييوني مشروعا آخر أكثر تفصيال مف السابؽ، حيث طالب باتخاذ شكؿ صؾ االنتداب وىو 

مشروعو بتثبيت " فرانكوفرتر"ال يختمؼ مف حيث األسس عف المشروع السابؽ، فقد لّخص 
تصريح بمفور نصا في وثيقة االنتداب، وأف يكوف المبدأ الذي تقـو عميو وثيقة االنتداب إقامة 

 1.وطف قومي ييودي في فمسطيف، وتطويره إلى بمد ذي حكـ ذاتي ينتيي إلى حكومة ممثمة

 الفرع الثاني

االنتداب البريطاني عمى فمسطين والمقاومة العربية 

 181االنتداب البريطاني عمى فمسطين وقرار التقسيم : أوال

بعد الحرب العالمية األولى تـ تقسيـ الغنائـ بيف الدوؿ المنتصرة، وكانت فمسطيف مف 
نصيب بريطانيا حيث وقعت تحت انتداب ىذه األخيرة، وأعمف صؾ االنتداب مف قبؿ عصبة 

 ووضع موضع 1922 تموز 24، وُصوٍدؽ عميو في 1921 تموز 05األمـ المتحدة بتاريخ 
، وقد اعتبر الييود آنذاؾ أنيـ حصموا عمى اعتراؼ عالمي بإقامة 1922 أيموؿ 29التنفيذ في 

 2.وطف قومي في فمسطيف

، يقضي بتقسيـ فمسطيف إلى 1947عاـ  (2-د) 181وأصدرت الجمعية العامة قرار  
دولتيف عربية وييودية، ىذا القرار أّدى إلى غضب الشعب الفمسطيني بصفة خاصة والشعوب 

 .1948العربية بصفة عامة مما أّدى إلى اندالع حرب 

 

                                                           
 .498صالح بف محمود السعدوف، المرجع السابؽ، ص  1
 .22، ص2011، 1، دار البداية، عماف، طفمسطيف بيف القانوف الدولي واالتفاقيات الدوليةبشير شريؼ يوسؼ،   2



اإلنســـان حقـــوق ومعـادلـــة...إســـرائيـل فـلسطيـــن،: الفصــــل األول    
 

68 
 

 1:م1948حرب النكبة : ثانيا

، وقد انتيت ىذه الحرب "حرب النكبة"ويسمييا العرب " حرب االستقالؿ" يسّمييا الييود 
لى نتيجة مذىمة إذ تعّرضت سبعة جيوش تابعة لسبع دوؿ عربية إلى ىزيمة منكرة، ال نقوؿ إ

أماـ جيش واحد لدولة واحدة، ولكف أماـ عدد مف المنظمات الييودية شبو العسكرية، وىي تمؾ 
َدت بعد ذلؾ تحت اسـ  ". جيش الدفاع اإلسرائيمي"التي ُوحِّ

كاف القتاؿ الذي نشب بيف السكاف العرب والييود بعد إقرار التقسيـ قتاال ذا طابع إرىابي 
 كاف الظاىر أف 1948مف جية، وقتاال دفاعيا مف جية أخرى، وعند حموؿ شير مارس 

الفمسطينييف وأعوانيـ مف المتطّوعيف العرب ليـ اليد العميا، لكف ىذا كاف انطباعا زائفا، إذ أف 
الصياينة لـ يكونوا بعد قد وضعوا خطتيـ اليجومية موضع التطبيؽ، كاف ىؤالء قد بدأوا بوضع 

 مترقبيف ما يجري، وكاف انتياء االنتداب الذي قّرر 1945تفاصيؿ تخطيطيـ الحربي في عاـ 
 مف شأنو أف ُيحِدَث فراغا قانونيا، كما كاف عمى 1948 ماي 15لو البريطانيوف بتاريخ 

. الصياينة أف يحّققوا دولتيـ

، وىدفيا احتالؿ المنطقة "Daletداليت "أما خّطتيـ األكثر طموحا فكانت خطة 
وفي أفريؿ . القدس-المقترحة لمدولة الييودية وكذلؾ ما جاوز ذلؾ، أي القدس ونتوء تؿ أبيب

 قامت الياغانا ومتطّوعوىا مف الخارج بشّف عمميات واسعة في أرجاء فمسطيف كميا، 1948
-تؿ أبيب-كانت العممية األولى ىي اليجـو عمى القوى الفمسطينية الواقعة عمى طريؽ يافا

القدس، واحتالليا وتدميرىا، ودارت معركة رئيسية عمى مسافة قصيرة غرب القدس في ىضبة 
بمدة القسطؿ، فأبمى فييا الفمسطينيوف بالء حسنا، وتناوب الطرفاف السيطرة عمى البمدة مرات 

. عديدة

قرية دير ياسيف، " شتيروف"و " إيرغوف"في الوقت عينو ىاجـ اإلرىابيوف مف عصابتي 
 شخصا، وىي تقع عمى مسافة ثالثة أمياؿ مف 245وأبادوا معظـ سكانيا البالغ عددىـ 

  1.القسطؿ

                                                           
، مكتب مجمة البياف، د د ف، د ط، د !وماذا بعد؟ .. عاما مف الفشؿ60العممانيوف وفمسطيف عبد العزيز مصطفى كامؿ،   1

 .15ب، دس، ص
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إف ىذه األحداث ودحر اليجـو التضميمي الذي شّنو القاوقجي عمى مستوطنة ييودية في 
الشماؿ، لتحويؿ األنظار عف ىجـو آخر كبير، قد أحدث صدمة عنيفة في أرجاء فمسطيف وفي 
الوطف العربي بأسره، وقد أّدى ذلؾ إلى عقد اجتماع لمجامعة العربية لمنظر في إرساؿ الدوؿ 

. العربية جيوشيا النظامية إلى فمسطيف

لقد أّدت اليجمات الييودية ابتداء مف النصؼ الثاني مف شير أفريؿ إلى سقوط طبرية 
، 28، وشرؽ الجميؿ في 26، والقدس الغربية في 25، ويافا في 23 منو، وحيفا في 18في 

 12 منو، وبيساف في 12-11 ماي، وصفد في 9-8والسيؿ األوسط بيف المطروف والرممة في 
كانت تمؾ اليجمات بالغة الوحشية وأّدت ىي وما صاحبيا .  منو أيضا12منو، وقرى النقب في 

مف فزع وحرب نفسية واكتساح فعمي إلى تجزئة فمسطيف، وتدمير عدد مف قراىا بشكؿ متعّمد، 
. وطرؼ الكثير مف أىالييا ليصبحوا الجئيف

وفي الرابع . وجاء تدخؿ الدوؿ العربية متأخرا جّدا، وأقؿ ما يجب بكثير إلنقاذ فمسطيف
 دقيقة عمى ىذا 11 أعمف الصياينة قياـ دولة إسرائيؿ ما إف مضت 1948عشر مف ماي 

اإلعالف، حتى بادرت الواليات المتحدة األمريكية إلى االعتراؼ بإسرائيؿ، وفيما جرى بالقوة 
خمؽ دولة ييودية موسعة بمساحة تتجاوز ما قّرره قرار التقسيـ، فإنو لـ يعمف عف قياـ دولة 

عربية فمسطينية، وقد وقع القسـ الشرقي مف وسط إسرائيؿ تحت سيطرة شرؽ األردف، وىو الذي 
جرى ضّمو بعدئذ، والذي يسمى الضفة الغربية إلى مممكة األردف الموسعة، ووقع قطاع غزة 
تحت السيطرة العسكرية المصرية، وأصبح مئات اآلالؼ مف الفمسطينييف بعداد الالجئيف في 
أقساـ مف فمسطيف، كانت تحت السيطرة العربية وفي األقطار العربية المجاورة، وىكذا لـ تعد 

 2.فمسطيف موجودة قط

 3 1967" حرب يونيو"حرب النكسة : ثالثا

حرب )يسمييا الييود " التحرري"ىي الحرب الثانية في العيد الثوري القومي التقدمي 
 يونيو، وقد كانت عارا لـ تمسح 05أو حرب ( حرب النكسة)، ويسمييا العرب (األياـ الستة

                                                                                                                                                                
 .185، ص2003، 1 سميح فرسوف، فمسطيف والفمسطينيوف، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 1
 .186سميح فرسوف، فمسطيف والفمسطينيوف، المرجع السابؽ، ص  2
. 36 عبد العزيز مصطفى كامؿ، مرجع سابؽ، ص 3
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، حيث كاف ىدؼ الييود مف دخوليا احتالؿ القدس، فتحقؽ االحتالؿ ولـ ُتحّرر  آثاره إلى اليـو
القدس إلى اآلف بعد أكثر مف أربعيف عاما عمى احتالليا، بؿ احتمت أراٍض أخرى لتأميف بقاء 
القدس بيد الييود، ولتبقى عمميات المقايضة والمساومة عمييا، وكاف في مقدمة ذلؾ احتالؿ 

أخرى بعد " تحرير"سيناء التي لـ تترؾ إال بعد تعيد النظاـ في مصر بعدـ دخوؿ أي حرب 
.  ـ1978الموّقعة عاـ " كامب دايفيد"تحريرىا، وذلؾ ما كاف ىو جوىر اتفاقية 

وكذلؾ اخذ الييود في حرب النكسة مف السورييف أرض الجوالف، ومف األردف الضفة 
الغربي لمسبب ذاتو، وليكوف التخمي عف تمؾ األراضي منقوصة الّسيادة ثمنا لمتخمي عف تبني 

وقد كانت تمؾ الحرب نقطة تحوؿ خطيرة في ميزاف القوى بيف الكياف . قضية القدس مستقبال
العدو، وبيف األنظمة العربية واإلسالمية كافة، وقد اندلعت بعد معمومات مضّممة قّدميا الروس 

، وكاف الروس الشيوعيوف ييدفوف مف إشعاؿ تمؾ (جماؿ عبد الناصر)لرفيقيـ الثوري القومي 
الحرب إلى توريط المصرييف فييا، لُيقبموا عمى شراء المزيد مف السالح الروسي، وكانوا يريدوف 

. باإلضافة إلى ذلؾ، إفادة صديقيـ الحقيقي في المنطقة والكياف الييودي المعادي

وكانت عممية التضميؿ السوفييتية الروسية تترّكز عمى إيياـ المصرييف بأف سورية مقبمة 
عمى حرب تشّنيا عمى دولة الييود، وقد صّدؽ عبد الناصر ذلؾ، وأعمف حالة الطوارئ، وبدأ 
في إطالؽ التصريحات النارية بتدمير دولة إسرائيؿ، وىو ما استغمو الييود واستعمموه ذريعة 

. لبدء الحرب التي كانوا مف طرفيـ قد أكمموا االستعدادات ليا

وفي مقابؿ إعالف الطوارئ بشكؿ  صوري مف الجانب المصري، أعمنت الطوارئ بشكؿ 
حقيقي مف الجانب اإلسرائيمي بدعوى االستعداد ليجـو مصري وشيؾ، وقد بدا الييود الحرب 

، وحّمقت 1967 يونيو 05باليجـو الجوي عمى المطارات العسكرية المصرية في صباح 
المقاتالت اإلسرائيمية عمى ارتفاع منخفض أدنى مف قدرة الرادارات المصرية عمى التقاطيا، 
وبيذا نجحت تمؾ المقاتالت في حسـ المعركة في ساعاتيا األولى مثمما حدث في حرب 

  1 .، لكف ىذه المرة كانت المقاتالت إسرائيمية ولـ تكف بريطانية1956
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وقد فتح المجاؿ لمفوات البرية اإلسرائيمية أف تتجّوؿ في شبو جزيرة سيناء، وتتوغؿ فييا 
  .دوف رقيب أو حسيب، مدعومة بغطاء جوي قوي

أما الجيش المصري الذي فقد غطاءه، وتعّطؿ عطاؤه فقد جاءت لو األوامر بالتولي يـو 
الزحؼ، فارتكبت قياداتو، وُشّمت قدراتو، وتكّبد ألجؿ ذلؾ خسائر فادحة دوف أي إنجاز يذكر، 

 .وكاف نتيجة ذلؾ احتالؿ الييود قطاع غزة الذي كاف تحت سيطرة اإلدارة المصرية

 واحتالؿ أرض سيناء بالكامؿ، وكذلؾ نزع الضفة الغربية مف األردف، وىضبة الجوالف 
. مف سوريا، كؿ ذلؾ في ستة أياـ فقط كاف تخطيط الييود فييا دقيقا

بينما كاف تخّبط القومييف العرب فييا محبطا، وقد أضاؼ الييود إلى أرضيـ بسبب تمؾ 
حرب "أربعة أضعاؼ المساحة التي كانوا قد اغتصبوىا في  (حرب النكسة)الحرب السريعة 

 1".النكبة

 الفرع الثالث

 2محاوالت التسوية السممية لمصراع العربي اإلسرائيمي

: بعد الحروب التي كانت، تـّ المجوء إلى الطرقة السممية لحؿ ىذا ا لنزاع وذلؾ كما يمي  

 1978اتفاقية كامب دايفيد :  أوال

، عندما زار الرئيس 1978طرأ عنصر جديد في الحالة في الشرؽ األوسط في نوفمبر 
سرائيؿ " المصري أنور السادات القدس، ونتيجة لذلؾ أّدت المفاوضات المباشرة بيف مصر وا 

 عمى إطاريف 1978 توسيط إلى التوقيع في سبتمبر  التي شاركت فييا الواليات المتحدة
".  كامب دايفيد"التفاقات السالـ عرفا باتفاقات 

وبالرغـ مف المعارضة الشديدة مف معظـ البمداف العربية األخرى ومنظمة التحرير 
، وانسحبت 1979الفمسطينية، أّدت االتفاقات إلى توقيع معاىدة سالـ بيف البمديف في مارس 
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، دعا رئيس 1982، وفي سبتمبر 1982القوات اإلسرائيمية نتيجة لممعاىدة مف سيناء في أفريؿ 
عمى منح الفمسطينييف الحكـ الذاتي في األرض الفمسطينية " رونالد ريغاف"الواليات المتحدة 

، "لسالـ دائـ وعادؿ وثابت"باالرتباط مع األردف، وقاؿ إف ىذا االرتباط يوّفر أفضؿ فرصة 
. ودعا أيضا إلى تجميد إقامة المستوطنات اإلسرائيمية

الواردة في قراري مجمس " األرض مقابؿ السالـ"واستندت مبادرتو لمسالـ عمى صيغة 
، وفي الشير ذاتو اعتمد مؤتمر القمة الثاني عشر (1973 )338، و (1967 )242األمف 

لجامعة الدوؿ العربية  الذي ُعقد في فاس بالمغرب إعالنا يدعو إلى انسحاب إسرائيؿ مف 
، وتفكيؾ المستوطنات اإلسرائيمية في األراضي 1967األراضي التي احتمتيا في عاـ 

لى إقامة دولة فمسطينية  عادة تأكيد حؽ الفمسطينييف في تقرير المصير، وا  الفمسطينية المحتمة، وا 
مستقمة بعد فترة انتقالية تحت إشراؼ األمـ المتحدة، ودعا إعالف فاس أيضا مجمس األمف إلى 

، وفي وقت "بيف جميع دوؿ المنطقة، بما فييا الدولة الفمسطينية المستقمة"أف يضمف السالـ 
 1.الحؽ مف تمؾ السنة رّحبت الجمعية العامة بخطة السالـ العربية

 2االنتفاضة األولى: ثانيا

، وذلؾ بدوف مقّدمات 1987 كانوف األوؿ 08انطمقت االنتفاضة الشعبية الفمسطينية في 
نما تتويجا لسمسمة مف المظاىرات والصدمات ضّد قوات وسمطات االحتالؿ منذ مطمع العاـ  وا 
المذكور، وقد جاءت معتمدة عمى النيوض الثوري، ولـ تكف عفوية العتبارات كثيرة فُقُدسيتيا 
عمى امتداد سنوات االحتالؿ وخاصة مف النصؼ الثاني مف السبعينات ومطمع الثمانينات 

عممية تنظيمية واسعة عمى المستوى الوطني، فشممت مختمؼ طبقات الشعب ورافؽ ذلؾ نشاط 
. مكثؼ لبث الوعي في صفوؼ الجماىير الفمسطينية في المناطؽ المحتمة
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 1 اعتراف منظمة التحرير الفمسطينية بدولة إسرائيل: ثالثا

، وكاف 1988عقد المجمس الوطني الفمسطيني في الجزائر العاصمة في نوفمبر 
أّمد تصميـ " بيانا سياسيا"المجمس الوطني الفمسطيني قد أصدر وثيقتيف رائدتيف، كانت األولى 

المجمس الوطني الفمسطيني عمى التوصؿ إلى تسوية سياسية شاممة لقضية فمسطيف ضمف 
إطار ميثاؽ األمـ المتحدة وقراراتيا، أما الثانية فكانت إعالف استقالؿ دولة فمسطيف، وفيو أعمف 
المجمس قياـ دولة فمسطيف وعاصمتيا القدس بموجب أحكاـ القانوف الدولي، بما في ذلؾ قرار 

، الذي نص عمى تقسيـ فمسطيف إلى دولتيف عربية 1947لعاـ  (2-د) 181الجمعية العامة 
. وييودية

وبإصدارىا ىاتيف الوثيقتيف، اعترفت منظمة التحرير الفمسطينية بالفعؿ بدولة إسرائيؿ 
ذلؾ صراحة أثناء االجتماع الذي عقدتو الجمعية العامة في جنيؼ " ياسر عرفات"وأّكد السيد 
بحؽ جميع األطراؼ المعنية بالصراع في الشرؽ األوسط في "، إذ اعترؼ 1988في ديسمبر 

، بما فييا دولة فمسطيف ودولة إسرائيؿ، والدوؿ المجاورة األخرى بموجب "العيش بأمف وسالـ
(. 1967 )242قرار مجمس األمف 

 1991مؤتمر السالم في الشرق األوسط مدريد : رابعا

، أّثرت التغيرات التي شيدىا العالـ كنياية الحرب الباردة، واندالع 1991بحموؿ عاـ 
حرب الخميج وتبعاتيا عمى الوضع في الشرؽ األوسط أيضا، واستأنفت عممية المفاوضات 

، بانعقاد مؤتمر السالـ في الشرؽ األوسط في مدريد، برئاسة كؿ 1991بشكؿ جّدي في أكتوبر 
، الذي ضـّ ألوؿ مرة كؿ ( نوفمبر01- أكتوبر30)مف الواليات المتحدة واالتحاد السوفياتي 

. أطراؼ الصراع وحضر ممثؿ األميف العاـ المؤتمر بصفة مراقب

وسمـ المؤتمر بطمب إسرائيؿ إجراء مفاوضات مع كؿ طرؼ عمى حدة، في حيف تجري 
مناقشة عممية السالـ ألوؿ مرة في إطار مؤتمر دولي، وأنشأ المؤتمر مسارات مفاوضات ثنائية 

، والفمسطينييف الذيف انضموا إلى وفد (لبناف واألردف وسوريا)إلسرائيؿ والدوؿ العربية المجاورة 
أردني فمسطيني مشترؾ، وباإلضافة إلى ذلؾ بدأت في وقت واحد مفاوضات متعّددة األطراؼ 
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، بشأف جوانب إقميمية تتعمؽ بمسائؿ متنوعة تيـّ جميع المشاركيف، ودوال أخرى 1992في يناير 
ميتمة باألمر وشممت ىذه المسائؿ تحديد األسمحة، واألمف اإلقميمي، والمياه والبيئة، والتنمية 

 1.االقتصادية واإلقميمية والالجئيف

ومع أف الجمعية العامة رّحبت بتطور األحداث في الشرؽ األوسط، فقد أعادت تأكيد 
دعوتيا لعقد مؤتمر دولي لمسالـ، برعاية األمـ المتحدة، إذ اعتبرت أف ىذا المؤتمر سيسيـ في 

تعزيز السالـ في المنطقة، وعمى حيف تعثر المؤتمر الدولي فقد نجحت محادثات أوسمو في 
، وأعمف نبأ إبراـ اتفاؽ بيف إسرائيؿ ومنظمة التحرير الفمسطينية، وفي 1993أواخر أغسطس 

 تبادلت إسرائيؿ ومنظمة التحير الفمسطينية رسائؿ االعتراؼ المتبادؿ، 1993 سبتمبر 10
فاعترفت منظمة التحرير بحؽ إسرائيؿ في الوجود، واعترفت إسرائيؿ بمنظمة التحرير 

. الفمسطينية ممثال لمشعب الفمسطيني

 1993اتفاق أوسمو : خامسا

سرائيؿ، الذي عرؼ باتفاؽ  نص االتفاؽ إعالف المبادئ بيف منظمة التحرير الفمسطينية وا 
عالف المبادئ حوؿ (1993أيموؿ )أريحا لمحكـ الذاتي الفمسطيني " غزة"أو اتفاؽ " اوسمو" ، وا 

في الوفد األردني )ترتيبات الحكومة االنتقالية الذاتية، تتفؽ حكومة إسرائيؿ والفريؽ الفمسطيني 
، ممثؿ الشعب الفمسطيني أنو آف (الفمسطيني المشترؾ إلى مؤتمر السالـ حوؿ الشرؽ األوسط

األواف لوضع حّد لعقود مف المواجيات والصراع، واالعتراؼ المتبادؿ لحقوقيما السياسية 
والشرعية ولتحقيؽ تعايش سممي وكرامة وأمف متبادليف، والوصوؿ إلى تسوية سممية عادلة 

 "وسموأ"وشاممة ودائمة ومصالحة تاريخية مف خالؿ العممية السياسية المتفؽ عمييا في اتفاقية 
  .التي منحت فمسطيف لمييود مجانا

إضافة إلى تقزيـ فمسطيف وشطرىا في قطعتيف متباعدتيف جغرافيا في أرض فمسطيف 
العربية، إحداىما في الجية الغربية ُسمِّيتّ غزة، والثانية في الشرؽ وسّميت بالضفة الغربية، 

واالعتراؼ بالكياف الييودي خارج اإلرادة الشعبية الفمسطينية، ىو الذي دفع الييود إلى التحامؿ 
أكثر عمى قطاع غزة منو في  الضفة الغربية لشّدة ما لَقْوُه مف مقاومة شرسة تعمؿ عمى حؽ 
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تقرير المصير لكؿ فمسطيف، بعدـ اعتراؼ سكاف القطاع بالكياف الييودي، وليـ الحؽ في ذلؾ 
: لممبّررات التالية

 .أف أرض فمسطيف العربية مازالت موجودة -
 .أف الشعب الفمسطيني ما واؿ موجودا عمى أرضو -
السيادة العربية عمى فمسطيف ىي التي يفتقدىا الشعب الفمسطيني نتيجة االحتالؿ، وعميو  -

فإف مقّومات أركاف الدولة العربية الفمسطينية مازالت قائمة ومتوّفرة بأركانيا الثالث، وتتحقؽ قياـ 
 .الدولة الفمسطينية كاممة بمجّرد تحرر السيادة مف االحتالؿ

ىمجية العدواف الييودي عمى غزة مبّرراتو تكمف في عدـ اعتراؼ القطاع بالدولة 
الييودية وبما تضمنتو اتفاقية أوسمو بيذا الشأف، فأرادت أف تكسر ىذه اإلرادة الحرة بكثرة 

عدوانيا عمى القطاع بكؿ ما تممكو مف عنجيية وشراسة، وىذا ما لـ يتحقؽ، فازداد العدواف 
وىو مناؿ " الخوؼ في نفسية كؿ فمسطيني"وازدادت معو حقوؽ اإلنساف في غزة زرعا لنظرية 

صعب التحقيؽ، وحرب الخناجر التي شممت عمؽ الكياف الييودي في المنطقة الخضراء أصدؽ 
. دليؿ عمى ذلؾ

 1االنتفاضة الثانية: سادسا

أّدى انسداد الطريؽ الدبموماسي واالستخداـ المفرط لمقوة في أعقاب زيارة شاروف االستفزازية 
لممسجد األقصى إلى تمييد الطريؽ أماـ انفجار جديد في األراضي المحتمة، لكف المالمة في 
انفجار االنتفاضة الثانية تقع عمى باراؾ ال عمى شاروف، فباراؾ ىو الذي كاف يقود الجيش 

. ويرأس الحكومة ال شاروف

 ولـ يكف مف المفاجئ أف رئيس الحكومة اإلسرائيمية كّرر الطمب مف شاروف أف يكوف 
، وبعبارة أخرى حكومة حرب "حكومة طوارئ"أو الحقا في " وحدة وطنية"شريكو في حكومة 

ولوال معارضة الناشطيف الميكودييف الموالييف لمنافس شاروف بف ياميف نتانياىو، لنجح باراؾ 
 برلمانيا انتيى 75 شيرا عمى توليو المنصب، ورغـ أنو بدأ عيده مدعوما بنحو 18فبعد 
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 مقعدا في الكنيست، وعند فشؿ باراؾ في وعوده كرئيس 30بحكومة أقمية ليس ليا أكثر مف 
. لموزراء تحوؿ عمى الفور إلى الوسيمة التي يألفيا كثيرا وىي الجيش

لقد حّطمت االنتفاضة الجيود اإلسرائيمية واألمريكية لتعزيز الييمنة اإلسرائيمية أو ما ُيشار إليو 
، وفشمت كؿ الترتيبات األمنية ألوسمو في توفير األمف الضروري، ألف السمطة "حكـ القانوف: "بػػػ

 1.الفمسطينية رفضت تيدئة التظاىرات ضّد االحتالؿ

 الفرع الرابع

 العدوان اإلسرائيمي عمى غزة

 :قامت إسرائيؿ مؤخرا بعدة اعتداءات عمى قطاع غزة ىي

 2 2008العدوان اإلسرائيمي عمى غزة : أوال

، شّنت قوات االحتالؿ اإلسرائيمي 2008 ديسمبر 27: في ظييرة يـو السبت الموافؽ لػػ
عدوانيا عمى قطاع غزة، حيث قصفت طائرات العدو القطاع بمائة طف مف المتفّجرات في اليـو 

األوؿ فقط، وتصاعدت وتيرة العدواف تدريجيا كما اتسع نطاقيا في األياـ الموالية مستيدفة 
المباني السكنية والمشافي ودور المعّمـ، والمساجد ومؤسسات الدولة األمنية واإلدارية والتشريعية 
غمى جانب األىداؼ العسكرية، مما يشير إلى نية العدو بتدمير غزة قبؿ غزوىا بّرا، وانتياجو 

. لسياسة األرض المحروقة

إف حصار  غزة وتجويع سكانيا وضربيا بصورة عشوائية، ىو إنزاؿ عقاب جماعي بحؽ 
 أوت 12مف اتفاقية جنيؼ الرابعة المؤرخة في  (33)سكانيا، وىو بذلؾ انتياؾ صارخ لممادة 

، المتعمقة بحماية المدنييف التي تقّرر أنو ال يجوز معاقبة أي شخص محمي عف مخالفة 1949
لـ يقترفيا ىو شخصيا، وتحظر العقوبات الجماعية وبالمثؿ جميع تدابير التيديد أو اإلرىاب، 
السمب محظور كما تحظر تدابير االقتصاص مف األشخاص المحمييف وممتمكاتيـ، وجاءت 

                                                           
 .62مرواف البشارة، المرجع السابؽ، ص  1
 3ص" المسؤولية الجنائية الدولية عف الجرائـ الناجمة عف العدواف عمى غزةأحمد سي عمي، " ، دت، 5 مجمة المفكر، العدد 2
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 الممحؽ باتفاقيات جنيؼ لتؤّكد ىذه 1977مف البروتوكوؿ اإلضافي األوؿ لعاـ  (75)المادة 
. المحظورات

إف الحصار واالعتداءات العسكرية اإلسرائيمية تمثؿ جرائـ مف الجرائـ التي ورد ذكرىا 
في المادة الخامسة مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولية، الذي صيغ في 

، وىو عمى سبيؿ الحصر جريمة اإلبادة الجماعية، والجرائـ ضّد اإلنسانية 17/07/1998
 1.وجرائـ الحرب، وجريمة العدواف

 2012:2العدوان اإلسرائيمي عمى غزة  :ثانيا

 أقدـ سالح الجو اإلسرائيمي عمى اغتياؿ رئيس 2012 مف العاـ 2012 نوفمبر 14في 
أركاف كتائب الشييد عز الديف القساـ في غزة أحمد الجعبري، وتال ىذا االغتياؿ رد 
مف المقاومة الفمسطينية بالصواريخ عمى المستوطنات الصييونية أعقبو ىجـو مكثؼ 

شنو الجيش اإلسرائيمي عمى قطاع غزة بيدؼ وقؼ الصواريخ وقد استمر القصؼ الجوي 
الكثيؼ عمى قطاع غزة لمدة أسبوع دوف أف تتوقؼ راجمات المقاومة الفمسطينية عف السقوط 

حجارة "وقد شيدت ىذه الحرب التي سمتيا كتائب القساـ معركة . عمى البمدات الصييونية
، شيدت قصؼ المقاومة "عمود السحاب"وسماىا العدو الصييوني عممية " السجيؿ

. الفمسطينية لمدف تؿ أبيب والقدس المحتمتيف ألوؿ مرة منذ عقود

   استيدفت الطائرات الحربية اإلسرائيمية مواقع حربية تابعة لكتائب القّساـ منيا موقع بدر 
 وسجف أنصار ومواقع خاصة بالحكومة مثؿ مجمس الوزراء ووزارة الداخمية،  كما قصفت 5

في غزة يـو السبت ومف بينيا مبنى  (حماس) اإلسالميةمباني تابعة لحكومة حركة المقاومة 
 لرئيس اإلداري قصفت المبنى إسرائيمية طائرات إفوقالت حماس , يضـ مكتب رئيس الوزراء

.  الذي التقى فيو يـو الجمعة مع رئيس الوزراء المصري ىشاـ قنديؿ" ىنيةإسماعيؿ"الوزراء 
 توسيع عممية عامود السحاب التي إطار ألؼ جندي احتياط في 75 استدعاء إسرائيؿقامت 

                                                           
 بؽ، ص اأحمد سي عمي، المرجع الس   1
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 عمى الحدود الشرقية لقطاع غزة استعدادًا إسرائيمية واآلف تحتشد آليات ،تستيدؼ قطاع غزة
. لبدء العممية البرية إذا تطّمب األمر

جاءت ىذه الخطوة عقب اجتماع ضـ رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنياميف نتنياىو بوزير 
الدفاع إييود باراؾ ووزير الخارجية أفيغدور ليبرماف ورئيس أركاف الجيش اإلسرائيمي بني 

 أعمف القياـ بعممية برية أماـ نتنياىو ربما يميد الطريؽ أف عمى أخرىوفي عالمة . غانتس
الجيش اإلسرائيمي إغالؽ ثالثة طرؽ حوؿ قطاع غزة مخصصة لحركة المرور المدنية تؤدي 

.  تحاذيوأو القطاع إلى

 أسقطت طائرة  أنيا اليـو الثاني مف التصعيد  أعمنت كتائب عز الديف القساـ في
وفي اليـو الثالث مف القصؼ أعمنت عف إسقاط ,  وأنكرت إسرائيؿ ذلؾ    إسرائيمية،استطالع

نفى رواية أفيخاي أدرعي   طائرة حربية مقاتمة مف نوع  لكف المتحدث باسـ الجيش اإلسرائيمي
 وقاؿ إنو لـ يسجؿ سقوط أي طائرة إسرائيمية خالؿ الغارات عمى قطاع المقاومة الفمسطينية

أطمؽ الفمسطينيوف . ولـ يتسف التأكد مف صحة الرواية أو خطأىا مف أي مصدر مستقؿ, غزة
وتعرضت تؿ أبيب المركز التجاري , 1970يـو الجمعة صاروخًا تجاه القدس ألوؿ مرة منذ 

اإلسرائيمي ليجـو صاروخي لميـو الثاني عمى التوالي حيث لـ تتعرض تؿ أبيب لمثؿ ىذا 
أعمنت حماس مسئوليتيا عف إطالؽ .1991اليجـو منذ استيداؼ صداـ حسيف لممدينة عاـ 

 1.صورايخ عمى القدس وتؿ أبيب ولـ ترد أنباء عف وقوع إصابات 

 2014:2العدوان اإلسرائيمي عمى غزة  :ثالثا 

 األرض في الفمسطينييف المدنييف عمى اعتداءاتيا مف اإلسرائيمي االحتالؿ قوات صّعدت
 يـو الخميؿ منطقة في مستوطنيف ثالثة اختفاء عف أف أعمنت بعد وذلؾ المحتمة، الفمسطينية
 الخميؿ في حممة عسكرية أطمقت حيث ، 2014 يونيو /رف ا حزي 12 الموافؽ الخميس
وتخريب  المساكف آلؼ مداىمة عمى وانطوت الغربية، الضفة وقرى مدف معظـ لتطاؿ وتوّسعت

                                                           
  2016ويكيبيديا الموسوعة الحرة، ماي    1
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 سابقيف، ووزراء التشريعي المجمس في نواب فييـ بما الفمسطينييف مئات واعتقمت محتوياتيا،
 في األسرى تبادؿ صفقة في عنيـ أفرج ممف فمسطينيا مف خمسيف أكثر اعتقاؿ أعادت كما
 2011 العاـ

حراقو بالقدس شعفاط سكاف مف خضير أبو محمد الطفؿ اختطاؼ وشكؿ  حي وىو وا 
 تصعيد ذروة ، 2014 )يوليو( تموز 2 يـو مستوطنيف متطرفيف أيدي عمى الموت، حتى

 الفمسطينييف، وتدمير في استيداؼ وسائميا أحد المستوطنوف يشكؿ التي اإلسرائيمية االنتياكات
. ممتمكاتيـ وتخريب

 مع إلى اشتباكات تحولت ما سرعاف سممية شعبية مسيرات اندلعت ذلؾ أعقاب في 
 في الداخؿ فمسطيني لتصؿ وامتدت الغربية الضفة وقرى مدف لتطاؿ وتوسعت االحتالؿ قوات

 قوات شرعت والداخؿ الضفة في الفمسطينية لميبة األوؿ اليـو منذ 1948 عاـ األرضي المحتمة
 اليجمات عشرات بتنفيذ الحربي فاالطير قاـ حيث عمى غزة  عدوانيا تصعيد في االحتالؿ
 .الجوية

 الساعة حوالي عند التصعيد بدايات وكانت ، غزة قطاع عمى تواصمت اليجمات
 الحربية الطائرات قصفت عندما 2014 )يونيو( تموز 6 الموافؽ األحد مساء يـو مف  23:10
 الساعة حوالي عند آخر باعتداء ىذا اليجـو وأعقبت المقاومة، عناصر مف مجموعة اإلسرائيمية

 لمجاف موقعا تابعا قصفت حيث ، 2014 )يونيو( تموز 7 الموافؽ االثنيف فجر مف  1:30
 اإلسرائيمية الحربية اليجمات عمى غزة، وكرد قطاع جنوب في رفح مدينة في الشعبية المقومة
 عاـ المحتمة األرض تجاه صاروخية رشقات إطالؽ عف المقاومة الفمسطينية فصائؿ أعمنت

 .غزة قطاع محيط في والسيما 1948

 عف اإلعالف إلى العسكري التصعيد حالة مف اإلسرائيمي االحتالؿ قوات ثـ انتقمت
  1.  2014النطاؽ  واسعة عسكرية عممية في الشروع
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 عممية عمييا أطمقت /7/ عمى مسبوؽ وغير النطاؽ واسع حربي ىجوما خالليا شنت 
 الحربية اتروالطائ والبحرية البرية القوات فيو شاركت غزة قطاع8 بتاريخ "الصامد الجرؼ"

  المختمفة بأنواعيا

 حيث النطاؽ، واسعة وتدمير قتؿ جرائـ وأعماؿ خالليا االحتالؿ قوات وارتكبت
واسعا  دمارا منازليـ، وألحقت داخؿ منيـ المئات وقتمت ومتعمد مباشر بشكؿ المدنييف استيدفت
 طاؿ كما القطاع،  في األساسية والمرافؽ الحيوية وبالمنشآت وممتمكاتيـ المدنييف بالسكاف

 قبؿ الدولي لمقانوف صارخة انتياكات في الطبية، وطواقـ ومستشفيات طبية استيداؼ منشآت
 2.1 )أغسطس( آب 26 الموافؽ الثالثاء يـو النار إطالؽ وقؼ لتفاؽ التوصؿ عف ُيعمف أف
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المطمب الرابع 

اإلجراءات الدولية ضّد إسرائيل 

أىـ ما يميز الييود عف باقي البشر ىو تعّطشيـ لمدماء والفتنة والفساد، وىذا معروؼ 
 وىذا ما حدث ويحدث حاليا ، عمى ىذا الحاؿ حتى اليـوـىـ منذ القدـ بيف بني البشر وهفع

عمى أرض فمسطيف المباركة مف انتياؾ ليذا الكياف اليمجي لكؿ قواعد القانوف الدولي اإلنساني 
في حؽ الشعب الفمسطيني، وىذا ما جعؿ المجتمع الدولي يحدث العديد مف اإلجراءات ضّد 

:  ىذا الكياف المغتصب منيا مايمي

الفرع األول 

قرارات هيئة األمم المتحدة 

: تتمثؿ في الجمعية العامة ومجمس األمف، وىي  

 :قرار الجمعية العامة: أوال

يعتبر ىذا القرار الصييونية شكؿ مف أشكاؿ : 3379قرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة 
العنصرية والتمييز العنصري 

 قرارات مجمس األمن: ثانيا

و التي تديف االعتداءات اإلسرائيمية ىي جممة القرارات الصادرة عف مجمس األمف مف 
 و التي تديف االعتداءات الصادرة مف الجانب اإلسرائيمي، معظـ ىذه االعتداءات 1948سنة 

كانت ضد الفمسطينييف، معظـ، إف لـ يكف، كؿ ىذه القرارات التي تطمب استجابة مف 
.  المسؤوليف الييود لـ يتـ تطبيقيا، و جزء منيا لو أثر كبير عمى معطيات السالـ

 1 :تاليًا ممخص بأىـ ىذه القرارات و ممخص بسيط عف كؿ قرار
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 أعرب 1948 سبتمبر 18 صدر ىذا القرار بتاريخ 57قرار مجمس األمف الدولي رقـ  -
فيو مجمس األمف عف الصدمة العنيفة الغتياؿ وسيط األمـ المتحدة في فمسطيف الكونت فولؾ 

. برنادوتنتيجة عمؿ جباف اقترفتو جماعة مجرمة مف اإلرىابييف في القدس
 أعرب فيو مجمس 1948 أكتوبر 19 الصادر بتاريخ 59قرار مجمس األمف الدولي رقـ  -

قرار واجب الحكومات  األمف عف قمقو لعدـ تقديـ إسرائيؿ تقريرًا عف اغتياؿ الكونت برنادوت وا 
. في التعاوف مع موظفي ىيئة الرقابة

 وفيو يديف 1953 نوفمبر 24 الصادر بتاريخ 101قرار مجمس األمف الدولي رقـ  -
. 1953 أكتوبر 15-14مجمس األمف ىجـو إسرائيؿ عمى قبية بتاريخ 

 يونيو وفيو 14 بتاريخ 1967 الصادر في عاـ 237قرار مجمس األمف الدولي رقـ  -
يدعو مجمس األمف إسرائيؿ إلى احتراـ حقوؽ اإلنساف في المناطؽ التي تأثرت بصراع الشرؽ 

 حيث يأخذ بعيف االعتبار الحاجة الممحة إلى رفع المزيد مف اآلالـ عف السكاف 1967األوسط 
  .المدنييف وأسرى الحرب في منطقة النزاع في الشرؽ األوسط

 كنتيجة الحتالؿ إسرائيؿ 1967 و الصادر في سنة 242قرار مجمس األمف الدولي رقـ  -
الضفة الغربية و مرتفعات الجوالف و غزة و سيناء حيث ورد فيو ضرورة انسحاب القوات 

(. 1967حرب )المحتمة مف األراضي التي احتمت في النواع األخير 
 مارس والذي 24 بتاريخ 1968 الصادر في عاـ 248قرار مجمس األمف الدولي رقـ  -

يديف فيو اليجـو العسكري اإلسرائيمي الواسع النطاؽ والمتعمد ضد األردف و الذي نتج عنو 
. معركة الكرامة

 أغسطس يديف 16 بتاريخ 1968 الصادر في عاـ 249قرار مجمس األمف الدولي رقـ  -
. فيو اليجـو العسكري اإلسرائيمي عمى األردف السمط حيث حدث ىجوميف جوييف كثيفيف

 أبريؿ والذي داف اليجـو 1 بتاريخ 1969 لعاـ 265قرار مجمس األمف الدولي رقـ  -
. اإلسرائيمي المدني المتعمد عمى القرى األردنية والمناطؽ اآلىمة وتكرار ىذا اليجـو السمط

 سبتمبر يديف إسرائيؿ لحرؽ 15 بتاريخ 1969 لعاـ 271قرار مجمس األمف الدولي رقـ  -
 ويدعو فيو إلى إلغاء جميع اإلجراءات 1969مف سنة   أغسطس21المسجد األقصى في يـو 

. التي مف شأنيا تغيير وضع القدس
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 يوليو حيث أعرب مجمس األمف 21 بتاريخ 1972 لعاـ 317قرار مجمس األمف الدولي رقـ  -
فيو عف أسفو لتخمؼ إسرائيؿ عف إعادة رجاؿ الجيش واألمف السورييف والمبنانييف المخطوفيف 

. ودعوتيا إلى إعادتيـ دوف تأخير
 .339قرار مجمس األمف الدولي رقـ  -
 .340قرار مجمس األمف الدولي رقـ  -
 .341قرار مجمس األمف الدولي رقـ  -
 .346قرار مجمس األمف الدولي رقـ  -
 .362قرار مجمس األمف الدولي رقـ  -
 .363قرار مجمس األمف الدولي رقـ  -
 .368قرار مجمس األمف الدولي رقـ  -
 .369قرار مجمس األمف الدولي رقـ  -
  .378قرار مجمس األمف الدولي رقـ  -
 حيث صدر نتيجة عممية 1978 و الصادر في سنة 425قرار مجمس األمف الدولي رقـ  -

الميطاني، و بعد استيالء إسرائيؿ عمى مناطؽ في جنوب لبناف، وذلؾ ألحداث انسحاب 
قامةإسرائيمي  دعا القرار إسرائيؿ إلى .  منطقة عازلة خالية مف الفدائييف في جنوب لبنافوا 

لى إقامة قوة مؤقتة تابعة  . (يونيفؿ) المتحدة في لبناف لألمـاالنسحاب، وا 
 مايو يطالب مجمس األمف 8 بتاريخ 1980 لعاـ 468قرار مجمس األمف الدولي رقـ  -

التي اتخذتيا ضد  بإلغاء اإلجراءات غير القانونية و اإلبعاد (بصفتيا القوة المحتمة)فيو إسرائيؿ 
 .رئيسي بمديتي الخميؿ وحمحوؿ وقاضي الخميؿ الشرعي

 مايو يطالب فيو مجمس 20 بتاريخ 1980 لعاـ 469قرار مجمس األمف الدولي رقـ  -
األمف مجدًدا إسرائيؿ بإلغاء اإلجراءات المتخذة ضد القادة الفمسطينييف الثالثة، وتسييؿ عودتيـ 

. فورًا بحيث يمكنيـ استئناؼ الوظائؼ التي جرى انتخابيـ ليا وتعينيـ فييا
 ديسمبر والذي يدعو 17 بتاريخ 1981 لعاـ 497قرار مجمس األمف الدولي رقـ  -

 1 .إسرائيؿ إلى إلغاء ضـ مرتفعات الجوالف بحكـ األمر الواقع
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D8%B1%D9%82%D9%85_340
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D8%B1%D9%82%D9%85_341
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D8%B1%D9%82%D9%85_346
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D8%B1%D9%82%D9%85_362
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D8%B1%D9%82%D9%85_363
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D8%B1%D9%82%D9%85_368
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D8%B1%D9%82%D9%85_369
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D8%B1%D9%82%D9%85_378
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https://ar.wikipedia.org/wiki/1980
https://ar.wikipedia.org/wiki/8_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/8_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
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 أكتوبر يديف مجمس األمف 4 بتاريخ 1985 لعاـ 573قرار مجمس األمف الدولي رقـ  -
فيو العدواف اإلسرائيمي عمى تونس، والذي تسبب عف خسائر فادحة في األرواح باإلضافة إلى 

أضرار مادية كبيرة، ويحث الدوؿ األعضاء في األمـ المتحدة عمى أف تتخذ تدابير لثني إسرائيؿ 
. عف أعماؿ عدوانية مماثمة

 ديسمبر يشجب مجمس األمف 8 بتاريخ 1986 لعاـ 592قرار مجمس األمف الدولي رقـ  -
صابة عدد  فيو قياـ الجيش اإلسرائيمي بإطالؽ النار ضد المدنييف، األمر الذي أدى إلى وفاة وا 

. مف طالب جامعة بيرزيت
 ديسمبر وفيو يشجب مجمس 22 بتاريخ 1987 لعاـ 605قرار مجمس األمف الدولي رقـ  -

األمف الممارسات اإلسرائيمية التي تنتيؾ حقوؽ اإلنساف لمشعب الفمسطيني في األراضي المحتمة 
. ويطمب مف إسرائيؿ أف تتقيد فورًا وبدقة باتفاقية جنيؼ المتعمقة بحماية المدنييف وقت الحرب

 يناير يطمب فيو مجمس األمف 5 بتاريخ 1988 لعاـ 607قرار مجمس األمف الدولي رقـ  -
   .أف تمتنع إسرائيؿ عف ترحيؿ مدنييف فمسطينييف عف األراضي المحتمة

 يناير يطمب مف إسرائيؿ 5 بتاريخ 1988 لعاـ 608قرار مجمس األمف الدولي رقـ  -
. إلغاء أمر ترحيؿ المدنييف الفمسطينييف وكفالة عودة مف تـ ترحيميـ فعالً 

 أبريؿ وفيو يديف مجمس 25 بتاريخ 1988 لعاـ 611قرار مجمس األمف الدولي رقـ  -
 والذي أسفر عف خسائر 1988 أبريؿ 16األمف العدواف اإلسرائيمي عمى تونس الذي حدث في 

. في األرواح البشرية وأدى بصورة خاصة إلى اغتياؿ خميؿ الوزير
 يوليو يطمب مف 6 الصادر بتاريخ 1989 لعاـ 636قرار مجمس األمف الدولي رقـ  -

ثمانية مدنييف فمسطينييف في )إسرائيؿ أف تكفؿ العودة إلى األراضي المحتمة لمف تـ إبعادىـ 
. وأف تكؼ إسرائيؿ عف إبعاد أي فمسطينييف مدنييف آخريف (1989 يونيو 29
 أغسطس يشجب استمرار 30 بتاريخ 1989 لعاـ 641قرار مجمس األمف الدولي رقـ  -

 أغسطس 27إبعاد خمسة مدنييف فمسطينييف في )إسرائيؿ في إبعاد المدنييف الفمسطينييف 
 1 .ويطمب مف إسرائيؿ أف تكفؿ العودة اآلنية والفورية لمف تـ إبعادىـ (1989
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 أكتوبر يديف أعماؿ العنؼ 12 بتاريخ 1990 لعاـ 672قرار مجمس األمف الدولي رقـ  -
 في الحـر القدسي الشريؼ 1990 أكتوبر مف عاـ 8التي ارتكبتيا قوات األمف اإلسرائيمية في 

صابة ما يربو عمى 20مما أسفر عف مقتؿ ما يزيد عمى   شخصًا بجراح 150 فمسطينيًا، وا 
. (مدنيوف فمسطينيوف ومصموف أبرياء)

 أكتوبر يشجب رفض 24 بتاريخ 1990 لعاـ 673قرار مجمس األمف الدولي رقـ  -
الحكومة اإلسرائيمية أف تستقبؿ بعثة األميف العاـ ويحثيا عمى أف تمتثؿ لمقرار قرار مجمس 

. 1990 لسنة 672األمف الدولي رقـ 
 ديسمبر يشجب قرار 20 بتاريخ 1990 لعاـ 681قرار مجمس األمف الدولي رقـ  -

. إسرائيؿ استئناؼ إبعاد المدنييف الفمسطينييف في األراضي المحتمة
 مايو يشجب إبعاد إسرائيؿ 24 بتاريخ 1991 لعاـ 694قرار مجمس األمف الدولي رقـ  -

. لمفمسطينييف الذي يمثؿ انتياكًا التفاقية جنيؼ المتعمقة بحماية المدنييف وقت الحرب
 يناير يطمب مف إسرائيؿ 6 بتاريخ 1992 لعاـ 726قرار مجمس األمف الدولي رقـ  -

  .تحاشي قرارات اإلبعاد
 يديف قياـ 1992 يناير 19 بتاريخ 1992 لعاـ 799قرار مجمس األمف الدولي رقـ  -

 فمسطينيًا إلى جنوب لبناف منتيكة التزاماتيا بموجب اتفاقية جنيؼ الرابعة 418إسرائيؿ بإبعاد 
 ويطمب مف إسرائيؿ أف تكفؿ عودة جميع المبعديف الفورية والمأمونة إلى األراضي 1948لعاـ 

 .المحتمة
 الخاص بوقؼ 2009 يناير 8 بتاريخ 2009 لعاـ 1860قرار مجمس األمف الدولي رقـ  -

 1 (.2008ديسمبر )إطالؽ النار بعد اليجـو عمى غزة 
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الفرع الثاني 

تقارير هيئة األمم المتحدة 

:  وسيذكر أىـ تقريريف حديثيف، ىما  

 1 تقرير غولدستون:أوال

لجنة غولدستوف ىي لجنة تقصي حقائؽ شكميا مجمس حقوؽ اإلنساف التابع لألمـ 
ميمة المجنة كانت التحقيؽ في . المتحدة، ترأسيا القاضي الجنوب أفريقي ريتشارد غولدستوف
قاطعت إسرائيؿ المجنة منذ البداية، . دعاوى ارتكاب جرائـ حرب قبؿ حرب غزة وخالليا وبعدىا

أصدرت . بينما رحبت بيا الحكومة الفمسطينية المقالة في غزة، وتعاونت معيا حركة حماس
 صفحة، بات ىذا التقرير يعرؼ باسـ تقرير 575المجنة نتائج تحقيقيا في تقرير مف 

.  غولدستوف

أشار التقرير إلى أف كاًل مف الجيش اإلسرائيمي والفصائؿ المسمحة الفمسطينية قد ارتكبا 
ما يمكف اعتباره جرائـ حرب، وفي بعض األحياف قد يرقى بعض مف ىذه الجرائـ إلى جرائـ 

أّيد التقرير ونتائجو عدد مف المنظمات غير ، كما ضد اإلنسانية حسبما جاء في تقرير المجنة
. الحكومية المعنية بحقوؽ اإلنساف مثؿ منظمة العفو الدولية وىيوماف رايتس ووتش

، طمب سحب التقرير مف 2009 نوقش التقرير في مجمس حقوؽ اإلنساف في أكتوبر 
أثار ىذا التأجيؿ تنديًدا . 2010المناقشة مف قبؿ السمطة الفمسطينية وأجؿ إلى جمسة مارس 

 أكتوبر، 16بتاريخ . كما انتقدتو منظمات حقوقية دولية، داخؿ فمسطيف وعمى الصعيد العربي
 11، وامتنع 6 بمًدا، وعارضو 25 اعتمد تقرير بعثة تقصي الحقائؽ، حيث وافؽ عميو 2009

 نوفمبر مف العاـ نفسو، صادقت الجمعية العامة لألمـ المتحدة عمى 6وفي . بمًدا عف التصويت
أثار تشكيؿ .  دولة عف التصويت44، بينما امتنعت 18 صوًتا ورفض 114التقرير بأغمبية 

البعثة والتقرير الذي أنتجتو ردود فعؿ متباينة، مؤيدة أو رافضة أو ناقدة مف قبؿ حكومات الدوؿ 
. ووسائؿ اإلعالـ والمنظمات غير الحكومية حوؿ العالـ
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، نشر ريتشارد غولدستوف مقالة في واشنطف بوست قاؿ فييا أنو لو 2011 أبريؿ 1في 
كاف يعمـ ما يعممو اليـو لكاف تقريره وثيقة مختمفة عما ىو عميو، وأف ادعاءات المس المتعمد 

وانتقد معدو . بالمدنييف التي تضمنيا التقرير كانت ستكوف مغايرة لو تعاونت إسرائيؿ مع بعثتو
 .التقرير اآلخروف موقؼ غولدستوف األخير

 فرضت حصاًرا عمى قطاع غزة قبؿ حممتيا العسكرية، ؿإسرائيجاء في تقرير البعثة أف 
وىذا الحصار قد يعد عقاًبا جماعًيا، كما رأت البعثة أف إسرائيؿ سمكت سياسة عزؿ وحرماف 

. ممنيجة

كما رصدت بعثة التحقيؽ أربع حاالت استخدـ فييا الجيش اإلسرائيمي المدنييف 
الفمسطينييف كدروع بشرية، وأشار التقرير إلى أف ىذا السموؾ يعد مخالًفا لمفصؿ الرابع عشر 

كما رصد التقرير استخداـ القوات اإلسرائيمية . مف القانوف الدولي اإلنساني ويعتبر جريمة حرب
ألنواع معينة مف األسمحة مثؿ القنابؿ المسمارية والفسفور األبيض، نوه التقرير إلى أف استخداـ 

الفسفور األبيض لـ يجرمو القانوف الدولي بعد، لكف المجنة وجدت استخدامو في المناطؽ 
وأشار التقرير إلى مزاعـ استخداـ الجيش اإلسرائيمي لميورانيـو ". متيوًرا بشكؿ منيجي"المأىولة 

.  المنضب وغير المنضب، لكنو أشار إلى أف المجنة لـ تواصؿ التحقيقات في ىذه المزاعـ

و نّوه تقرير غولدستوف إلى أف إسرائيؿ خالفت الفصؿ الثالث عشر مف القانوف الدولي 
اإلنساني حيث قامت بتدمير بنية أساسية صناعية ووحدات إلنتاج األغذية ومنشآت مياه 

  2009وضرب مطحف البدر مف الجو في يناير . ووحدات لمعالجة الصرؼ الصحي ومساكف
.  وىو مطحف الدقيؽ الوحيد العامؿ بغزة

وجاء في التقرير أف إسرائيؿ عممت عمى سمب الفمسطينييف حؽ العمؿ والسكف ومنعت 
لى القطاع ولـ تتح ليـ إسماع صوتيـ أماـ المحاكـ،  عنيـ المياه وحرية الحركة والتنقؿ مف وا 

  1 .وىو ما يمكف اعتباره جريمة ضد اإلنسانية وفًقا لمتقرير
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كما أشير إلى أف القوات اإلسرائيمية خالفت الفصؿ العاشر مف القانوف الدولي اإلنساني 
حيث نفذت ىجمات عشوائية عندما ىاجمت مفترؽ الفاخورة بالقرب مف مدرسة تعود لوكالة 

 شخص، تـ 1300غوث وتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف، حيث كانت المدرسة مأوى ألكثر مف 
. قذؼ الموقع بقذائؼ الياوف

ا أشار التقرير إلى أنو قد تمت مخالفة الفصؿ الحادي عشر مف القانوف الدولي و
اإلنساني حيث تمت مياجمة المدنييف مباشرة والتسبب بإصابات قاتمة، وأوضح التقرير أف 
الجيش اإلسرائيمي كانت لديو تعميمات منخفضة المستوى بشأف إطالؽ النار الفتاؾ ضد 

 شخًصا في مسجد إثر قذفو عند صالة المسجد مثااًل 15المدنييف، واعتبر معدو التقرير مقتؿ 
.  عمى ىذه المخالفة

واعتبر معدو التقرير أف إسرائيؿ خالفت الفصؿ السادس عشر مف القانوف الدولي حيث 
، وىي تعتمد عمى 2006واصمت استخداـ نظرية الداىية بعد أف استخدمتيا في حرب لبناف 

كما أشار التقرير إلى حدوث انتياكات بالجممة لحقوؽ اإلنساف . استخداـ قوى غير متناسبة
حيث استخدمت حفر رممية العتقاؿ النساء واألطفاؿ والرجاؿ، وذكر التقرير إساءة معاممة 

  .المعتقميف بدنًيا ونفسًيا، باإلضافة إلى ظروؼ االعتقاؿ المزرية

وجاء في التقرير أيًضا أف إسرائيؿ خالفت الفصؿ السابع مف القانوف الدولي اإلنساني 
عندما ىاجمت مبني المجمس التشريعي الفمسطيني والسجف الرئيسي بقطاع غزة، ورفضت البعثة 
األممية الحجج اإلسرائيمية التي تقوؿ بأف المؤسسات السياسية واإلدارية جزء مف البنية األساسية 

. حماس

 ووضحت البعثة األممية أف ىذا المفيـو مفيـو القوة األساسية الداعمة يبعث عمى القمؽ 
ؿ المدنييف واألعياف المدنية إلى أىداؼ مشروعة وجاء في . بوجو خاص، حيث يبدو أنو ُيحوِّ

تقرير البعثة األممية انتقاًدا الرتفاع نسبة القتمى الفمسطينييف أثناء العمميات العسكرية في الفترة 
 1. التي شمميا التحقيؽ
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 1 :لجنة شاباس تقرير :ثانيا

رئيسة لجنة التحقيؽ األممية القاضية األميركية مف نيويورؾ "(اؼ ب)فابريس كوفريني   
 "2015يونيو / حزيراف22ماري ماكغواف ديفيس في 

ُعرض أماـ مجمس حقوؽ اإلنساف التابع لألمـ المتحدة اليـو االثنيف تقرير لجنة التحقيؽ 
نسبة لرئيسيا " لجنة شاباس"حوؿ أحداث الحرب األخيرة عمى قطاع غزة، والتي عرفت باسـ 

. القاضي السابؽ ويمياـ شاباس والذي استقاؿ مف المجنة عقب اتيامات بانحيازه لمفمسطينييف

وخالؿ المناقشات عند عرض التقرير الذي يتيـ إسرائيؿ والمجموعات المسمحة 
 والتي عرفت 2014الفمسطينية بارتكاب عمى األرجح جرائـ حرب خالؿ النزاع في غزة صيؼ 

، أكد المبعوث اإليراني الى المجمس أف إسرائيؿ دولة "الجرؼ الصامد"إسرائيمية باسـ عممية 
رغـ تصريحات األمـ المتحدة، "مضيفا أف . احتالؿ وأنو ال بد مف إنياء االحتالؿ والصراع

، كما "الوضع تدىور في السنة األخيرة وبمغ العدواف اإلسرائيمي عمى غزة درجة قصوى جديدة
  .اتيـ إسرائيؿ بانتياؾ ميثاؽ جنيؼ لحقوؽ اإلنساف

وعدت إسرائيؿ والفمسطينيوف اليـو االثنيف بالتحقيؽ في جرائـ حرب مزعومة ارتكبتيا 
 وسط تزايد الدعوات إلنياء الحصانة 2014قوات تابعة لكال الجانبيف أثناء حرب غزة في 

. لمجانبيف

وخالؿ مناقشة عمى مدى ثالث ساعات شابيا التوتر في كثير مف األحياف وقاطعتيا 
إسرائيؿ في مجمس حقوؽ اإلنساف التابع لألمـ المتحدة وبخ رئيس الجمسة في جنيؼ كال مف 

بعدواف ييدؼ إلى "يقـو " نظاـ عنصري"السعودية وفنزويال إلشارتيما إلسرائيؿ عمى أنيا 
". ارتكاب أعماؿ قتؿ جماعي

قاؿ إفياتار مانور السفير اإلسرائيمي لمصحفييف داخؿ مبنى األمـ المتحدة في جنيؼ 
ىذا التقرير سيكوف مصدرا آخر لممعمومات "بينما احتشد في الخارج مئات مف مؤيدي إسرائيؿ 
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تمت مراجعة عدد كبير مف القضايا والتحقيؽ فييا "وأضاؼ ". في التحقيؽ الداخمي الخاص بنا
غالقيا ". جرائـ الحرب تمثؿ مزاعـ خطيرة جدا جدا. ىناؾ نحو مئة قضية ال تزاؿ مفتوحة. وا 

وقاؿ إبراىيـ خريشة المراقب الدائـ الفمسطيني في األمـ المتحدة وباقي المنظمات الدولية 
مف الميـ أف تفعيؿ السمطة القضائية الدولية طالما واصمت إسرائيؿ ىذا "بسويسرا أماـ الجمسة 

". النيج

وتناقش السمطة الفمسطينية إنشاء لجنة لمتحقيؽ في ارتكاب متشدديف في غزة النتياكات 
سيبيف مدى عزمنا التاـ عمى الوفاء "وقاؿ السفير . وذلؾ تنفيذا لتوصيات األمـ المتحدة

".  القانونيةبالتزاماتنا

وكانت قد قالت وزارة اإلسرائيمية إنيا تتوقع أف يصادؽ مجمس حقوؽ اإلنساف الدولي 
وبعد المصادقة عميو يتـ تحويمو لمييئة العامة لألمـ . عمى التقرير بالتصويت في األياـ القريبة

اإلسرائيمية، " عامود السحاب" عقب عممية 2009المتحدة، كما حدث مع تقرير غولدستوف عاـ 
حيث طالب األميف العاـ لألمـ المتحدة باف كي موف حينيا بمتابعة تطبيؽ معطيات واقتراحات 

  .التقرير

التي استخدمتيا إسرائيؿ في غزة حيث شنت أكثر " القوة التدميرية"وتحدث التقرير عف 
 51 ألؼ قذيفة مدفعية خالؿ العممية التي استمرت 50 آالؼ غارة جوية، وأطمقت حوالي 6مف 

 عائمة 142وأحصى التقرير أف . األطفاؿيوما، كما واف ثمث ضحايا العممية العسكرية ىـ مف 
عمى األقؿ فقدت ثالثة أفراد أو أكثر في ىجـو عمى المباني السكنية خالؿ الحرب الصيؼ 

  . شخصا742 مقتؿ إلىالماضي، مما أدى 

 مقتؿ مئات مف المدنييف الفمسطينييف في منازليـ، خاصة مف إلىكما وأشار التقرير 
 مف أفراد 19 مقتؿ إلىالنساء واألطفاؿ، مرفقا بشيادة ألحد أفراد عائمة النجار بعد غارة أدت 

كمنا متنا في ذلؾ اليـو "وقاؿ الرجؿ . يوليو الماضي/ مف تموز26عائمتو في خانيونس في 
 1".حتى مف بقوا عمى قيد الحياة
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مف جانب " الجرؼ الصامد"وخمفت الحرب اإلسرائيمية عمى غزة والتي حظيت باالسـ 
 امرأة، 250 طفؿ، و500 قتيؿ في الجانب الفمسطيني، مف بينيـ 2200إسرائيؿ، أكثر مف 

 66أما في الجانب اإلسرائيمي، فقد قتؿ .  ألؼ منزؿ18كما تـ تدمير نحو .  ألؼ جريح11و
  جنديا450جنديا وستة مدنييف، فيما أصيب 

الفرع الثالث 

دعوى محمود عباس ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية 

ديسمبر وّقع رئيس السمطة الفمسطينية محمود عباس عمى عشريف /  كانوف األوؿ30في 
ويشير اسـ . «المحكمة الجنائية الدولية»لػ " نظاـ روما األساسي"اتفاقية دولية مختمفة، بما فييا 

 والذي أنشأ المحكمة القائمة عمى 1998إلى المؤتمر الذي ُعقد عاـ " النظاـ األساسي"ىذا 
 .2002أساس المعاىدة، والتي بدأت عمميا عاـ 

المحكمة »لػ - التي اتخذتيا السمطة الفمسطينية - ومف حيث المبدأ، تسمح ىذه الخطوة 
بفرض سمطتيا القضائية عمى التطورات المستقبمية في الضفة الغربية وقطاع « الجنائية الدولية

 160، والتي تشمؿ حاليًا "نظاـ روما األساسي"غزة، وتخوؿ أي دولة مف الدوؿ الموقعة عمى 
وفي ىذا اإلطار، أوضح مسؤولوف . دولة، المطالبة بمحاكمة إسرائيؿ بتيمة ارتكابيا جرائـ حرب

التحقيؽ في سياسات االستيطاف « المحكمة الجنائية الدولية»فمسطينيوف أنيـ يريدوف مف 
المحكمة »وعند إتماـ مثؿ ىذه التحقيقات، فسيعود القرار إلى المدعي العاـ لػ . اإلسرائيمية

، المحامية الغامبية فاتو بنسودا، حوؿ المضي قدمًا نحو إعالء قضايا فعمية «الجنائية الدولية
  .ضد مسؤوليف إسرائيمييف أـ ال

وتأتي ىذه الخطوة التي اتخذىا عباس في أعقاب فشمو في األسبوع الماضي في حشد 
وعمى الرغـ مف أف . األصوات الالزمة لموافقة مجمس األمف الدولي عمى إقامة دولة فمسطينية

 1.ىذا الفشؿ أدى إلى تفادي الفيتو األمريكي الذي كاف يحتمؿ أف يكوف مثيرًا لمجدؿ
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وقاؿ الرئيس الفمسطيني في كممة ألقاىا عبر وسائؿ اإلعالـ بأّف دولة فمسطيف ستواصؿ 
 إلى المؤسسات الدولية األخرى مف أجؿ محاسبة إسرائيؿ عمى جرائميا، وقاؿ بأنو قدـ االنضماـ

ممفات حوؿ االستيطاف و العدواف عمى غزة  و األسرى وحرؽ الطفؿ محمد أبو خضير و حرؽ 
 1.عائمة الدوابشة أماـ المحكمة الجنائية الدولية

وفي نياية ىذا الفصؿ يمكف القوؿ بأنو تـ تناوؿ الموضوع مف جانبو النظري البحت، إذ 
يتمحور حوؿ ثالثة مصطمحات رئيسية، تـ عمى أساسيا تقسيمو، حيث تـ التطّرؽ إلى ماىية 

حقوؽ اإلنساف وآليات حمايتيا مف وجية القانوف الدولي وتـ فيو معالجة مفيـو حقوؽ اإلنساف، 
 .والتطور التاريخي ليا وتصنيفاتيا، واآلليات الدولية واإلقميمية والوطنية الموكمة بحمايتيا

ـّ التطّرؽ إلى شرح فكرة التآمر الدولي عمى احتالؿ أرض فمسطيف العربية، وانتياؾ  ـّ ت ث
ـّ الكياف اإلسرائيمي وتطور الصراع العربي  ـّ الحديث عف دولة فمسطيف، ث حقوؽ ساكنييا، إذ ت

 .اإلسرائيمي، وذكر أىـ اإلجراءات الدولية المتّخذة ضّد إسرائيؿ النتياكاتيا المتكّررة
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 : تمهيد
 

لّما كانت الغاية مف القانكف الدكلي اإلنساني، ىي غاية إنسانية نبيمة، تتمثؿ في رفع المعاناة 
اإلنسانية عف العناصر المدنية غير المساىمة في العمؿ القتالي، أثناء اندالع النزاعات المسّمحة، 

بحيث يتـ تكجيو القكة المسمحة إلى المقاتميف كاألىداؼ العسكرية بالقدر الالـز لتحقيؽ ميزة 
عسكرية، دكف أف تتعّدل ذلؾ عمى إلحاؽ أضرار جانبية بالمدنييف العناصر كالعناصر المدنية أك 

فإف القانكف المطبؽ أثناء النزاعات المسّمحة قد تضمف / إحداث آالـ ال مبّرر ليا بالفئات المدنية
 (1). العديد  مف القكاعد القانكنية العامة التي تحقؽ ىذه الغاية اإلنسانية النبيمة

 لكف مع ىذا فقد تـّ خرؽ ىذه القكاعد خرقا جسيما مف طرؼ إسرائيؿ في حربييا عمى غزة 
 .، كىذا ما سيتـ الكقكؼ عميو بالتفصيؿ في ىذا الفصؿ2012/2014
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 المبحث األول
انتهاكات إسرائيل لمبادئ القانون الدولي اإلنساني في حربي غزة 

2012/2014 
 

تضّمف القانكف الدكلي مبادئ رئيسية أكجب احتراميا خالؿ النزاعات المسّمحة، مف ىذه 
القكاعد ما يمّيز بيف المدنييف كاألعياف المدنية مف جية، كالمقاتميف كاألىداؼ العسكرية مف جية 

، كمنيا كذلؾ ما يحظر عمى الدكؿ أطراؼ النزاع المسّمح استخداـ كسائؿ كأساليب قتالية .أخرل
تمحؽ بالخصـ أضرار مفرطة، تتجاكز الغاية المشركعة مف الحرب، كمنيا ما يقّيد سمكؾ الدكؿ 

أطراؼ النزاع المسّمح في استخداـ الكسائؿ كاألساليب القتالية المشركعة كالضركرية، كمنيا مذلؾ 
ما يمـز الدكؿ أطراؼ النزاع المسّمح باتخاذ كافة االحتياطات الممكنة لتحقيؽ التكازف أك التناسب ما 

 1.أمكف بيف الميزة العسكرية كاإلصابات الجانبية المتكقعة
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 المطمب األول
  مبدأ اإلنسانية

يعتبر ىذا المبدأ مف المبادئ األساسية التي نادت بيا األدياف السماكية، إذ أف ىذه األخيرة  
، ك سيتـ تيدؼ إلى حماية الكرامة اإلنسانية، ألف اهلل ميز اإلنساف ككرمو عمى جميع المخمكقات

 1 .في ىذا الفرع شرح ىذا المبدأ ككيؼ انتيكتو إسرائيؿ في حربييا عمى غزة
 الفرع األول

 مبدأ اإلنسانيةتعريف 
يقّر ىذا المبدأ حظر عدـ استعماؿ العنؼ كالقسكة أثناء العمميات الحربية، كيعبر عف السعي 

 كيمقي عف األطراؼ المتحاربة التزامات بضركرة اتخاذ أقصى ،لحماية مصالح اإلنساف ككرامتو
 كىذا ما نص عمية مبدأ جنيؼ المكضح ،درجة مف إنسانية الكسائؿ كاألساليب القتالية أثناء الحرب

: كما يمي
األشخاص العاجزكف  عف القتاؿ كاألشخاص الذيف ال يشترككف مباشرة في األعماؿ " 

" العدائية يجب احتراميـ كحمايتيـ كمعاممتيـ معاممة إنسانية
بيذا يقرر مبدأ جنيؼ ثالثة كاجبات حياؿ ضحايا الحرب كىي احتراميـ، كمعاممتيـ بإنسانية 

مف اتفاقية جنيؼ بشأف معاممة  (13)كيحظر إخضاعيـ ألعماؿ العنؼ كالقسكة كتشير المادة 
 في جميع األكقات ،أنو يجب معاممة أسرل الحرب معاممة إنسانية "1994أسى الحرب لعاـ 

كيحظر أف تقترؼ الدكلة الحاجزة أم فعؿ أك إىماؿ غير مشركع يسبب مكت أسير في عيدتيا، 
 2"كتحظر تدابير االقتصاص مف أسرل الحرب.... كيعتبر انتياكا جسيما ليذه االتفاقية 

 
 
 

                                                           
، رسالة دكتكراه، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة أبي بكر الضركرة العسكرية في نطاؽ القانكف اإلنساني ركشك خالد،  1

 . 61، ص2012/2013بمقايد، تممساف، 
  .65ص ،2005ط،  ، داإلسكندرية، منشأة المعارؼ، القانكف اإلنساني محمد فياد الشاللدة ، 2
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يدعك ىذا المبدأ إلى تجنب أعماؿ القسكة كالكحشية في القتاؿ طالما أف استعماؿ ىذه ك 
األساليب ال يؤدم إلى تحقيؽ اليدؼ مف الحرب كىك إحراز النصر، فقتؿ الجرحى أك األسرل أك 
ساءة معاممة المدنييف، تعد أعماؿ غير إنسانية كتخرج عف إطار  االعتداء عمى النساء كاألطفاؿ كا 

 1.أىداؼ الحرب
 الفرع الثاني

 إسرائيل لمبدأ اإلنسانية انتهاك
، كداست عميو 2012/2014 إسرائيؿ ىذا المبدأ انتياكا صارخا في حربي غزة انتيكت

كضربت بعرض الحائط كؿ قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني، كقد تـ تكثيؽ ىذه االنتياكات بالصكرة 
كالصكت، كبالنقؿ الحي مف طرؼ العديد مف كسائؿ اإلعالـ كمؤّسسات حقكقية محمية كدكلية، 

فقد أتت الغارات اإلسرائيمية عمى األخضر كاليابس في قطاع . مما يعطي الحجة الدامغة عمى ذلؾ
غزة، دكف مراعاة إنسانية أحد كلـ تحتـر كرامة كآدمية الفمسطينييف الغّزاكييف ك ال األجانب 

المقيميف في قطاع غزة، كلـ تراعي التفرقة بيف المدني كالعسكرم، كال بيف المرأة كالرجؿ كالطفؿ، 
كال بيف الكبير كالصغير، فيي لـ تحتـر ضحايا الحرب المدنييف كلـ تعامميـ بإنسانية، بؿ 

أخضعتيـ ألعماؿ العنؼ كالقسكة، كذلؾ بالتفنف في ترعيبيـ كقتميـ تارة بالقذائؼ، كتارة بالصكاريخ 
... بأنكاعيا كتارة أخرل بالقناصات

كترعيب كتخكيؼ المكاطنيف بالقصؼ العشكائي، فال يكجد مكاف آمف في قطاع غزة، حيث ال 
 سنكات، كال يكجد مكاف آمف لميركب إليو، 10تكجد مالجئ في القطاع، فيـ محاصر منذ حكالي 

كيقكؿ أحد سّكاف القطاع كشاىد عياف أف األطفاؿ ترتفع درجة حرارة أجساميـ كعند معاينتيـ طبيا 
يجدكف باف سبب ذلؾ ىك الخكؼ كالرعب الشديديف، فاليمجية كالغطرسة اإلسرائيمية لـ تراِع حتى 
األطفاؿ الصغار، بؿ استشيد الكثير منيـ بسبب القصؼ المباشر ليـ في أماكنيـ المدنية كخاصة 

. في منازليـ

                                                           

  .37، ص2009، 1طقية، بيركت، كرات الحمبي الحؽك، منشاإلنسانيالقانكف الدكلي محمد المجذكب، طارؽ المجذكب،  1  
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كبيذا فإسرائيؿ استعممت كؿ أساليب القسكة كالكحشية في عدكانيا عمى قطاع غزة، متجاكزة 
بذلؾ تجاكزا صارخا كفظيعا ألىداؼ الحرب، ألف قتؿ المدنييف مف الرجاؿ كالنساء كاألطفاؿ 

ساءة معاممتيـ، تعّد أعماال غير إنسانية كتخرج عف إطار أىداؼ الحرب . كا 
: كمايميفي ىذا الشػأف كلقد كانت بعض ردكد الفعؿ الدكلي 

 .عمى إسرائيؿ الكؼ مف شف ىجمات غير قانكنية عمى قطاع غزة: ىيكمف راتس ككتش -
سرائيؿ بكالية الجنايات الدكلية لتفادم انتياكات جديدة: حقكقيكف -  .عمى فمسطيف كا 
إسرائيؿ صّعدت عدكانيا عمى غزة قبيؿ اليدنة : المركز الفمسطيني لحقكؽ اإلنساف -

 .اإلنسانية، كيدعك لتشكيؿ لجنة تحقيؽ دكلية في جرائـ الحرب اإلسرائيمية
. الجزيرة.  ألؼ فمسطيني شّردكا جّراء العدكاف اإلسرائيمي230نحك : األكنركا -
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 المطمب الثاني
بدأ التمييز بين المقاتمين وغير المقاتمين م

إف قاعدة التمييز التي ظيرت كقاعدة عرفية أـ تطكيرىا كتدكينيا في العديد مف االتفاقيات 
الدكلية كاإلنسانية، قد ساىمت في تكفير قدر مف الحماية ال يستياف بيا لمعناصر المدنية غير 

المساىمة في العمميات العدائية، كلمكقكؼ عمى قاعدة التمييز كدكرىا في حماية العناصر المدنية 
أثناء النزاعات المسّمحة فإنو سيتـ في ىذا التطرؽ إلى الجكانب المختمفة ليذه القاعدة، ككيؼ تـ 

 1 .2012/2014انتياكيا مف طرؼ إسرائيؿ في حربي غزة 
 الفرع األول

بدأ التمييز بين المقاتمين وغير المقاتمين تعريف م
 ىذا المبدأ تكفير الحماية العامة لممدنييف كاألعياف المدنية كما يستيدؼ حصر يستيدؼ 

 :اليجـك عمى المقاتميف كاألىداؼ العسكرية كيتفرع عنو ثالثة مبادئ تطبيقية
يتمتع األشخاص المدنيكف، كاألفراد المحايدكف بالحماية العامة مف األخطار الناجمة عمى  -

 .العمميات العسكرية
 .ينحصر اليجـك عمى األىداؼ العسكرية فقط -
يمنع استخداـ األسمحة عشكائية األثر، كتحظر أساليب الحرب الشاممة كىذا ما نص عميو  -

 2 .1977البركتكككؿ األكؿ 
ىـ كؿ مف الجرحى كمف مرضى الحرب البرية، كجرحى كمرضى كغرقى : المقاتمكفك 

. الحرب البحرية، كأسرل الحرب
 الخاصة بتحسيف حاؿ 1929 جاء في اتفاقية جنيؼ كماإضافة إلى القتمى كالمفقكديف، 

 3 .الجرحى كالمرضى العسكرييف في الميداف

                                                           
 .427حسيف عمي الدريدم، مرجع السابؽ، ص  1
  .82، د د ف، دس، صالقانكف الدكلي اإلنساني في الشريعة كالقانكف،  الفرا سميماف محمد 2
 ، رسالة ماجستير، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة اإلخكة منتكرم، أزمة دارفكر كالقانكف الدكلي اإلنساني بكعزيز حناف،  3

. 24، ص2011/2012قسنطينة، 
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 أما بالنسبة إلى المفقكديف فقد كاف االىتماـ بكضعيـ قد ظير في أثناء كضع أحكاـ 
 كقد تضمف البركتكككؿ األكؿ نصا خاصا يعالج مكضكع المقكديف .1977بركتكككلي جنيؼ لعاـ 

فاكجب عمى أطراؼ النزاع بقدر ما تسمح ليـ الظركؼ أف يقكمكا  بالبحث عف المفقكديف في 
ضحايا النزاعات المسمحة الدكلية بمجرد تمقي إخطار بفقدانيـ في مف جانب الطرؼ اآلخر في 

.  ما سيتكفر مف معمكمات ذات الصمةؿالنزاع كأف يتـ إبالغ الخصـ بؾ
كىـ األشخاص الذيف ال يشترككف في العمميات العدائية، ككما : (غير المقاتميف)المدنيكفأما 

قمنا أيضا في السابؽ أف القانكف الدكلي اإلنساني كضع أحكاـ عامة لممدنييف مف جية كمف جية 
 1.أخرل كضع أحكاـ خاصة ببعض طكائؼ المدنييف

المقاتميف كاألىداؼ )تعني تمييز األشخاص كاألمكاؿ المساىمة في العمميات القتاليةو
المدنييف ) عف األشخاص كاألمكاؿ المدنية غير المساىمة مباشرة في العمميات القتالية (العسكرية

بحيث يتـ قصر  (كاألعياف المدنية بما فييا البيئة الطبيعية كغير الطبيعية المحيطة بميداف القتاؿ
اليجمات القتالية عمى الفئة األكلى كحدىا، فيي تمثؿ غاية الحرب، أما اآلخركف فإف مف حقيـ أال 

 .يزج بيـ في األعماؿ العدائية مثمما ليس ليـ بالمقابؿ حؽ المشاركة فييا
فقاعدة التمييز، ىي في الحقيقة، حصانة عامة لكؿ عنصر مدني غير مشترؾ في العمميات 
القتالية بصكرة مباشرة، كاألشخاص المدنييف كاألمكاؿ أك األعياف المدنية، ككذلؾ البيئة المحيطة 
بميداف القتاؿ بنكعييا الطبيعي كغير الطبيعي، كتبقى ىذه الفئات متمتعة بالحصانة التي تفرىا 

 :قاعدة التمييز كال ترفع عنيـ إال في حالتيف
إذا تخمكا عف صفتيـ المدنية كشارككا في العمميات القتالية، فإنيـ عندئذ ال تنطبؽ : األكلى -

عمييـ صفة المدنييف كينضمكا إلى فئة المقاتميف التي يشرع مياجمتيا أك تكجيو القتاؿ 
 2.إلييا

 
 

                                                           
 .24 حناف، المرجع السابؽ، ص بكعزيز 1
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كما -إذا اقتضت الضركرة العسكرية تعطيؿ قاعدة التمييز، فقاعدة الضركرة العسكرية: الثانية
تمثؿ حجة قانكنية ال تؤدم إلى تعطيؿ قاعدة التمييز أك نسفيا، فحسب، بؿ كتؤدم أيضا - سنرل

إلى نسؼ القانكف الدكلي اإلنساني ذاتو، القائـ عمى أساس المكازنة بيف االعتبارات اإلنسانية 
كالضركرات العسكرية، خاصة إذا ما أسيئ استخداـ ىذه القاعدة، أما إذا قيدت ىذه القاعدة 

فإنيا ال تبرر مياجمة المدنييف عمدا أك القياـ بيجمات عشكائية ال - كما سنرل-بمعايير محددة
نما تسمح بكقكع خسائر مقبكلة في صفكؼ المدنييف مع  (متناسبة)تميز بيف المدنييف كالمقاتميف، كا 

 . الميزة العسكرية المطمكبة
كىكذا نجد أف قاعدة التمييز، تتطمب التفرقة بيف المقاتميف كغير المقاتميف، كلما كنا قد تناكلنا 
 .ىذه التفرقة في مكقع سابؽ مف ىذا المؤلؼ، فإننا نحيؿ ىذه التفرقة إلى ذلؾ المكقع، منعا لمتكرار
أما عف تطكر قاعدة التمييز في القانكف الدكلي اإلنساني، فقد ظمت ىذه القاعدة تتمثؿ في 
األعراؼ اإلنسانية كلـ يجر تدكينيا، كقاعدة اتفاقية، إال بعد إبراـ البركتكككالت اإلضافية لعاـ 

، فقد برزت قاعدة التمييز قبؿ تدكيف قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني، كيمكف العثكر عمى 1977
بدايتيا في بعض قكانيف كتشريعات الحضارات القديمة، كالحضارة اليندية، فقد جاء في قانكف     

كذلؾ ظيرت ىذه .." أف المحارب الشريؼ ال يقتؿ شخصا مسالما غير محاربا: "الشيير (مانك)
لدل بعض القبائؿ اإلفريقية الذم كاف يمنح غير  (بقانكف الشرؼ)القاعدة في ما كاف يسمى

 .المقاتميف حماية مف العمميات القتالية
جاف جاؾ )كقد تـ أكؿ تدكيف لقاعدة التمييز، كقاعدة قانكنية دكلية، عمى يد الفقيو الفرنسي

أف الحرب ليست عالقة فردية بيف : " الذم قرر فيو( العقد االجتماعي) في كتابة الشيير (ركسك
كفرد أك بيف فرد كدكلة، بؿ ىي عالقة كبيف دكلة كدكلة، كبالتالي فإف المكاطنيف العادييف في 

ىاتيف الدكلتيف ليسكا أعداء إال بصكرة عرضية، ليس بصفتيـ رجاال أك مكاطنيف كلكف بصفتيـ 
كجنكد محاربيف أك مقاتميف فقط، لذلؾ فإنو ال يجكز قتؿ األشخاص العادييف غير المساىميف في 

 1".العمميات القتالية كال حتى الجنكد المقاتميف أنفسيـ إذا ما ألقكا أسمحتيـ أك استسممكا
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أما عف ظيكر قاعدة التمييز في القانكف الدكلي اإلنساني، فقد مرت ىذه القاعدة بمراحؿ 
مختمفة، تمثمت في ظيكر ىذه القاعدة، ثـ اضمحالليا بانييار التمييز بيف المقاتميف كغير المقاتميف 

، 1907مف الئحة الىام لعاـ  (27)نتيجة لعدة عكامؿ، كعدـ النص عمييا صراحة في المادة 
كازدياد أعداد المقاتميف حتى أصبح عددىـ يشمؿ جميع المكاطنيف القادريف عمى حمؿ السالح، 

كتطكر األسمحة الحديثة خاصة سالح الجك كاألسمحة بعيدة المدل كاألسمحة النككية، كغيرىا مف 
األسمحة العشكائية غير القادرة عمى التمييز، كمرحمة إحياء ىذه القاعدة كالعكدة إلى حماية 

العناصر المدنية غير القادرة عمى العمميات العدائية، خاصة بعد إبراـ البركتكككالت اإلضافية لعاـ 
1977. 

كبعد العكدة إلى قاعدة التمييز، كنتيجة لتطكر الكسائؿ كاألساليب القتالية، تطكرت ىذه 
كقد تمثؿ  (غير المساىمة في العمميات القتالية)القاعدة عمى نحك يكفر حماية أكبر لمفئات المحمية

 .ىذا التطكر في فرض التزامات متقابمة عمى عاتؽ الجانبيف المحاربيف
فمـ يعد الطرؼ المياجـ كحده ىك المكمؼ بتطبيؽ قاعدة التمييز، كالتفريؽ بيف المقاتميف 

كغير المقاتميف، كقصر العمميات اليجكمية عمى المقاتميف كمنشآتيـ كمعداتيـ العسكرية كحدىا، بؿ 
يتحمؿ ىك اآلخر جانبا  (الطرؼ المدافع أك متمقي اليجـك)أصبح الطرؼ اآلخر في النزاع المسمح

ىاما مف االلتزامات التي تفرضيا قاعدة التمييز، بضركرة إبعاد األىداؼ العسكرية عف أماكف 
 .تجمع السكاف المدنييف

خاصة بعد إبراـ البركتكككالت اإلضافية -كىكذا فإف قاعدة التمييز بمفيكميا المتقدـ
 1.(المياجـ كالمدافع)تفرض التزامات متكازنة عمى جانبي النزاع المسمح- 1977لعاـ
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 الفرع الثاني
 1التزامات قاعدة التمييز

 ىناؾ التزامات تترتب عمى المياجـ كأخرل عمى المدافع، كيمكف إجماؿ أىـ االلتزامات 
 :قاعدة التمييز عمى المياجـ بمايمي

 .حظر تكجيو اليجـك عمى الفئات غير المقاتمة -
حظر اليجمات العشكائية التي ال تميز بيف المقاتميف كغير المقاتميف، كتعد اليجمات  -

 :عشكائية في الحاالت اآلتية
 .اليجمات التي ال تكجو إلى ىدؼ عسكرم محدد -
 .اليجمات التي تستخدـ كسائؿ كأساليب قتالية ال يمكف تكجيييا إلى ىدؼ عسكرم محدد -
اليجمات التي تستخدـ كسائؿ كأساليب قتالية ال يمكف حصر آثارىا في األىداؼ  -

 .العسكرية كحدىا
ببذؿ طاقتو لمتحقؽ مف أف األىداؼ المقرر  (في مرحمة التخطيط أك التنفيذ)التزاـ المياجـ -

مياجمتيا أك تمؾ التي تـ اليجـك عمييا، ليست أشخاصا مدنية أك أعيانا مدنية أك أنيا مشمكلة 
نما ىي أىداؼ عسكرية  .بحماية خاصة كا 

التزاـ المياجـ باختيار كسائؿ كأساليب قتالية ىجكمية يترتب عمييا تجنب إحداث خسائر  -
 .بيف المدنييف كاألعياف المدنية

التزاـ المياجـ باالمتناع عف اتخاذ قرار بشف أم ىجـك قد يتكقع منو، بصفة عرضية، أف  -
يحدث خسائر في أركاح المدنييف أك يمحؽ األذل بيـ أك باألعياف المدنية أك البيئة المحيطة 

 .بميداف القتاؿ
التزاـ المياجـ بإلغاء أك تعميؽ أم ىجـك إذا تبيف أف اليدؼ المقرر مياجمتو ليس ىدفا -

عسكريا، أك كاف يتكقع مف ىذا اليجـك أف يحدث خسائر في أركاح المدنييف أك ممتمكاتيـ أك 
 .األعياف كالبيئة المدنية
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كيالحظ أف االلتزاميف األخيريف المفركضيف عمى عاتؽ المياجـ، بمقتضى التمييز، يتطمباف 
إجراء مناسبة أك معادلة بيف الميزة العسكرية التي يتكقع أف يحققيا ىذا اليجـك كبيف األضرار 
جراء التناسب، مما يعني أف ىناؾ  ، كا  كالخسائر في صفكؼ المدنييف المترتبة عمى ىذا اليجـك

تداخال أك تشابكا بيف قاعدة التمييز كقاعدة التناسب في االلتزامات التي تفرضيا كؿ منيما عمى 
 .جانب المياجـ حماية لمعناصر المدنية غير المساىمة في العمميات القتالية

كالحقيقة ما يميز قاعدة التمييز عف قاعدة التناسب، رغـ التماثؿ بينيما، في االلتزامات 
، أف قاعدة التمييز تفرض التزامات  المسبقة التي يتقيد بيا المياجـ عند التخطيط أك تنفيذ اليجـك

، كما أف قاعدة التمييز تختمؼ أيضا عف قاعدة (المدافع)أكثر عمى المياجـ كعمى الكرؼ اآلخر
التناسب في الغاية المرجكة مف كؿ منيما، فالغاية مف قاعدة التمييز حصر العمميات القتالية في 

المقاتميف كاألىداؼ العسكرية كحدىا، بينما تيدؼ قاعدة التناسب إلى المكازنة بيف الميزة العسكرية 
 .المبتغاة مف العمؿ العسكرم، كاألضرار الجانبية الكاقعة عمى العناصر المدنية مف جية أخرل

 :  فتتمثؿ فيما يمي أما االلتزامات التي تفرضيا قاعدة التمييز عمى المدافع،
بتمييز أنفسيـ عف السكاف  (المدافعيف أك متمقي اليجـك )التزاـ المقاتميف في الجانب اآلخر -

، كفي الحاالت التي  المدنييف أثناء اشتباكيـ في اليجـك أك في عممية عسكرية تجيز لميجـك
يصعب فييا التمييز، كااللتحاـ أك االشتباؾ مع العدك، يجب عمى المقاتميف حمؿ السالح بصكرة 

 .عمنية
ال يجكز التكسؿ بكجكد السكاف المدنييف أك األشخاص المدنييف أك تحركاتيـ في حماية  -

نقاط أك مناطؽ ضد العمميات العسكرية، كالسيما في محاربة درء اليجـك عف األىداؼ العسكرية 
 .أك تغطية تحييد أك إعاقة العمميات العسكرية

يجب نقؿ السكاف المدنييف كاألعياف المدنية بعيدا عف المناطؽ المجاكرة لؤلىداؼ  -
 العسكرية
 1تجنب إقامة األىداؼ العسكرية داخؿ المناطؽ المكتظة بالسكاف أك بالقرب منيا -
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اتخاذ االحتياطات األخرل الالزمة لحماية ما تحت سيطرتيا مف سكاف أك أفراد مدنييف كأعياف - 
مدنية، مف األخطار الناجمة عف العمميات العسكرية، ككضع العالمات أك الشارات المميزة لممكاقع 

 .الطبية أك لمكاقع تجميع األسرل كالمعتقميف أك اآلثار التاريخية كغيرىا
كفيما يتعمؽ بالعمميات القتالية في الجك، فإف الطرؼ المدافع أك المتمقي لميجـك في معركة جكية، -

يمتـز بإبعاد الطائرات المدنية كتجنيبيا مناطؽ األنشطة العسكرية، التي يحتمؿ أف تككف مناطؽ 
في المعارؾ الجكية بتزكيد الطيراف  (المياجـ كالمدافع)اشتباؾ جكم، كالتزاـ طرفي النزاع المسمح

المدني بتكاريخ كارتفاعات كاتجاىات كمكاقع الطيراف الحربي تفاديا لكقكع أضرار في أركاح 
 1.كممتمكات المدنييف

 الفرع الثالث
 انتهاك إسرائيل لمبدأ التمييز بين المقاتمين وغير المقاتمين

تبّيف مف خالؿ الكقائع الثابتة بالصكر كالمشاىد التمفزيكنية كالتقارير الصحافية كاألمنية، أف 
القكات اإلسرائيمية انتيكت في الحرب التي شّنتيا عمى غزة، كؿ ىذه القكاعد كاألعراؼ التي تحكـ 

النزاعات المسمحة، ككنيا تستيدؼ بقصفيا العشكائي المدنييف دكف تمييز بيف مكاقع عسكرية 
كأخرل مدنية، كمف دكف التمييز بيف مقاتميف كغير مقاتميف، كتقـك بقطع كؿ المكاصالت البرية 
بيدؼ منع كصكؿ المؤف كاألغذية كاألدكية إلى المدنييف الفمسطينييف المحاصريف، ُيضاؼ إلى 

ذلؾ أف ىذه القكات كبدال مف أف تتخذ إجراءات معينة لتحييد المدنييف مف األطفاؿ كالنساء 
 .كالعجزة

كلحمايتيـ أك لتسييؿ عممية نقميـ إلى مناطؽ آمنة أك محايدة، راحت تمقي عمييـ األطناف 
. مف القنابؿ كتقطع عنيـ المؤف كاألغذية كتيّجرىـ مف منازليـ كمف قراىـ كمدنيـ كترتكب بحّقيـ

، التي يعاقب عمييا القانكف الدكلي الجنائي، ما يؤّلؼ خرقا (جرائـ الحرب)أبشع الجرائـ كأخطرىا 
 2.فاضحا كخطيرا لكؿ قكاعد قانكف النزاعات المسّمحة أك لمقانكف الدكلي اإلنساني
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أتى العدكاف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة عمى األخضر كاليابس، كالشجر كالحجر، فقد أصاب 

كالصحفييف كالمسعفيف مف أطباء ...األشخاص المدنييف مف الرجاؿ كالنساء كاألطفاؿ كالشيكخ
صابة األعياف الطبية  كمتطكعي الخدمات اإلنسانية كاألعياف المدنية، كمقرات الصحفييف، كا 
صابة األعياف الضركرية لمحياة  كالمستشفيات كسيارات اإلسعاؼ كعرقمة أعماليـ اإلغاثية، كا 

صابة المدارس، كتمكيث البيئة الطبيعية . كالمناطؽ الزراعية كمنشآت الصيد، كتعطيؿ الكيرباء كا 
كاستيداؼ األماكف المقّدسة كدكر العبادة، حيث تـ تدمير الكثير مف المساجد ككذلؾ قصؼ 

 .كاستيداؼ األعياف العامة
كقد ارتكبت إسرائيؿ مجازر كثيرة في عدكانيا عمى قطاع غزة، أكثرىا جسامة مجزرة رفح 

 كمجزرة الشجاعية كمجزرة خزاعة
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 المطمب الثالث
 مبدأ حظر اآلالم التي ال مبرر لها

إذا كاف يمكف تحقيؽ ىذا اليدؼ كالحصكؿ عمى االنتصار العسكرم باستسالـ العدك، فال 
ذا كاف يمكف تحقيؽ ذلؾ بجرحو فال يجكز تعدم ذلؾ إلى أسره،  يجكز تعدم ذلؾ إلى جرحو، كا 

حداث آالـ زائدة ال مبّرر  ذا كاف يمكف تحقيؽ ذلؾ بأسر العدك فإف المجكء إلى قتمو يعّد تجاكزا كا  كا 
 في ىذا 2012/2014ليا، كسيتـ شرح ىذا المبدأ ككيؼ انتيكتو إسرائيؿ في حربييا عمى غزة 

 1.المطمب
 الفرع األول

 مبدأ حظر اآلالم التي ال مبرر لهاتعريف 
كيقصد بيا اآلالـ التي تزيد عف اليدؼ المتكخى مف استعماؿ القكة كبالتالي تتجاكز ماىك 

 .مبرر كيرتبط ىذا المبدأ بالضركرة العسكرية كمبدأ التناسب
 كفي مشركع برككسؿ 1968عاـ " ساف بترسبكرغ"كرد ذكر ىذا المبدأ في ديباجة إعالف 

 ثـ أدرج في الالئحة المرفقة باتفاقية الىام الثانية المتعقمة بقكانيف كأعراؼ الحرب البرية 1874
 23.2 في المادة 1899لعاـ 

كاف المحارب، قبؿ تبمكر القانكف الدكلي اإلنساني، يسعى إلى إنزاؿ أكبر قد ممكف مف اآلالـ 
بعدكه، فيك ال يكتفي بالحصكؿ عمى التفكؽ العسكرم ككسر مقاكمتو أك احتالؿ أراضو، أك إرغامو 

عمى قبكؿ إرادتو المنتصر، بؿ يتعدل ذلؾ إلى ممارسة العنؼ كالقتؿ كتخريب كتدمير كؿ ما 
تصؿ إليو يده، بؿ كاستبعاد عدكه، كاسترقاقو، فمـ تكف لمحرب غاية محددة يمتـز المحاربكف 

 3 .بالكقكؼ عنده كعدـ تجاكزىا
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كبعد التقدـ الحضارم، كتغميب اإلنسانية لمتخفيؼ قدر اإلمكاف مف كيالت الحركب، أصبح 
اليدؼ المشركع الكحيد الذم يجب أف تسعى إليو الدكؿ أثناء الحركب ىك إضعاؼ القكة العسكرية 
لمعدك، كبما أف ىذا اليدؼ يتحقؽ بإقصاء أكبر عدد ممكف مف الجنكد مف ساحة المعركة، فإف 

استعماؿ الكسائؿ كاألساليب الحربية التي تزيد بال مبرر آالـ ىؤالء الجنكد أك تجعؿ مكتيـ حتميا، 
 .يعتبر تجاكزا ليذا اليدؼ المشركع كمخالفة لمبادئ اإلنسانية

كبذلؾ فإنو يمكف تعريؼ قاعدة حظر اآلالـ التي ال مبرر ليا، كما ذىبت إلى ذلؾ محكمة 
، حكؿ شرعية استخداـ األسمحة النككية أك التيديد 1996العدؿ الدكلية في رأييا االستشارم عاـ 

بيا، بأنيا القاعدة اإلنسانية التي تحظر استخداـ الكسائؿ كاألساليب الحربية التي تحدث مآسي 
 . كآالـ إنسانية تتجاكز الغاية المشركعة مف الحرب أك تفكؽ األىداؼ العسكرية المشركعة

أما عف جذكر ىذه القاعدة التاريخية، فتعكد إلى الحضارات اإلنسانية القديمة، ففي الحضارة 
اليندية، تـ منع استخداـ األسمحة المسّننة كالمسمكمة كالسياـ الحارقة، ألنيا كسائؿ حربية تتجاكز 

قد دعا إلى ضركرة " ككنفكشيكس "439الغاية مف الحرب، كفي الحضارة الصينية نجد أف ص 
تقييد سمكؾ المحاربيف في القتاؿ لتككف متكافقة مع مقتضيات الطبيعة، أما الحضارة اإلفريقية 

، الذم يمِزـُ المقاتؿ بتبميغ خصمو سمفا كعمنا باألعماؿ العدائية (قانكف الشرؼ)القديمة فقد عرفت 
قبؿ اندالعيا كيمنع شف العمميات القتالية إال بعد استكماؿ االستعدادات العسكرية لمعدك، كتحريـ 

 .التي ُتحِدث آالما مفرطة (المجّنحة)استخداـ السياـ 
أف مجرد االنتياء مف تحقيؽ غاية " ألكسندر ديزيكس"  كلدل اليكناف يرل بعض فالسفتيـ 

الحرب يصبح االستمرار فييا مف أجؿ القتؿ عمؿ جنكني، كذلؾ فعؿ فالسفة الركماف أمثاؿ 
بحثيـ عمى استبداؿ المفاىيـ القائمة عمى العنؼ كالقسكة بمفاىيـ أخرل أكثر " سنؾ"شيشركف ك

، فالعدك (أف األعداء متى جرحكا أصبحكا إخكة)بفكرة  (فكرة الكيؿ  لمميزكميف )إنسانية، كاستبداؿ
عند جرحو أصبح عاجزا عف المساىمة في القتاؿ كبالتالي فإف اإلجياز عميو ُيمّثؿ قسكة ككحشية 

 1.تتجاكز غاية الحرب كترتب آالـ ال مبّرر ليا

                                                           
 .439 حسف عمي الدريدم، المرجع السابؽ، ص 1



2012/2014االنتهاكات الفعلية إلسرائيل في حربيها على غزة : الفصل الثاني  
 

109 
 

أما في العصكر الكسطى فقد كجدت تطبيقات لقاعدة حظر اآلالـ الزائدة في تعاليـ الفركسية 
القائمة عمى الشرؼ العسكرم كالمركءة كالنجدة، كتحريـ بعض األسمحة الالإنسانية كالكؼ عف 
مقاتمة الفارس إذا عجز عف القتاؿ كسقكط سيفو مف يده، ألف قتالو بيذه الحالة أك بمثؿ ىذه 

ثـ انتقمت قاعدة حظر اآلالـ التي ال . األسمحة يتجاكز غاية الحرب كيحّقؽ آالما ال طائؿ منيا
مبّرر ليا، مف النطاؽ العرفي كتـ تدكينيا في مجمكعة مف االتفاقيات الدكلية اإلنسانية منذ كقت 

 .مبّكر
 الفرع الثاني

 العالقة بين قاعدة حظر اآلالم التي ال مبّرر وقاعدتي الضرورة العسكرية والتناسب
تختمط أك تتداخؿ قاعدة حظر اآلالـ التي ال مبّرر ليا ككأنيا مع القكاعد العامة األخرل في 

 .القانكف الدكلي اإلنساني، كقاعدة الضركرة العسكرية كقاعدة التناسب
فالنسبة لقاعدة الضركرة العسكرية كالتي تعني استخداـ القكة العسكرية  الضركرية لتحقيؽ 

ميزة عسكرية أك لتحقيؽ ىدؼ عسكرم مشركع، تختمط بقاعدة حظر اآلالـ التي ال مبّرر ليا كالتي 
تعني في الحقيقة حظر اآلالـ غير الضركرية، أك اآلالـ التي ال تستدعييا كالضركرة العسكرية أك 

 .التي ال تتطمبيا غاية الحرب
أما بالنسبة لقاعدة كالتي تعني التناسب أك التعادؿ بيف الميزة العسكرية المطمكبة كبيف 

األضرار غير المباشرة أك الخسائر الجانبية المترتّبة، تختمط بقاعدة حظر اآلالـ التي ال مبّرر ليا، 
ألف عدـ تحقيؽ التناسب بيف الميزة العسكرية كاألضرار الجانبية الكاقعة، بمعنى زيادة الخسائر في 

الصفكؼ المدنية عمى الميزة العسكرية المبتغاة، ىك في الحقيقة حدكث آالـ ال مبّرر ليا أك ال 
طائؿ مف كرائيا، كمف ىنا نجد أف المجنة الدكلية لمصميب األحمر لـ تعرؼ قاعدة حظر اآلالـ 

ّنما قامت بضرب أمثمة لآلالـ أك اإلصابات التي يمكف اعتبارىا  التي ال مبّرر ليا تعريفا جامدا، كا 
، كحظر الكسائؿ كاألساليب القتالية المؤّدية إلييا كالمكت المحّقؽ في الميداف أك  زائدة عف المزـك

 1 .اإلعاقة الدائمة
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غير أف الفارؽ الحقيقي بيف قاعدة حظر اآلالـ التي ال مبّرر ليا، كالقكاعد األخرل يتمّثؿ في 
المرحمة التي تعمؿ فييا كؿ منيا، فقاعدة حظر اآلالـ التي ال مبّرر ليا ىي قاعدة تعمؿ في 

المرحمة التشريعية فقط، بمعنى أف قاعدة حظر اآلالـ التي ال مبّرر ليا ال تثكر إال عندما تككف 
الكسائؿ كاألساليب القتالية المستخدمة غير مشركعة أصال، كاألسمحة السامة أك الكيميائية ك 

 . االنشطارية
أما قاعدة الضركرة العسكرية كقاعدة التناسب فيي قكاعد تعمؿ في المرحمة الكاقعية، أم أثناء 
اندالع العمميات القتالية، بمعنى أف ىذه القكاعد تثكر عندما تككف الكسائؿ كاألساليب القتالية التي 

تـ استخداميا مشركعة أصال كغير محّرمة، كلكّنيا استخدمت بطريقة ال تستدعييا الضركرة 
العسكرية أك ترّتب عمى استخداـ ىذه الكسيمة أك األسمكب المشركع أضرار غير مباشرة أك جانبية 

 .في صفكؼ المدنييف فاقت الميزة العسكرية المتحّققة أك التي تحّققت
إف بياف دكر قاعدة حظر اآلالـ التي ال مبّرر ليا في حماية األعياف المدنية، يتكّقؼ عمى 

كمف البدييي أف كممة األكجاع صفة تمحؽ بالمعاناة التي  (األكجاع)ىي  (باآلالـ)تعريؼ المقصكد 
إال مف  (أكجاعا)يقاسييا األشخاص إذ ال يمكف كصؼ األضرار التي تمحؽ باألعياف المدنية بأنيا 

 .ناحية مجازية غير حقيقية
كرغـ ذلؾ فإننا نؤّيد الرأم الذم يفّسر اآلالـ التي ال مبّرر ليا تفسيرا كاسعا يشمؿ اآلالـ 

 :الشخصية بمعنى األكجاع كاألضرار المادية كالتي تمحؽ باألعياف المدنية، كذلؾ لؤلسباب التالية
إف النصكص األصمية لقاعدة حظر اآلالـ التي ال مبّرر ليا، قد اختمفت في الترجمتيف - 

عمى النحك  (اإلنجميزية كاأللمانية، فقد كرد النص اإلنجميزم بمعنى اآلالـ التي ال مبّرر ليا
أما النص األلماني فقد جاء بمعنى  ،(Unnecessary Suffering)أك  (Maux Superflus)التالي

كىذا يعني أف قاعدة  ،(Superfluous Injury)عمى النحك التالي  (األضرار التي ال مبّرر ليا)
نما تشمؿ أيضا اإلصابات أك األضرار المادية باألعياف المدنية التي ال  اآلالـ التي ال مبّرر ليا، كا 

 1 .داعي ليا
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كذلؾ فإف بعض المكاد االتفاقية لـ تقصر عمى قاعدة حظر اآلالـ التي ال مبّرر ليا عمى ذكر - 
ّنما أضافت إلييا  ، (المعاناة التي ال ضركرة ليا)ك (اإلصابات التي ال مبّرر ليا)اآلالـ كحدىا، كا 

 كالبركتكككؿ المتعّمؽ باأللغاـ 442ص. ـ1977كما كرد في الئحة الىام كالبركتكككؿ األكؿ لعاـ 
، كىذا يعني أف ىذه القاعدة ال تقتصر عمى حظر اآلالـ أك األكجاع الشخصية 1996المعّدؿ عاـ 

نما تشتمؿ أيضا حظر اإلصابات أك المعاناة غير الضركرية التي تمحؽ  التي ال مبّرر ليا، كا 
 .باألعياف المدنية بشكؿ عاـ

، 1862أضؼ إلى ذلؾ أنو أثناء المداكالت التي نجـ عنيا اعتماد إعالف ساف بطرسبيرغ سنة - 
كىك أكؿ اتفاقية دكلية احتكت عمى ىذه القاعدة كاسُتخِدـ مفيـك األضرار بدال مف اآلالـ التي ال 
مبّرر ليا، كىذا يؤّكد أف ىذه القاعدة تشمؿ كذلؾ األضرار التي ال طائؿ مف كرائيا كالتي تمحؽ 

 :كبيذا فيي تشمؿ مايمي. باألعياف المدنية
حظر اآلالـ أك المعاناة أك األكجاع التي تمحؽ بالسالمة البدنية أك الذىنية أك بحياة األشخاص - 

 .أثناء النزاعات المسّمحة كالتي تتجاكز اليدؼ مف الحرب
حظر األضرار أك التدمير أك التمّكث الذم يمحؽ بالعناصر كاألعياف المدنية، بما فييا البيئة - 

 1.المحيطة بالعمميات العسكرية كالتي ال تحّقؽ ىدؼ عسكرم مشركع
 الفرع الثالث

 2انتهاك إسرائيل لمبدأ حظر اآلالم التي ال مبّرر لها 
نما  بالتأسيس عمى قكاعد ىذا المبدأ، يظير أف إسرائيؿ لـ  تفرط في استعماؿ القكة فحسب، كا 
لـ تتقيد بأم حدكد أك سقؼ في تنفيذ عممياتيا العسكرية، حيث لجأت إلى استعماؿ جميع األسمحة 

الثقيمة، كحتى بعض األسمحة المدّمرة، كغير المسمكح باستعماليا، كالمحّرمة دكليا ضّد المدنييف 
العجزة كاألطفاؿ كالنساء كالمرضى مف دكف تمييز، كمف دكف شفقة أك رحمة كلـ تضع لعممياتيا 

الحربية ألم حدكد، أك أىداؼ كاضحة كمحّددة، غير تمؾ التي تبتغي القتؿ كالدمار كالتيجير ليس 
إال، ىذا باإلضافة إلى أف األعماؿ الحربية العنيفة التي قادىا الجيش اإلسرائيمي ضد غزة، أّدت 
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صابة البعض اآلخر كلكنيا أّدت في الكقت نفسو إلى تدمير  إلى تدمير بعض المكاقع العسكرية كا 
 1.غزة  كالقضاء عمى بنيتيا التحتية كعمى اقتصادىا

كيظير انتياؾ إسرائيؿ ليذا المبدأ بشكؿ جمي كصارخ، فقد خّمؼ عدكانيا أضرار جسيمة 
فاقت األىداؼ العسكرية، إذ انو منذ بداية العدكاف كىي تتسبب في إحداث اآلالـ غير المبّررة، 

حيث استيدفت المدنييف كقتمتيـ كشّردتيـ كأرعبتيـ، كذلؾ قامت بمياجمة كؿ األعياف المدنية غير 
 .المشاركة كال الُممتبس فييا في العمميات القتالية كدّمرتيا

حيث سحقت كؿ شيء، المنازؿ كالبنى التحتية كاألعياف العامة كلّكثت البيئة كأحرقت 
األشجار كقتمت الحيكانات كالطيكر كقصفت األعياف الضركرية لمحياة، كأماكف العبادة 

 .كغالت في إحداث اآلالـ التي ال مبّرر ليا...كالمستشفيات كفرؽ الخدمات اإلنسانية

جاء في تقرير البعثة أف إسرئيؿ فرضت حصارنا عمى قطاع غزة قبؿ حممتيا العسكرية،  ك 
كىذا الحصار قد يعد عقابنا جماعينا، كما رأت البعثة أف إسرائيؿ سمكت سياسة عزؿ كحرماف 

  .ممنيجة

رصدت بعثة التحقيؽ أربع حاالت استخدـ فييا الجيش اإلسرائيمي المدنييف الفمسطينييف كقد 
كدركع بشرية، كأشار التقرير إلى أف ىذا السمكؾ يعد مخالفنا لمفصؿ الرابع عشر مف القانكف الدكلي 

كما رصد التقرير استخداـ القكات اإلسرائيمية ألنكاع معينة مف . اإلنساني كيعتبر جريمة حرب
األسمحة مثؿ القنابؿ المسمارية كالفسفكر األبيض، نكه التقرير إلى أف استخداـ الفسفكر األبيض لـ 

متيكرنا بشكؿ "يجرمو القانكف الدكلي بعد، لكف المجنة كجدت استخدامو في المناطؽ المأىكلة 
كأشار التقرير إلى مزاعـ استخداـ الجيش اإلسرائيمي لميكرانيـك المنضب كغير المنضب، ". منيجي

 .لكنو أشار إلى أف المجنة لـ تكاصؿ التحقيقات في ىذه المزاعـ

نكه تقرير غكلدستكف إلى أف إسرائيؿ خالفت الفصؿ الثالث عشر مف القانكف الدكلي كما 
اإلنساني حيث قامت بتدمير بنية أساسية صناعية ككحدات إلنتاج األغذية كمنشآت مياه ككحدات 
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كىك  -2009كضرب مطحف البدر مف الجك في يناير . لمعالجة الصرؼ الصحي كمساكف
كجاء في التقرير أف إسرائيؿ عممت . مثاؿ عمى ىذه المخالفة- مطحف الدقيؽ الكحيد العامؿ بغزة

لى  عمى سمب الفمسطينييف حؽ العمؿ كالسكف كمنعت عنيـ المياه كحرية الحركة كالتنقؿ مف كا 
القطاع كلـ تتح ليـ إسماع صكتيـ أماـ المحاكـ، كىك ما يمكف اعتباره جريمة ضد اإلنسانية كفقنا 

كما أشير إلى أف القكات اإلسرائيمية خالفت الفصؿ العاشر مف القانكف الدكلي اإلنساني . لمتقرير
حيث نفذت ىجمات عشكائية عندما ىاجمت مفترؽ الفاخكرة بالقرب مف مدرسة تعكد لككالة غكث 

 شخص، تـ قذؼ 1300كتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف، حيث كانت المدرسة مأكل ألكثر مف 
. المكقع بقذائؼ الياكف

 كما أشار التقرير إلى أنو قد تمت مخالفة الفصؿ الحادم عشر مف القانكف الدكلي اإلنساني 
حيث تمت مياجمة المدنييف مباشرة كالتسبب بإصابات قاتمة، كأكضح التقرير أف الجيش اإلسرائيمي 

كانت لديو تعميمات منخفضة المستكل بشأف إطالؽ النار الفتاؾ ضد المدنييف، كاعتبر معدك 
ا في مسجد إثر قذفو عند صالة المسجد مثاالن عمى ىذه المخالفة15التقرير مقتؿ  .  شخصن

 كاعتبر معدك التقرير أف إسرائيؿ خالفت الفصؿ السادس عشر مف القانكف الدكلي حيث 
، كىي تعتمد عمى 2006كاصمت استخداـ نظرية الداىية بعد أف استخدمتيا في حرب لبناف 

كما أشار التقرير إلى حدكث انتياكات بالجممة لحقكؽ اإلنساف حيث . استخداـ قكل غير متناسبة
استخدمت حفر رممية العتقاؿ النساء كاألطفاؿ كالرجاؿ، كذكر التقرير إساءة معاممة المعتقميف بدنينا 

ا أف إسرائيؿ خالفت الفصؿ . كنفسينا، باإلضافة إلى ظركؼ االعتقاؿ المزرية كجاء في التقرير أيضن
السابع مف القانكف الدكلي اإلنساني عندما ىاجمت مبني المجمس التشريعي الفمسطيني كالسجف 

 1.الرئيسي بقطاع غزة
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 كرفضت البعثة األممية الحجج اإلسرائيمية التي تقكؿ بأف المؤسسات السياسية كاإلدارية جزء 
ككضحت البعثة األممية أف ىذا المفيـك مفيـك القكة األساسية الداعمة . مف البنية األساسية حماس

ؿ المدنييف كاألعياف المدنية إلى أىداؼ  يبعث عمى القمؽ بكجو خاص، حيث يبدك أنو ُيحكِّ
 كجاء في تقرير البعثة األممية انتقادنا الرتفاع نسبة القتمى الفمسطينييف أثناء العمميات ،مشركعة

 1. العسكرية في الفترة التي شمميا التحقيؽ
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 المطمب الرابع
 مبدأ الضرورة العسكرية

نما يقتصر دكره عمى  إف القانكف الدكلي اإلنساني ال ييدؼ إلى منع الحرب أك الحد منيا، كا 
تنظيـ الحرب بعد المجكء إلييا، كىك في سبيؿ تحقيؽ ىذا اليدؼ تضمف العديد مف القكاعد التي 
تنظـ العالقة بيف األطراؼ المتحاربة، أك بينيا كبيف الدكؿ المحايدة كالتي تقـك عمى فكرة المكازنة 

 .بيف الضركرات العسكرية كاالعتبارات اإلنسانية
كانطالقا مف ىذا سيتـ التعرؼ عمى مبدأ الضركرة العسكرية ككيؼ تـ خرقو مف طرؼ 

 2012/2014.1إسرائيؿ في حرب غزة 
 الفرع األول

 تعريف مبدأ الضرورة العسكرية
كىك مفيـك يستخدـ المجكء إلى العنؼ، كيككف استعماؿ القكة العسكرية مشركعا عند محاكلة  

لتحقيؽ أىداؼ عسكرية محددة، كيحظر قانكف الحرب العنؼ كالتدمير الذم ال تبرره الضركرة 
ذا كاف اليجـك غير ضركرم أك غير متناسب أك أنو يؤدم إلى عدـ التمييز بيف  العسكرية، كا 

 2األىداؼ العسكرية ك األشخاص المدنييف
تقييد : كقد ترتب عمى ىيمنة مبدأ الضركرة في القانكف الدكلي اإلنساني عدة قكاعد أىميا

استخداـ األسمحة كحصرىا في النطاؽ كالقدر الضركرم لحسـ الحرب دكف تجاكز، فالضركرة نقدر 
بقدرىا كلذلؾ تـ التكصؿ إلى اتفاقيات تحـر استخداـ أسمحة معينة مثؿ اتفاقية حظر استخداـ 

 كاتفاقية 1976 كانكف األكؿ 10تقنيات التغيير في البيئة ألغراض عسكرية عدائية المؤرخة في 
 3حظر أك تقييد استعماؿ أسمحة تقميدية معينة يمكف اعتبارىا مفرطة الضرر أك عشكائية األثر
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 ك بركتكككؿ بشأف الشظايا التي يمكف الكشؼ عنيا 1980 تشريف األكؿ 10المكقعة في جنيؼ 
  .1980 تشريف األكؿ 10المؤرخة 

 الخداعية اإلشراؾكالبركتكككليف األكؿ كالثاني المتعمقيف بحظر أك تقييد استعماؿ األلغاـ ك 
 كبركتكككؿ حظر أك تقييد استعماؿ المحرقة 1996 أيار 3كالبنائط األخرل المؤرخيف في 

. 1980 تشريف األكؿ 10كالبركتكككؿ الثالث جنيؼ 
كعمى الرغـ مف نمؾ النتائج فقد حذر بعض الفقياء مف األخذ بكجو آخر لمبدأ الضركرة 

يكمف في اتخاذ حالة الضركرة كمبرر لخرؽ قكاعد كأعراؼ الحرب ذاتيا، كلذلؾ رفض ىذا الجانب 
األخذ بحالة الضركرة، كذىب بعض أنصار ىذا الجانب غمى رفض المبدأ مف أساسو في قانكف 

الحرب، فال يمكف تبرير خرؽ مبدأ تحريـ األسمحة تحت مسمى الضركرة، بمعنى إباحة استخداميا 
. في حالة الخكؼ مف زكاؿ كياف الدكلة ككجكدىا

كبيذا يجب حصر معنى الضركرة في إطار القانكف الدكلي اإلنساني في حدكد ما يخدـ 
مبادئو كقكاعده كليست ستار لخرؽ قكاعد كأعراؼ الحرب التي أصبحت أمرا غير مشركع، أما إذا 
اتخذت الضركرة كمبرر لحماية فئات القانكف الدكلي اإلنساني فيجب إعماليا كتطبيقيا كمثاؿ ذلؾ 

ال يمكف تبرير قصؼ المدارس كالمستشفيات كالمناطؽ اآلىمة بالسكاف بدعكل اختباء العناصر 
 1.المسمحة بيا كأف ىناؾ ضركرة عسكرية تبرر ذلؾ

ك الدكؿ في سبيؿ تحقيؽ اليدؼ المشركع لمحرب، لـ تعد مطمَقة في اختيار كسائؿ كأساليب 
 :القتؿ، بؿ تـ تقييد ذلؾ كمايمي

قيد تشريعي يتمّثؿ في إلزاـ أطراؼ النزاع المسّمح باستخداـ الكسائؿ : القيد األكؿ -
 .كاألساليب القتالية األكثر إنسانية، كالتي ال ينجـ عف استخداميا أضرار تفكؽ الغاية العسكرية

قيد كاقعي يتمثؿ في كجكد ضركرة عسكرية تجيز استخداـ الكسائؿ كاألساليب : القيد الثاني -
العسكرية المشركعة، كيجد تطبيقو في قاعدة الضركرة العسكرية كقاعدة التناسب بيف الميزة 

 2.العسكرية المرجكة ك األضرار الناجمة عنيا
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أف الحرب »": األمير"ترجع فكرة الضركرة العسكرية إلى الميكيافيمي الذم يرل في كتابو 
تككف عادلة عندما تككف ضركرية، كأف الرغبة كاالنتصار شيء طبيعي كعاـ، كُيبّرر استخداـ القكة 

 .«الضركرية الالزمة لتحقيؽ ىذه الرغبة
كقد اختمؼ مفيـك الضركرة العسكرية باختالؼ كجيات النظر حكؿ الميزة العسكرية التي 

يسعى أطراؼ النزاع إلى تحقيقيا، فبعض الفقياء يربط بيف الضركرة العسكرية كالنصر العسكرم، 
كاف كؿ كسيمة أك أسمكب حربي يحّقؽ االنتصار ىك فعؿ تبّرره الضركرة العسكرية، كبيذا يجكز 
التحّمؿ مف قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني إذا كاف ذلؾ ضركريا، لذلؾ تـ رفض ىذا التفسير مف 

قبؿ الفقو كالقضاء الدكلي منذ تاريخ بعيد، فقد جاء في حكـ شيير إلحدل المحاكـ العسكرية 
أف قكاعد القانكف الدكلي يجب أف تُتََّبع حتى لك نتج عنيا خسارة معركة أك خسارة »األمريكية 

حرب، كأف الضركرة العسكرية كالحاجة إلى النصر ال يمكف أف تككف مبّررا لخرؽ قكاعد ىذا 
 .«القانكف

لذلؾ اتجو بعض الفقياء إلى الربط بيف الضركرة العسكرية كالخطر العسكرم، كالقكؿ بأف أم 
عمؿ عسكرم لدفع خطر عسكرم ىك عمؿ تبّرره الضركرة العسكرية، كبذلؾ إمكانية الخركج عمى 

كقد القت ىذه النظرية كسابقتيا معارضة شديدة مف قبؿ الفقو . قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني
كالقضاء الدكلي، ألف الحرب عممية تحيطيا المخاطر العسكرية كمجّرد التعرض لمخطر في الحرب 
ال يبّرر الخركج عمى قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني، كما انو يصعب كضع معيار محّدد لمخطر 

 .العسكرم
كىناؾ مف الفقو مف حاكؿ تفسير الضركرة العسكرية في نظرية الدفاع عف النفس أك الدفاع 

 في رأييا االستشارم 1996عف حؽ الدكلة في البقاء، كىذا ما فعمتو محكمة العدؿ الدكلية عاـ 
حكؿ شرعية استخداـ األسمحة النككية أك التيديد بيا، في الفقرة الفرعية األكلى مف الفقرة 

، كالحقيقة أف ىذه النظرية ال تتصؿ بقاعدة الضركرة العسكرية ألف ىذه األخيرة تطّبؽ (ق/105)
أثناء اندالع العمميات القتالية بينما األكلى تُثَار عند المجكء إلى استخداـ القكة في مكاجو العدكاف 

 1 .( مف ميثاؽ األمـ المتحدة51)دفاعا عف النفس طبقا لممادة 
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 كالبركتكككالت 1949" جنيؼ"إف تعريؼ الضركرة العسكرية انطالقا مف نصكص اتفاقيات 
، ينطمؽ مف اعتبارىا تمثؿ استخداـ الكسائؿ كاألساليب العسكرية المشركعة، 1977المكّممة ليا 

كالضركرية لحظة اتخاذىا في ظؿ الظركؼ السائدة، لتحقيؽ ميزة عسكرية كفقا لمغاية المشركعة 
 .مف الحرب

كبالتالي الخركج عف بعض قكاعد الحماية المقّررة بمكجب القانكف الدكلي اإلنساني بشركط 
 :ىي

 أف تككف األساليب القتالية مشركعة أصال بمكجب القانكف الدكلي اإلنساني كبالتالي  -
فاألسمحة الكيماكية كالبيكلكجية، أك المجكء إلى أسمكب تجكيع السكاف المدنييف كغير ذلؾ مف 

 . األساليب كالكسائؿ المحّرمة، ال يمكف اعتباره عمال تبّرره الضركرة العسكرية
يجب أف تككف الكسائؿ كاألساليب القتالية المستخدمة ضركرية لحظة اتخاذىا لتحقيؽ ميزة  -
 . عسكرية

كيقصد بككنيا أنيا ضركرية أنو ال يمكف االستغناء عنيا لحظة اتخاذىا لتحقيؽ ميزة 
ّنما البّد أف يكـك ىذا الشرط متكافرا لحظة القياـ بالعمؿ  عسكرية، كال يكفي أف تككف ضركرية كا 
العسكرم، كبيذا فغف ىذا المفيـك يختمؼ مف نزاع مسّمح إلى آخر، كما أنيا تختمؼ في النزاع 

 .المسّمح الكاحد مف ظرؼ آلخر
كلما كاف تقدير مدل تكافر الضركرة العسكرية يرجع إلى الظركؼ السائدة لحظة القياـ 

بالعمؿ العسكرم فإنيا ال تثكر إال في المرحمة الكاقعية كذلؾ عكس قاعدة حظر اآلالـ التي ال 
 .مبّرر ليا، ك التي ال تثكر إال في المرحمة التشريعية قبؿ اندالع العمميات الحربية

أف تككف الكسائؿ كاألساليب القتالية محّققة لميزة عسكرية متّفقة مع غاية الحرب كىي  -
 1.إضعاؼ القكة العسكرية لمعدك،  فميست أم ميزة عسكرية تبّرر العمؿ العسكرم كتجعمو ضركريا
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كبيذا فإف القانكف الدكلي اإلنساني أجاز التذّرع بالضركرة العسكرية لمخركج عمى القكاعد 
اإلنسانية التي تحمي األعياف المدنية كلـ ُيِجْز الخركج عف القكاعد اإلنسانية التي تحمي حقكؽ 
اإلنساف المصيقة بشخصيتو اإلنسانية كسالمتو البدنية، ألف األكلى تتفؽ مع الغاية مف الحرب، 

 .بينما الثانية تتجاكزىا كترّتب آالما ال مبّرر ليا
 الفرع الثاني

 دور قاعدة الضرورة العسكرية في حماية المدنيين
إف قاعدة الظركؼ العسكرية ال تكفر الحماية لكافة العناصر المدنية بؿ قد تككف أحد 

العكامؿ التي تساىـ في تدميرىا، كذلؾ إذا تكافرت شركط الضركرة العسكرية كمع ذلؾ تظير ىذه 
 : الحماية فيمايمي

ال يمكف التذّرع بالضركرة العسكرية لالعتداء عمى حؽ اإلنساف في الحياة كحّقو في سالمة -
 .ألعضائو، ميما كانت الميزة العسكرية

ال يمكف التذّرع بيذه القاعدة لتحقيؽ أم ميزة عسكرية بؿ يجب أف تككف مّتفقة مع الغاية -
مف الحرب كمنو ال يمكف التذّرع بيا لالعتداء عمى البيئة الطبيعية كتمكيث اليكاء، كالمياه، كقتؿ 

 .الحيكانات
أما البيئة االصطناعية أك غير الطبيعية كاألعياف ك الممتمكات المدنية فإنو يمكف التذّرع 

  1.بالضركرة العسكرية لمياجمتيا، ألف ذلؾ يحّقؽ ميزة عسكرية مّتفقة مع غاية الحرب
 الفرع الثالث

 2انتهاك إسرائيل لمبدأ الضرورة العسكرية
ال تسمح قكاعد القانكف الدكلي بالمجكء إلى استعماؿ القكة مف أجؿ حؿ النزاعات بيف الدكؿ، 
أك في داخؿ الدكؿ، إال في حالة الضركرة القصكل، بحيث تككف القكة ىي الكسيمة الكحيدة التي 
يمكف استخداميا مف أجؿ التكصؿ إلى حفظ السمـ كاألمف الدكلييف، أك مف أجؿ رد العدكاف أك 

كضع حد لؤلعماؿ اإلرىابية التي تتعرض ليا الدكلة المعتدل عمييا، كىذا ما يمكف استنتاجو مف 
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يفض جميع »: نص البند الثالث مف المادة الثانية مف ميثاؽ األمـ المتحدة، الذم جاء فيو أنو
أعضاء الييئة منازعاتيـ الدكلية بالكسائؿ السممية، عمى كجو ال يجعؿ السمـ كاألمف كالعدؿ الدكلي 

 . «عرضة لمخطر
يمتنع »كىذا ما يؤّكد عميو أيضا كبشكؿ صريح البند الرابع مف المادة ذاتيا بالنص عمى أنو 

أعضاء الييئة جميعا في عالقاتيـ الدكلية عف التيديد باستعماؿ القكة، أك استخداميا ضّد سالمة 
األراضي أك االستقالؿ السياسي ألية دكلة، أك عمى أم كجو آخر إال في حالة الضركرة، كحالة 

الدفاع عف النفس، أك الحالة التي يصبح فييا استخداـ القكة العسكرية الكسيمة الكحيدة المتكفرة  لرد 
العدكاف، أك لحفظ األمف كالسمـ الدكلييف، أك لمكاجية أعماؿ إرىابية تطاؿ أمف الدكلة المعنية 

كسالمة مكاطنييا، كلكف حتى في ىذه الحاالت ال يمكف استخداـ مبدأ الضركرة كعذر يسكغ القياـ 
 .«بأعماؿ غير إنسانية كانتياكات تعّبر عف عدـ االمتثاؿ لقكاعد القانكف الدكلي اإلنساني 

كمف خالؿ مراجعة مجرل كطبيعة األعماؿ الحربية التي قاـ بيا الجيش اإلسرائيمي ضّد غزة 
، يتبيف أف ىذه األعماؿ ال يمكف إسنادىا إلى حالة الضركرة العسكرية، 2012/2014في حربي 

ذلؾ أف خطؼ المستكطنيف الثالثة بالضفة الغربية ال يؤلؼ سببا كافيا كمقنعا كي ُيستخدـ كأساس 
ف كاف يتصؼ بالخطكرة بالنسبة إلى إسرائيؿ  شرعي ليذه الحرب الشرسة، ذلؾ أف الفعؿ كا 

كالمجتمع الدكلي، فيك لـ ييّدد فعال الكياف اإلسرائيمي، كلـ يشّكؿ اعتداء خطيرا عمى أمنو كسالمة 
 .مكاطنيو، كال يبّرر ذلؾ حربا مدّمرة كمنّظمة كاسعة النطاؽ

 ىذا مف جية، أما مف جية ثانية فحالة الضركرة العسكرية ال تقـك قانكنا إال إذا كانت مسندة 
إلى سبب شرعي قانكني، مما يعني أنو ال يمكف اعتبار فعؿ خطؼ كقتؿ المستكطنيف اإلسرائيمييف 
اعتداء فعميا عمى الجيش اإلسرائيمي،  طالما أف إسرائيؿ تحتفظ بعدد مف األسرل الفمسطينييف مف 

 .دكف كجو حؽ، فما بالؾ إذا لـ تكجد أدلة عمى مف ىـ قاتمي ىؤالء المستكطنييف
كبالتأسيس عمى ىذه العناصر، يمكف التأكيد عمى أف الحرب التي شّنتيا إسرائيؿ عمى غزة ال 

تقـك عمى أساس الضركرة العسكرية، كذلؾ ألنيا ال تستند إلى أم مسّكغ مكضكعي حقيقي، 
 1 .كبالتالي ال تتمتع بالشرعية القانكنية

                                                           
 .201-199نكاؿ أحمد بسج، المرجع السابؽ، ص  1



2012/2014االنتهاكات الفعلية إلسرائيل في حربيها على غزة : الفصل الثاني  
 

121 
 

 المطمب الخامس
مبدأ التناسب 

إف القانكف الدكلي اإلنساني ُيمـز المحاربيف باتخاذ كافة االحتياطات لمتخفيؼ إلى أدنى حد 
مف األذل الذم سيتعّرض لو المدنيكف في األعماؿ القتالية، كىذا ما ُيعرؼ بقاعدة التناسب في 

القانكف الدكلي اإلنساني، كعميو سيتـ شرح ىذا المبدأ كسرد كيؼ تـ تجاكزه مف طرؼ إسرائيؿ في 
 2012/2014.1حربي غزة 

 الفرع األول
مبدأ التناسب تعريف 

 أف يككف األثر الناتج عف كسائؿ كطرؽ الحرب المستخدمة في مكقؼ معيف قيقصد ب 
متناسبا مع اليدؼ العسكرم المتكخى، ككذلؾ أف تككف عمميات االنتقاـ متناسبة مع اليجـك الذم 

لممحكمة  ألساسيامف النظاـ ب /51/5أدل إلييا، كقد تـ النص عمى ىذا المبدأ في المادتيف  
.  عمى ذلؾ1998الجنائية الدكلية لعاـ 

كمبدأ التناسب ىك مبدأ تكجييي، أم أنو ال يفرض قاعدة سمكؾ معينة كلكنو يكضح المنيج 
ذا كاف مف إيجابيات ىذا المبدأ أنو يمنع القكة التي تؤدم إلى خسائر بشرية إتباعوالذم يجب  ، كا 

فإف الضعؼ الذم يسيطر عميو يتمثؿ في تركو ىامشا كبيرا مف التقدير لصالح الطرؼ الذم 
. يستعمؿ القكة

إف جريمة عدـ التناسب ىي جريمة حرب كفؽ النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية، 
 2.كىي تعني عدـ تناسب األضرار الناجمة عف العممية العسكرية كاألغراض العسكرية المحددة
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يّتضح مف خالؿ التعريؼ أف قاعدة التناسب في القانكف الدكلي اإلنساني تتمّيز بالخصائص 
 :التالية

أف قاعدة التناسب مثؿ قاعدة الضركرة العسكرية تثكر في المرحمة الكاقعية كتختمؼ بذلؾ عف -
قاعدة حظر اآلالـ التي ال مبّرر ليا التي تثكر في المرحمة التشريعية، غير أف قاعدة التناسب تأتي 
في مرحمة الحقة عمى مرحمة تطبيؽ قاعدة الضركرة العسكرية، فتعّرض المياجـ عمى سبيؿ المثاؿ 

لمنيراف مف قبؿ الطرؼ اآلخر المتمركز في مناطؽ سكنية مكتظة بالمدنييف، يشّكؿ ضركرة 
رنا بالرد عمى مصادر النيراف، ألف ذلؾ يحّقؽ ميزة في ظؿ الظركؼ  عسكرية ُتعطي المياِجـ مبرَّ

 .الّسائدة
 لكف عميو االلتزاـ بقاعدة التناسب، كقبؿ اتخاذ القرار بالرد عمييا بأف تككف الخسائر الجانبية 
ككقكع خسائر في األركاح كاألعياف المدنية المتكّقعة عمى ىذا العمؿ العسكرم متناسبة مع الميزة 

 .العسكرية المطمكبة، كبيذا فإف قاعدة التناسب تبدأ عندما تنتيي قاعدة الضركرة العسكرية
إف إجراء عممية التقييـ آلثار العمؿ العسكرم الُمزمع اتخاذه كالذم تتطمبو قاعدة التناسب مثؿ 

 :اتخاذ كافة االحتياطات الممكنة لتحقيؽ ذلؾ كبالتالي االلتزاـ بعّدة عكامؿ أىميا
 .أىمية اليدؼ العسكرم كمدل إلحاح المكقؼ- 
االستخبارات المتاحة لميدؼ الُمزمع مياجمتو، بمعنى الغرض الذم ُيستْخَدـ مف أجمو خذا - 

 .اليدؼ كمتى ذلؾ
 . األسمحة المتاحة كمداىا كدّقتيا كنطاؽ تأثيرىا- 
 .الظركؼ المؤّثرة عمى دّقة التصكيب، كالتضاريس كحالة الجك، كىؿ يككف الجك ليال أـ نيارا- 
العكامؿ المؤّثرة عمى الخسائر أك األضرار العربية كمنيا كجكد مدنييف أك أعياف مدنية بالقرب - 

مف اليدؼ، أك كجكد أعياف أك مناطؽ محمية، كىؿ ىي مأىكلة أـ ال، كمدل احتماؿ انطالؽ مكاد 
 .خطرة نتيجة اليجـك

 1 .المخاطر التي تتعّرض قكاتو نتيجة لمختمؼ الخيارات المتاحة لو- 
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عمى أف مسؤكلية حماية المدنييف كاألعياف المدنية كقاعدة التناسب تفرض عمى الطرؼ اآلخر 
اتخاذ االحتياطات الممكنة لمتقميؿ مف الخسائر الجانبية، كتجّنب إقامة األىداؼ العسكرية داخؿ 

 .المناطؽ المكتظة بالسّكاف، كتكفير المالجئ لحماية المدنييف
تتميز قاعدة التناسب بمركنتيا فيي تأخذ بعيف االعتبار كافة الظركؼ الشخصية كالمادية 
لحظة اتخاذ القرار العسكرم، فالحكـ عمى المياِجـ في المثاؿ السابؽ الذم تترتب عمى مياجمتو 

لمصادر النيراف إحداث خسائر عرضية في صفكؼ المدنييف يأخذ باالعتبار ظركفو النفسية 
كالمادية كمدل خطكرة الكضع العسكرم، كمدل أىمية الميزة العسكرية المحّققة قياسا باألضرار 

 .التي لحقت بالمدنييف
كأخيرا تتميز قاعدة التناسب بأنيا تمـز أطراؼ النزاع المسّمح ببذؿ الجيد لتحقيؽ أكبر قدر 

ممكف مف التناسب أك التكازف بيف الميزة العسكرية المطمكبة كبيف اآلثار الجانبية المتكقعة، بمعنى 
أف ىذه القاعدة ال تيدؼ إلى تحقيؽ التكازف كالتناسب المطمؽ المتمثؿ  في تحقيؽ ميزة عسكرية 

دكف حدكث أم آثار جانبية، فيذا التزاـ خارج عف طاقة أم مقاتؿ، ميما بمغت درجة الذكاء 
 .لممقاتؿ أك األسمحة المستخدمة

نما المطمكب بمقتضى   سيما في ظؿ التداخؿ بيف األىداؼ العسكرية كاألعياف المدنية، كا 
ىذه القاعدة ىك تحقيؽ تناسب مقبكؿ مع التسامح في حدكث بعض اآلثار الجانبية التي ال بد  

منيا لتحقيؽ الميزة العسكرية، فاليدؼ المرجك مف قاعدة التناسب ىك حظر األعماؿ العسكرية التي 
 . مف المحتمؿ أف تسبب أضرارا لممدنييف بشكؿ مبالغ فيو بأية ميزة عسكرية مباشرة

الحقيقة أف تطبيؽ قاعدة التناسب يكفر حماية لمعناصر المدنية غير المساىمة في العمميات 
القتالية أفضؿ مف تمؾ التي تكفرىا قاعدة الضركرة العسكرية، فكمما رأينا سابقا فإف قاعدة الضركرة 

العسكرية تمثؿ في الكاقع مبّررا لمخركج عمى قكاعد الحماية المقررة بمكجب االتفاقيات الدكلية 
اإلنسانية كمنيا قكاعد حماية المدنييف كاألعياف المدنية، خاصة إذا ما تـّ إساءة استخداـ ىذه 

 1.القاعدة
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، فإنيا 1977أما قاعدة التناسب كما كردت تطبيقاتيا في البركتكككؿ اإلضافي األكؿ لعاـ 
تفرض عمى عاتؽ الدكؿ أطراؼ النزاع المسمح، اتخاذ كافة االحتياطات الممكنة، لتجنب كقكع 

خسائر عرضية أك غير مباشرة تتجاكز الميزة العسكرية المطمكبة، كبالتالي فإف أم عمؿ عسكرم 
يتكقع لحظة اتخاذه أك التخطيط لو، انو يمحؽ بالعناصر المدنية، خسائر أك إصابات عرضية غير 

مع الميزة العسكرية المطمكبة، فإنو عمؿ عسكرم غير مشركع كيحظر القياـ  (متجاكزة)متناسبة 
 .بو، كيترّتب عمى مف يتخذه أك يأمر باتخاذه مسؤكلية قانكنية ناجمة عف مخالفة قاعدة التناسب
كالحقيقة أف قاعدة التناسب، تكفر حماية أكثر مف غيرىا لبعض العناصر المدنية غير 

المساىمة في العمؿ القتالي، كمف ىذه العناصر البيئة الطبيعية، كذلؾ أف آية أضرار تمحؽ بالبيئة 
الطبيعية مف جراء العمميات القتالية، ىي أضرار تتجاكز في كؿ الحاالت الميزة العسكرية 

المطمكبة، كذلؾ ألف األضرار البيئية التي تنجـ عف استخداـ بعض الكسائؿ كاألساليب القتالية، 
كتمكيث اليكاء كالماء كما يترتب عمييا مف آثار صحية تيدد كؿ أشكاؿ الحياة عمى سطح األرض 

ىي أضرار مفرطة في طبيعتيا، كمتعّدية لمحدكد ...أك تدمير التكازف البيئي لمكائنات الحية
الجغرافية بحيث ال يقتصر أثرىا عمى الحدكد الجغرافية لمدكؿ المتحاربة بؿ تتعدل لمدكؿ األخرل 

 .غير األطراؼ في النزاع المسّمح
 كبدييي أف أضرار بيذه الصفات الخطيرة، تتجاكز أم ميزة عسكرية يمكف أف يحصؿ 
ف كانت تكفر  عمييا أم طرؼ في النزاع المسّمح، كمف ىنا يمكف القكؿ أف قاعدة التناسب، كا 

حماية لممدنييف ك األعياف المدنية بشكؿ عاـ، إال أنيا تشّكؿ حماية أكثر فاعمية لمبيئة الطبيعية 
عمى كجو الخصكص، ألف األضرار البيئية ىي أضرار تتجاكز في كؿ الحاالت أية ميزة عسكرية 

 1.يمكف أف يحققيا الطرؼ المقاتؿ
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 الفرع الثاني
 انتهاك إسرائيل لمبدأ التناسب

الكؿ يسّمـ بأف الحرب التي شّنتيا إسرائيؿ عمى غزة تتخطى بمداىا كبنكع األسمحة كالكسائؿ 
العسكرية المستعممة، ككثافة القصؼ الجكم الذم لجأ إليو الجيش اإلسرائيمي في عممياتو الحربية 
ضّد المكاطنيف المدنييف، كالبنى التحتية كشبكة االتصاالت الياتفية السمكية كالالسمكية، كمحطات 
البث اإلذاعي كالتمفزيكني كغيرىا، حجـ كخطكرة العممية العسكرية التي نّفذتيا المقاكمة ضّد القكات 
العسكرية اإلسرائيمية، كىذا ما يخالؼ مبدأ تناسب الكسائؿ العسكرية المستعممة، مع حجـ كخطكرة 

 .201ص. االعتداء، أك الخطر الذم تعرض لو الدكلة التي تمجأ إلى استعماؿ القكة العسكرية
كيظير مف خالؿ طبيعة العمميات الحربية التي قاـ بيا الجيش اإلسرائيمي في غزة أف 

الكسائؿ العسكرية التي استعممتيا في ىذه العمميات ال تتناسب البتة مع خطكرة األعماؿ التي 
قامت بيا المقاكمة، كال حتى مع الكسائؿ الحربية التي استخدمتيا، كالتي ال تمتمؾ كالجيش 

كال الدبابات كال الطيراف الحربي الذم تمجأ إليو . اإلسرائيمي األسمحة كاألعتدة الحربية المتطكرة
إسرائيؿ بصكرة أساسية في ىذه المعركة، مما يعّد خرقا فاضحا لقكاعد قانكف النزاعات المسمحة 
الدكلية كغير الدكلية، كخصكصا أف القكات اإلسرائيمية، ككفقا لمعمكمات صحافية كدكلية، لجأت 

 1.إلى استعماؿ أسمحة محّرمة دكليا في ىذه الحرب ضّد المدنييف في غزة
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 المبحث الثاني
انتهاكات إسرائيل لمنطاق الشخصي والمكاني لمقانون الدولي اإلنساني في حربي 

 2012/2014غزة 
عمى أعضاء المجتمع الدولي في حالة قيام النزاعات -قانون الحرب-يفرض القانون اإلنساني

المسّمحة بسط الحماية واالحترام عمى األشخاص واألماكن غير العسكرية، التي ال تساىم في 
العمل العسكري، وبذلك يجب تحييدىم عن النزاع وعدم استيدافيم من قبل أي من طرفي النزاع 

 .المسّمح
وفي ىذا المبحث سيتم التعّرف عمى النطاق الشخصي والمكاني لمقانون الدولي اإلنساني 

 . 2012/2014وكيف تم انتياكو انتياكا صارخا من قبل إسرائيل في حربي غزة 
 المطمب األول

 1األشخاص المدنيون
نماء القانون الدولي اإلنساني، وفي  قام  الصميب األحمر بجيود كبيرة من أجل تطوير وا 

 بإعداد مشروع اتفاقية لمحد من األخطار التي 1956سبيل تحقيق ىذا اليدف، قامت المجنة  عام 
يتكّبدىا المدنيون زمن النزاعات المسّمحة، وتضّمن ىذا المشروع جعل المدنيين خارج نطاق 

اليجمات العسكرية، وسيتم في ىذا المطمب شرح ىذا العنصر وكيف تم تجاوزه من طرف إسرائيل 
 .2012/2014في حربي غزة 

 الفرع األول
 األطفال 

 ال شك أن األثر المدّمر ألوضاع النزاع المسّمح يكون شديد الوطأة عمى األطفال بصفة 
خاصة، فُتشّتت األسر وتُيتِّم األطفال ويتّم تجنيدىم في الحرب ويعّرضون لمموت أو اإلصابة، وأن 

األطفال أكثر الفئات تضّررا من ويالت الحرب نظرا لعجزىم عن حماية أنفسيم واعتمادىم في 
إعالتيم عمى غيرىم، ومن الصعب تقدير ما يمكن أن تحدثو الحرب من آثار عمى التطور النفسي 
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والبدني الالحق لألطفال الذين عاشوا أوضاع النزاع المسّمح، ومن ىنا يتطمب األطفال دوًما حماية 
 .ومعاممة خاصتين في أوضاع النزاع المسّمح

ففي أنحاء كثيرة من العالم يعيش األطفال في ظروف حرجة نتيجة لتردي األحوال 
ولما كان . االجتماعية والكوارث الطبيعية والنزاعات المسّمحة واالستغالل واألمية، والجوع والعجز

األطفال ال يستطيعون بمفردىم مكافحة ىذه الظروف مكافحة فعالة أو تغّيرىا إلى األفضل، فقد 
حّث المجتمع الدولي الحكومات عمى سن تشريعات تعترف بالوضع الخاص لألطفال وباحتياجاتيم 

الخاصة، وتنشئ إطارا من الحماية اإلضافية، التي تفضي إلى رفاىيتيم، وعمى الصعيد الدولي 
اتفاقية حقوق "  باإلجماع1989 تشرين الثاني 20اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة في 

، التي تعترف بالحاجة إلى توفير ضمانات ورعاية خاصة لألطفال، تتضمن حماية قانونية "الطفل
 .مناسبة ليم قبل الوالدة وبعدىا عمى حد سواء

استحدثت الحماية القانونية لألطفال في القانون الدولي اإلنساني بعد الحرب العالمية الثانية، 
فمقد أّكدت التجارب المكتسبة في أثناء ذلك النزاع أن ىناك بالفعل حاجة ماسة إلى صياغة وثيقة 
في إطار القانون الدولي العام لحماية السكان المدنيين وقت الحرب، وبذلت المجنة الدولية لمصميب 

، الخاصة 1949لعام " جنيف الرابعة"األحمر جيودا في ىذا المجال، أّدت إلى اعتماد اتفاقية 
بحماية األشخاص المدنيين وقت الحرب، ومنذ ذلك الحين أصبح من حق األطفال باعتبارىم أفرادا 

 .من السكان المدنيين أن يستفيدوا من تطبيق ىذه االتفاقية
ولكن ىذه األحكام السابقة جاءت غير كافية لتوفير حماية قوية وفّعالة لحماية األطفال أثناء 

النزاعات المسّمحة، لذلك اتجيت الجيود الدولية إلى إقرار قواعد قانونية جديدة لتوفير حماية كافية 
 .1977" جنيف"لألطفال، إلى أن ُتوَِّجت ىذه الجيود بإقرار البروتوكولين التفاقيات 

إن ىاتين الوثيقتين تحّققان تطورا كبيرا في حماية السكان المدنيين، وبالتالي في حماية 
األطفال فاألحكام الجديدة في كل من البروتوكول األول الذي يطّبق أثناء النزاعات المسّمحة 

الدولية، والبروتوكول الثاني الذي يتعّمق بالمنازعات المسّمحة غير الدولية من شأنيا أن تؤّكد  من 
 1".جنيف الرابعة"جديد تطور األحكام الواردة في اتفاقية 
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 حماية 1977 والبروتوكوالن اإلضافيان لعام 1949لعام " جنيف الرابعة"لقد تناولت اتفاقية 
 :األطفال من خالل القواعد القانونية التالية

باعتبارىم جزءا من السكان المدنيين، وال دور ليم في األعمال العدائية وىذه ىي : األولى -
 .الحماية العامة

 .المعاممة التفضيمية أي المعاممة الخاصة لألطفال: الثانية -
   1.األطفال المشاركون في األعمال العدائية: الثالثة -

 الفـــرع الثــــاني
 2النســـــاء 

، وكذلك من كل ما جاء 1949تستفيد النساء من الحماية المقّررة في االتفاقية الرابعة لعام 
، 1977من ضمانات لممدنيين وحقوقيم زمن النزاعات المسّمحة الدولية في البروتوكول األول لعام 

غير انو إضافة إلى الحماية التي يستفيد منيا كل المدنيين فقد قّررت ىذه االتفاقيات حماية 
 :إضافية لمنساء بسبب جنسينّ 

حق االحترام »من االتفاقية الرابعة لألشخاص المحميين في جميع األحوال  (37)كفمت المادة -
، ثم جاءت الفقرة «ألشخاصيم وشرفيم وحقوقيم العائمية، وعقائدىم الدينية وعاداتيم وتقاليدىم

بصفة خاصة ضد أي اعتداء عمى شرفين، وال سيما ضّد »الثانية لتخص النساء بحماية 
 .«االغتصاب واإلكراه عمى الدعارة وأي ىتك لحرمتين

في ىذا اإلطار البد من اإلشارة إلى أن بعض النزاعات الحديثة جعمت من االغتصاب 
والتحبيل القسري وسيمة من وسائل الحرب دولية كانت أم غير دولية، وقّدمت كل من الحرب في 

البمقان وفي رواندا خير دليل عمى ىذه الحالة، وبالعودة إلى نظام محكمة يوغسالفيا السابقة 
ومحكمة رواندا، وكذلك محكمة سيراليون نرى أن االغتصاب وكل الجرائم لتي تمس شرف المرأة 

  .كانت قد اعتبرت إما جرائم حرب أو جرائم ضّد اإلنسانية
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من االتفاقية الرابعة أن تنتفع  (38)بالنسبة لألجنبيات غير العائدات إلى الوطن، قّررت المادة -
الحوامل وأميات األطفال دون السابعة من العمر من أي معاممة تفضيمية يعامل بيا رعايا الدولة 

 .المعنية
كانت قد طمبت من دولة االحتالل ذات المعاممة التفضيمية فيما يتعمق  (50)كما أن المادة -

 .بالغذاء والرعاية الطبية والوقاية من آثار الحرب لمحوامل وأميات األطفال دون السابعة
فرض االعتقال  )(42)و( اإلقامة الجبرية )(41)في حالة اعتقال نساء محميات بموجل المواد -

إمكان  )(78)و( العقوبات )(68)و ( إجراءات االعتقال )(43)و  (في حال المساس بأمن الدولة
من االتفاقية الرابعة، فالبد وبموجب المادة  (االعتقال و اإلقامة الجبرية من قبل دولة االحتالل

، كما أن المادة «تخصيص أماكن نوم منفصمة ومرافق صحية خاصة لينّ »من  (04)فقرة  (85)
من ذات االتفاقية كانت قد نّصت عمى ضرورة أن تصرف لمحوامل والمرضعات المعتقالت  (89)
 .«أغذية إضافية تتناسب مع احتياجات أجسامين»

ىذا إضافة أنو يجب أن يعيد بحاالت الوالدة إلى منشأة يتوفر فييا العالج المناسب مادة 
والتي تتحّدث عن إمكان نقل المعتقمين قد منعت نقل حاالت الوالدة  (127)، وكانت المادة (91)
 (.03) فقرة «إاّل إذا كانت سالمتيم تحّتم النقل»

ال تفتش المرأة المعتقمة »: أنو (04)فقرة  (97)وفي حال طمب التفتيش فقد جاء في المادة - 
 ُيحتجزن في أماكن منفصمة ويوضعن تحت رقابة »، كما أن النساء المعتقالت «إال من امرأة

 .من االتفاقية الرابعة (134 و76)، وفق ما جاء في المواد «مباشرة من النساء
اعتبرت الحوامل وأميات الرّضع من األشخاص الذين يتوجب عمى أطراف النزاع أثناء -

عادتيّن إلى الوطن أو إيوائين في بمد محايد وفق  العمميات العدائية عقد اتفاقات لإلفراج عنين وا 
 1 .من االتفاقية الرابعة (132)ما جاء في المادة 

 
 

                                                           

 .282-281ص، المرجع السابقأسعد دياب وآخرون،  1 
 



2012/2014 غزة على حربيها في إلسرائيل الفعلية االنتهاكات: الثاني الفصل  
 

130 
 

من البروتوكول األول قد منحت الحوامل ذات الحماية العامة ( أ)فقرة  (08)كانت المادة -
التي يستفيد منيا الجرحى والمرضى من العسكريين أو المدنيين، والذين يحجمون عن أي عمل 

عدائي، وبالتالي نالحظ أن مصطمح الجرحى والمرضى قد أعطى معنى أوسع من المعتاد ليشمل 
من االتفاقية  (14)وبيذه الصورة تكمل ىذه الفقرة ما جاء في المادة  .فئات أراد المؤتمرون حمايتيا

الرابعة من إمكان إنشاء مناطق استشفاء لحماية المرضى والجرحى، والحوامل وأّميات األطفال 
 .دون السابعة

النساء بحماية تشبو تمك التي جاءت في  (01)فقرة  (76)خّص البروتوكول األول في مادتو -
من االتفاقية الرابعة، وبالعودة إلى التعميق عمى ىذه المادة نرى أن الخبراء الحكوميين  (27)المادة 

تِبعوا منطق المجنة الدولية لمصميب األحمر من حيث توسيع نطاق الحماية لتشمل كل النساء، 
وليس فقط تمك المواتي تحميين االتفاقية الرابعة، وبالتالي فالحماية تمتد إلى جميع النساء 

  1.المحميات سابقا وتمك المواتي لم تشممين الحماية
 الفــــرع الثـالــث

 2المــراسمــون الصحفيــون
ترافق القوات المسّمحة مجموعة من المراسمين الصحفيين الذين يقومون بتزويد الصحف 

والمجالت ووكاالت األخبار واإلذاعات ومحطات التمفزيون وشبكات االنترنت وغيرىا من وسائل 
اإلعالم، باألخبار والمعمومات عن القتال من ساحة العمميات العسكرية ومن داخل الدول 

 :المتحاربة، وقد مّيز القانون الدولي اإلنساني بين نوعين من المراسمين
وىم الذين يباشرون ميمات مينية خطرة في مناطق النزاعات : المراسمون الصحفيون -

المسّمحة، وىؤالء ُيعّدون من المدنيين ال يجوز التعرض ليم، وال يجوز أسرىم بشرط أال يقوموا بأي 
 .عمل يخالف وضعيم كأشخاص مدنيين

وىم أولئك المعتمدون لدى القوات المسّمحة، ولما كان ىؤالء معتمدون :  المراسمون الحربيون -
نما يعدون من المقاتمين، ويتّمتعون  من قبل قوات دولتيم المسّمحة، فيم ال ُيعّدون من المدنيين، وا 
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بالحماية الدولية المقّررة لممقاتل ومنيا عّده أسير حرب بشرط أن يحمل من الوثائق من دولتو تؤّكد 
صفتو ىذه، وتعّرض العديد من المراسمين الصحفيين في الحروب الحديثة إلى العديد من حاالت 

 1.القتل واالختطاف من قبل قوات االحتالل في مختمف دول العالم
 

 الفــــرع الــــرابـع
 إنتهـــــاك إســـــرائيــل لحرمة األعيان المدنية

 :14/11/2012 في
 ".الجعبري"اغتيال القيادي في كتائب القسام -
 .مروان عيسى ورائد العطار: محاولة اغتيال قياديين من كتائب القّسام ىما- 
 ".محمود الزىار"قصف قريب من منزل القيادي -

  :15/11/2012في 
 .استمرار القصف عمى األماكن المدنية-
 .إصابة أربع مواطنين ظير اليوم، بينيم طفمة ُبِترت ساقيا-
 .غارة عمى منطقة التوام شمال قطاع غزة-

 :(الجزيرة) 2012اليوم األول من حرب 
 فمسطينيين في غارة إسرائيمية عمى مخّيم المغازي مساء اليوم ليرتفع العدد إلى 04استشيد -

 . جرحا منذ يوم األربعاء240 شييدا و 29
 . غارة منذ ليمة أمس250شّنت الطائرات اإلسرائيمية -
القيادي في كتائب القسام في مدينة " استيداف الغارات الجوية منزل أبو محّمد السنوار-

 2.خانيونس جنوب القطاع
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 .غارة في المنطقة الجنوبية الشرقية في مدينة غزة-
 .إغالق طرق رئيسية في محيط قطاع غزة-
 .نشر اليمع والفزع في صفوف المواطنين-
 .غارات في مختمف مناطق غزة شمال القطاع ووسطو وجنوبو-
 ".دير البمح"استيداف لمجموعة شّبان فمسطينيين كانوا عمى دراجة نارية في منطقة -
 .تكثيف الغارات في منطقة وسط قطاع غزة-

 : الجزيرة منتصف اليوم16/11/2012في 
صابة 03استشياد -  . آخرين بجروح صباح اليوم شمال غزة07 فمسطينيين وا 
مواصمة الغارات الجوية من بيت حانون شماال إلى رفح جنوبا، مما أسفر عن سقوط العديد -

 .من الفمسطينيين بين شييد وجريح من بينيم أطفال
صابة آخر بجروح متوّسطة-  .استيداف منزل في خان يونس مما أّدى إلى استشياد شاب وا 
استشياد فتاة كانت قد أصيبت بجروح بالغة الخطورة في قصف استيدف منزليا في منطقة -

 ".بيت الىيا"
في " ىشام قنديل"ىذه الغارة تزامنت مع وصول الوفد المصري بقيادة رئيس الوزراء المصري -

 .زيارة سريعة لقطاع غزة
 بجروح غارات أخرى 04وسبقتيا غارة استيدفت منزال آخر في جباليا، أّدت إلى إصابة -

استيدفت منزال في رفح، وقصف مدفعي استيدف المناطق الشرقية لمدينة غزة والمنطقة الشمالية 
 جرحى 10 فمسطينيين في مناطق مختمفة وأكثر من 04لمقطاع، مما يجعل الشيداء ىذا اليوم ىم 

 .خالل ىذا اليوم
 منيم 20 ىم أطفال ونساء، 70 جريح بينيم 250 وأكثر من 21ارتفع عدد الشيداء إلى -

 1.جراحيم خطرة
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 : منتصف اليوم16/11/2012في 
ن رّكزت عمى بعضيا-  .الغارات استيدفت غالبية محافظات القطاع وا 
 137 حصيمة العدوان حتى اليوم السابع :لإلعالمكز الفمسطيني رالم/ 2012نوفمبر  20-

 .شييًدا ونحو ألف جريح 
واصمت قوات االحتالل الصييوني تصعيد عدوانيا عمى قطاع غزة، حيث شنت اليوم الثالثاء - 

 136 الشيداء إلى حصيمةعشرات الغارات عمى أىداف متفرقة في قطاع غزة، ما أدى إلى ارتفاع 
 .وأكثر من ألف جريح

عن  (11|20)فقد أعمنت مصادر طبية فمسطينية في ساعة متأخرة من مساء اليوم الثالثاء 
 .استشياد فمسطيني متأثًرا بجراحو التي أصيب بيا في غارة جوية سابقة مدينة غزة

استشيد متأثًرا بجراحو التي أصيب بيا  ( عاًما22)وقالت المصادر إن الشاب مصعب دغمش 
في وقت سابق، وذلك حينما استيدفت طائرات االحتالل لسيارتين في حي الصبرة جنوب غرب 

 .مدينة غزة، حيث استشيد ستة فمسطينيين عمى الفور فيما أصيب دغمش بجراح خطيرة
وقد استيدفت قوات االحتالل منطقة دير البمح وسط قطاع غزة ما أسفر عن استشياد 

 ستة، يأتي ذلك بعد استيداف قوات أبو ستة، والمواطن محمد احمد أبوالمواطنين سالم عايش 
االحتالل لسيارة كان يستقميا مصورين صحفيين من قناة األقصى ما أدى إلى استشيادىما وىما 

 ( عاًما30)وحسام سالمة  ( عاًما30)محمود الكومي 
خمسة فمسطينيين، وأصيب العشرات بجراح جميم  (11|20)كما استشيد عصر اليوم الثالثاء 

 .1من األطفال في سمسمة غارات استيدفت مدينة غزة وبمدة بيت حانون شمال قطاع غزة
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 1:صّورت الوكالة الوطنية لألنباء أيضا
 . أطفال وعّميم في قصف إسرائيمي بشارع النفق03استشياد  -
 .استشياد المواطنة المسيحية جميمة عياد بقصف منزليا -
 .إطالق قنابل ضوئية عمى منازل المواطنين شرق غّزة -
 صواريخ 09تم قصف منزل في وسط مكان مكتظ بالسكان، أقمت : الحقوقي عصام يونس -

 .عميو تسبب في دمار كبير وسقوط عدد من الشيداء منيم الوالد وزوجتو وعدد كبير من عائمتو
أحد أصحاب البيوت المدمرة في الشجاعية بثالث حروب وأصبحنا نتحمل الصدمات، لكّن  -

 .األطفال لدييم رعب وخوف وال يستطيعون النوم وال أن يعيشوا حياتيم الطبيعية
  طوابق وسيارات كّميا سّويت باألرض04كان عندنا منزل : احد مواطني الشجاعية -
 .آثار التدمير كانت ىائمة بحي الشجاعية -
 .الصور األولى لقصف منزل عائمة الدلو في منطقة الشيخ رضوان -
 (الوطنية). إنقاذ مصاب وانتشال شييد إثر تدمير منزل عائمة أبو ليمة بحي الزيتون -
 .آثار التدمير اليائل، بيوت ميّدمة وأشالء تحت األنقاض: مجزرة خزاعة -
، مما أسقط المنزل أرضا، F16برفح بصواريخ " عائمة غّنام"خمسة شيداء في قصف لمنزل  -

 إصابات من الجيران من عائمة 04 أو 03 مواطنين من بينيم نساء وأطفال، وكانت 05واستشيد 
 ".األخرس"وعائمة " الكرد"

انتشال جّثة متفّحمة من سيارة مدنية في شارع الشيداء إثر استيدافيا بصاروخ قصف، ألنو  -
 الوطنية. أنقذ مواطنين مصابين

 .شييد في استيداف سيارة مدنية قرب ممعب فمسطين غرب غّزة -
 .شييد في قصف عمى حي الصبرة وأضرار جسيمة في استيداف منزل بحي تل اليوا -
 .استشياد طفل من عائمة الخضري في غارة إسرائيمية عمى حي الشيخ رضوان -
صابات -  .الطائرات اإلسرائيمية تستيدف سيارة في شارع الصحابة تسفر عن شيداء وا 
 " بياء أبو العطا"قصف بيوت في الشجاعية من بينيا منزل المواطن  -
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 .قنابل ضوئية حارقة عمى منازل المدنيين ليال -
 .الدمار اليائل في جحر الديك منطقة مدّمرة لم تعد تصمح لمحياة -
استيداف إسرائيمي لممواطنين في حي الشجاعية رغم اليدنة المزعومة، وانتشار اليمع  -

 .والخوف وسط المدنيين خاصة النساء واألطفال
 .لحظة استيداف برج المجمع اإليطالي بعدد من الصواريخ -
حداث إصابات" الخضري"استيداف منزل عائمة  -  .بجوار شركة جوال وسط غزة وا 
 .وسط مدينة غزة ليال" نزار حجازي"استيداف منزل رئيس بمدية غزة  -
 .F16لحظة قصف منزل عائمة نوفل بصاروخ تحذيري يتبعو صاروخي  -
 .المدنيون يقضون عيد الفطر في ساحات مدارس األونروا -
 .وصول إصابات إلى مستشفى الشفاء في أول أيام العيد -
  1.شيداء وجرحى في انفجار بمنزل عائمة الحمادين في بيت حانون -

  العصف المأكول18اليوم : قناة األقصى
ثالث مستشفيات في شمال القطاع تستقبل عشرات الشيداء والجرحى جراء االستيداف  -

اإلسرائيمي لمدرسة تابعة لوكالة الغوث في بيت حانون شمال القطاع، ووصول ما يقارب 
 شيداء، والمستشفى الوحيد في بيت حانون ال يكفي 10 إصابة وأكثر من 120 إلى 100

 2.الستيعاب ىذه الحاالت
 3:مجزرة خزاعة في رمضان -

ثامر المسحال في مستشفى ناصر في خان يونس جنوب غزة، قصف عشوائي عنيف في 
سمعنا أربع انفجارات ناجمة إثر غارة جوية وتصاعد أعمدة . محيط المستشفى في عين الحدث

 .الدخان بكثافة
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كنا في الصباح في خان يونس كان ىناك قصف عشوائي في المناطق مختمفة فييا، وترّكزت 
أكثر بشكل اعنف في المناطق الشرقية وتحديدا بمدة خزاعة وعبسان، وبمدة خزاعة حوصرت 
تحديدا بتقّدم آليات عسكرية إسرائيمية وحاصرتيا كما الحظ المواطنون قناصين اعتموا المباني 

ويطمقون النار عمى كل من يتحّرك، وبعد المناشدات انطمقت بعض سيارات اإلسعاف، ولم تتوّصل 
حتى المحظة لمدخول لمناطق االستغاثة بسبب القصف، وقد حاول بعض العائالت الخروج من 

حدى العائالت أبمغتني بوجود إصابتين أحدىما "خزاعة"بمدة  ، فأطمقت النار عمييم قبل قميل وا 
 .لطفل واألخرى لرجل كبير، أطمقت عميو النار مباشرة من قناص إسرائيمي

ثمثي منازل بمدة خزاعة مدّمرة بالكامل والثمث اآلخر : عبد اهلل القرمي" خزاعة"أحد سكان بمدة -
طالق النار بصواريخ   بالمدفعية القناصة، وضرب المنازل F16الذي كانوا موجودين فيو الناس، وا 

بالقذائف والمدافع فيخرج الناس من المنازل إلى الساحة، فيقنصون من القناصين ويقتمون، ويوجد 
الكثير من المواطنين استشيدوا بيذه الطريقة في ساحات منازليم واآلن موجودون تحت الركام، 

 .لوحدىا" خزاعة" شييد في بمدة 100واآلن أكثر من 
 .العدوان بدأ باألمس في الميل واإلصابات بأعداد كبيرة جدا

 ".خزاعة"القناصة نزلوا عمى المنازل العالية في -
وقصف أيضا عمى محيط خزاعة مثل عبسان وسكانيا ىربوا إلى المدارس وغيرىا من -

 .المناطق
بمدة خزاعة نقع شرق مدينة خان يونس وىي أقرب بمدة حدودية مع إسرائيل، فيي منطقة -

سقاط عدد . مقابمة لممواقع العسكرية ودائما تتعرض لعمميات توّغل وحاليا تم تدمير ىذه البمدة وا 
مبير من الشيداء واإلصابات بمحاصرتيا وعزليا ومنع وصول سيارات اإلسعاف، وبدأ قصفيا 

 .بالمدفعيات والصواريخ والقناصات
تم إطالق النار عمى بعض العائالت التي حاولت الوصول إلى سيارات اإلسعاف، حتى -

كانت ىناك منطقة فاصمة بين سيارات اإلسعاف والسكان، فأي شخص يتقّدم ليذه المنطقة يطمق 
 1.عميو النار
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 ".خزاعة"حصار وتشريد السكان في بمدة -
 أيام من احتالل وحصار ىذه 10بعدما انسحبت منيا قوات االحتالل بعد " خزاعة"دخمنا بمدة 

البمدة، وبدأ الناس في انتشال الجثث تحت الركام، ورغم أننا في فترة التيدئة، إال أننا نسمع صوتا 
 .لقصف مدفعي قريب في البمدة، مما أدى إلى ىروب وفزع الناس

، حيث تم جمعيم  "آخر النجار"مجموعة شباب معدومين إعداما في منطقة : أحد المواطنين-
 .واغتياليم بدم بارد

 :16/07/2014في 
، 16/07/2014 أطفال جّراء غارة إسرائيمية أثناء لعبيم عمى شاطئ غزة يوم 04استشيد  -

كما روى األطفال بأنيم كانوا يمعبون كرة القدم فضرب أول صاروخ، استشيد بن عمو ثم 
 .الثاني أصاب الثالث اآلخرين والصاروخ الثالث استشيدوا بسببو

17/07/2014 
تجّددت الغارات الجوية عمى غزة  فور انتياء التيدئة اإلنسانية التي استمرت لخمس -
 .ساعات
جنوب غزة جراء غارة " حي الصبرة" أطفال أثناء ليوىم عمى سطح منزليم في 03استشياد -

 .إسرائيمية
 .استشيد فمسطيني في غارة عمى بيت حانون-
استمرار الغارات وتكثيفيا في مختمف مناطق غزة مثل، المنطقة الشمالية الغربية لمقطاع، -

 .وبالضبط منطقة السودانية، وتكثيف سالح المدفعية اإلسرائيمي
التكثيف المدفعي في المنطقة وبالتحديد في منطقة الشجاعية وأطراف حي الزيتون إلى - 

 .الشرق في مدينة غزة
أبمغنا في مصدر طبي أن أحد القذائف، سقطت عمى .-سيل من القذائف بشكل عشوائي-

 شيداء وىددا من الجرحى في عدد من المنازل التي 03منزل قرب مستشفى الوفاء، وان ىناك 
 1.قصفت
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 .الزوارق الحربية أطمقت العنان لرّشاشاتيا الثقيمة عمى المنطقة الشمالية الغربية لقطاع غزة-
التيديدات الصوتية التي ال تزال مستمرة، وتخص بالذكر منطقة الشجاعية، حي الزيتون -

والمناطق الشمالية فضال عن الشريط الحدودي بأسره وصوال إلى رفح، إلجبار السكان ترك 
 .مساكنيم بالقوة وتحت إطالق النار والقذائف المدفعية

 .غارات كثيفة عمى مناطق الشجاعية وحي الزيتون شمال غزة-
إسرائيل بالكف عن قتل المدنيين في غزة، وقالت " ىيومن رايتس ووتش"طالبت منّظمة -

األمريكية أن الحاالت الموثّقة حتى اآلن تبّين سّجال طويال إلسرائيل من الضربات، أسقط عددا 
 %30)نساء وأطفال -قتمى وجرحى-وأشارت المنّظمة إلى ان نصف المصابين. كبيرا من المدنيين

 طن 500، ومعظم الضحايا في الرجال عم مدنيين، وأضافت أيضا أسِقط ما ال يقل عن (نساء
 . منزال1250 فمسطيني وتدمير 7500من المتفّجرات عمى القطاع، ما تسّبب في تشريد 

  : 20/07/2014في 
، أضافت إسرائيل جريمة حرب جديدة وعمى قصف جوي عشوائي 2014 يوليو 20في فجر 

 مدنيا، 120أتى عمى عائالت بأكمميا، أسفر عن استشياد أكثر من " الشجاعية"عمى شرقي غزة 
 .خديجة بن قنة. كما تسبب في دمار ىائل ظير بعد اليدنة اإلنسانية

وقد وثّقت الجزيرة مجزرة الشجاعية في فيمم وثائقي، وصّور الفيمم القصف العشوائي عمى 
، وضرب كل األماكن واألشخاص المدنيين، "حي الشجاعية"المساكن المأىولة بالسكان في 

واستشياد الرجال المدنيين والنساء واألطفال والشيوخ العاجزين، وانتشار اليمع والخوف بين السكان 
 .واليروب من المنطقة

 :وائل الدحدوح  مراسل الجزيرة من الشجاعية يتكمم-
ال يكفي الكالم لوصف مجزرة الشجاعية، إذ يوجد أكوام من الشيداء التي كانت تحتمي 
بالجدران واألشجار وأدراج المنازل، وفي غالبيتيم مدنيين نساء كبار في السن، ويوجد جرحى 
نازفين ومنعت القوات اإلسرائيمية سيارت اإلسعاف من إسعافيم وانتشال الجثث باستيدافيا ليم 

 1.بالقصف
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 . جريحا منذ بدء العدوان اإلسرائيمي عمى قطاع غزة5700 شييد و 1040أكثر من -
 .لما دخمنا الشجاعية بعد التيدئة صعقنا من حجم الدمار اليائل-
 .مئات المنازل دّمرت بالكامل-
 .قصف القوات اإلسرائيمية لحي الشجاعية أّدى إلى استشياد عائالت بأكمميا-
فريق الجزيرة ابتداء من السائق واإلداري والمصّور والمنتج وصوال إلى المراسمين يعممون -

 .كفريق واحد إلى المحظة وال نكاد ننام من كثرة األحداث وتسارعيا، والعمل ليل نيار
 : ثامر المسحال مراسل الجزيرة من الشجاعية يقول-
 .إسعافات متواصمة ففي الدقيقة الواحدة وصل عشر إسعافات-
 .من بين المشاىد وصول خمس أطفال مع والدىم بعد فقد والدتيم-
 :أبو عمار سكر أحد النازحين من حي الشجاعية-

صابة األطفال وتدمير المنطقة بكامميا، ونزحنا من  كانت قذائف كثيرة وتم تدمير المنازل وا 
إلى الخط الشرقي وأتبعونا بالقذائف، وقتموا األطفال والناس " حي النزاز"إلى " حي الشجاعية"

 .األبرياء في مساكنيم
 : محرقة رفح02/08/2014
 جريح 100 شييدا بينيم أسر بكامميا، ونحو 75غارات صباحية عمى رفح توقع أكثر من - 

 .أغمبيم أطفال ونساء
 .استغاثات لفتح ممرات آمنة لنقل الجرحى في المستشفى الكويتي في رفح إلى خان يونس-
 .استباحت الطائرات والمدفعيات اإلسرائيمية فييا منازل المدنيين وأحيائيا السكنية المختمفة-
 .رفح أكثر لمحافظات التي تعرضت لمقصف والغارات تنوعت في مناطق مختمفة-
 .استيداف المنازل واألحياء السكنية بأكمميا-
اليجوم اليستيري والعشوائي اإلسرائيمي بعد اختفاء أحد ضباط الجيش اإلسرائيمي في العممية -

 1.النوعية لكتائب القّسام
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استيداف مدينة غزة ولممنازل ولتحّركات الموطنين وشقق األبراج السكنية مما خّمف عددا من -
 .الشيداء
 .قصف جوي وبّري مستمر-

 :أما في الجانب الصحفي فكانت االنتياكات التالية
قادم ليأخذني لمعمل فقصفت سيارتو، وىي " حامد شياب"كان زميمي ": حاتم سممي"الصحفي -

، وىو مدني وأعزل والذين كانوا حولو مدنيين عّزل، يتسامرون في أجوا "صحافة"مكتوب عمييا 
 .رمضان قصفوا جميعا وأغمبيم أصيبوا

المتحدث باسم المكتب اإلعالمي بقطاع غزة يتحّدث مباشرة لإلعالم ويدين جريمة اغتيال - 
 ".حامد شياب"الصحفي 
 . استيداف مقر الوكالة الوطنية لإلعالم بثالثة صواريخ- 
لإلعالم بالقطاع والتحدث مع " وكالة الوطنية"نقمت الجزيرة آثار القصف اإلسرائيمي - 

 .   الصحفي الذي أصيب في يده جرا القصف
مصّور قناة األقصى لحظة استشياده إذ كان يصّور أحداث " سامح العريان"تصوير الشييد -

 من حرب 18في اليوم  (األقصى)العدوان اإلسرائيمي، فأصابو القصف وسقطت آلتو التصويرية 
 .العصف المأكول

حيث يتكّمم أحد شيود األعيان وىو في العاممين فيو، بأنيا جريمة " الباشا"آثار تدمير برج - 
السكني والذي يتواجد فيو العشرات من المكاتب " الباشا"حرب بامتياز، غذ جرى استيداف برج 

ذاعة صوت المرأة وعدد من اإلذاعات المختمفة،  اإلعالمية وصوت الشعب، وعدد من اإلذاعات وا 
وعدد من المكاتب من عيادات األطباء، فيذا جريمة إبادة تتعّمد من خالليا إسرائيل االنتقام من 

 .المدنيين، حيث شّردت المئات من المواطنين وترويعيم
العزيمة لن تتوقف وسيستمر العمل، : رئيس مجمس إذاعة صوت الشعب" ذو الفقار سويرجو-

 .ولقد تم تدمير كل معّداتنا من أجيزة االحتياط لم نستطع إخراجيا، وىذا سيجعل العبء عمينا أكثر
 1 سنوات08ىذا المكان جزء منا فقد عشنا فيو قرابة : أحد عمال البرج-
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في مجزرة قام القصف اإلسرائيمي باستيداف صحفي : ثامر المسحال في الشجاعية- 
 .واستشياده

 المطمــب الثــــاني
 األعيــــان الطبيـــة

يستفيد أفراد الخدمات الطبية من حقوق ىامة، حيث يكفل القانون الدولي اإلنساني ضرورة 
احتراميم وحمايتيم، كما أّكد عمى عدم جواز أفراد الخدمات الطبية التنازل عن حقوقيم الممنوحة 

 .ليم، وحظر األعمال االنتقامية التي يمكن أن يتعرضون ليا
 الفرع األول

 تعريف األعيان الطبية
من البروتوكول اإلضافي األول، فإنو ُيعتبر انتياكا جسيما ألحكام ىذا  (85)وفقا لممادة 

البروتوكول ارتكاب األعمال المذكورة في االتفاقيات عمى أنيا انتياكا جسيما ليا إذا تم ارتكابيا 
من البروتوكول األحكام المتعمقة  (31 و21)وتتناول المواد . ضد الوحدات الطبية والنقل الطبي

بحماية وسائل النقل الطبية مثل السيارات الطبية، والسفن والمستشفيات وزوارق النجاة الساحمية 
وينّظم البروتوكول أيضا استخدام الطائرات في األغراض الطبية . والوحدات العائمة األخرى

جراءات الرقابة عمييا   1.وعممياتيا وا 
إن أفراد الخدمات الطبية ىم أولئك األشخاص المكّمفين بواجبات طبية خاصة : الخدمات الطبية-

سواء كان ىذا التكميف مؤقتا أو دائما، وتتمثل ميمتيم في البحث والمرضى والغرقى، وجمعيم 
دارة وتشغيل  ونقميم وعالجيم، كما ييدف أفراد الخدمات الطبية إلى الوقاية من المرض، وا 

 1977من البروتوكول اإلضافي األول لعام  (08)وعرفت المادة / الوحدات الطبية أو وسائط النقل
األشخاص الذين يخّصصيم أحد أطراف النزاع إما لألغراض الطبية »أفراد الخدمات الطبية بأنيم 

 2.(ه)دون غيرىا المذكورة في الفقرة 
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ما لتشغيل أو إدارة وسائط النقل الطبي ويمكن أن يكون مثل  ما إلدارة الوحدات الطبية، وا   وا 
 :ىذا التخصيص دائما أو وقتيا ويشمل التعبير

أفراد الخدمات الطبية عسكريين كانوا أو مدنيين، التابعين ألحد أطراف النزاع بمن فييم من - 
 .األفراد المذكورين في االتفاقيتين األولى والثانية، وأولئك المخصصين ألجيزة الدفاع المدني

اليالل األحمر واألسد )أفراد الخدمات الطبية التابعين لجمعيات الصميب األحمر الوطنية - 
، وغيرىا من  جمعيات اإلسعاف الوطنية الطوعية التي يعترف بيا ويرخص (والشمس األحمرين

 .ليا أحد أطراف النزاع وفقا لألصول المرعية
أفراد الخدمات الطبية التابعين لموحدات الطبية أو وسائط النقل الطبي المشار إلييا في - 

« الفقرة الثانية من المادة التاسعة
 : من خالل نص المادة الثامنة، نالحظ أن أفراد الخدمات الطبية يتمثمون في

أفراد الخدمات الطبية سواء كانوا عسكريين تابعين لمجيش، أو كانوا أشخاصا مدنيين  -
يخّصصيم أحد أطراف النزاع لألغراض الطبية، حيث يتفّرغون لمبحث عن الجرحى 

 .والمرضى والغرقى أو نقميم لمعالجتيم
 المتفرغون إلدارة الوحدات والمنشآت الطبية، ويقصد بالوحدات الطبية المنشآت وغيرىا من  -

الوحدات عسكرية كانت أم مدنية، التي تم تنظيميا لألغراض  الطبية، أي البحث عن 
جالئيم ونقميم وتشخيص حالتيم أو عالجيم،  الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار وا 
بما في ذلك اإلسعافات األولية، والوقاية من األمراض ويشمل التعبير عمى سبيل المثال، 
المستشفيات وغيرىا من الوحدات المماثمة ومراكز نقل الدم ومراكز ومعاىد الطب الوقائي 
والمستودعات الطبية والمخازن الطبية والصيدلية ليذه الوحدات، ويمكن أن تكون الوحدات 

 .الطبية ثابتة أو متحّركة دائمة أو وقتية
رجال الدين الممحقون بالجيش، وال يشترط فييم أن يكونوا متفرغين لعمل معّين ألن عمميم  -

 1.كتابعين لمقوات المسّمحة يشمل أفرادىا كافة
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أفراد الجمعيات الوطنية لميالل األحمر والصميب األحمر إذ يتمتع موّظفو المنّظمات الدولية -
العاممة في مجال القانون الدولي اإلنساني بالحماية، ومن ىذه المنظمات، المجنة الدولية لمصميب 
األحمر واليالل األحمر، ولما كان عمل موّظفي المجنة الدولية لمصميب األحمر واليالل األحمر 
ينحصر في المنازعات المسّمحة، فإن عمميم يتطّمب الحماية من آثار المنازعات المسمحة، فال 

  1.يجوز التعرض لموظفي المنظمة أو ممتمكاتيا
كما أقّر القانون الدولي اإلنساني حماية خاصة ألفراد الخدمات الطبية، حيث فرض ضرورة 

احترام أفراد الخدمات الطبية من قبل أطراف النزاع  المسّمح، كما يحّق ألفراد الخدمات الطبية 
 المساعدة 75المدنيين التوجو ألي مكان حتى يتمّكنوا من جمع الجرحى والمرضى وتقديم ص 

ليم، وال يمكن معاقبتيم بسبب مساعدة الجرحى والمرضى ألن ذلك يدخل في صميم عمميم 
اإلنساني، وال يجوز إرغاميم عمى القيام بأعمال تتنافى مع أخالقيات وشرف مينة الطب، أو 

  2.لخرق امتياز السرية في عالقة الطبيب مع المريض
 الفـــرع الثــانـي

 االنتهـــاك اإلسرائيمي لحرمة األعيان الطبية
، تطالب المنظمات الدولية بالخروج من صمتيا 2014وزارة الصحة بقطاع غزة في حرب - 

ودعم . وتقديم المساعدة لحل أزمة األدوية بالقطاع مثل منظمات الصميب األحمر واليالل األحمر
ال ستكون ىناك كارثة صحية يتحّمل  القطاع الصحي بما يؤّىمو لالستمرار في تقديم خدماتو، وا 

 3. العالم كمو مسؤوليتيا وستبقى بصمة عار عمى ىذا العالم
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 .قصف إسرائيمي عمى مستشفى الوفاء ويصيبو بأضرار بميغة- 
تم إطالق النار عمى بعض العائالت التي حاولت : تامر المسحال مراسل الجزيرة يقول-  

 .الوصول سيارات اإلسعاف، حيث كانت ىناك منطقة فاصمة بين سيارات اإلسعاف
ففوجئنا عندما " خزاعة"جئنا لتقديم المساعدة في بمدة : شاىد عيان احد أعضا اليالل األحمر- 

وصمنا إلى أقرب نقطة منيا بالقذائف أمامنا وخمفنا مما حال أمام وصولنا ودخولنا إلنقاذ المصابين 
 .في المكان

قصفوا منزلي المكّون من ثالثة طوابق وكان فيو الكبير والصغير ": خزاعة"امرأة مسنة في بمدة - 
وفييم من استشيد وظل تحت الركام حتى خرجت رائحة جثثيم، وناشدنا الصميب واليالل 
سعاف  األحمرين النتشاليم لكن دون جدوى، وأطمب أن يخرجوا الشيداء من تحت الركام وا 

 .المرضى
انتفاخ جثث " خزاعة"إبادة لمبشر والشجر والحجر وكل شيء في بمدة " خزاعة"أحد مواطني - 

 .الشيداء تحت الركام بسبب عدم القدرة عمى انتشاليم والجرحى في الشوارع
وضع كارثي جثث متحّممة بشكل رىيب، ولم نستطع الوصول إلييا : أحد موظفو اليالل األحمر- 

 مرات الوصول إلييا ولم 06كّميا، يوجد ثالث جثث تنبعث منيا رائحة قاتمة، حاولنا أكثر من 
 ...نستطع، وفي الشوارع المنازل ميّدمة وطيور وحيوانات ميتة، كذلك إصابة األشجار

وبعد ىذه المجزرة لم يعد يوجد منطقة اسميا " خزاعة"تم إبادة : أحد موظفو اليالل األحمر-  
 ".خزاعة"

، ولم يترك القصف تطيير "خزاعة"الجثث والجرحى منتشرة ومتساقطة في مختمف أنحاء بمدة - 
 .المكان ومساعدة الجرحى

 :وائل الدحدوح مراسل الجزيرة- 
منع القوات اإلسرائيمية عن طريق القصف العشوائي سيارات اإلسعاف من إسعاف الجرحى 

 1.وانتشال الجثث في حي الشجاعية
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في مجزرة حي الشجاعية، قامت إسرائيل في قصفيا العشوائي باستيداف المستشفيات الموجودة - 
 .ىناك
في مجزرة حي الشجاعية استيداف القصف اإلسرائيمي أحد : ثامر المسحال من الشجاعية- 

 .المسعفين واستشياده
مسِعف في اليالل األحمر الفمسطيني داخل حي الشجاعية يروي ما رآه في : ناىض الشّوا- 

 :الشجاعية
عمى يد العدوان " محمد العبادلة"و" محمد البرايا"استشيد إثنان من مسعفي اليالل األحمر - 

اإلسرائيمي عمدا متعّمدا باألمس ببيت حانون، وىما بسيارة إسعاف حيث تم قصف سيارة اإلسعاف 
دخمنا : ويكمل القول. تم قنصو في القمب مباشرة من طرف قناص" محمد العبادلة: بصاروخ و

. الشجاعية ألول مرة وكانت الطرق مغمقة بسبب كثرة القذائف، ولم نستطع المرور إال بجّرافات
فوجدنا مناظر مرعبة، شوارع مدّمرة، منازل ميّدمة بعضيا فوق بعض، وتّمت " النّزار"ودخمنا شارع 

 20 سيارات إسعاف مدّمرة كميا، وأكثر من 10 إصابة من أعضائنا و20إصابة منا أكثر من 
 .سيارة إسعاف تمت إصابتيا إصابة خفيفة

 وائل الدحدوح مراسل الجزيرة يقول الجزيرة : 17/07/2014في 
 .ُأبِمغنا من مصدر طبي أن إحدى القذائف سقطت عمى منزل قرب مستشفى الوفاء- 
أيضا أن سيارات اإلسعاف لم تستطع الوصول إلى منازل تم استيدافيا بالقصف اإلسرائيمي - 

 متر من ىذه المنازل وال تستطيع التقدم 300إلنقاذ الجرحى المصابين فييا، نيي تقف عمى بعد 
 .أكثر بسبب القصف

 : محرقة رفح02/08/2014في - 
المؤسسات –استغاثات لفتح ممرات آمنة لنقل الجرحى، ومناشدات وزارة الصحة بقطاع غزة - 

 1.الدولية
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المتواضعين وغير " المستشفى الكويتي ومستشفى اليالل اإلماراتي"ُيعالج المصابون في - 
أبو "المجّيزين وضعف قدرة استيعابيما لمعدد اليائل من الجرحى، وذلك بعد إخالء مستشفى 

 .المركزي بسبب القصف اإلسرائيمي عمو باألمس ومحيطو الخطير" يوسف النجار
سعافيم بسبب القصف العشوائي " رفح"عجز الطواقم الطبية في بمدة -  الوصول إلى المصابين وا 

 .اإلسرائيمي
تعطيل العمل الصحي بسبب القصف المستمر والمرّكز إلى درجة إجبار بعض المستشفيات -

 ".أبو يوسف النجار"عمى اإلغالق مثل مستشفى بيت حانون ومستشفى 
الطواقم الصحية لم تستطع الوصول إلى المناطق الشرقية إلسعاف المصابين بسبب استمرار -

 .القصف
 .عدم القدرة عمى استيعاب العدد اليائل لممصابين من قبل المستشفى الكويتي واإلماراتي- 
 .تعّذر لحركة سيارات اإلسعاف لنقل المصابين لممستشفى بسبب القصف- 
 .البارحة أودى القصف اإلسرائيمي بحياة ثالثة طواقم صحية- 
 .القدرة البشرية الطبية منيكة ألنيا تعمل مدار الساعة دون راحة- 
 .مناشدات لممساعدة والدعم الطبي- 

 :2012في  اليوم األول حرب غزة 
 .القريب من موقع األحوال المدنية لوزارة الداخمية الفمسطينية" مستشفى القدس"تضّرر - 
استشياد أحد كوادر الطواقم الطبية في مستشفى القدس التابع لميالل األحمر إثر غارة - 

 1.إسرائيمية
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 المطمب الثالث
 1األعيان الضرورية لمحياة واألعيان الثقافية ودور العيادة

اتجيت الجيود الدولية إلى العمل عمى إقرار قواعد خاصة لحماية األشياء والمنشآت الالزمة 
لبقاء السكان المدنيين واستمرار حياتيم الطبيعية عند قيام النزاعات المسّمحة، كما وضعت حماية 
لألعيان الثقافية وأماكن العبادة، ألن ىذا التراث يعّبر عن حضارات وثقافات ألمم وشعوب ينبغي 
أن تبقى مع مرور العصور وعبر األجيال، كاألماكن المقّدسة ودور العبادة، وسيتم توضيح ذلك 

 .2012/2014في ىذا المطمب، وكيف تجاوزت إسرائيل حرمة ىذه األعيان في حربييا عمى غزة 
 الفرع األول

 األعيان الضرورية لمحياة
إّتجيت الجيود الدولية إلى إقرار نصوص دولية تمزم األطراف المتحاربة إلى حماية األعيان 

 :والمواد التي ال غنى عنيا لبقاء السكان المدنيين عمى النحو التالي
 .يحظر المجوء إلى تجويع السكان المدنيين كوسيمة من وسائل القتال-
ُيحظر مياجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل األعيان والمواد التي ال غنى عنيا لبقاء السكان -

المدنيين ومثاليا المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجيا المحاصيل، والماشية ومرافق مياه 
الشرب وشبكاتيا وأشغال الري، غذ تحّدد القصد من ذلك في منعيا عن السكان المدنيين، أو 
الخصم لقيمتيا الحيوية ميما كان الباعث عمى ذلك تجويع المدنيين أو حمميم عمى الرحيل أو 

 .غير ذلك
ال يطّبق الحظر المنصوص عميو في الفقرة السابعة عمى األشياء الُمشار إلييا، فيما إذا -

 :استخدميا الطرف المتخاصم عمى الوجو التالي
 .إلعاشة أفراد قواتو المسّمحة-  
 .أو في التأييد المباشر العسكري-  
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 .ال تكون ىذه األعيان والمواد محال ليجمات الدرع-
ُيسمح مراعاًة لممتطمبات الحيوية ألي طرف في النزاعات من أجل الدفاع عن إقميمو الوطني -

ضد الغزو، بأن يضرب طرف النزاع صفحا عن الحظر الوارد في الفقرة الثانية، مثل اإلقميم 
 .الخاضع لسيطرتو إذا أممت ذلك ضرورة عسكرية ممحة

اإلضافي الثاني متضمنا مادة لحماية األعيان التي ال غنى عنيا  (البروتوكول)كما جاء المحق 
 :لبقاء السكان المدنيين عمى النحو التالي

 .ُيحظر تجويع المدنيين كأسموب من أساليب القتال-
ُيحظر مياجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل األعيان والمواد التي ال غنى عنيا لبقاء السكان -

المدنيين عمى قيد الحياة، ومثاليا المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجيا والمحاصيل 
 .والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكات وأشغال الري

وىكذا جاءت قواعد بروتوكولي جنيف بقواعد حماية قوية لألعيان والمنشآت واألشياء الالزمة 
لبقاء السكان المدنيين عمى قيد الحياة، وقد أحسن النصان صنعا إذا ذكر تمك األشياء، والمنشآت 
عمى سبيل المثال، وليس عمى سبيل الحصر، حتى ال يضيقان من نطاق الحماية الخاصة بتمك 

 .المنشآت وىذه األعيان
وقد ذكر النص أمثمة لبعض ىذه األشياء الالزمة لبقاء السكان المدنيين مثل المناطق الزراعية 
والمواد الغذائية والمحاصيل والماشية، ومرافق مياه الشرب وشبكاتيا وأشغال الري، وكذلك المدارس 

والجامعات والمستشفيات والمساكن، والمصانع التي تنتج السمع الغذائية ومصانع األدوية، ومن 
  1.ناحية أخرى فقد حظر النص كافة صور االعتداء المتوّقع ضّد ىذه األعيان
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 الفرع الثاني
 األعيان الثقافية ودور العبادة

نظرا ألىمية التراث اإلنساني المرتبط بالحضارات والشعوب، بدأ المجتمع الدولي يسعى لتوفير 
 1954لعام " الىاي"حماية خاصة ليذه األعيان لمتخريب والتيديم، ونتيجة لذلك ُأبرمت اتفاقية 

، 1954لعام " الىاي" تم تبني البروتوكول الثاني التفاقية 1999وبروتوكوليا األول، وفي عام 
 في إطار توفير الحماية الدولية لألعيان الثقافية وأماكن العبادة سواء  ويعتبر ذلك تطورا  ممحوظا

 1.أكان ذلك في النزاعات المسمحة الدولية أو غير الدولية
كما (1954 ماي 14الىاي )عرفتيا اتفاقية لحماية الممتمكات الثقافية في حالة نزاع مسّمح 

 :يمي
 (:01)المادة 

 :تعريف الممتمكات الثقافية بموجب ىذه االتفاقية ميما كان أصميا أو مالكيا مايمي
الممتمكات المنقولة أو الثابتة ذات األىمية الكبرى لتراث الشعوب الثقافي كالمباني المعمارية -

أو الفنية منيا التاريخية، الدينية و األماكن األثرية ومجموعات المباني التي تكتسب بتجمعيا قيمة 
تاريخية أو فنية، والتحف الفنية والمخطوطات والكتب واألشياء األخرى ذات القيمة الفنية التاريخية 

أو األثرية، وكذلك المجموعات العممية ومجموعات الكتب اليامة والمحفوظات ومنسوخات 
 .الممتمكات السابق ذكرىا

المباني المتخصصة بصفة رئيسية وفعمية لحماية وعرض الممتمكات الثقافية المنقولة المبينة -
، كالمتاحف ودور الكتب الكبرى ومخازن المحفوظات وكذلك المخابئ المعدة لوقاية (أ)في الفقرة 

 . في حالة نزاع مسّمح (أ)الممتمكات الثقافية المنقولة المبّينة في الفقرة 
، (ب)و  (أ5المراكز التي تحتوي مجموعة كبيرة من الممتمكات الثقافية المبينة في الفقرتين -

 2".مراكز األبنية التذكارية"والتي يطمق عمييا اسم 
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 حماية الممتمكات الثقافية: (03)المادة 
 1.تشمل حماية الممتمكات الثقافية بموجب ىذه االتفاقية وقاية ىذه الممتمكات واحتراميا

 :ويقصد بالممتمكات الثقافية وفقا لممادة األولى من ىذه االتفاقية
الممتمكات المنقولة أو الثابتة ذات األىمية الكبرى لتراث الشعوب الثقافي كالمباني المعمارية -

أو الفنية منيا أو التاريخية، الديني منيا أو الدنيوي واألماكن األثرية ومجموعات المباني التي 
تكتسب بتجمعيا قيمة تاريخية أو فنية، والتحف الفنية والمخطوطات والكتب واألشياء األخرى ذات 
القيمة الفنية التاريخية واألثرية، وكذلك المجموعات العممية ومجموعات الكتب اليامة والمحفوظات 

 .ومنسوخات الممتمكات السابق ذكرىا
المباني المخصصة بصفة رئيسية وفعمية لحماية وعرض الممتمكات الثقافية المنقولة المبينة -

أعاله، كالمتاحف ودور الكتب الكبرى ومخازن المحفوظات وكذلك المخابئ المعدة لوقاية 
 . الممتمكات الثقافية المنقولة المبّينة أعاله في حالة نزاع مسّمح

المراكز التي تحتوي مجموعة كبيرة من الممتمكات الثقافية المبينة في الفقرتين السابقتين، -
 ".مراكز األبنية التذكارية"والتي يطمق عمييا اسم 

و الحقيقة أن مسألة حماية األعيان الثقافية لم تدرج في مشروع البروتوكول اإلضافي األول 
، 1954، عمى أساس أن ىذه األعيان تتمتع بالحماية بموجب اتفاقية خاصة منذ سنة 1977لعام 

إال أن المؤتمر الدبموماسي رأى أنو من الضروري أن يتضمن ىذا البروتوكول نصا يتعمق بحماية 
 2.األعيان الثقافية، تأكيدا عمى أىميتيا بالنسبة لإلنسانية
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، حماية خاصة لألعيان 1977من البروتوكول اإلضافي األول لعام  (53)وقد قّررت المادة 
تحظر األعمال التالية، وذلك دون اإلخالل بأحكام "الثقافية وأماكن العبادة، حيث نصت عمى أنو 

 ماي 14لالىاي المتعمقة بحماية األعيان الثقافية في حالة النزاع المسمح المعقودة بتاريخ "اتفاقية 
 :، وأحكام المواثيق الدولية األخرى الخاصة بالموضوع1954
 ارتكاب أي من األعمال العدائية الموجية ضّد اآلثار التاريخية أو األعمال الفنية أو أماكن  -

 .العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي لمشعوب
 .استخدام مثل ىذه األعيان في دعم المجيود الحربي -
 .استخدام مثل ىذه األعيان محال ليجمات الردع -

 المتعمق بالنزاعات غير 1977ومن جية أخرى تطّرق البروتوكول اإلضافي الثاني لعام 
ُيحظر ارتكاب أية أعمال »منو عمى أنو  (16)الدولية لحماية األعيان الثقافية، حيث نصت المادة 

عدائية موجية ضّد اآلثار التاريخية، أو األعمال الفنية وأماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو 
الروحي لمشعوب، واستخداميا في دعم المجيود الحربي، وذلك دون اإلخالل بأحكام اتفاقية 

 .«1954 ماي 14الخاصة بحماية األعيان الثقافية في حالة النزاع المسّمح والمعقودة في " الىاي"
 :غير أنو يمكن أن تفقد ىذه األعيان الحماية المقررة ليا وذلك عند تحقق شرطين ىما

 .تحول وظيفة ىذه الممتمكات الثقافية إلى ىدف عسكري -
أاّل يوجد بديل عممي لتحقيق ميزة عسكرية مماثمة، التي توجو عمل عدائي ضّد ذلك  -
حماية خاصة إضافة إلى الحماية العامة التي " الىاي"ومن جية أخرى قّررت اتفاقية . اليدف

نصت عمييا االتفاقية، وتتمتع بيذه الحماية الخاصة بعض الممتمكات الثقافية الثابتة والمنقولة 
 1 :والتي تتمتع بأىمية كبرى، ويشترط لمتمتع بيذه الحماية الخاصة ضرورة توافر شرطين ىما
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أن يكون الممتمك الثقافي واقعا عمى مسافة كافية من أي مركز صناعي كبير أو ىدف  -
 .حربي ىام يعد نقطة حيوية

 .عدم استعمال ىذا الممتمك الثقافي ألغراض عسكرية -
يمكن أن تفقد الممتمكات الثقافية ىذه الحماية الخاصة وذلك عندما تستخدم ألىداف : ثانيا

ضرورة وجود " الىاي"عسكرية، أو في حالة الضرورات العسكرية، حيث اشترطت اتفاقية 
 .مقتضيات عسكرية قاىرة حتى تفقد ىذه الممتمكات الحماية الخاصة

حماية معّززة " الىاي" الممحق باتفاقية 1999ومن جية أخرى أقّر البروتوكول الثاني لعام 
طبقا لممادة العاشرة من البروتوكول، حيث تم تحديد شروط موضوعية حتى يوضع أي ممتمك 

ثقافي تحت الحماية المعّززة، وتتمثل ىذه الشروط في ضرورة أن يكون الممتمك الثقافي تراثا ثقافيا 
دارية مناسبة  عمى اكبر جانب من األىمية بالنسبة لمبشرية، وأن يكون محمي بتدابير قانونية وا 
عمى الصعيد الوطني، ويعترف ليا بالقيمة الثقافية والتاريخية، ويضمن ليا حماية ذات مستوى 

عال، باإلضافة إلى عدم جواز استخداميا ألغراض عسكرية، أو كردع لوقاية مواقع عسكرية، وأن 
  1.يصدر الطرف الذي يتولى أمر مراقبتيا إعالنا يؤّكد عمى أنيا لن تستخدم عمى ىذا النحو

كما إن فكرة اإلنسانية ىي األساس لحماية األماكن المقّدسة، ويجد ىذا األساس مصدره في 
 أوت 21 عمى أثر حريق مسجد األقصى في 1969 لسنة 271قرار مجمس األمن الصادر برقم 

، إذ جاء في حسبانو الخسارة الناجمة التي لحقت بتراث اإلنسانية، وفعل انتياك األماكن 1969
من مشروع لجنة  (19/2)الدينية المقّدسة يندرج في خانة الجريمة المنصوص عمييا في المادة 

ننا نرى أن أطر الجريمة يدخل في عداد اختصاص تمك  القانون الدولي لممسؤولية الدولية، وا 
، ولعل اخطر الجرائم (07)المحكمة، يتبين أنو ُيناط بيا النظر في الجرائم ضّد اإلنسانية المادة 

  2.ضّد اإلنسانية يتمثل في انتياك حرمة األماكن الدينية المقّدسة
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 الفرع الثالث
 عيان الضرورية لمحياة واألعيان الثقافية ودور العيادةاالنتهـــاك اإلسرائيمي لحرمة األ

 .قصف إسرائيمي لمسجد الشمعة في حي الزيتون، واشتعال النيران فيو-
 طائرات االحتالل تقصف مسجد عمي بن أبي طالب في حي الزيتون وتدّمره بشكل كامل - 
خالل تجولنا في بمدة خزاعة مررنا عمى مسجدين تم : تامر المسحال مراسل الجزيرة يقول-

 .تدميرىما تدميرا كامال بالقصف اإلسرائيمي
في مجزرة حي الشجاعية بقطاع غزة قامت إسرائيل : وائل ا لدحدوح من حي الشجاعية يقول-

 .في قصفيا العشوائي باستيداف المساجد الموجودة ىناك
 : من02/08/2014في -
 .بغزة" حي الزيتون"من أكبر مساجد " مسجد اإلمام الشافعي"دمرت المقاتالت الحربية -
 1. ضمن مسمسل استيداف المساجد تعّرض أكثر من مائة مسجد لمقصف إلى حد اآلن- 
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 المطمب الرابع
 البيئة الطبيعية و األشغال والمنشآت التي تحوي قوة خطرة

تأصمت قواعد القانون الدولي اإلنساني واكتمل صرحو كفرع مستقل ومتميز لمقانون الدولي 
العام عمى تواتر األعراف واالتفاقيات الدولية ذات الصمة باحترام ومراعاة حقوق اإلنسان أثناء 

النزاعات المسّمحة، والتي بدأ المجتمع الدولي بحماية البيئة في النزاعات المسّمحة منذ اتفاقية الىاي 
، بشأن تحريم الحرب الكيماوية واستخدام الغازات 1925، وبروتوكول جنيف لعام 1907لعام 

األشغال والمنشآت السامة، وخصص موادا لحماية البيئة بصفة عامة، وأخرى لحماية اإلنسان من  
التي تحوي قوة خطرة، لكن إسرائيل لم تمتزم بذلك في خربييا عمى غزة، وىذا ما سيتم توضيحو في 

  .ىذا المطمب
 الفرع األول

 1الحماية الخاصة بالبيئة الطبيعية
 لحماية ضحايا الحرب والبروتوكولين اإلضافيين 1949ومرورا باتفاقيات جنيف األربعة لعام 

، وانتياء بالعديد من االتفاقيات الدولية الخاصة بحظر استخدام وسائل وأساليب معينة 1977لعام 
 الخاصة بحظر أي استخدام عسكري أو أي 1976أثناء الحروب والنزاعات المسّمحة، كاتفاقية 

 الخاصة بحظر أو تقييد استخدام أسمحة 1980استخدام عدائي آخر لتقنيات تغير البيئة، واتفاقية 
 .تقميدية معينة إلى جانب البروتوكوالت الثالثة الممحقة باالتفاقية

 :من نفس البروتوكول من أنو (55)وكذلك ما نصت عميو المادة 

تراعى أثناء القتال حماية البيئة الطبيعية من األضرار البالغة واسعة االنتشار  -
وطويمة األمد، وتتضمن ىذه الحماية حظر استخدام أساليب أو وسائل القتال التي يقصد بيا أو 

 .يتوقع منيا أن تسبب مثل ىذه األضرار بالبيئة الطبيعة ومن ثّم تضر بصحة أو بقاء السكان

 . ُيحظر ىجمات الردع التي تشّن ضّد البيئة -
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( 53)، بشأن حماية المدنيين وال سيما المادة 1949وتنبغي اإلشارة إلى االتفاقية الرابعة لعام 
منيا تحظر تدمير الممتمكات الثابتة أو المنقولة، فيي توفر حد أدنى من الحماية البيئية من حالة 

اتفاقية حظر استخدام : كما توجد معاىدتان تنصان عمى حماية البيئة بشكل مباشر ىما. االحتالل
تقنيات تغيير البيئة ألغراض عسكرية أو ألي أغراض عدائية أخرى، والتي اعتمدت في إطار 

، وكذلك البروتوكول األول اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف لعام 1976 ديسمبر 10األمم المتحدة في 
1949. 

وأخيرا تجدر اإلشارة إلى أن بعض األحكام األخرى في البروتوكول األول تسيم بشكل غير 
حماية األعيان  "(54)مباشر في حماية البيئة في وقت النزاع المسمح ومن بين ىذه األحكام المادة 

حماية األشغال اليندسية  " (56)والمادة " والمواد التي ال غنى عنيا لبقاء السكان المدنيين
 .والمنشآت المحتوية عمى قوى خطرة

أما بالنسبة لحماية البيئة في فترة النزاع المسمح غير الدولي، فإنو عمى الرغم من المخاطر 
الواضحة التي تتعّرض ليا البيئة في حالة النزاع المسّمح غير الدولي، فإنو ال توجد قاعدة من 

قواعد القانون اإلنساني المنطبق عمى ىذه الحاالت تحمي البيئة عمى وجو التحديد، وقد اقترح أثناء 
دراج حكم في البروتوكول  المؤتمر الدبموماسي تطوير ىذا القانون المطبق في النزاعات المسمحة، وا 

من البروتوكول األول بيد أن ىذا االقتراح  (55)، والمادة (35)من المادة  (3)الثاني يماثل الفقرة 
 .رفض في نياية المطاف

ومع ذلك فإن حماية البيئة الطبيعية ليست غائبة تماما في البروتوكول الثاني، وذلك بفضل 
، "حماية األعيان التي ال غنى عنيا لبقاء السكان المدنيين عمى قيد الحياة "(14)وجود المادتين 

( 14)حماية األشغال اليندسية والمنشآت المحتوية عمى قوى خطرة، وتحظر المادة  " (15)و
اليجمات عمى المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجيا والمحاصيل والماشية ومرافق مياه 

، وىي بذلك تسيم دون شك في حماية البيئة أثناء النزاع المسمح "الشرب وشبكاتيا وأشغال الري
، التي تحظر اليجمات عمى المنشآت التي (15)غير الدولي، وينطبق الشيء  نفسو عمى المادة 

 1.تحوي قوى خطرة إذا كان من شأن اليجمات أن تسبب انطالق قوى خطرة
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 الفرع الثاني
 (1)الحماية الخاصة لألشغال والمنشآت التي تحوي قوة خطرة 

أقّر القانون الدولي اإلنساني حماية خاصة لألعيان التي تحوي قوى خطرة باإلضافة إلى 
من البروتوكول اإلضافي األول المتعمق بحماية  (52)الحماية العامة المنصوص عمييا في المادة

ضحايا النزاعات المسّمحة الدولية، واليدف من ذلك ىو الرغبة في حماية السكان المدنيين ضّد 
اآلثار الخطيرة التي تترتب عمى تدمير مثل ىذه المنشآت، ىذه اآلثار التي تمحق أضرارا مدّمرة 
 .باإلنسان والبيئة في نفس الوقت، لذلك أقّر القانون الدولي اإلنساني حماية خاصة ليذه المنشآت

 أي إشارة ليذه 1949لعام " جنيف"ففي مجال النزاعات المسّمحة الدولية، لم تتضمن اتفاقيات 
 في مشروعيا المتعمق 17المنشآت، لذلك أدرجت المجنة الدولية لمصميب األحمر نص المادة 

، إلى أن تم 1956بالحد من األخطار التي يتعرض ليا السكان المدنيون زمن النزاع المسّمح لعام 
من مشروع البروتوكول اإلضافي األول الذي قرر حماية المنشآت واألىداف  (49)إقرار المادة 

من  (56)التي تحوي قوى خطرة، وأسفرت كل تمك الجيود في األخير إلى إقرار نص المادة 
 .1977البروتوكول اإلضافي األول لعام 

من البروتوكول األول، فقد جاء مفصال ومبينا لمحاالت التي  (56)ففيما يتعمق بنص المادة 
يجوز فييا ألحد أطراف النزاع التحّمل من التزاماتو، بموجب ىذه المادة، وذلك في حالة تحول ىذه 

 :المنشآت إلى أىداف عسكرية وتستخدم في دعم المجيود الحربي، حيث نصت عمى أنو
ال تكون األشغال اليندسية أو المنشآت التي تحوي قوى خطرة أال وىي السدود والجسور -

والمحطات النووية لتوليد الطاقة الكيربائية محال لميجوم، حتى ولو كانت أىدافا عسكرية، إذا كان 
من شأن مثل ىذا اليجوم أن يتسبب في انطالق قوى خطرة ترتب خسائر فادحة بين السكان 

المدنيين، كما ال يجوز تعريض األىداف العسكرية األخرى الوقعة عند ىذه األشغال اليندسية أو 
المنشآت أو عمى مقربة منيا لميجوم، إذا كان من شأن مثل ىذا اليجوم أن يتسّبب في انطالق 

 .قوى خطيرة من األشغال اليندسية أو المنشآت ترتب خسائر فادحة بين السكان المدنيين
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 :تتوقف الحماية الخاصة ضد اليجوم المنصوص عمييا بالفقرة األولى في الحاالت التالية-
فيما يتعمق بالسدود أو الجسور، إذا استخدمت في غير استخداماتيا العادية دعما لمعمميات - 

العسكرية عمى نحو منتظم وىام ومباشر، وكان مثل ىذا اليجوم ىو السبيل الوحيد المستطاع 
 .إلنياء ذلك الدعم

فيما يتعمق بالمحطات النووية لتوليد الكيرباء، إذا وّفرت ىذه المحطات الطاقة الكيربائية - 
لدعم العمميات العسكرية عمى نحو منتظم وىام ومباشر، وكان مثل ىذا اليجوم ىو السبيل 

 .الوحيد المستطاع إلنياء ىذا الدعم
فيما يتعمق باألىداف العسكرية األخرى الواقعة عند ىذه األعمال اليندسية أو المنشآت أو - 

عمى مقربة منيا، إذا استخدمت في دعم العمميات العسكرية عمى نحو منتظم وىام ومباشر 
 .وكان مثل ىذا اليجوم ىو السبيل الوحيد المستطاع إلنياء مثل ىذا الدعم

يظل السكان المدنيون واألفراد المدنيون في جميع األحوال متمتعين بكافة أنواع الحماية - 
التي يكفميا ليم القانون الدولي، بما في ذلك الحماية التي توّفرىا التدابير الوقائية المنصوص عمييا 

، فإذا توقفت الحماية أو تعّرض أي من األشغال اليندسية أو المنشآت أو األىداف (57)في المادة 
العسكرية المذكورة في الفقرة األولى لميجوم، تتخذ جميع االحتياطات العممية لتفادي انطالق القوى 

 .الخطرة
ُيحظر اتخاذ أي من األشغال اليندسية أو المنشآت أو األىداف العسكرية المذكورة في - 

 .الفقرة األولى ىدفا ليجوم الردع
تسعى أطراف النزاع إلى تجنب إقامة أية أىداف عسكرية عمى مقربة من األشغال اليندسية - 

أو المنشآت المذكورة في الفقرة األولى ويسمح مع ذلك بإقامة المنٍشآت التي يكون القصد الوحيد 
منيا الدفاع عن األشغال اليندسية أو المنشآت التي يكون القصد الوحيد منيا الدفاع عن األشغال 

اليندسية أو المنشآت  المتمتعة بالحماية ضّد اليجوم، ويجب أال تكون ىي بذاتيا ىدفا لميجوم 
بشرط عدم استخداميا في األعمال العدائية ما لم يكن ذلك قياما بالعمميات الدفاعية الالزمة لمرد 

 1.عمى اليجمات ضّد األشغال اليندسية أو المنشآت المحمية
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 وكان تسميحيا قاصرا عمى األسمحة القادرة فقط عمى صّد أي عمل عدائي ضّد األشغال 
 .اليندسية والمنشآت المحمية

تعمل األطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع عمى إبرام المزيد من االتفاقات فيما بينيا، - 
 .لتوفير حماية إضافية لألعيان التي تحوي عمى قوى خطرة

يجوز لألطراف بغية تيسير التعرف عمى األعيان المشمولة بحماية ىذه المادة أن تسم - 
األعيان ىذه بعالمة خاصة تتكون من مجموعة من ثالث دوائر برتقالية زاىية، توضع عمى 

ليذا الممحق، وال يعفي عدم  (01)من الممحق رقم  (16)المحور ذاتو حسبما ىو محّدد في المادة 
 .وجود ىذا الوسم أي طرف في النزاع من التزاماتو بمقتضى ىذه المادة بأي حال من األحوال

نصت عمى حماية خاصة لألشغال اليندسية والمنشآت المحتوية  (56)وبالتالي فإن المادة 
ال تكون األشغال اليندسية أو المنشآت التي »عمى أن  (01)عمى قوى خطرة، حيث أّكدت الفقرة 

تحوي قوى خطرة أال وىي السدود والجسور والمحطات النووية لتوليد الطاقة الكيربائية محال 
لميجوم، حتى ولو كانت أىدافا عسكرية إذا كان من شان مثل ىذا اليجوم أن يتسبب في انطالق 
قوى خطرة ترتب خسائر فادحة بين السكان المدنيين، كما ال يجوز تعريض األىداف العسكرية 
األخرى الواقعة عند ىذه األشغال اليندسية أو المنشآت أو عمى مقربة منيا لميجوم إذا كان من 

شان مثل ىذا اليجوم أن يتسبب في انطالق قوى خطرة من األشغال اليندسية أو المنشآت ترتب 
 .«خسائر فادحة بين السكان المدنيين

غير أن ىذه الحماية الخاصة ضد اليجوم عمى ىذه األعيان تتوقف في حاالت نصت عمييا 
 :من نفس المادة وىي (02)الفقرة 

فيما يتعمق بالسدود أو الجسور، إذا استخدمت في غير استخداماتيا العادية دعما لمعمميات  -
العسكرية عمى نحو منتظم وىام ومباشر، وكان مثل ىذا اليجوم ىو السبيل الوحيد المستطاع 

 1.إلنياء ذلك الدعم
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فيما يتعمق بالمحطات النووية لتوليد الكيرباء، إذا وّفرت ىذه المحطات الطاقة الكيربائية  -
لدعم العمميات العسكرية عمى نحو منتظم وىام ومباشر، وكان مثل ىذا اليجوم ىو السبيل الوحيد 

 .والمستطاع إلنياء مثل ىذا الدعم
فيما يتعمق باألىداف العسكرية األخرى الواقعة عند ىذه األعمال اليندسية أو المنشآت أو  -

عمى مقربة منيا، إذا استخدمت في دعم العمميات العسكرية عمى نحو منتظم وىام ومباشر، وكان 
 .مثل ىذا اليجوم ىو السبيل الوحيد المستطاع إلنياء مثل ىذا الدعم

فيما يتعّمق بيذا النص أنو ال يتحدث عن المراكز الكيميائية، التي من شأن اليجوم عمييا أن 
يؤّدي إلى أضرار بميغة لمسكان المدنيين والبيئة الطبيعية، وىذا يعتبر قصورا في ىذه المادة، أما 

من البروتوكول اإلضافي الثاني  المتعمق بالنزاعات المسمحة غير  (15)فيما يتعمق بنص المادة 
الدولية، فقد جاء النص القانوني مختصرا ومتضمنا القواعد العامة لحماية ىذه المنشآت أثناء 

ال تكون األشغال اليندسية »: عمى أنو (15)النزاعات المسمحة غير الدولية، حيث نّصت المادة 
والمنشآت التي تحوي قوى خطرة أال وىي السدود والجسور والمحطات النووية لتوليد الطاقة 

الكيربائية محال لميجوم حتى ولو كانت أىدافا عسكرية، إذا كان من شأن ىذا اليجوم أن يتسبب 
 1«في انطالق قوى خطرة ترتب خسائر فادحة بين السكان المدنيين
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 الفرع الثالث
  1انتهاك إسرائيل لحرمة البيئة الطبيعية و األشغال والمنشآت التي تحوي قوة خطرة

تم قصف المنازل عمى ساكنييا واستيداف كل األشخاص واألعيان المدنية : مجزرة الشجاعية-
فييا، مما أدى إلى استشياد الكثير من المواطنين وبقاء الجثث تحت ركام المنازل بسبب استمرار 

القصف أليام وعدم القدرة المادية لممواطنين في قطاع غزة النتشال الجثث، وكذلك بالنسبة 
لمنظمات الخدمات اإلنسانية مثل اليالل األحمر والصميب األحمر، مما اّدى إلى انتفاخ الجثث 

ىذا في معظم مناطق قطاع غزة، خاصة في بعض المناطق التي . وانتشار الروائح القاتمة منيا
 :اقترفت فييا مجازر ىائمة مثل

 مجزرة الشجاعية. 
 مجزرة خزاعة. 
 مجزرة رفح. 

 .وغيرىا من المناطق، مما أّدى إلى تمويث البيئة الطبيعية في القطاع
تم إبادة البشر والحجر والشجر وكل شيء في : يقول شاىد عيان أحد مواطني بمدة خزاعة-

الجزيرة )بمدة خزاعة، وانتشار فضيع لجثث الشيداء والجرحى، والكثير من الجثث تحت الركام 
وىذا لعدم القدرة عمى انتشاليا وجمعيا بسبب كثرتيا وفظاعتيا، وعدم توفر . (تامر المسحال

 .الوسائل من أجل ذلك
وضع كارثي في بمدة خزاعة ويوجد الكثير من الجثث ولم : أحد أعضاء اليالل األحمر- 

نستطع الوصول إلييا كميا، كما يوجد من الجثث ما تحمل بشكل رىيب جدا، وتوجد ثالث جثث 
 .حاولنا أكثر من ست مرات انتشاليا ولم نستطع بسبب الرائحة القاتمة المنبعثة منيا

وتم إصابة ....الشوارع في خزاعة ميّدمة، وتوجد الحيوانات والطيور ميتة: ويكمل قائال
 ...األشجار
 

 
                                                           

 .2014قناة الجزيرة   1



2012/2014 غزة على حربيها في إلسرائيل الفعلية االنتهاكات: الثاني الفصل  
 

161 
 

 المطمب الخامس
 األعيان العامة

في إطار تنظيم القانون الدولي اإلنساني لقواعد الحرب خّصص مواد لحماية األعيان العامة 
التي تعتبر عصب الدولة الرئيسي، وذلك حرصا عمى حماية مصالح المواطنين أثناء النزاعات 

 .المسّمحة
 الفرع األول

 1تعريف األعيان العامة 
يقصد باألعيان المدنية العامة المرافق العامة الممموكة لمدولة، والتي تقّدم حاجات وخدمات 

عامة لممواطنين كالوزارات والدوائر الحكومية المختمفة، ىذه المرافق العامة يختمف حكميا في 
 :القانون الدولي اإلنساني باختالف مراحل النزاع المسّمح

أثناء اندالع العمميات العسكرية أو سير العمميات القتالية، تخضع ىذه المرافق لقواعد الحماية - 
القانونية المقّررة في القانون الدولي اإلنساني، بحيث ال يجوز مياجمتيا أو تدميرىا باعتبارىا أعيان 

ال  (المرافق العامة)، فيي  1977من البروتوكول األول لعام  (52)مدنية، وذلك حسب المادة 
وُتستثنى من ىذه . تساىم بفاعمية في العمل العسكري، وال يحّقق تدميرىا ميزة عسكرية أكيدة

الحماية المرافق العامة العسكرية، كوزارة الدفاع والمصانع العسكرية، وذلك ألنيا ُتعد أىدافا 
 .(تساىم مساىمة فاعمة في العمل العسكري ويحقق تدميرىا ميزة عسكرية أكيدة)عسكرية 

في مرحمة االحتالل العسكري وبعد انتياء العمميات القتالية، يجوز لقوات االحتالل االستيالء - 
عمى مرافق الدولة العامة، وذلك ألن قوات االحتالل العسكري تحل محل سمطات الدولة المحتمة، 

 .وحق االستيالء ىذا ىو حق مقّرر لمدول المتحاربة بمقتضى قوانين الحرب وعاداتيا
 تشرين 18من االتفاقية الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البّرية، الىاي  (53) فالمادة 

ال يجوز لقوات االحتالل أن تستولي إال عمى الممتمكات النقدية »، تنص عمى أنو 1907األول 
واألموال والقيم المستحقة، التي تكون في حوزة الدولة بصورة فعمية، ومخازن األسمحة ووسائل النقل 
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والمستودعات والمؤن، والممتمكات المنقولة لمدولة بشكل عام، والتي يمكن أن تستخدم في العمميات 
 .«...العسكرية

ال تعتبر دولة االحتالل نفسيا سوى »: من االتفاقية نفسيا التي تنص عمى أنو (55) والمادة 
مسؤول إداري ومنتفع من المؤسسات والمباني العمومية والغابات واألراضي الزراعية، التي تمتمكيا 

الدولة المعادية والتي توجد في البمد الواقع تحت االحتالل، وينبغي عمييا صيانة باطن ىذه 
دارتيا وفقا لقواعد االنتفاع255الممتمكات ص : ، التي تنص عمى أنو(56)، وكذلك المادة «  وا 

يجب معاممة ممتمكات البمديات وممتمكات المؤسسة المخصصة لمعبادة واألعمال الخيرية »
والتربوية، والمؤسسات الفنية والعممية كممتمكات خاصة، حتى عندما تكون ممكا لمدولة، يحظر كل 
حجز أو تدمير أو إتالف عمدي لمثل ىذه المؤسسات، واآلثار الفنية والعممية، وتّتخذ اإلجراءات 

 .«القضائية ضّد مرتكبي ىذه األعمال
تخضع كقاعدة عامة  (المرافق العامة لمدولة)وىكذا يمكن القول بأن األعيان المدنية العامة 

لمحماية المقّررة في القانون الدولي اإلنساني، بحث ال يجوز تدميرىا أو تعطيميا أو االستيالء عمييا 
إال في حالة االحتالل، إذ يجوز لمدولة المحتمة االستيالء عمى المرافق العامة المدنية، وذلك من 
اجل تحّمل المسؤولية اتجاه المواطنين في اإلقميم المحتل الذين ىم بحاجة الستمرار عمل ىذه 

 1. المرافق
 الفرع الثاني

 2إنتهاك إسرائيل لحرمة األعيان العامة
 :(الجزيرة) اليوم األول 2012حرب غزة - 
 .استيدفت إحدى الغارات نبنى السجل المدني جنوب القطاع التابع لوزارة الداخمية الفمسطينية- 
استخدم السالح الجوي اإلسرائيمي في غاراتو الجوية عمى قطاع غزة قنابل ارتجاجية، واستيدفت - 

 ".حي اليوى"ثالث غارات مبنى اإلدارة المدنية التابع لوزارة الداخمية في 
 ".إسماعيل ىنية"استيدفت الغارات اإلسرائيمية نقطة أمنية قرب منزل رئيس حكومة غزة - 
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خرق لمتعيدات اإلسرائيمية بوقف الغارات الجوية خالل زيارة الوفد المصري بقيادة رئيس الوزراء - 
، شّنت الطائرات اإلسرائيمية غارات شمال قطاع غزة أصابت بيا العديد من " ىشام قنديل"المصري 

 1.الفمسطينيين وواصمت غاراتيا دون احترام لموفد المصري المتواجد في قطاع غزة
في األخير يمكن القول بأنو تّم معالجة الموضوع في شّقو التطبيقي في ىذا الفصل، إذ طرح 

 .2012/2014االنتياكات الفعمية إلسرائيل في حربييا عمى غزة 
حيث تّم في البداية التطرق إلى انتياكات إسرائيل ألىم مبادئ القانون الدولي اإلنساني 
متمثمة في مبدأ اإلنسانية، مبدأ التمييز، مبدأ اآلالم غير المبّررة، مبدأ الضرورة العسكرية ومبدأ 
التناسب، ثّم سرد بعض انتياكات إسرائيل لمنطاق الشخصي والمكاني لمقانون الدولي اإلنساني، 

والمكاني متمثال في . الخ...الشخصي متمثال في األشخاص المدنيين من نساء وأطفال وصحفيين
األعيان الطبية، األعيان الضرورية لمحياة وأعيان ثقافية ودور العبادة، البيئة الطبيعة واألشغال 

 ذات القوة الخطرة واألعيان العامة
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 خــاتمــــة
 

من خالل ىذا البحث، تّم التطرق إلى ماىية حقوق اإلنسان في القانون الدولي من تعريف 
 .وتطّور وتصنيف، وآليات حمايتيا الدولية منيا أو اإلقميمية والوطنية

كما تّم تعريف دولة فمسطين وكيف تّم احتالليا من طرف الكيان اإلسرائيمي الغاشم بسرد 
مقتضب لتاريخ الصراع العربي اإلسرائيمي وصوال إلى االنتياكات اإلسرائيمية عمى قطاع غزة مؤّخرا 

عرض -قانون الحرب-، إذ ضربت إسرائيل القانون الدولي اإلنساني2012/2014في حربي 
 .الحائط، وداست عمى كل قواعد ومقّدسات القانون الدولي

حيث تّم جمع بعض االنتياكات الصارخة لحقوق اإلنسان الفمسطيني في قطاع غزة من 
طرف الكيان اإلسرائيمي عمى سبيل المثال ال الحصر، بسبب كثرتيا وفظاعتيا ال يسع المقام 

 .لحصرىا جميعا
و تّم توضيح انتياكات بعض المبادئ الرئيسية لمقانون الدولي اإلنساني كمبدأ اإلنسانية 

والضرورة العسكرية، والتمييز بين المقاتمين والمدنيين وحظر اآلالم غير المبّررة، ومبدأ التناسب 
وانتياك النطاق الشخصي لمقانون الدولي اإلنساني، كحرمة األشخاص المدنيين من الرجال والنساء 

واألطفال والصحفيين وغيرىا، وانتياك النطاق المكاني لمقانون الدولي اإلنساني، بإصابة األعيان 
الطبية واألعيان الضرورية لمحياة واألعيان الثقافية، ودور العبادة والبيئة الطبيعية، واألشغال 

 .اليندسية ذات القوة الخطرة، واألعيان العامة الخاصة بالدولة
 بأبشع جرائم الحرب في تاريخ اإلنسانية كميا، 2012/2014قامت إسرائيل في حربي غزة 

ورغم فظاعة ىمجيتيا وغطرستيا، ظّل المجتمع الدولي يمتزم الصمت إزاء ذلك ولم يحّرك ساكنا، 
في حين قامت . مع فضح تمك الجرائم بمختمف وسائل اإلعالم العالمية وتوثيقيا بالصوت والصورة

 .أمريكا باليجوم عمى العراق وأفغانستان بحجج واىية دون اعتماد لمشرعية القانونية الدولية
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باعتبارىا تمثل -ىيئة األمم المتحدة-و في ظّل ىذا التناقض الظالم ليذه المنظومة الدولية
 :المجتمع الدولي، وعجزىا وعدم فاعميتيا فإّنو يستخمص مايمي

 على الصعيد الدولي: أوال
تفعيل المؤّسسات الدولية واألممية ضّد أي انتياك ميما كان مصدره، وذلك بإعادة النظر في 

، مما يجعميا تطّبق ...ىيكمة ىذه المؤّسسات وفي طريقة عمميا، مثل حق الفيتو، األعضاء الدائمة
 .القانون الدولي عمى كل دول العالم بالعدل والمساواة

 على الصعيد اإلقليمي: ثانيا
تفعيل المنّظمات والمؤّسسات اإلقميمية اإلسالمية والعربية نصرة لمقضية الفمسطينية، بالوحدة 

 .السياسية واالقتصادية في وجو االعتداءات اإلسرائيمية المتكّررة في حق الشعب الفمسطيني
 على الصعيد المحلي الفلسطيني: ثالثا

في ظل ىذا التخاذل الدولي و العربي، عمى الفمسطينيين االعتماد عمى أنفسيم وفقط في  -
التصّدي ليذا العدوان الغاشم، وتقرير مصيرىم والحصول عمى االستقالل لكل أرض 

 .فمسطين دون التنازل عن ذرة رمل منيا
وبما أن فمسطين جزء من ىذا المجتمع الدولي، فإّنو يجب التفاعل مع مؤسساتو األممية  -

بحذر وحنكة سياسية السترداد حقوق الشعب الفمسطيني وفضح -رغم خذالنو وجوره–الدولية 
 .جرائم الكيان اإلسرائيمي

تقديم الحل العسكري عمى الحل السياسي، إذ لم تجن مفاوضات السالم التي قامت بيا  -
السمطة الفمسطينية مع إسرائيل إال مزيدا من العار واليزائم المتتالية، أما ما قامت بو 

 .المقاومة العسكرية في قطاع غزة لم يزد األّمة اإلسالمية إاّل تشريفا وفخرا
 فما ُأِخَذ بالقوة ال ُيسترّد إال بالقوة، والحرية ُتؤخذ وال ُتْعَطى

 و الثورة الجزائرية خير مثال عمى ذلك



 
 قصائمة ائمصادةة
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قائمة المصادر والمراجع 
قائمة المصادر : أوال

: المصادر الدينية
 .القرآن الكريم، برواية ورش عن نافع -1
 . التوراة -2
 .االنجيل -3

: المصادر الوضعية
 .ميثاق عيئة األمم المتحدة  -1
 . اإلعالن العالمي لحقوق االنسان -2
  العيد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية -3
  العيد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية و السياسية و االجتماعية -4
  الميثاق األمريكي لحقوق االنسان -5
 الميثاق األوربي لحقوق االنسان -6
 الميثاق اإلفريقي لحقوق االنسان -7
 1949 إتفاقيات جنيف األربعة  -8
 1977 البروتوكوالن اإلظافيان  -9
قائمة المراجع : ثانيا

 :الكتب
، دار االلتزام الدولي باحترام حقوق اإلنسان وحرياتو األساسيةإبراىيم أحمد خميفة،  -1

 .2007الجامعة الجديدة، األزاريطة، د ط، 
، دار ألسامة، عمان، "شحدة شريم العالول"ثائر من فمسطين، إبراىيم شحدة العالول،  -2

 2012، 1ط
، دار النيضة العربية، الميثاق العربي لحقوق اإلنسانإبراىيم عمي بدوي الشيخ،  -3

 .2004القاىرة، د ط، 
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، المكتب الجامعي الحديث، التنمية وحقوق اإلنسانأبو  الحسن عبد الموجود إبراىيم،  -4
. 2006األزاريطة، د ط، 

 .2005، بيروت،1، ط01، جالقانون الدولي اإلنسانيأسعد دياب وآخرون،  -5
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 :ممخص الدراسة
ىدفت الدراسة إلى كشف انتياكات إسرائيل لحقوق اإلنسان الفمسطيني في قطاع غزة خالل 

 : ، حيث انطمقت الدراسة من اإلشكالية التالية2012/2014حربي 
في ظل ىذا الزخم من اتفاقيات حقوق اإلنسان، وما تتعرض لو من انتياكات صارخة، 

تدفع إلى حصرىا في إطار أدبي غير ذي جدوى، لمن ُوِضعت من أجميم من المظمومين 
والمقيورين في العالم، كما ىو حال وضع سكان غّزة مما يعانونو من انتياكات لحقوقيم، ىذا 

 إشكال يتحّتم اإلجابة عميو، إذ كيف ُتحمى ىذه الحقوق عند خرقيا والعدوان عنيا؟ 
من تشّعبات، بيدف -الموضوع-      ولمعالجة الموضوع تم استعمال المنيج االستنباطي لما فيو

حصرىا وضبطيا لالستفادة من أرضيتيا في ترتيب مسؤولية الكيان اإلسرائيمي عن ىذه 
 :االنتياكات، وتّم تقسيم الموضوع إلى فصمين

 و معادلة حقوق اإلنسان  ...فمسطين، إسرائيل: الفصل األول 
 2012/2014االنتياكات الفعمية إلسرائيل في حربييا عمى غزة : الفصل الثاني 

وفي األخير تم التوصل إلى أّنو يجب تفعيل المؤّسسات األممية الدولية واإلقميمية ضّد أي 
انتياك لمقانون الدولي بصفة عامة والقانون الدولي اإلنساني بصفة خاصة، ىذا عمى الصعيد 

الدولي، أما عمى الصعيد اإلسالمي فيو تفعيل منظمة التعاون اإلسالمي في نصرة القضية 
الفمسطينية،  وعمى الصعيد المحمي الفمسطيني ىو االعتماد عمى الذات بتفعيل حّقيم في تقرير 

وىذه النتيجة أّكدىا الفشل المتتابع . مصيرىم والحصول عمى االستقالل، وىذا ال يتأّتى إال بالمقاومة
لممفوضات السممية بين الطرفين، فما ُأِخَذ بالقوة ال ُيسترّد إال بالقوة، والثورة الجزائرية خير دليل 

 .عمى ذلك


