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إمكاهية تفعيل اهضمام فلسطين إلى املحكمة الجىائية الدولية و

 اختصاصها في مواجهة جرائم إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني
امحمدي بوزيىة آمىة، مخبر القاهون و ألامن إلاوساوي جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف . د

 

 

 

 

 ملخق

ش الذولي ألامً مجلغ بلى الفلعىُيُحن لجىء مداولت فؽل بّذ     الاخخالٌ إلنهاء صمىُا حذوال ًمْ دولي كشاس مؽشوُ لخمٍش

 خُث الذولُت، الجىاثُت اإلادىمت باخخفاؿ ؤلاكشاس آلُاث مً آلُخحن لخفُّل فلعىحن ظّذ ،1967 ِام ألساض ي ؤلاظشاثُلي
خ بلى ٌّىد سحعي بإزش (3)12 اإلاادة بمىحب حذًًذا بِالًها ؤودِذ شان 13 جاٍس  الخلاثم جلص ي لجىت مْ نلُتزام ،2014 ًىهُى/خٍض

 واهممذ اإلاخدذة، لألمم الّام ألامحن لذي ألاظاس ي سوما هٍام بلى الاهممام وزاثم ؤًًما وؤودِذ ،2014 ِام غضة خشب في

 خحز الاجفاكُت ودخلذ الذولُت، الجىاثُت اإلادىمت بخإظِغ الخاـت سوما اجفاكُت بلى الثاوي واهىنن/ًىاًش 1 في فلعىحن
ل 1 في لفلعىحن باليعبت الخىبُم  ِلى اإلاعاءلت لممان الخىىاث ؤَم مً فلعىحن اهممام ٌّخبر وبهزا ،2016 هِعان/ؤبٍش
 لذَم، جشجىب التي اإلاخىشسة والجشاثم الفلعىُيُحن للمذهُحن الخماًت جإمحن الىكذ هفغ وفي ؤلاظشاثُلي، الاخخالٌ حشاثم

 خالٌ اسجىبتها بظشاثُل جيىنن كذ خشب حشاثم في ؤولي بدث جذف 2016 ًىاًش مىخفف الجىاثُت اإلادىمت ؤِلىذ لزلً وهدُجت
. آخٍشً ؤلفا 11 مً ؤهثر وحشح فلعىُني 2200 هدى اظدؽهاد بلى ؤدي الزي غضة ِلى ألاخحر ِذوانها

ن ٌل في هدعاءٌ اإلاىىلم، َزا مً    َْع ت اإلادخمل اإلاعاس َى ما الشاًَ الىل  اِخباساث بلى بالىٍش اإلادىمت في فلعىحن لّمٍى
ن لىء ِلى خاـت الفلعىُيُت الذولت بكامت بمععى اإلاشجبىت والخىاصالث العُاظت بلى الّذالت بخماُ

ُط
 ؤلاظشاثُلي المضي

 الذولُت الجىاثُت اإلادىمت ؤمام الخلاض ي جفُّل بمياهُت جذاُِاث هي وما راتها؟، اإلادىمت ِلى الفلعىُيُت الخىىة َزٍ ِلى

ض بواس في ن حٍّض  .ؤلاظشاثُلي؟ الاخخالٌ حشاثم ِلى اإلاعاءلت ٌؤج مً اإلابزولت الجهىدِد
 

Abstract :  

After the failure of an attempt to Palestinians' resorting to the UN Security Council to pass a draft UN résolution that sets  a 

timetable to end the Israël occupation of the territory of 1967, Palestine has sought to activate the two vehicles of the 

mécanismes of the recognition of the compétence of the International Criminal Court, where deposited a new declaration 

under article 12(3) retroactively to the date of 13 June 2014, to coincide with the fact-finding committee in the Gaza Strip 
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in 2014, also deposited its instrument of accession to the Rome Statut to the Secretary-General of the United Nations and 

Palestine subsequently joined in the 1 January to the Rome Convention on the establishment of the International Criminal 

Court, the Convention will enter into force for application in Palestine, on 1 April 2016, thus considers the accession of 

Palestine, one of the most important steps to ensure accountability to the crimes of the Israël occupation, and at the same 

time to ensure the protection of Palestinian civilians and crimes Repeated committed against them, as a result, Criminal 

Court declared mid-January 2016 Fatah preliminary research in war crimes could be committed by Israël during the recent 

aggression on Gaza, which led to the martyrdom of about 2200 Palestinians and wounding more than 11 thousand others. 

From this standpoint, we wonder under the current situation, what is the potential path for the membership of 

Palestine in the court in view of the considérations of  bringing justice to the policy and concessions associated with the 

pursuit of the establishment of the Palestinian state, especially in the light of the Israël pressure on the Palestinian step  of 

the Tribunal it  self?, and what répercussions the possibility of activating the litigation before the International Criminel 

Court in the Framework of strengthening efforts for accountability to the crimes of the Israël occupation?. 

ن

 ملذمت

ّذة مخخلف ِلى وظُاس ي اهىويق وزلل ومشهض باَخمام الفلعىُيُت الذولت خٍُذ      والذولُت، وؤلاكلُمُت اإلادلُت ألـا

ٍهش ُت كشاساث خالٌ مً رلً ٍو تراف الّشبُت، واللمم واإلااجمشاث الذولُت الؽِش ٌن كبل مً بها الذولي والِا  واإلاىٍماث الذو

ٌن حامّت واِتراف وؤلاكلُمُت الذولُت ن الّشبُت الذو
ً
 وهزلً م 1979 ِام ؤلاظالمي نالخّاو مىٍمت واِتراف م،1976 ِام ؤًما

خُت ؤَمُت مً به جخمخْ إلاا ؤلالافت م، 2011 ِام فلعىحن بذولت الُىوعيى مىٍمت اِتراف  ألادًان خالىت هي بر ودًيُت، جاٍس

لُه والحهىدًت، والىفشاهُت ؤلاظالم: الثالزت ذي الٍلم جصخُذ مداولت بواس في ِو  ،"الفلعىُني بالؽّب ؤلخم الزي الخاٍس

خ 67/19 سكم اللشاس اإلاخدذة لألمم الّامت الجمُّت ؤـذسث  مشاكب دولت ـفت فلعىحن مىذ كشسن الزي ،2012 هىفمبر 29 بخاٍس

 الففت وجدُذ ِمى، غحر دولت بلى ِمى غحر هُان مً فلعىحن مشجبت بتركُت اللشاس كام وبهزا اإلاخدذة، ألامم في ِمى غحر

 .الذولُت الجىاثُت اإلادىمت مثل ولُتد إلاىٍماث الاهممام بمياهُت لفلعىحن الجذًذة

خذاءاث واإلاجاصسن الاهتهاواث ًِ الخذًث وبن     ِلى الخشب مً رلً ِلى ؤـذق وال ًيخهي، لً ؤلاظشاثُلُت والجشاثم والِا

ا ووان ،2012 ِام ًىم في ؼىتها التي الجذًذة خشبها بلى باإللافت ،2009 ِام غضة لُت خشب ؤخَش  مافُه لشبذ والتي ،2014 حٍى

 بدماًت واإلاخّللت الشابّت حىُف واجفاكُت بها، اإلالتزمت الذولُت واإلاىازُم الاجفاكُاث وافت الخاثي بّشك بظشاثُل دولت

ت الخشب وؤِشاف كىاهحن باخترام اإلاخّللت الَاي اجفاكُت وهزلً ،1949 لّام الخشب وكذ في اإلاذهُحن ألاشخاؿ  لّام البًر
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 الاخخالٌ دولت بدم الذولُت اإلاعاولُت كُام ِلى حمُّها جاهذ والتي م، 1945 لّام اإلاخدذة مألام مُثاق بلى باإللافت م، 1907

 .ؤلاظشاثُلي

ش في الفلعىُيُحن مداولت فؽل وبّذ       ِام ألساض ي ؤلاظشاثُلي الاخخالٌ إلنهاء صمىُا حذوال ًمْ دولي كشاس مؽشوُ جمٍش
 حذًًذا بِالًها ؤودِذ خُث الذولُت، الجىاثُت اإلادىمت باخخفاؿ سؤلاكشا آلُاث مً آلُخحن لخفُّل فلعىحن ظّذ ،1967

خ بلى ٌّىد سحعي بإزش (3)12 اإلاادة بمىحب شان 13 جاٍس  ِام غضة خشب في الخلاثم جلص ي لجىت مْ لُتزامً ،2014 ًىهُى/خٍض
 1 في فلعىحن واهممذ ة،اإلاخدذ لألمم الّام ألامحن لذي ألاظاس ي سوما هٍام بلى الاهممام وزاثم ؤًًما وؤودِذ ،2014

 باليعبت الخىبُم خحز الاجفاكُت ودخلذ الذولُت، الجىاثُت اإلادىمت بخإظِغ الخاـت سوما اجفاكُت بلى الثاوي واهىنن/ًىاًش

ل 1 في لفلعىحن  الاخخالٌ حشاثم ِلى اإلاعاءلت لممان الخىىاث ؤَم مً فلعىحن اهممام ٌّخبر وبهزا ،2016 هِعان/ؤبٍش
 ًىاًش مىخفف الجىاثُت اإلادىمت ؤِلىذ لزلً وهدُجت الفلعىُيُحن، للمذهُحن الخماًت جإمحن الىكذ هفغ وفي ؤلاظشاثُلي،

 هدى اظدؽهاد بلى ؤدي الزي غضة ِلى ألاخحر ِذوانها خالٌ اسجىبتها بظشاثُل جيىنن كذ خشب حشاثم في ؤولي بدث فخذ 2016

. (1)آخٍشً ؤلفا 11 مً ؤهثر وحشح فلعىُني 2200
 الطخاًا لخلىقن الاهخفاس ؤحل مً اإلادىمت ِلى مّللت هبحرة ؤماٌ وُاتها في جدمل الخىىة َزٍ ؤن البّن اِخبر وكذ

اء لذ ألاظاس ي، وكاهىنها اإلادىمت كذسة ًفىقن مخىكْ بعلف ألابٍش  ٌؽيل ظىف اإلادىمت اوّلاد ؤن البّن اِخلاد لذسحت ـو

ٌن ظىف لزلً ؤلاحشامُت، مماسظاجهو الخخالٌ ؼشعي الضحر الىحىد جداهم ظىف التي الّفش مداهمت  اإلاعاثل بّن هدىاو

 اَخمام مذي إلاّشفت اإلادىمت، لهزٍ اإلادخلت فلعىحن دولت اهممام بّذ وما باهممام جخّلم التي اللاهىهُت والىلاه ؤلاحشاثُت

 ًخمىً ليي ولي،الذ اإلاعخىين ِلى اإلاعلخت والجزاِاث الخشوب للطخاًا وؤلاهفاف الّذالت بخدلُم الذولي الجىاجي الىٍام

 َزٍ ًِ اإلاعئىلحن وجداهم لخلىكهم جيخفش ظىف الّذالت َزٍ ؤن ِلى ؤهُذة آماٌ ِلذ مً الفلعىُيُحن الطخاًا

ٌن العُاظُت ؤلاسادة جذخل بمذي والخذكُم الجشاثم،  لىلْ ًادي رلً ول والذاثمت، اإلااكخت الجىاثُت اإلاداهم جدٍشً في للذو

مىً اإلاىلىعي، بىفابها ألامىسن  الاهخفاس ؼإنها مً التي والبرامج الخىي ولْ مً وكُاداث ؤفشادا الفلعىُني الؽّب ٍو

اء للطخاًا ٌن اإلاذهحن اظتهذاف حشاء مً كخلىا الزًً ألابٍش  . بُىتهم في امىحن ًيىهىا ؤن اإلافترك مً الزًً الّض

 سوما الجفاكُت فلعىحن اهممام ِلى جشجبتالم والعلبُاث ؤلاًجابُاث ِلى المىء الذساظت َزٍ ظلىذ جلذم، ما ِلى بىاء       

ٌن التي اإلاّىكاث هزلً ،1998 لّام  ِذم ولمان الذولُت اإلادىمت َزٍ ِذالت لمان في الفلعىُيُحن سغبت جدلُم لذ جدى

ت العُاظُت ماظعاجه وكادة ؤلاظشاثُلي الجِؾ كادة بفالث  .الجشاثم جلً ِلى الّلاب مً والّعىٍش

 : الخالُت ألامىسن ِلى المىء حعلُي بلى اإلاىلُى اَز في البدث يهذف ولهزا  

 ِمى غحر هُان مً فلعىحن مشجبت جشكُت وبالخالي اإلاخدذة، ألامم في ِمى غحر مشاكب دولت ـفت فلعىحن مىذ كشسن ؤزش -
 .الذولُت الجىاثُت اإلادىمت مثل دولُت إلاىٍماث الاهممام بمياهُت لفلعىحن جدُذ والتي ِمى، غحر دولت بلى

                                                           
 .22، ص 2014كلية الدراسات العليا، جامعة بيرزيت،  ،اجستير في القانونم رسالةلجنائية الدولية، فدوى الذويب الوعري، المحكمة ا ( )
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 . بظشاثُل دولت بدم واإلاذهُت الجىاثُت بؽلحها الذولُت إلاعاولُتا بزاسة -

تراف ؤزش -  .الذولُت الجىاثُت اإلادىمت ؤمام بظشاثُل دولت بدم الذولُت اإلاعاولُت كُام ِلى الفلعىُيُت بالذولت الِا

 الؽّب بدم اثمهمحش ًِ ؤلاظشاثُلُحن اإلاتهمحن مداهمت فلعىحن دولت خاللها مً حعخىُْ التي وآلالُاث العبل بُان -

 . الفلعىُني
لُه،    ٌن بّذ ِو  للمدىمت ألاظاس ي الىٍام بلى واهممامها اإلاخدذة ألامم في مشاكب دولت مىفب ِلى فلعىحن خفى

 بدم حشاثمهم ًِ ؤلاظشاثُلُحن اإلاتهمحن ومداهمت مالخلت الفلعىُيُت الذولت كذسة مذي ًِ هدعاءٌ الذولُت، الجىاثُت

 بدم ؤلاظشاثُلي اإلادخل اسجىبها التي والجشاثم الاهتهاواث َلو ؟،اإلاؽشوِت غحر إلاماسظاجه خذ وولْ الفلعىُني الؽّب

 ِلى ؤلاظشاثُلي الاخخالٌ ملالاة للفلعىُيُحن ًدم َلو ،الذولُت؟ الجىاثُت اإلادىمت اخخفاؿ لمً جذخل الفلعىُيُحن

. حشاثمه؟

 :لخالُتا الفشلُاث مً العابلت الدعائالث ِلى ؤلاحابت جىىلم     

 . بظشاثُل دولت بدم واإلاذهُت الجىاثُت بؽلحها الذولُت اإلاعاولُت بزاسة الفلعىُيُت للذولت ًمىً -

تراف -  .الذولُت الجىاثُت اإلادىمت ؤمام بظشاثُل دولت بدم الذولُت اإلاعاولُت كُام ِلى الفلعىُيُت بالذولت الِا

 الؽّب بدم حشاثمهم ًِ ؤلاظشاثُلُحن اإلاتهمحن إلاداهمت فّالت وظلت الذولُت الجىاثُت اإلادىمت بلى فلعىحن اهممام -

 .الفلعىُني
في، باإلاىهج بذاًت اإلاىاهج، مً بالّذًذ اظخّىا الفشلُاث، صخت مً والخدلم العابلت الدعائالث ِلى لإلحابت           الـى

 الذولُت، واإلاىازُم الاجفاكُاث ِلى ٌْالخىقن في لها اإلاخاخت وؤلامياهُاث اإلاخدذة ألامم في فلعىحن دولت ولْ ِلى للىكىف ورلً

 راث والاجفاكُاث اإلاّاَذاث وهفىؿ الجىاثُت، للمدىمت ألاظاس ي سوما هٍام هفىؿ بخدلُل الخدلُلي اإلاىهج وهزلً

 وسئظائها وكادتها بظشاثُل دولت جدمُل بمياهُت جاهذ جخإهذ بمىحبها والتي فلعىحن دولت ولْ ِلى ومىابلتها الّالكت

ن الفلعىُيُت الذولت بدم وحشاثمهم اهتهاواتهم ًِ الذولُت اإلاعاولُت
ً
ن ؤسلا

ً
 ،الجشاثم َزٍ ًِ ومداهمتهم وخيىمت، وؼّبا

ن
ً
ٌن بّذ جدذًذا   .اإلاخدذة ألامم في مشاكب دولت ِلى فلعىحن خفى

 :الخالي الىدى ِلى وخاجمت، ومبدثحن ملذمت بلى البدث َزا َُيلُت الباخث كعم وللذ    

ٌن اإلابدث  . الذولُت الجىاثُت للمدىمت فلعىحن دولت ماماهن: ألاو

  الذولُت الجىاًاث مدىمت اخخفاؿ في جذخل التي ؤلاظشاثُلُت الاهتهاواث: الثاوي اإلابدث

. الذولُت الجىاثُت اإلادىمت ؤمام حىاثُت دِىين بخدٍشً لفلعىحن اإلاخاخت ؤلامياهُاث: الثالث اإلابدث

ن
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ٌن اإلابدث   الذولُت الجىاثُت متللمدً فلعىحن دولت اهممام: ألاو

ٌن الذولُت الجىاثُت اإلادىمت حّخبر           مشجىبي إلاداظبت مّاَذة، ِلى بىاءًن 1998 ِام ؤظعذ داثمت دولُت حىاثُت مدىمت ؤو
 َىا ومً الجماُِت، ؤلابادة وحشاثم ؤلاوعاهُت، لذ والجشاثم الخشب حشاثم مثل الّالمي اإلاعخىين ِلى خىىسة الجشاثم ؤهثر

ن حّاوي جضاٌ ال التي الجهىد جلً اخخفاـها، مماسظت مً اإلادىمت لخمىحن اإلابزولت الفلعىُيُت لجهىدٌ ظيخّشك
ً
 ؤو جشددا

ٌن العُاظُت، ؤلاسادة في مماولت  كامذ فلعىحن فةن رلً، مً جخمىً وليي اخخفاـها، مً اإلادىمت جمىحن دونن جدى

 باليعبت الخىبُم خحز دخل الزي ،2016 الثاوي واهىنن/ًىاًش 1 في الذولُت الجىاثُت للمدىمت ألاظاس ي الىٍام بلى باالهممام

ل 1 في ؤي ؤؼهش، 3 بّذ لفلعىحن  ِلى اإلاعاءلت لممان الخىىاث ؤَم مً فلعىحن اهممام ٌّخبر وبهزا ،2016 هِعان/ؤبٍش
 ،لذَم جشجىب التي اإلاخىشسة والجشاثم الفلعىُيُحن للمذهُحن الخماًت جإمحن الىكذ هفغ وفي ؤلاظشاثُلي، الاخخالٌ حشاثم
 الّذالت ؤمام ؤلاظشاثُلُحن اإلاتهمحن وولْ فحها للخدلُم ؤمامها والذِاوين الؽياوين سفْ الفلعىُيُحن بةميان ؤـبذ زم ومً

ى الذولُت،  :ًلي فُما ظىبرصٍ ما َو

ٌن اإلاىلب  الذولُت الجىاثُت للمدىمت باللجىء فلعىحن ؤمام اإلاخاخت ؤلامياهُاث: ألاو

ش ٌمتمً خفلذ         ن الفلعىُيُت الخدٍش
ً
 لألمم الّامت الجمُّت كشاس ِلى بىاءًن اإلاخدذة، ألامم في مشاكب مشهض ِلى ظابلا

خ (3237) سكم اإلاخدذة  اإلاخدذة لألمم الّامت الجمُّت دوساث في لالؼتران دِىتها جخم اللشاس رلً ِلى وبىاءًن ،22/10/1974 بخاٍس

اًت حّلذ التي الذولُت ئجمشاثالم وفي ؤِماله، في واإلاؽاسهت وماجمشاتها .  (2)الّامت الجمُّت بِش

خ ٌن الذولي ألامً مجلغ بلى بىلب فلعىحن جلذمذ 23/9/2011 بخاٍس ت ِلى للخفى  اإلاخدذة؛ ألامم في الياملت الّمٍى

ن
ً
ٌن الىٍش وحهاث لخباًً وهٍشا ٌن اإلاخخفت اللجىت كبل مً اإلالذم الىلب خى ماء بلبى  لم ولي،الذ ألامً مجلغ في الجذد ألِا

ذ الىلب ًىشح ن ججشين اإلادىمت ؤن بلى ؤؼاس الّام اإلاذعي ولىً ألامً، مجلغ داخل للخفٍى
ً
ن فدفا

ً
. للمىكف ؤولُا

 ؤخبىذ؛ اإلاداولت َزٍ لىً ،2009 هِعان في الذولُت الجىاًاث مدىمت بلى الاهممام الفلعىُيُت العلىت خاولذ للذ 

 لِعذ فلعىحن ؤن بذجت للمدىمت؛ باالهممام فلعىحن ولب" امبىؤون مىسٍىى لَىغ" اإلادىمت ِام مذعي لشفن هدُجت

تراف فةن لزلً. دولت  إلنهاء بالخذخل الخفىؿ وحه ِلى ألامً ومجلغ اإلاخدذة ألامم مىالبت لها ًدُذ هذولت بفلعىحن الِا

ن ورلً ؤلاظشاثُلي؛ الاخخالٌ
ً
 الذولُحن والعلم ألامً ًخف ـالخُاث الذولي ألامً بمجلغ ؤهاه اإلاخدذة ألامم مُثاق ألن هٍشا

  .(3)هيل الذولي اإلاجخمْ ـُّذ ِلى

خ ت ِبر فلعىحن جلذمذ 29/11/2012 وبخاٍس ٌن مً مجمِى  اإلاخدذة لألمم الّامت الجمُّت بلى والفذًلت الّشبُت الذو

ٌن كشاس بمؽشوُ اسلخه مْ، (138) ِلى اللشاس مؽشوُ وخاص اإلاخدذة، ألامم في مشاكب دولت بلى فلعىحن مياهت جشفُْ ًدىاو  ِو

(6) ، ذ، ًِ دولت (41) وامخىّذ دٌو ن اإلاخدذة لألمم الّامت الجمُّت بـذاس رلً وجال الخفٍى
ً
 دولت ولْ فلعىحن بمىذ كشاسا

                                                           
 .25المرجع السابق، ص فدوى الذويب الوعري،  ( )
،   0 ، (79)قوق اإلنسان، سلسلة تقارير قانونية ياسر غازي عالونة، االستحقاقات القانونية ادلًتتبة على حصول فلسطني على دولة مراقب يف األمم ادلتحدة، اذليئة ادلستقلة حل ( )

 .   ص
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 والعخحن العابْ احخماِها في 67/19 سكم اللشاس اإلاخدذة لألمم الّامت الجمُّت ؤـذسث ،(4)ِمى غحر اإلاخدذة ألامم في مشاكب

 مشجبت بتركُت اللشاس كام وبهزا اإلاخدذة، ألامم في ِمى غحر مشاكب دولت ـفت فلعىحن مىذ كشسن الزي ،2012 هىفمبر 29 في

 مثل دولُت إلاىٍماث الاهممام بمياهُت لفلعىحن الجذًذة الففت وجدُذ ِمى، غحر دولت بلى ِمى غحر هُان مً فلعىحن

. الذولُت الجىاثُت اإلادىمت

خ دولت ؤـبدذ وىنها الذولُت الجىاثُت للمدىمت الاهممامب فلعىحن ؤمام اإلاجاٌ فخذ وكذ       هىفمبر/ الثاوي حؽٍشً 29 بخاٍس

 الزي ،2012 هىفمبر 29 في والعخحن العابْ احخماِها في 67/19 سكم اللشاس اإلاخدذة لألمم الّامت الجمُّت ؤـذسث بّذما ،2012

خ مْ اللشاس َزا جضامً وكذ اإلاخدذة، ألامم في ِمى غحر مشاكب دولت ـفت فلعىحن مىذ كشسن  مْ للخمامً الّالمي الُىم جاٍس

 الجذًذة الففت وجدُذ ِمى، غحر دولت بلى ِمى غحر هُان مً فلعىحن مشجبت بتركُت اللشاس كام وبهزا الفلعىُني، الؽّب

" بًجابي بؽيل" سالىَ بلى ألامً مجلغ دِا هما الذولُت، الجىاثُت اإلادىمت مثل دولُت إلاىٍماث الاهممام بمياهُت لفلعىحن

ٌن بلى ت واملت دولت ولب كبى .  2011 ظبخمبر في ِباط مدمىد الفلعىُني الشثِغ كذمه الزي اإلاخدذة، ألامم في الّمٍى

اث والذًملشاوُت الذولُت واللىاهحن باإلاىازُم فلعىحن دولت بلتزام ِلى 67/19 سكم اللشاس ؤهذ وكذ        والّامت الخاـت والخٍش

ذ بلى ًلىد ظىف للخمُحز، واإلاّشلت اإلاضبىهت حخماُِتالا الفئاث وخلىقن ض مً مٍض  وبلى هما دولُا، فلعىحن دولت إلاياهت الخٍّض

تراف داثشة جىظُْ  بلى ظُادي فةهه وباإلالابل، للخفشف؛ كابلت غحر الثابخت الىوىُت الفلعىُني الؽّب خلىقن وبعاثش بها الِا

ن واهتهان ِىفشين وجمُحز جُىاوياط اخخالٌ هذولت بظشاثُل ِلى متزاًذة ِضلت فشك  لخلىقن الذولُت لالجفاكُاث مخمادٍد

 خماًت بخإمحن ٌعهم ما الفلت، راث الذولُت الاجفاكُاث وظاثش الذولي الجىاجي ولللاهىنن ؤلاوعاوي الذولي ولللاهىنن ؤلاوعان

 .ؤلاخخالٌ جدذ الشاصح ولؽّبىا الالحئحن لخلىقن ؤفمل دولُت

اهذ ٌعخُّذ فلعىحن مشهض جشكُت كشاس فةن ِام، بؽيل    غحر الثابخت الخلىقن ِىاـش ِلى الىلىح ؼذًذة بلضت ٍو

ن» الفلعىُني للؽّب للخفشف اللابلت
ً
ش في وخلها الؽّىب بحن الخلىقن في اإلاعاواة إلابذؤ بِماال ن اإلافحر جلٍش

ً
 بظترؼادا

لى ؤلاظدُالء حىاص ِذم مبذؤ ومجها ومبادثه اإلاخدذة ألامم مُثاق بملاـذ ىنن باللىة، يألاساك ِو  وجىوُذ الذولي العالم ـو

ت ؤظاط ِلى ؤسواهه  بدماًت اإلاخّللت حىُف بجفاكُت وبهىباق ألاظاظُت، ؤلاوعان خلىقن وبخترام والّذٌ واإلاعاواة الخٍش

ذم السجىاء، معإلت ٌؽمل بما الؽشكُت، اللذط فحها بما اإلادخلت، الفلعىُني ألاسك ِلى الخشب وكذ اإلاذهُحن تراف ِو  ؤلِا

 اللذط فحها بما اإلادخلت، الفلعىُيُت ألاسك في ؤلاظشاثُلُت ؤلاظدُىان ؤوؽىت حمُْ ووكف الؽشكُت، اللذط مبن

ن الؽشكُت،
ً
ن وكفا

ً
. 2004 ِام الذولُت الّذٌ مدىمت فخىين ِلى الخإهُذ مْ َزا... جاما

ش متبمىَ ممثلت الفلعىُيُت بالذولت وؤلاكلُمُت الذولُت اإلاىٍماث مً الّذًذ اِترفذ هزلً  الفلعىُيُت الخدٍش

ا ت ِلى الفلعىُيُت الذولت خفلذ ِلُه وبىاءًن الفلعىُني، للؽّب والىخُذ الؽشعي اإلامثل باِخباَس  َزٍ في الّمٍى

                                                           
 .6  ص ،نفس ادلرجع ( )
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ت ؼيل ِلى رلً وان ظىاء اإلاىٍماث ت في الخاٌ َى هما واملت ِمٍى ٌن حامّت في فلعىحن دولت ِمٍى  ِام الّشبُت الذو

 ِلى ؤو م 1979 ِام ؤلاظالمي الخّاونن ومىٍمت م 2011 ِام الُىوعيى والثلافت والّلىم للتربُت اإلاخدذة ألامم ومىٍمت م 1978

ت في الخاٌ َى هما الّمى غحر اإلاشاكبت الذولت ـفت ؼيل  . م1945  ِام اإلاخدذة ألامم مىٍمت في فلعىحن دولت ِمٍى

 الفلعىُيُت الذولت ِلى ِادث التي فىاثذواٌ آلازاس مً الّذًذ اإلاىٍماث َزٍ مثل بلى فلعىحن الهممام وان وللذ

ن
ً
ن ؼّبا

ً
؛ وؤسلا

ً
ن الفلعىُيُت اللمُت مىذ ِجها هخج والتي وخيىمت

ً
ن بّذا

ً
 الىحه ببشاص بلى وله رلً ؤدي مما وبكلُمُا، دولُا

 متللمدً فلعىحن اهممام ؤن هما ،(5)الفلعىُيُت اللمُت ججاٍ بها ًلىم التي والاهتهاواث ؤلاظشاثُلي الّذو الخلُلي

 في بما ،(6) دولُت اجفاكُت ِؽش حعّت ِلى فلعىحن دولت باظم ِباط مدمىد الشثِغ جىكُْ بّذ ؤهبر بؽيل مخاخت ؤضخذ

م اجفاكُتي بلى باإللافت ؤلاوعان، بدلىقن مخّللت اجفاكُاث وظبْ ألاسبْ حىُف اجفاكُاث رلً  الجماُِت ؤلابادة جدٍش

ض اإلاداوالث ؤولى رلً ؼيل وكذ الّىفشي، والففل  63 بلى اهممامها وهزلً اإلاخدذة، ألامم في هذولت فلعىحن مياهت لخٍّض

 .(7) دولُت واجفاكُت مىٍمت

لب ٌن واهىنن في غضة ِلى ؤلاظشاثُلُت الخشب ِو  الىوىُت العلىت كذمذ ،2009 ًىاًش /الثاوي وواهىنن 2008 دٌعمبر/ ألاو

خ اإلادىمت لللم خؽان ِلي الذهخىسن قألاظب الفلعىُني الّذٌ وصٍش وحهها سظالت خالٌ مً الفلعىُيُت  واهىنن 22 بخاٍس

ٌن فلعىحن اظخّذاد فحها ؤِلً 2014 ًىاًش/ الثاوي  في وكّذ التي الجشاثم ليل باليعبت الذولُت اإلادىمت اخخفاؿ للبى

خ لىً. سوما مُثاق مً (3)12 اإلاادة بمىحب  2002  ًىلُى/ جمىصن 1 مىز الفلعىُني ؤلاكلُم ل/ هِعان 3 بخاٍس  اإلاذعي سد ،2012 ؤبٍش

ىى لَىغ العُذ للمدىمت ألاظبم الّام ى ؤوامبى،-ماٍس  وىنن الفلعىُني الىلب جلبل لً اإلادىمت ؤن الجيعُت، ؤسحىدُني َو

خ حضحر الىلْ لىً دولت، لِعذ فلعىحن ماء ـىث ِىذما 2012 هىفمبر/ الثاوي حؽٍشً 29 بخاٍس  باِخباس اإلاخدذة ألامم في ألِا

 في الفلعىُني الّام اإلاذعي مْ مؽترن وبؽيل العلا، ظلُم العُذ الخالي الفلعىُني الّذٌ وصٍش امق لزلً دولت، فلعىحن

ٌن الفلعىُني الىلب جفُّل بةِادة حابش، بظماُِل العُذ غضة  الخشب لىء في (3)12 للمادة وفلا اإلادىمت اخخفاؿ للبى

                                                           
 احلقوق جامعة كلية، العام القانون ، ماجستري"حتليلية دراسة "الفلسطيين الشعب حبق جرائمها عن إسرائيل مسؤولية على الفلسطينية بالدولة االعًتاف أثر الكيالين، مصطفى رجب فارس( )

 .   ، ص  0 األزىر، غزة، 
بالنسبة للعامل العريب توجد ثالث دول . دولة غربية   تينية، والدولة من أمريكا ال 7 دولة من آسيا،  8 دولة إفريقية،    دولة طرف يف ميثاق روما، منها     حىت اآلن توجد  (6)

 .إسرائيل ليست طرفا. أطراف يف احملكمة ىي األردن وتونس وجيبويت
اتفاقية دولية رسمياً إلى الجهات الدولية  15ارجية الفلسطيني رياض المالكي، وباسم الرئيس عباس، بتسليم الوثائق التي وقع عليها الرئيس باالنضمام إلى وقام وزير الخ (7)

م لألمم المتحدة، وممثل االتحاد السويسري بول المختصة، وىي ممثل األمين العام لألمم المتحدة روبرت سيري الذي تسلم الجزء األكبر من الطلبات الموجهة إلى األمين العا
ذي تسلم طلب االنضمام إلى اتفاقية غارنيير الذي تسلم طلبات االنضمام إلى اتفاقيات جنيف التي تعتبر سويسرا الدولة الضامنة لها، وكذلك نائب ممثل المملكة الهولندية ال

علماً أن ىناك شروطاً شكلية خاصة بكل اتفاقية العتبار االنضمام إليها ، الئحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البريةال: الىاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية ومرفقها
يني باالنضمام ن دارسة الطلب الفلسطصحيحاً، لكنها غير معقدة بعد زوال العائق الرئيسي أمامها باالعتراف بدولة فلسطين، وبالتالي فالجهة المودعة لالتفاقية يناط بها اآل

 .إليها
 :منشور على ادلوقع االلكًتوين التايل فلسطني واحملكمة اجلنائية الدولية، ،معتز قفيشو :أنظر

http://www.qanon.ps/news.php?action=view&id=17781 
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خ بالفّل الؽيىين كذم الزي دافحر، حُل الفشوس ي اإلادامي جىهُل خلُل مً ورلً غضة ِلى بظشاثُل حؽجها التي الجذًذة  بخاٍس

. 2014 ًىلُى/ جمىصن 25

الن جم مفاجئ وبؽيل ولىً الم وظاثل بّن في ؤلِا  فاجى العُذة للمدىمت الّامت للمذُِت ولبذ كذ فلعىحن ؤن ؤلِا

اسة مً ًىمحن بّذ ورلً ،2014 ؤغعىغ 7 ًىم للمدىمت اإلالذم الىلب سخب بيعىدة  الذهخىسن الفلعىُني سحُتالخا وصٍش ٍص

 ووفلا الىلب، سخب الّىسي، خعً اإلادامي للشثِغ، اللاهىوي اإلاعدؽاس هفى وكذ الَاي؛ في اإلادىمت إلالش اإلااليي ٍساك

 ؤو الفلعىُيُت اإلالاومت خشواث ِلى جدىم سبما اإلادىمت ؤن الخخىفاث خلفُت ِلى حاء السخب َزا فةن الخدلُالث، لبّن

ت بىلب جخمثل التي اإلادىمت مْ الّالكت في ؤخشين بظتراجُجُت هجن ؤن جفمل فلعىحن ؤن  الجشاثم في لخخخق الياملت الّمٍى

 ـُف في غضة كىاُ في وكّذ التي ؤلاظشاثُلُت الجشاثم بمالخلت جخخق لً اإلادىمت ؤن ٌّني صر، بن َزا، فلي اإلاعخلبلُت

2014. 

ش ليالذو ألامً مجلغ بلى الفلعىُيُحن لجىء مداولت فؽل وبّذ  إلنهاء صمىُا حذوال ًمْ دولي كشاس مؽشوُ لخمٍش

 الجىاثُت اإلادىمت باخخفاؿ ؤلاكشاس آلُاث مً آلُخحن لخفُّل فلعىحن ظّذ ،1967 ِام ألساض ي ؤلاظشاثُلي الاخخالٌ

خ بلى ٌّىد سحعي بإزش (3)12 اإلاادة بمىحب حذًًذا بِالًها ؤودِذ خُث الذولُت، شان 13 جاٍس  لجىت مْ صامًلُذ ،2014 ًىهُى/خٍض

 لألمم الّام ألامحن لذي ألاظاس ي سوما هٍام بلى الاهممام وزاثم ؤًًما وؤودِذ ،2014 ِام غضة خشب في الخلاثم جلص ي

 دخلذ وكذ الذولُت، الجىاثُت اإلادىمت بخإظِغ الخاـت سوما اجفاكُت بلى الثاوي واهىنن/ًىاًش 1 في فلعىحن واهممذ اإلاخدذة،

ل 1 في لفلعىحن اليعبتب الخىبُم خحز الاجفاكُت . 2016 هِعان/ؤبٍش

 الىكذ هفغ وفي ؤلاظشاثُلي، الاخخالٌ حشاثم ِلى اإلاعاءلت لممان الخىىاث ؤَم مً فلعىحن اهممام ٌّخبر وبهزا

 الجىاثُت اإلادىمت ؤِلىذ لزلً وهدُجت لذَم، جشجىب التي اإلاخىشسة والجشاثم الفلعىُيُحن للمذهُحن الخماًت جإمحن

 بلى ؤدي الزي غضة ِلى ألاخحر ِذوانها خالٌ اسجىبتها بظشاثُل جيىنن كذ خشب حشاثم في ؤولي بدث فخذ 2016 ًىاًش مىخفف

 .آخٍشً ؤلفا 11 مً ؤهثر وحشح فلعىُني 2200 هدى اظدؽهاد

  الذولُت الجىاثُت للمدىمت فلعىحن دولت اهممام ؤزش: الثاوي اإلاىلب

 بر ومخابّتها، جىبُلها جم خاٌ في هثحرة، فىاثذ له الذولُت اإلاّاَذاث بلى فلعىحن اهممام خىىة فةن اإلاشاكبحن، بدعب

 وؤِشاف بلىاهحن اإلاخّللت الَاي واجفاكُت ،"ؤلاظشاثُلي" الاخخالٌ مْ الذاثش الفشاُ ِلى مباؼش بؽيل رلً ًازش ؤن ًفترك

ت الخشب ٌن 1949 لّام ألاسبّت حىُف واجفاكُاث ،1907 لّام البًر ٌن ؤلالافي والبروجىوى  فهزٍ ،1977 لّام به اإلالخم ألاو

لى الخشب، وكذ اإلاذهُحن خماًت ِلى جىق الاجفاكُاث  دخىله خالت في الاخخالٌ مجابهت خلهم مً ألامىُت ألاحهضة ؤفشاد ؤن ِو

 الاهممام ؤن هما الخماًت، ؤخيام وافت مً ٌعخفُذونن اِخلالهم خالت في مّخللحن ٌّذونن وؤنهم الفلعىُيُت، اإلاذن إلخذي

ل اإلاّاَذاث رٍله  الاجفاكُاث بخىبُم بااللتزام" بظشاثُل" إلاىالبت ؤفمل مىلْ في لخيىنن الفلعىُيُت العلىت ظَُا
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فخذ الفلعىُيُحن، للسجىاء اللاهىوي بالىلْ اإلاخّللت ل ؤمام اإلاجاٌ ٍو  وحه في الذِم خؽذ وؤمام اإلاّخللحن كمُت جذٍو

 .ؤلاوعان لخلىقن" ؤلاظشاثُلُت" الاهتهاواث

مت باسجياب متهم ؤي جداهم ؤن الجىاثُت للمدىمت ًمىً ؤـبذ الفلعىُني، هممامالا وبّذ مت ؤو خشب حٍش  لذ حٍش

مت اسجىبذ ظىاء باسجيابها، ؤمش ؤو ؤلاوعاهُت  ِادًحن، ؤفشاد ؤو معلخحن ؤو فلعىُيُحن ؤو بظشاثُلُحن معاولحن كبل مً الجٍش

 وحشاثم مجاصسن جشجىب ووىنها اإلاّخذًت هي بظشاثُل وىنن للمدىمت فلعىحن اهممام مً ألاهبر اإلاخمشسن ظخيىنن بظشاثُل لىً

 مذهُحن اظتهذاف حّمذ ألاولى،: َما خالخحن في سثِس ي بؽيل الفلعىُيُىنن ًداهم ؤن ًمىً رلً ومْ ومعخمش، مخىشسن بؽيل

 ألامش َزا وسبما .فلعىُيُحن لذ الفلعىُيُت العلىاث كبل مً ؤلاوعان خلىقن باهتهاواث اللُام والثاهُت بظشاثُلُحن،

ت، اللىاث لذ هجماتهم ًىحهىا ؤن ؤو معلخت غحر ملاومت وظاثل جبني بلى الفلعىُيُحن ظُذفْ  ؤن ؤحل ومً الّعىٍش

 ؤي ًشجىب فلعىُني ؤي مداهمت ؤحل مً خاـت مداهم حؽىُل ًمىجهم اإلادىمت، كبل مً اإلاالخلت الفلعىُيُحن ًخجىب

 اإلاداهمت، بمهمت اإلادلي اللماء كام واإلاا ًخخق ال الذولي اللماء وىنن اإلادىمت ِلحها حّاكب التي اإلاخالفاث مً مخالفت

 .(8)ؤلاظشاثُلُىنن ؤو الفلعىُيُىنن ظىاء اإلاذهُىن، َم الجىاثُت للمدىمت الاهممام مً ألاهبر اإلاعخفُذ ؤن الىاضر مً لزلً

ٌن مْ ؤهه، ؤلاؼاسة وججب  الجىاثُت اإلادىمت بلى الاهممام فلعىحن ولب مىنن وي بان اإلاخدذة لألمم الّام ألامحن كبى

ٌن وببالغه الذولُت ماء الذو  الىزاثم بإن جإهذ ؤهه اإلاخدذة ألامم ؤـذسجه بُان في وبِالهه الىلب، كبىله بلشاس اإلادىمت في ألِا

ٌن ألامحرهُت، الخاسحُت وصاسة خشحذ ،” إلًذاِها كبىلها كبل اإلاّاًحر جىابم حعلمها جم التي  دولت فلعىحن ؤن دحّخم ال ؤنها جلى

لت غحر فهي ولزلً ظُادة راث ت مَا ٌن هق خذ ِلى الذولُت، الجىاثُت اإلادىمت لّمٍى  جلً لخىمم ألامحرهُت، الخاسحُت كى

داث ىُت التهذًذاث بجاهب الخفٍش ٌن حععى التي ؤلاظشاثُلُت ألامٍش  ولىً اإلادىمت، بلى فلعىحن دولت اهممام دونن للخى

يي ؤلاظشاثُلي الهلْ َزا اإلاار هفعه، ًىشح الزي العااٌ . اللشاس؟ َزا مً ألامٍش

ٌن مً ابخذاء كماًا فخذ للمدىمت ظخدُذ الاجفاكُت َزٍ ؤن ببعاوت ألامش ل مً ألاو ٌن ببٍش  ِلى اسجىبذ خىحرة حشاثم خى

 لذ ًشجىبىنها التي الجشاثم ول ِلى بظشاثُلُحن معاولحن ملالاة فلعىحن بةميان وظُيىنن. الفلعىُيُت ألاساض ي

خلاٌ ألاساض ي ومفادسة الاظدُىان حؽمل الذولي اللاهىنن بمىحب وهي فلعىُيُحناٌ ذم والِا ٌن َو  ألاساض ي حمُْ في اإلاىاص

.  اللذط فحها بما 1967 ِام اإلادخلت الفلعىُيُت

 في الاخخالٌ دولت في الذولي اللاهىنن ؤظخارة ؤخذ حشوط ؤًاٌ لعان ِلى ولىخا ؤهثر جفبذ حعائلىا ِلى ؤلاحابت هجذ

ن ؤهه سؤي خُث ،« َأسحغ» في وؽٍش كاٌم
ً
 خشب حشاثم اسجياب بؽياوين جخّلم فحها الىلىج اإلادىمت سفمذ ظابلت إلالفاث خالفا

ن لِعذ لىجها دولت فلعىحن ؤن بذاعي 2012 ِذوان خالٌ غضة كىاُ في
ً
 فةن فلي، مشاكب بففت بهما الّامت الهُئت في ِمىا

ن الفىسة ٌضحر اإلادىمت بلى فلعىحن اهممام»
ً
 في ههزٍ بؽيىين جخلذم ؤن اإلاّاَذة في ِمى دولت ليل ظُدم ؤهه بر ،«جماما

                                                           
 . 6- 6، ص ادلرجع السابق الكيالين، مصطفى رجب فارس(8)
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 اإلاعاخت ول ِلى لخىّبم اإلادىمت ـالخُاث ًىظْ ؤن الاهممام َزا ؼإن مً ؤن وصاد. ؤسالحها في خشب حشاثم هفزث خاٌ

ٌن ؤن بمّنى غضة، وكىاُ الضشبُت المفت في الفلعىُيُت  لها ظُدُذ الذولُت لجىاثُتا اإلادىمت في هّمى فلعىحن دولت كبى

زا الذولُت، اإلادىمت ؤمام ِلىد مىز اإلاخىاـلت حشاثمه ِلى الاخخالٌ مىاسدة  لذِىة الاخخالٌ دولت وصساء سثِغ دفْ ما َو

 فلعىحن دولت فةن للمدىمت؛ الذاخلي الىٍام ووفم الفلعىُيُحن، ولب سفن بلى الَاي في الذولُت الجىاثُت اإلادىمت

ل 1 في الذولُت الجىاثُت اإلادىمت في ِمًىا ظخفبذ  .2016 ؤبٍش

 لذ والجشاثم وؤلابادة الخشب حشاثم ِلى ؤلاظشاثُلُت والخيىمت الجِؾ مالخلت حعمذ الخىىة جلً فةن باخخفاس،

ٌن مىز ؤلاوعاهُت شان مً ألاو شان مً هي الفلعىُيُت العلىت ولبتها التي للمدىمت الضمىُت الىالًت ألن هٍشا ،2014 خٍض  خٍض

زٍ ،2014 ٌن بظتراجُجُت مً هجضء جإحي الخىىة َو  للىاث ظمذ الزي الخشهت معاس مً حضحر حذًذة دًىامُىُت خلم جداو

 الذولي اللاهىنن َى اللادمت اإلاشخلت في خشهت ؤي ؤظاط ؤن"و ،"واخذ وشف مً العالم معاعي بخذمحر ؤلاظشاثُلي اإلادخل

فش حذًذة فلعىُيُت مشخلت مً هجضء . (9)"حذًذ ِو

ّذ  الفشؿ مً الىثحر ًدمل الذولُت الجىاًاث مدىمت بلى الفلعىُيُت العلىت اهممام ؤن اإلاشاكبحن مً الىثحر بشَو
ن: "اِخباٍس سغم ِلى ورلً والعلبُاث، ؤلاًجابُاث مً الىثحر وفُه هفعه، الىكذ في والخدذًاث

ً
ن بهجاصا

ً
ن هبحرا

ً
 لذماء واهخفاسا

حن العُاظُحن الاخخالٌ كادة مداهمت ججاٍ الفلعىُني الؽّب  ".اإلاذهُحن لذ خشب مجاصسن السجيابهم والّعىٍش
ٌن  ِلى ؤلاظشاثُلي الخشبي الاخخالٌ ظلىاث اإلاعاولحن إلاداهمت اإلالفاث بِذاد الفلعىُيُحن جىاحه التي الخدذًاث وؤو

لت الفلعىُني، الؽّب بدم اإلاشجىبت الجشاثم  َزٍ نبؽإ جدلُلاث بفخذ الجىاًاث إلادىمت حعمذ مىزلت ِلمُت بىٍش

 .الجشاثم
ٌن مىنن وي بان اإلاخدذة لألمم الّام ألامحن بِالن وفىسن  مً ابخذاء الذولُت الجىاثُت اإلادىمت بلى فلعىحن اهممام كبى

ٌن ل) هِعان مً ألاو ذاد فلعىُني كاهىوي فٍشم بذؤ ،2016 (ؤبٍش  ظلىاث معاولي لذ الفلعىُيُت الذِاوين ؤولى لشفْ ؤلِا
 في الحهىدي الاظدُىان اإلادىمت بلى ظترفْ التي اللماًا ؤولى ومً الذولُت، الجىاًاث مدىمت مامؤ ؤلاظشاثُلي الخشبي الاخخالٌ

لُت 7 غضة ِلى ألاخحرة والخشب اإلادخلت الفلعىُيُت ألاساض ي  الجىاًاث إلادىمت اإلااظغ سوما مُثاق ًىق بر ،2014  حٍى
مت ٌّخبر خخلالم ؤلاكلُم بلى ظيانها بىلل الاخخالٌ دولت كُام ؤن ِلى الذولُت ّخبر خشب، حٍش ن اإلاُثاق َو

ً
 اظتهذاف ؤًما

مت آلامىحن اإلاذهُحن  .خشب حٍش
 والًتها اإلادىمت جىبم ؤن في جشغب فلعىحن ؤن ِلى الذولُت، الجىاًاث مدىمت بلى اإلالذم الفلعىُني الىلب وهق

شان مً ِؽش الثالث مً ابخذاء فلعىحن ِلى اللاهىهُت ذفذ ،2014 ِام (ًىهُى) خٍض  اللماًا حؽمل ؤن بلى الشظالت َو
ت  غالبُتهم فلعىُني 2200 ؤهثر فحها ظلي التي غضة كىاُ ِلى ألاخحرة ؤلاظشاثُلُت لللىاث الخبّت الخشب مدىمت ؤمام اإلاشفِى

 .اإلاخدذة ألامم بخفاءاث وفم اإلاذهُحن، مً الٍّمى
 الخشب بجشاثم اإلاخّللت لؽهاداثوا الىزاثم حمْ في الفلعىُيُت ؤلاوعان خلىقن مىٍماث مدامي مً فٍشم وؼُش

ً ؼّىان وكاٌ ، 2014 ِام غضة في ألاخحرة  حشاثم ؼهاداث حمْ في اإلاىخشوت اإلااظعاث بخذي الخم، ماظعت مذًش حباٍس

                                                           
 :، منشور على ادلوقع التايل  0  يناير 7 ، ”الوطن“ ،!!دلاذا ترعب دولة االحتالل؟.. يات الدولية عضوية فلسطني يف زلكمة اجلنا ،إبراىيم بدوي(9)

http://alwatan.com/details/46053 
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 في آلامىت الفلعىُيُت الّاثالث مئاث ؤلاظشاثُلي الاخخالٌ كىاث اظتهذاف حؽمل الجشاثم َزٍ بن ألاخحرة، الخشب في الخشب

 .والؽىاُس داسطوالم البُىث

، بّمهم كاهىهُىن، وظِخىلى ٌن بخذي وحّهذث. الجىاًاث مدىمت ؤمام الفلعىُيُت الذِاوين سفْ مخىُى  الخلُج دو
ُف الّشبي  .اإلادىمت ؤمام اإلاىٍىسة الفلعىُيُت اللماًا إلاخابّت الّالم في اللاهىهُحن هباس مً زماهُت جٌى

 دِاوين سفْ هِخه بوعان، خلىقن ماظعت 154 ًمم الزي ؤلاوعان، كىقنح إلاىٍماث الذولي الفُذسالي الاجداد ؤبلغ هما

 .خشب حشاثم باسجياب ؤلاظشاثُلي الاخخالٌ كادة ِلى
 ظدؽمل ؤلاظشاثُلي الاخخالٌ كىاث معاولي لذ ظترفْ التي الذِاوين بخذي بن الّملُت، َزٍ في اإلاىخشوحن ؤخذ وكاٌ

 ؤفُضذوسن الخاسحُت وصٍش َاالء بحن ومً. واللذط الضشبُت المفت في هاثمعخىه في ًلُمىنن الخالُت الخيىمت في وصساء ؤسبّت
 اإلافضش الىصاسين اإلاجلغ ؤِماء بخاـت ؤلاظشاثُلي، الاخخالٌ كىاث في اإلاعاولحن ظدؽمل الذِاوين ؤن وؤوضر لُبرمان،

ت الهجماث كشسن الزي« ألامني اليابُيُذ»  اإلادخل خيىماث وؤِماء سة،غا 5000 مً ؤهثر ؼملذ التي غضة ِلى ألاخحرة الّعىٍش
ْ ؤكشث التي اإلاخّاكبت ؤلاظشاثُلي  ألاوامش ؤـذسوا الزًً الجِؾ وكادة اإلادخلت، الفلعىُيُت ألاساض ي في اظدُىاوي بىاء مؽاَس

 ظُاظُحن مً ؤلاظشاثُلي، اإلادخل كادة غالبُت فحها جيىنن مشخلت بلى ظىفل: "وؤلاف والبدشي، والبرين الجىين باللفف
حن، عىٍش ً ًيىهىا ولً اللماء، بلى ولىبحنم ِو ٌن مً ؤي بلى العفش ِلى كادٍس  التي اإلاخدذة، الىالًاث باظخثىاء الّالم، دو

ن جللي وال والعلم الخشب في ؤلاظشاثُلي اإلادخل جشعى
ً
 ".الذولي لللاهىنن باال

شجر  الجىاًاث مدىمت بلى هممامالا بّذ وؤدواجه ؤلاظشاثُلي -الفلعىُني الفشاُ وبُّت جخضحر ؤن اإلاشاكبحن مً الىثحر ٍو
 وخلىقن ِذالت كمُت بلى اللمُت ظُدُل للخلاض ي الىشفحن ؤمام الىٍشم فخذ ؤن رلً الاهممام، كبل ِلُه واهذ ِما

 في الىٍش جلبل ال فاإلادىمت والفّىباث، بالخدذًاث ملُئت الجىاًاث مدىمت بلى الفلعىُيُحن وٍشم لىً خشب، وحشاثم
، فحها قالخدلي ًجشين التي اللماًا

ً
ٌن بر مدلُا  ؤلاظشاثُلي الاخخالٌ بن ُِذ، ؤبى هللا ِبذ الذهخىسن الذولي اللاهىنن ؤظخار ًلى

ن ًفخذ سبما
ً
ٌن بِاكتها بضُت اإلادىمت ؤمام سفّها ًجشين التي اللماًا في جدلُلا  بّن مشاحّت ؤن بلى ولفذ ممىىت، فترة ؤوى

، فحها الىٍش بكشاس كبل اإلادىمت مً اللماًا
ً
 وزاثم ظخىلب اإلادىمت» ؤن وؤلاف ظىىاث، 5و 4 بحن ظخضشقني كذ سظمُا

ا،« الخم»و« ووحؾ ساًدغ َُىمان»و« آميعتي» مثل مداًذة، بوعان خلىقن ماظعاث مً ؤـلُت ت ووزاثم وغحَر  ِعىٍش

 .«مُّىت كماًا في الىٍش كبل وبُت مخخبراث مً ووزاثم
ىان  للذِاوين ممادة دِاوين سفْ ِلى ؤلاظشاثُلي ٌالاخخال كذسة مجها الفلعىُيُىن، ًىاحهها ؤخشين جدذًاث َو

 ؤوامش بـذاس خلفُت ِلى" ؤلاظالمي الجهاد"و" خماط" خشهتي في معاولحن لذ دِىين اإلاخىكّت الذِاوين ومً. الفلعىُيُت
خ بةوالق  اجفاكه خلفُت ِلى ِباط مدمىد الشثِغ لذ مدخملت دِىين ومجها بظشاثُلُت، مذهُت ؤَذاف ِلى غضة مً ـىاٍس

ن جبذؤ ؤن» اللاثل اإلاثل ًشددونن الفلعىُيُحن اإلاعاولحن لىً ووني، وفاق خيىمت حؽىُل ِلى« خماط» سهتح مْ
ً
 خحر مخإخشا

ن جبذؤ ال ؤن مً
ً
.  «ؤبذا

اًت واهتهذ ألابذ، بلى اإلافاولاث اهتهذ»: سفُْ معاوٌ وكاٌ ل ظىين ؤمامىا ٌّذ ولم العالم، لّملُت ألامحرهُت الِش  جذٍو
 الىبري، اإلاّشهت الاظدُىان ظُيىنن»: وؤلاف ،«الذولُت الجىاًاث مدىمت كاِت بلى الفشاُ وهلل الفلعىُيُت اللمُت

زا ؼشعي، غحر الاظدُىان وحّخبر ،1967 الّام خذود في بفلعىحن حّترف اإلاخدذة ألامم ألن وظجربدها،  للمدىمت واف دلُل َو

ٌن وولبهم بظشاثُل كادة إلداهت مت فُتخل ِلى الذولي اللماء ؤمام للمثى  هشين العبب لهزا»: وجابْ. «ومىؽىفت مّلىت خشب حٍش
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ن ظُذفّىنن كادتها ألن رلً، في الخم ومّها الذولُت، الجىاًاث مدىمت بلى الاهممام كشاسها ؤمام ؤِفابها جفلذ بظشاثُل
ً
 زمىا

ن
ً
  .(10)"هبحرا

  الذولُت الجىاثُت اإلادىمت اخخفاؿ لمً جذخل التي ؤلاظشاثُلُت الاهتهاواث: الثاوي اإلابدث

 م1967 ِام في ) الضشبُت والمفت غضة كىاُ ( الفلعىُيُت ألاساض ي مً جبلى ما ؤلاظشاثُلُت اللىاث اخخلذ ؤن مىز

 الفلعىُيُت ألاساض ي وؤن خشبي اخخالٌ كىاث هي ؤلاظشاثُلُت اللىاث بإن الذولي اإلاجخمْ ؤكش الّعىشين خىمها ِلحها وفشلذ

 بها اإلالخلت والبروجىوىالث اإلاذهُحن العيان بدماًت اإلاخّللت 1949 لعىت الشابّت حىُف اجفاكُت ؤخيام وؤن مدخلت، ؤساض ي هي

 مىللت لِعذ وؤنها الاجفاكُت، َزٍ ؤخيام وجىبُم باخترام ملضمت الاخخالٌ كىاث وؤن ألاساض ي، َزٍ ظيان ِلى جىىبم

 خذ ؤكص ى بلى جشاعي ؤن ِلحها وؤن ألاساض ي، لهزٍ ابداسجه في العُاظاث ؤو ؤلاحشاءاث ؤو اللىة مً حؽاء ما اظخخذام في الُذًً

 .ألاساض ي لهزٍ اللاهىوي الىلْ مً حضحر وؤال ممخلياتهم وخماًت اإلاذهُحن العيان مفالر

ّت بلمدت ٌن ظَش  ًبرص الفلعىُني الؽّب لذ ؤلاظشاثُلُت اإلاماسظاث جىُُف الذولي اللاهىنن في مخخق ؤي بها ًداو

اب ـىسة واضر بؽيل ؤمامه  بل فلعىحن، دخىلها ومىز ؤلاظشاثُلي الاخخالٌ فعلىاث ووكاجّه، ؤؼياله بإبؽْ لذولتا بَس

ن جماسط وماصالذ ماسظذ رلً كبل
ً
ابا ابُت اإلاماسظاث جلً وجشحْ ،(11)الفلعىُني الؽّب مىاحهت في سظمُا بَس  ؤلاظشاثُلُت ؤلاَس

 الخشوب مْ وؤوظْ ؤهبر بؽيل جفاِذ ؤهه غحر فلعىحن، اخخالٌ ِلى العابلت الفترة بلى الفلعىُني الؽّب مىاحهت في

ىام خالٌ والاظدُىاهُت الخىظُّت ؤلاظشاثُلُت الّذواهُت . 2008 ،2000 ،1996و 1993 ،1982 ،1973 ،1967 ،1948 ألِا

 ألاخذار َزٍ بظشاثُل اظخضلذ خُث 2001 ظبخمبر 11 ؤخذار جلذ التي الفترة مْ اإلاماسظاث جلً بؽاِت اصدادث

ابُت َامماسظاث لخفّذ  الخفشد بلى وباإللافت مّلىت، خيىمُت ظُاظت ؤـبذ فلذ ؛(12)الفلعىُني الؽّب مىاحهت في ؤهثر ؤلاَس

زي والخمحز
ّ
اب به ًدعم ال  ظىين وججاوصَا جدىُمها ؤخذ ٌعخىُْ لً حذاسة ًِ ألاولى اإلاشجبت واخخالله ؤلاظشاثُلي ؤلاَس

ه هفعها؛ بظشاثُل
ّ
ىفشد ًخمحز فةه ن ٍو

ً
ه ؤًما

ّ
لى ظىاء خذ ِلى واإلاعخىوىحن الخيىمت كبل مً ًماسط اببٍس بإه  الذسحت هفغ ِو

اء حسخم ؤلاظشاثُلُت فالخيىمت الخيعُم، مً دسحت وبإِلى الىفاءة مً مثلىنن ًزبدىنهم واإلاعخىوىحن بالذباباث ألابٍش  ٍو

خ باللىابل جذههم والخيىمت جمثُل ؤبؽْ بجثثهم . (13)والفىاٍس

 بدم خاـت الفلعىُيُحن، لخلىقن الاهتهاواث مً الّذًذ الُىم ختى ًشجىب وماصاٌ ،ؤلاظشاثُلي اإلادخل اسجىب للذ

ن واإلاذهُحن، واليعاء ألاوفاٌ
ً
ُت كشاساث حمُْ الخاثي بّشك لاسبا لُه الذولُت، الؽِش  ولْ بلى اإلاىلب َزا في نهذف ِو

                                                           
 (12:00) ،2015كانون الثاني / يناير 9الجمعة،  :آخر تحديث رام اهلل، فرص وتحديات أمام الفلسطينيين بعد االنضمام إلى محكمة الجنايات الدولية،محمد يونس،  (10)

 :منشور على الموقع التالي ،بتوقيت غرينتش
http://www.alhayat.com/Articles/6715296/% 

  .123، ص 1990، (67)، مجلة الوحدة، العدد «اإلرىاب الصهيوني في األراضي الفلسطينية المحتلة» عماد جاد،  (11)
 .247ص ، 2002، (16)، مجلة الفكر السياسي، اتحاد كتاب سوريا، دمشق، العدد «الجيـش اإلسـرائيلي والهـولـوكـوسـت على الشعب الفلسطيني» غازي حسين،  (12)
. 60، ص 2000، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، (ط.د)أحمد أبو الروس، اإلرىاب والتطرف والعنف الدولي،  (13)

http://www.alhayat.com/Authors/6715296
http://www.alhayat.com/Authors/6715296
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 جىذسج التي الجشاثم هُفاثجق وفم الخفىؿ وحه ِلى الذولي، اللاهىنن ومبادت هفىؿ ٌل في الجشاثم جلً وجفيُف

  .(14) ؤلاظشاثُلي اإلادخل اسجىبها التي الجشاثم همْ بدُث الذولُت، الجىاثُت اإلادىمت اخخفاؿ لمً

ل َامت، مالخٍت مً البذ الفذد َزا في
ّ
 ؤو خفش ؤي جفىقن ؤلاظشاثُلي الىٍام ِلحها ؤكذم التي الجشاثم ؤّنن في جخمث

ى بل ،(15)واخذة دساظت في حمّها ًمىً وال بخفاء ٌن ولهزا حعّها، لً اإلاجلذاث ختَّ  الاهتهاواث ؤبشصن بلى الخّشك ظىداو

ا ؤلاظشاثُلُت الجعُمت  ظىبرصَا والتي ألاظاس ي، سوما هٍام في وسدث التي الجشاثم جفيُفاث وفم بذساظدىا، ِالكت وؤهثَر

: ًلي فُما

ٌن اإلاىلب  الفلعىُيُحن لذ الجماُِت ؤلابادة حشاثم: ألاو

مت لهزٍ اإلاادي الشهً بلى 1998 لّام سوما هٍام مً العادظت ةاإلااد ؤؼاسث  ؼإهه مً ِمل ول في ًخمثل الزي الجٍش

ت حماِت ببادة بلى ًادي ؤن  الشهً بها ًخدلم التي ألافّاٌ بّن اإلاادة َزٍ رهشث وكذ حضثُت، ؤو ولُت ببادة مُّىت بؽٍش

مت اإلاادي مت وجخمحز َزا ؤلابادة، لجٍش مت بإّنها ًتالجماُ ؤلابادة حٍش  ووىُت خيىمت بها كامذ وبن ختى بىبُّتها، دولُت حٍش

ّب وىاثف مً واثفت لّذن
ّ
.  (16)جدىمه الزي الؽ

مت ؤن بلى ؤلاؼاسة ججذس هما       ا في جخذاخل الجماُِت ؤلابادة حٍش َش  بظىادَا خُث مً ظىاء ؤلاوعاهُت لذ الجشاثم مْ حَى

 رلً مْ لىً ،(17)الخشب صمً في جشجىب هما العلم صمً في جشجىب فهي اسجيابها، مًص خُث مً ؤو الذولُت الّشفُت اللىاِذ بلى

مت َزٍ جلْ خُث ،(18)للّطخاًا الجماُِت بالّففت جخمحز ؤنها خُث مً مّها جخخلف ت لّذن الجٍش  للىمُت جيخمي ؤفشاد مجمِى

 ؤزيُت ؤو كىمُت واخذة لجماِت ًيخمىنن ال سادؤف لّذن ؤو فشد لّذن ؤلابادة ؤفّاٌ وكّذ فةرا مدّذد، ِشقن ؤو مّحن دًً ؤو مُّىت

ل ال دًيُت ؤو ِشكُت ؤو
ّ
مت رلً ٌؽي . ببادة حٍش

 كامذ خُث ،الجماُِت ؤلابادة وظُلت لفلعىحن اخخاللها بذاًت مىز هُانها جثبُذ في بظشاثُل اظخّملذ ؤلاواس، َزا وفي

 الىاثشاث بإخذار الجعذًت الخففُت ظُاظت وبجباُ واإلاذن اللشين وجذمحر الّذواهُت والخشوب الجماُِت اإلاجاصسن باسجياب

                                                           
  (14)

Cherif Bassiouni ,international Criminal Court :compilation of United Nation documents and draft 

statute before the diplomatic conference, No peace Without justice –Argentina ,1998, p 352. 
ة طوائف من الجرائم التي تختص المحكمة بالنظر فيها، وقصرتها على أشد الجرائم خطورة على أمن من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية أربع (5)حددت المادة  (15)

فاعتماد ىذه الجرائم ضمن اختصاص المحكمة  ،وىذه الجرائم ىي جريمة اإلبادة الجماعية، الجرائم ضد اإلنسانية، جرائم الحرب، جريمة العدوان. وسلم المجتمع الدولي
 .لكونها تمس باإلنسانية ككل وتهدد أمنها ،ن للمجتمع الدولي مصلحة مشتركة في مكافحتهايرجع باألساس إلى أ

أي فعل من األفعال التالية يرتكب بقصد إىالك " اإلبادة اجلماعية " لغرض ىذا النظام األساسي تعين " :ما يلي اإلبادة اجلماعية ادلادة السادسة من نظام روما األساسيجاء يف (16)
إخضاع اجلماعة عمداً ألحوال معيشية ، إحلاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد اجلماعة ،قتل أفراد اجلماعة' :إىالكاً كلياً أو جزئياً  ,ية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها ىذهمجاعة قوم
العدالة يف ادلرحلة "درازان دوكيتش، : أنظر". فال اجلماعة عنوة إىل مجاعة أخرىنقل أط ،فرض تدابري تستهدف منع اإلجناب داخل اجلماعة ،إىالكها الفعلي كلياً أو جزئياً  يقصد هبا

.    ، ص 007 ، سبتمرب 867، العدد 89، سلتارات من اجمللة الدولية للصليب األمحر، اجمللد "يف مصلحة العدالة؟ -االنتقالية واحملكمة اجلنائية الدولية
، دار شتات للنشر والبرمجيات -دار الكتب القانونية ،جنائي الدولي من المحاكم المؤقتة إلى المحكمة الجنائية الدولية الدائمةتطور القضاء ال ،حيدر عبد الرزاق حميد (17)

 . 145-144ص  ،2008 األردن،
 . 31، ص 2006ة األولى، عبد الفتاح بيومي حجازي، قواعد أساسية في نظام محكمة الجزاء الدولية، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، مصر، الطبع (18)
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خ لى ،(19)والفىاٍس ش مىٍمت كُادة جىكُْ مً الشغم ِو  هي ماصالذ الجماُِت ؤلابادة ؤّنن بال ؤوظلى، الجفاق الفلعىُيُت الخدٍش

اب مً جّخخز التي ؤلاظشاثُلي والجِؾ الخيىمت مماسظاث ِلى اإلاعُىش الّىفش  ِلىُت سظمُت ظتظُا الجماُِت وؤلابادة ؤلاَس

ت الفلعىُني الؽّب مىاحهت في
ّ
 بؽاِت جىؽف ألخش وكذ مً حلُت ووكاجْ هبرين ؤخذار َىان واهذ وبرا ؛(20)الىظاثل بياف

 جدؽابً معخمشة هٍامُت ـهُىهُت ظُاظت َىان فةن وؼاجُال؛ ـبرا كاظم، هفش ًاظحن، دًش في خذر مثلما اإلاماسظاث جلً

ىسن اللمْ ؤِماٌ مً مخياملت ؼبىت لخفشصن خللاتها مت ـو  .(21)ـىسَا بإبؽْ ؤلابادة حٍش

لُت 7 ِذوان بزش العُاظت هفغ هدى الاججاٍ ٌهش هما لُت 20 ففي ،2014 حٍى  بؽيل ؤلاظشاثُلُت اإلاذفُّت كففذ حٍى

ىُف ِؽىاجي ن (60) مً ؤهثر وظلي غضة ؼشقن الصجاُِت حي ِو
ً
 العاِت وبدذود ،(22)اإلاذهُحن مً الجشحى ومئاث كخُال

 .(23)مذهُحن حعّت ملخل بلى وؤّدي الشماٌ بمىىلت العىىُت الؽلم بخذي ؤلاظشاثُلُت الىاثشاث كففذ معاء ِتالعاب

 الفلعىُني الؽّب مىاحهت في اإلاماسظت ؤلاوعاهُت لذ الجشاثم: الثاوي اإلاىلب

يىنن اإلاذهُحن العيان لذ جشجىب التي الجعُمت ألافّاٌ جلً ؤلاوعاهُت لذ بالجشاثم ًلفذ  هجىم هىاق في ابهااسجً ٍو

 (7) اإلاادة في ألاظاس ي الىٍام خذد وكذ ،(24)العلم وكذ في ؤم اإلاعلر الجزاُ بواس في اكترافها جم ظىاء ،ومجهجي الىىاق واظْ

ا 11 مىه ا هِى .  (25)ؤلاوعاهُت لذ الجشاثم خذ بلى جشقى ؤفّاال باِخباَس

 ـىسة مً بإهثر الّذواهُت وبُّخه ًِ ؤلاظشاثُلي الىٍام ِبر كذ ؤهه هجذ سوما، هٍام مً (7) اإلاادة في وسد ما وبمىابلت

 بمخخلف الخشوب بلى بظشاثُل لجإث فلذ والىخاثج؛ والـخإزحر والىىاق الدجم خُث مً ألاظالُب َزٍ وجفاوجذ وؤظلىب،

                                                           
(19) 

Bernard Ravenel, Pour une critique politique du terrorisme, confluences Méditerranée, N° 43, Automne 

2002, p 93. 
  .8 ، ص2007دمشق،  اتحاد الكتاب العرب، ،(ط.د)غازي حسين، االحتالل اإلسرائيلي وشرعية المقاومة والعمليات االستشهادية، ،  (20)
  .123، ص 1990، لعام )67(، مجلة الوحدة، العدد «اإلرىاب الصهيوني في األراضي الفلسطينية المحتلة» عماد جاد،  (21)
 .2014يوليو  20ر في ، صحيفة الحياة، نشقتيالً  60مجزرة حي الشجاعية في غزة تتواصل وسقوط أكثر من  (22)
  .2014يوليو  20، شبكة فلسطين لألنباء، نشر في شهداء جدد جراء قصف بالطائرات استهدف شقة في حي الرمال (23)
أليف لورنس فيشلر وآخرون، ترجمة غازي مسعود، تقديم حنان العشراوي، دار أزمنة للنشر، محمود شريف بسيوني، الجرائم ضد اإلنسانية، من كتاب جرائم الحرب ت -(24)

 .30، ص 2007الطبعة الثانية، األردن، 
مىت " ردية ضد اإلنسانية ج" يشكل أي فعل من األفعال التالية  ،لغرض ىذا النظام األساسي1- :"ما يلي ،نظام روما األساسي اجلرائم ضد اإلنسانيةادلادة السابعة من جاء يف  (  )

إبعاد السكان أو النقل القسري  ،االسًتقاق ،اإلبادة ،القتل العمد: وعن علم باذلجوم ،ارتكب يف إطار ىجوم واسع النطاق أو منهجي موجو ضد أية رلموعة من السكان ادلدنيني
االغتصاب أو االستعباد اجلنسي أو اإلكراه على البغاء أو  ،التعذيب ،القواعد األساسية للقانون الدويل السجن أو احلرمان الشديد على أي حنو آخر من احلرية البدنية مبا خيالف ،للسكان

اضطهاد أية مجاعة زلددة أو رلموع زلدد من السكان ألسباب سياسية  ،أو التعقيم القسري أو أي شكل آخر من أشكال العنف اجلنسي على مثل ىذه الدرجة من اخلطورة احلمل القسري
وذلك فيما يتصل بأي  ،أو ألسباب أخرى من ادلسلم عادلياً بأن القانون الدويل ال جييزىا ، أو عرفية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية أو متعلقة بنوع اجلنس على النحو ادلعرف يف الفقرة 

األفعال الالإنسانية األخرى ذات الطابع ادلماثل اليت تتسبب  ،جردية الفصل العنصري ،سري لألشخاصاالختفاء الق ،فعل مشار إليو يف ىذه الفقرة أو أية جردية تدخل يف اختصاص احملكمة
 .عمداً يف معاناة شديدة أو يف أذى خطري يلحق باجلسم أو بالصحة العقلية أو البدنية

. 182، ص 2014طبعة األولى، اإلسكندرية، دار الجامعة الجديدة، ال، آليات تنفيذ القانون الدولي اإلنسانيأمحمدي بوزينة أمنة،  :أنظر

http://alhayat.com/Articles/3692335/%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%88%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-60-%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%8B
http://www.shfanews.net/index.php/typography/35300-i
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خذاءاث بلى لجإث هما وؤهىاِها، ؤهماوها زٍ ،(26)الخذودًت الِا ْوا الخفاس بحن ما حّذدث كذ ؤلاحشاءاث َو  ؤال واللخل؛ لخجَى

ه ؛ؤلاحشاءاث َزٍ ؤؼذ مً ٌّخبر الّمذ اللخل ؤّنن
ّ
 ِملُاث بدىفُز كامذ هما ،(27)مباؼش بؽيل الخُاة في الخم ٌعتهذف أله

 بًجاد في وجفىيذ وجخففذ اإلازابذ مً الّذًذ واسجىبذ وفلعىُيُت، ِشبُت شخفُاث لذ واظْ هىاق ِلى اغخُاٌ

ابُت ِفاباث ت ِشفتها التي رابذالم ؤبؽْ اسجىبذ بَس . (28) البؽٍش

ّخبر ن ؤلاوعاهُت لذ الجشاثم مً الخّزًب َو
ً
ن سوما، هٍام مً (و/8) اإلاادة ألخيام اظدىادا

ً
 الخشب حشاثم مً وؤًما

ن
ً
 الجعُمت اإلاخالفاث الخشب حشاثم مً اِخبرث والتي الذولُت، الجىاثُت للمدىمت ألاظاس ي الىٍام مً (ؤ/8/2) للمادة اظدىادا

ّخبر ،1949 لّام ألاسبْ حىُف ثالجفاكُا مت مىٍم ؤو الىىاق واظْ بؽيل الخّزًب مماسظت َو  بمىحب ؤلاوعاهُت لذ حٍش

 الخّزًب" الؽابان"ؤلاظشاثُلي الذاخلي ألامً حهاص ماسط فلذ الذولُت، الجىاثُت للمدىمت ألاظاس ي الىٍام مً (و/ؤ/7) اإلاادة

خ ؤلاظشاثُلُت الّلُا الّذٌ مدىمت مً كشاس ـذوسن سغم ،ألاكص ى اهخفالت خالٌ الفلعىُيُحن اإلاّخللحن مْ ٌن/16 بخاٍس  ؤًلى

 اإلاّخللحن مْ الخدلُم ؤزىاء الجهاص َزا ٌعخخذمها التي الخّزًب ؤظالُب كاهىهُت بّذ فُه كط ى الزي 1999 ِام

.  (29)الفلعىُيُحن

ن رلً مً
ً
اسة ؤِلاب في اهذلّذ لتيا ألاكص ى اهخفالت خالٌ ؤلاظشاثُلي الّذو اسجىبها التي اإلاجاصسن ؤًما ت الٍض  الاظخفضاٍص

ُم بها كام التي خ الؽٍشف اللذس ي الخشم باخت بلى ،"ؼاسون ؤسثُِل" ؤلاظشاثُلي اإلاّاسلت ِص  في جالَا وكذ ،28/9/2000 بخاٍس

ل والتي ألاكص ى، اإلاسجذ ظاخت في ؤلاظشاثُلُت الؽشوت وكىاث اإلافلحن بحن ِىُفت ـذاماث الخالي الُىم  اًاَاضر ِذد ـو

ٌن خالٌ ذ ؤلف ِؽش ظبّت ؼهٍشً ؤو اكت، مً مجهم باإلائت ِؽشة وظُّاوي ومفاب، حٍش  مً% 40 ؤن هما كخُل، 316و ؤلِا

م ًخجاوصن ال الطخاًا  باألظلخت اللزف مجها مخّذدة ؤظالُب ِذوانهم في ؤلاظشاثُلُىنن اظخخذم وكذ ِؽش، الثامىت ظً ِمَش

 الىاثشاث مً الىحران وبوالق الفاسوخُت، اللزاثف وبوالق الذباباث، وبدخاٌ ًت،وآلاٌ الّادًت البىادق باظخخذام اللاجلت،

.  (30) والهلُىوىبتر

 ؤو ؼذًذة مّاهاة في جدعبب التي ألافّاٌ فةن الذولُت، الجىاثُت للمدىمت ألاظاس ي الىٍام مً (ن/7/1) اإلاادة وبمىحب

 واظْ بواس في اظخخذمذ متى ؤلاوعاهُت لذ الجشاثم مً جبرحْ البذهُت؛ ؤو الّللُت الصخت ؤو بالجعم ًلخم خىحر ؤري في

 وخىهم ألاكص ى، اهخفالت خالٌ فلعىُني 2000 مً ؤهثر الاخخالٌ كىاث اِخللذ وكذ َزا. اإلاذهُحن العيان لذ ومجهجي

ت مداهم ؤمام مٍّمهم  اإلاّخللحن ِذد بلغ هما الّادلت، اإلاداهمت مّاًحر مً ألادوى الخذ لهم جىفش ال بظشاثُلُت ِعىٍش

                                                           
، (ن.ب.د)، الطبعة األولى، مكتبة مدبولي، (دراسة مقارنة مع النازية والفاشستية والنظام العنصرّي في جنوب إفريقيا)عبد الناصر حريز، النظام السياسي اإلرىابي اإلسرائيلي  (26)

  .163، ص 1997
مركز دراسات الوحدة العربية، يناير  ،(359)، مجلة المستقبل العربي، العام الحادية والثالثون، العدد «حصار قطاع غزة محاكمة إسرائيل على» محمد أبو الرب،  (27)

. 58، ص 2009
. 49ص ، 2007 ،القاىرة ،دار األحمدي للنشر ،الطبعة األولى ،عصر المقاومة ،طارق فوزي (28)
. 09 ص ، 000 ،  ط نطباقها يف األراضي احملتلة، غزة،عبد الرمحن أبو النصر، اتفاقية جنيف الرابعة وا (9 )
 .7  ، ص000  حسن، عصام الدين زلمد، يوميات انتفاضة األقصى، مركز القاىرة لدراسات حقوق اإلنسان،(0 )
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 نهاًت ختى ،1967 ِام اإلادخلت الفلعىُيُت ألاساض ي خذود خاسج سجىنها في واللابّحن الاخخالٌ كىاث كبل مً الفلعىُيُحن

. (31)الممحر ماظعت بخفاثُاث وفم فلعىُني، ؤظحر 1600 خىالي 2000 ِام

ن
ً
ت مً الؽذًذ الخشمان ؤو سجًاٌ فةن الذولُت؛ الجىاثُت للمدىمت ألاظاس ي الىٍام مً (ٌ/7/1) للمادة ووفلا  الخٍش

مت ٌّذ الذولي لللاهىنن ألاظاظُت اإلابادت ًخالف بما البذهُت  اإلادخل البلذ خاسج ألاشخاؿ حجض ؤن هما ؤلاوعاهُت، لذ حٍش

مت ٌّخبر الفلعىُيُحن للعيان اللعشين ؤلابّاد ؤن هما الشابّت، حىُف اجفاكُت مً (76) اإلاادة ؤخيام ًخالف  لذ حٍش

. ةؤلاوعاوي

اب كمْ ظُاظت بجباُ ن وجففُخه الفلعىُني الؽّب وبَس
ً
 ففم بلى تهذف مدىمت بظشاثُلُت ظُاظت َىان حعذًا

 الّىامل اظخمشاس مْ الظُما وهثافت خذة العُاظت َزٍ وجضداد الفلعىُيُت، باألسك الفلعىُني الؽّب ؤبىاء ِالكت

ابُت فالعُاظت َىا مًو ،الفلعىُني للجاهب اإلاذِمت هخاثجها بفشاص في الذًمضشافُت ّمل ؤلاظشاثُلُت ؤلاَس
ّ
 الخىّظْ خالٌ مً ح

اب اللمْ ؤِماٌ بخفُّذ ورلً اإلادخلت ألاسك خاسج الفلعىُيُحن وشد في زي وؤلاَس
ّ
 ومْ ؤخش بّذ ًىما ضخاًاٍ ًضداد ال

 ِام ظبخمبر 28 في باسنالم ألاكص ى اهخفالت وبّذَا 1987 ِام دٌعمبر 9 في ألاولى الفلعىُيُت الؽّبُت الاهخفالت اهذاُل

اب اللمْ ؤِماٌ جفاِذث ،2000  لشوط خشبا ٌؽبه ما بلى ألاخذار وجدّىلذ الفلعىُني الؽّب ؤبىاء لذ ؤلاظشاثُلي وؤلاَس

زًً والؽباب ألاوفاٌ لذ ؤلاظشاثُلُت الخشب آلت جلىدَا
ّ
 والخاسكت الفاسغت والضحاحاث الدجاسة مً ؤظلختهم جخيىنن ال

ا اإلافىّت . ًذٍو

 اللىاث جفذث خُث الاهخفالت؛ ؼباب مىاحهت في َمجُت جفشفاث ِذة ًِ الاخخالٌ حىىد ظلىهُاث هؽفذ فلذ

فها ؤِماٌ باسجياب جلىم بىخذاث اإلاىخفمحن لدجاسة ؤلاظشاثُلُت  ؤنها اظخلالخه في الىظىى اإلاىىلت كاثذ مِعىاُ ِمشام ـو

ماٌ َزٍ كبُل ومً ودهِئت كزسة ؤِماٌ اؿ بوالق ألِا  العامت، الضاصاث اظخخذام اإلاىخفمحن، ِلى واإلاىاوي الخي الـش

ت الّشباث واحهاث ِلى الّشب الؽبان ـلب ى بالدجاسة والشحم والمشب اإلاٍاَشاث واكخدام ؤلاظشاثُلُت، اإلاذِس  اإلاىث ختَّ

. ؤخُاء دفجهم ِلى آلُا وحّمل اإلاخٍاٍَشً هدى َاثلت همُاث جلزف آلُت ساحماث باظخخذام

 الخذٍسب بشامج لمً ولّه جم ،وؤلالشاباث اإلاٍاَشاث ملاومت ِلى للخذٍسب بشهامجا ظشاثُليؤلا الجِؾ ؤدخل هما

ى ،للجِؾ ألاظاظُت زي البرهامج َو
ّ
ماٌ ِلى الخذٍسب بشهامج" ؼىمشون دان الججراٌ ألاسوان سثِغ ِلُه ؤولم ال  ،"الؽارة ألِا

اؿ بةوالق الاخخالٌ لجىىد العماح بحنسا بسخاق آهزان ؤلاظشاثُلي الذفاُ وصٍش كّشسن هفعه الىكذ وفي  ِلى الخي الـش

ماٌ َزٍ ؤظفشث وكذ ،"الٍّام بخىعحر" اإلاّشوفت ظُاظخه بواس في ورلً الفلعىُيُحن، الؽبان ابُت ألِا  اهذاُل مىز ؤلاَس

                                                           
دولية عن اجلرائم خالل انتفاضة األقصى، اذليئة الفلسطينية ادلستقلة مسؤولية إسرائيل ال: ، تقرير حول جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية(  )داوود درعاوي، سلسلة التقارير القانونية (  )

.  00 حلقوق اإلنسان، رام اهلل،



  2016 ديسمبر  2 - 3طرابلس | قضية وحق... فلسطين : عشر الثالثأعمال المؤتمر الدولي 
 

  
 

 

 

 

17 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

ى 9/12/1987 في ألاولى الفلعىُيُت الاهخفالت ن (936) ظلىه ًِ 1989 ظبخمبر مىخفف وختَّ
ً
ذج ؤلف (46)و ؼهُذا  ؤالف (6)و ٍس

ن اإلادشمت الضاصاث اظخخذام بعبب بحهاك خالت ؤالف (6)و مّاق
ً
. (32)دولُا

ٌن الُىم مىز واضخا وان هما ٌن ؤلاظشاثُلُت الىاثشاث اظتهذاف 2014 ِام غضة ِلى الخشب مً ألاو  بلفذ اإلاذهُحن إلاىاص

ا  مذًىت في وىاُس لّاثلت بِذ اظتهذفذ غاساثاٌ بخذي فمثال ،(33)اإلالاومت خشواث لذ العيان وجدٍشن ِلابي هةحشاء جذمحَر

ٌن اظتهذاف حشاء مذهُحن (6) كخل بِىما آخشون، (28) وؤـِب ؤشخاؿ ظبّت ملخل بلى وؤّدث ًىوغ خان  لّاثلت ٌّىد مجز

 .خاهىنن بِذ بلذة في خمذ

 لللاهىنن اهتهان َى اإلاعلخت الفلعىُيُت الخىٍُماث ؤِماء ِاثالث بُىث كفف ؤّنن ،(34)بدعُلم مىٍمت اِخبرث وكذ

ى الذولي، ؤلاوعاوي ن (52) ؤّنن اإلاىٍمت رهشث ًىلُى 13 ًىم وختَّ
ً
خذاءاث حشاء كخلىا فلعىُيُا  (19) بُجهم مً البُىث ِلى الِا

ن
ً
اثلت كخلى، (8)وان وىاُس ِاثلت في اللخلى ِذد ؤّنن اإلاىٍمت ورهشث امشؤة، (12)و كاـشا  ()4 اإلافشين ِاثلت كخلى، (3) ملىت ِو

 كخلى، (6) خمذ ِاثلت كخلى، (17) البىؾ ِاثلت كخلى، (5) غىام ِاثلت كخلى، (8) الخاج ِاثلت كخلى، (4) هىاـشة ِاثلت كخلى،

ن بلفف الفهُىوي الجِؾ كام هزلً ًّ ى اإلاذهُحن، جىاحذ ؤماه لُت 30 ًىم واٌ ختَّ  2014 حٍى

ن (129) الُىم َزا ظلي كذف ؛ألاوهشوا ومذاسط اإلاعاحذ كففه
ً

ن كخُال
ً
ذ 400 مً وؤهثر فلعىُيُا .  (35)اإلاذهُحن مً حٍش

 حىىب سفذ ؼشقن اإلاىاوىحن مً هبحر ِذد بِذام ِلى الاخخالٌ كىاث بكذام ًِ مدلُىنن وظيان ُِان ؼهىد هؽف هما

ذة ؼهىد وكاٌ ،4/4/2014 ًىم غضة كىاُ  ول مىاحهت في بِذام ِملُاث ربدىفي كام ؤلاظشاثُلي الجِؾ ؤن الّشبي اللذط لجٍش

 مفادس وؤهذث سئوظهم، ِلى الىاس بةوالق ورلً والجىين اإلاذفعي اللفف ٌل في بها جلذم التي اإلاىاوم في بمجزله بلي مً

اؿ مفابت واهذ اإلاىاوىحن خالٌ مً سفذ ؼشقن مً اهدؽالها جم التي الجثث مً هبحر ِذد ؤن فلعىُيُت وبُت  الشؤط في بـش

 .(36)اللفف حشاء ٌعدؽهذوا ولم

اؿ مً بالفلعىُيُحن، ؼذًذة وبـاباث ؤري جلخم التي ألاظلخت اظخخذام في ؤلاظشاثُلُت اللىاث جفشه هما  حي، ـس

، اإلاعُل والضاص باإلاىاه، مضلف مّذوي وسـاؿ  ؤهىاُ مً هثحرا الفلعىُيُحن اإلاخٍاٍَشً جفٍشم في اظخخذمذ هما للذمُى

، اإلادشمت ألاظلخت
ً
اؿ اواظخخذامه دولُا زي (دمذم) هُى مً اإلاخفجش للـش

ّ
 هبحرة ؤلشاسا ملخلا الجعم داخل ًىفجش ال

                                                           
.    ، ص  00 شتاء  -، رللة الفكر السياسي، العدد السابع عشر، العام اخلامسة، خريف«مفهوم اإلرىاب وادلوقف الدويل إرىاب الدولة وإرىاب ادلنظمات» عصام مفلح،  (  )
 .2014جويلية  10 ، نيويورك،(4324)العدد ، ، منظمة ىيومن رايتس ووتش»الغارات اإلسرائيلية على المنازل يبدو أنّها عقاب جماعي «:ر تقريرأنظ (33)
ֶצֶלם)منظمة بتسيلم  (34)  3أقيمت في  ،"المركز اإلسرائيلي للمعلومات عن حقوق اإلنسان في األراضي المحتلة"، تصف نفسها بأنها إسرائيلية منظمة غير حكوميةىي  (בְּ

أىدافها ىي توثيق وتثقيف الجمهور ، أعلنت المنظمة أن كنيست، وأعضاء صحافيون، أكاديميون، محامونعلى يد أشخاص إسرائيليين ذوي تأثير، بما فيهم  1989 فبراير
، وتقوم المنظمة بانتقاد خروقات حقوق اإلنسان التي تتم في األراضي المحتلة، ولكن دراساتها تتطرق األراضي المحتلةفي  حقوق اإلنساناإلسرائيلي حول االعتداءات على 

 .إلى االعتداء على الطرف الفلسطيني فقط
 .2014يوليو  31اإلذاعة الجزائرية، ،شهيدا 1363من العدوان اإلسرائيلي على غزة إلى  24ارتفاع حصيلة اليوم ال ـ: مراسل اإلذاعة (35)
إعداد قسم  26/8/2014  –7/7/2014" الجرف الصامد"عملية  " -العصف المأكول"العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، عملية : (22) رقم ملف معلومات(6 )

 .96، ص 2015لبنان، –األرشيف والمعلومات بمركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، بيروت 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%A7
http://www.alwasatnews.com/4324/news/read/902867/1.html
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9_%28%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9_%28%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1989
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A9
http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20140731/8675.html
http://www.alzaytouna.net/arabic/data/attachments/ReportsZ/2014/Israeli_Aggression_Gaza_11-14.pdf
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ُت الذاخلُت، الجعم بإِماء اباث فىِى  بـاباث بةـابتهم الاخخالٌ كىاث هُت حّىغ بالفلعىُيُحن، ؤلخلذ التي ؤلـا

اباث َزٍ جشهضث خُث كاجلت، ت ألاحضاء في ؤلـا  ًِ الاخخالٌ كىاث جخىان ولم ،(37)والفذس والشؤط الجعم مً الّلٍى

ه كخل بلى ؤّدي مّما الفلعىُيُحن؛ مْ مىاحهتها في الثلُلت والشؼاؼاث الذباباث اظخخذام  خُث اإلاذهُحن، مً الّذًذ وحؽٍى

مْمن
ّ
 كفف في (16-بف) هُى مً الخشبُت واثشاتها ؤلاظشاثُلُت اللىاث اظخخذمذ هما ،(38)بعهىلت مّشفتهم ِاثالتهم حعخىْ ل

ن كامذ هزلً ،(39)وهابلغ هللا سام في الفلعىُيُت الؽشوت مشاهض ًّ  وبحشاء الاًذص، بفحروط ألاولى الاهخفالت ؤوفاٌ بدل

ن اإلادشمت الىبُت الخجاسب
ً
. (40)جيازٍش ومىْ الّشبي ؤلاوعان مً للخخلق اإلالاومت ؤفشاد ِلى دولُا

 مً الّذًذ واسجىبذ فلعىُيُت،و ِشبُت شخفُاث لذ واظْ هىاق ِلى اغخُاٌ ِملُاث بدىفُز بظشاثُل كامذ هزلً

ابُت ِفاباث بًجاد في وجفىيذ وجخففذ واإلاجاصسن اإلازابذ ت ِشفتها التي اإلازابذ ؤبؽْ اسجىبذ بَس  البّن هزهش ،(41)البؽٍش

: الخالي الىدى ِلى مجها

 الفلعىُني الؽّب بدم ؤلاظشاثُلُت واإلاجاصسن اإلازابذ .1

اب بظشاثُل اظخخذمتها التي ولىوألا الشثِعُت الىظُلت جضاٌ وال اإلازابذ واهذ ً؛ بحن وولّهم الفلعىُيُحن إلَس  خُاٍس

ن اإلاىث مىاحهت بما
ً
ً َزًً وبحن والىوً، ألاسك مضادسة وبما وببادة كخال  مخىاـلت لعلعلت الفلعىُني الؽّب حّشك الخُاٍس

 مزابذ واهذ وبرا ،(42)احعذي وجففُخه الفلعىُني الؽّب ببادة َى واخذ َذف لخدلُم ولها جمذ والتي اإلازابذ، مً

برا ،1981 ِام الفاههاوي  للملاومت الجعذًت الخففُت اظتهذفذ كذ 1996 ِام كاها ومزبدت ،(43)1982 ِام وؼاجُال ـو

 الخلُل ومزبدت 1956 ِام كاظم وهفش ،(44)1948 ِام ًاظحن دًش مزبدت فةن الخاسج؛ في الفلعىُني والؽّب الفلعىُيُت

مْمن مً وجهجحر الفلعىُني للؽّب الجعذًت الخففُت اظتهذفذ ،2002 ِام حىحن مخُم ومزبدت 1994 ِام
ّ
 اإلازابذ جىلهم ل

                                                           
، مجلة دراسات إستراتيجية، المركز الدبلوماسي «وآليات المواجهة... اإلرىاب الدولي في القرن الحادي والعشرين األساليب»أشرف محمد كشك وأحمد ثابت الذيب،  (37)

 .36، ص 2001ديسمبر ، الكويت، ، العام الثانية(6)للدراسات اإلستراتيجية، العدد 
ي مستشفى مع الشهيد عماد خليل الرفاعي، البالغ من العمر عشرين عاما في قطاع غزة، حيث حطمت الطلقات وجهو ورأسو من الخلف فظّلت جثتو مجهولة فكما حصل  (38)

. 70م، التقرير السنوي السادس حول حقوق المواطن الفلسطيني، ص 4/10/2000الشفاء بمدينة غزة لعدة ساعات متأخرة من ليل 
 .68عاوي، المرجع السابق، ص داود در (39)
  :، الموقع التالي(ت.د) م،2012نيسان  28بتاريخ  ، شبكة البصرة،«التفريق بين المقاومة واإلرىاب في القانون الدولي» غازي حسين،  (40)

http://www.albasrah.net/ar_articles_2012/0412/qazi_280412.htm 
. 49ص ق، ، المرجع السابعصر المقاومة ،طارق فوزي (41)
جامعة الدول العربية، القاىرة،  جمال زايد ىالل أبو العين، اإلرىاب وأحكام القانون الدولي، رسالة لنيل درجة الدكتوراه في القانون، معهد البحوث والدراسات العربية، (42)

  .94 -93ص  ،2004
(43) 

Yehuda Blum, Permanent Representative of Israel, at UN Security Council, 5 June 1982. Security Council 

Official Records, 2374th meeting, The Security Council unanimously demanded an end to all military 

activities and a withdrawal of Israeli forces from Lebanon in Resolutions 508 and 509 of 5 and 6 June 1982, p 

7.
 

-2001، خريف شتاء (15)العدد  ،مجلة الفكر السياسي ،، ترجمة عياد عيد«أيلول 11كيف تسببت اإلرىاب اإلسرائيلي والخيانة األمريكية في ىجوم » ، يد ديوكديف (44)
 .185، ص 2008بيروت،  دار النفائس للنشر والتوزيع، ،(ط.د) اإلرىاب في الشريعة والقانون،محمد وليد أحمد جرادي،  :وأيضا. 75ص ، 2002
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ب بث وٍشم ًِ البالد إلاضادسة ودفّهم ؤسلهم مً  حاال وبِذ وغضة لخم بِذ بظشاثُل خىلذ هما ،(45)هفىظهم في الِش

ا الضشبُت والمفت والخلُل  في الاهدباٍ ًثحر ومما ،(46)الفلعىُيُحن لىاللذ فحها حعلي ملابش بلى الفلعىُيُت اإلاذن مً وغحَر

. (47)الفلعىُيُحن ًلاجلىنن ال ًلخلىنن فهم ًفّلىن، ما ٌّشفىنن واهىا مىفزيها ؤّنن اإلازابذ َزٍ

ت واإلاثحر م الحهىد ؤؼّذن ًيخخب ؤلاظشاثُلي الؽّب ؤّنن للسخٍش  مشجىبى ؤـبذ بل والفلعىُيُحن، للّشب ِذاء وؤهثَر

زي بُضً فمىاخُم ساثُل،بط في كىمُحن ؤبىاٌ اإلاجاصسن
ّ
ل 9 في اسجىب ال  للخيىمت سثِعا ؤـبذ ًاظحّن، دًش مجضسة 1948 ؤفٍش

زي ؼامحر وبسخم بّذ، فُما
ّ
زي الفٍشم جشؤط ال

ّ
ذي اإلاخدذة ألامم مبّىر باغخُاٌ 1948 ظبخمبر 17 في كام ال  اليىهذ العٍى

شا للخيىمت سثِعا ؤـبذ بشهادوث ن ؛(48)للخاسحُت ووٍص
ْم
 كذ فةّنهم ًلاٌ، والخم الفلعىُيُحن، كخل في مخّت اثُلُىننؤلاظش ًجذ بر

عجض رلً، في جفىىىا  .(49)الفلعىُني الؽّب بدم بظشاثُل اكترفتها التي اإلازابذ خفش ًِ الللم َو

فه ما بةنهاء ًىالب كشاس ِلى 19/11/2006 في اإلاخدذة لألمم الّامت الجمُّت وافلذ وكذ  بحن الّىف ؤهىاُ بجمُْ ـو

 اإلاجضسة اللشاس ؤدان خُث الفلعىُيُحن، اإلاذهُحن لذ ؤلاظشاثُلي الاخخالٌ حشاثم بلى بؼاسة في والفلعىُيُحن بظشاثُل

ت في بظشاثُل اسجىبتها التي الؽيُّت ت الّملُاث بىكف ووالبها 8/11/2006 في غضة كىاُ ؼماٌ خاهىنن بِذ كٍش  لذ الّعىٍش

خ كبل حؽضلها واهذ التي اإلاىاكْ بلى ؤلاظشاثُلُت للىاثا اوسخاب ولشوسة الفلعىُيُت ألاساض ي في اإلاذهُحن  ،28/6/2005 جاٍس

ٌن الخلاثم لخلص ي بّثت بدؽىُل اإلاخدذة لألمم الّام ألامحن" ِىان وىفي" اللشاس ووالب ش وجلذًم خاهىنن بِذ مجضسة خى  جلٍش

. (50)اإلاخدذة لألمم الّامت الجمُّت بلى ِجها

 الجعذًت ثوالخففُا الاغخُاالث ؤظلىب اهتهاج .2

ن     اب وظاثل بخذي الاغخُاالث حّذُط  اللىاث جلجإ هما ،(51) ؤِذائها ِلى اللماء في حعخّملها التي ؤلاظشاثُلي ؤلاَس

حن العُاظُحن كادتها كبل مً مباؼشة وبإوامش دوما ؤلاظشاثُلُت . الجعذًت الخففُت ؤظلىب اظخخذام بلى والّعىٍش

  الاغخُاالث ؤظلىب.-ؤ

 ممىهجت ظُاظت بواس في وخاسحها اإلادخلت ألاسك داخل الفلعىُيُت الصخفُاث باغخُاٌ جلىم وهي ٌبظشاجي بوؽاء مىز

ىنن بظشاثُل كادة ِلحها ٌؽشف وخيىمُت  ِام ألاكص ى اهخفالت بّذ الاغخُاٌ ظُاظت وجحرة واحعّذ والعُاظُىن، الّعىٍش
                                                           

  .412ص ، 2009، المكتب العربي الحديث، اإلسكندرية، (ط.د)، (دراسة تحليلية)جرائم اإلرىاب على المستوى الدولي والمحلي  أسامة حسين محي الدين، (45)
  .84، ص 2003طبعة األولى، بيروت، لبنان، العام، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ال نون الدوليكمال حماد، اإلرىاب والمقاومة في ضوء القا (46)
  .96ص  ،المرجع السابقجمال زايد ىالل أبو العين، اإلرىاب وأحكام القانون الدولي، رسالة لنيل درجة الدكتوراه في القانون،  (47)
  .84العام، المرجع السابق، ص  نون الدوليكمال حماد، اإلرىاب والمقاومة في ضوء القا (48)
  .19-18ص  ،1982 ،اإلسكندرية ،مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر ،جريمة إبادة الجنس البشري، الطبعة الثانية ،مد غزويسليم مح (49)
ة الوافي الثقافية، سلسلللطباعة والنشر،  دار الوافي للنشر ،(ط.د)، مراجعة وتقديم علي المكاوي، (مقاومة اإلرىاب أم إرىاب المقاومة؟)فرغلي ىارون، لعبة خلط األوراق  (50)

  .7، ص 2006القاىرة، العدد الثالث، 
 .185، ص 2011، مكتبة الوفاء القانونية، مصر، (ط.د)، ىبة اهلل أحمد خميس، اإلرىاب والّصراع والعنف في الدول الغربية (51)
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 واإلاشوخُاث اإلاىحهت الفىساًخ الاخخالٌ ثكىا اظخخذمذ خُث ،(52)الفلعىُيُت اللُاداث مىاحهت في خاؿ وبؽيل 2000

ت، اؿ ؤو الّمىمُت الهىاجف وؤهؽان العُاساث بخفخُخ كامذ هما الّعىٍش . (53)الخففُت ِملُاث باقي في الثلُل الخي الـش

ىُت اإلاخدذة الىالًاث لها حّشلذ التي ألاخذار وبّذ ن ،2001 ظبخمبر 11 في ألامٍش
ً
 إلايافدت الذولُت خملتها مً واهىالكا

اب،  خملت بواس في وجدشهذ ألاولاُ َزٍ ؤلاظشاثُلُت الخيىمت اظخضلذ بإّنن ؤلاظشاثُلُت الاغخُاٌ ظُاظت خذة اصدادث ؤلاَس

 ِبذ والذهخىسن ًاظحن ؤخمذ الؽُخ بُجها مً شخفُاث ِذة باغخُاٌ كامذ فلذ ،الفلعىُيُت اإلالاومت ألفشاد اغخُاالث

ض ابُت الّىاـش ِلى واللماء هفعها ًِ الذفاُ في الخم إلظشاثُل ؤهه بذجت الشهخِس ي، الٍّض  خشواث حمُْ واـفت ؤلاَس

. (54)باإلاىٍماث الفلعىُيُت الخدشسن

ت وشقن اظخخذام ِلى الاخخالٌ ظلىاث ؤكّذمذ هزلً،  مً وخذجحن حؽىُل الىشقن َزٍ كبُل ومً ،لالغخُاٌ ملخٍى

ن ؛"اإلاىث فشقن" اظم جدذ ؤلاظشاثُلي الجِؾ
ْم
ش ألاحاهب الصخفُحن ـفت وخذجحناٌ َاجحن ؤفشاد ًيخدل بر  اإلاٍاَشاث لخفٍى

لىمىنن خلالهم كادتها بخجىُذ ٍو ماء ؤكش الفلعىُيُت اهخفالت بذاًت فمىز ،(55)واغخُالهم اِل  ؤّنن ؤلاظشاثُلُت الخيىمت في ألِا

خم ملفىدة ظُاظت ٌؽيل اللماء هىاق خاسج اللخل  للخلا بلىاثذ ٌّشف ما خالٌ مً الخيىمت مً بإوامش جىفُزَا ٍو

ت وشاثذ بلى ألاظماء بّن خىلىا خُث ،(56)اإلاعتهذف خ بىاظىت وكخلهم بمىاسدتهم ؤلاظشاثُلي الجِؾ ًلىم بؽٍش  ـىاٍس

ن وبُىتهم ظُاساتهم بلى مىحهت ًّ   .(57)جىاحذَم وؤماه

خ ؤلاظشاثُلُت والىاثشاث البىاسج بىاظىت غضة كىاُ كفف جم ِىذما واضخا ألاظلىب َزا وان  خُث ،20/11/2000 بخاٍس

 24/11/2000 في ؤلاظشاثُلُت الخيىمت جبيذ هما الشثِعُت، اإلالشاث جمشب ولم الفلعىُيُت ألامىُت لألحهضة فشوُ بمشب كامذ

ن مدذدة فلعىُيُت ؤَذاف مهاحمت ظُاظت
ً
عمى ما بلى واهخللذ الجىي، اللفف ؤظلىب مً بذال  لُفىقن الاغخُاالث بدشب ٌُط

مْمن التي الجماُِت الاغخُاالث ظلعلت بلى باإللافت َزا الفشدًت، الاثالاغتي ظلعلت في الّؽشة الطخاًا ِذد
ّ
ف، ل

ّ
 وكذ جخىك

ى ؤو معخّشبحن ؤو الّمالء ِلى رلً في بظشاثُل اِخمذث  كفف مً الاغخُاٌ ؤظالُب حّذدث خحن في اإلاعخىوىحن، ختَّ

                                                           
، ص 2003، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، "م المسؤولين عنها للمحاكمةالجرائم اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة ومدى إمكانية تقدي"مخلد الطراونة،  (52)

304 .
  .37، صالمرجع السابقأشرف محمد كشك وأحمد ثابت الديب،  (53)
  .24، ص 2004، منشأة المعارف باإلسكندرية، مصر، (ط.د)، الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والقانون الدوليموسى القدسي الدويك،  (54)
.    ص  ،ادلرجع السابقام مفلح، عص (  )
.  60، ص 2003دار النفائس، األردن،  ، الطبعة األولى،-في البحث عن موطن العنف الحقيقي -عبد الغني عماد، صناعة اإلرىاب، (56)
، 2004أبريل  30وحّتى  2000سبتمبر  28في أصدر المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان سبعة تقارير تغطي حاالت القتل خارج القانون منذ بداية انتفاضة األقصى  (57)

من الفلسطينيين، وفي  (52)راح ضحيتها  2001سبتمبر  28إلى  2000سبتمبر  29عملية اغتيال في الفترة من  (41)وتظهر ىذه التقارير أنو في العام األولى قد تم تنفيذ 
من المدنيين؛  (43)من المستهدفون باالغتيال و (70)عملية اغتيال راح ضحيتها  (50)تنفيذ  تم 2002سبتمبر  28حّتى  2001سبتمبر  28العام التالي خالل الفترة من 

من  (42)من المستهدفون باالغتيال و (83)عملية اغتيال راح ضحيتها  (66)تم تنفيذ  2003وحّتى سبتمبر  2002سبتمبر  28أّما العام الثالث وخالل الفترة من 
من المستهدفون  (42)عملية اغتيال راح ضحيتها  (24)تم تنفيذ  2004أبريل  30حّتى  2003سبتمبر  28العام الرابع لالنتفاضة من المدنيين، وفي النصف األول من 

محمد أحمد : ظرأن. شخصا (376)من المدنيين، ويكون بذلك إجمالي عدد ضحايا سياسة االغتياالت اإلسرائيلية منذ بداية االنتفاضة وحّتى عامها الرابع  (29)باالغتيال و
 .335، المرجع السابق، ص داود
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ت الجهاث ؤّنن بلى اثُلُتؤلاظش َـأسحغ صخُفت ؤؼاسث هما ،الخىاحض ِلى واللخل العُاساث وجفجحر بالىاثشاث  الّعىٍش

 الجىاح اللذط ظشاًا ؤِلىذ هما ،(58)حذوين ؤهثر ؤهه ؤزبذ الفلعىُيُت اإلاىٍماث ملاومي اغخُاٌ ؤّنن مً زلت ِلى ؤـبدذ

ن (121) اظدؽهاد ًِ ؤلاظالمي الجهاد لخشهت الّعىشين
ً
ن كاثذا

ً
لُت 7 في غضة ِلى ؤلاظشاثُلي الّذوان خالٌ وملاجال  ،(59) 2014 حٍى

 خماط، لخشهت الّعىشين الجىاح اللعام الذًً ِض لىخاثب الّلُا اللُادة ؤِماء باغخُاٌ ؤلاظشاثُلي الاخخالٌ كام رلًن

ىم ومدمذ ؼمالت، ؤبى ومدمذ الّىاس، ساثذ: مجهم هزهش ٌن كفف خالٌ بَش . (60)غضة كىاُ حىىب سفذ في مجز

  الجعذًت الخففُاث -ب

حن العُاظُحن كادتها كبل مً مباؼشة وبإوامش دوما ؤلاظشاثُلُت اللىاث جلجإ  الخففُت ؤظلىب اظخخذام بلى والّعىٍش

ى ،(61)خاسحها ؤو اإلادخلت ألاساض ي داخل مُذاهُا الىاؼىحن الفلعىُيُت اإلالاومت وىادس لذ اإلاباؼشة الجعذًت  ًخفي ال ؤهه ختَّ

ىنن اللادة  العُاظُحن اليؽىاء بدم اإلاباؼشة ًتالجعذ الخففُت ؤظلىب بلى لجىئهم ؤلاظشاثُلُىنن والعُاظُىنن الّعىٍش

حن  الخففُت ظُاظت جىفُز خالٌ بظشاثُل جخىسُ وال ؛(62)الذولي لللاهىنن العُاظت َزٍ مخالفت سغم الفلعىُيُحن والّعىٍش

ا ًدعْ مشوِت ؤظلخت لزلً حعخخذم ؤّنن  اإلاىلىبحن؛ مالخلت في ألاباحش ي واثشاث حعخخذم فهي اإلالفىد الهذف لُخجاوصن ؤزَش

خ ِلحهم جىلم زّمن مً ما فلي؛ اإلالفىد الهذف جفِب ال التي الفىاٍس ا جمخذ وبهَّ  وحعخخذم اإلالفىدة، غحر ألاَذاف بلى ؤزاَس

ن
ً
 الهذف غحر آخٍشً ؤشخاؿ جىاٌ التي الىاظفت الّبىاث جضسُ هما اإلالاجلت، الخشبُت الىاثشاث وؤخُاها الذباباث كزاثف ؤًما

ى الخىاظب بمبذؤ ٌّّشف ما بزلً وجخجاوصن اإلادذد ذ ؤال ًجب اإلاعخخذمت اللىة ؤّنن َو  التهذًذ لىكف اإلاىلىب اإلاعخىين ًِ جٍض

 ؤـِب التي الذًشاوي مفىفى خماط لخشهت الّعىشين اللاثذ اغخُاٌ ِملت في خفل هما التهذًذ مذي مْ ًدىاظب وؤّنن

. فلعىُني مذوي 200 مً ؤهثر حشائها

برس
ُط
 ؤنهم بةدِاء الفلعىُيُحن، اإلاُذاهُحن الىاؼىحن اججاٍ اإلاباؼشة ةالجعذي الخففُت لعُاظت اظخخذامها بظشاثُل ج

 الىاكْ ؤّنن سغم خذودَا، داخل ؤخشين ؤَذاف ؤو ومعخىوىحها حىىدَا لذ ِىف بّملُاث اللُام ؤو الخخىُي في مخىسوىنن

 اإلاضاِم ًفىذ مّما اإلالاومت؛ بإِماٌ لهم ِالكت ال ِادًحن ؤشخاـا والذ الجعذًت الخففُت ِملُاث مً الىثحر ؤّنن ٌؽهذ

ـاهذ ؤلاظشاثُلُت ما جدبّها؛ التي الخففُت ظُاظت ؤّنن وٍُط زي اللخل إلاعلعل اظخمشاس هي بهَّ
ّ
 واهذ ؤًا لىً ِلىد، مىز جماسظه ال

دت بِذام ِملُاث حؽيل اللاهىنن بمىحب فهي بظشاثُل، ظُاظت مبّرساث ن واهتهاوا اللاهىنن خاسج ـٍش
ً
 الجفاكُاث خىحرا

                                                           
  .176ص المرجع السابق، إحسان أديب مرتضى،  (58)
 . 76، ص ادلرجع السابق،   0 /6/8   –  0 /7/7" اجلرف الصامد"عملية  " -العصف ادلأكول"ىل قطاع غزة، عملية العدوان اإلسرائيلي ع: (  )رقم  ملف معلومات (9 )
  .  0 يوليو    ادلركز الفلسطيين لإلعالم، نشر يف  ،«جريح 00 8شهيداً و  9  /  غزة تقاوم حتت النار لليوم الـ»: تقرير بعنوان (60)

(61) 
Christian Chocquet, Le Terrorisme n’est pas la Guerre, préface Eric Del becque et Jean Louis Esquiviez, 

librairie Vuibert, paris, Jun 2008, p 21. 
  .1949من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  (32)راجع نص المادة  (62)

http://www.alzaytouna.net/arabic/data/attachments/ReportsZ/2014/Israeli_Aggression_Gaza_11-14.pdf
https://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=159412
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ن حىُف
ً
نّؿن وحّذًا

ً
 اللماء بلى مشجىبحها جلذًم ِلى ٌّمل ؤّنن الذولي اإلاجخمْ ِلى البّذن ولهزا الخُاة؛ في ؤلاوعان خم ِلى اسخا

. (63)الذولي

 فلعىحن في بظشاثُل اسجىبتها التي الخشب حشاثم: الثالث اإلاىلب

اداث كىاهحن لذ جشجىب التي جلً هي الخشب حشاثم م، ًِ ؤو اإلاداسبحن ًِ ـذسث ظىاء ،الخشب وؤِشاف ِو  غحَر

 ٌؽيل هما ، (64) »الخشب وؤِشاف للىاهحن اهتهاوا حؽيل ؤِماٌ : «بإنها هىسهمبىسج مدىمت الثدت مً (6) اإلاادة ِشفتها وكذ

  .(65) 1977لعىت ؤلالافُحن وبشجىوىلحها 1949 لّام حىُف الجفاكُاث خىحر خشقن ول خشب حشاثم

 الجعُمت الاهتهاواث« :بإنها الخشب حشاثم ِشفذ فلذ م1998ً لّام ألاظاس ي سوما هٍام مً (ؤ/6) فلشة (8) اإلاادة ؤما

شاف لللىاهحن ألاخشين الخىحرة والاهتهاواث 1949 ِام في اإلااسخت حىُف الجفاكُاث ـاث في جىىبم التي وألِا خت اإلاىاِص
ّ
 اإلاعل

ر هضاُ خالت في حىُف اجفاكُاث بحن هتاإلاؽتر الثالثت للماّدة الجعُمت والاهتهاهـاث خالُا اللاثم اللاهـىنن بواس في الّذولُت
ّ
 معل

شاف لللىاهحن ألاخشين الخىحرة والاهتهاواث دولـي غحر اث في اإلاىبلت وألِا خت اإلاىاِص
ّ
.   » الذولُت غحر اإلاعل

ها ؤو الجشاثم َزٍ ومدل الخشبُت، الّملُاث بذء فترة َى الخشب حشاثم اسجياب لضمً وباليعبت  ًيىنن كذ مىلِى

دا ؤو ؤظحرا ؤو دهُام بففخه ؤلاوعان  ؤظلخت اظخّماٌ مجشد ؤو الّامت ألامىاٌ جيىنن كذ ؤو الخاـت ؤمىاله جيىنن وكذ ،حٍش

ت، الّملُاث ؤزىاء مدٍىسة ىذ الّعىٍش  ًدُلً فةهه الُىم، ولضاًت الّشاق في الاخخالٌ كىاث به كامذ ما جىُُف بلى الشحُى ِو

 التي الخشب حشاثم بواس في جذخل والتي الجعُمت اإلاخالفاث مً ًذالّذ اسجياب في الخدالف كىاث اظخمشاس بؽاِت لذًىا

 اظتهذفب جفشكت ودونن كامذ، كذ الاخخالٌ فلىاث. الذولُت الجىاثُت للمدىمت ألاظاس ي الىٍام مً الثامىت اإلاادة ِذدتها

، اإلاذهُحن كخل ؤلاظشاثُلي اإلادخل ّخبر الٌّض ن الشابّت حىُف ةالجفاقي الجعُمت اإلاخالفاث مً اإلاخّمذ اللخل َو
ً
 للمىاد جدذًذا

ن الخشب حشاثم مً مخالفتها حّخبر والتي (146،147)
ً
ٌن مً (85/5) للمادة اظدىادا ٌن ؤلالافي البروجىوى  ألاسبْ حىُف الجفاكُاث ألاو

زا ،1977 لّام .  الذولُت الجىاثُت للمدىمت ألاظاس ي سوما هٍام مً (ؤ/8/2)اإلاادة جاهذٍ ما َو

                                                           
  .413 -412ص ، 2005مصطفى يوسف اللداوي، اإلرىاب الصهيوني في ظل القانون الدولي، الطبعة األولى، دار قرطبة، الجزائر،  (63)
اعات ادلسلحة، وحددت جرائم ت النزجرائم احلرب ىي تلك اجلرائم ادلخالفة للقواعد ادلنظمة لسري العمليات العسكرية، واليت ترتكب ضد السكان ادلدنيني أو العسكريني يف وق-(64)

 : ادلــادة الثامنة من نظام روما األساسي ما يلي احلرب
 .والسيما عندما ترتكب يف إطار خطة أو سياسة عامة أو يف إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق ذلذه اجلرائم، يكون للمحكمة اختصاص فيما يتعلق جبرائم احلرب1- "

أو ، أي فعل من األفعال التالية ضد األشخاص، 9 9 أغسطس  -آب    االنتهاكات اجلسيمة التفاقيات جنيف ادلؤرخة  ( -أ:"جرائم احلرب لغرض ىذا النظام األساسي تعين 2-
 : ادلمتلكات الذين حتميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة

إحلاق تدمري واسع النطاق  ،تعمد إحداث معاناة شديدة أو إحلاق أذى خطري باجلسم أو بالصحة .مبا يف ذلك إجراء جتارب بيولوجية، التعذيب أو ادلعاملة الالإنسانية القتل العمد،"
إرغام أي أسري حرب أو أي شخص آخر مشمول باحلماية على اخلدمة يف  ،بادلمتلكات واالستيالء عليها دون أن تكون ىناك ضرورة عسكرية تربر ذلك وبادلخالفة للقانون وبطريقة عابثة

اإلبعاد أو النقل غري ادلشروعني أو احلبس غري  ،تعمد حرمان أي أسري حرب أو أي شخص آخر مشمول باحلماية من حقو يف أن حياكم زلاكمة عادلة ونظامية ،دولة معاديةصفوف قوات 
 .أخذ رىائن ،ادلشروع

......".  يف النطاق الثابت للقانون الدويلاالنتهاكات اخلطرية األخرى للقوانني واألعراف السارية على ادلنازعات الدولية ادلسلحة   -ب
  . 184، ص 2008طبعة  ،دار الغرب للنشر والتوزيع ، ،الجزء الثاني ،مبادئ القانون الدولي العام ،محمد بوسلطان -(65)
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 بدم الاغخُاالث ِملُاث مً ظلعلت هفزث خُث اللماء، هىاق خاسج بِذاماث بدىفُز الٌالاخذ كىاث كامذ هما 

 الخشب حشاثم مً والخذاُ الضذس بىٍشم ؤلاظشاثُلُحن هفزَا التي الاغخُاالث وظُاظت الفلعىُيُحن، الؽبان مً ِذد

ن
ً
ت الخشب وؤِشاف بلىاهحن الخاـت الَاي اجفاكُت مً (ب/23) اإلاادة ألخيام اظدىادا  ؤفشاد كخل جدٍش والتي ،1907 لّام البًر

ن بـابتهم ؤو مّاد حِؾ ؤو مّادًت دولت بلى ًيخمىنن
ً
ى ،(66)غذسا  ألاظاس ي سوما هٍام مً (11/ب/8) اإلاادة حشمخه ما راجه َو

ت الّملُت في خشب حشاثم الاخخالٌ كىاث اسجىبذ هما الخشب، حشاثم مً واِخبرجه الذولُت الجىاثُت للمدىمت  لتيا الّعىٍش

خ الفلعىُيُحن لالحئحن حىحن مخُم في بها كامذ ذ وكذ ،3/4/2002 بخاٍس  جدلُلاث بةحشاء ؤلاوعان خلىقن مشاكبت مىٍمت ؤـو

فتها التي الخىحرة الاهتهاواث ًِ الفشدًت اإلاعاولُت لخدذًذ حىاثُت ن َزا وهجذ ،(67)خشب حشاثم بإنها ـو
ً
 اإلاادة وؤخيام مخىافلا

. الذولُت الجىاثُت للمدىمت اس يألاط سوما هٍام مً (1/ب/8)

ذ ما فلخل ألاكص ى؛ اهخفالت خالٌ الفلعىُيُحن بدم وؤفٍّها الجشاثم ؤبؽْ باسجياب ؤلاظشاثُلي اإلادخل وكام  ًِ ًٍض

زا 497  (3/ؤ/8) اإلاادة اِخبرث وكذ ،1447 هدى حشح جم هما ،5/2002-2 ؼهش مً الفلعىُيُت للمىاوم اخخالله بِادة خالٌ َو

 مً الصخت ؤو بالجعم خىحر ؤري بلخاق ؤو ؼذًذة مّاهاة ؤخذار حّمذ الذولُت الجىاثُت للمدىمت ألاظاس ي ماسون هٍام مً

 . الخشب حشاثم

ٌن خٍش بفشك ؤلاظشاثُلُىنن كام هما  ؤزش مما الالحئحن، ومخُماث والبلذاث واللشين اإلاذن في العاِت مذاس ِلى الخجى

 رلً مً ؤهثر لفتراث آلاخش البّن ِاػ هما ؤًام، ظبّت إلاذة الخٍش نرٌ في بّمهم ِاػ شخق، بملُىنن ًلذس ما بدُاة

ت ألامىسن وحىد دونن  ؤولُت، بظّافاث ِلى خفىلهم بمياهُت ودونن الضزاء، مً لخشمانهم ؤدي مما بمخىاولهم، للخُاة المشوٍس

زا الّبادة، خم ومىْ الخّلُم، مثل الخُاجُت الجىاهب وافت ؼل هما ا خشب حشاثم ٌؽيل وله َو  الذولي، اللاهىنن ًدٍَش

ا شاف وجىىَش . العاثذة الذولُت واإلابادت ألِا

ن 
ً
 ِلى اإلاذهُحن، للعيان الضىزُت ؤلامذاداث ِشكلت حّمذ ٌّخبر الذولُت الجىاثُت اإلادىمت هٍام مً (5/ب/8) للمادة ووفلا

مت حىُف اجفاكُاث في ِلُه اإلاىفىؿ الىدى مت ماسظذ ؤنها هما ثم،الجشا جلً جشجىب بظشاثُل صالذ وال. خشب حٍش  حٍش

خلاٌ .  (68)وحّزًبهم بلخلهم وكامذ للمذهُحن، اللعشين وؤلابّاد الخّعفي، الِا

ن
ً
 مً حضء هلل ؤو ببّاد الخشب حشاثم مً ٌّخبر فةهه الذولُت؛ الجىاثُت للمدىمت سوما هٍام مً (8/ب/8) للمادة واظدىادا

 ؤو للمّخللحن اإلاخّمذ الخشمان الخشب حشاثم مً ٌّخبر هما اإلادخلت، ض يألاسا خاسج ؤو الاخخالٌ دولت بلى اإلادخلت ألاسك ظيان

زا جدحز، ؤي دونن كاهىهُت وبفىسة ِادلت مداهمت في خله مً مدمي شخق ؤي ن َو
ً
 حىُف اجفاكُت مً (131) للمادة اظدىادا

                                                           
، اذليئة ادلستقّلة حلقوق ادلواطن، سلسلة التقارير القانونية (اضة األقصىمسؤولية إسرائيل الدولية عن اجلرائم خالل انتف)داوود درعاوي، تقرير حول جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية (66)

.  00 ، رام اهلل فلسطني، آوت (  )رقم 
، العدد 0 نية، اجمللد وم االقتصادية والقانوبارعة القدسي، احملكمة اجلنائية الدولية طبيعتها واختصاصها وموقف الواليات ادلتحدة األمريكية وإسرائيل منها، رللة جامعة دمشق للعل(67)

.  7 ، ص 00 الثاين، 
. 9  ، ص 00 ، حسام علي شيخة،، جرائم احلرب يف فلسطني والبوسنة واذلرسك، مركز الدراسات السياسية واإلسًتاتيجية باألىرام، القاىرة(68)
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 للمدىمت ألاظاس ي الىٍام مً (6/ب/8) واإلاادة ،(1949) لّام الشابّت حىُف اجفاكُت مً (147) واإلاادة ،1949 لّام الثالثت

. (69) الذولُت الجىاثُت

 واإلاىاد اإلاباوي، لذ الهجماث جىحُه حّمذ الذولُت الجىاثُت للمدىمت ألاظاس ي الىٍام مً (4/ب/8) اإلاادة اِخبرث وكذ

 كبُل مً ولي،الذ اللاهىنن اجفاكُاث في اإلابِىت اإلامحزة الؽّاساث معخخذمي مً وألافشاد الىلل ووظاثل الىبُت، والىخذاث

. الخشب حشاثم

ىلل الاظدُىاهُت، الباسن ببىاء ؤلاظشاثُلي اإلادخل ًلىم هما  عمذ بلُه مىاوىُه ٍو  لهم وجامً العالح، بدمل لهم َو

؛ الفلعىُيُحن اإلاىاوىحن ِلى فحها ٌّخذونن التي الخاالث في اليافُت الخماًت ن الٌّض
ً
 حىُف اجفاكُت مً (49) للمادة ووفلا

ٌن مً (85) واإلاادة ،1949 لّام الشابّت ٌن ؤلالافي البروجىوى ن جىلل ؤو جشخل ؤن الاخخالٌ لذولت ًجىصن ال ألاو
ً
 ظيانها مً حضءا

. جدخلها التي ألاساض ي بلى اإلاذهُحن

ن الثلُلت باألظلخت ألاكص ى اهخفالت خالٌ ؤلاظشاثُلي الجِؾ كىاث وكففذ
ً
ٌن مً ِذدا  المفت في اإلاىاوىحن مىاص

ن لًور غضة، وكىاُ الضشبُت
ً
ما  بؽيل جخم واهذ الّملُاث جلً ؤن الخلُلت ولىً ؤلاظشاثُلُحن، الجىىد ِلى هاس بةوالق مجها ِص

ٌن العىىُت البيُاث ِذد بلغ وكذ لشوسة، ؤي وحىد دونن اهخلامي  اهخفالت خالٌ باليامل دمشث التي الفلعىُيُت واإلاىاص

خ لضاًت ألاكص ى ذ ما 25/5/2001 جاٍس ن 226 ِلى ًٍض
ً
ن 333و غضة، اُكي في مجزال

ً
 التي البىاًاث ِذد وججاوصن الضشبُت، المفت في مجزال

ن 29و ماء، بئر 108و هىِعت، 12و بىاًت، 4000 اٌ لللفف حّشلذ
ً
. (70)حامّا

ن 
ً
ٌن مً (85/5) واإلاادة ،1949 لّام الشابّت حىُف اجفاكُت مً (147) اإلاادة لىق ووفلا ، البروجىوى ن ألاٌو

ً
 للمادة ووفلا

 خشبُت لشوساث جبرسٍ ال هدى ِلى اإلامخلياث واغخفاب جذمحر ٌّخبر الذولُت؛ الجىاثُت للمدىمت ألاظاس ي مالىٍا مً (4/ؤ/8)

لى  مْ هجىم ؼً حّمذ حّخبر ألاخحر الىٍام مً (4/ب/8) اإلاادة هفذ هما لالجفاكُت، الجعُمت اإلاخالفاث مً واظْ هىاق ِو

ل الىىاق واظْ لشسن ؤخذار ًِ ظِعفش ؤهه الّلم ن بفشاوه ًيىنن الىبُُّت، للبِئت وؼذًذ ٌ،ألاج ووٍى
ً
 بلى باللُاط واضخا

ت اإلاياظب مجمل . الخشب حشاثم مً اإلاباؼشة اإلالمىظت اإلاخىكّت الّعىٍش

اب الفلعىُيُت ألاساض ي اخخالٌ مىز وزابذ مجهجي بؽيل الّمذ اللخل ظُاظت بظشاثُل واِخمذث      وجشوَْ إلَس

لى اإلالاومت، ِىاـش وجففُت الفلعىُيُحن  جخم ًجّلها مماسظتها جىشاس ؤّنن ؤال فشدي بواس في جخم الجشاثم َزٍ ؤّنن مً الشغم ِو

ن اإلادشمت والضاصاث والزخاثش ألاظلخت اظخّماٌ هدُجت ،(71)الجماعي اللخل مزابذ مً جلترب ـىسة في
ً
 ِذد ؤهبر إلبادة دولُا

                                                           
 :التايل على ادلوقع االلكًتوين.   0 /  /0 اذلالل األمحر الفلسطيين، تاريخ الزيارة  (69)

 http//www.palesteners.org  
 . 00 / /  تقرير صادر عن مؤسسة مفتاح، بعنوان اخلسائر الفلسطينية خالل انتفاضة األقصى، بتاريخ (70)
  .317، ص 2008، دار الكتب والوثائق القومية، مصر، (ط.د)، الحماية األمنية للمدنيين تحت االحتالل في القانون الدولي اإلنساني، محمد أحمد داود (71)
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ن ًّ مجُت ووخؽُت خلذ بجالء ًٍهش مّما ؛(73)الذاثمت للمّاهاة مجهم ًدبلى مً وحٍّشن(72)الفلعىُيُحن مً ممى  الجىذي َو

.  الذولُت اإلاىازُم في جشسخذ التي الخشب وؤِشاف وجلالُذ ؤلاوعاهُت اإلافاَُم ألبعي ومّاداجه ؤلاظشاثُلي

ت الهبت حىبهذ ،(74)2000 ِام ظبخمبر 28 في ألاكص ى اهخفالت فخالٌ  كبل مً ؼذًذة بلىة الفلعىُيُت الجماَحًر

خذاءاث ؤبؽْ بظشاثُل اسجىبذ خُث ي،ؤلاظشاثُل الجِؾ  ألاًام في وظلي ،(75)وجففُاث واغخُاٌ كخل مً اإلاىخفمحن لذ الِا

ى ِذدَم وبلغ ؼهُذا، (53) لالهخفالت ألاولى الخمعت خ ختَّ  مً ؤهثر الجشحى ِذد وبلغ ؼهُذا، (544) خىالي 31/7/2001 جاٍس

دا (14000) خ طهف في ؤلاظشاثُلُت اللىاث كامذ هما ،(76)حٍش  خاسج الفلعىُيُت اإلالاومت ؤفشاد مً فشدا (46) بةِذام الخاٍس

ذام لّملُاث ؤلاظشاثُلُت اللىاث جىفُز ؤزىاء اإلاذهُحن مً آخشون (16) اظدؽهذ هما اللماء، هىاق مْمن ،(77)ؤلِا
ّ
 ٌعلم ول

م ؤزىاء اإلاخىشفحن نواإلاعخىوني ؤلاظشاثُلُت اللىاث بىؾ مً واإلادلُت الّاإلاُت ألاهباء وواالث ومشاظلي الصخفُىنن َش  جفٍى

اباث ِذد بلضذ خُث الاهخفالت، ألخذار وحضىُتهم ى بُجهم ؤلـا ن صخفُا (45) 2001 ماي ؼهش ختَّ
ً
ذد فلعىُيُا  اللخلى ِو

ى ؤلاحمالي خ ختَّ اؿ مجهم (45) ؤـِب وكذ ومفىس، صخفي (104) 20/4/2001 جاٍس .  (78)اللىابل وؼٍاًا الخي بالـش

 جلً مً ٌعلمىا لم واليعاء ألاوفاٌ ختى ؤّنن هجذ الفلعىُني، الؽّب لذ ؤلاظشاثُلُت اثمالجش جفاـُل في بالخّمم

زًً ِؽش الخامعت دونن َم ممً ألاوفاٌ فّذد الجشاثم؛
ّ
ن وفال (433) بلغ ؤلاظشاثُلي الجِؾ بىحران كخلىا وال

ً
 وؤّنن فلعىُيُا

زًً واليعاء البىاث ِذد
ّ
ذ ؤؼاس هما ،(79)فلعىُيُت (129) بلغ الثالر العىىاث خالٌ كخلىا ال  ماظعت ًِ ـذس جفٍش

ذي ِلى فلعىُيُىنن فحها ظلي هثحرة خاالث سجلذ كذ ؤهه 27/11/2000 في اللاهىنن ًّ  بؽيل بظشاثُلُحن ومعخىوىحن حىىد ؤ

ذي ِلى جخم اللخل خاالث مٍّم وواهذ مخّمذ ًّ بت، معافاث مً كىاـت ؤو اإلاعخّشبحن حعمى خاـت كىاث ؤ  وعبت وبلضذ كٍش

اث مً للمعخّشبحن الذامُت ِماٌألا ابُت، اللخل مجمِى ش في حاء خعبما ؤلاَس . (80)%3.5 هفعه الخلٍش

ش في وسد هزلً ٌن بخفاجي جلٍش  28 مً الفترة خالٌ" الفلعىُني الىوني اإلاّلىماث مشهض" ؤـذٍس بظشاثُل حشاثم خى

ى 2000 ِام ظبخمبر ن (2750) بلى ًفل ما لفترةا جلً خالٌ ظلي ؤهه فُه حاء ،2003 ؤوث ؼهش نهاًت ختَّ
ً
ن ؼهُذا

ً
 مً فلعىُيُا

                                                           
  .71، ص 2003رنا أبو ظهر الرفاعي ومحمد قبيسي، اإلرىاب الصهيوني والسالم العربي، الطبعة األولى، مؤسسة الرحاب، لبنان،  (72)
. 260، ص ، المرجع السابقغازي حسين، الجيش اإلسرائيلي والهولوكست على الشعب الفلسطيني (73)
فلسطينيا من الضفة  (1282)، منهم 28/9/2003ولغاية  28/9/2000فلسطينيا؛ أي خالل المّدة من  (2229)اضة بلغ عدد القتلى خالل األعوام الثالثة لالنتف (74)

شهيداً خالل عمليات القصف  (1240)فلسطيني، بيّنما سقط  (355)من قطاع غزة، وقد استشهد خالل المظاىرات والمواجهات مع الجيش اإلسرائيلي  (947)الغربية و
فلسطيني، حيث قتلتهم بواسطة الطائرات والصواريخ الّتي تسّببت وقد بلغ عدد المدميين بسبب حوادث االغتيال وغيرىا  (309)دفت األجهزة األمنية واالجتياح، واستو

. طفال، خالل عمليات استهداف النشطاء الفلسطينيين (35)شهيداً من بينهم  (328)
منشأة المعارف  ،(ط.د) ،«دراسة للجرائم اإلسرائيلية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني خالل انتفاضة األقصى» ، يموسى جميل قدسي الدويك، اإلرىاب والقانون الدول (75)

.  24، ص  2003 مصر، ،باإلسكندرية
 .59صالمرجع السابق، داود درعاوي،  (76)
 .10، 8، ص 2000ديسمبر  31اطن الفلسطيني، التقرير السنوي السادس، الهيئة الفلسطينية المستقّلة لحقوق المواطن، حالة حقوق المو (77)
  .(MDE 41/15/ 00) ، رقم الوثيقة2000، أكتوبر (االستخدام المفرط للقّوة المميتة)تقرير منظمة العفو الدولية إسرائيل واألراضي المحتلة،  (78)
 . 422 -421ص  المرجع السابق،مصطفى يوسف اللداوي،  (79)
  .175ص لسابق، المرجع اإحسان أديب مرتضى،  (80)
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 مً مّخلل (7389) هدى بلى اإلاّخللحن ِذد ووـل فلعىُني ؤلف (25) للجشحى ؤلاحمالي الّذد وججاوصن 18 دونن وفل (490) بُجهم

. (81)ِؽش العابّت ظً دونن (170) بُجهم

خذاءاث، َزٍ في فّالت بفىسة وؼاسن ظاَم هما  حؽيلذ خُث بالعالح، اإلاذججىنن لُىننؤلاظشاجي اإلاعخىوىحن الِا

 واللشين اإلاخُماث ظيان ِلى اإلاعلخت وخمالتها غاساتها وحؽً باإلاعخىوىاث اإلادُىت اإلاىاوم ججىب معلخت حماِاث

ن فهي ولزا اظدُىان هي الفهُىهُت بّنن»: اللاثلت حابىجيعيي ملىلت َىا اإلاعخىوىحن واظخضل اإلاجاوسة، الفلعىُيُت
َع
 جدُا

ن ،«اإلاعلخت اللىة كمُت مْ وجمىث ًّ ٌن فلذ زم؛ م ت الثىىاث ٌؽبه ما بلى مىاصلهم اإلاعخىوىحن خى  بالخدشػ وبذءوا ،الّعىٍش

 وكذ ،(82) الفلعىُيُت ألاساض ي ِلى الفهُىهُت العُىشة ؤسوان جثبُذ في الّىف بذوسن إلًمانهم الفلعىُيُحن باإلاىاوىحن

ت مادًت وبِاهاث معاِذاث وٍشم ًِ ؤلاظشاثُلُت الخيىمت رلً في ظاهذتهم عىٍش  وبىمُاث والذاخلُت الذفاُ وصاسحي مً ِو

بهم ؤلاظشاثُلي الجِؾ كُام بلى باإللافت َاثلت، .  (83) واللىق الشماًت ؤِماٌ ِلى بخذٍس

ن 2002 ِام ؼهذ هما
ً
 ألاساض ي في وفشد ِاثلت ول بإخشين ؤو بفىسة والذ التي الاخخالٌ حشاثم في معبىقن غحر جفُّذا

ذ الاخخالٌ كىاث اكترفذ فلذ ؛(84)خخلتالم الفلعىُيُت  حشاثم رلً في بما الفلعىُيُحن اإلاذهُحن لذ اللخل حشاثم مً اإلاٍض

 مٍّم وفي(86)الخشبي والّخاد ألاظلخت ؤهىاُ مخخلف ِملُاتها في واظخخذمذ ،(85) (العُاظُت الاغخُاالث) اللاهىنن خاسج اللخل

ذد الخذمحر حجم مً صاد مّما العىىُت؛ واإلاباوي بالعيان ٌتمىذ مىاوم في جلْ اإلالفىدة ألاَذاف واهذ ألاخُان  الطخاًا ِو

. (89)رلً ِلى دلُل ؤال َى ما ،(88)2004 ِام مً ماي ؼهش في سفذ في خذر ما ؤّنن هما ،(87)اإلاذهُحن مً

                                                           
. 17ص  ،2002، (ن.ب.د)، دار مصر المحروسة، (ط.د) جهاد عودة، فلسطين وإرىاب الدولة اإلسرائيلية، (81)
. 156عصام مفلح، المرجع السابق، ص  (82)
  .23، ص 1997، الطبعة األولى، دار الشروق، القاىرة، (نموذج إسرائيل)ىيثم الكيالني، اإلرىاب يؤسس دولة  (83)
 178شخصان، فضال عن إصابة أالف آخرين بجراح، وكان بين الضحايا  1019أرواح  2002دت الجرائم الّتي اقترفتها قوات االحتالل اإلسرائيلي خالل العام حص (84)

ا المدنيين اّلذين سقطوا على شخص، وقد سجل ىذا العام ارتفاعا في عدد الضحاي 785من مجموع الضحايا المدنيين اّلذين وصل عددىم إلى  %22.6 طفل؛ أي ما نسبتو
طفاًل، وتعكس ىذه األرقام التصعيد المطرد في استخدام القّوة المفرطة  93، الذي سقط فيو 2001مقارنة مع عام  2002خالل عام  %191أّيدي قوات االحتالل بنسبة 

  .2001المفضية للموت من قبل قوات االحتالل مقارنة بعام 
(85)

 Shmuel Bar, Israeli Experience in Deterring Terrorist Organizations, institute for policy and strategy, 

January 2007, p 2. 
 2000والطائرات المروحية في تلك العمليات، وقصفت بها منشآت مدنية وشرطية بقنابل يصل وزنها إلى  (16-إف)فقد استخدمت الطائرات الحربية المقاتلة من طراز  (86)

. رطل
. 18 -17، المرجع السابق، ص 2002ديسمبر للعام  31 (PCHR)راجع التقرير السنوي الصادر عن المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان  (87)
، وبيت 1/4/2002بالتوغل في مدينة رام اهلل، ثّم اقتحام طولكرم وقليقلة بتاريخ  2002مارس  29في " الدرع الواقي"بدأت العملية العسكريّة الّتي أطلق عليها اسم  (88)

، وفي مخيم جنين والبلدة القديمة في نابلس اقترفت قوات االحتالل جرائم واسعة النطاق راح ضحيتها عشرات 3/4/2002، وجنين ونابلس بتاريخ 2/4/2002لحم بتاريخ 
، الطبعة األولى، حقوق الطبع 2002ديسمبر للعام  31 (PCHR)راجع التقرير السنوي الصادر عن المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان  .المدنيين ودمرت المنازل السكنية

. 16ص ، 2003محفوظة للمركز غزة، نشر في أبريل 
. 142عبد الرحمن أبو النصر، المرجع السابق، ص  (89)
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خ َذفاإلاعذ اللخل ظُاظت ًِ ألاسوان َُئت وسثِغ ؤلاظشاثُلي الىصساء سثِغ مً ول ؤِلىه ما هزهش، اإلاجاٌ َزا في  بخاٍس

ى 8/11/2005 زي اإلافىلر َو
ّ
الن َزا ًيىنن وبهزا اللماء، بواس خاسج الّمذ اللخل حشاثم ِلى بظشاثُل جىلله ال  كذ ؤلِا

ْ ًلف ولم بالفلعىُيُحن، ألاري ؤهىاُ ؤبؽْ إللخاق اإلاخّمّذة ؤلاسادة جىافش واضر وبؽيل ِىغ  الخذ، َزا ِىذ اللخل حؽَش

خ سفمذ الّلُا ؤلاظشاثُلُت اإلادىمت ؤّنن بل ن 14/12/2006 بخاٍس
ً
جىت كّذمخه بلخماظا

ّ
تراك مفادٍ الخّزًب لذ ؤلاظشاثُلُت الل  الِا

 خـٍش اظخدالت»: مفادٍ ما اإلادىمت ًِ الفادس اللشاس في وحاء الفلعىُيُحن، بدم اإلادخل ًىفزَا التي الاغخُاٌ ِملُاث ِلى

زا ،«الّمذ اللخل ظُاظت باهتهاج ولُا الّعماح ؤو ن الّمذ اللخل ظُاظت ؤِىى ؤلاظشاثُلي اإلاؽُش ؤّنن ِنيي َو
ً
ن بّذا

ً
. (90)كاهىهُا

اؿ بّملُت" ٌّّشف بما ؤو غضة ِلى الّذوان بزش خذر ما ؤّنن هما  2008 دٌعمبر 27 بحن ما الفترة خالٌ" اإلافبىب الـش

ّخبر ،2009 حاهفي 19 بلى ا الخشوب ؤبؽْ مً ًٌ ىىبم وبحشاما فماِت وؤهثَر ُتمىك بيل ِلُه ٍو اب ـفت ِو  ؛(91)الذولت بَس

ذ وألاظلخت ألابُن الفىظفىسن هلىابل اإلادشمت ألاظلخت ول خالله بظشاثُل اظخّملذ فلذ َُّ  الذاًم، كىابل مثل) الخجاسب ك

ن ،(دم دم وسـاؿ
ً
 الخشبُت، والضواسقن والذباباث الثلُلت واإلاذفُّت ألاباحش ي هىاثشاث اظخّمالها اإلاّخاد مً ؤظلخت ًِ فمال

 هما ،(92)الذولي لللاهىّنن له مثُل ال خشقن في وألابيُت، وألاخُاء اإلاذن فىقن جمُحز دونن اإلاجهمشة اللىابل مً ألاوىان ؤالف وؤللُذ

ه ما 2009 ظىت غضة ِلى ؤلاظشاثُلُت الخشب بعبب اظدؽهذ ن (1500) مجمِى
ً
اؿ فلعىُيُا  مً ،(93)وهحراهه الاخخالٌ كىاث بـش

 (126)و ظىت 18 ظً دونن (473) الؽهذاء لمً ووان اللذط، رلً في بما الضشبُت المفت في (33)و غضة كىاُ في (1148) بُجهم

ن (1076) بىاكْ ألاؼهش كاثمت حاهفي ؼهش جفذس فلذ امشؤة؛
ً
ت الؽهىسن ؤهثر ٌّذ فهى لزلً ؼهُذا خ في دمٍى  الّشبي الّفشاُ جاٍس

ن ،اإلاذهُت اإلايؽأثو البُىث آالف خالله بظشاثُل دمشث هما ،(94) 1967 ِام مىز ؤلاظشاثُلي
ً
ن وحضءا

ً
 الخدخُت البيُت مً هبحرا

؛ مدشمت ؤظلخت واظخخذمذ والبِئت، اإلاُاٍ ومشافم
ً
ش ِؽشاث في وسد هما دولُا لى والذولُت اإلادلُت اللاهىهُت الخلاٍس  سؤظها ِو

ش ش" باظم اإلاّشوف الخلٍش لت ةإلاّذن ٌعخمش لم الزي 2012 لعىت هىفمبر ِذوان وهزلً ،"حىلذظخىنن لجىت جلٍش  ؤهه بال ،وٍى

. (95)اإلاذهُت واإلايؽأث البُىث ِؽشاث ودمش ؤمالههم اظتهذف هما اإلاذهُحن بحن ألاسواح في خعاثش ؤوكْ

                                                           
، 2007ىا على أداء السلطة الفلسطينية، رام اهلل، وأثر 2006تقرير الهيئة المستقّلة لحقوق اإلنسان حول االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان الفلسطيني خالل عام  (90)

. 30ص 
آخرين، وقد ازداد عدد شهداء غزة  (4336)امرأة وإصابة  (111)طفال و (281)مدنيا و (895)فلسطينيا على األغلب من بينهم  (1285)أسفرت عن استشهاد  (91)

ىيروشيما القرن الواحد -مجدي كامل، ىولوكوست غزة: للمزيد عن ىذا الموضوع راجع. (5450)والجرحى إلى  (1328)جراء العدوان اإلسرائيلي على القطاع إلى 
  .06، ص 2010دمشق،  -والعشرين، الطبعة األولى، دار الكتاب العربي، القاىرة

 24 ،في حركة التجدد الديمقراطي" ياسات العامةبرنامج الندوات حول الس"نسيب لحود، األبعاد اإلقليمية للعدوان على غزة، محاضرة ألقيت في الندوة الّتي نظمها  (92)
  .01، ص 2009جانفي 

  .06، ص 2009، نشرة دورية تصدر عن الحركة الثقافية االجتماعية، نوفمبر (44)، أبناء الوطن، العدد «التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية» أبو أحمد فؤاد،  (93)
 .107، ص 2010لبنان،  -، تحرير محسن محمد صالح، الطبعة األولى، مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، بيروت2009 التقرير االستراتيجي الفلسطيني لعام (94)
 ،02ص ، 2014ديسمبر  2دراسة في القانون الجنائي الدولي، بتاريخ  :الجرائم وآليات المساءلة القانونية: عبد اهلل موسى أبو عيد، العدوان المستمر على قطاع غزة (95)

: مركز الزيتونة للدراسات واالستشاراتموقع  لالطالع على الدراسة
http://www.alzaytouna.net/permalink/83340.html 
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زي غضة ِلى ؤلاظشاثُلي الّذوان ًِ هخج هزلً
ّ
ن بذؤ ال

ً
لُت 7 ًىم فّلُا ن (2175) مً ؤهثر اظدؽهاد 2014 حٍى

ً
 فلعىُيُا

في مً (11)و صخفُا (16)و الىبُت الىىاكم مً (23)و معىت، ؤسبّحن مً سؤهث بُجهً امشؤة (302)و وفال (530) بُجهم  ووالت مٌى

ن (10870) الجشحى ِذد وبلغ ،(ألاوهشوا) الفلعىُيُحن الالحئحن وحؽضُل إلغازت اإلاخدذة ألامم
ً
ذ فلعىُيُا  مً مٍّمهم حٍش

ن (3303) ألاوفاٌ
ً
ن ،(96) امشؤة (2101)و وفال

ً
 اإلافشوت اللىة ؤلاظشاثُلي الاخخالٌ كىاث خذمذاظذ اإلاىزلت ألادلت إلائاث ووفلا

برس ال ٌشوف في الفلعىُيُحن اإلاذهُحن لذ اإلاىث بلى اإلافمُت
ُط
 جلً لخُاة تهذًذ ًيؽإ ؤّنن ودونن الاظخخذام َزا مثل ج

. (97)اللىاث

ماٌ ؤّنن ؼً ال ن العابلت، ألِا  حىُف كُتالجفا الجعُمت اإلاخالفاث مً الّمذ اللخل ٌّذ هما الخشب، حشاثم مً حّذُط

ن اإلاذهُحن بدماًت الخاـت 1949 لّام الشابّت
ً
 اإلاادة ألخيام اهتهان الصخفُحن مهاحمت ؤّنن هما ،(147)و (146) اإلاادجحن وجدذًذا

ٌن مً (ؤ/79) ٌن البروجىوى .  1977 لّام ألاو

 الذولُت الجىاثُت اإلادىمت ؤمام دِىين بخدٍشً لفلعىحن اإلاخاخت ؤلامياهُاث: الثالث اإلابدث

 ؤمام ؤلادِاء ؤو اللجىء في الخم لها التي الجهاث الذولُت الجىاثُت للمدىمت ألاظاس ي الىٍام مً 13 إلاادةا بُيذ

مت ًخّلم فُما اخخفاـاتها جماسط ؤن للمدىمت ": بلىلها ورلً اإلادىمت، ن 1 اإلاادة في بلحها مؽاس بجٍش
ً
 الىٍام َزا ألخيام وفلا

  الخالُت ألاخىاٌ في ألاظاس ي

 .الّام اإلاذعي بلى وشف دولت ثؤخاٌ برا . ؤ

ن ألامً، مجلغ ؤخاٌ برا . ب
ً
 فحها ًبذو الّام اإلاذعي بلى خالت اإلاخدذة، ألامم مُثاق مً العابْ الففل بمىحب مخفشفا

مت ؤن  . اسجىبذ كذ الجشاثم َزٍ مً ؤهثر ؤو حٍش

مت ًخّلم فُما جدلُم بمباؼشة بذؤ كذ الّام اإلاذعي وان برا . ج  ". اثمالجش َزٍ مً بجٍش

 الؽّب بدم ؤلاظشاثُلُت الجشاثم مشجىبي إلاداهمت الذولُت الجىاثُت للمدىمت الخىحه الففت بهزٍ ًمىجها فهل

 اإلادىمت ؤمام ؤلاظشاثُلُحن إلالالاة الفلعىُيُحن ؤمام اإلاخاخت اللاهىهُت ؤلامياهُاث هي وما حشاثمهم؟ ِلى الفلعىُني

.  الذولُت؟ الجىاثُت

                                                           
  . 0جرحيا، ادلرجع السابق، ص  0  8شهيداً و     /6 ـ غزة تقاوم حتت النار لليوم ال تقرير (96)
. 76، ص ادلرجع السابق،   0 /6/8   –  0 /7/7" اجلرف الصامد"عملية  " -العصف ادلأكول"العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، عملية : (  )ملف معلومات رقم  (97)

  .2014يوليو  31، المركز الفلسطيني لإلعالم، نشر في «جريح 8100شهيداً و 25/1395غزة تقاوم تحت النار لليوم الـ»: تقرير بعنوان: أنظر أيضا

http://www.alzaytouna.net/arabic/data/attachments/ReportsZ/2014/Israeli_Aggression_Gaza_11-14.pdf
https://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=159412


  2016 ديسمبر  2 - 3طرابلس | قضية وحق... فلسطين : عشر الثالثأعمال المؤتمر الدولي 
 

  
 

 

 

 

29 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

ٌن بخذي ؤساض ي في الجشاثم اسجىبذ برا (1): هي خاالث زالر في الذولُت الجىاثُت اإلادىمت جقجخ سوما، إلاُثاق وفلا  الذو

ٌن بخذي مىاوني كبل الجشاثم اسجياب جم برا (2) ألاوشاف؛ ٌن خالٌ مً (3) ؤو الّالم؛ في ميان ؤي في ألاوشاف الذو  غحر الذو

ٌن حّلً التي ألاوشاف .  اإلاُثاق مً 12 اإلاادة مً زتالثاٌ للفلشة وفلا اإلادىمت اخخفاؿ كبى

خ مً ًىما ظخحن مشوس بّذ اإلادىمت جخخق ِام، بؽيل  ؤن للمدىمت ًمىً ال وبهزا سوما، إلاُثاق الذولت اهممام جاٍس

خ مً ابخذاء سحعي بإزش جخخق ؤن للمدىمت ًمىً لىً ماخشا، غضة كىاُ في وكّذ التي بالجشاثم جخخق  ًىلُى/ جمىصن 1 جاٍس

دا دولتاٌ كذمذ برا 2002 ٌن فُه حّلً جفٍش  حشاثم بؽإن اإلاُثاق مً 12 اإلاادة مً الثالثت للفلشة وفلا اإلادىمت اخخفاؿ كبى

خ رلً مىز مُّىت  .الخاٍس

ٌن اإلاىلب  اإلادىمت ؤمام الذِىين جدٍشً لها ًدم التي الجهاث: ألاو

 اإلاذُِت (2) الّمى؛ الذولت ةخيىم (1): زالزت فهي اإلادىمت ؤمام الذِىين جدٍشً لها ًدم التي للجهاث باليعبت ؤما

 خالٌ مً (3) وشفا؛ الذولت جيىنن ؤن بؽشه دولت ؤي مً ؼيىين دونن هفعها جللاء مً الذولُت الجىاثُت للمدىمت الّامت

. الذولُحن العلم ؤو ألامً تهذد الجشاثم واهذ برا اإلاخدذة ألامم مُثاق مً العابْ الففل بمىحب ًخخزٍ بلشاس ألامً مجلغ

ٌن بخذي ؤسك في مشجىبت الجشاثم جيىنن ؤن ًجب ألاخىاٌ، َزٍ ول في  ماء الذو  دولت مىاوني ؤخذ خالٌ مً ؤو ألِا

ت ولب بمىحب اإلادىمت في وشفا فلعىحن ؤـبدذ فةرا ِمى، الن ؤو الّمٍى  خالٌ مً ؤو اإلازوىسن (3)12 الفلشة بمىحب ؤلِا

 اللذط فحها بما الضشبُت، المفت في ظىاء ًمت،الجش جشجىب التي الجهت ًِ الىٍش بضن ألامً، مجلغ كبل مً ؤلاخالت

: الخالي الىدى ِلى الخالُت الفشوُ في بالذساظت ظىدىاوله ما َزا ،(98)غضة كىاُ ؤو الؽشكُت،

ٌن الفُش   ألامً مجلغ كبل مً الذِىين جدٍشً: ألاو

ن الذولُت الجىاثُت اإلادىمت بلى ؤلاخالت ظلىت ألامً مجلغ مىذ
ً
ٌن مْ حىب بلى حىبا  الّام واإلاذعي ِماءألا الذو

ن حؽيل واهذ برا ألاظاس ي سوما هٍام مً 1 اإلاادة في ِلحها اإلاىفىؿ الجشاثم بإخذ ًخّلم فُما ورلً للمدىمت،
ً
 للعلم تهذًذا

ن ورلً الذولُحن وألامً
ً
 ألاظاس ي سوما هٍام مً (13) اإلاادة هفذ خُث اإلاخدذة، ألامم مُثاق مً العابْ الففل بلى اظدىادا

مت ًخّلم فُما اخخفاـها جماسط ؤن إلادىمتٌ:" ؤهه ِلى ن 1 اإلاادة في بلحها مؽاس بجٍش
ً
 في ألاظاس ي الىٍام َزا ألخيام وفلا

ن ألامً، مجلغ ؤخاٌ برا _ب: الخالُت ألاخىاٌ
ً
 الّام اإلاذعي بلى خالت اإلاخدذة، ألامم مُثاق مً العابْ الففل بمىحب مخفشفا

مت ؤن فحها ًبذو . (99)"اسجىبذ كذ الجشاثم َزٍ مً ؤهثر ؤو حٍش

                                                           
 :منشور على الموقع التالي فلسطين والمحكمة الجنائية الدولية ، ،معتز قفيشو(98)

 http://www.qanon.ps/news.php?action=view&id=17781 
.  9ص ،009 ، فلسطني، أمينة محدان،محاية ادلدنيني يف األراضي الفلسطينية احملتلة، رسالة ماجستري، جامعة النجاح الوطنية(99)



  2016 ديسمبر  2 - 3طرابلس | قضية وحق... فلسطين : عشر الثالثأعمال المؤتمر الدولي 
 

  
 

 

 

 

30 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262 

ٌن مً دولت ؤي برن مت بلى للمدىمت الّام اإلاذعي هٍش لفذ حعخىُْ ألامً مجلغ في ِؽش الخمعت الذو  في جذخل حٍش

يي الفُخى بعبب الفلعىُني الىلْ ِلى ًىىبم لً َزا ولىً اإلادىمت، اخخفاؿ .  ألامٍش

 مً العابْ الففل بمىحب خالت بخالت لىتط ألامً مجلغ ًمىذ 34 اإلاادة مً _ب_الفلشة هق بإن الىٍش ًلفذ ومما

 بخالت للمجلغ ًجحز مما ألاظاس ي الىٍام في وشف دولت في وكّذ كذ الخالت َزٍ جيىنن ؤن ٌؽتره ال اإلاخدذة ألامم مُثاق

ن وشف غحر بذولت جخفل كماًا
ً
 هقث التي 1969 لعىت اإلاّاَذاث للاهىنن فُِىا اجفاكُت مً 39 اإلاادة في الىاسدة لللاِذة خالفا

. (100)" مىافلتها دونن مً لها خلىقن ؤًت وال زالثت دولت ِلى التزاماث ؤي اإلاّاَذة جشجب ال: "ؤهه ِلى

ن ألامً مجلغ ًلف فلمارا هزلً ألامش وان وبرا 
ً
 ؤلاظشاثُلي الاخخالٌ كىاث جشجىبها التي والجشاثم الاهتهاواث خُاٌ ظاهىا

ن الفلعىُيُت الذولت ججاٍ
ً
ن ؤسلا

ً
، وؼّبا

ً
 الجىاثُت اإلادىمت بلى والجشاثم الاهتهاواث َزٍ مً ؤي بةخالت ًلىم ؤن ندو وخيىمت

ن م،2009-2008ِام غضة خشب هي فها مجشاَا، الّذالت جإخز ختى الذولُت
ً
 الجشاثم مً رلً وغحر م 2014و 2012 ِامي وؤًما

 ألامً؟ مجلغ ًا ؤهذ فإًً والاهتهاواث،

ن الفلعىُيُت الذولت بدم ؤلاوعاوي الذولي اللاهىنن كىاِذ تهانان ِلى الخمادي في الفهُىوي الىُان اصدًاد بن
ً
 ؤسلا

ن
ً
ن وؼّبا

ً
ا امخذاد خالٌ مً الذولُحن وألامً العلم تهذد ؤن ؼإنها مً زالثت ؤكص ى اهخفالت خذور بلى ًادي كذ وخيىمت  آزاَس

ٌن ْ الخدشن ألامً مجلغ ِلى ًىحب الزي ألامش الجىاس، لذو  الجىاثُت اإلادىمت بلى ساثُلُحنؤلاط الخشب مجشمي لخلذًم العَش

 . الذولُت

ٌن وكذ      ؼهشا ِؽش ازنى إلاذة اإلالالاة ؤو الخدلُم بةسحاء خله في جخمثل خىحرة ظلىت ألامً إلاجلغ ألاظاس ي سوما هٍام خى

ٍهش الذولُت، الجىاثُت اإلادىمت ؤمام مىٍىسة دِىين ؤي في  ِلى ؿجً والتي ألاظاس ي سوما هٍام مً 16 اإلاادة هق في رلً ٍو

 مجلغ ولب ِلى بىاء ؼهشا ِؽش ازني إلاذة ألاظاس ي الىٍام َزا بمىحب ملالاة ؤو جدلُم في اإلاط ي ؤو البذء ًجىصن ال: "ؤهه

جىصن اإلاخدذة، ألامم مُثاق مً العابْ الففل بمىحب اإلاجلغ ًِ ًفذس كشاس ًخممىه اإلاّنى بهزا اإلادىمت بلى ألامً  ٍو

 ".َاراث بالؽشوه الىلب َزا ججذًذ للمجلغ

ن حؽيل اإلاادة َزٍ ؤن الىاضر، مً  
ً
 ًذ ٌضل الزي اللُذ َزا الذولُت، الجىاثُت اإلادىمت اخخفاؿ ِلى وؤكس ى ؤؼذ كُذا

 والى الخدلُم مً ابخذاءًن الذِىين ِلحها واهذ مشخلت ؤًت وفي دِىين ؤًت هٍش في اخخفاـها مماسظت في الاظخمشاس مً اإلادىمت

 مدذدة غحر إلاشاث للخجذًذ كابلت ظىت إلاذة هي َزٍ ؤلاحشاءاث وكف دام ما لها، نهاًت ال نجيى كذ إلاذة ألاخيام بـذاس كبل ما

ن ألامً مجلغ دام ما اإلاخلذم الىق ِلُه وسد الزي لإلوالق بالىٍش
ً
 اإلاجني رلً في بما آخش اِخباس ألي ولِغ رلً في ساغبا

 .(101)خعاب ؤي له ًدعب لم الزي ِلُه،

                                                           
 .   ، ص 008 عارف، امل قانون اذليمنة، منشأة أم القانون ىيمنة الدولية اجلنائية يوسف، احملكمة زلمود وباسيل خليل ضاري(00 )
 .   ص باسيل يوسف، ادلرجع السابق، و زلمود خليل ضاري( 0 )
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 ولم جبعي هدى ِلى الذولُت الجىاثُت اإلادىمت اخخفاؿ اهفشاف البخت ٌؽبّها لم اإلاخدذة الىالًاث ؤن ألامش وخلُلت   

 مً الباث الخُلً الذًملشاوُت الذولت لهزٍ ًىخمل ليي ؤهه فالىاكْ ، الّام اإلاذعي ؤًذي غلها آخش حاهب مً هزلً ٌؽبّها

ا اإلاعخدذزت اإلادىمت بخماُ ذ لها اكتراح فشك بضُت والجضسة للّفا ظُتهادبلىما خؽذ بلى ـاسث فلذ العُادي، للشاَس  ؤٍس

ن اإلاُثاق رلً داخل ًذسج ؤن له كذس الزي الاكتراح، َزا مادي مً وان بر راجه، سوما إلاُثاق اليامل ؤلاحهاك به
ً
 ًِ سغما

ً، مجمل بسادة ٌن ؤن اإلااجمٍش ن ألامً مجلغ ًخى
ً
 بسحاء سجلشين مىىت اإلاخدذة ألامم مُثاق مً العابْ الففل بمىحب مخفشفا

ت الادِاءاث مجمل في الىٍش ٌن كبل مً اإلادىمت ؤمام اإلاشفِى لى ظىاء، خذ ِلى الّام واإلاذعي الذو  َزٍ مّه ـاسث هدى ِو

 ِؽش العادظت اإلاادة داخل خاله ِلى لمً _ اللبُذ الاكتراح َزا ؤن والخلُلت مادي، ؤو صماوي كُذ بإي ملُذة غحر اإلاىىت

 . الذولُت هاثُتالج للمدىمت ألاظاس ي الىٍام مً

ت دِىين ألي اإلاداهمت ؤو الخدلُم وكف في ألامً مجلغ ظلىت بن وبهزا،     ؼإهه مً الذولُت الجىاثُت اإلادىمت ؤمام مشفِى

 كُام خالٌ مً ؤلاظشاثُلُحن، الخشب مجشمي لذ سفّها الفلعىُيُت للذولت ًمىً التي الؽياوين في اإلاذعي هٍش ٌّشكل ؤن

ا هُتألامشين اإلاخدذة الىالًاث ٌن ِلى بالمضي بظشاثُل دولت ًِ اإلاذافّت الخالىت ألام باِخباَس ماء الذو  ألامً مجلغ في ألِا

ذاس الفُخى الىلن لخم الظخخذامها  ٌُّذ ؤن لألظف الخم له والزي الؽياوي، َزٍ في واإلاداهمت الخدلُم بىكف ولب إـل

، الىلب بلحها اظدىذ التي والؽشوه اإلاىاـفاث بزاث وجىشاسا  مشاسا الىلب َزا جىشاس  الّذالت لُاُ بلى رلً ًادي مما ألاٌو

 .(102)الّلاب مً اإلاجشمحن وبفالث الذولُت الجىاثُت

 الّام اإلاذعي كبل مً الذِىين جدٍشً: الثاوي الفُش

مت ًخّلم فُما اخخفاـها جماسط ؤن للمدىمت " ؤهه ألاظاس ي سوما هٍام مً 13 اإلاادة بُيذ  1 اإلاادة في بلحها مؽاس بجٍش

ن
ً
مت ًخّلم فُما جدلُم بمباؼشة بذؤ كذ الّام اإلاذعي وان برا -ج " :الخالُت ألاخىاٌ في ألاظاس ي الىٍام َزا ألخيام وفلا  بجٍش

ن الجشاثم َزٍ مً
ً
". 15 للمادة وفلا

ٌن ؤخذ جبادس لم برا ماء الذو  الىٍام فةن بزلً، ألامً مجلغ ًلم ولم الذِىين جدٍشً بىلب ألاظاس ي الىٍام في ألِا

 اخخفاؿ لمً جذخل حشاثم وحىد ِلى اإلاّلىماث جىافش خاٌ في الخدلُم مباؼشة الّام للمذعي ًجحز ظاس يألا

 لهزا الالصمت اإلاّلىماث جىافشث ما برا هفعه جللاء مً الخدلُم ًباؼش ؤن الىٍام مً 15 اإلاادة في حاء ما وبدعب ،(103)اإلادىمت

زا ،(104)ؤلاحشاء ن ٌؽيل بشؤًىا َو
ً
 اإلادىمت هٍام مً (18) اإلاادة ِلُه هفذ آخش كُذ ًىحذ هما الّام، دعيالم ِمل ِلى كُذا

ٌن بؼّاس الّام اإلاذعي كُام وحىب في ًخمثل اإلازوىسة  الجشاثم ِلى والًتها مماسظت ِادتها مً ؤهه ًشين دولت وؤي ألاوشاف الذو

                                                           
. 77ص  ادلرجع السابق، الكيالين، مصطفى رجب فارس ( 0 )
.   0  ،0 حنو منوذج فلسطيين، سياسات، العدد :رشاد توام، دبلوماسية التظلم والتشهري، القضاء الدويل يف ادلقاومة السلمية ( 0 )
 .   ، ص 0 0 الثقافة،  واختصاصاهتا، الطبعة األوىل، دار الدائمة الدولية اجلنائية يشوي، احملكمة معمر ندةيل ( 0 )
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ٌن ؤن ِلُه ًجب هما مّلىماث، مً لذًه ما ِلى بىاء الىٍش مىلْ  به مخخفت وشف دولت واهذ ما ابر الخدلُم ًِ ًدىاص

.  رلً وولبذ

ٌن الجىاثُت الىالًت اظخخذام ًمىً ؤهه ًجذ مً َىان رهش، ما ِلى بىاء  مجشمي إلاالخلت حىُف باجفاكُت ألاوشاف للذو

ن ورلً ؤلاظشاثُلُحن، الخشب
ً
ٌن ِلى الاجفاكُت جلً مً (1) اإلاادة ؤللخه إلاا وفلا  الاجفاكُت، باخترام التزام مً ألاوشاف الذو

ن جشاٍ ما وفم الجاد والّمل
ً
لُه الاجفاكُت، َزٍ في وشف دولت وبظشاثُل الخترامها، مىاظبا ٌن واحب فمً ِو  ؤن ألاوشاف الذو

 ولمان اإلاذهُحن للعيان خلىقن مً فحها حاء بما والالتزام الاجفاكُت اخترام ِلى بظشاثُل إللضام حذي بؽيل جخذخل

ٌن الاجفاكُت َزٍ مً (146) اإلاادة وؤلضمذ خماًتهم،  ألامش ؤو الجعُمت اإلاخالفاث باكتراف اإلاتهمحن بمالخلت ألاوشاف الذو

ن اإلاداهمت بلى وجلذًمهم باكترافها،
ً
لُه حيعُتهم، واهذ ؤًا  وشف غحر واهذ ولى بظشاثُل ظِؽمل اإلادىمت اخخفاؿ فةن ِو

ن ورلً اإلادىمت، في
ً
ا مىافلتها، ِلى لًر جىكف دونن الذولي، اللاهىنن ؤخيام الهتهاهها هٍشا  اجفاكُاث في وشف دولت باِخباَس

. (105)حىُف

 اإلادىمت، كُام بّذ اسجىبذ التي الجشاثم في الخدلُم في الخم وبخلاق الّذٌ ًخىدى ال الّام، اإلاذعي ؤن الىاكْ ؤزبذ

ىُحن اإلاعاولحن وباِتراف وله الّالم ؼّش فلذ ب، ؤبى مّخلل في اسجىبذ التي بالجشاثم ألامٍش  حمُّها جخمْ حشاثم يٍو غٍش

 اإلاذعي ؤن غحر مداهمها، بلى الجشاثم َزٍ باسجياب اللاثمحن بّن ؤخالذ كذ اإلاخدذة الىالًاث وؤن اإلادىمت، الخخفاؿ

ن ًدشن لم الّام
ً
زا الجشاثم، َزٍ في الخدلُم ًىلب ولم ظاهىا  للمدىمت الّام الىاثب خُاد ِذم ِلى بىلىح ًذٌ َو

بر الّالم ؼاَذ هما ومّشوفت، زابخت حشاثم في الذولُت الجىاثُت الم، ؼبياث ِو  بلى 2008 دٌعمبر مً اسجىبذ التي الجشاثم ؤلِا

خ غضة ِلى ِذوانها في الفلعىُني الؽّب لذ بظشاثُل كبل 2009 حاهفي غاًت لى 2014و 2012 بخاٍس ىاث مً الشغم ِو  ألـا

ش اإلاخّالُت  ًدشن لم الّام اإلاذعي فةن خيىمُت، وغحر خيىمُت ومىٍماث خيىمُت ماظعاث مً الفادسة الذولُت والخلاٍس

ن
ً
 .ظاهىا

 الىٍام في وشف دولت كبل مً الذِىين جدٍشً: الثالث الفُش

 مً ولىً اإلاخدذة، ألامم في اإلاشاكب الذولت ومياهت وبُّت بلى حؽحر كاهىهُت مىاد ؤي اإلاخدذة ألامم مُثاق في ًىحذ ال

ٌن ًدم ؤهه ًدبحن اإلاخدذة ألامم في الّملُت اإلاماسظاث خالٌ  لخلىقن الذولُت الاجفاكُاث بلى الاهممام مشاكب بففت للذو

 الّامت الجمُّت وكشاس الشظىلي الىشس ي ججشبت ِلى بلُاظها ورلً الخّاكذًت، الهُئاث خالٌ مً الذولُت واإلاّاَذاث ؤلاوعان

. (106)الؽإن بهزا

                                                           
 :منشورة على ادلوقع اإللكًتوين،   0 /0 /8 تاريخ الزبارة ، ".ادلساءلة اجلنائية لإلسرائيليني "ناصر الريس،  ( 0 )

،www.badil.org  
. 7 ، ص(79)سلة تقارير قانونية ياسر غازي عالونة، ادلرجع السابق، سل(06 )
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ٌن بن ذ مشاكب دولت ِلى فلعىحن خفى تها ظحًز  اخخفاؿ ؤن رلً ؤلاظشاثُلُحن، الجشاثم مشجىبي بمالخلت فـش

ن ًىفش الذولُت الجىاثُت اإلادىمت
ً
ن مجاال

ً
 اإلادىمت دوسن ًىً لم الذولُت الّذٌ مدىمت خالف ِلى لإلهفاف، للفلعىُيُحن َاما

ش في ًىدفش الجىاثُت  نًمً وان برا ما جدذًذ ِلى اإلادىمت َزٍ دوسن ًخمدىسن وبهما ال، ؤم دولت فلعىحن واهذ برا ما جلٍش

. (107)ألاظاس ي سوما هٍام لضاًاث دولت فلعىحن اِخباس

لُه  بهفار ؤحل ومً اإلادىمت، لضشك دولت جمثل فلعىحن ؤن الذولُت الجىاثُت للمدىمت الّام اإلاذعي ًلشسن ؤن ًمىً ِو

 دولت بلى بتهامشث وسفْ الجذًذ فلعىحن ولْ بإن اإلاخدذة لألمم الّام ألامحن" مىنن وي بان" ـشح وكذ وغاًاتها، اإلادىمت هٍام

لها مشاكب،  فلعىُني ؼإن َى الذولُت الجىاثُت للمدىمت اهممامها كشاس وؤن وافت، اإلاخدذة ألامم لىواالث لالهممام ًَا

. (108)بإهفعهم الفلعىُيُىنن ًلشسٍ

ن
ً
 ظاس يألا الىٍام َزا بلى الاهممام باب ًفخذ الذولُت الجىاثُت للمدىمت ألاظاس ي سوما هٍام مً (125) للمادة واظدىادا

، حمُْ ؤمام ن اإلاخدذة، لألمم الّام ألامحن لذي الاهممام ـيىن وجىدُ الذٌو
ً
 ًجب ألاظاس ي سوما هٍام مً (12) للمادة ووفلا

ٌن اخخفاـها اإلادىمت إلاماسظت ن جفبذ التي الذولت كبى
ً
. بالجشاثم ًخّلم فُما اإلادىمت اخخفاؿ ألاظاس ي الىٍام في وشفا

 حماُِت، ببادة حشاثم بإنها جىُُفها وجم الفلعىُني، الؽّب بدم اإلاشجىبت ؤلاظشاثُلُت الجشاثم العابم في بدثىا وكذ 

مت خشب وحشاثم ؤلاوعاهُت، لذ وحشاثم  الذولُت، الجىاثُت للمدىمت الفلعىُيُت العلىت جخىحه لم رلً سغم ِذوان، وحٍش

ٌن دولُت هذوة ؤمام كاٌ كذ" بيعىدة فاجى" اإلازوىسة للمدىمت الّام اإلاذعي ووان َزا  والّذالت الاهخلالُت الّذالت مىلُى خى

لها لفلعىحن اللاهىوي اإلاشهض ؤن ،"الذولُت الجىاثُت واإلادىمت سوما مّاَذة: الّشبُت اإلاىىلت في الذولُت  لالهممام ًَا

تراف بّذ الذولُت، الجىاثُت للمدىمت . اإلاخدذة لألمم الّامت الجمُّت في بها الِا

 مً الخخىف بلى الُىم ختى الذولُت الجىاثُت للمدىمت الخىحه في الفلعىُيُت اللُادة ددجش ظبب ٌّضون مً َىان ولىً

ماٌ ًِ معاولُتها ت، الّملُاث خاـت ؤسالحها، مً جىىلم التي ألِا  باججاٍ جىىلم التي اإلاعلخت اإلالاومت وؤِماٌ الّعىٍش

ذونن وال بظشاثُل، ن لِعذ بظشاثُل ؤن فُلىلىنن. الخىحه َزا ًٍا
ً
 ألاظاس ي سوما هٍام ِلى جىكْ ولم اإلادىمت في ِمىا

. للمدىمت

لُه بظشاثُل، لذ دِىين ؤي في بالىٍش مخخفت لِعذ اإلادىمت فهزٍ وبالخالي ت فاالهممام ِو  الجىاثُت اإلادىمت لّمٍى

 ةاإلالاوم كىين ملالاة اإلامىً مً ألهه اإلادىمت، هىاق خاسج بظشاثُل ألن الفلعىُيُحن؛ ِلى واسزُت هخاثج له ًيىنن كذ

                                                           
البحث عن الدولة الفلسطينية "،معهد احلقوق، جامعة بريزيت"األدوار اليت تضطلع هبا احملاكم الدولية يف إجناز استقالل دولة فلسطني: "فالنتينا أزاروف، ترسيخ الشرعية القانونية(07 )

 .  ، ص  0 ين االنعكاسات القانونية والسياسية واالقتصادية، رام اهلل، فلسط
تاريخ الزيارة  http//www.alquds.com/pdfs/pdf،   0 /  /0 تصريح األمني العام لألمم ادلتحدة، نشر على الصفحة األوىل جلريدة القدس ادلقدسية بتاريخ (08 )

 9/  / 0   
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خ بوالق بلى الباـاث جفجحر ِملُاث مً بظشاثُلُحن مذهُحن بدم مفترلت حشاثم ِلى الفلعىُيُت  اإلاذن، ِلى الفىاٍس

ؽحرون ش بلى َو . 2009-2008 الّامحن في خشب حشاثم باسجياب وخماط بظشاثُل ؤدان الزي الذولي حىلذظخىنن جلٍش

 كىاِذ بمىحب معاولت وهي باالخخالٌ، اللاثمت ةالعلي ـفت بظشاثُل ِلى ًىىبم ؤهه ًشين آخش سؤي َىان لىً

 ،1919 لّام فشظاي مّاَذة مً (227) اإلاادة ِلحها هفذ التي الفشدًت الجىاثُت فاإلاعاولُت حشاثمها، ًِ الذولُت اإلاعاولُت

ن
ً
ن جىبُله وجم ووىهُى، هىسمبرج مدىمتي في الفشدًت اإلاعاولُت مبذؤ بسظاء جم وؤًما

ً
 ألاإلاان الخشب مجشمي بدم ِملُا

ى والُاباهُحن، . حشاثمهم ِلى ؤلاظشاثُلُحن مداهمت ؤحل مً كماثُت هعىابم ِلُه الاظدىاد ًمىً ما َو

ٌن وكذ َزا تراف ولب ًممً ؤن اإلاخدذة الىالًاث مْ ؤلاظشاثُلي الىصساء سثِغ خاو ن فلعىحن بذولت الِا
ً
 ِلى ًىق ملخلا

زا فحها، الاهممام بهذف لذولُتا الجىاثُت اإلادىمت بلى الفلعىُيُت الذولت جىحه ِذم  ظُلفان" َذد لزلً ًدفل، لم َو

ٌن الىاثب" ؼالىم  وففاثل خماط خشهت كادة إلاداهمت الذولُت الجىاثُت اإلادىمت بلى بالخىحه ؤلاظشاثُلي، الىصساء لشثِغ ألاو

خ بوالق ِلى الفلعىُيُت اإلالاومت  رلً الفلعىُيُحن؛ ِلى ظُاظُت لضىه جىحذ هما بظشاثُل، ِلى غضة كىاُ مً الفىاٍس

ٌن وبظشاثُل اإلاخدذة الىالًاث ؤن  ًلذس مً فهىان الذولُت، الجىاثُت اإلادىمت بلى الفلعىُيُحن جىحه جشفن ؤخشين غشبُت ودو

ش مىٍمت مىخب بغالق بمياهُت مجها الفلعىُيُت، اللُادة لذ ؼذًذة بخىىاث جلىم كذ اإلاخدذة الىالًاث ؤن  الخدٍش

ن الفلعىُيُت اللُادة ؤبلضذ كذ واهذ اإلاخدذة الىالًاث ؤن هما واؼىىً، في الفلعىُيُت
ً
ٌن سفمها ؤن سظمُا  فلعىحن خفى

 الجىاثُت اإلادىمت بلى الاهممام مً فلعىحن جمىً اإلاياهت َزٍ ؤن َما ؤظاظُحن ؤمٍشً مً هابْ ِمى، غحر دولت مياهت ِلى

ت جدالفاث ِلذ لها وجدُذ الذولُت، . (109)ِعىٍش

ن اللماثُت اإلاّشهت بلى ومىاوساتها العُاظُت اإلاّشهت مً هخلاٌالا ؤن هشين رلً، وسغم
ً
، جىىسا

ً
 الىٍام ؤن هما َاما

؛ هبحر مىعب الذولُت الجىاثُت للمدىمت ألاظاس ي
ً
 ؤلاوعاهُت لذ ؤو خشب حشاثم ؤنها ِلى الجشاثم مٍّم خذد ؤهه رلً حذا

لُه خشب، همجشمي مشجىبحها ٍوفف  َزا بإخيام مؽمىلت الفلعىُني الؽّب بدم ؤلاظشاثُلُت الجشاثم مٍّم فةن ِو

 .الىٍام

ٌن مً بىلب الذولُت الجىاثُت اإلادىمت ؤمام الجىاثُت الذِىين جدٍشً ًمىً ؤهه رهشها وكذ   هٍام في ألاوشاف الذو

ٌن ؤو اإلادىمت، ن جىدُ والتي ألاوشاف غحر الذو
ً
 ِلمًذ فُما اخخفاـها اإلادىمت بمماسظت فُه جلبل اإلادىمت مسجل لذي بِالها

مت،  مً بإي ًخّلم فُما هفعه جللاء مً اإلادىمت ِام مذعي كبل مً الذِىين جدٍشً ؤو ألامً، مجلغ مً ؤلاخالت ؤو بالجٍش

.  الجشاثم جلً

 سوما، اجفاكُت ِلى مىكّت غحر هذولت ولّها فعىإخز الفلعىُني الىلْ ِلى الخاالث جلً بخذي جىبُم خاولىا ولى

زا ٌن مىدذ والتي للمدىمت ألاظاس ي الىٍام مً (12/3) اإلاادة جىاولخه ما َو ٌن خم سوما هٍام في ألاوشاف غحر الذو  اللبى

                                                           
.   -0 ص  ادلرجع السابق،فدوى الذويب الوعري،  (09 )
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 للمدىمت ألاظاس ي الىٍام مً (5) اإلاادة ِلحها هفذ التي الجشاثم مً ؤي وكُى خاٌ في الذولُت، الجىاثُت اإلادىمت باخخفاؿ

اًاَا، ِلى ؤو الذولت جلً ِلى لُه ِس ٌن بمىاحهت اخخفاـها مماسظت للمدىمت ًمىً ِو  سوما هٍام في ألاوشاف غحر الذو

: خالخحن في ألاظاس ي

. سوما هٍام مً (4/2) اإلاادة ِلُه هفذ ما وفم بشلاَا اإلادىمت باخخفاؿ الذولت جلً جلبل ؤن . أ

لُه للمدىمت، الّام اإلاذعي ؤو ألامً مجلغ مً دِىين بخالت . ب ٌن ؤخذ مً الىلب الفلعىُيُت لللُادة ًمىً ِو  الذو
ن لِعذ بظشاثُل ولىً ؤلاظشاثُلي، الاخخالٌ كادة لذ الجىاثُت الذِىين جدٍشً ؤو سفْ سوما هٍام ِلى ِتاإلاىقن الّشبُت

ً
 ِمىا

 الاهتهاواث بؽإن كماثُت ـالخُت الذولُت الجىاثُت اإلادىمت جملً ال لزلً هٍامها؛ ِلى جىكْ ولم الجىاثُت، اإلادىمت في

.  (110)ؤلاظشاثُلُت والجشاثم
ٌن الذولُت، الجىاثُت اإلادىمت بلى الخىحه مً فلعىحن ًمىْ كاهىوي ماوْ ًىحذ ال ؤهه هجذ ظبم، ما ِلى بىاءًن  فدفى

 فُدم فلعىحن، لذولت اللاهىوي اإلاشهض حضحر ؤَمها الذولي، اإلاعخىين ِلى كاهىهُت جبّاث له واهذ مشاكب دولت ِلى فلعىحن

ن الفلعىُني، الؽّب بدم البؽّت حشاثمهم يِل ؤلاظشاثُلُحن إلاداظبت الذولُت الجىاثُت اإلادىمت بلى اللجىء لها
ً
 جلً جدذًذا

خ ًِ الىٍش بضن اللعشي، وؤلابّاد الاظدُىان وحشاثم ألاظاس ي، سوما هٍام هفار بّذ اإلاشجىبت الجشاثم  َزٍ بذء جاٍس

ا الجشاثم . اإلاعخمشة الجشاثم مً باِخباَس

 الذولي اللاهىنن بهفار في بذوسَا بااللىاُل لها ٌعمذ ظلُم ووني كاهىوي بواس جدذًذ رلً ظبُل في ًجب ؤهه هما 

ّاث وخاـت الىوىُت، اللىاهحن ِلى حّذًالث بةحشاء ورلً ؤلاوعاوي،  الجىاثُت الىالًت معإلت حؽمل وي الجضاثُت الدؽَش

ّاث وفم الىوىُت اإلاداهم في الخشب مجشمي مالخلت حعخىُْ وي الذولُت، . لها الىوىُت الدؽَش

لضمها  ٌن رلً بّذ ٍو الن كبى ن كذمخه واهذ الزي ؤلِا
ً
 وؤن للمدىمت ألاظاس ي للىٍام جىمم بدُث ججذًذٍ، بّذ ظابلا

جب بدلها، اإلاشجىبت الجشاثم ِلى الذولُت الجىاثُت للمدىمت اللماثُت الىالًت كبىلها جاهذ  اإلاّاَذاث بلى جىمم ؤن ٍو

زا الفلت، راث والاجفاكُاث . فلعىُني ظُاس ي كشاس بلى ًدخاج َو

ن الذولُت الجىاثُت اإلادىمت جماسط ظبم ما يِل وبىاءًن
ً
ن اخخفاـا

ً
ن جللاثُا

ً
ا ٌن ِلى كعٍش  ألاظاس ي هٍامها في ألاوشاف الذو

ٌن لهزٍ اإلاعبلت اإلاىافلت ؼشه دونن مت واهذ برا ،(111)الذو  ولىجها وشف غحر دولت ؤو وشف دولت بكلُم في اسجىبذ كذ الجٍش

 جيىنن ؤن ؤو اإلادىمت، مسجل لذي ًىدُ بِالن بمىحب رلًو البدث كُذ للعلىن باليعبت اإلادىمت باخخفاؿ كبلذ

مت مت جيىنن ؤن ؤو ؛ لذيها مسجلت واثشة ؤو ظفُىت متن ِلى اسجىبذ كذ الجٍش اًا ؤخذ كبل مً اسجىبذ كذ الجٍش ، َزٍ ِس  الذٌو

                                                           
 ، منشورة على موقع مدى الكرمل10/5/2012، 3داة نضالية في يد الفلسطينيين في إسرائيل، مجلة جدل اإللكترونية، عدد بشارات، ىالة خوري، القانون الدولي كأ(110)

 :التالي
mada-research.org. www 

 .   يشوي، ادلرجع السابق، ص  معمر ندةيل (   )
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يبغي  الخاالث في خىمتالم مْ اظخثىاء ؤو جإخحر ؤي دونن جخّاونن ؤن اإلادىمت باخخفاؿ كبلذ والتي الىشف غحر الذولت ِلى ٍو

ن ورلً العابلت
ً
 .(112)اللماثُت واإلاعاِذة الذولي بالخّاونن واإلاخّلم ألاظاس ي سوما هٍام مً الخاظْ الباب بلى اظدىادا

ن
ً
 الجىاثُت للمدىمت ألاظاس ي سوما هٍام ِلى وجفذًلها جىكُّها خاٌ في الفلعىُيُت للذولت ًدم ظبم، إلاا واظدىادا

 بدم جشجىبها وماصالذ بظشاثُل دولت اسجىبتها التي الجشاثم ًِ الذولُت الجىاثُت للمدىمت وينودِا ؼياوين جلذم ؤن الذولُت،

لُت 1 مىز الفلعىُيُت الذولت ى 2002 حٍى خ َو  للجشاثم باليعبت ؤما الذولُت، الجىاثُت للمدىمت ألاظاس ي الىٍام هفار بذء جاٍس

خ رلً كبل اإلاشجىبت ؤلاظشاثُلُت . فحها بالىٍش الذولُت الجىاثُت اإلادىمت جخخق فال الخاٍس

 وكىاِذ ألخيام بالشحُى فةهىا الذولُت، الجىاثُت اإلادىمت ؤمام ؤلاظشاثُلُحن لذ الذِىين جدٍشً جم خاٌ في ؤهه، هخلق

 ؤلخم الزي الىشف ؤلضمذ كذ هجذَا وخشكها، الذولُت اللتزاماتهم الذولي اللاهىنن ؤشخاؿ باهتهان جخّلم التي الذولي اللاهىنن

، ووكف المشسن رلً بصالت واحب ؤخشين بذولت سالمش لُه آزاٍس  اإلاؽشوِت، غحر مماسظاتهم وكف ؤلاظشاثُلُحن ِلى ًخىحب ِو

ن ورلً ِذوانها؛ مً جمشسن مً ليل اإلاالي الخٍّىن ًلضمها ِلُه وان ما بلى الخاٌ بِادة اظخدالت خاٌ وفي
ً
 في حاء إلاا جىفُزا

 بمّشفت جشجىب التي اإلامخلياث ولبي جذمحر ًِ اإلاعاولُت اإلاداسب الىشف خملذ رحي الشابّت؛ الَاي اجفاكُت مً (3) اإلاادة

. اإلادخلت ألاكالُم ِلى الخشوب ؤزىاء في اإلاعلخت كىاجه

 ِلى الاظدُالء ًخم الزًً ألاشخاؿ حٍّىن لشوسة ِلى هفذ كذ بلحها اإلاؽاس الاجفاكُت مً (53) اإلاادة هجذ هما

 هدُجت بالفلعىُيُحن لخم الزي المشسن ًِ حعإٌ الاخخالٌ دولت برا اإلادخلت، ألاساض ي يف اإلاىاـالث وظاثل مً ممخلياتهم

مالها جب اإلاؽشوِت، غحر أِل . الذولُت اإلاعاولُت ؤخيام في ملشسن َى ما وفم المشسن ًِ الخٍّىن ِلحها ٍو

 ؤو ؤمشوا الزًً ألاشخاؿ كبٌّا بدُث حىاثُت، معاولُت ؤلاظشاثُلُحن ٌعاءٌ اإلاذهُت، الفلعىُيُحن خلىقن بلى وباإللافت

ماٌ هفزوا ؤو خىىىا  كىاِذ وبملخط ى الذولُت، الجىاثُت اإلادىمت هٍام بملخط ى حشاثم حّخبر والتي اإلاؽشوِت غحر ألِا

 ؤخيام مً (88) واإلاادة الشابّت، حىُف اجفاكُت مً (146) اإلاادة هجذ الؽإن، َزا وفي ،(113)وؤلاوعاوي الّام الذولي اللاهىنن

ٌن ٌن هُفج بشوجىوى  لجشاثم الضحر اكتراف مً جمشسث التي ألاوشاف خم ِلى هفخا كذ ألاسبْ، حىُف الجفاكُاث اإلاىمل ألاو

 ظىاء الىوىُت مداهمها ؤمام خشب همجشمي ومعاءلتهم ومشجىبحها، الجشاثم َزٍ باسجياب آلامٍشً مالخلت في بدلها دولُت

حن ؤواهىا . (114)العُاظُحن مً ؤم دولت سحاٌ ؤو ِعىٍش

 

 

                                                           
 .   ، ص 009 الثقافة،  دولية، الطبعة األوىل، دارال اجلنائية احملكمة ضوء يف اإلنساين الدويل ادلخزومي، القانون زلمود عمر (   )
.  86، ص 00 وائل أمحد عالم، مركز الفرد يف النظام القانوين للمسؤولية الدولية، دار النهضة العربية، القاىرة (   )
 :التايل على ادلوقع االلكًتوين  0 /  /  ادلساءلة اجلنائية لإلسرائيليني تاريخ الزيارة "حتت عنوان    العدد -مقال منشور يف جريدة حق العودة (   )

 http://www.badil.org/en/haq-alawda/item/1559-art-12 
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ٌن التي الّىاثم: الثاوي إلاىلبا  الفلعىُني الؽّب بدم حشاثمها ًِ بظشاثُل مّاكبت دونن جدى

 اإلادخملت، اإلاخاوف مىاحهت في بزاستها ًمىً التي اللاهىهُت والذفُى اإلادىمت، لذي والمّف اللىة هلاه فهم ظُاق في

: والخالي وهي

 الذولُت الجىاثُت اإلادىمت إلوؽاء الاجفاقي الىابْ: ؤوال

 َزٍ وواهذ الىوني، لللماء بذًل ولِغ مىمل باِخباٍس الذولي اإلاعخىين ِلى الذولُت الجىاثُت للّذالت هٍام بوؽاء جم 

ت بسادة جالقي هدُجت الاجفاكُت ٌن مً مجمِى  الاجفاقي الىابْ ٌؽيل لزا للمدىمت، ألاظاس ي للىٍام والاهممام للمفادكت الذو

ٌن ألن ِملها مً الخذ ِلى حّمل ظىف لتيا الّىاثم ؤَم ؤخذ اإلادىمت َزٍ إلوؽاء ٌن كبى  مخىكف اإلادىمت باخخفاؿ الذو

زا للمدىمت ألاظاس ي الىٍام ببىىد بااللتزام اسجمائها ِلى  .ألاظاس ي الىٍام مً 1 فلٍش 12 اإلاادة ِلُت هفذ ما َو

ذ ؤزىاء في اِترلذ بظشاثُل ؤن بلى ؤلاؼاسة، مً البذ َىا  حّترف ال ؤنها خُث همت،للمذ ألاظاس ي الىٍام ِلى الخفٍى

يا خلُفتها بجاهب بظشاثُل ِمذث رلً مً ؤهثر بل اللماجي، باخخفاـها وال اإلادىمت َزٍ بفالخُت  مداسبت ِلى ؤمٍش

ٌن الُىم مىز اإلادىمت ت مْ زىاثُت دولُت اجفاكُاث ِلذ خالٌ مً ليؽىئها ألاو ٌن مً هبحرة مجمِى  إلاىلىبحن الدعلُم لّذم الذو

ىاهُا لُفني بلمُت ٌاَشا وان الزي ألامش) الذولُت لتللّذا مىاوىحها مً ت مالُت معاِذاث ملابل ،(ببًر عىٍش  واجفاكُاث ِو

ٌن َزٍ جمخىْ خُث اكخفادي، حّاونن  ؤن باِخباس زالث، لىشف ؤلاظشاثُلُحن مىاوىحن حعلُم ًِ الاجفاكُاث َزٍ بمىحب الذو

 ؤي لها لِغ لزا الذولي، اللاهىنن كىاِذ اخترام مّادلت خاسج هذولت وؽإتها مىز الذاثم وحىدَا حّضصن ؤن داثما ؤسادث بظشاثُل

ُت مفلخت  ولىً الاجفاكُت، بهزٍ هىشف بىحىدَا اخخماٌ ؤي َىالً ولِغ الذولُت، الجىاثُت باإلادىمت حّترف بإن مىلِى

ٌن حيعُاث ًدملىنن بظشاثُل مىاوني مٍّم وىنن الفلعىُني الىشف ٌعخضل ؤن ًمىً  لالجفاكُت متمىَ جيىنن بن ًمىً دو

ا ؤفّاٌ ِلى مداظبتهم ؤحل مً ت الخذمت جإدًتهم ؤزىاء اسجىبَى زٍ ؤلاظشاثُلي الجِؾ في الّعىٍش  لجهذ جدخاج الّملُت َو

زا بهخاحُت ؤو حذوين دونن لىً اإلاعالت َزٍ ٌعخضلىا بن لإلظشاثُلُحن ممىً بالىبْ الذكت، ِالي جىزُلي  هىضخه ظىف ما َو

 . الخلا

ن رلً، لىب وباإللافت      
ً
 ِذم خاٌ في بال ِملها جباؼش ؤن حعخىُْ ال فهي الخياملُت، بمبذؤ اإلاخّللت اإلادىمت للىاِذ ووفلا

 اإلاذهُحن وفُاث بؽإن الخاـت بخدلُلاتها بالفّل بظشاثُل بذؤث وكذ ـادكت، كماثُت مالخلاث ؤو مدلُت جدلُلاث وحىد

ا، مُّبت الخدلُلاث َزٍ وىنن ؤظباب واظْ هىاق ِلى زُمبالخى كام كذ ؤلاوعان خلىقن مجخمْ ؤن خحن وفي غضة، في َش  بجَى

 .ألاكل ِلى الخىادر بّن في مدلي حىاجي جدلُم بحشاء جم كذ ؤهه خلُلت جبلى

لى        معلخت فلعىُيُت حماِاث بةوالق جخّلم الفُف، َزا كخاٌ لمً بىثحر ؤوضر خالت َىالً رلً، مً الىلُن ِو

خ ىنن كادة ـّشح وكذ ِؽىاثُت، ؤظلخت هي راتها بدذ فاألظلخت بظشاثُلُت؛ ظياهُت ججمّاث ِلى وكزاثف لفىاٍس  ِعىٍش
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ن ؤلاظشاثُلُحن اإلاذهُحن ٌّخبرون ؤنهم ِذًذة مىاظباث في فلعىُيُىنن
ً
ت ؤَذافا  الىاضر مً لِغ لزلً، ،(115)مؽشوِت ِعىٍش

ن
ً
ض ظىف اإلادىمت ؤن ؤبذا

ّ
ماٌ ِلى جشه ىدذ لى ختى غضة ِلى الّذواهُت ألِا  الاَخمام جشهحز فةن وبالفّل، اللماثُت لعلىتا مُط

 اللماثُت اإلاالخلت فةن وبشؤَي، مدله، بضحر ؤمش َى غضة بؽإن كماثُت مالخلت بةحشاء الذولُت الجىاًاث مدىمت كُام ِلى

مت الذولُت . بىثحر ؤكىين كمُت جيىنن ظىف الضشبُت، المفت في اإلاعخىوىاث لجٍش

  ألامً مجلغ جذخل: زاهُا

زا للمدىمت واإلالالاة الخدلُم بسحاء ـالخُت مًألا إلاجلغ  للمدىمت ألاظاس ي الىٍام مً 13 اإلاادة ِلُت هفذ ما َو

 بلى ألامً مجلغ ولب ِلى بىاء ؼهش 12 إلاذة الىٍام َزا بمىحب اإلالالاة ؤو الخدلُم في البذء ًجىصن ال : -بلىلها الجىاثُت

جىصن اإلاخدذة ألامم مُثاق مً العابْ الففل حببمى مجلغ ًِ ًفذس كشاس ًخممىه اإلاّنى بهزا اإلادىمت  ججذًذ للمجلغ ٍو

 " راتها بالؽشوه الىلب َزا

 جدذًذ دونن ؼهش 12 وهي مزوىسن َى هما مدذدة إلاذة واإلالالاة الخدلُم بةسحاء ألامً إلاجلغ ـالخُت حّىي اإلاادة َزٍ

ىا نهاًت، ال ما بلى الخمذًذ ًيىنن ؤن نًمً خُث الؽشوه، هفغ جدذ جمذًذَا ألامً إلاجلغ ًمىً التي اللفىين الفترة  لم َو

 ِلى خفاٌا الذولُت الجىاثُت اإلادىمت ؤما دِاوي، سفْ ِلى اإلاىافلت بّذم ألامً مجلغ ـالخُت ِلى ـشاخت اإلاادة جىق

ذم اإلادىمت، َزٍ اظخلاللُت ٌن لىفىر العُاظُت جبُّتها ِو ماء الذو  ٌالخإجي الّملُت الىاخُت مً لىً ألامً إلاجلغ ألِا

 بفُضت كشاسا ألامً مجلغ ًفذس ؤن ًىفي خُث ألامً، مجلغ ِلحها ًىافم ال التي للذِاوين الممني الؽىب ٌّني اإلافخىح

 حّلُذ ؼاهه مً ؤلاحشاء َزا وان الذولي، اإلاعخىين ِلى والعلم باألمً ًخل الفلعىُيُحن كبل مً دِىين جدٍشً ؤن جفُذ

 للؽّب وباليعبت جىً، لم هإنها حّخبر وبالخالي مخخالي، بؽيل باللمُت الىٍش جإحُل لُخم الىشفحن بحن اللاثم الفشاُ

يا َُمىت فةن الفلعىُني  العبب بظشاثُل لفالر الفُخى الىلن لخم العيئ اظخخذامها بعبب ألامً مجلغ ِلى ؤمٍش

ٌن الشثِس ي  ألامً مجلغ بـذاس ندو للخُلىلت واخذ اخخماٌ َىالً لىً الفلعىُيُت، لألساض ي ؤلاظشاثُلي الاخخالٌ ِمش لىى

ى اللشاس لهزا ٌن ؤخذ حعخخذم ؤن َو  ـُاغت ِلى حّمل ظىف الزي اللشاس بمىاحهت الىلن بدم اإلاخمخّت الخمغ الذو

ىنن معدبّذ غحر ألامش َزا وبّا اإلاخدذة، الىالًاث معىدجه ٌن الجهذ بمذي ومَش  الفلعىُيُت الذبلىماظُت مً اإلابزو

 . لُتالذو الّالكاث معخىين ِلى واإلاخضحراث

ٌن ؤحل مً ِلحها للخفاوك بظشاثُل لذ جشفْ التي اللماًا حعخخذم ؤن لفلعىحن ًمىً لىً  مياظب ِلى الخفى

 ؤو جإحُل ملابل (مُّىت ؤساض ي مً اوسخاب الحئحن، ِىدة معخىوىاث، جفىًُ مّخللحن، ظشاح بوالق مثل) ظُاظُت

 الزًً والفحن، سوظُا مثل ألامً، مجلغ في دكاءؤؿ لفلعىحن ؤن الخَ ولخعً اإلاجلغ، كبل مً مُّىت كماًا بظلاه

 جفاوك بظشاثُل ظىجّل َىا مً فلعىحن، وهي اإلاّىُت الجهت مىافلت دونن كماًا بظلاه ؤو جإحُل مً اإلاجلغ ظُمىّىنن

                                                           
 :، منشور على الموقع التالي2014ديسمبر  4: أىي تهديد أم فرصة إلسرائيل وفلسطين؟ ، تاريخ النشر -لمحكمة الجنائية الدولية  جيسيكا مونتال، (115)

https://www.opendemocracy.net/openglobalrights/jessica- 
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ا كذ جففُلُت وتهم كماًا ِلى  بّذ فلي اإلاثاٌ، ظبُل فّلى اإلادخلت، فلعىحن دولت مً الاوسخاب ِلى الجهاًت في ججبَر

 .بظشاثُل لذ خشب حشاثم تهم فحها (ؼيىين) كمُت 400 مً ؤهثر جلذًم جم ،2009-2008 ِام غضة ِلى خشباٌ

 الفلعىُيُت للملاومت بظشاثُل مداهمت مً الفلعىُني الخخىف: زالثا

ٌن  للمدىمت الاهممام خىىة جدذزه ؤن ًمىً الزي الخخىف َاحغ الفلعىُيُت والؽّبُت الشظمُت ألاوظاه جخذاو

خلاد خالٌ مً الفلعىُني، معخىين ِلى الذولُت ةالجىاجي  كُاداث وجداهم رلً بظشاثُل حعخضل ؤن اإلامىً مً ؤهه الِا

ىاـش ا اإلالاومت ؤفّاٌ ِلى الفلعىُيُت، اإلالاومت ِو خ بوالق وخفـى  جىفزَا التي والّملُاث ؤلاظشاثُلي الّمم ِلى الفىاٍس

ماٌ كيف جخخق لً اإلادىمت ؤن رلً بظشاثُل، داخل اإلالاومت  بمجمل وبهما بظشاثُل، بها جلىم التي الجشاثم ؤو باأِل

 اإلاىاوم كفف في اإلالاومحن مْ مخّاوفحن ظُاظُت-ووىُت هاخُت مً هيىنن كذ ؤهه بمّنى اإلادىمت، جشاَا هما اإلاخالفاث

ت، ؤو مذهُت واهذ ظىاء ؤلاظشاثُلُت ن ًيىنن كذ َزا ولىً ِعىٍش
ً
م بلى جشقى كذ معإلت للمدىمت وفلا  لللاهىنن مخالفت ؤو ةحٍش

ٌن وبالخالي ؤلاوعاوي، الذولي مت بلى ًخدى مت ؤو خشب حٍش  بمالخلت مخخفت اإلادىمت فحها وجيىنن ؤلاوعاهُت، لذ حٍش

ن هفىش ؤن ًجب لزلً الفلعىُيُحن،
ً
 ًِ هخىكف ؤن حهت مً اإلادىمت، بلى هىمم ؤن بالفّل ؤسدها برا اإلاىلُى َزا في ملُا

حن اظتهذاف ِلى اإلاعلخت اإلالاومت وخفش ،وامل بؽيل اإلاذهُحن اظتهذاف  حذًذة وظاثل ابخياس بلى بلافت فلي، الّعىٍش

 .للملاومت

 اإلالاومت كففذ خُث ،2014 ظىت غضة كىاُ ِلى الفامذ الجشف ِذوان ؤزىاء في حّضصن الىشح َزا ؤن هالخَ

خ، بمئاث ؤلاظشاثُلُت اإلاىاوم الفلعىُيُت  الّؽشة، ًخجاوصن ال ؤلاظشاثُلُحن اإلاذهُحن مً ِذد وبـابت كخل بلى ؤدث الفىاٍس

 فلعىُني ؤلفحن مً ؤهثر بظشاثُل كخلذ باإلالابل بظشاثُلي، حىذي 64 غضة للىاُ البرين الاحخُاح خالٌ اإلالاومت وكخلذ

ذ ؤالف ِؽشة مً ؤهثر وؤـابذ  بِذ آالف ظخت مً ؤهثر َذم بلى باإللافت معخذًمت، بّاَاث مٍّمهم وؤـابذ حٍش

. اإلاخفجشاث مً وً ؤلف ؤسبّحن مً ؤهثر واظخخذمذ حضجي، بؽيل ؤخشين آالف وخمعت هلي بؽيل فلعىُيُحناٌ للمذهُحن

زا مخىالّت بةمياهُاث جلاوم ضخُت ؤمام ؤهىا َىا هالخَ   لللىاِذ الفلعفي ؤلاواس ؤن خُث وكاهىوي، وبُعي ؤمش َو

ً هفعه ًِ الذفاُ ِلى اإلاىاوً ًدن والذولي اإلادلى اإلاعخىين ِلى الجىاثُت اللاهىهُت  حّشله ِىذ غحٍر وماٌ ماله ِو

 الزي الفلعىُني، للؽّب الجماعي الىفغ ًِ الذفاُ ؤؼياٌ مً ؼيل ًِ هخدذر ؤمامىا اإلاّشولت الخالت وفي لالِخذاء،

ُت كشاساث وافت جممىه  في الؽّىب خم مماسظت احل مً اللىة اظخخذام ًدشم هق ؤي ًىحذ ال ؤهه خُث الذولُت الؽِش

ا سجلشين  بدلها بظشاثُل جزُس وبن الذولُت، واإلاماسظاث الذولي والّشف الذولُت اإلاّاَذاث اإلاعخىين ِلى ال العُاس ي مفحَر

ا التي الفلعىُيُت اإلالاومت ؤِماٌ بمىاحهت الىفغ ًِ الؽشعي بالذفاُ ُت، غحر حّخبَر ُت بِىاء خالٌ مً ؼِش  ؼِش

ٌن الىفغ ًِ الذفاُ فّل جبُذ التي اإلاخدذة ألامم مُثاق مً 51 اإلاادة لىق اظدىادا الفلعىُني الؽّب ِلى لّذوانها  للذو

ش ؤن الذولي اللاهىوي الفله ٌعخلش خُث الذولي، واللماء الفله مْ ًخّاسك الزي ألامش ،" ِلحها واكْ ِذوان بمىاحهت  جلٍش

ُت،ومىك كاهىهُت ومّاًحر لمىابي ًخمْ اإلاُثاق مً" 51" اإلاادة هق بمىحب الؽشعي الذفاُ خم  اإلاُّاس ِلى ًاظغ وال ِو
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ٌن الزاحي  ِجها ـادس جفشف ؤي فةن الخم، َزا ِلحها ًشجىض التي ألاظغ اخترام ِلى ًلىم ما لذولت الؽشعي الذفاُ وخم للذو

خذاء الخىش فذفْ الّام، الذولي اللاهىنن ألخيام ججاوصن ٌّذ ألاظغ َزٍ ِلى مّخمذ غحر  الذولي اللاهىنن ًدمُه خم ِلى بااِل

 غحر ظلىت باألظاط فهي اإلادخلت، للعلىت خلا جشسخ ال التي ،1949 ألاسبّت حىُف واجفاكُاث 1907 الَاي ولىاثذ ويؤلاوعا

ُت مت راجه بدذ َى والاخخالٌ ؼِش  ًفخلذ الذفاُ خم فةن ألاظاط َزا افخلش فةرا الذولي، اللاهىنن وكىاِذ ألخيام وفلا حٍش

ى ؤال ؤسواهه ؤَم اخذ  . اإلاؽشوُِت لابي َو

ى اإلاؽشوُ، الفّل لذ ٌعخلُم وال الؽشعي الذفاُ ًجىصن ال ؤهه ؤخش مّنىب  مً باإلالاومت الفلعىُني الؽّب خم َو

ش احل ش الذفاُ بدم بادِاثه الصخفُت اإلاّاًحر بلى اظدىذ الزي ؤلاظشاثُلي الاخخالٌ وبنهاء العُاس ي، مفحٍر جلٍش  لخبًر

ماٌ الفلعىُني الؽّب ِلى ِذواهه  بظشاثُل بان مهمت خلُلت ِلى الخإهُذ مً البذ وؤًما لذٍ، اإلاىلزة الاهخلامُت وألِا

 . باللىة ألسله اإلادخلت ؤلاظشاثُلي الاخخالٌ ظلىت ًلاوم مدخل ؼّب ؤمام هي بل ِلحها اِخذاء ؤمام لِعذ

 الخشب، كذو كاهىنن ؤو ؤلاوعاوي الذولي باللاهىنن اإلاُثاق مً 51 اإلاادة بمىحب الىفغ ًِ الؽشعي للذفاُ ـلت ال َىا

ىا اللىة، اظخّماٌ بلاهىنن اهما ٌن غحر بؽيل ؤلاظشاثُلُت الاخخالٌ ظلىاث جخلي َو حن َزًً بحن ملبى  اللاهىنن مً الفِش

 وكذ بلاهىنن الّمل ًبذؤ اإلاعلر الجزاُ وؽىء فبمجشد ؤظاظُت، بفىسة بُجهما الففل ِلى ؤلابلاء ًيبغي اللزان الذولي،

 ًِ الىٍش بفشف الخشب، وؽىء ِلى اإلاترجبت الخالت جىٍُم به اإلاىاه اللاهىنن باِخباٍس"  ؤلاوعاوي الذولي اللاهىنن" الخشب

ٌن ؤن مىىلُا للمشء ًمىً هُف رلً ًِ فمال اللىة اظخّماٌ كىاِذ  بكلُم لذ الىفغ ًِ الذفاُ خم جماسط دولت ؤن ًلى

 الّام الىٍام بممان الالتزام لحهاُ بل فُه بالعلىت وجمخْ الفّلُت ظُىشتها جدذ ؤي الّعىشي، اخخاللها جدذ ًلْ

 . (116)الَاي لىاثذ مً 43 للمادة وفلا فُه الّامت والعالمت

 داخل الاظدؽهادًت الّملُاث) َىا وجلفذ الجذاس لدؽُِذ مبرسا بظشاثُل حّخبٍر الزي التهذًذ بإن اإلادىمت وؤهذث

ىا خاسحها، مً ولِغ ألاسك جلً مً جيبْ  ؤلاظشاثُلي الّمم ٌن مً ًفهم َو  اللاثمت الذولت بففتها بظشاثُل بإن اإلادىمت كى

 اخذ اِخبر خُث جدخلها التي ألاساض ي مً لذَا معلخت هجماث وؽىء خالت في الؽشعي الذفاُ في الخم جفلذ باالخخالٌ

ٌن َزا ِلى الصخص ي بخّلُله َبخضش سوصالحن اإلادىمت كماة  بهفاف ِذم فُه اللشاس َزا ؤن الذولُت الّذٌ مدىمت مً اللى

خباس بّحن ؤخزها ما برا" بلىله إلظشاثُل،  لم ولىً ،" إلظشاثُل كاهىها جمم لم مدخلت اسك مً حؽً التي الهجماث ؤن مً الِا

خباس بّحن ًإخز  ِلى حّمل خُث الىاكْ بدىم الفلعىُيُت ألاساض ي جمم الاخخالٌ ظلىاث ؤن سوصالحن اللاض ي ظّادة الِا

 . العيان دونن ألاسك لم

                                                           
" وجو النظر ىذه بقولها  المحتلةالقانونية الناشئة عن تشيد الجدار في األراضي الفلسطينية  اآلثارقد بينت محكمة العدل الدولية في الرأي االستشاري الصادر عنها حول  (116)

االعتداءات عليها  أنإسرائيل ال تدعي  أن، يبدوا أخرىمن الميثاق بوجود حق طبيعي في الدفاع عن النفس في حالة شن دولة اعتداء مسلح على دولة  51ث تنص المادة حي
العمليات  )الذي يعتبر مبرر لتشيد الجدار الفلسطينية المحتلة وان التهديد  األرضإسرائيل تمارس السيطرة في  أن أيضا، ونالحظ أجنبيةتنسب إلى دولة  أنيمكن 

 ."وليس من خارجها األرضتنبع من داخل تلك  (االستشهادية 
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 جملً ال بظشاثُل ؤن اِخبر الزي الذولُت، الّذٌ مدىمت وهي ؤال دولُت كماثُت َُئت ؤِلى مً الخىم َزا ِلى بىاء

 ِذوان ًِ ِباسة راجه بدذ َى الاخخالٌ بإن جلش بالخالي اإلادخل، الفلعىُني الؽّب بمىاحهت الؽشعي الذفاُ في الخم

 ؤصخاب ًخمعً ؤن ًمىً خُث ،1967 ِام وُيُتالفلغ للمىاوم بظشاثُل اخخالٌ مىز الفلعىُني، الؽّب ِلى معخمش

 جىذسج اإلالاومت ؤفّاٌ ؤن ٌّخبر الزي الخىم، بهزا الذولُت الجىاثُت للمدىمت الاهممام معالت مً جخخىف التي الهىاحغ

 ٌوألافّا ؤلاظشاثُلُت الفّل وسدة الىفغ، ًِ الجماعي بالذفاُ الفلعىُني الؽّب خم مىاوها التي اإلاباخت ألافّاٌ لمً

ُت، غحر ِجها الىاججت ت العُاظُت اإلاىاكف ًِ بُّذا الذولي، اللاهىنن ِلحها ٌّاكب هجشاثم وحّخبر ؼِش ٌن مً إلاجمِى  التي الذو

ذ  الجزاُ مّىُاث ِشك ِىذ اللماجي العُاق ًِ مخخلفت ظُاظُت اإلاعإلت َزٍ ألن مّها، وجخّاوف بظشاثُل ؤِماٌ جٍا

 وججشم لالخخالٌ اإلالاومت الطخُت هضيهت دولُت كماثُت َُئت جذًً ؤن ًمىً ال ؤهه اِخباس ِلى ِلُه، ؤلاظشاثُلي الفلعىُني

ماٌ مماسظتها ظُاق في ِجها الفادسة ألافّاٌ  ًماسظه الزي الىفغ، ًِ الجماعي الؽشعي للذفاُ هدم حّخبر التي اإلالاومت أِل

 الؽشعي بالذفاُ بدلها جخزُس ؤن ًمىً ال ٌالاخخال ظلىاث ألن بظشاثُلُحن، مذهُحن للخل ؤدي لى ختى الفلعىُني الؽّب

ش  خُاة ِلى الخفاً ؼانها مً مؽشوِت ؤخشين وظاثل بلى جلجإ ؤن بمياهُت وحىد مْ الفلعىُيُحن، ِلى اإلاعخمش ِذوانها لخبًر

اء، مىاوىحها خ هجماث ووكف ألابٍش  ؤن اِخباس ِلى مباح الذفاُ فّل ًيىنن فال الىظاثل َزٍ وحىد فمْ لذَم الفىاٍس

زٍ ؤلهجماث، لذسء الىخُذة الىظُلت ًيىنن ؤن ًجب الىفغ ِلى الذفاُ في اللىة اظخخذام  باالوسخاب جخمثل الىظاثل َو

 خذ لىلْ الذاُِت والّشبُت الذولُت واإلابادساث اإلافاولاث ِملُت مْ الخجاوب خالٌ مً اإلادخلت الفلعىُيُت ألاساض ي مً

مىجها إلاىاوىحها بظشاثُل خماًت ًممً الزي ألامش غضة، اسوخق الفلعىُيُت للمىاوم ؤلاظشاثُلي لالخخالٌ  الِّؾ مً ٍو

 . اإلاعخللت الفلعىُيُت الذولت لجاهب وؤمان بعالم

 

 الخاجمت

 

ّخبر بًجابُت، خىىة الذولُت الجىاثُت للمدىمت ألاظاس ي للىٍام فلعىحن دولت اهممام ؤن ألاخحر في هخلق  َزا َو

 ؤخذ حّخبر ؤنها ًىفي الخعاثش، مً ؤهبر ظخيىنن لفلعىحن اإلاياظب فةن اإلالابل في غالُا، الثمً وان لى ختى الاهممام

ذ مً الفلعىُني الؽّب لخماًت الشدُِت آلالُاث  الطخاًا بهفاف في وظدعهم حذًت مىاحهت ؤلاظشاثُلُت الجشاثم مً اإلاٍض

اثالتهم،  ببادة حشاثم بإنها جىُُفها ًمىً التي لفلعىُني،ا الؽّب بدم اإلاشجىبت ؤلاظشاثُلُت والاهتهاواث الجشاثم جخابْ ليي ِو

مت خشب وحشاثم ؤلاوعاهُت، لذ وحشاثم حماُِت،  للمدىمت الفلعىُيُت العلىت جخىحه لم رلً وسغم ِذوان، وحٍش

. الُىم ختى الذولُت الجىاثُت

 الفلعىُني، الؽّب اءؤبً بدم حشاثمهم ِلى ؤلاظشاثُلُحن إلاداظبت ِلى لشفّها الذِىين ملف بِذاد لشوسة لىا وجبحن

ن
ً
جب اللعشي، وؤلابّاد الاظدُىان وحشاثم ألاظاس ي، سوما هٍام هفار بّذ اإلاشجىبت الجشاثم جلً جدذًذا  اإلالف ًيىنن ؤن ٍو
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ن
ً
ً ًجب لهزا ملىّت؛ وبِىاث لىزاثم مخممىا ت ًثبذ ما وبسفاق الاهتهاواث، جذٍو  ؤو الخدلُلاث بلى باإللافت ِلُه، اإلاّخذي ٍَى

ذ لتيا ؤلافاداث خذاء جٍا  اهتهىه الزي الخم ِلى جىق التي والذولُت الىوىُت اللاهىهُت اإلاشحُّت وجدذًذ الخاـل، الِا

ىا اإلاّخذي،  راث اإلادلُت والجمُّاث وؤلاكلُمُت، الذولُت الخلىكُت اإلاىٍماث جملىها التي الىزاثم مً الاظخفادة ًمىً َو

مىً ؤلاوعان، بدلىقن الفلت  باإلاىٍماث الاظخّاهت ًمىً هما الذولُت، الّفى مىٍمت مً واإلاُذاوي وياللاهى ؤلاسؼاد ولب ٍو

. الاخخفاؿ راث وؤلاكلُمُت الذولُت

 الزًً ألاشخاؿ ٌّاكب بدُث حىاثُت، معاولُت ؤلاظشاثُلُحن ٌعاءٌ اإلاذهُت، الفلعىُيُحن خلىقن بلى وباإللافت 

ماٌ هفزوا ؤو خىىىا ؤو ؤمشوا  وبملخط ى الذولُت، الجىاثُت اإلادىمت هٍام بملخط ى حشاثم حّخبر والتي اإلاؽشوِت غحر ألِا

ا وؤلاوعاوي الّام الذولي اللاهىنن كىاِذ  حىُف الجفاكُاث اإلاىمل وبشوجىوىلها 1949 لّام الشابّت حىُف اجفاكُت خفـى

 باسجياب آلامٍشً مالخلت في بدلها دولُت لجشاثم الضحر اكتراف مً جمشسث التي ألاوشاف خم ِلى هفذ كذ ،1977 لّام ألاسبْ

زا الىوىُت، مداهمها ؤمام خشب همجشمي ومعاءلتهم ومشجىبحها، الجشاثم َزٍ حن ؤواهىا ظىاء َو  مً ؤم دولت سحاٌ ؤو ِعىٍش

 الؽّب بدم البؽّت حشاثمهم ِلى ؤلاظشاثُلُحن إلاداظبت الذولُت الجىاثُت اإلادىمت بلى اللجىء لها ًدم خُث العُاظُحن،

ن الفلعىُني،
ً
 الىٍش بضن اللعشي، وؤلابّاد الاظدُىان وحشاثم ألاظاس ي، سوما هٍام هفار بّذ اإلاشجىبت الجشاثم لًث جدذًذا

خ ًِ ا الجشاثم َزٍ بذء جاٍس . اإلاعخمشة الجشاثم مً باِخباَس

، الدؽائم ملىالث ًِ وبُّذا  ـُاغت هدى الجهىد ول وجىفهش فحها جخمافش ووىُت آلُت بهخاج مً البذ والخفاٌئ

ضلت الاخخالٌ ملاومت بلى تهذف ؼاملت ووىُت ةبظتراجُجي اث وافت ِلى ِو  باِخباٍس واللاهىهُت والعُاظُت الاكخفادًت اإلاعخٍى

زا الّىفشي، والففل الخمحز ؤظاط ِلى الضحر ؤساض ي اخخالٌ ِلى كاثم هٍام ت ًخىلب َو  ًجب التي ؤلاحشاءاث مً مجمِى

 : ألاحي الىدى ِلى مخيامل بؽيل اجخارَا

ت حؽىُل ِلى الّمل ًجب 2 -  مً ميىهت الشظمي الذولي اإلاعخىين ِلى الفلعىُيُت الىوىُت لللمُت مىاـشة مجمِى

ٌن ت بكشاس ِىذ اإلاخدذة ألامم ؤمام الفلعىُيُت اللمُت ظاهذث التي الذو  ِلى ؤلاظشاثُلي الّذوان ؤزىاء ؤو اإلاشاكبت، الّمٍى

ٌن حذي بؽيل حؽاوسنلل مّها اإلاجاٌ ًفخذ الزي ألامش ِضة، كىاُ ِلى ألاخحر  للجمُّت واسثت اظخثىاثُت دوسة اوّلاد ولب خى

 1950 ظىت (5) 377 سكم بلشاس الّام الجمُّت ًِ الفادس ( العلم احل مً الاجداد ِىىان) جدذ اإلاخدذة لألمم الّامت

 بظشاثُل ًجبر سكشا بـذاس دونن للخُلىلت مخّعف بؽيل اإلاخدذة الىالًاث حعخخذمه الزي الفُخى الىلن خم ؤمام للىكىف

 ِلى الّمل وحب لزا الذولي اإلاعخىين ِلى والعلم ألامً يهذد الزي ألامش ؤإلادخلت الفلعىُيُت ألاساض ي مً الاوسخاب ِلى

ّاث حّذًل  هفىؿ جخممً بدُث الذولُت، الجىاثُت الىالًت معإلت ِلى حؽخمل وي (الجضاثُت) الفلعىُيُت الىوىُت الدؽَش

 .الفلعىُيُت الىوىُت اإلاداهم في الخشب مجشمي مالخلت مً هخمىً وي ؤلاوعان، لخلىقن ًمتالجغ الاهتهاواث ِلى حّاكب

ٌن ماجمش الوّلاد الذِىة3 -  بةلضام الذولي اإلاجخمْ به هىالب ألاسبْ حىُف اجفاكُاث في العامُت اإلاخّاكذة ألاوشاف الذو

 لإلفشاج بظشاثُل ِلى والمضي خشب ؤظشين فلعىُيُحناٌ ألاظشين واِخباس ؤلاوعاوي، الذولي اللاهىنن كىاِذ باخترام بظشاثُل
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م الاظخمشاس واِخباس ؤوظلى اجفاكُت كبل اِخللىا الزًً ألاظشين ًِ مت بإظَش ا هزلً خشب هجٍش  جفشفاتها لبي ِلى بحباَس

ا الفلعىُني الؽّب بدم كاهىهُت غحر  بالتزاماتها جفي ؤن ًجب التي الفلعىُيُت للمىاوم باالخخالٌ اللاثمت العلىت باِخباَس

داث وبداهت اإلادخل، الؽّب ججاٍ ؤلاواس بهزا  بالذفاُ خلها بةواس جىذسج غضة ِلى الخشب ؤن حّخبر التي ؤلاظشاثُلُت الخفٍش

داث َزٍ ان واِخباس الىفغ ًِ  بؽيل الاخخالٌ وحىد جىَشغ بلى الهادف الّذوان ؤؼياٌ مً ؼيل راتها بدذ حّخبر الخفٍش

 اإلاىاوم في بىحىدَا بظشاثُل اِتراف لممان اإلاىاظبت آلالُاث بًجاد وؤًما اإلادخلت، ةالفلعىُني ألاسك ِلى داثم

 . ألاساض ي لهزٍ مدخلت هعلىت الفلعىُيُت

ىبذ التي الذولُت الجشاثم ِلى واإلاداظبت اإلاعاءلت وٍشم ؤن بمّشفت ًلترنن ؤن ًجب 4 -
ُط
 ؼاق الفلعىُيُحن، بدم اسج

ل، ْ مِذ ًجب ؤهه ٌّني الزي ألامش ووٍى
ّ
ّت هخاثج جىك  باألداء جخّلم ومدؽّبت ِذًذة ألظباب ورلً اإلادىمت، مً ظَش

ّخبر التي للمدىمت الىاكعي
ُط
 اإلاذعي ؤداء ٌل في والظُما بها، اسجبىذ التي العِئت وبالعمّت فاِلت، غحر ماظعت ِام بؽيل ح

ل ؿوهم اللىحعدُت اإلاؽىالث ٌل وفي الفلعىُيُت، الخالت مً ومىكفه العابم الّام  وحّشاء حّشاءَما حّاوي اللزًً الخمٍى

ما ن ؤدائها، في جإزحَر
ً
ىال ٌن بلى ـو  ولب ًجب اإلاىىلم َزا مً اإلاؽىالث، مً رلً وغحر ِملها، به ًدعم الزي ؤلاحشاءاث وى

 وعانؤلا بدلىقن الفلت راث اإلادلُت والجمُّاث وؤلاكلُمُت، الذولُت الخلىكُت اإلاىٍماث جملىها التي الىزاثم مً الاظخفادة

. ؤلاظشاثُلُحن لذ الذِىين ملف بِذاد ؤحل مً

 اظتراجُجُا ظُاق في اإلاهمت الخىىة َزٍ كشاءة ًجب فةهه الذولُت، الجىاًاث مدىمت بلى الخىحه فاِلُت لممان -5

 لطخاًا اإلاعخدلت للّذالت حعُِغ دونن مً الخلىق، بلى سثِس ي بؽيل ومعدىذة وألاَذاف، اإلاّالم واضخت ؼاملت ووىُت

. راجه خذ في غاًت ًيىنن ؤن ًجب الّذالت جدلُم ألن ِلحها، معاومت ؤو الذولي، لللاهىنن الجعُمت هتهاواثالا

ـــــشاحـــْ كاثمت      اإلاـ

 الّشبُت باللضت اإلاشاحْ: ؤوال

I. ـــــخب  واإلاالفاث الىــ
اب  الشوط، ؤبى ؤخمذ .1 ت،ؤلا الخذًث، الجامعي اإلاىخب ،(ه.د) الذولي، والّىف والخىشف ؤلاَس . 2000 ظىىذٍس

ت، ألاولى، الىبّت الجذًذة، الجامّت داس ،ؤلاوعاوي الذولي اللاهىنن جىفُز آلُاث ؤمىت، بىصٍىت ؤمدمذي .2  ؤلاظىىذٍس
2014 .
 ميؽىساث ،(ه.د) الشاَىت، اإلاشخلت ومالمذ الفلعىُيُت اللمُت العالم، ِبذ ظُّذ اإلاهمت، ؤلاله ِبذ فااد، ؤخمذ ؤبى .3

  .2005 باه،الش الذًملشاوي، ألافم

اب حشاثم الذًً، مخي خعحن ؤظامت .4  الخذًث، الّشبي اإلاىخب ،(ه.د) ،(جدلُلُت دساظت) واإلادلي الذولي اإلاعخىين ِلى ؤلاَس

ت،   .2009 ؤلاظىىذٍس
اب فلعىحن ِىدة، حهاد .5 . 2002 ،(ن.ب.د) اإلادشوظت، مفش داس ،(ه.د) ؤلاظشاثُلُت، الذولت وبَس
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 ،الذاثمت الذولُت الجىاثُت اإلادىمت بلى اإلااكخت اإلاداهم مً الذولي الجىاجي اءاللن جىىسن ،خمُذ الشصاق ِبذ خُذس .6

 . 2008 ألاسدن، ،والبرمجُاث لليؽش ؼخاث داس -اللاهىهُت الىخب داس
 .2000 ؤلاوعان، خلىقن لذساظاث اللاَشة مشهض ألاكص ى، اهخفالت ًىمُاث مدمذ، الذًً ِفام خعً، .7

اب كبِس ي، ومدمذ الشفاعي ٌهش ؤبى سها .8   .2003 لبىان، الشخاب، ماظعت ألاولى، الىبّت الّشبي، والعالم الفهُىوي ؤلاَس

مت ،غضوي مدمذ ظلُم .9  ،واليؽش للىباِت الجامّت ؼباب ماظعت ،الثاهُت الىبّت البؽشي، الجيغ ببادة حٍش
ت   .1982 ،ؤلاظىىذٍس

. 2007 ،اللاَشة ،لليؽش ألاخمذي داس ،ألاولى الىبّت ،اإلالاومت ِفش ،فىصي واسقن .10
 اإلاّاسف، ميؽإة الهُمىت، كاهىنن ؤم اللاهىنن َُمىت الذولُت الجىاثُت اإلادىمت ًىظف، وباظُل مدمىد خلُل لاسين .11

. 2008 ه، بذونن

ت، الجامعي، الفىش داس الذولُت، الجضاء مدىمت هٍام في ؤظاظُت كىاِذ حجاصي، بُىمي الفخاح ِبذ .12  ؤلاظىىذٍس
. 2006 ألاولى، الىبّت مفش،

ض، الىاـش ِبذ .13 ابي العُاس ي الىٍام خٍش ت مْ ملاسهت دساظت) ؤلاظشاثُلي ؤلاَس  في الّىفشّين والىٍام والفاؼعدُت الىاٍص
لُا حىىب   .1997 ،(ن.ب.د) مذبىلي، مىخبت ألاولى، الىبّت ،(بفٍش

  .2000 ،1ه غضة، اإلادخلت، ألاساض ي في واهىباكها الشابّت حىُف اجفاكُت الىفش، ؤبى الشخمً ِبذ .14

 الثلافت، داس ألاولى، الىبّت الذولُت، الجىاثُت اإلادىمت لىء في ؤلاوعاوي الذولي اللاهىنن اإلاخضومي، مدمىد ِمش .15
2009 .
اب، ـىاِت ِماد، الضني ِبذ .16  ألاسدن، الىفاجغ، داس ألاولى، الىبّت ،-الخلُلي الّىف مىوً ًِ البدث في -ؤلاَس
2003  .
ُت ؤلاظشاثُلي الاخخالٌ خعحن، غاصين .17  دمؽم، الّشب، الىخاب اجداد ،(ه.د) ، الاظدؽهادًت، والّملُاث اإلالاومت وؼِش
2007.  
 .2010 الثلافت، داس ألاولى، الىبّت واخخفاـاتها، الذاثمت الذولُت الجىاثُت اإلادىمت ٌؽىي، مّمش لُىذة .18

 جشحمت وآخشون، فِؽلش لىسوغ جإلُف الخشب حشاثم هخاب مً ؤلاوعاهُت، لذ الجشاثم بعُىوي، ؼٍشف مدمىد .19
 .2007 ألاسدن، الثاهُت، الىبّت لليؽش، ؤصمىت داس الّؽشاوي، خىان جلذًم معّىد، غاصين

 والىزاثم الىخب داس ؤلاوعاوي، الذولي اللاهىنن في الاخخالٌ جدذ للمذهُحن ألامىُت الخماًت ،داود ؤخمذ مدمذ .20
  .2008 مفش، اللىمُت،

اب حشادي، ؤخمذ ولُذ مدمذ .21 ّت في ؤلاَس   .2008 بحروث، والخىصَْ، لليؽش الىفاجغ داس ،(ه.د) واللاهىن، الؽَش

ً، الىاخذ اللشنن َحروؼُما-غضة َىلىوىظذ وامل، مجذي .22  -اللاَشة الّشبي، الىخاب داس ألاولى، الىبّت والّؽٍش
  .2010 دمؽم،

اب اللذاوي، ًىظف مفىفى .23  .2005 الجضاثش، كشوبت، داس ألاولى، الىبّت الذولي، اللاهىنن ٌل في الفهُىوي ؤلاَس
ً، اللذس ي مىس ى .24 ت، اإلاّاسف ميؽإة ،(ه.د) ،الذولي واللاهىنن الفلعىُني للؽّب الذولُت الخماًت الذٍو  باإلظىىذٍس

  .2004 مفش،
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ً، كذس ي حمُل مىس ى .25 اب الذٍو  الؽّب بدم اإلاشجىبت ؤلاظشاثُلُت للجشاثم دساظت»  ،الذولي واللاهىنن ؤلاَس

ت اإلاّاسف ميؽإة ،(ه.د) ،«ألاكص ى اهخفالت خالٌ الفلعىُني  .2003 مفش، ،باإلظىىذٍس
اب خماد، هماٌ .26  والخىصَْ، واليؽش للذساظاث الجامُّت اإلااظعت الّام، الذولي هىنناللا لىء في واإلالاومت ؤلاَس

  .2003 لبىان، بحروث، ألاولى، الىبّت

اب ملاومت) ألاوساق خلي لّبت َاسون، فشغلي .27 اب ؤم ؤلاَس  داس ،(ه.د) إلاياوي،ا ِلي وجلذًم مشاحّت ،(اإلالاومت؟ بَس
  .2006 اللاَشة، الثالث، الّذد الثلافُت، الىافي ظلعلت واليؽش، للىباِت لليؽش الىافي

اب خمِغ، ؤخمذ هللا َبت .28 ٌن في والّىف والّفشاُ ؤلاَس  .2011 مفش، اللاهىهُت، الىفاء مىخبت ،(ه.د) ،الضشبُت الذو
 . 2001اللاَشة، الّشبُت، الجهمت داس الذولُت، ولُتللمعا اللاهىوي الىٍام في الفشد مشهض ِالم، ؤخمذ واثل .29

اب الىُالوي، َُثم .30  .1997 اللاَشة، الؽشوق، داس ألاولى، الىبّت ،(بظشاثُل همىرج) دولت ًاظغ ؤلاَس

II. والذساظاث واإلالاالث اإلاجالث 
اب» الزًب، زابذ وؤخمذ هؽً مدمذ ؤؼشف .1  ،«اإلاىاحهت لُاثوآ... ألاظالُب والّؽٍشً الخادي اللشنن في الذولي ؤلاَس

ذ، ،الثاهُت الّام ،(6) الّذد ؤلاظتراجُجُت، للذساظاث الذبلىماس ي اإلاشهض بظتراجُجُت، دساظاث مجلت  .2001 دٌعمبر اليٍى

 ًِ جفذس دوسٍت وؽشة ،(44) الّذد الىوً، ؤبىاء ،«الفلعىُيُت العاخت ِلى العُاظُت الخىىساث»  فااد، ؤخمذ ؤبى .2

  .2009 هىفمبر ة،الاحخماعي الثلافُت الخشهت
ت .3 ىُت اإلاخدذة الىالًاث ومىكف واخخفاـها وبُّتها الذولُت الجىاثُت اإلادىمت اللذس ي، باِس  مجلت مجها، وبظشاثُل ألامٍش

 .2004 الثاوي، الّذد ،20 اإلاجلذ واللاهىهُت، الاكخفادًت للّلىم دمؽم حامّت
 باألَشام، وؤلاظتراجُجُت العُاظُت الذساظاث هضمش والهشظً، والبىظىت فلعىحن في الخشب حشاثم ؼُخت، ِلي خعام .4

. 2002 اللاَشة،

 اإلاجلت مً مخخاساث ،"الّذالت؟ مفلخت في -الذولُت الجىاثُت واإلادىمت الاهخلالُت اإلاشخلت في الّذالت" دوهُدؾ، دساصان .5
 .2007 ظبخمبر ،867 الّذد ،89 اإلاجلذ ألاخمش، للفلُب الذولُت

ابؤلا حعببذ هُف»  ،دًىن دًفُذ .6 ىُت والخُاهت ؤلاظشاثُلي َس ٌن 11 هجىم في ألامٍش  الفىش مجلت ،ُِذ ُِاد جشحمت ،«ؤًلى
 .2002-2001 ؼخاء خٍشف ،(15) الّذد ،العُاس ي

 الّذد ظُاظاث، فلعىُني، همىرج هدى:العلمُت اإلالاومت في الذولي اللماء والدؽهحر، الخٍلم دبلىماظُت جىام، سؼاد .7

20، 2012 . 
  .1990 لّام ،)67( الّذد الىخذة، مجلت ،«اإلادخلت الفلعىُيُت ألاساض ي في الفهُىوي ابؤلاٍس»  حاد، ِماد .8

اب مفهىم»  مفلر، ِفام .9 اب الذولي واإلاىكف ؤلاَس اب الذولت بَس  العابْ الّذد العُاس ي، الفىش مجلت ،«اإلاىٍماث وبَس
 .2002 ؼخاء -خٍشف الخامعت، الّام ِؽش،

 هخاب اجداد العُاس ي، الفىش مجلت الفلعىُني، الؽّب ِلى َـىلـىهـىظـذواٌ ؤلاظشاثُلي الجِـؾ خعحن، غاصين .10
 .2002 دمؽم، ،(16) الّذد ظىسٍا،

ن 60 مً ؤهثر وظلىه جخىاـل غضة في الصجاُِت حي مجضسة .11
ً
 .2014 ًىلُى 20 في وؽش الخُاة، صخُفت ،كخُال

 الّذد والثالزىن، الخادًت الّام الّشبي، اإلاعخلبل مجلت ،«غضة كىاُ خفاس ِلى بظشاثُل مداهمت»  الشب، ؤبى مذمذ .12
 .2009 ًىاًش الّشبُت، الىخذة دساظاث مشهض ،(359)

http://alhayat.com/Articles/3692335/%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%88%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-60-%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%8B
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ت، ؤلاراِت ،ؼهُذا 1363 بلى غضة ِلى ؤلاظشاثُلي الّذوان مً 24ـ اٌ ومالي خفُلت اسجفاُ: ؤلاراِت مشاظل .13   31الجضاثٍش

 .2014 ًىلُى
 ،"للمداهمت ِجها اإلاعاولحن جلذًم بمياهُت ومذي اإلادخلت الفلعىُيُت ألاساض ي في ؤلاظشاثُلُت الجشاثم" الىشاوهت، مخلذ .14

ذ، حامّت الخلىق، مجلت  .2003 اليٍى

III. امُّتالج والذساظاث الشظاثل 
اب الّحن، ؤبى َالٌ صاًذ حماٌ .1  البدىر مّهذ اللاهىن، في الذهخىساٍ دسحت لىُل سظالت الذولي، اللاهىنن وؤخيام ؤلاَس

ٌن حامّت الّشبُت، والذساظاث   .2004 اللاَشة، الّشبُت، الذو
  فلعىحن، لىوىُت،ا الىجاح حامّت ماحعخحر، سظالت اإلادخلت، الفلعىُيُت ألاساض ي في اإلاذهُحن خمذان،خماًت ؤمُىت .2

2009 .
تراف ؤزش الىُالوي، مفىفى سحب فاسط .3  الؽّب بدم حشاثمها ًِ بظشاثُل معاولُت ِلى الفلعىُيُت بالذولت الِا

ش، حامّت الخلىقن ولُت ،الّام اللاهىنن ماحعخحر ،"جدلُلُت دساظت "الفلعىُني  .2013 غضة، ألاَص
ب فذوين .4 شي، الزٍو ن البدث َزا مكذ الذولُت، الجىاثُت اإلادىمت الِى

ً
 اللاهىنن في اإلااحعخحر دسحت هُل إلاخىلباث اظخىماال

. 2014 بحرصٍذ، حامّت الّلُا، الذساظاث ولُت

IV. الّلمُت واإلاذاخالث اإلااجمشاث 

تي الىذوة في ؤللُذ مدالشة غضة، ِلى للّذوان ؤلاكلُمُت ألابّاد لخىد، وعِب
ّ
ٌن الىذواث بشهامج" هٍمها ال  خى

خ الذًملشاوي الخجذد ةخشن في" الّامت العُاظاث    .2009 حاهفي 24 بخاٍس

V. الذولُت والىزاثم اإلاىازُم 

ت الخشب وؤِشاف كىاهحن باخترام الخاـت الثاهُت الَاي اجفاكُت .1  لّام جمبرظب 29 في اإلااسخت بها اإلالخلت والالثدت البًر
1899 . 

ت الخشب وؤِشاف كىاهحن باخترام الخاـت الشابّت الَاي اجفاكُت .2  . 1907ؤهخىبش 18 في اإلااسخت بها اإلالخلت ثدتوالال البًر

 .1949 ؤوث 12 في اإلااسخت الخشب ؤظشين مّاملت بؽإن الثالثت حىُف اجفاكُت .3

 .1949 ؤوث 12 في اإلااسخت الخشب وكذ في اإلاذهُحن ألاشخاؿ خماًت بؽإن الشابّت حىُف اجفاكُت .4

ٌناٌ .5 ٌن ؤلالافي بشوجىوى خ الفادس الذولُت اإلاعلخت الجزاِاث ًاضخا بدماًت اإلاخّلم حىُف الجفاكُاث ألاو  ًىهُه 8 بخاٍس
1977 . 

ٌناٌ .6 خ الفادس ّدولُت الضحر اإلاعلخت الجزاِاث ضخاًا بدماًت اإلاخّلم حىُف الجفاكُاث الثاوي ؤلالافي بشوجىوى  ًىهُه 8 بخاٍس
1977 . 

. 1993 ظبخمبر13 في اإلاىكّت ؤوظلى اجفاكُت .7

. 17/07/1998 في اإلاّخمذ ةالذولي الجىاثُت للمدىمت ألاظاس ي الىٍام .8

VI. ش  واليؽشاث الخلاٍس
ش .1 ت الفلعىُيُت الهُئت العادط، العىىين الخلٍش

ّ
 دٌعمبر 31 الفلعىُني، اإلاىاوً خلىقن خالت اإلاىاوً، لخلىقن اإلاعخلل

2000. 

http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20140731/8675.html
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ش .2  الىزُلت مسقن ،2000 ؤهخىبش ،(اإلامُخت لللّىة اإلافشه الاظخخذام) اإلادخلت، وألاساض ي بظشاثُل الذولُت الّفى مىٍمت جلٍش
(00 /41/15 MDE).  

اوي، داوود .3 ش ظلعلت دِس ش ،(24) اللاهىهُت الخلاٍس ٌن جلٍش  بظشاثُل معاولُت: ؤلاوعاهُت لذ والجشاثم الخشب حشاثم خى

. 2001هللا، سام ؤلاوعان، لخلىقن اإلاعخللت الفلعىُيُت الهُئت ألاكص ى، اهخفالت خالٌ الجشاثم ًِ الذولُت

ش .4 خ ألاكص ى، اهخفالت خالٌ الفلعىُيُت الخعاثش بّىىان ،مفخاح ماظعت ًِ ـادس جلٍش  .24/5/2001 بخاٍس
ش .5  خلىقن ألاولى، الىبّت ،2002 للّام دٌعمبر 31 (PCHR) ؤلاوعان لخلىقن الفلعىُني اإلاشهض ًِ الفادس العىىين الخلٍش

ت الىبْ ل في وؽش غضة، للمشهض مدفٌى  .2003 ؤبٍش
ش .6 ت الهُئت جلٍش

ّ
ٌن ؤلاوعان لخلىقن اإلاعخلل ا 2006 ِام خالٌ الفلعىُني ؤلاوعان لخلىقن ؤلاظشاثُلُت الاهتهاواث خى  وؤزَش

.  2007 هللا، سام الفلعىُيُت، العلىت ؤداء ِلى

ُت جشظُخ ؤصاسوف، فالىخِىا .7  دولت اظخلالٌ بهجاص في الذولُت اإلاداهم بها جمىلْ التي ألادواس: "اللاهىهُت الؽِش
 والاكخفادًت، والعُاظُت اللاهىهُت الاوّياظاث الفلعىُيُت الذولت ًِ رالبذ"بحرصٍذ حامّت الخلىق، ،مّهذ"فلعىحن

 .2011 فلعىحن هللا، سام
ذ .8 ذة ألاولى الففدت ِلى وؽش اإلاخدذة، لألمم الّام ألامحن جفٍش خ اإلالذظُت اللذط لجٍش  .20/12/2012 بخاٍس

ٌن ِلى اإلاترجبت اللاهىهُت الاظخدلاكاث ِالوهت، غاصين ًاظش .9  الهُئت اإلاخدذة، ألامم في مشاكب دولت ِلى فلعىحن خفى

ش ظلعلت ؤلاوعان، لخلىقن اإلاعخللت خ ،(79) كاهىهُت جلاٍس اسة جاٍس . 22/11/2013 الٍض
ش .10 ن 25/1395الـ للُىم الىاس جدذ جلاوم غضة»: بّىىان جلٍش

ً
ذج 8100و ؼهُذا  31 في وؽش لإلِالم، الفلعىُني اإلاشهض ،«ٍس

 .2014 ًىلُى
ش .11 ٌن ِلى ؤلاظشاثُلُت الضاساث «:جلٍش  ،(4324) الّذد ،ووحؾ ساًدغ َُىمً مىٍمت ،»حماعي ِلاب ؤّنها ًبذو اإلاىاص

ىسن، لُت 10 هٍُى  .2014 حٍى
ن 25/1395الـ للُىم الىاس جدذ جلاوم غضة»: بّىىان سجلشين .12

ً
ذ 8100و ؼهُذا  31 في وؽش لإلِالم، الفلعىُني اإلاشهض ،«حٍش

  .2014 ًىلُى

ٌن الّفف" ِملُت غضة، كىاُ ِلى ؤلاظشاثُلي الّذوان: (22) سكم مّلىماث ملف .13 " الفامذ الجشف" ِملُت " -اإلاإوى
خىهت بمشهض واإلاّلىماث ألاسؼُف كعم بِذاد 26/8/2014  –7/7/2014  .2015 لبىان، –بحروث والاظدؽاساث، للذساظاث الٍض

VII. الالىتروهُت واإلاىاكْ اإلالاالث 
ت بذوي، ببشاَُم .1 ب إلاارا..  الذولُت الجىاًاث مدىمت في فلعىحن ِمٍى  ،2015 ًىاًش 17 ،”الىوً“ ،!!الاخخالٌ؟ دولت جِش

 :الخالي اإلاىكْ ِلى ميؽىسن
http://alwatan.com/details/46053 

 ،3 ِذد ؤلالىتروهُت، حذٌ مجلت بظشاثُل، في الفلعىُيُحن ًذ في ةهمالي هإداة الذولي اللاهىنن خىسي، َالت بؽاساث، .2
: الخالي اإلاىكْ ِلى ميؽىسن الىشمل، مذي مىكْ ِلى ميؽىسة ،10/5/2012

mada-research.org 
اب اإلالاومت بحن الخفٍشم»  خعحن، غاصين .3 خ البفشة، ؼبىت ،«الذولي اللاهىنن في وؤلاَس  ،(ث.د) م،2012 هِعان 28 بخاٍس

  :الخالي اإلاىكْ

https://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=159412
http://www.alwasatnews.com/4324/news/read/902867/1.html
https://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=159412
http://www.alzaytouna.net/arabic/data/attachments/ReportsZ/2014/Israeli_Aggression_Gaza_11-14.pdf
http://www.alzaytouna.net/arabic/data/attachments/ReportsZ/2014/Israeli_Aggression_Gaza_11-14.pdf
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http://www.albasrah.net/ar_articles_2012/0412/qazi_280412.htm 

 الجىاجي اللاهىنن في دساظت :اللاهىهُت اإلاعاءلت وآلُاث الجشاثم: غضة كىاُ ِلى اإلاعخمش الّذوان ُِذ، ؤبى مىس ى هللا ِبذ .4
خ الذولي، خىهت مشهض مىكْ الذساظت ِلى لالواُل ،2014 دٌعمبر 2 بخاٍس : والاظدؽاساث ساظاثللذ الٍض

http://www.alzaytouna.net/permalink/83340.html 

 :جدذًث آخش هللا، سام الذولُت، الجىاًاث مدىمت بلى الاهممام بّذ الفلعىُيُحن ؤمام وجدذًاث فشؿ ًىوغ، مدمذ .5
ىدؾ، بخىكُذ (12:00) ،2015 الثاوي واهىنن/ ًىاًش ٩ الجمّت،  :الخالي اإلاىكْ ِلى ميؽىسن غٍش

http://www.alhayat.com/Articles/6715296/% 
ش .6 ش ،2009 لّام الفلعىُني الاظتراجُجي الخلٍش خىهت مشهض ألاولى، الىبّت ـالر، مدمذ مدعً جدٍش  للذساظاث الٍض

 :الخالي اإلاىكْ ِلى ميؽىسن ،2010 لبىان، -بحروث والاظدؽاساث،
www.badil.org  

: الخالي الالىترووي اإلاىكْ ِلى ميؽىسن الذولُت، الجىاثُت واإلادىمت فلعىحن كفِؽه، مّتز .7
http://www.qanon.ps/news.php?action=view&id=17781 

ذة لإلظشاثُلُحن، الجىاثُت اإلاعاءلت .8 خ ، 42 الّذد الّىدة، خم حٍش اسة جاٍس  :الخالي الالىترووي اإلاىكْ ِلى ،22/11/2013 الٍض
http://www.badil.org/en/haq-alawda/item/1559-art-12 

ت ؤم تهذًذ ؤهي  -الذولُت الجىاثُت إلادىمت مىهخاٌ، حِعُيا .9 خ ، وفلعىحن؟ إلظشاثُل فـش  ،2014 دٌعمبر 4: اليؽش جاٍس

 :الخالي اإلاىكْ ِلى ميؽىسن
https://www.opendemocracy.net/openglobalrights/jessica- 

خ الفلعىُني، خمشألا الهالٌ حمُّت .10 اسة جاٍس  :الخالي الالىترووي اإلاىكْ ِلى. 20/11/2013 الٍض
 http//www.palesteners.org  
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