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مقدمة:

يتوجÖ �لتاأكيد �ليوΩ، خا�صة يف Vصوء �العتد�ء�ت �الإ�رش�Fيلية �ملتو��صلة على قطا´ 

غزة، و�ل�صفة �ل¨ربية، و�ل≥د�ص �ملëتلة، على �أن �ل≥�صية �لفل�صطينية هي ق�صية �حتالل، 

تمُوحي  �أن  �ملفاوVصات  عب   Ωيو كل  a`”�إ�رش�Fيل“ –اول  �الأرVص.  على  �صيادة  وق�صية 

fiاولة  �حتالل،  ق�صية   âولي�ص �صيا�صية،  ق�صية  �إال   âلي�ص �لفل�صطينية  �ل≥�صية  باأن 

بكل �لو�صاFل �ملمكنة نفي ح≥و¥ �ل�صعÖ �لفل�صطيني على �أرVص¬ و�صيادت¬، و�لتفلâ من 

و�جباتها بو�صفها دولة �حتالل من خالل aرVصها �◊�صار غري �ل≥انوÊ على قطا´ غزة 

منذ حزير�ن/ يونيو 2007.

تمُوDكد �ملفاوVصات �ل≥اFمة منذ �صنو�ت طويلة، و�الأحد�ç �لتي ر�a≥تها على �أن ”�إ�رش�Fيل“ 

�أن تعرت±، بال�صيادة �لفل�صطينية على �الأرVص. a`”�إ�رش�Fيل“ �لتي  ال تعرت±، وال تريد 

�مVُصطرت �إ¤ �لرحيل عن قطا´ غزة �أب≥â �صيطرتها على �ملعابر �لفل�صطينية بعد �إبر�مها 

�إن  �ل≥ول  يكن  ال  وبذلك   ،2005/11/15 يف  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  مع   íaر معب  �تفاقية 

�ل�صيادة على �◊دود منت≥�صة، و�ملëتل   âيلي قد رحل عن غزة ما د�مF�ي�ص �الإ�رش÷�

 Jean ها جان كومباكوaال�صيادة كما يعرa .´من �ل≥طا êرîل يمُ≥ّرر من يدخل �أو ي�R ما

Combacau �أحد م�صاهري �ل≥انون �لدو› �لعاΩ باأنها ”�ل�صكل �ل≥انوÊ لال�صت≥الل �لفعلي 

 .
الأي دولة“1

ذ�تي   ºحك الإد�رة  ترتيبات  �صوى  �÷زFية،  وتطبي≥اتها  �أو�صلو  �تفاقيات  “ãل   ⁄

وXيفتها �إقامة نظاΩ حكº موDقâ يف قطا´ غزة و�ل�صفة �ل¨ربية، بانتظار �إمكانية �لتو�صل 

يëمل �صهادة �لدكتور�√ يف �ل≥انون �لدو›، وهو باحå قانوÊ متî�ص�ص. وŒدر �الإ�صارة �إ¤ �أن هذ√ �لدر��صة 
*

k عن مركز �لزيتونة يف كتاب م�صت≥ل. k لدر��صة �أو�صع للباحå حول �ملوVصو´ ذ�ت¬ �صت�صدر قريبا تعّد ملî�صا
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و�مل�صتوطنات.  و�◊دود،   ،ÚÄو�لالج �ل≥د�ص،  و�أبرRها  �ل≥�صايا،  مرVص m÷ميع   xحل �إ¤ 

 ،Ωدîإن هذ√ �التفاقيات ال ت� �ل≥ول  a ،2000اإن¬ يكن  لكن مع تطور �الأحد�ç بعد �صنة 

جديدة  ��صرت�تيجية  –ديد  لذلك   Öويج مفاوVصات،  الأي   k �أ�صا�صا تكون  الأن   íت�صل وال 

للمفاوVصات قاFمة على ترتيR Öمني الن�صëاب �ل≥و�ت �الإ�رش�Fيلية من �الأر�Vصي �ملëتلة 

ح�صÖ قر�ر�ت �ل�رشعية �لدولية، ودون مر�وغة �صيا�صية. �إن �◊رب �الأخرية على غزة 

قو�ت   âرشع� عندما  �لفل�صطينية  لالأر�Vصي  �الإ�رش�Fيلي  �الحتالل  ب�صاعة  للعا⁄   åبتKأ�

k يف تنفيذ عملية ع�صكرية و��صعة �لنطا¥ يف قطا´  �الحتالل منذ 2008/12/27، وملدة 22 يوما

�أ�صمتها �لر�صا�ص �مل�صبوب، و�لتي �بتد�أت ب≥�ص∞ جوي و��صع �لنطا¥ ��صتهد±  غزة 

و�ملوD�ص�صات  �لوR�ر�ت  وم≥ار  حما�ص،  حركة  وم≥ار  �لفل�صطينية،  �ل�رشطة  م≥ار   Öأغل�

k من �◊كومة �الإ�رش�Fيلية  �ملدنية �ملد�رة من قبل �◊كومة �لفل�صطينية �مل≥الة يف غزة، �صعيا

لفرVص �رشوطها على �ل�صعÖ �لفل�صطيني.

اأوًل: �صرì قاfوين لfتهاكات القاfون الدو› الإf�صاين 

‘ قطاع غزة خالل احلرب:

V kصّد �صكان قطا´  يف Xّل �صمâ دو› مريÖ، �صنâّ قو�ت �الحتالل �الإ�رش�Fيلي حربا

 Ωيو Xهرية  �صاعات  aفي   ،1967 �صنة  لل≥طا´  �حتاللها  منذ  �الأعن∞  هي   Úملدني� غزة 

�ل�صبâ �ملو�a≤ 2008/12/27 �صنâّ تلك �ل≥و�ت �صل�صلة من غار�تها �÷وية �ملباغتة على 

�لعديد من �مل≥ار �الأمنية و�ل�رشطية �لتابعة للëكومة يف غزة، و�ملن�صاآت �ملدنية. وقد تز�من 

توقي∞ �ل≥�ص∞ مع �نتهاء aرتة �لدو�Ω �ل�صباحي وبدء �لفرتة �مل�صاFية يف مد�ر�ص �ل≥طا´ 

�لتي تعرVصâ لل≥�ص∞.  �ل�رشطة  �أو يف fiي§ م≥ر�ت  �لكãري منها مبëاذ�ة  �لتي يتو�جد 

�إال  �لفل�صطينية،  �مل≥اومة  الأaر�د  معاقل  هجومها  يف   âaصتهد�� �أنها  ”�إ�رش�Fيل“  وتدعي 

 Úفيëلل�ص �ليومية  و�لت≥ارير  �الإن�صان،  ح≥و¥  مر�كز  عن  �ل�صادرة  �لت≥ارير  جميع  �أن 

�ملتو�جدين يف غزة توDكد �أن �÷ي�ص �الإ�رش�Fيلي قد �أaر• يف ��صتîد�Ω �ل≥وة، و�أن غالبية 

�ملن�صاآت �لتي ��صتهدâa هي من�صاآت مدنية عامة، و�أمال∑ خا�صة ت≥ع و�ص§ �أحياء �صكنية 

مكتظة. 

 ،2009/1/28 يف  �ل�صادر  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي   Rها÷� ت≥رير   Öص�ëوب

 ،k417 طفال ºبينه ،k بل¨â �◊�صيلة �لنهاFية للعدو�ن �الإ�رش�Fيلي على غزة 1,334 �صهيد�
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 ºمعظمه ;k a ;kيما بل≠ عدد �÷رحى 5,450 جريëا k، و14 م�صعفا و108 ن�صاء، و120 م�صنا

. وّ” خالل �لعدو�ن �رتكاب جريتي �غتيال �صيا�صي بëّ≤ �ل≥يادي يف 
2
من �ملدنيÚ �لعّزل

.Ωير �لد�خلية يف �◊كومة �مل≥الة �صعيد �صياRحما�ص نز�ر ريان وو

 ،Êملد� و�لدaا´  �الإ�صعا±،  �صيار�ت  با�صتهد�±  وجي�صها  ”�إ�رش�Fيل“   âقام ل≥د 

وتدمري  ��صتهد�±  �إ¤  غزة  على  �لعدو�ن  و�أدى  متعمد،  ب�صكل  �الإغاKية  و�ÿدمات 

وم≥ر�ت  وR�ر�ت،  عدة  بينها  من  عامة  من�صاأة   28 وتدمري  كلي،  ب�صكل  منزل   2,400

كلي،  ب�صكل   k م�صجد�  ÚKالK تدمري   ”ّ كما  �لت�رشيعي.  و�ملجل�ص  وfiاaظات،  بلديات، 

وخم�ص  خريية  موD�ص�صات  ع�رش  تدمري  وّ”  جزFي،  ب�صكل  �أخرى  م�صاجد  وخم�صة 

 k م≥ر� �صتون  دمر  a≥د  �أخرى،  جهة  ومن   .Úيتëص�  Úص�صت�Dومو �إعالمية،  موD�ص�صات 

رâa �آال± �لدو‰ات من �الأر�Vصي �لزر�عية.  لل�رشطة، و29 موD�ص�صة تعليمية، وجمُ

�الإغاKة   ºصّد طو�قV نتهاكات ج�صيمة� �لعدو�ن مار�صâ قو�ت �الحتالل  وخالل هذ� 

�إ�صعا±  عربات  aيها  مبا  و�مليد�نية  �لãابتة  �لطبية  �ملن�صاآت  يف  �لطبية  و�لفر¥  �الإن�صانية 

�ملركز  لتوKي≤   k ووa≥ا  ،Êملد� �لدaا´  وعربات  و�ملرVصى،  و�÷رحى  �ل�صهد�ء  ون≥ل 

 ºلطو�ق� �أaر�د  من  �أ�صîا�ص  �صبعة  �الحتالل  قو�ت   âقتل �الإن�صان  ◊≥و¥  �لفل�صطيني 

�لطبية، و�أ�صابâ �لع�رش�ت منهº خالل قيامهº باإخالء ون≥ل �ل�صهد�ء وتطبيÖ �÷رحى، 

و��صتهدâa قو�ت �الحتالل ب≥�صفها �لبي و�لبëري و�÷وي �لعديد من �ملن�صاآت �لطبية 

و�صيار�ت �الإ�صعا± ومنعتها من �لو�صول �إ¤ �ل�صëايا.

1. بع†س LراFم ا◊رب املرتكبة ح�شÖ املاIO (8) مø معاهدI روما:

 ìو�رش غزة،  قطا´  يف  �رتكابها   ”ّ �لتي   ºF�ر÷� بع�ص  تف�صيل  هنا  نëاول  �صو± 

�أركانها �ل≥انونية �لو�جÖ توaرها، ودعمها ب�صهاد�ت �ل�صëايا و�ل�صهود. 

اأ. LرÁة ا◊رب املتمãلة ‘ تعمد توLي¬ هéمات Vشدq ال�شكان املدنيÚ ب�شفت¡م 

هò√ اأو Vشدq اأaراO مدنيÚ ل ي�شاركون مباIöT ‘ الأعما∫ ا◊ربية/ ماIO (8)(2)(ب)

(1) وLرÁة ا◊رب املتمãلة ‘ القتπ العمد كاأحد النت¡اكات ا÷�شيمة لتفاقيات 

Lني∞/ ماIO (8)(2)(اأ)(1) مø معاهدI روما:

الركø املاO… ل¡ò√ ا÷رÁة: 

تعود جذور هذ√ �÷رية �إ¤ ن�ّص �ملادة )51( a≥رة )2( من �لبوتوكول �الأول �الإVصايف 

 ºل�صكان �ملدنيون بو�صفه� �أن يكون   Rال يجو” �أن¬  التفاقيات جني∞، و�لتي تن�ّص على 
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ب¬  �لتهديد  �أو  �لعن∞  �أعمال  و–ظر   ،Ωللهجو  kالfi �ملدنيون  �الأ�صîا�ص  وكذلك  هذ�، 

k �إ¤ بåّ �لذعر بÚ �ل�صكان �ملدنيÚ“. كما تعود جذور هذ√ �÷رية �إ¤ ن�ّص  �لر�مية �أ�صا�صا

�ملادة )85( a≥رة )3( من �لبوتوكول �الأول �الإVصايف و�لتي تن�ّص على �أن¬ ”تعّد �الأعمال 

�لتالية..... مبãابة �نتهاكات ج�صيمة لهذ� �لبوتوكول.... جعل �ل�صكان �ملدنيÚ �أو �الأaر�د 

k للهجمات“.  �ملدنيÚ هدaا

”�لهجمات“ قد ّ” تعريف¬ يف �ملادة )49( a≥رة )1( من �لبوتوكول  �أن تعبري  ويمُذكر 

�لهجومية، و�لدaاعية  �لعن∞  �أعمال  �لهجمات  ”تعني  �الإVصايف و�لتي ن�ّصâ على:  �الأول 

Vصّد �ÿ�صº“. �أما تعبري ”�ل�صكان �ملدنيÚ“ قد ّ” تعريف¬ يف �ملادة )50( من �لبوتوكول 

�الأول �الإVصايف و�لتي ن�ّصâ على: 

�ملدÊ هو �أي �صî�ص ال ينتمي �إ¤ Äaة من Äaات �الأ�صîا�ص �مل�صار �إليها يف �لبنود   .1

�التفاقية  من  �لر�بعة  �ملادة  من  )�أ(  �لف≥رة  من  و�ل�صاد�ص   åالãو�ل  Êاãو�ل �الأول 

�لãالãة و�ملادة )43( من هذ� �لبوتوكول، و�إذ� Kار �ل�صك حول ما �إذ� كان �صî�ص ما 

.k k �أΩ غري مدa Êاإن ذلك �ل�صî�ص يعّد مدنيا مدنيا

 .Úا�ص �ملدنيîة �الأ�صaكا Úيف �ل�صكان �ملدني êيندر  .2

 ºال ي�رشي عليه ºر�د بينهaملدنية وجود �أ� ºال يجرد �ل�صكان �ملدنيون من �صفته  .3

 .Úتعري∞ �ملدني

هذ� يعني �أن �ملدنيÚ يتمتعون با◊ماية ما ⁄ ي≥ومو� بدور مبا�رش يف �الأعمال �لعد�Fية 

ح�صÖ ن�ّص �ملادة )51( a≥رة )3( �لتي ن�ّصâ على �أن ”يتمتع �الأ�صîا�ص �ملدنيون با◊ماية 

 âية وعلى مدى �لوقF�ما ⁄ ي≥ومو� بدور مبا�رش يف �الأعمال �لعد ºرها هذ� �ل≥�صaلتي يو�

�لذي ي≥ومون خالل¬ بهذ� �لدور“.

 ;Úو�ص∞ �ملدني k وŒدر �الإ�صارة يف هذ� �ل�صيا¥ �إ¤ �أن �ل�صëفيÚ ينطب≤ عليهº �أي�صا

�إذ ن�ّصâ �ملادة )79( من �لبوتوكول �الأول �الإVصايف على:

يعّد �ل�صëفيون �لذين يبا�رشون مهمات مهنية خطرة يف مناط≤ �ملناRعات �مل�صلëة   .1

k مدنيV Úصمن منطو¥ �لف≥رة �الأو¤ من �ملادة )50(.  �أ�صîا�صا

يجÖ حمايتهº بهذ√ �ل�صفة مب≥ت�صى �أحكاΩ �التفاقيات وهذ� �لبوتوكول، �رش•   .2

.Úا�ص مدنيîأ�ص� ºبو�صفه ºصعهVأال ي≥ومو� باأي عمل ي�صيء �إ¤ و�
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من  �÷ناFي  �لدو›  و�ل≥انون   ،Êالإن�صا� �لدو›  �ل≥انون  موق∞  عن  هنا  ونت�صاءل 

�◊االت �لتي يتو�جد aيها �ملدنيون حول �أهد�± ع�صكرية? �إن �الإجابة على هذ� �ل�صوD�ل 

كانâ �رشيëة يف ن�ّص �ملادة )51( a≥رة )4( من �لبوتوكول �الأول �الإVصايف عند حظرها 

للهجمات �لع�صو�Fية، و�لتي ن�ّصâ على �أن¬: 

تعتب هجمات ع�صو�Fية: 

�أ. تلك �لتي ال توج¬ �إ¤ هد± ع�صكري fiدد. 

ب. �أو تلك �لتي ت�صتîدΩ طري≥ة �أو و�صيلة لل≥تال ال يكن �أن توج¬ �إ¤ هد± 

ع�صكري fiدد. 

ê. �أو تلك �لتي ت�صتîدΩ طري≥ة �أو و�صيلة لل≥تال ال يكن ح�رش �آKارها على 

 Öاإن من �صاأنها �أن ت�صيa ºّK و �لذي يتطلب¬ هذ� �لبوتوكول، ومنëلن�

�الأعيان  �أو   Úملدني� و�الأ�صîا�ص  �لع�صكرية  �الأهد�±  كهذ√،  حالة  كل  يف 

�ملدنية دون “يز.

�أما �ملادة )51( a≥رة )a )5ن�ّصâ على �أن¬:

تعتب �الأنو�´ �لتالية من �لهجمات، من بÚ هجمات �أخرى، مبãابة هجمات 

ع�صو�Fية: 

 k عدد�  èيعال �لذي  و�لو�صاFل  �لطر¥   âكان  k �أيا بال≥نابل،   k ق�صفا  Ωلهجو� �أ. 

�لبع�ص  عن  بع�صها  و�لتميز  �لتباعد  �لو�Vصëة  �لع�صكرية  �الأهد�±  من 

 k �أو منط≥ة �أخرى ت�صº تركز� �أو قرية  �أو بلدة  �الآخر، و�لو�قعة يف مدينة 

من �ملدنيÚ �أو �الأعيان �ملدنية على �أنها هد± ع�صكري و�حد. 

 Úملدني�  ì�أرو� ي�صبÖ خ�صارة يف  �أن  يمُتوقع من¬  �أن  �لذي يكن   Ωلهجو� ب. 

k من هذ√  �أن يëدç خلطا �أو  �ملدنية،  باالأعيان   k �أVرش�ر� �أو   ºبه �إ�صابة  �أو 

 Ωما ينتظر �أن ي�صفر عن¬ ذلك �لهجو RاوŒ رش�ر، يفر• يفVر و�الأFصا�ÿ�

من ميزة ع�صكرية ملمو�صة ومبا�رشة.

 Ω�دîال�صت  k و�Vصëا  k –ريا هنا∑  باأن   êال�صتنتا�  k �أي�صا �لن�صو�ص  هذ√  من  ويكن 

k يف �ل≥ر�ر �ال�صت�صاري  �الأ�صلëة بطري≥ة ع�صو�Fية; a�صالk عن �أن هذ� �لتëرË بد� و�Vصëا

 Ω�دîصت�� �أو  �لتهديد  مب�رشوعية  �ÿا�ص  قر�رها  يف  �لدولية  �لعدل  fiكمة  عن  �ل�صادر 

�الأ�صلëة �لنووية; �إذ قالâ �ملëكمة: 
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�الإن�صاÊ; وهي  �ل≥انون  ت�صكل جوهر  �لن�صو�ص مبادÇ رFي�صية  تت�صمن 

 Úو�الأماكن �ملدنية، و�لتفرقة ما ب Úالآتية: �الأول يهد± �إ¤ حماية �ل�صكان �ملدني�

 ،Ωالأي هجو kالfi Úجعل �ملدني Ωعلى �لدول عد Öارب، يجëارب وغري �ملëمل�

 Úملدني�  Úب ما  �لتمييز  على  قادرة  غري  �أ�صلëة   Ω�دîصت��  R�جو  Ωعد وبالتا› 

 .
3
و�الأهد�± �لع�صكرية

ا÷�شيمة  النت¡اكات  اأحد  بو�شف¡ا  العمد   πالقت  ‘ املتمãلة  ا◊رب  LرÁة  اأما 

 IOاملا  ‘ òLورها  aتéد  روما   Iمعاهد  øم (8)(2)(اأ)(1)   IOما Lني∞/  لتفاقيات 

â عل≈: ”�ملîالفات �÷�صيمة �لتي ت�صري  qني∞ الرابعة, والت« ن�شL اتفاقية ø(147) م

�أ�صîا�ص  Vصّد   âaقرت� �إذ�  �لتالية  �الأaعال  �أحد  تت�صمن  �لتي  هي  �ل�صاب≥ة  �ملادة  �إليها 

fiميÚ �أو ‡تلكات fiمية باالتفاقية: �ل≥تل �لعمد...“. وينطب≤ على �ملادة )8()2()�أ()1( 

.
4
ما �صب≤ �أن قلنا√ عن �ملادة )8()2()ب()1(

الركø املعنو… ل¡ò√ ا÷رÁة: 

وح�صÖ �أركان �÷ر�ºF �لذي ّ” �عتماد√ من قبل جمعية �لدول �أع�صاء معاهدة روما 

، aاإن �ملادة 
5
يف 2002/9/9، وهو عبارة عن �رشì للمو�د )6-8( من نظاΩ روما �الأ�صا�صي

�ل�صكان   Ωلهجو� هد±  جعل  �÷رية   Öمرتك يتعمد  ”�أن  على:  تن�ّص  )8()2()ب()1( 

�◊ربية“.  �الأعمال  يف  مبا�رشة  ي�صاركون  ال   Úمدني  k �أaر�د� �أو  هذ√   ºب�صفته  Úملدني�

يف   k �أي�صا ن�صت�صهد  �أن  ن�صتطيع  متوaرة.  تكون  �أن   Öيج �ل≥�صد  نية  �أن  يعني  وهذ� 

كورديت�ص  ق�صية  يف  �ل�صاب≥ة  ليوغو�صالaيا  �لدولية  �÷ناFية  للمëكمة   Ωلعا� �الدعاء 

ن�ّص   åحي �÷رية;  لهذ√  �ملعنوي  �لركن   íصيVلتو  6Kordic and Cerkez و�رشكيز 

�الدعاء �لعاΩ يف مذكرت¬ يف موVصو´ �لهجوΩ غري �رشعي Vصّد �ملدنيÚ على:

”1. يجÖ �أن تكون �ل�صفة �ملدنية لل�صكان �أو �الأ�صîا�ص �لذين قتلو� �أو جرحو� ب�صكل 
خطري معروaة �أو كان يجÖ معرaتها.

 .
7“Úا�ص مدنيîأو �أ�ص� Úصّد �ل�صكان �ملدنيV ب�صكل م≥�صود k �لهجوΩ كان موجها  .2

ويت�صí �لعن�رش �ملعنوي يف ن�ّص �ملادة )85( a≥رة )3( من �لبوتوكول �الأول �الإVصايف، 

�ملادة  �إ¤  �ل�صاب≥ة  �لدولية ليوغ�صالaيا  �لبد�Fية يف �ملëكمة �÷ناFية  �أ�صارت �ملëكمة  وقد 

. وح�صÖ �رشì ن�صو�ص هذ√ �ملادة 
8
)85( a≥رة )3( لو�ص∞ �لركن �ملعنوي لهذ√ �÷رية

:k k ج�صيما aاإن¬ يعتب �نتهاكا
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�ل�صكان �ملدنيÚ، بالرغº من معرaة �صفتهº �ملدنية، fiالk لهجوΩ عندما يكون  ”جعل 
 .

9“ºصّدهV k k ق�صد� ذلك �لهجوΩ موجها

وينطب≤ على �ملادة )8()2()�أ()1( ما �صب≤ �أن قلنا√ عن �ملادة )8()2()ب()1(.

بع†س الوقاFع الدالة عل≈ ارتكاب هò√ ا÷رÁة: 

يف 2008/12/28 �أقدمâ قو�ت �الحتالل على قتل �الأطفال �ÿم�صة الأنور بعلو�صة   •
وهº يف منزلهº يف flيº جباليا �صمال قطا´ غزة، عندما قامâ �لطاFر�ت �الإ�رش�Fيلية 

�ملتفجر�ت على م�صجد عماد ع≥ل،  �أطنان من  باإطال¥ KالKة �صو�ريخ تزن KالKة 

 :ºم�صة وهÿ� ¬دمرت �مل�صجد ومنزل �أنور بعلو�صة، و��صت�صهد جر�ء ذلك �أطفالa

جو�هر )4 �أعو�Ω(، ودينا )8 �أعو�Ω(، و�صمر )7 �أعو�Ω(، و�إكر�Ω )4 �أعو�Ω(، و–رير 

.
10

)k )13 عاما

Rياد  منزل  على   ñصارو� باإطال¥  �الإ�رش�Fيلية  �لطاFر�ت   âقام  2008/12/29 يف   •
�لعب�صي �لو�قع يف flيº يبنا يف رía جنوب قطا´ غزة aانهار �ملنزل على روDو�ص 

قاطني¬ ‡ا �أدى �إ¤ ��صت�صهاد �أطفال �لعب�صي �لãالKة هº �صد¥ )4 �أعو�Ω(، و�أحمد 

 .)k k(، وfiمد )14 عاما )12 عاما

منزل  باŒا√  �صو�ريخ  عّدة  �الإ�رش�Fيلية  �◊ربية  �لطاFر�ت   â≤أطل�  2009/1/1 يف   •
�ل≥يادي يف حما�ص نز�ر ريان بال≥رب من م�صجد �ÿلفاء �لر��صدين يف flيº جباليا 

طب≥ات،  خم�ص  من  �ملكون  �ملنزل  تدمري  �إ¤  �ل≥�ص∞  و�أدى  غزة،  قطا´  �صما› 

 .
11

و��صت�صهاد نز�ر ريان، وRوجات¬ �الأربعة، و�أبناF¬ �الأحد ع�رش

جنوب  �لزيتون  حي  �رش¥   âتوغل �لتي  �الحتالل  قو�ت   âقام  2009/1/4 يف   •
و�حد   âبي يف   Êل�صمو� عاFلة  من  �الأaر�د  ع�رش�ت  بتجميع  غزة  مدينة  �رش¥ 

هو   ،Êل�صمو� عاFلة  من   Úلناج� �أحد  يروي¬  ما  وهذ�   ،k مربعا  k مرت�  180 م�صاحت¬ 

 âلبي� بد∑  �الحتالل  قو�ت   âقام ذلك  بعد  وي�صي∞:   ،)k عاما  35(  Êل�صمو�  ÖFتا

و�صهيد،   íجري  Úب  k جميعا �ص≥طنا  حتى   ≥Fدقا ع�رش  ملدة   ∞F�بال≥ذ aي¬  من  على 

 âول �لبي– ،∞F�قو�ت �الحتالل باإمطارنا بهذ� �لعدد من �ل≥ذ âوقال: بعدما قام

k ي�صار´ �ملوت  �إ¤ بركة من �لدماء، aمنا من مات على �لفور، ومنا من Xّل جريëا

حتى aار¥ �◊ياة بعد �صاعات. و�أكد �ل�صموÊ �أن قو�ت �الحتالل منعâ �الإ�صعا± 
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من �لو�صول �إ¤ �أaر�د �لعاFلة �مل�صتهدaة بالرغº من �ملنا�صد�ت �لعديدة �لتي وجهها 

 Êل�صمو�  ÖFتا وي≥ول  �صاعة.   24 ملدة  ينزaون  Xلو�   åحي �الأحمر;   Öلل�صلي

 Úقة �لبال¨ة من �لعمر �صتRوجتي حنان، وطفلتي هدى، وو�لدتي رR صت�صهدت��

�لذي  دبا�ص   ºãهي  Öلطبي� ويروي   .ºهFو�أبنا عمي  و�أبناء   ،Ê�إخو�  ºومعظ  ،k عاما

كان  �لزيتون  بëي   çحد ما  �أن  �ل�صفاء  مل�صت�صفى  �لطبية   ºلطو�ق� Vصمن  يعمل 

k بدΩ بارد، و�أن ق�صº �ال�صت≥بال يف م�صت�صفى �ل�صفاء ⁄ يت�صع لهوDالء  k جماعيا �إعد�ما

 .
12

íصهيد وجري� Úية و�صلو� بëصV Úصبع� ºلذين بل≠ عدده� ،Úملو�طن�

�أبو عي�صة ب�صو�ريخ،  يف 2009/1/5 ��صتهدâa �مل≥اتالت �الإ�رش�Fيلية منزل عاFلة   •
من  وخم�صة   Ωو�أ �أب   :ºه �الأ�رشة  �أaر�د  من  �صبعة  ��صت�صهاد  �إ¤  �أدى  ‡ا  وقنابل 

.ºأطفاله�

يف 2009/1/6 وقبل 25 دقي≥ة من �نتهاء �صاعات �لتهدFة ق�صفâ �لدبابات و�لطاFر�ت   •
قطا´  �صمال  جباليا   ºيfl باŒا√  مدaعية   ∞F�وقذ �صو�ريخ  �أربعة  �الإ�رش�Fيلية 

 Öدي �صفي≤  �صمري  �ملو�طن  منزل  aناء  يف   ∞F�ل≥ذ� هذ√  �إحدى   âص≥ط� وقد  غزة، 

k( وKالKة من  k( ‡ا �أدى �إ¤ ��صت�صهاد√ على �لفور، هو وو�لدت¬ )70 عاما )43 عاما

k(، وخم�صة من  k(، وaاطمة )20 عاما k(، وfiمد )23 عاما �أبناF¬ هº: ع�صاΩ )12 عاما

�لعاFلة  k(، و�KنتÚ من ن�صاء  �أ‚ال �ص≥ي≥¬; ومنهº: نور )عامان(، و�آالء )19 عاما

 .)k k(، وخ�رشة عبد �لعزيز ديÖ )41 عاما هما; �آمال مطر ديÖ )34 عاما

�÷معة 2009/1/9 ��صت�صهد �صتة من �أaر�د عاFلة �صا◊ة يف منزل   Ωيو  ìصبا� يف   •
�الأ�رشة �لو�قع يف بيâ الهيا �صمال �ل≥طا´.

�الإ�رش�Fيلية  �مل≥اتالت  بو��صطة  رب¬  عبد  عاFلة  منزل  ق�ص∞   ”ّ  2009/1/10 يف   •
.
13

aا�صت�صهد Kمانية من �أaر�د �الأ�رشة

مبا�رش  ��صتهد�±  عمليات  غزة  قطا´  يف   Úل�صطينيa  Úملو�طن �صهاد�ت   âك�صف  •
 ،ºلهRصو� لل≥�ص∞، ودمُمرت مناVد تعر≤a عو� �لر�يات �لبي�صاء، ومع ذلكaر Úملدني

�لبي�صاء  �لر�ية  حملها  �أن   âنX �أبناء  ل�صبعة   Ωالأ�  )k عاما  34( �ل≥انو´   Ωابت�صاa

�صيëمي منزلها من �لتجري∞ يف بلدة �لعطاطرة �صمال قطا´ غزة �أو �صيëميها من 

بعدما   ÚيليF�الإ�رش� �÷نود  من  �÷و�ب   â≤تل ما  �رشعان  لكنها  �الحتالل،  جنود 
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 âكان �أن  بعد  �صهيدة  و�أرد�ها  مبا�رش،  ب�صكل  عليها  �لنار  �إ�رش�Fيلي  قنا�ص  �أطل≤ 

كان  �لذي   ºمنزله  Ωهد من  �الإ�رش�Fيلية  �÷ر�aات  منع  –اوالن  Rوجها  وو�لدة 

 .
14k ي�صº �أربعa Úرد�

خالل �◊رب   ºار�صاته‡ ب�صاأن  �إ�رش�Fيليون  جنود  بها  �أد¤  �صهاد�ت  �أكدت   •
بدون  �لنار  و�إطال¥   ،Úل�صطينيa  Úمدني ب≥تل   ºقيامه غزة  �الإ�رش�Fيلية على 

k ملوقع جريدة هاآرت�ص  قيود، وتدمري ‡تلكات �لفل�صطينيÚ ب�صكل متعمد. ووa≥ا

�الإلكرتوa Êاإن �÷نود �أدلو� ب�صهاد�تهº خالل موD“ر ع≥دت¬ �ملدر�صة �لتë�صريية 

�لع�صكرية يف �أكاديية �أور�نيOranim Academic College º �صمال ”�إ�رش�Fيل“ 

 ìصال� يف  وحدة  قاFد  بها  -و�أد¤  �ل�صهاد�ت  هذ√  وتروي �إحدى   .2009/2/13 يف 

�مل�صاة- ��صت�صهاد �صيدة aل�صطينية ووليدها جر�ء تعرVصها لنري�ن مدaع ر�صا�ص 

�إ�رش�Fيلي. وذكر ”�أن �÷نود �الإ�رش�FيليÚ �حتجزو� �ملر�أة وطفلها يف �إحدى غر± 

ºّK ،k �أخلو� يف وقâ الح≤ �صبيل �ملر�أة  k ع�صكريا منزلهما ون�صبو� يف �أعلى �لبيâ موقعا

و�لطفل، ولكن دون �إبالÆ �÷ندي عند �ملدaع �لر�صا�ص �لذي �أطل≤ �لنار عليهما“. 

k باإطال¥  كما روى قاFد وحدة ع�صكرية �إ�رش�Fيلية �آخر باأن قاFد �رشية �أ�صدر �أمر�

�لنار، وقتل �مر�أة aل�صطينية م�صنة كانâ ت�صري يف �ل�صار´ على بعد ماFة مرت من 

�إ¤ مناق�صة قادت¬ حول تعليمات  �أن¬ �Vصطر  �ل�رشية. و�أVصا±  �لذي �حتلت¬   âلبي�

 .k �صلفا �ل�صكان  –ذير  دون  ومن  بيوت،  �إخالء  بهد±  قيود  بدون  �لنار  �إطال¥ 

�الأخرية  �◊رب  �أKناء   ºقادته من  �أو�مر  تل≥و�   ºباأنه �إ�رش�Fيليون  جنود  و�عرت± 

�أمر �÷ي�ص باإخالFها  على قطا´ غزة تعتب كل من يب≥ى من �صكان �ملناط≤ �لتي 

.
15

k للهجمات هدaا

ب. LرÁة ا◊رب املتمãلة ‘ تعمد توLي¬ هéمات Vشدq مواقع مدنية اأ… املواقع 

الت« ل ت�شكπ اأهداaاk ع�شكرية. ماIO (8)(2)(ب)(2) مø معاهدI روما:

الركø املاO… ل¡ò√ ا÷رÁة: 

ت�صب¬ هذ√ �÷رية �إ¤ حدx كبري ما ذكرنا√ بî�صو�ص �ملادة )8()2()ب()1( �ملتعل≥ة 

هنا  من  مدنية.  مو�قع  Vصّد  �لهجمات  �ملادة  هذ√   Ωو–ر  ،Úملدني� Vصّد  بالهجمات 

بî�صو�ص  �رشح¬  �صب≤  ما  �إ¤   Çل≥ار� ونëيل  �ملهمة،  �الأمور  بع�ص   ìب�رش a�صنكتفي 

�ملادة )8()2()ب()1(. 
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�لع�صكرية  �لهجمات  توجي¬  �الإVصايف  �الأول  �لبوتوكول  من   )1()53( �ملادة  –ظر 

�ملدنية  �الأعيان  تكون  ”ال  �أن  �إ¤  وتدعو  نف�صها،  �ملادة  يف  عليها  تن�ّص  مدنية  مو�قع  Vصّد 

 k �أهد�aا  âلي�ص �لتي  �الأعيان  كاaة  �ملدنية هي  �لرد´، و�الأعيان  �أو لهجمات   Ωللهجو  kالfi

”تنë�رش �الأهد�± �لع�صكرية aيما   âن�ّصa )52( من �ملادة )أما �لف≥رة )2� ع�صكرية...“. 

يتعل≤ باالأعيان على تلك �لتي ت�صهº م�صاهمة aّعالة يف �لعمل �لع�صكري �صو�ء كان ذلك 

بطبيعتها �أو مبوقعها �أΩ ب¨ايتها �أΩ با�صتîد�مها، و�لتي يë≥≤ تدمريها �لتاΩ �أو �÷زFي �أو 

�ال�صتيالء عليها �أو تعطيلها يف �لظرو± �ل�صاFدة حينذ�∑ ميزة ع�صكرية �أكيدة“. �أما �ملادة 

�إذ� كانâ عÚ ما تكر�ص الأغر�Vص  ”�إذ� Kار �صّك حول ما  �أن¬  )52( a≥رة )a )3ن�ّصâ على 

 Ëيف ت≥د Ωدîأو مدر�صة، �إ‰ا ت�صت� �أو �أي م�صكن �آخر  �أو منزل  مدنية مãل مكان �لعبادة 

.
م�صاهمة aّعالة للعمل �لع�صكري، aاإن¬ يفرتVص �أنها ال ت�صتîدΩ كذلك“16

الركø املعنو… ل¡ò√ ا÷رÁة: 

��صتهد�±  �÷رية   Öمرتك يتعمد  ”�أن  )8()2()ب()2(  �ملادة  يف   ºF�ر÷� �أركان  ن�ّص 

هذ√ �الأعيان �ملدنية بالهجوΩ“. ويف ق�صية بال�صكيك Blaskic �أوVصâë �ملëكمة �÷ناFية 

�لدولية ليوغ�صالaيا �ل�صاب≥ة باأن¬ يجÖ �أن يكون �لهجوΩ قد ّ” عن ق�صد ومعرaة، �أو �أن¬ 

 Çيل �ل≥ارëكما ن .
17

V kصّد �أعيان مدنية من �مل�صتëيل عدΩ معرaة �أن �لهجوΩ كان موجها

هنا �إ¤ ما �صب≤ وقلنا√ بî�صو�ص �ملادة )8()2()ب()1( و�ملتعل≥ة بالركن �ملعنوي.

 øوم �شي�شفر عé¡ا الòوم مع العلم باأن هéد هqلة ‘ تعمãة ا◊رب املتمÁرL .ج

اأöVار مدنية  اإ◊اق   øاأو ع  Úاملدني  Úاإ�شابات ب  øاأو ع  ìالأروا خ�شاFر تبعية ‘ 

امللمو�شة  الطبيعية  للبيÄة  وTشديد   πLالأ  πوطوي النطاق  وا�شع  öVر   çاإحدا اأو 

املباIöT. ماIO (8)(2)(ب)(4) مø معاهدI روما:

الركø املاO… ل¡ò√ ا÷رÁة: 

k يف  يكن �إيجاد جذور هذ√ �÷رية يف �ملادة )51()5()ب( و�ملادة )85()3()ب(، و�أي�صا

k( من �لبوتوكول �الأول �الإVصايف. و�إن هذ√  �ملو�د )35()3( و)55()1( و)57()2()�أ()Kالãا

�÷رية �ملن�صو�ص عليها يف �ملادة )8()2()ب()4( ت�صب¬ ن�ّص �ملادة )8()2()ب()1(.

وبامل≥ارنة بÚ هذ√ �ملادة )8()2()ب()4( من معاهدة روما، و�ملادة )58( a≥رة )3( من 

 Intentionally على عبارة âاإننا ‚د �أن هذ√ �ملادة قد ن�ّصa ،صايفVلبوتوكول �الأول �الإ�

 âن�ّص قد  �الإVصايف  �الأول  �لبوتوكول  يف  بينما  متعمد،   Ωهجو �أي   ;launching attack
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�أVصاâa هذ√ �ملادة  �أي هجوΩ م≥�صود. كما   ;Willfully launching attack ملادة على�

للبيÄة  ”�صديد  و  �الأجل“  ”طويل  و  �لنطا¥“  و��صع  Vرشر   ç�إحد�” روما:  معاهدة  من 

 .
18

�لطبيعية“، وهذ� ال ‚د√ يف �لبوتوكول �الأول �الإVصايف

”�لهجمات“،  تعري∞  بî�صو�ص  قلنا√  �أن  �صب≤  ما  �إ¤  �الإطار  هذ�  يف  نتطر¥  ولن 

ومفهوΩ من هو �ملدÊ و�الأعيان �ملدنية، ولكن ينب¨ي هنا �لرتكيز على �أن¬ خالل �لعمليات 

�ملتوقعة،  �لع�صكرية   Öملكا�ص� aاF≥ة  بعناية  تدر�ص  �أن  �الأطر�±  على   Öيتوج �لع�صكرية 

و�أن تتنا�صÖ هذ√ مع �ÿ�صاFر �لتبعية يف �الأرو�ì و�ملمتلكات. �إن هذ� يعني وجوب توaر 

ن�صبة وتنا�صÖ ما بV Úرشب هد± ع�صكري، و�لفاFدة �ملرجوة من¬ م≥ارنة مع �ÿ�صاFر 

 íصV�ال تفو¥ ب�صكل و åيëة، بÄللبي �لناجمة  �الأرو�ì و�ملمتلكات و�الأVرش�ر  �لتبعية يف 

 .
19

بال≥يا�ص �إ¤ جممل �ملكا�صÖ �لع�صكرية �ملتوقعة

�لنطا¥، وطويل  ”Vرشر و��صع   âaصاVأ� )8()2()ب()4( قد  �ملادة  aاإن  �أوVصëنا  وكما 

�الأجل، و�صديد للبيÄة �لطبيعية“ بîال± �ملادة )85()3( من �لبوتوكول �الأول �الإVصايف. 

�لبيÄة  مر�عاة  على  �لدولية  �لعدل  ملëكمة  �ال�صت�صاري  �لر�أي  تاأكيد  �إ¤  �الإ�صارة  وŒدر 

 Öيج” :âقال åة �لنووية، حيëأو �لتهديد باالأ�صل� Ω�دîلطبيعية يف ق�صية م�رشوعية ��صت�

�ل�رشورة و�لتنا�صÖ عند  ملبد�أ   ºت≥ييمه �لبيÄة يف �◊�صبان يف  �عتبار�ت  �أخد  �لدول  على 

�لتي  �لعنا�رش  من   k و�حد� يعتب  �لبيÄة   Ω�احرتa م�رشوعة.  ع�صكرية   k �أهد�aا  ºمهاجمته

.
20“Öل�رشورة و�لتنا�ص� Çما �إذ� كان �أي عمل ع�صكري يتف≤ مع مباد ºيف ت≥يي ºت�صه

الركø املعنو… ل¡ò√ ا÷رÁة: 

ن�ّص �أركان �÷ر�ºF لهذ√ �ملادة على: 

عن  ي�صفر  �أن  �صاأن¬  من   Ωلهجو� باأن   ºعل على  �÷رية   Öمرتك يكون  �أن 

�أVرش�ر  �إ◊ا¥  عن  �أو   Úملدني�  Úب �إ�صابات  عن  �أو   ì�الأرو� يف  عرVصية  خ�صاFر 

�لنطا¥ وطويل �الأجل و�صديد بالبيÄة  �إ◊ا¥ Vرشر و��صع  �أو عن  باأعيان مدنية 

�ملتوقعة  �لع�صكرية  �مليزة  جممل  �إ¤  بال≥يا�ص   k و�Vصëا �إaر�ط¬  يكون  �لطبيعية، 

�مللمو�صة �ملبا�رشة. 

k على �ملعلومات  k مبنيا k �أو ت≥دير� ويتطلÖ ركن �لعلº �أن يجري مرتكÖ �÷رية حكما

�ملتاحة ل¬ يف ذلك �لوقâ. وŒدر �ملالحظة هنا �أن �لركن �ملعنوي لهذ√ �÷رية هو نف�ص¬ 

�لو�رد يف �ملادة )85()3()ب( من �لبوتوكول �الأول �الإVصايف، و�لذي ن�ّص على �أن ”�صّن 
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 Ωل هذ� �لهجوãة باأن مaأو �الأعيان �ملدنية عن معر� Úل�صكان �ملدني� Öي ي�صيF�ع�صو Ωهجو

k لهذ� �لبوتوكول. وعل≥â �للجنة  k ج�صيما ي�صبÖ خ�صاFر بال¨ة يف �الأرو�ì...“ يعّد �نتهاكا

�لدولية لل�صليÖ �الأحمر على هذ√ �ملادة ب≥ولها: ”هذ√ �ملادة ت�صي∞ عبارة �ملعرaة، ولذلك 

�أكيد �أن   ºوعلى عل ،Ωuص بارتكاب �لفعل �ملجر�îل�ص� Ωإذ� ما قا� يكون هنا∑ خر¥ خطري 

.
�لنتيجة �ملرتتبة على ذلك �صو± –دç، وهذ� ال ي�صمل �الإهمال“21

L .OرÁة ا◊رب املتمãلة ‘ م¡اLمة اأو ق�ش∞ املدن اأو القرi اأو امل�شاكø اأو املباين 

 ø(8)(2)(ب)(5) م IOما .âع�شكرية باأية و�شيلة كان kاaالت« ل تكون اأهدا Aالعزل

معاهدI روما:

الركø املاO… ل¡ò√ ا÷رÁة: 

يجÖ �الإ�صارة هنا �إ¤ �ملادة )59( من �لبوتوكول �الأول �الإVصايف �لتي توVّصí �ملو�قع 

 k k من و�صاFل �لدaا´ �أو مكانا �ملجردة من و�صاFل �لدaا´. وتعتب �ملادة )59( �ملكان جمرد�

�أعزالk �إذ� توaرت �الأمور �لتالية:

k من و�صاFل �لدaا´، يف منط≥ة �آهلة بال�صكان و�أن ي≥ع بال≥رب  �أن يكون �ملكان خاليا  .1

k لالحتالل.  من منط≥ة “ا�ص �ل≥و�ت �مل�صلëة �أو د�خلها، و�أن يكون مفتوحا

�أن يتºّ �إجالء جميع �مل≥اتلÚ وجميع �ملعّد�ت �لع�صكرية �ملتëركة عن �ملكان.   .2

 .k k عد�Fيا �أال ت�صتîدΩ �ملن�صاآت �لع�صكرية �لãابتة ��صتîد�ما  .3

�أال ترتكÖ �أي¬ �أعمال عد�Fية من قبل �ل�صلطات �أو �ل�صكان.   .4

�أال يجري �أي ن�صا• د�عº للعمليات �لع�صكرية من ذلك �ملكان.   .5

ويجÖ �الإ�صارة هنا �أن¬ �إذ� ⁄ تتوaر هذ√ �ل�رشو• �ل�صاب≥ة ذكرها aاإن¬ ينتفي عن هذ� 

�ملكان �◊ماية �لتي توaرها ل¬ هذ√ �ملادة، ومع ذلك aاإن �لطر± �ملهاجº لهذ� �ملكان �الأعزل 

�ل≥انون  وقو�عد   ،Úملدني� ◊ماية  �تباعها   Öلو�ج� �الأخرى  �ل≥و�عد   Ω�حرت� علي¬   Öيج

k ما على هذ� �ملكان  �لدو› �الأخرى �لتي تطب≤ يف �ملناRعات �مل�صلëة، وهذ� يعني �أن هجوما

�الأعزل �لذي R�لâ عن¬ �◊ماية يكن �عتبار√ جرية حرب ح�صÖ �ملادة )8()2()ب()1( 

 .
22

�أو )2( �أو )3( من معاهدة روما

k ين≥لنا �إ¤ �◊ديå عن تعري∞ �لهد± �لع�صكري �مل�رشو´ Vرشب¬ من قبل  ما بينا√ �صاب≥ا

�أطر�± �لنز�´، هذ� �لتعري∞ ورد يف �ملادة )52( a≥رة )2( من �لبوتوكول �الأول �الإVصايف 
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حيå ن�ّصâ على ”�الأعيان �لتي ت�صهº م�صاهمة aعالة يف �لعمل �لع�صكري �صو�ء كان ذلك 

بطبيعتها �أΩ مبوقعها �أΩ ب¨ايتها �أΩ با�صتîد�مها، و�لتي يë≥≤ تدمريها �لتاΩ �أو �÷زFي �أو 

�ال�صتيالء عليها �أو تعطيلها يف �لظرو± �ل�صاFدة حينذ�∑ ميزة ع�صكرية �أكيدة“. 

للموقع  تعري∞  من   k �صاب≥ا بينا√  ما  مع  �لع�صكري  للهد±  �لتعري∞  هذ�  ومب≥ارنة 

k �لهجوΩ على �ملكان  k مبا�رش� �الأعزل �ملجرد من و�صاFل �لدaا´ aاإن¬ تبÚ �أن¬ يëظر حظر�

.
23k k ع�صكريا �الأعزل �لذي ال يعتب باأي حال من �الأحو�ل هدaا

الركø املعنو… ل¡ò√ ا÷رÁة: 

aاإننا نطب≤  �لو�جÖ توaر√  �ملعنوي  �لركن  �ملادة ال تن�ّص مبا�رشة على  �أن هذ√  ومبا 

�لن�ّص �لعاΩ �لو�رد يف �ملادة )30( من معاهدة روما �لتي ن�ّصâ على: 

k عن �رتكاب جرية  1. ما ⁄ ين�ّص على غري ذلك ال ي�صاأل �ل�صî�ص جناFيا

تدخل يف �خت�صا�ص �ملëكمة وال يكون عرVصة للع≥اب على هذ√ �÷رية 

 .ºر �ل≥�صد و�لعلa�الأركان �ملادية مع تو� â≤≤– �إال �إذ�

2. الأغر�Vص هذ√ �ملادة يتو�aر �ل≥�صد لدى �ل�صî�ص عندما:

�أ. يتعمد هذ� �ل�صî�ص ب�صلوك¬ �رتكاب هذ� �ل�صلو∑.

ب. يتعمد هذ� �ل�صî�ص aيما يتعل≤ بالنتيجة �لت�صبÖ يف تلك �لنتيجة �أو 

.ç�يف �إطار �مل�صار �لعادي لالأحد çدëيدر∑ �أنها �صت

k �أن¬ توجد  3. الأغر�Vص هذ√ �ملادة تعني لفظة �لعلº �أن يكون �ل�صî�ص مدركا

لفظتا  وتف�رش   ،ç�لالأحد �لعادي  �مل�صار  يف   èFنتا  çدëصت� �أو  Xرو± 

لذلك.  k علº“ تبعا ”عن  ”يعلº“ �أو 
�ملجردة من  �ملو�قع  �تîاذ  �عتبت  aاإنها  )3()د(  )a )85≥رة  �ملادة  �إ¤ ن�ّص  وبالعودة 

�النتهاكات �÷�صيمة  �إحدى   ،Ωللهجو  k �ل�صالì هدaا �ملنزوعة  �ملناط≤  �أو  �لدaا´،  و�صاFل 

�لدولية  �للجنة  تعلي≤  يف   íصV�و هو  وكما  عمد.  عن   âرتكب� �إذ�  ”�لبوتوكول“،  لهذ� 

لل�صليÖ �الأحمر على هذ√ �ملادة aاإن �ملهاجمÚ يجÖ عليهº �أن يكونو� على علº ودر�ية �أن 

.
24

k �إ¤ موقع جمرد من و�صاFل �لدaا´ هجومهº موجها

 øعلي¡ا ما ⁄ يك AÓلة ‘ تدمري ‡تلكات العدو اأو ال�شتيãة ا◊رب املتمÁرL .√

 ø(8)(2)(ب)(13) م IOورات ا◊رب ماöV ¬ا –تم‡ AÓال�شتي اأو  التدمري  هòا 

 AÓلة ‘ تدمري وا�شع النطاق للممتلكات وال�شتيãة ا◊رب املتمÁرLروما. و Iمعاهد



264

العدوان الإ�صرائيلي عل≈ غزة

äGQÉ°ûà°S’Gh äÉ°SGQó∏d áfƒàjõdG õcôe

علي¡ا Oون اأن تكون هنا∑ öVورI ع�شكرية تÈر Pل∂, وflالفة للقانون وبطريقة 

عابãة, ماIO (8)(2)(اأ)(4) مø معاهدI روما:

وجود  دون  �لعدو  ‡تلكات  تدمري  وهو   ،k و�حد�  k موVصوعا �ملادتان  هاتان  تتناول 

)8()2()ب()13(  aاملادة   ،Úملادت�  Úهات  Úب ب�صي§  �ختال±  وهنا∑  ع�صكرية،  Vرشورة 

 ،k k ب�صيطا لها تطبي≤ �أو�صع من �ملادة )8()2()�أ()4(، كما �أن نطا¥ �لتجرË يîتل∞ �ختالaا

�لنطا¥ وبدون  للممتلكات و��صع  �لتدمري  �أن يكون نطا¥   Ö8()2()�أ()4( يج( �ملادة  aفي 

�ملمتلكات،  �ال�صتيالء على   ΩرŒ اإنهاa )8()2()ب()13(  �ملادة  �أما يف  Vرشورة ع�صكرية، 

وتدمريها ما ⁄ يكن هذ� �لتدمري �أو �ال�صتيالء ‡ا –تم¬ Vرشور�ت �◊رب.

:ÚتÁا÷ر Úل¡ات …Oاملا øالرك

k للممتلكات  كما هو و�Vصí من ن�ّص هاتÚ �ملادتa Úاإن �لتجرË ي≥ت�صي �أن يكون تدمري�

k و��صع �لنطا¥ للممتلكات، و�الأمر �الآخر �أال تكون هنا∑ Vرشورة ع�صكرية تبر  �أو تدمري�

ذلك. وهذ� ما �أوVصëت¬ �ملمار�صات �لعملية لالدعاء �لعاΩ يف �ملëكمة �÷ناFية ليوغ�صالaيا 

.
25

�ل�صاب≥ة

:ÚتÁا÷ر Úاملعنو… ل¡ات øالرك

 ن�ّصâ �ملادة )8()2()ب()13( من �أركان �÷ر�ºF على �لتا›:

�أن تكون هذ√ �ملمتلكات ‡لوكة لطر± معاد.   .1

 Öأن تكون هذ√ �ملمتلكات م�صمولة با◊ماية من �لتدمري �أو �ال�صتيالء عليها مبوج�  .2

 .íل≥انون �لدو› للنز�´ �مل�صل�

�أال تكون هنا∑ Vرشورة ع�صكرية تبر تدمري �ملمتلكات �أو �ال�صتيالء عليها.  .3

يكون  �أن  يف  يتمãل  �آخر   k ركنا  âaصاVاأa  ºF�ر÷� �أركان  من  )8()2()�أ()4(  �ملادة  �أما 

 .k �لتدمري �أو �ال�صتيالء و��صع �لنطا¥ وتع�صفيا

�ملادة ال تن�ّص  �أعال√ aاإن هذ√  �لر�بعة  �ملتعل≤ با÷رية  �لركن �ملعنوي  وعلى �صاكلة 

مبا�رشة على �لركن �ملعنوي �لو�جÖ توaر√، ولهذ� aاإننا نطب≤ نف�ص �لن�ّص �لعاΩ �لو�رد يف 

�ملادة )30( من معاهدة روما.

ويف ق�صية بال�صكيك �أماΩ �ملëكمة �÷ناFية ليوغ�صالaيا �ل�صاب≥ة a≥د ّ” –ديد �لركن 

 èFب�صكل متعمد �أو �أن يكون �أحد �لنتا çدëأن ي� Öو �لتا›: ”�لتدمري يجëملعنوي على �لن�
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. وهذ� يعني �أن عن�رش �ل≥�صد ⁄ ي�رش �إلي¬ �رش�حة يف 
26“ºعل �ملتهa ة عنŒملتوقعة �لنا�

.
27

�أركان �÷ر�ºF على عك�ص �ملëاكº �لدولية �الأخرى

و�لتدمري  �ل≥�ص∞  عمليات  �الإ�رش�Fيلية  و�لع�صكرية  �ل�صيا�صية  �ل≥يادة  بررت  ل≥د 

و�ل≥تل �لتي نفذتها يف قطا´ غزة ب�رشور�ت ع�صكرية. كما تدعي باأن هذ√ �الأعمال تاأتي 

مبو�جهة  �لنف�ص،  عن  �ل�رشعي  �لدaا´  ”�إ�رش�Fيل“ يف   ≥ّ◊ �ل≥انونية  �ملمار�صة  �صيا¥  يف 

�ل�صو�ريخ �لتي تطل≤ من قطا´ غزة باŒا√ �لتجمعات �ل�صكانية �الإ�رش�Fيلية.

 èFبالنتا �ÿا�ص  قر�رها  يف  �لدولية  �لعدل  fiكمة  �أن  هنا  علي¬  �لتاأكيد   Öيج ما  �إّن 

�أن  على  �أكدت  قد  �ملëتلة،  �لفل�صطينية  �الأر�Vصي  يف  �÷د�ر  بناء  على  �ملرتتبة  �ل≥انونية 

”�إ�رش�Fيل“ كدولة fiتلة ال يكن لها �لتذر´ باملادة )51( من ميãا¥ �الأ· �ملتëدة �ÿا�صة 
.
28

مببد�أ �لدaا´ عن �لنف�ص للرّد على �أي هجوΩ �صادر من �الأر�Vصي �لتي –تلها

بع�ص �لوقاFع �لد�لة على �رتكاب �÷ر�ºF �ملت�صمنة يف �لن≥ا• �أعال√: 

 k �أهد�aا ت�صكل  ال  و�لتي  �لفل�صطينية،  �الأمنية  �الأجهزة  ”�إ�رش�Fيل“ ق�ص∞  تعمدت   •
لل�رشطة  عرaات  مدينة  �الحتالل  طاFر�ت   âق�صف  2008/12/27 aفي  ع�صكرية، 

و�ص§ مدينة غزة حيå كان ي≥اΩ حفل تîريè لدورة �رشطة مدنية حيå ��صت�صهد 

�مل≥اتالت   âق�صف ذ�ت¬   Ωليو� ويف  �ل�رشطة.   Ωعا مدير   ºبينه من   k �رشطيا �أربعون 

بالكامل،  دمرت¬  �لذي  جباليا  غربي  �لرنتي�صي  �لعزيز  عبد  موقع  �الإ�رش�Fيلية 

قمُ�ص∞  �الأمن. كما  �أaر�د  �صهد�ء وع�رش�ت �÷رحى من  ت�صعة  ذلك  و�ص≥§ جر�ء 

موقع �ل�رشطة �لبëرية غربي بيâ الهيا، ودمر بالكامل، و�ص≥§ نتيجة ذلك KالKة 

.
29

ر بالكامل uجباليا ودمُم ºيfl صهد�ء. وقمُ�ص∞ موقع قو�ت �الأمن �لوطني �رشقي�

 ºتب�ت يف ق�صîيلية مبنى �ملF�ر�ت �◊ربية �الإ�رشFلطا�  âيف 2008/12/29 ق�صف  •
.
30

�لطالبات با÷امعة �الإ�صالمية ب¨زة ‡ا �أدى �إ¤ تدمري√

ي≥ع   åحي عني∞  مدaعي  ق�ص∞  �إ¤   Ωلالإعال غزة  مركز  تعرVص   2009/1/15 يف   •
�ملركز يف �لطاب≤ �ل�صابع من برê �ل�رشو¥ بëي �لرمال و�ص§ مدينة غزة، و�أ�صفر 

.ì�بجر Úفيëرش�ر ج�صيمة يف �ملبنى، و�إ�صابة عدد من �ل�صVذلك عن �إ◊ا¥ �أ

دمار.  ب¬  و◊≤  �لرFي�صي،  يون�ص  خان  �رشطة  م≥ر  ق�ص∞   ”ّ  2009/1/16 يف   •
.
31

وق�ص∞ م≥ر بلدية خان يون�ص، وعدد من �ملناRل �ل�صكنية
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خم�صة   íأ�صب�  åحي غزة  قطا´  يف  �لديك  جëر  قرية  �الإ�رش�Fيلية  �ل≥و�ت  دمرت   •
و⁄  لالأ�صجار.  وال   Êللمبا �أKر  aال  ماأوى.  بدون  �ل≥رية  �صكان   ºه ن�صمة،  �آال± 

يكت∞ �الحتالل بتدمري �ملناRل، و�إ‰ا �صّو�ها باالأرVص و�صë≥ها بدبابات¬ مبا aيها 

k( �لذي دمر �الحتالل  من �أKاç ومتا´، وي≥ول �◊اê �صبëي �ل�صاوي�ص )64 عاما

و�صيارة،  ومنجرة،  ميا√،  وبÄر  �أب≥ار،  ومز�ر´  �ل�صتة،   ¬Fأبنا� ومناRل  منزل¬، 

و�أر�Vصينا  مناRلنا  هذ√  �أن  �أ�صد¥   ⁄” بالبت≥ال:  �ملزروعة  �لدو‰ات  وع�رش�ت 

.
32“Úيها منذ ع�رش�ت �ل�صنa لتي ع�صنا�

 Úمnدîم�شت  Úموظف  qشدV هéمات   qøشT تعمد   ‘ املتمãلة  ا◊رب  LرÁة  و. 

 Iامل�شاعد م¡ام   øم م¡مة   ‘ م�شتîدمة  مركبات  اأو  وحدات  اأو   Oموا اأو  من�شاBت  اأو 

املدنية  للمواقع  اأو   Úللمدني توaر  الت«  ا◊ماية  ي�شتëقون  Oاموا  ما  الإن�شانية... 

 Iمعاهد  øم (8)(2)(ب)(3)   IOما امل�شلëة.  للمناRعات  الدو›  القانون   ÖLوÃ

روما:

الركø املاO… ل¡ò√ ا÷رÁة: 

 íقد ّ” �لن�ّص عليها ب�صكل �رشي çيف �أعمال �ل¨و Úر�د �مل�صاركaماية �ملكفولة لالأ◊�

 Ω�حرت� Öعلى: ”يج âن�ّص åصايف، حيV2( من �لبوتوكول �الأول �الإ( رة≤a )71( يف �ملادة

�الأaر�د �مل�صاركÚ يف �أعمال �ل¨وç وحمايتهº“. ومن جهة �أخرى ن�ّصâ �ملادة )a )70≥رة 

)2-4( من �لبوتوكول �الأول �الإVصايف على:

2. على �أطر�± �لنز�´... �أن ي�صمí وي�صّهل �ملرور �ل�رشيع وبدون عرقلة ÷ميع 

�إر�صاليات وŒهيز�ت �ل¨وç و�لعاملÚ عليها...

كان  �صكل  باأي  –ّول  �أن  متعاقد   Ωصا� طر±  وكل  �لنز�´  الأطر�±   Rيجو ال   .3

حاالت  يف  �إال  ت�صيريها  توDخر  �أن  وال  م≥�صدها،  عن   çل¨و� �إر�صاليات 

...Úملعني� Úل�صكان �ملدني� íل�رشورة �ل≥�صوى ول�صال�

4. –مي �أطر�± �لنز�´ �إر�صاليات �ل¨وç وت�صهل توRيعها �ل�رشيع. 

�إن �أي هجوV Ωصّد �الأaر�د �مل�صاركÚ يف �أعمال �ل¨وç �أو من�صاآتهº �أو �ملو�د �أو �لوحد�ت 

k م�صاب¬ ÷رية �◊رب Vصّد  �مل�صتîدمة يف �أعمال �ل¨وç ي�صكل جرية حرب، وهذ� “اما

.
33

�ملدنيÚ �أو �الأعيان �ملدنية
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الركø املعنو… ل¡ò√ ا÷رÁة: 

 ÚفXالء �ملوDرية جعل هو÷� Öلهذ√ �ملادة على ”�أن يتعمد مرتك ºF�أركان �÷ر� sن�ص

 .“Ωا للهجوaو هدëدمة على هذ� �لنîأو �ملن�صاآت �أو �ملو�د �أو �لوحد�ت �أو �ملركبات �مل�صت�

 .k و�إن ما �صب≤ �أن قلنا√ بî�صو�ص �ملادة )8()2()ب()1( و)2( ينطب≤ هنا �أي�صا

بع†س الوقاFع الدالة عل≈ ارتكاب هò√ ا÷رÁة: 

باإحد�Kيات   2009/1/2 بتاريخ  �الحتالل  قو�ت  �الأونرو�  وكالة   â¨أبل�  •
 ”ّ قد  و�ملو�قع  �ملد�ر�ص  هذ√  باأن   ºو�أعلمته للوكالة،  تابعة  ومد�ر�ص  مو�قع 

fiي§  ق�ص∞   ”ّ a≥د  ذلك  من   ºوبالرغ لل�صكان.   k مالذ� بو�صفها  ��صتîد�مها 

مدر�صة �لفاخورة �لتابعة لالأونرو� يف 2009/1/6 بãالç قذ�F∞، وقد �آوت هذ√ 

�ملدر�صة ع�رش�ت �لعاFالت �لتي نزحâ من مناط≤ �صكنها يف بيâ الهيا ‡ا �أدى 

13 طفالk و�صâ ن�صاء.   ºمن بينه ;k 43 مو�طنا ��صت�صهاد  �إ¤ 

 ºيfl مدر�صة تابعة لالأونرو� يف ñيلية ب�صاروF�رة �إ�رشFطا âيف 2009/1/6 ق�صف  •
�أدى  ‡ا  �لوكالة  مد�ر�ص  �إ¤  �صكنها  مناط≤  عن   âنزح عاFالت   âصمV  ،Åل�صاط�

k(، وح�صfi Úمود  �ل�صلطان )17 عاما ��صت�صهاد KالKة منهº وهº: عبد �صمري  �إ¤ 

 .)k k(، وروحي جمال �ل�صلطان )26 عاما �ل�صلطان )24 عاما

.
34

يف 2009/1/14 ّ” ��صتهد�± �صيارة تابعة لالأونرو� يف منط≥ة تل �لهوى  •

يف 2009/1/15 ق�صفâ دبابة �إ�رش�Fيلية م≥ر �الأونرو� يف حي تل �لهوى مبدينة غزة   •
‡ا �أدى �إ¤ �إ◊ا¥ �أVرش�ر بال¨ة يف قاعة �الجتماعات، باالإVصاaة �إ¤ �أVرش�ر ج�صيمة 

يف �صيار�ت تابعة للوكالة. 

يف 2009/1/15 ق�صفâ قو�ت �الحتالل بال≥نابل �◊ارقة flاRن تابعة لالأونرو� يف   •
�مل≥ر �لرFي�صي لها يف و�ص§ مدينة غزة ‡ا �أدى �إ¤ ��صتعال �لنري�ن aي¬.

�آليات   âق�صف  k �صباحا و�لن�ص∞  �ل�صاد�صة  �ل�صاعة  حو�›  ويف   2009/1/17 يف   •
 ÚÄالهيا �مل�صرتكة للالج âعية، مدر�صة ذكور بيaارقة و�ملد◊� ∞F�الحتالل بال≥ذ�

�لتابعة لالأونرو�، و�لتي ت≥ع و�ص§ م�رشو´ بيâ الهيا، حيå كان يتو�جد د�خل 

هذ√ �ملدر�صة حو�› 320 عاFلة ÷اأت �إ¤ �ملدر�صة الإيو�Fهº من �ل≥�ص∞ ‡ا �أدى �إ¤ 

.kاëو�ص≥و• 36 جري Úيها و��صت�صهاد طفلa صتعال �لنري�ن��
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دaع هذ� �ال�صتهد�± �مل�صتمر ملباÊ �الأ· �ملتëدة �إ¤ �لدعوة �إ¤ ÷نة –≥ي≤ م�صت≥لة يف 

هذ√ �الأحد�ç، ويف �لوقâ نف�ص¬ دaع �إ¤ تكذيÖ ما قال¬ �÷ي�ص �الإ�رش�Fيلي من �أن ق�ص∞ 

.
35

مد�ر�ص �الأونرو� كان ب�صبÖ وجود م≥اتلa Úل�صطينيa Úيها

املî�ش�شة  املباين   qشدV هéمات  توLي¬  تعمد   ‘ املتمãلة  ا◊رب  LرÁة   .R

لÓأZراVس الدينية اأو التعليمية اأو الفنية اأو العلمية اأو اÿريية والKBار التاريîية, 

وامل�شت�شفيات واأماكŒ øمع املرVش≈ وا÷رح≈, öTيطة األq تكون اأهداaاk ع�شكرية. 

ماIO (8)(2)(ب)(9) مø معاهدI روما:

الركø املاO… ل¡ò√ ا÷رÁة: 

�الإVصايف،  �الأول  �لبوتوكول  من   )53( �ملادة  ن�ّص  يف  �ملادة  لهذ√  جذور  �إيجاد  يكن 

و�لتي ن�ّصâ على ”حظر �رتكاب �أي من �الأعمال �لعد�Fية �ملوجهة Vصّد �الآKار �لتاريîية 

لل�صعوب“.  �لروحي  �أو  �لã≥ايف   ç�لرت� ت�صكل  �لتي  �لعبادة  �أماكن  �أو  �لفنية  �الأعمال  �أو 

�أو �أكÌ من   k �أن يكون و�حد�  Öيج Ωاإن هد± �لهجوa لهذ√ �ملادة ºF�أركان �÷ر�  Öوح�ص

�ملباÊ �ملî�ص�صة لالأغر�Vص �لدينية �أو �لتعليمية �أو �لفنية �أو �لعلمية �أو �ÿريية، �أو �الآKار 

�لتاريîية، �أو �مل�صت�صفيات �أو �الأماكن �لتي يجمع بها �ملرVصى و�÷رحى، و�لتي ال ت�صكل 

ق�صية  يف  �ل�صاب≥ة  ليوغ�صالaيا  �÷ناFية  �ملëكمة  �إلي¬  �أ�صارت  ما  وهذ�  ع�صكرية.   k �أهد�aا

 Ωلهجو� على  �ملطب≤  نف�ص¬  هو  �ملطب≤  �ملادي  �لركن  �أن  يعني  وهذ�  و�رشكيز،  كوردت�ص 

.
36

�ملوج¬ Vصّد �ملو�قع �ملدنية، و�لذي �صب≤ �أن تناولنا√ يف هذ√ �لدر��صة

تن�ّص �ل≥اعدة �لعامة و�ملن�صو�ص عليها يف �ملادة )27( من قو�عد الهاي على ما يلي:

لدرء  بها  �الأخذ   Öيج �الحتياطات  جميع  aاإن  و�ل≥�ص∞  �◊�صار  حاالت  ”يف 
�ملباÊ �ملî�ص�صة لالأغر�Vص �لدينية �أو �لتعليمية �أو �لفنية �أو �لعلمية �أو �ÿريية و�الآKار 

�لتاريîية، و�مل�صت�صفيات و�أماكن Œمع �ملرVصى و�÷رحى �رشيطة �أالّ يتºّ ��صتîد�مها 

يف ذلك �لوقâ الأغر�Vص ع�صكرية“.

وتعّد هذ√ قاعدة عامة من قو�عد �لعر± �لدولية، وكما نالحظ aاإن هذ√ �ل≥اعدة من 

قو�عد الهاي هي نف�صها �ملن�صو�ص عليها يف معاهدة الهاي ◊ماية �مللكية �لã≥اaية ل�صنة 

1954 يف �ملادة )1(. 

�أما بالن�صبة لالأماكن �لدينية، aهي ت≥ع �أي�صاâ– k �◊ماية �ملن�صو�ص عليها يف معاهدة 

k من  الهاي ◊ماية �مللكية �لã≥اaية يف �ملادة �الأو¤، �إذ� كانâ ت�صكل هذ√ �ملباÊ �لدينية جزء�
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 Êتطبي≤ �ملادة �الأو¤ هذ√ على �ملبا Ωايف و�لروحي لل�صعوب. وحتى مع عد≤ãل� ç�ملري�

 Öمدنية ح�ص Êمهاجمتها باعتبارها مبا Ωزة على �◊ماية من عدFهي تب≥ى حاa ،لدينية�

.
37k قو�عد �ل≥انون �لدو› �لعريف، وح�صÖ ما �رشحنا√ �صاب≥ا

 íلتالية “ن� وبî�صو�ص �مل�صت�صفيات و�أماكن Œمع �ملرVصى و�÷رحى، aال≥و�عد 

و�ملرVصى  �÷رحى  حال   Úص�ëلت �الأو¤  جني∞  aاتفاقية  خا�صة.  حماية  �الأماكن  هذ√ 

�ملن�صاآت  حماية  على   âن�ّص قد   ،1949/8/12 يف  �ملوDرخة  �مليد�ن،  يف  �مل�صلëة  بال≥و�ت 

�تفاقية  �ملادة )21(. كما حظرت  �لطبية يف  �لتابعة للîدمات  �لãابتة، و�لوحد�ت �ملتëركة 

�لطبية  و�لوحد�ت  �لãابتة،  للمن�صاآت  �لو�جبة  �◊ماية  وق∞   )21( �ملادة  يف  �الأو¤  جني∞ 

�الإن�صانية،  و�جباتها  على   k خروجا  ،âدمîصت�� �إذ�  �إال  �لطبية  للîدمات  �لتابعة  �ملتëركة 

من  طبية  من�صاأة  �أو  وحدة  حرمان  نف�صها  �التفاقية  وحظرت  بالعدو.  ت�رش  �أعمال  يف 

 ،Úëر�د �لوحدة �أو �ملن�صاأة م�صلaماية �ملكفولة لها مب≥ت�صى �ملادة )19( ملجرد كون �أ◊�

�لذين يعتنون  �أو عن �÷رحى و�ملرVصى   ºأنف�صه� �لدaا´ عن  �الأ�صلëة يف  وي�صتîدمون 

بهº. �أما �تفاقية جني∞ �لر�بعة ب�صاأن حماية �الأ�صîا�ص �ملدنيÚ يف وقâ �◊رب �ملوDرخة 

 Ëعلى �مل�صت�صفيات �ملدنية �ملنظمة لت≥د Ωظرت �لهجوëa )18( يف 1949/8/12 يف مادتها

�لرعاية للجرحى و�ملرVصى، و�أوجبâ �حرت�مها وحمايتها يف جميع �الأوقات.

الركø املعنو… ل¡ò√ ا÷رÁة:

ن�ّصâ �لف≥رة �لãالãة من �ملادة )8()2()ب()9( يف جرية �◊رب �ملتمãلة يف �لهجوΩ على 

�أعيان fiمية من �أركان �÷ر�ºF على �أن يتعمد مرتكÖ �÷رية جعل هد± �لهجوΩ هذ� 

�ملبنى �أو �ملباÊ �ملî�ص�صة لالأغر�Vص �لدينية �أو �لتعليمية �أو �لفنية �أو �لعلمية �أو �ÿريية، 

و�÷رحى،  �ملرVصى  aيها  يمُجمع  �لتي  �الأماكن  �أو  �مل�صت�صفيات  �أو  �لتاريîية،  �الآKار  �أو 

k ع�صكرية. و�لتي ال ت�صكل �أهد�aا

يكون  �أن   Öيج  Êملبا� هذ√  على   Ωلهجو� �أن  )8()2()ب()9(  �ملادة  ن�ّص  من   íويت�ص

بال�صكيك،  ق�صية  يف  �ل�صاب≥ة  ليوغ�صالaيا  �÷ناFية  �ملëكمة  �أوVصëت¬  ما  وهذ�   ،k متعمد�

حيå قالâ: ”�ل�رشر �أو �لتدمري يجÖ �أن يكون قد �رتكÖ ب�صكل متعمد مبوD�ص�صات يكن 

�أو تعليمية، و⁄ يتºّ ��صتîد�مها يف ذلك  �أنها fl�ص�صة الأغر�Vص دينية  بوVصوì معرaة 

.
�لوقâ الأغر�Vص ع�صكرية“38
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بع†س الوقاFع الدالة عل≈ ارتكاب هò√ ا÷رÁة:

يف 2009/1/1 ّ” ق�ص∞ م≥ر جمعية �أبناء �لبلد �ÿريية �لتي يعلوها �أحد �ملناRل ‡ا   •
.
39

�أدى �إ¤ تدمري �÷معية

 .
40

يف 2009/1/1 ّ” ق�ص∞ وتدمري م�صجد �ÿلفاء �لر��صدين يف جباليا  •
.
41

يف 2009/1/2 ّ” ق�ص∞ وتدمري م�صجد �الإ�صالΩ �رشقي بلدة جباليا  •
يف 2009/1/3 ّ” ق�ص∞ وتدمري �ملدر�صة �الأمريكية غرب بيâ الهيا.  •

يف 2009/1/3 ّ” ق�ص∞ وتدمري م≥ر جمعية �لكر�مة لرعاية �أبناء �ل�صهد�ء �لو�قعة   •
.
42

بال≥رب من م�صجد aل�صطÚ يف حي �لرمال ب¨زة

يف 2009/1/4 ّ” ق�ص∞ م�صجد عمر بن عبد �لعزيز يف بلدة بيâ حانون وتدمري√   •
 .

43
بالكامل

يف 2009/1/5 ّ” ق�ص∞ وتدمري م≥ر جمعية �لنور �ÿريية �لو�قعة يف بني �صهيال   •
�رش¥ خان يون�ص.

�إ¤  �أدى  ‡ا  غزة،  يف  عمري  بن   Öم�صع م�صجد  fiي§  ق�ص∞   ”ّ  2009/1/7 يف   •
.Úصت�صهاد مو�طن��

ر�هبات  ومدر�صة  �لãانوية،  بل≥ي�ص  مدر�صة  وتدمري  ق�ص∞   ”ّ  2009/1/15 يف   •
�لوردية ب≥ذ�F∞ مدaعية.

L .ìرÁة ا◊رب املتمãلة ‘ تعمد توLي¬ هéمات Vشدq املباين واملواO والوحدات 

الطبية وو�شاπF النقπ والأaراO مø م�شتعمل« ال�شعارات املميqزI املبيqنة ‘ اتفاقيات 

Lني∞ طبقاk للقانون الدو›/ (8)(2)(ب)(24):

الركø املاO… ل¡ò√ ا÷رÁة:

–مي  كãرية  ن�صو�ص  على  �الإVصايف  �الأول  و�لبوتوكول  جني∞  �تفاقيات  –توي 

مبوجبها �ملباÊ، و�لوحد�ت �لطبية وغريها من م�صتعملي �ل�صعار�ت �ملميزة �لو�ردة يف 

�تفاقيات جني∞. aاملادة )24( من �تفاقية جني∞ �الأو¤ �ÿا�صة لتë�صÚ حال �÷رحى 

�لطبية  �أaر�د �◊ماية  �مليد�ن ن�ّصâ على �حرت�Ω وحماية  �مل�صلëة يف  بال≥و�ت  و�ملرVصى 

 .ºأو معا÷ته� ºأو ن≥له� ºصى �أو جمعهVعن �÷رحى و�ملر åëب�صفة كلية يف �لب Úمل�صت¨ل�

وهنا∑ حماية خا�صة ملوXفي �÷معيات �لوطنية لل�صليÖ �الأحمر، وغريها من جمعيات 

�الإغاKة �لطوعية ح�صÖ ما ن�ّصâ علي¬ �ملادة )26( من �التفاقية نف�صها. 
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 Ωباأي حال �لهجو Rعلى �أن¬ ال يجو âن�ّصa أما �ملادة )18( من �تفاقية جني∞ �لر�بعة�

و�لن�صاء  و�لعجزة  و�ملرVصى  للجرحى  �لرعاية   Ëلت≥د �ملنظمة  �ملدنية  �مل�صت�صفيات  على 

 k �لنفا�ص. وال يجوR وق∞ �◊ماية �لو�جبة للم�صت�صفيات �ملدنية �إال �إذ� ��صتîدمâ، خروجا

على و�جباتها �الإن�صانية، يف �ل≥ياΩ باأعمال ت�رش �لعدو وهذ� ما ن�ّصâ علي¬ �ملادة )19( من 

�التفاقية نف�صها. 

 Úص�ص�îمل�  ÚفXملو� وحماية   Ω�حرت� على  نف�صها  �التفاقية  من   )20( �ملادة  و�أكدت 

كلية ب�صورة منتظمة لت�ص¨يل و�إد�رة �مل�صت�صفيات �ملدنية، مبن aيهº �الأ�صîا�ص �ملكلفون 

 .Úصى �ملدنيVعن �÷رحى و�ملر åëبالب

الأaر�د  ‡كنة  م�صاعدة  كل   Ωت≥د �أن  مطل≤  ب�صكل  �الحتالل  دولة  على   Öويتوج

�ÿدمات �لطبية �ملدنيÚ يف �الأقاليº �ملëتلة لتمكينهº من �ل≥ياΩ مبهامهº �الإن�صانية على 

.
44

�لوج¬ �الأكمل

الركø املعنو… ل¡ò√ ا÷رÁة: 

جعل  �÷رية   Öمرتك يتعمد  باأن   ºF�ر÷� �أركان  من  )8()2()ب()24(  �ملادة   âن�ّص

�لتي  �الأعيان  �أو  �لن≥ل  و�صاFل  �أو  �لوحد�ت  �أو   Êملبا� �أو   ÚفXملو� هوDالء   Ωلهجو� هد± 

ت�صتعمل و�صاFل �لتعري∞ هذ√. هذ� يعني �أن ما �صب≤ �أن قلنا√ بî�صو�ص )8()2()ب()1(

.
45k )2( ينطب≤ هنا �أي�صا

بع†س الوقاFع الدالة عل≈ ارتكاب هò√ ا÷رÁة: 

ب�صكل  �إ�صعا±  �صيارة   âأ�صاب� قذيفة  باإطال¥  �إ�رش�Fيلية  دبابة   âقام  2009/1/4 يف 

�أدى  �ل≥طا´، ‡ا  �أبو عبيدة بن �÷ر�ì يف بيâ الهيا �صمال  مبا�رش بال≥رب من مدر�صة 

k( وعالء �أ�صامة �رشحان  �إ¤ ��صت�صهاد �KنÚ من �مل�صعفÚ وهما: هاÊ عبد �لد�Ë )33 عاما

.
46

)k )26 عاما

يف 2009/1/4 ��صتهدâa طاFرة حربية KالKة م�صعفÚ كانو� قد توجهو� لن≥ل بع�ص   •
��صت�صهادهº وهº: يا�رش كمال �صبري  �إ¤  �أدى  �لهوى، ‡ا  �÷رحى يف منط≥ة تل 

.
47

)k k(، ور�أâa عبد �لعال )24 عاما k(، و�أن�ص a�صل نعيº )25 عاما )24 عاما

يف 2009/1/15 با�رشت �آليات �الحتالل �ملت≥دمة د�خل حي تل �لهوى جنوبي مدينة   •
غزة باإطال¥ و�بل من �ل≥ذ�F∞ �ملدaعية، و�ل≥نابل �لدخانية �◊ارقة باŒا√ �ملجمع 
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ومبنى  �الإد�ري،  �ملبنى   ºي�ص �لذي  �لفل�صطيني،  �الأحمر  �لهالل  ÷معية  �لطبي 

مدينة �لنور، وم�صت�صفى �ل≥د�ص، ومبنى �الإ�صعا±، وflاRن �الأدوية، ‡ا �أدى �إ¤ 

.
48

�ندال´ �لنري�ن aي¬

 Öاأ�شالي اأو   Oموا اأو   ∞Fاòق اأو  اأ�شلëة  ا�شتîدام   ‘ املتمãلة  ا◊رب  LرÁة   .•

ع�شواFية  تكون  اأو  ل¡ا  لزوم  ل   kلماBا اأو   IدFاR  k اأöVارا بطبيعت¡ا   Öت�شب حربية 

بطبيعت¡ا وflالفة للقانون الدو› للمناRعات امل�شلëة... ماIO (8)(2)(ب)(20):

�الإVصايف  �الأول  �لبوتوكول  من   )2( a≥رة   )35( �ملادة  �إ¤  �÷رية  هذ√  جذور  تعود 

�ل≥تال �لتي من  ”حظر ��صتîد�Ω �الأ�صلëة و�ل≥ذ�F∞ و�ملو�د وو�صاFل  و�لتي ن�ّصâ على 

�صاأنها �إحد�ç �إ�صابات �أو �آالΩ ال مبر لها“. 

�أما عبارة ”�أو تكون ع�صو�Fية بطبيعتها“ aهذ√ �لفكرة موجودة يف �ملادة )48(، و�لتي 

�أكدت على و�جÖ �أطر�± �لنز�´ على �لتمييز بÚ �ل�صكان �ملدنيÚ و�مل≥اتلÚ وبÚ �الأعيان 

�لهجمات  حظر  على   âن�ّصa  )4( a≥رة   )51( �ملادة  �أما  �لع�صكرية.  و�الأهد�±  �ملدنية 

 .k �لع�صو�Fية، وهي �لتي ال توج¬ �إ¤ هد± ع�صكري fiدد كما �أ�صلفنا �صاب≥ا

نلجاأ  هنا  aاإننا  �ملëرمة  �الأ�صلëة  �أنو�´  على  بعد  تن�ّص   ⁄ روما  معاهدة  �إن   åوحي

 Çمباد من  مبد�آن  وهنا∑   .
49

�ملوVصو´ بهذ�  �ملتعل≥ة   Êالإن�صا� �لدو›  �ل≥انون  قو�عد  �إ¤ 

�الأ�صلëة،  بع�ص   Ω�دîصت��  Ëر– عن   çدëلت� عند  aهمها   Öيج �لعريف  �لدو›  �ل≥انون 

�لتهديد  �ل�صادر يف �رشعية  �لدولية يف حكمها  �لعدل  �ملبد�أين fiكمة  ون�ّصâ على هذين 

�ملبد�أين  �لدو› �الإن�صاÊ مبوجÖ هذين  �ل≥انون   Ωرëلنووية. وي� �أو ��صتîد�Ω �الأ�صلëة 

 ،Êمد وهد±  ع�صكري،  هد±   Úب يفر¥  ال  ��صتîد�مها  الأن  �الأ�صلëة  بع�ص   Ω�دîصت��

 .
50

k ال لزوΩ لها F�R kدة و�آالما k، �أVرش�ر� والأن ��صتîد�مها ي�صبÖ، �أي�صا

k قنابل �لف�صفور �الأبي�ص �لتي تعتب مادة  ومن �الأمãلة على هذ√ �الأ�صلëة �ملëرمة دوليا

حول  �لدولية  باملعاهدة   ≥ëملل�  åالãل� �لبوتوكول  يف  ��صتîد�مها  حظر   ”ّ وقد  حارقة، 

. و–ظر هذ√ �ملعاهدة ��صتîد�Ω �لف�صفور 
511983 حظر بع�ص �الأ�صلëة �لت≥ليدية ل�صنة 

�إذ� كانâ معزولة  �إال  �لتي ت≥ع Vصمن Œمعات مدنية،  �لع�صكرية  �الأبي�ص Vصّد �الأهد�± 

 ºية ◊مايتهaالحتياطات �لكا� Ω�دîومع ��صت ،Úي§ بها من �صكان مدنيëعما ي ìصوVبو

. و�لف�صفور �الأبي�ص هو مادة �صديدة �ال�صتعال –رت¥ مبجرد تعرVصها 
52

عند ��صتîد�م¬
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k، وي�صبÖ �لف�صفور  نpع عنها �الأوك�صجÚ كليا لالأوك�صجÚ، وت�صتمر يف �ال�صتعال �إال �أذ� ممُ

k �صديدة وعمي≥ة وموDملة لدى مالم�صت¬ �÷لد، وي�صتمر يف �ال�صتعال حتى  �الأبي�ص حروقا

 .
53

ºي�صل �إ¤ �لعظ

 ºد�م¬ يف �◊رب �الأخرية على غزة، وهو ما يعر± با�صîآخر ّ” ��صت� ìوهنا∑ �صال

من  و�حد  هو  �ÿامل  �لكãي∞  �ملعدن  وهذ�   ،)Ë�لد�( �ÿامل  �لكãي∞  �ملعدن  متفجر�ت 

�الأجيال �÷ديدة ذ�ت �لت≥نية �لعالية من �ل�صالì، و�مل�صممة ليكون لها تاأKري كبري على 

�لفوالذ  من  غطاء  د�خل  �ل≥نبلة  تكون  �أن  من   kبدالa �ص¨رية.  منط≥ة  د�خل  �الأ�صîا�ص 

من  �ص¨رية  جزيÄات  د�خلها  ويف  �لبال�صتيكي  �ل¨طاء  ت�صب¬  �لكربون  �أليا±  من  تكون 

د�خل  �لرمل  حبات  ت�صب¬  �÷زيÄات  وهذ√   ،Tungsten �لتان¨�صتون  مãل  K≥يل  معدن 

ت�ص≥§   ºK �أمتار،   10-5 مدى  �إ¤  ي�صل  قوي  تاأKري  ذ�ت  وهي  �نفجارها،  عند  �ملتفجرة 

. وكما ي≥ول خبري �الأ�صلëة �لبيطاÊ د�ي 
54

على �الأرVص الأنها عبارة عن �أجز�ء �ص¨رية

�آKارها  aاإن   Ë�لد� ل≥نابل  �الأو›  �لهجوΩ، و�النفجار  بعد  aاإن¬   Dai Williams وليامز 

 Öل�صع� من  الأن¬   ،k وflيفا  kصعبا� �صيكون   Ωلهجو� من  ينجون  ومن  �ل�صëايا،  على 

�ل�صظايا تنبâ، ومن  �ل≥طع من  �أج�صامهº مÄات  �أن يعا÷ونهº الأن د�خل  �الأطباء  على 

 k k وa≥ا �إن�صانيا k ال  �إجر�ء عملية ال�صتîر�جها. وهذ� يجعل هذ� �ل�صالì �صالحا �مل�صتëيل 

 .
55

جني∞ التفاقيات 

وبالعودة �إ¤ �ملادة )51( a≥رة )4()ب( من �لبوتوكول �الأول �الإVصايف aاإننا ‚د وكما 

 .
56

k �أنها حظرت �لهجمات �لع�صو�Fية �أ�صلفنا �صاب≥ا

بع†س الوقاFع الدالة عل≈ ارتكاب هò√ ا÷رÁة:

k يف مناط≤  �أ�صلëة fiرمة دوليا �الإ�رش�Fيلي خالل حرب¬ على غزة  ��صتîدΩ �÷ي�ص 

�آهلة بال�صكان �ملدنيÚ، ون�صتطيع هنا �أن ن�رشد �الأدلة، و�لوقاFع �لتالية، على �صبيل �ملãال 

ال �◊�رش، �لتي تدلل على وقو´ جرية حرب ال �صك aيها: 

�لذين قامو�   ،Human Rights Watch �أكد خب�ء منظمة هيومن ر�يت�ص ووت�ص   •
باإجر�ء –≥ي≤ ميد�Ê �صامل يف قطا´ غزة، على �أن ”�إ�رش�Fيل“ ��صتعملâ �لف�صفور 

�الأبي�ص يف مناط≤ �آهلة بال�صكان، ‡ا �أدى �إ¤ �إ�صابة �أطفال و�صيوñ ون�صاء بëرو¥ 

”�إ�رش�Fيل“ ��صتîدمâ �لف�صفور �الأبي�ص يف غزة على  �أن  بال¨ة. وت�صي∞ �ملنظمة 

 :
57

Kالç مر�حل
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�الأو¤: عند بد�ية هجومها �÷وي ��صتîدΩ �÷ي�ص �الإ�رش�Fيلي �لف�صفور �الأبي�ص 

k يف �ملناط≤ �ملفتوحة. على �◊دود �الإ�رش�Fيلية مع قطا´ غزة، –ديد�

�لãانية: عند حدود �ملناط≤ �الآهلة بال�صكان على مد�خل مدينة بيâ الهيا يف �صمال 

قطا´ غزة لت¨طية هجومها �لبي. 

�لãالãة: ��صتعمال¬ مبا�رشة يف �ملناط≤ �الآهلة بال�صكان، حيå ��صتهدâa ”�إ�رش�Fيل“ 

من�صاآت مãل م≥ر �الأونرو� يف غزة، وم�صت�صفى �ل≥د�ص. 

k، و�أكدت¬ �ملنظمة aاإن �ال�صتعمال �لãالå لهذ� �ل�صالì هو ما ي�صكل  وكما بيّنا �صاب≥ا

k لل≥انون �لدو›، و�أ�صارت �ملنظمة �إ¤ �أن �ل≥ذ�F∞ �ملëملة بالف�صفور  خرقاk �رشيëا

نعâ يف والية لويزيانا �الأمريكية  �الأبي�ص �لتي عاينها خب�ء �ملنظمة يف قطا´ غزة �صمُ

، ووRن �لف�صفور �ملوجود يف �ل≥ذيفة �لو�حدة 5.78 ك≠، وهي تتطاير 
�صنة 581989

k. و�أكدت �ملنظمة �أن ��صتعمال �÷ي�ص  aور �نفجارها على م�صاحة قطرها 250 مرت�

 ºيلي لهذ√ �ملادة يف مناط≤ مدنية ت�صكل جرية حرب، و�أن �÷ي�ص كان يعلF�الإ�رش�

باأن¬ �صيت�صبÖ يف خ�صاFر بÚ �ملدنيÚ لدى ��صتîد�م¬ �ل≥ذ�F∞ �ملëملة بالف�صفور 

.
59

�الأبي�ص

Amnesty International �أن وaدها �لذي R�ر قطا´  �لدولية  �لعفو  منظمة  �أكدت   •
�لف�صفور   âدمîيل“ ��صتF�إ�رش�” باأن  �÷دل  ت≥بل  ال  �أدلة  هنا∑  �أن  على  �أكد  غزة 

�الأبي�ص وب�صكل و��صع، يف ق�ص∞ �ملناط≤ �ملكتظة بال�صكان. و�عتبت �ملنظمة يف 

يف  مفرطة  ب�صورة  �الأبي�ص  �لف�صفور   Ω�دîال�صت ”�إ�رش�Fيل“  تكر�ر  �أن  ت≥ريرها 

غزة يãل جرية حرب، م�صرية �إ¤ �أن وaدها �إ¤ غزة عÌ على �لف�صفور �الأبي�ص، 

و�ل≥ذ�F∞ �◊املة ل¬ د�خل وحول �لبيوت و�الأبنية يف غزة وبع�صها قذ�F∞ من عيار 

k ج�صيمة باملباÊ �ل�صكنية، و�أVصاâa �ملنظمة �أن خب�ءها  155 ملº �أ◊≥â �أVرش�ر�

ومن  �الأبي�ص،  �لف�صفور   Ω�دîصت�� على  باالأدلة  مك�صوة  و�أRقة  �صو�ر´،  �صاهدو� 

.
60

بينها �صظايا ما تز�ل –رت¥

و�الأحياء   ،Úملدني� Vصّد  بكãاaة  �الأبي�ص  �لف�صفور   Ω�دîبا�صت ”�إ�رش�Fيل“  بد�أت   •
 â≤عندما �أطل ،

�ل�صكنية �لفل�صطينية كما حدç يف بلدة خز�عة يف ليلة 612009/1/10

منها  وتناKرت   ،Ωأق�صا� عدة  �ن�صطرت  قنبلة  �الإ�رش�Fيلية  �لع�صكرية  �لطاFر�ت 

ع�رش�ت �ل�صظايا، �إVصاaة �إ¤ دخان �أبي�ص كãي∞ �متد مل�صاaات كبرية، ول¬ ر�ëFة 
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 âلة، وقد طالFنري�ن ها âي¬ �إحدى �ل≥نابل ��صتعلa âكريهة. ويف كل مكان �ص≥ط

ذلك.  جر�ء   k �صî�صا  93  Öو�أ�صي خز�عة  حي  يف  مناRل  �صبعة  من   Ìأك�  ≥F�ر◊�

منزلها  يف  �لنري�ن  ��صتعال  جر�ء  بال¨ة  بëرو¥   âأ�صيب�  )k عاما  35( �لنجار  �إيان 

k �أنها قنابل  بîز�عة وت≥ول ”ل≥د �أطل≥â �لدبابات �الإ�رش�Fيلية عدة قنابل عرaنا الح≥ا

�لف�صفور �الأبي�ص، وبد�أت �ل≥ذ�F∞ بال�ص≥و• يف كل منط≥ة وحي من بلدة خز�عة، 

�أبي�ص كãي∞، ويف هذ�  �ملنزل �صاحب¬ دخان  �إKرها نري�ن يف fiي§  و�ندلعâ على 

 .
�لوقâ �أ�صبâ بëرو¥ كãرية مع �أبناFي �لذين �أ�صيبو� باالختنا¥“62

�أكدت �لعديد من �مل�صادر �لطبية �أن جåã �ل≥تلى و�÷رحى �لتي تتعرVص لل≥�ص∞   •
بهذ� �لنو´ من �ل≥نابل تاأتي fiرتقة، موDكدة �أن¬ حتى عظاΩ �ل≥تلى و�÷رحى تكون 

 âالهيا وبي âري من �الأها› �لذين ي≥طنون يف كل من بلدتي بيãاد �لكaرتقة. و�أfi

حانون، وflيº جباليا، و�الأحياء �ل�رشقية و�÷نوبية من مدينة غزة، باأن �لدخان 

�إ¤  �الإ�رش�Fيلية يوDدي  �لطاFر�ت  �لتي ت≥وΩ بها  �ل≥�ص∞  �لذي ينبعå بعد عمليات 

�أن �لف�صفور  �لتنف�ص. و�أكدت �مل�صادر �لطبية  �لكãري من حاالت �الختنا¥ وVصي≤ 

�الأبي�ص �مل�صتîدΩ يف �ل≥نابل يتميز ب�صدة ن�صاط¬ �لكيماوي حيå �أن¬ يلتهÖ ملجرد 

.
63

Úص¬ لالأوك�صجVتعر

�ل�صاعر  �صيد  �ل�صاب  �إ�صابة  �الأطباء  �أكد  يون�ص  خان  مبدينة  نا�رش  م�صت�صفى  يف   •
‡ا  �إ�رش�Fيلية  ��صتطال´  طاFرة   ñب�صارو  ¬a�صتهد�� بعد  �صظايا  بعدة   )k عاما  21(

 Öأدى �إ¤ برت �صاق¬، و�إ�صابت¬ يف مناط≤ متفرقة من ج�صد√. و�أكد �الأطباء �أن¬ �أ�صي�

ب≥نابل جديدة توDدي �إ¤ قتل �ÿاليا يف �ملنط≥ة �مل�صابة ب�صكل ي�صعÖ عالجها ‡ا 

�أVصطرهº �إ¤ برت �صاق¬، موDكدين �أنهº و�جهو� �صعوبات بال¨ة يف عالê نëو %90 

من �مل�صابÚ �لذين بدت عليهº عالمات غري معهودة قبل ذلك.

�أن   ºله ي�صب≤   ⁄ غريبة  �إ�صابات  حاالت  �صاهدو�   ºأنه� �لفل�صطينيون  �الأطباء  �أكد   •
�الإ�صابات ‚مâ عن ذخاFر ومتفجر�ت  �أن هذ√  �إ¤  و�أ�صارو�  �صاهدوها من قبل 

. و�أVصا± �الأطباء �أن نوعية 
64

منها ما يعر± با�صº �لد�Ë، وقنابل �لف�صفور �الأبي�ص

�الإ�صابات �لناجمة عن هذ√ �ملتفجر�ت ترت�وì ما بÚ �◊رو¥ �لعمي≥ة �لتي ت�صل 

�إ¤ �لعظº، وبرت �الأطر�±، وتهتك �ل�رش�يÚ و�الأوردة ‡ا يوDدي �إ¤ حاالت نز± 

.
65

�صديدة تمُف�صي �إ¤ �ملوت
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الأول بعãة طبية بريطانية م�صت≥لة R�رت غزة يف 2009/1/19، و�لذي  ت≥رير  �أكد   •
ّدΩ �إ¤ �لعديد من �أع�صاء �لبملان �لبيطاÊ، �أن ”�إ�رش�Fيل“ ��صتîدمâ �لعديد من  قمُ

 âأو ق�صف� �ملدaعية  �أطل≥â من  �لف�صفور،  بينها قذ�F∞ –توي على  �الأ�صلëة من 

على  تنفجر   âكان  ∞F�ل≥ذ� هذ√  �أن  عيان  �صهود  عن  �لت≥رير  ون≥ل  �لطاFر�ت.  من 

 .k جد� و��صعة  رقعة  على  �لف�صفور  من  fiتوياتها  وتنت�رش  غزة،  aو¥  مرتفع  بعد 

تîرت¥  �لتي   ∞F�بال≥ذ  kأوال� �ملناRل  ت≥�ص∞   âكان �لدبابات  �أن  �ل�صهود  وقال 

�÷در�ن، وتدمر �ملنزل من �لد�خل يليها حاالkk ق�ص∞ بال≥نابل �لف�صفورية –ر¥ 

كل ما بد�خل �ملنزل. وهذ� ما يف�رش �لعãور على كمية كبرية من �÷åã �ملتفëمة، 

 Úللم�صاب  êلعال�  Ëت≥د بعد  الحظو�  �مل�صت�صفيات  يف  �الأطباء  �أن  �لت≥رير  و�أورد 

بëرو¥ نتيجة ل≥نابل �لف�صفور Xهور ب≥ع �إVصاaية على �أج�صاد �مل�صابÚ بعد KالKة 

�ملرVصى حاالت  ينتاب هوDالء  �لعالê، و�أخذ   ºتل≥يه �أياΩ من  �أياΩ، و�أحيانا ع�رشة 

مرVصية �صديدة، وينزaون على نëو غري متوقع، ويعانون من توق∞ عمل �لكلى 

�أو ي�صابون بجلطات قلبية، وعو�رVص �أخرى. و�أورد �لت≥رير نف�ص¬ �أن هنا∑ دليل 

على ��صتîد�Ω �÷ي�ص �الإ�رش�Fيلي لل≥ذ�F∞ �لã≥يلة من نو´ �لد�Ë، لكن¬ ما R�ل غري 

معرو± بعد ما �إذ� كانâ هذ√ �ل≥ذ�F∞ �لتي ��صتîدمâ يف جنوب قطا´ غزة –توي 

.
66Enriched uranium Öص�îمل� Ωعلى �ليور�نيو

 The  âإندبندن� وذي   ،Guardian و�ل¨ارديان   ،Times �لتايز   ∞ëص� �أوردت   •
Vصّد  غزة  على  حربها  يف  �لف�صفور   âدمîصت�� ”�إ�رش�Fيل“  �أن   Independent

.
67

Úلفل�صطيني� Úملدني�

�أ�صلëة معينة مãل   Ω�دîأو نفي ��صت� رra�ص �÷ي�ص �الإ�رش�Fيلي وتهرب¬ من تاأكيد   •
�لف�صفور �الأبي�ص يوDكد ��صتîد�م¬ لها. 

معاوية   Öلطبي� غزة،  يف  �ل�صëة  بوR�رة   Çو�لطو�ر لالإ�صعا±   Ωلعا� �ملدير   ºته�  •
ح�صنÚ، �÷ي�ص �الإ�رش�Fيلي با�صتîد�Ω �أ�صلëة aتاكة الأول مرة يف منط≥تي �لكر�مة 

�لنو´ من  �الأطباء و�مل�صعفÚ ⁄ ي�صهدو� مãل هذ�  �أن   íصVلهوى ب¨زة. و�أو� وتل 

 kهيكال و�إب≥اء√   ºص�÷� �إذ�بة   Öت�صب �الأ�صلëة  هذ√  �أن  �إ¤   k م�صري�  ،k �صاب≥ا �الأ�صلëة 

k. و�أVصا± ح�صنÚ �أن هذ� ما �كت�صفنا√ عندما توجهنا �إ¤ �أبر�ê �لكر�مة �صمال  عظميا

مدينة غزة، و�أخرجنا من �إحدى �ل�ص≥≤ KالKة �صهد�ء ◊ومهº ذ�Fبة، و⁄ يب≤ من 

.
68

Ωإال �لعظا� ºأج�صاده�
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�لبوa�صور ماد�ص جيلبت Mads Gilbert قو�ت  �لÔويجي   Ωلعظا�  ì�جر ºته�  •
وقال  جديدة،  �أ�صلëة   Öلتجري  k flتب� غزة  قطا´  بجعل  �الإ�رش�Fيلي  �الحتالل 

k عن نوعية �الأ�صلëة �لتي ��صتîدمتها ”�إ�رش�Fيل“ يف غزة،  k طبيا �لطبيÖ: �إن¬ �أعّد بãëا

والحظ �أن �الإ�صابات تتطاب≤ مع تلك �لتي تت�صبa Öيها قنابل �لد�Ë �لتي تتفاعل 

 .
69

íدرة لتنفجر يف ج�صد �÷ريîمع �ملو�د �مل

2. الأركان القانونية الواÖL توaرها للëديå عL øراFم حرب:

اأ. وLوO نزا´ م�شلO íو›:

�لع�صكري  �الحتالل  بو��صطة  �أرVص¬  على  �لفل�صطيني   Öل�صع� �صيادة  �نتها∑   ”ّ ل≥د 

عن  �لنظر  ب¨�ص  �أرVص¬  على   Öصع� الأي  �÷ماعية  �ل�صيادة  ينفي  aاالحتالل  �الأجنبي; 

�÷ر�ºF �لتي يتºّ �رتكابها Vصّد �الأ�صîا�ص. �إن �إد�رة �الأر�Vصي �لفل�صطينية من قبل م�رش 

وعلى   ،“kحتالال�” �ل≥انونية  �لناحية  من  �عتبارها  يكن  ال   1967 �صنة  حتى  و�الأردن 

�لعك�ص من ذلك a≥د �أوجد �الحتالل �لع�صكري �الإ�رش�Fيلي لل�صفة وغزة بعد �صنة 1967 

 Ωلدو›، وهو عد� �ل≥انون  �ملعرو± يف   Êل≥انو� �ملبد�أ  حالة قانونية و�Vصëة متاأ�صلة يف 

، و�لذي ّ” 
�العرت�± بëياRة �الأر�Vصي بال≥وة �لذي ّ” ذكر√ يف قر�ر جمل�ص �الأمن 70242

�عتماد√ يف 1967/11/22 و�لذي يدعو �إ¤ عودة �لوVصع على ما كان علي¬ قبل �صنة 1967 

 .ºF�لد� Ωصي م≥ابل �ل�صالV�مبد�أ عودة �الأر ≥aو

�أ�صبâë ”�إ�رش�Fيل“ يف حزير�ن/ يونيو 1967 دولة fiتلة لالأر�Vصي �لعربية ب�صكل 

 Ω�دîاإن ��صتa ‹ل≥انون �لدو� Çو�لفل�صطينية ب�صكل خا�ص. ويف نظرة معم≥ة ملباد ،Ωعا

�ل≥وة لل�صيطرة على �الأر�Vصي �لفل�صطينية تعتب عمالk غري قانوnon valide” Ê“، وهو 

جوهر معنى –رË حياRة �الأر�Vصي بو��صطة �◊رب �ملذكورة يف ن�ّص �ل≥ر�ر 242 ل�صنة 

1967 ويف ن�ّص �ل≥ر�ر 338 ل�صنة 1973.

كما �أكدت fiكمة �لعدل �لدولية على هذ� �ملبد�أ يف قر�رين ق�صاFيÚ مهّمÚ، �الأول متعل≤ 

ب≥�صية Détroit de Corfou حيå �أد�نâ �ملëكمة ��صتîد�Ω بريطانيا لل≥وة Vصّد �ألبانيا، 

و�أكدت �أن ”�حرت�Ω �صيادة �الأر�Vصي هي و�حدة من �الأ�ص�ص �الأ�صا�صية للعالقات �لدولية 

 Activités militaires بنيكار�غو�  تتعل≤  �أخرى  ق�صية  ويف   .
�مل�صت≥لة“71 �لدول   Úب ما 

دقي≤  قر�ر  يف  �ملëكمة  aاإن   et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci
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ومف�صل عّدت �أن مبد�أ –رË ��صتîد�Ω �ل≥وة هو �أحد �ملبادÇ �لرFي�صية و�ل�رشورية يف 

 .
72

�ل≥انون �لدو› �لعريف

يعتب �الحتالل حالة و�قعية يتºّ �لتعامل مع¬ ح�صÖ �ل≥انون �لدو›; aاالحتالل حالة 

�أنها دولة  ”�إ�رش�Fيل“ �إ¤ رa�ص �العرت�±  يدaع  ما  لل�صيادة. وهذ�   kناقال موDقتة، ولي�ص 

�لدولية يف قر�رها �ال�صت�صاري �ÿا�ص  �لعدل  �أكدت¬ fiكمة  . وهذ� بال�صب§ ما 
73

fiتلة

بالنتاèF �ل≥انونية �لناجمة عن بناء �÷د�ر يف �الأر�Vصي �لفل�صطينية �ملëتلة، حيå �أكدت 

�ملëكمة ”�أن¬ ح�صÖ �ل≥انون �لدو› �لعريف aاإن �الأر�Vصي �لفل�صطينية تعتب fiتلة، وتعتب 

.
�إ�رش�Fيل �صلطة �حتالل“74

k �إ¤ قو�عد �ل≥انون �لدو› �لعاΩ، يعتب �ن�صëاب قو�ت �الحتالل �الإ�رش�Fيلي  و��صتناد�

من �أجز�ء من قطا´ غزة �صنة 2005، جمرد �إعادة �نت�صار و�ن�صëاب جزFي ل≥و�ت �الحتالل 

 ºاب �قت�رش على �الإقليëصي ولي�ص �إنهاء ◊الة �الحتالل، لكون هذ� �الن�صV�عن هذ√ �الأر

�لرت�بي، و⁄ يتد لي�صمل كاaة مكونات �الإقليº �لفل�صطيني، بل ⁄ ي�صرتد �لفل�صطينيون 

�صيادتهº علي¬، جر�ء “�صك ”�إ�رش�Fيل“ بعد جالFها عن قطا´ غزة بال�صيطرة على �أجو�ء 

�ل≥طا´، a�صالk عن �لبëر و�ملعابر �◊دودية، ومنها �ملعب �◊دودي �لفا�صل بÚ قطا´ 

غزة ودولة م�رش. وهذ� يّكن ”�إ�رش�Fيل“ من �أن تتëكº بëركة �ملو�طنÚ من و�إ¤ �ل≥طا´; 

a�صالk عن –كمها �ملطل≤ بدخول �الإمد�د�ت على �ختالaها. وعالوة على كل ذلك aلº تزل 

دولة �الحتالل �الإ�رش�Fيلي تتëكº مبن لهº حّ≤ �الإقامة يف �ل≥طا´ بدليل �إ�صد�رها �صنة 

�آال± مو�a≥ة على طلبات ّ⁄ �صمل الأ�رش �ل≥طا´، ‡ا يعني باأن  2007 الأكÌ من Kمانية 

قطا´ غزة ⁄ يزل –â �ل�صيطرة �لفعلية ل≥و�ت و�إد�رة �ملëتل.

�الحتالل  دولة  مع  �الأرVص  هذ√  عالقة  تب≥ى  fiتلة،   kصاVأر� غزة  قطا´  لكون   k ونظر�

تب≥ى  كما  لالحتالل،  �لناXمة   Êالإن�صا� �لدو›  �ل≥انون  ب≥و�عد  fiكومة  �الإ�رش�Fيلي 

�لر�بعة  جني∞  و�تفاقية   1907 ل�صنة  الهاي  الëFة  عن  �لنا�صÄة  �ملëتل  �لتز�مات  جميع 

 Ω�مة لالحتالل �صارية، وو�جبة �الحرتXلنا� �لعرaية  �ل≥و�عد  1949، وغريها من  ل�صنة 

و�لتطبي≤ من قبل �ملëتل �الإ�رش�Fيلي.

:íوالنزا´ امل�شل IزZ ´قطا ‘ âم الت« ارتكبFا÷را Úقة ما بÓع OوLب. و

-2008/12/27  Úب ما  �لفرتة  يف  غزة  يف   âرتكب� �لتي   ºF�ر÷� هذ√  �عتبار   ºّيت حتى 

نز�´  مع  عالقة  ويف  خالل   âرتكب� قد  تكون  �أن   Öبج aاإنها  حرب،   ºF�جر  2009/1/17
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�أكد√ ق�صاة �ملëكمة �÷ناFية �لدولية يف ق�صية قادة �مليلي�صيات يف  م�صلí دو›. وهذ� ما 

�ÿا�ص   ºقر�ره يف   Germain Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui �لكون¨و 

aاإن  حرب  جرية  �÷رية  ”العتبار  �ملëكمة:   âقال  åحي  ºله �ملوجهة   ºلته� بتاأكيد 

�÷ر�ºF �ملدعى �أنها �رتكبâ �أKناء �أو على عالقة بالهجوΩ... يجÖ �أن –دç يف �صيا¥ �أو 

.
على عالقة بنز�´ ذي �صفة دولية“75

-2008/12/27 �لفرتة  يف   âوقع حرب   ºF�جر من  �أوردنا√  ما  جميع  aاإن  وعلي¬ 

�ملëتلة و”�إ�رش�Fيل“ باعتبارها دولة  �الأر�Vصي  نز�´ م�صلí يف  ت≥ع Vصمن   2009/1/17

fiتلة. 

�أما aيما يتعل≤ بالعالقة ما بÚ �÷رΩ نف�ص¬ و�لنز�´ �مل�صلa í≥د �أوVصí ق�صاة �ملëكمة 

�÷ناFية ليوغ�صالaيا �ل�صاب≥ة ما يلي:

 ،íل مت�صل ب�صكل كا± بنز�´ م�صل�Dصع �ل�صوVإذ� كان �لفعل مو� لت≥رير ما 

aاإن هيÄة �لبد�ية �ل≥�صاFية يكن �أن تاأخذ يف عÚ �العتبار �لعو�مل �لتالية: ح≥ي≥ة 

�لطر±  من   k aرد� �ل�صëية  كان  �إذ�  ما  وح≥ي≥ة  ال،   Ωأ�  k fiاربا �لفاعل  كان  �إذ�  ما 

�ÿ�صº، وح≥ي≥ة ما �إذ� كان �لفعل �ملجّرΩ يîدΩ �لهد± �لرFي�صي من ور�ء �◊ملة 

�لو�جبات  �صيا¥  يف  �أو  من  كجزء   âرتكب� قد  �÷رية  �أن  وح≥ي≥ة  �لع�صكرية، 

 .
76

�لر�صمية ملرتكÖ �لفعل

:íباأن هنا∑ نزا´ م�شل ÚمLرا∑ وعلم امل¡اOج. اإ

بناءk على �أركان �÷ر�ºF وتف�صريها للمادة )8( من معاهدة روما، aاإن �ل�رش• �الآخر 

�أن يكون �ملهاجمÚ على علº ودر�ية بالظرو±  �لالΩR للëديå عن جر�ºF �◊رب هو 

�الإ�رش�Fيليون،  aا÷نود  معرو±  هو  وكما   .íمل�صل� �لنز�´  وجود   âبãت �لتي  �لو�قعية 

بو�صفها  �ل¨ربية  و�ل�صفة  غزة  قطا´  باأن  aعلي   ºعل على  �الإ�رش�Fيلية  و�◊كومة 

�أر�Vص fimتلة هي جوهر �لنز�´ مع �لدولة �لعبية. وكما بينا �صاب≥اk خالل �رشì �لركن 

 .ºF�اإن عن�رش �ل≥�صد يف �ل≥تل قد ّ” �لن�ّص علي¬ يف بع�ص �÷رa ،ملعنوي لكل جرية�

 ºبهذ√ �ل�صفة رغ Úيلي قتل �ملدنيF�نية �÷ي�ص �الإ�رش âبãت Úري من �لب�هãهنا∑ �لك

:
77

�أنهº ⁄ ي�صاركو� يف �لعمليات �◊ربية

منذ �ليوΩ �الأول للعدو�ن على غزة aاإن Vصëايا �ل�صو�ريخ و�ل≥ذ�F∞ �الإ�رش�Fيلية   •
.

78
Úمن �ملدني ºيف �أغلبه ºه
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مو�قع  باأنها  �الإ�رش�Fيلي  �÷ي�ص   ºعل من   ºبالرغ �الأونرو�  مد�ر�ص  ق�ص∞   •
fiمية. 

و�مل�صاجد.  للمد�ر�ص  �ملبا�رش  �ال�صتهد�±   •
على  قدرت¬  �الإ�رش�Fيلي  �÷ي�ص  قبل  من  �مل�صتîدمة  �لت≥نية  �لو�صاFل  من   Úيتب  •
��صتهد�±   ”ّ ذلك  من   ºوبالرغ  ،Êملد� و�لهد±  �لع�صكري  �لهد±   Úب �لتمييز 

�الأهد�± �ملدنية.

و�مل�صعفة.  �لطبية   ºلطو�ق� ��صتهد�±   •
�صوالميâ �ألوShulamit Aloni Ê �لنا�صطة يف �لي�صار  قالت¬  ما  ذلك  يوDكد  و‡ا   •
حال  يف   Úملدني� ب≥تل  �الإذن  على   k موDخر� ح�صل  قد  �÷ي�ص  �أن  من  �الإ�رش�Fيلي 

تو�جدهº بال≥رب من �صî�ص مطلوب، وذلك ح�صÖ ما ن�رشت¬ �ل�صëاaة قبل نëو 

. ون�صتطيع 
79

ºيلي وهو يبت�صF�د يف �÷ي�ص �الإ�رشFصورة قا� Öإ¤ جان�  Úأ�صبوع�

”�إ�رش�Fيل“  �أن  �أن نورد هنا ما قال¬ رFي�ص �لوRر�ء �الإ�رش�Fيلي يف 2009/2/1 من 

k باأن¬ �أعطى  �صرتد ب�صكل غري متكاÅa على �إطال¥ �ل�صور�يخ �لفل�صطينية، موVصëا

.
80

Öصري للرّد �ملنا�ص�ëتوجيهات للجي�ص للت

:Úر¥ مالحقة ‹رمي احلرب الإ�صرائيليW :يًاfاK

1. املëكمة ا÷ناFية الدولية:

يمُعّد �لنظاΩ �الأ�صا�صي للمëكمة معاهدة دولية، ويرتتÖ على هذ√ �لطبيعة �لتعاهدية 

Ω �إال �لدول �لتي �صادقâ علي¬، وهذ� خال± �لتوقيع �لذي ال  pالأ�صا�صي �أن¬ ال يمُلز� Ωللنظا

k. وهنا∑ ما ي≥ارب من 105 دول �صادقâ على معاهدة روما حتى  يلزΩ �لدولة �إال معنويا

.
81

�الآن

اأ. اخت�شا�س املëكمة ا÷ناFية الدولية: 

 ºّلتي يت� ºF�يما يتعل≤ با÷رa للمادة )11( �خت�صا�صها �لزمني k “ار�ص �ملëكمة وa≥ا

�رتكابها بعد دخولها حيز �لتنفيذ يف �الأول من “وR/ يوليو 2002.

�أما بالن�صبة لالخت�صا�ص �ل�صî�صي aاملëكمة “ار�ص �خت�صا�صها Œا√ �الأ�صîا�ص 

 ،)24( �ملادة   Öح�ص �لتنفيذ  حيز  �الأ�صا�صي   Ωلنظا� دخول  بعد   ºF�جر يرتكبون  �لذين 

وبالتا› ال يكن fiاكمة �أي �صî�ص عن جر�ºF �رتكبها قبل ذلك.
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�إن ‡ار�صة �ملëكمة الخت�صا�صها تتºّ ح�صÖ �ملو�د )13-15( من نظاΩ روما �الأ�صا�صي، 

باإحالة  �أو  �الأ�صا�صي،   Ωلنظا� �لعاΩ من دولة م�صدقة على  �ملدعي  �إ¤  �ل≥�صية  باإحالة  �إما 

k للف�صل �ل�صابع من ميãا¥ �الأ· �ملتëدة،  �ل≥�صية �إ¤ �ملدعي �لعاΩ من جمل�ص �الأمن تطبي≥ا

k من تل≥اء نف�ص¬ بî�صو�ص معلومات خا�صة با÷ر�ºF �لتي  �أو �إذ� aتí �ملدعي �لعاΩ –≥ي≥ا

تدخل يف �خت�صا�ص �ملëكمة لدولة م�صدقة على �لنظاΩ �الأ�صا�صي.

�أما aيما يتعل≤ باالخت�صا�ص �ملوVصوعي وهو fiور حديãنا، aاإن �خت�صا�ص �ملëكمة 

ي�صمل �÷ر�ºF �الآتية �ملن�صو�ص عليها يف �ملو�د )5-8( من نظاΩ روما �الأ�صا�صي، وهي: 

.
84

، وجر�ºF �◊رب
83

، و�÷ر�V ºFصّد �الإن�صانية
82

جرية �الإبادة

 Öح�ص �أنها  دقي≤  ب�صكل   íصVيو غزة  يف   âرتكب�  ºF�جر من   k �صاب≥ا �أوردنا√  ما  �إن 

�ل≥انون �÷ناFي �لدو› �ملعا�رش جرية حرب ت�صتدعي –ريك �مل�صوDولية �÷ناFية Vصّد 

.
85

مرتكبيها

ب. اأ�شا�س امل�شوDولية ا÷ناFية ‘ ن¶ام روما: 

�لفردية  �÷ناFية  �مل�صوDولية  مبد�أ  �لدولية  �÷ناFية  للمëكمة  �الأ�صا�صي   Ωلنظا� �أقر 

ل�صمان –≥ي≤ �لعد�لة �لدولية، ومنع �إaالت مرتكبي �÷ر�ºF �لدولية من �لع≥اب.

�مل�صوDولية   Ωنظا مع   k من�صجما �لدولية  �÷ناFية  للمëكمة  �الأ�صا�صي   Ωلنظا� جاء  وقد 

ورو�ند�،  ويوغ�صالaيا،  وطوكيو،   ،êنورمب  ºاكfi �أقرت¬  �أن  �صب≤  �لذي  �لفردية 

و�صري�ليون، و�لتي ⁄ تعتّد باأّي �صفة للجاÊ �أو باأّي نو´ من �◊�صانة. aال�صî�ص �لذي 

يرتكÖ �÷رية �لدولية يتëمل �مل�صوDولية �÷ناFية مبفرد√ عن aعل¬ �الإجر�مي �صو�ءk كان 

 ،k k، �أو وRير� k، �أو م�صوDوالk مدنيا k ع�صكريا k يف �ل≥و�ت �مل�صلëة، �أو قاFد� k، �أو جنديا k عاديا aرد�

�أو رFي�ص دولة.

على  �الأو¤،  �لف≥رة   )25( �ملادة  �لدولية،  �÷ناFية  للمëكمة  �الأ�صا�صي   Ωلنظا� ن�ّص 

�أي  للمëكمة  aلي�ص   ،ºصو�ه� دون   Úلطبيعي� �الأ�صîا�ص  على  �خت�صا�صها  �قت�صار 

من  �لãانية  �لف≥رة   âون�ّص �العتبارية.  �ل�صî�صيات  �أو  بالدول  يتعل≤  aيما  �خت�صا�ص 

�ملëكمة  �خت�صا�ص  يف  تدخل  جرية   Öيرتك �لذي  �ل�صî�ص  �عتبار  على  نف�صها  �ملادة 

ن�ّص   Öوح�ص �الأ�صا�صي،   Ωللنظا  k وa≥ا للع≥اب  وعرVصة  �لفردية،  ب�صفت¬  عنها   kوالDم�صو

�لف≥رة �لãالãة من �ملادة نف�صها aلي�ص �مل�صوDول a≥§ مرتكÖ �لفعل �ملادي �ملكوuن للجرية، 

و�إ‰ا يكون عرVصة للع≥اب كل من ي�صهº باأي �صكل من �الأ�صكال يف �رتكاب �÷رية.



282

العدوان الإ�صرائيلي عل≈ غزة

äGQÉ°ûà°S’Gh äÉ°SGQó∏d áfƒàjõdG õcôe

�ل≥ادة  م�صوDولية  �أقر  و�إ‰ا  �لفردية،  �مل�صوDولية  باإقر�ر  �الأ�صا�صي   Ωلنظا� يكت∞   ⁄

�أو   k كانو� جنود�  kصو�ء�  Úلتابع� �الأ�صîا�ص  قبل  تمُرتكÖ من  �لتي   ºF�صاء عن �÷ر�Dو�لرو

ملرتكبي  �÷ناFية  �مل�صوDولية  مبد�أ  تطبي≤  دون  –ول  ال  �لر�صمية  aال�صفة   ،ÚفXمو

�÷ر�ºF، وقد ن�ّصâ �ملادة )27( على عدΩ �العتد�د بال�صفة �لر�صمية �صو�ءk كانâ رFا�صة 

�لدولة �أو �◊كومة �أو ع�صوية �◊كومة �أو �لبملان... وال –ول �◊�صانات دون ‡ار�صة 

�ملëكمة �خت�صا�صها على �أي �صî�ص.

�ل≥ادة  م�صوDولية  �إقر�ر  يف   k �رشيëا �الأ�صا�صي   Ωلنظا� من 
 
)28( �ملادة  ن�ّص  جاء  وقد 

�لع�صكري  �ل≥اFد  aيكون  �ملëكمة،  �خت�صا�ص  يف  تدخل  �لتي   ºF�ر÷� عن  و�لروD�صاء 

م�صوDوالk م�صوDولية جناFية عن �÷ر�ºF �لتي تدخل يف �خت�صا�ص �ملëكمة، و�ملرتكبة من 

جانÖ قو�ت تî�صع الإمرت¬ و�صيطرت¬ �لفعليتÚ، �إذ� كان هذ� �ل�صî�ص قد علº �أو يفرتVص 

�أن يكون قد علº -ب�صبÖ �لظرو± �ل�صاFدة يف ذلك �◊Ú- باأن �ل≥و�ت ترتكÖ �أو هي على 

و�صك �رتكاب هذ√ �÷ر�ºF ح�صÖ ن�ّص �ملادة )1()28( a≥رة )�أ(.

:“πيFاö�ولية الدولية لـ”اإDج. –ري∂ امل�شو

بارتكاب  �لدو›  �ل≥انون  قو�عد  �نتها∑  Kبوت   Öيج �لدولية  �مل�صوDولية  لتëريك 

–ريك  عند  aر¥  وال  لرعاياها،  �أو  لدولة  Vرشر  وقو´  علي¬   Öيرتت م�رشو´  غري  aعل 

 ،Ωا�ص �ل≥انون �لعاîكانو� ينتمون �إ¤ �أ�ص kصو�ء� ºF�مرتكبي �÷ر Úولية �لدولية بDمل�صو�

 Ωة �أëر�د �ل≥و�ت �مل�صلaكانو� من �أ Ωية، �أFل≥�صا� Ωلتنفيذية، �أ� Ωلل�صلطات �لت�رشيعية، �أ Ωأ�

.Úمن �ملو�طن

جميع  �لدولية  �÷ناFية  للمëكمة  �الأ�صا�صي   Ωلنظا� �عتب  a≥د  �الإ�صارة   â≤صب� وكما 

�÷ر�ºF �ل�صاب≤ ذكرها من قبيل جر�ºF �◊رب.

و�ل�صوD�ل �ملطروì، هل يكن fiاكمة ”�إ�رش�Fيل“ عن جر�ºF �◊رب هذ√ �أماΩ �ملëكمة 

.?
86

�÷ناFية �لدولية يف �لوقâ �لر�هن

بالرغº من �رتكابها جر�ºF حرب يف حربها على غزة، aاإن �ملëكمة �÷ناFية �لدولية 

�ملادة   Öالأن¬ ح�ص ;ÚيليF�الإ�رش� �ل≥انوÊ ملالح≥ة جمرمي �◊رب  ال “لك �الخت�صا�ص 

)13( من نظاΩ روما �الأ�صا�صي “ار�ص �ملëكمة �خت�صا�صها aيما يتعل≤ با÷ر�ºF �لتي 

�إذ� ّ” �إحالتها من قبل دولة م�صدقة على �لنظاΩ �الأ�صا�صي، �أو من قبل   k �أوردناها �صاب≥ا
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 Ωإذ� كان �ملدعي �لعا� �أو  جمل�ص �الأمن مبوجÖ �لف�صل �ل�صابع من �تفاقية �الأ· �ملتëدة، 

دولة  �أرVص  على   ºF�ر÷� بهذ√  يتعل≤  aيما  –≥ي≤  مببا�رشة  بد�أ  قد  �÷ناFية  للمëكمة 

طر± يف نظاΩ روما �الأ�صا�صي.

عليها،  ت�صاد¥   ⁄ �أنها   åحي روما،  معاهدة  يف   k طرaا  âيل“ لي�صF�إ�رش�” �أن  و�لو�قع 

ملالح≥ة  قانونية  �صالحية  يلك  ال   Ωلعا� �ملدعي  aاإن  وبالتا›   ،§≤a عليها   âووقع

aاإن ت�صكيلة  �أخرى،  ناحية  �الإ�رش�Fيلية. ومن  �النتهاكات  بدء –≥ي≤ يف  �أو  ”�إ�رش�Fيل“ 
جمل�ص �الأمن، و�صيطرة �لفيتو �الأمريكي على �أي قر�ر �إد�نة Vصّد ”�إ�رش�Fيل“ ينع �إحالة 

�ل≥�صية من قبل جمل�ص �الأمن، ذلك �أن �صيا�صة �لكيل مبكيالÚ هي �ل�صيا�صة �لر�جëة يف 

�إحالة  على  �ملتëدة  �لواليات  �عرت�Vص   Ωعد  íصم� �أن  aبعد  �ملعا�رشة.  �لدولية  �لعالقات 

ما   Úل�صطa ق�صية  �أن  نرى  �لدولية،  �÷ناFية  �ملëكمة  �إ¤  د�رaور  ق�صية  �الأمن  جمل�ص 

 ºF�لفل�صطيني من جر� Öرهن �لفيتو �الأمريكي، و�لت≥اع�ص �لدو› عن حماية �ل�صع âل�R

�الحتالل �الإ�رش�Fيلي.

�لفل�صطينية علي  �ل�صلطة  �لعدل يف  قاΩ وRير  �ل�صيء عندما  لكن ذلك قد ت¨ري بع�ص 

 Luis Moreno �أوكامبو  مورينو  لوي�ص  �لدولية  للمëكمة   Ωلعا� �ملدعي  بل≥اء  خ�صان 

�ملëكمة  �خت�صا�ص  ت≥بل  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  باأن  و�أعلم¬   ،2009/1/22 يف   Ocampo

)3( من معاهدة روما، و�لتي تن�ّص على  )a )12≥رة  �ملادة  �لدولية ح�صÖ ن�ّص  �÷ناFية 

�لãانية  �لف≥رة   Öمبوج kماRالأ�صا�صي ال� Ωلنظا� �إذ� كان قبول دولة غري طر± يف هذ�  �أن¬ 

�ملëكمة  ‡ار�صة  ت≥بل  �أن  �ملëكمة  م�صجل  لدى  يود´  �إعالن   Öمبوج �لدولة  لتلك   Rجا

�خت�صا�صها aيما يتعل≤ با÷رية قيد �لبåë، وتتعاون �لدولة �ل≥ابلة مع �ملëكمة دون 

 k م¨ل≥ا كان   kn بابا  âëتa قد  بذلك  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  aاإن  وبالتا›  و��صتãناء.  تاأخري  �أي 

ملëاكمة �مل�صوDولÚ �الإ�رش�FيليÚ، وحتى �إن كانâ هنا∑ �إ�صكالية مع≥دة، aهذ√ �الإ�صكالية 

�ل≥انونية تتعل≤ بالوVصع �ل≥انوÊ لل�صلطة �لفل�صطينية. 

a kاإن¬ يëّ≤ للدول، وللدول a≥§، �للجوء �إ¤ �ملëكمة �÷ناFية �لدولية.  وكما ذكرنا �صاب≥ا

الإعطاء  �لفل�صطينية  لل�صلطة  �ل≥انونية  �ل�رشعية  حول  ت�صاوDالت   ìتطر هذ√  حالتنا  ويف 

�ملدعي �لعاΩ �خت�صا�ص للنظر يف �÷ر�ºF �لتي وقعâ يف قطا´ غزة. وح�صÖ ت�رشيëات 

وتîتل∞  �ل�صيء،  بع�ص  مع≥د  �ل�صوD�ل  هذ�  aاإن  �أوكامبو  مورينو  لوي�ص   Ωلعا� �ملدعي 

�أن �ل�صلطة  �إ¤  �إذ قال �أوكامبو: �إن بع�ص �لتف�صري�ت �ل≥انونية ت�صري  aي¬ طر¥ �لتëليل; 
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لل≥انون   k وa≥ا �الآن   ≥≤ëنت ”�صو±  و�أVصا±:  �لدولة،   Ωمفهو عليها  ينطب≤  �لفل�صطينية 

�لدو› ‡ا �إذ� كان �عرت�± �ل�صلطة �لفل�صطينية بهذ√ �ملëكمة يعني �أن �ل�صلطة �لفل�صطينية 

“لك �◊ّ≤ �ل≥انوÊ للمطالبة باالحتكاΩ �إ¤ �ملëكمة �÷ناFية للتë≥ي≤ يف �دعاء�ت بارتكاب 

. وعندما �صÄل �ملدعي �لعاΩ عن م�صاألة منí �ل�صلطة �لفل�صطينية، �لتي ال 
جر�ºF حرب“87

تعرت± بها �الأ· �ملتëدة كدولة ذ�ت �صيادة بعد، �◊ّ≤ يف �إحالة ق�صيت¬ للمëكمة �لدولية، 

م�صاألة  �إنها  خال±،  fiل  �لدو›  �ل≥انون  يف  �لدولة  تعري∞  ”�إن   :kالFقا �أوكامبو  �أجاب 

مع≥دة، و�إن م�صاألة ما �إذ� كانâ �ل�صلطة �لفل�صطينية تتمتع بëّ≤ �إحالة �ل≥�صايا ⁄ يف�صل 

 .
aيها، وهي من �الأمور �لتي يجÖ در��صتها ب�صكل مطول“88

هو   Ωلعا� باالدعاء  ‡ãلة  �ملëكمة  عليها  �صرتكز  �لتي  �الأو¤  �ÿطوة  �أن  يعني  وهذ� 

�لرتكيز على �الأ�ص�ص �ل≥انونية للدعوى من حيå �أح≥ية �ل�صلطة �لفل�صطينية يف رaع دعوى 

�أΩ ال قبل �لبدء يف �إجر�ء �لتë≥ي≥ات �لالRمة ملعرaة ما �إذ� كانâ هنا∑ جر�ºF قد ّ” �رتكابها 

.
89

يف غزة �أΩ ال

 k �إن و�صول ق�صية �÷ر�ºF �لتي �رتكبâ يف غزة �إ¤ هذ� �لتطور هو يف حّد ذ�ت¬ ن�رش�

دaع  ما  وهذ�  �ل≥انونية،  �لطر¥  بكل  مالح≥ت¬   ºّيت �صو±   k جرما  Öيرتك من  كل  �أن  ملبد�أ 

�إ¤  �إ�رش�Fيلية  ح≥وقية  منظمات  بع�ص  ودaع  �الأمر،  هذ�  من  �لتîو±  �إ¤   ÚيليF�الإ�رش�

 ÚيليF�إ�رش� �لعاΩ �الإ�رش�Fيلي بفتí –≥ي≤ م�صت≥ل حول تور• جنود  �إ¤ �ملدعي   Öلطل�

k كهذ� من �صاأن¬ �أن ي≥طع �لطري≤ على �لدعاوى  يف جر�ºF حرب ب¨زة، معتبين �أن –≥ي≥ا

�مل≥دمة �إ¤ �ملëكمة �÷ناFية �لدولية.

�صëيí �أن وXيفة �ملëكمة كما هو معرو± هي مكملة لل≥�صاء �لوطني ح�صÖ ن�ّص 

�ملادة )1( من معاهدة روما، و�لتي ن�ّصâ على �ل�صفة �لتكميلية للمëكمة بالن�صبة لل≥�صاء 

�÷ناFية  �ل≥�صاFية  لالخت�صا�صات  مكملة  �ملëكمة   ...” �أن  على   âن�ّص  åحي �لوطني 

�لوطنية...“. وح�صÖ ن�ّص �ملادة )17( من معاهدة روما، و�لتي تتëدç عن �مل�صاFل �ملتعل≥ة 

بال≥بول aاإن �لف≥رة )1()�أ( ن�ّصâ على �أن¬ ”ت≥رر �ملëكمة �أن �لدعوى غري م≥بولة يف حالة 

ما �إذ� كانŒ âرى �لتë≥ي≤ �أو �مل≥اVصاة يف �لدعوى دولة لها �خت�صا�ص عليها، ما ⁄ تكن 

�لدولة غري ر�غبة يف �الVصطال´ بالتë≥ي≤ �أو �مل≥اVصاة �أو غري قادرة على ذلك...“. 

هو  �الإ�رش�Fيلي  �ل≥�صاء  �أن  على  يدل  ما  كل  توKي≤  مبكان  �ل�صهولة  من  ذلك،  حيال 

 Öيعاق بينما   ،k �إ�رش�Fيليا كان  �إذ�   Ωملجر�  Öيعاق ال  ق�صاء  الأن¬  و�لفعل،   Ωر÷� يف  �رشيك 
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�أحد  �لبيوت الأن¬ aل�صطيني. وكما قال   Ωلعمد وهد� �ملدÊ باالغتيال و�ل≥تل  �لفل�صطيني 

�ملفكرين �لعرب aاإن¬ يجÖ �لتë�صري، و�لتن�صي≤ بÚ جميع �÷هات �لتي تهتº مبوVصو´ 

 Ωاجة �إ¤ �أن ت≥وëلفل�صطيني لي�ص ب� Öال�صعa ;صارة�ÿ� ¬يa Rغزة ب�صكل ال يجو ºF�جر

 .
90

هيÄة دولية بتبFة ”�إ�رش�Fيل“ من جر�ºF �◊رب الأ�صباب aنية �أو �صكلية

2. الخت�شا�س العامل«:

دعوى  باإقامة  يطالبها  �أو  لدولة   íي�صم  Êقانو مبد�أ  باأن¬  �الخت�صا�ص  مبد�أ  يمُعر± 

قانونية جناFية يف ما يîت�ص بجر�ºF معينة ب�رش± �لنظر عن مكان �÷رية وجن�صية 

�لتي  �÷ناFي  لالخت�صا�ص  �لعادية  �ل≥و�عد  يîال∞  �ملبد�أ  وهذ�   .
91

�ل�صëية �أو  مرتكبها 

.
92

ت�صتلزΩ �صلة �إقليمية �أو �صî�صية با÷رية �أو مرتكبها �أو �ل�صëية

وي�صمí �الخت�صا�ص �لعاملي مبëاكمة �أي �صî�ص يكون قد �رتكÖ جرية دولية يف 

kk باملجتمع �لدو› ككل، و�أن¬ ال  �أVرش�ر�  ≥ëخطرة تل ºF�أي مكان يف �لعا⁄ الأن هنا∑ جر�

.
93

ºF�ل هذ√ �÷رãم Öر مالذ �آمن ملن يرتكaينب¨ي �أن يتو

وي�صمí �ملفهوΩ �ل�صي≤ لهذ� �ملبد�أ مب≥اVصاة �ملتهº بجر�ºF دولية a≥§ �إذ� كان ت≥دي¬ 

غياب  يف  �لدعوى  رaع  �إمكانية  �الأو�صع   Ωملفهو� يت�صمن   Úح ويف   ،k متاحا للمëاكمة 

.
94

ºص �ملته�îعن¬ �أو �ل�ص åëص �لذي يجري �لب�îل�ص�

 Ω�كالتز �لعاملي  باالخت�صا�ص  ت≥بل  �أن  �ملëلي   Êل≥انو� نظامها  نطا¥  يف  وللدول 

�تفاقيات  يف  عليها  �ملن�صو�ص  تلك  وخا�صة   ،ºF�ر÷� بع�ص  مب≥ت�صا√   Öتعاق �ختياري 

 Öلد�خلي الأغل� Êل≥انو� Ωية، وجزء من �لنظاaجني∞ ل�صنة 1949، و�لتي هي قو�عد عر

 .
95

�لدول �الأوروبية مãل aرن�صا، وبلجيكا، و�إ�صبانيا، وبريطانيا، وغريها

هذ� ما ح�صل يف �أوروبا بعد �أن ّ“â مالح≥ة �أريل �صارون يف �ملëاكº �لبلجيكية، قبل 

�لواليات �ملتëدة. وهذ� ما  �أع≥اب Vص¨و• مار�صتها  �لبلجيكي يف  �ل≥انون  �أن يتºّ تعديل 

k عندما �متنع جÔ�ل �حتيا• �إ�رش�Fيلي من �لهبو• من طاFرة يف مطار لندن  ح�صل حديãا

بو�صف¬  علي¬  ق�صاFية  دعوى  رaع   ”ّ �أن  بعد  �ملëلية  �ل�صلطات  قبل  من  �عت≥ال¬  خ�صية 

جمرΩ حرب من قبل بع�ص �ملنظمات �الأهلية و�لفل�صطينية يف بريطانيا.

�الأوروبية Vصّد  �لدول  �أو�مر �العت≥ال قد �صدرت يف عدد من  �لعديد من  k هنا∑  �أي�صا

وRر�ء �إ�رش�FيليÚ، وقادة �أمنيÚ رaيعي �مل�صتوى بعد �قتنا´ �ملëاكº باأن �◊ديå يجري 

عن جمرمي حرب �رتكبو� �أعماالk �إجر�مية تتناق�ص مع �ل≥و�نÚ �لدولية.
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�الإ�رش�Fيلية  �الأمنية  �الأجهزة   âطلب a≥د  �إ�رش�Fيلي  م�صوDول  باأي  �الإم�صا∑  ولتفادي 

Doron Almog بتجنÖ �لو�صول   Æأملو� على �صبيل �ملãال من جÔ�ل �الحتيا• دورون 

.
96

�إ¤ �إ�صبانيا ب�صبÖ �لدعوى �مل≥دمة Vصّد√

حظر  �إ¤  نوعها  من  �الأو¤  هي  �صاب≥ة  يف  �لع�صكرية  �ملوD�ص�صة  �لدعاوى  هذ√   âعaد

، ون�صتطيع 
97

ÖFقادة �لكتا k ن�رش �أ�صماء و�صور كل من �صار∑ يف حرب غزة وخ�صو�صا

من  بروك�صل  �إ¤  بال�صفر  �الإ�رش�Fيلية  �ÿارجية  لوRيرة   ìل�صما� قر�ر  باأن  �ال�صت�صهاد 

قبل �لدولة �لعبية يف كانون �لãاÊ/ يناير 2009 قد ّ” يف �للëظة �الأخرية بعد �أن �أKريت 

حرب،   ºF�جر �رتكاب  بتهمة  بلجيكا  يف  Vصّدها  �صî�صية  دعوى  وجود  من  flاو± 

ونوق�ص �الأمر على �أعلى �مل�صتويات يف بلجيكا، وبعد ذلك ت≥رر �ل�صفر ◊�صور �جتما´ 

.
98

مع وRر�ء خارجية �ال–اد �الأوروبي

�إ¤ �إعالن توaري  دaع هذ� �لتîو± �الإ�رش�Fيلي من �ملëاكمات، �◊كومة �الإ�رش�Fيلية 

حماية ق�صاFية ل≥ادة وجنود جي�صها �لذين يو�جهون دعاوى بتهº �رتكاب جر�ºF حرب 

.
يف قطا´ غزة خالل �÷ل�صة �الأ�صبوعية �لتي �نع≥دت يف 992009/1/25

 Öب�صب �لدولية  �ل�رشعية  عن  خارجة  دولة  ”�إ�رش�Fيل“  باأن   èن�صتنت ذلك  كل  من 

�لدول  �لفل�صطينية، و�إن على  �الأر�Vصي  �الإن�صاÊ يف  �لدو›  لل≥انون  �نتهاكاتها �ÿطرية 

 Úلفل�صطيني� íكمة “نëية; �إذ �أن �ملFكمة �÷ناëعمل �مل k k، وتفهº جيد� �لعربية �أن تفّكر مليا

ورقة  �صي�صكل  ما  وهو  �لدولية،  �ملëاaل   Ωأما�  ºح≥وقه عن  للدaا´  �ل≥انونية  �لو�صيلة 

Vص¨§ Vصّد ”�إ�رش�Fيل“ �لتي تعلº �أن ت�صدي≤ بع�ص �لدول �ملجاورة على معاهدة روما، 

�مل�صتوى  لها على   k k كبري� �إحر�جا  Öغزة �صو± ي�صب ºF�ي≤ يف جر≤ëللت �لدو›  و�ل�ص¨§ 

 .
100

�لدو›

k هذ� �ليوa ،Ωاإن �ÿو± �صو± يالΩR كل  �إن �لعد�لة لن “وت، و�إذ� كان –≥ي≥ها �صعبا

من يتور• يف جر�ºF حرب، �أو جر�V ºFصّد �الإن�صانية. ويكفي �أن هذ� �ÿو± منع �لكãري 

من �ل≥ادة �الإ�رش�FيليÚ �ملتورطÚ يف مãل هذ√ �÷ر�ºF من �لتن≥ل ب�صهولة عب مطار�ت 

�لعا⁄.
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