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امل�صوؤولية املدنية لدول التطبيع مع “اإ�صرائيل”

 ويو�صف الأ�صقر2 ون�صمة العطار3
د. اأحمد �صهاب1

ملخ�س:

تهدف الدرا�شة لتحديد وحتليل اأحكام امل�شوؤولية املدنية لدول التطبيع مع “اإ�رشائيل”، 

وتفرت�ش الدرا�شة قيام امل�شوؤولية اجلنائية لدول التطبيع مع “اإ�رشائيل”، باعتبار التطبيع 

72 عاماً، وهي  �شورة من �شور ال�شرتاك الإجرامي، يف جرية قائمة وم�شتمرة منذ 

الحتالل الع�شكري، وذلك وفقاً لأحكام نظام روما الأ�شا�شي املنظم للمحكمة اجلنائية 

الدولية. وت�شتند الدرا�شة لأحكام وقرارات ال�رشعية الدولية والأمم املتحدة والتفاقيات 

على  اأكد  والذي  املتحدة  الأمم  عن  ال�شادر   194 قرار  اأهمها:  ومن  الدولية،  والإعالنات 

حّق العودة والتعوي�ش لالجئني الفل�شطينيني، وهو ما يوؤكد قيام امل�شوؤولية املدنية لدولة 

الحتالل الإ�رشائيلي ووجوب التعوي�ش للمت�رشرين من الحتالل.

والأمر ل يقت�رش على جرية الحتالل الع�شكري فح�شب، فاملتتبع لتاريخ الحتالل 

الإ�رشائيلي يجد �شجالً حافالً بالإجرام، ومن اأهم هذه اجلرائم: جرائم القتل، والتهجري، 

التي حت�شلت على  القد�ش وغريها من اجلرائم  العازل، وتهويد  وال�شتيطان، واجلدار 

اإدانة اأممية ودولية، وهذا ينفي جهالة دول التطبيع بتاريخ الحتالل الإ�رشائيلي احلافل 

باجلرائم.

امل�شاعد  العام  القانون  واأ�شتاذ  الفل�شطينيني  املحامني  نقابة  ع�شو  فل�شطيني،  �صهاب:  احلكيم  عبد  اأحمد  د.   
1

باجلامعة الإ�شالمية بغزة. حا�شل على الدكتوراه يف القانون العام والق�شاء من جامعة التكنولوجيا يف ماليزيا 

الفل�شطينية، ودّر�ش العديد  اأطروحات املاج�شتري يف اجلامعات  اأ�رشف و�شارك يف مناق�شة العديد من   .UTM
من م�شاقات القانون باجلامعات الفل�شطينية، ون�رش ع�رشات الأبحاث العلمية املحّكمة، و�شارك يف العديد من 

املوؤمترات العلمية املحلية والدولية.

يو�صف �صالح الأ�صقر: فل�شطيني مقيم يف غزة، باحث دكتوراه يف القانون اجلنائي الدويل. حا�شل على درجة   
2

املاج�شتري يف القانون العام من جامعة الإ�شكندرية. حمامي وحما�رش جامعي بنظام ال�شاعات املعتمدة، ولديه 

العديد من الأبحاث والأوراق العلمية املن�شورة. عمل مع العديد من املوؤ�ش�شات احلقوقية وموؤ�ش�شات الدرا�شات 

القانونية  وال�شيا�شية.

ن�صمة ح�صني العطار: فل�شطينية، باحثة يف مرحلة املاج�شتري، تخ�ش�ش القانون العام باجلامعة الإ�شالمية.   
3

حا�شلة على مزاولة مهنة املحاماة ال�رشعية، وحمامية نظامية متمرنة، وحما�رشة جامعية. لديها العديد من 

املجتمع  وموؤ�ش�شات  احلكومية  املوؤ�ش�شات  من  العديد  يف  عملت  واملن�شورة.  املحّكمة  الدولية  العلمية  الأبحاث 

املدين. كما �شاركت يف العديد من الدورات التدريبية.
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ول �شكّ اأن الأ�شا�ش الذي ي�شتند اإليه الفل�شطينيون يف م�شوؤولية بريطانيا املدنية عن 

ت�شهيل هجرة اليهود لفل�شطني قبل �شنة 1948 واحتالل فل�شطني، ومطالبتهم لبيطانيا 

بالعتذار والتعوي�ش، هو الأ�شا�ش ذاته الذي ت�شتند اإليه هذه الدرا�شة يف حتديد اأ�شا�ش 

ال�شرتاك  قيام  وعماده  “اإ�رشائيل”،  مع  التطبيع  لدول  واجلنائية  املدنية  امل�شوؤولية 

الإجرامي ب�شوره املتعددة.

فالتطبيع العربي مع “اإ�رشائيل” ينح ال�رشعية لدولة الحتالل، ويثل خروجاً عن 

ال�شف العربي القا�شي مبنع اإقامة اأي عالقات مع “اإ�رشائيل” بعيداً عن “مبادرة ال�شالم 

العربية”، ويحرم ال�شعب الفل�شطيني من حقوقه امل�رشوعة التي اأقرتها ال�رشعية الدولية 

واأهمها حّق تقرير امل�شري، اأ�شف اإىل اأن “اإ�رشائيل” �شتتخذ من التطبيع العربي موقفاً 

م�شانداً لها اأمام الإعالم الدويل ويف م�شار الت�شوية الفل�شطيني الإ�رشائيلي. لكل ما �شبق، 

من  الإ�رشائيلي،  العربي  التطبيع  من  مبا�رش  ب�شكل  مت�رشراً  الفل�شطيني  ال�شعب  ُيعّد 

خالل اإ�شفاء ال�رشعية على الحتالل الإ�رشائيلي وجرائمه، وهو اأ�شا�ش قيام امل�شوؤولية 

للمجرم  بالإ�شافة  بها،  التطبيع  دول  مطالبة  الفل�شطيني  لل�شعب  يحق  التي  املدنية 

الأ�شا�شي وهو الحتالل الإ�رشائيلي.

وقد اعتمدت الدرا�شة على املنهج الو�شفي التحليلي، وذلك لالإجابة على ت�شاوؤلت 

اإىل  التطبيع  لدول  املدنية  امل�شوؤولية  قيام  للدرا�شة:  املتوقعة  النتائج  اأهم  ومن  الدرا�شة، 

جانب الحتالل الإ�رشائيلي، باعتبار التطبيع �شورة من �شور ال�شرتاك الإجرامي، ومن 

الفل�شطيني،  لل�شعب  بالعتذار  التطبيع  دول  مطالبة  للدرا�شة:  املتوقعة  التو�شيات  اأهم 

والقانونية،  والإعالمية  الديبلوما�شية  ال�شغط  و�شائل  خالل  من  التطبيع  عن  والعدول 

دول  و�شّم  بالتعوي�ش،  التطبيع  دولة  ومطالبة  القانونية  لالآليات  اللجوء  عب  وذلك 

التطبيع كطرف يف كل الق�شايا التي تخت�شم الحتالل الإ�رشائيلي يف املحافل الدولية.

الكلمات املفتاحية:

التعوي�ش امل�شوؤولية املدنية القانون الدويل

الحتالل الإ�رشائيلي التطبيع
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مقدمة:

الأرا�شي  على  �شيطرتها  اإىل  الطرق  ب�شتى  الإ�رشائيلي  الحتالل  دولة  �شعت 

الفل�شطينية، ويرجع ذلك اإىل اإدراكها امل�شبق باأن فل�شطني هي اأر�شهم؛ فعمل الحتالل 

ثم  وثرواتها،  مواردها  و�رشقة  وم�شادرتها،  اأر�شهم،  من  الفل�شطينيني  تهجري  على 

عكفت على بناء امل�شتوطنات لطم�ش حقّ الفل�شطينيني يف بناء دولتهم وعا�شمتها القد�ش 

ال�رشيف.

وقد اأهدرت الدول العربية املطبّعة مع الحتالل الإ�رشائيلي حّق ال�شعب الفل�شطيني 

من خالل اعرتافها بكافة اجلرائم الوح�شية املرتكبة بحق اأبناء ال�شعب الفل�شطيني، وتعدُّ 

كافة  يف  جُمَرّم  وال�شتيطان  للعيان،  و�شوحاً  الأكرث  اجلرية  هي  ال�شتيطان  جرية 

القوانني والأعراف واملواثيق الدولية، فقد اأعربت الدولة املطبّعة عن ا�شتعدادها لالعرتاف 

بامل�شتوطنات اأنها اأرا�ٍش اإ�رشائيلية خال�شة، �شاربة بعر�ش احلائط كل ن�شالت ال�شعب 

الفل�شطيني يف حماولته لإقامة دولته امل�شتقلة، وهو ما حاول الباحثون اإدراكه من خالل 

هذه الدرا�شة.

تتناول الدرا�شة، التي و�شمت بعنوان: “امل�شوؤولية املدنية لدول التطبيع مع الحتالل 

الدرا�شة  “اإ�رشائيل”، وت�شلط  التطبيع مع  لدول  املدنية  امل�شوؤولية  ال�رشائيلي”، قواعد 

التمهيدي  املبحث  يتناول  حيث  الفل�شطيني،  لل�شعب  التاريخية  احلقوق  على  ال�شوء 

التاأ�شيل التاريخي والقانوين حلقوق ال�شعب الفل�شطيني من خالل توثيق اأهم مراحل 

الن�شال الفل�شطيني �شّد الحتالل على مّر الع�شور.

ويف املبحث الأول، تناولت الدرا�شة امل�شوؤولية الدولية ب�شّقيها اجلنائي واملدين، من 

خالل اإظهار هذه امل�شوؤولية، وتعريفها، و�رشوطها. وتناولت الدرا�شة يف املبحث الثاين 

اأق�شام امل�شوؤولية الدولية، واإلقاء نظرة على م�شوؤولية الدولة اجلنائية، ثم التطرق ملفهوم 

امل�شوؤولية الدولية املدنية.

تو�ّشعت الدرا�شة يف مفهوم امل�شوؤولية املدنية الدولية وما يرتتب عليها من تعوي�ش 

من خالل درا�شة مفهومها واأركانها، والتمثيل من حالت م�شوؤولية مدنية دولية حية، 

ثم التطرق ملو�شوع م�شوؤولية دول التطبيع مع الحتالل ال�رشائيلي من خالل جرية 

الأول جرية  املطلب  تناول  اإىل مطلبني،  مّت تق�شيمه  الثالث، حيث  املبحث  ال�شتيطان يف 
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ال�شتيطان واأثرها على احلق الفل�شطيني، اأما املطلب الثاين فتناول جرية التطبيع من 

م�شوؤولية  ومدى  ال�شتيطان،  بجرية  وعالقتها  واأثرها،  وت�رشيعية،  قانونية  نواحي 

دول التطبيع عنها.

منهج الدرا�صة:

اتبعت الدرا�شة املنهج الو�شفي التحليلي، من خالل و�شف القواعد القانونية املجرِّمة 

للتطبيع العربي مع دولة الحتالل الإ�رشائيلي، وحتليل القواعد القانونية، وبيان مدى 

انطباقها على قواعد امل�شوؤولية املدنية الدولية.

اأهمية الدرا�صة:

املكتبة  افتقرت  وحيث  الدرا�شة،  مو�شوع  اجلرية  اأهمية  يف  الدرا�شة  اأهمية  تكمن 

باعتباره  الإ�رشائيلي  العربي  للتطبيع  القانونية  اجلوانب  تتناول  درا�شة  اإىل  العربية 

بالرغم  باملو�شوع  امل�شتطاع  قدر  الإملام  الباحثون  حاول  وقد  للقانون،  خمالفة  جرية 

من ندرة مراجعه.

م�صكلة الدرا�صة:

تدور م�شكلة الدرا�شة حول فكرة مدى قيام امل�شوؤولية املدنية الدولية للدول املطبّعة 

مع الحتالل الإ�رشائيلي، وهل يكن اعتبار التطبيع جرية وفق الت�رشيعات القانونية 

الوطنية والدولية، وما هو الأثر املرتتب على اعتبار اأن التطبيع جرية؟

هيكلية الدرا�صة:

املبحث التمهيدي: التاأ�شيل القانوين والتاريخي للحقوق الفل�شطينية.

املبحث الأول: امل�شوؤولية الدولية عن اجلرائم الواقعة على احلقوق الفل�شطينية.

املبحث الثاين: اأنواع امل�شوؤولية الدولية.

جرية  “اإ�رشائيل”:  جرائم  عن  التطبيع  لدول  الدولية  امل�شوؤولية  الثالث:  املبحث 

ال�شتيطان نوذجاً.
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 املبحث التمهيدي: التاأ�شيل التاريخي والقانوين للحقوق

          الفل�شطينية: 

�شهدت فل�شطني العديد من الأنظمة القانونية املختلفة على مّر الع�شور؛ ويرجع ذلك 

القانوين الذي  التي مّرت عليها، ما زاد من �شعوبة حتديد الو�شع  اأنظمة احلكم  لتعدد 

اأنظمة قانونية متنوعة  اإىل ظهور  اأدى  ال�شيا�شي والقانوين، بالتايل  البناء  اأثر �شلباً على 

ومركبة، لعلة تق�شيم فل�شطني اإىل اأربعة مناطق: قطاع غزة، وال�شفة الغربية، والقد�ش، 

4
والأرا�شي املحتلة �شنة 1948.

ات�شم الن�شف الثاين من القرن الع�رشين بكفاح ال�شعب الفل�شطيني من اأجل ممار�شة 

خارجي،  تدخل  بدون  امل�شري  تقرير  يف  احلق  وخ�شو�شاً  الطبيعية،  الأ�شا�شية  حقوقه 

واحلق يف ال�شتقالل الوطني وال�شيادة الوطنية، وحّق الفل�شطينيني يف العودة اإىل ديارهم 

اللجنة  قررت   ،1988/11/15 يف  اجلزائر  يف  فل�شطني  دولة  اإعالن  فمنذ   
5
وممتلكاتهم،

التنفيذية التابعة ملنظمة التحرير الفل�شطينية واملكلفة باأعمال احلكومة اللتزام باتفاقيات 

1977، وذلك من خالل تقدمي  1949، والبوتوكولني امللحقني �شنة  جنيف الأربع �شنة 

اآنفاً،  املذكورة  بالتفاقية  املنظمة  بالتزام  يق�شي  ال�شوي�رشي  للمجل�ش  ر�شمي  اإ�شعار 

 
6
وحتّمل ما يرتتب عليها من اآثار.

بالأمم  دائم  ع�شو  �شفة  الفل�شطينية  التحرير  منظمة  اكت�شبت  حثيثة،  م�شاعٍ  وبعد 

قرارات  اإىل  ا�شتناداً  دائمٍ  “�شالمٍ”  اإىل  و�شولً  )د-29(   3237 القرار  مبوجب  املتحدة 

ال�شلة وذلك لإقامة دولة  1967، والقرارات ذات  242 ل�شنة  قرار  املتحدة حتديداً  الأمم 

الإ�رشائيلي  الحتالل  قوات  وان�شحاب   ،1967 �شنة  املحتلة  الأرا�شي  على  فل�شطينية 

منها، الأمر الذي نتج عنه توقيع اتفاقية اإعالن املبادئ “اأو�شلو” �شنة 1993 بني كٍل من 

اأريحا”   - “غزة  القاهرة  اتفاقية  اإبرام  تبعه  و“اإ�رشائيل”،  الفل�شطينية  التحرير  منظمة 

�شنة 1994، ثم تلتها التفاقية الإ�رشائيلية الفل�شطينية حول ال�شفة الغربية وقطاع غزة 

الو�شع القانوين يف فل�شطني، موقع معهد احلقوق، جامعة بريزيت، رام اهلل، 2013.  
4

تقرير اللجنة املعنية مبمار�شة ال�شعب الفل�شطيني حلقوقه غري القابلة للت�رشف، الأمم املتحدة، اجلمعية العامة،   
5

.2002  ،A/57/35 ،35 الدورة ال�شابعة واخلم�شون، امللحق رقم

الإ�صالمية  للق�صايا  اإر�صاد  جملة  املحتلة،”  الفل�شطينية  لالأرا�شي  القانوين  “املركز  واآخرون،  اأحمد �شهاب،   
6

واملعا�رشة، الكلية اجلامعية الإ�شالمية العاملية ب�شالجنور، ماليزيا، العدد 3، الإ�شدار الأول، 2018، �ش 37.
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الفل�شطينية  ال�شلطة  قامت  التفاقيات  هذه  �شوء  ويف   ،1995 �شنة  وا�شنطن  يف  املبمة 

ك�شلطة حكم ذاتي تقوم باإدارة مهامها الإدارية والوظيفية وت�شيريها، اإىل حني ت�شوية 

ق�شايا الو�شع النهائي.

وعلى الرغم مما قامت به منظمة التحرير من جهود اإل اأنها باءت بالف�شل وو�شلت 

الت�شويف  �شيا�شة  ب�شبب  النهائي  الو�شع  ق�شايا  يف  النظر  يتم  فلم  م�شدود،  طريٍق  اإىل 

اأو�شلو على الو�شع القانوين الفل�شطيني،  التي انتهجها الحتالل، كذلك مل يوؤثر اتفاق 

بحق  اجلرائم  اأب�شع  ممار�شة  عن  الإ�رشائيلي  الحتالل  يتوقف  مل  ذلك  على  وعالوًة 

لل�شلطة  اخلا�شعة  الأرا�شي  على  ال�شالح  وبقوة  النفوذ  ب�شط  وحماولة  الفل�شطينيني، 

اإىل �شيا�شة العتقال، واقتحام املدن والقرى، كما ل يخفى على  الفل�شطينية، بالإ�شافة 

اجلميع ما مار�شته �شلطات الحتالل من فر�ش احل�شار البي والبحري واجلوي على 

قطاع غزة؛ للنيل من �شمود ال�شعب الفل�شطيني اأمام جبوت الحتالل.

 1949 ل�شنة  الأربع  جنيف  اتفاقيات  لأحكام  خمالفة  الحتالل  �شلطات  فباتت 

وقواعدها، وعلى الرغم من اأنها دولة طرف يف هذه التفاقيات، و�شّدقت عليها فاأ�شبحت 

ملزمة بحقها، ا�شتناداً ملعيار الع�شوية القا�شي باأن كل معاهدة اأو اتفاق دويل ل يكون 

هذه  لن�شو�ش  الآمرة  القانونية  الطبيعة  اإىل  اإ�شافة  اأطرافه،  بحق  اإل  وملزماً  نافذاً 

الإ�رشائيلي،  املحتل  ِقبل  من  والتطبيق  الحرتام  وواجبة  ملزمة  يجعها  ما  التفاقيات، 

فقد  الفل�شطينيني،  مع  التعامل  يف  �شيا�شتها  يف  وجلّي  وا�شح  ب�شكٍل  املخالفات  وتظهر 

�رشبت بعر�ش احلائط كافة التفاقيات الدولية املُوِقعة عليها، كونها مل جتد رادعاً على 

اأعمالها. 

ويف �شنة 2012، منحت اجلمعية العامة لالأمم املتحدة فل�شطني �شفة دولة مراقب غري 

 
7
ع�شو يف الأمم املتحدة، يف خطوة تعدُّ انت�شاراً ديبلوما�شياً ومك�شباً قانونياً للفل�شطينيني،

كونها حتمل يف طياتها حقوقاً مهمة اأبرزها الإقرار بوجود فل�شطني وجغرافيتها، ما نتج 

الدولية، كما تثبت حّق  اأمام املحافل  الفل�شطينيني يف مواجهة �شلطة الحتالل  عنها حّق 

ال�شعب الفل�شطيني بحقوقه التاريخية على اأر�شه بو�شفها اأر�شاً حمتلة ولي�شت اأر�شاً 

متنازعاً عليها، ما يوِجد معادلة جديدة بحق ال�شعب الفل�شطيني بالتوّجه اإىل حمكمة العدل 

الدولية للمطالبة بتحرير الأرا�شي املحتلة، وحماكمة القادة الإ�رشائيليني ومالحقتهم.

فل�شطني دولة مراقب بالأمم املتحدة، اجلزيرة.نت، 2012/11/29.  
7
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غري  وتقاع�ٍش  مطبٍق  �شمٍت  حالة  يف  العربي  املجتمع  ظلَّ  طاملا  اأنه  فيه  �شّك  ل  ومما 

مبر على ما يرتكبه الحتالل من جمازر وجرائم بحق ال�شعب الفل�شطيني كونه جزءاً ل 

يتجزاأ من املجتمع العربي، �شيتمادى الحتالل يف ارتكاب جرائمه �شّد املدنيني، وتدني�ش 

الأماكن املقد�شة وتهويدها. 

 املبحث الأول: امل�شوؤولية الدولية عن اجلرائم الواقعة على

         احلقوق الفل�شطينية:

تعدُّ امل�شوؤولية حالة قانونية ترتتب على كل من يخالف التزام اأو يخرج عن املقت�شى 

القانوين املقرر، ويكن و�شفها على اعتبارها اأنها: م�شوؤولية دينية، اأو مدنية، اأو جنائية، 

8
اأو دولية؛ اإذا ما كان اللتزام الذي مّت انتهاكه دينياً، اأو مدنياً، اأو جنائياً، اأو دولياً.

ملّا فر�شت الدولة على نف�شها التزامات، واألقت على عاتقها م�شوؤوليًة حاَل ما اأخلّت 

باأحد الواجبات املفرو�شة عليها، فالأ�شل عليها عدم خمالفة تلك الواجبات قدر امل�شتطاع، 

واإل طالتها امل�شوؤولية الدولية، وبالتايل تعّر�ش نف�شها للمحا�شبة من ِقبل املجتمع الدويل.

وبناء على ما �شبق، �شنقوم بتق�شيم هذا املبحث اإىل مطلَبني: نعرف من خالل املطلب 

الأول امل�شوؤولية الدولية، مبيّنني �رشوطها، بينما �شنتعر�ش يف املبحث الثاين اإىل اأق�شام 

امل�شوؤولية الدولية. 

املطلب الأول: مفهوم امل�صوؤولية الدولية و�رشوطها:

الدولية،  امل�شوؤولية  مفهوم  الفقهاء  وكذلك  الدولية،  التفاقيات  من  العديد  تناولت 

التقليدي،  الفكر  اأنهم اختلفوا يف و�شع تعريف حمدد لها، فمنهم من �شار على نهج  اإل 

لهذا  درا�شتنا  خالل  من  ذلك  و�شيظهر  احلديث.  الفكر  نهج  على  �شار  الآخر  والبع�ش 

املبحث والذي �شنبني فيه: مفهوم امل�شوؤولية الدولية يف الفرع الأول، و�رشوطها يف الفرع 

الثاين.

�شالح عبد البديع �شلبي، الوجيز املي�رش يف القانون الدويل )القاهرة: دار النه�شة العربية للن�رش والتوزيع،   
8

1998(، �ش 111.
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الفرع الأول: مفهوم امل�صوؤولية الدولية:

العلة  الدولية، وتكُمن  الفقهاء على و�شع تعريف �شامل وحمدد للم�شوؤولية  اختلف 

الدويل  القانون  اأ�شخا�ش  ال�شخ�ش الوحيد من  الدولة هي  اأن  الق�شور اعتبار  خلف هذا 

الذي يرتتب عليه م�شوؤولية دولية وبالتايل يكن حما�شبته يف حال اأخل باأحد التزاماته، 

تاأُثراً بالفكر التقليدي.

فقد عرّفت اتفاقية لهاي امل�شوؤولية الدولية على اأنها: “الدولة التي تخل باأحكام هذه 

التفاقية تلتزم بالتعوي�ش اإْن كان لذلك حمل وتكون م�شوؤولًة عن كل الأفعال التي تقع 

9
من اأي فرد من اأفراد قواتها امل�شلحة”.

كذلك عرّفها الأ�شتاذ بادفان: “نظام قانوين يرتتب مبوجبه على الدولة التي ارتكبت 

 
10

عمالً يحرمه القانون الدويل، التعوي�ش عن ال�رشر الذي حلق بالدولة املعتدى عليها”،

بينما عّرفها دي في�شي: “فكرة واقعية تقوم على التزام الدولة باإ�شالح النتائج املرتتبة 

11
على عمل غري م�رشوع من�شوب اإليها”.

وبعد الطالع على التعريفات ال�شابقة، نالحظ اأن الفكر التقليدي اقت�رش يف تعريفه 

على الدولة م�شتثنياً باقي اأ�شخا�ش القانون الدويل العام ومنها املنظمات الدولية والأفراد 

التي اأ�شبحت حمالً للم�شاءلة الدولية.

�شابقيه  عن  مغاير  مبنظور  الدولية  امل�شوؤولية  مفهوم  غامن  حممد  الدكتور  بنيّ  وقد 

اأتى  اإذا ما  الدويل  القانون  اأ�شخا�ش  اأي من  ]من[ قبل  الدولية  امل�شوؤولية  “ترتتب  فقال: 

يف  ال�شائدة  القانونية  والقواعد  للمبادئ  وفقاً  املوؤاخذة  ي�شتوجب  اأمراً  ال�شخ�ش  ذلك 

12
املجتمع الدويل”.

اتفاقية لهاي الدولية والتي �شدرت �شنة 1907.  
9

للن�رش  الأهلية  )بريوت:  �شعد  املح�شن  وعبد  خليفة  اهلل  �شكر  ترجمة  العام،  الدويل  القانون  رو�شو،  �شارل   
10

والتوزيع والطباعة، 1987(، �ش 106؛ وانظر اأي�شاً: عبد اللطيف ظاهر، “امل�شوؤولية الدولية املرتتبة على منع 

ال�رشيعة  كلية  الإ�شالمية،  اجلامعة  ماج�شتري،  ر�شالة  الفل�شطينيني،”  الالجئني  عودة  الإ�رشائيلي  الحتالل 

والقانون، غزة، 2016، �ش 12.

خالد ال�شمري، القانون اجلنائي الدويل: مفهوم القانون اجلنائي الدويل وم�صادره – امل�صوؤولية اجلنائية   
11

الدولية – اجلرمية الدولية واأنواعها – نظام ت�صليم املجرمني – الق�صاء اجلنائي الدويل، ط 2 )الكويت: 

مكتبة النور اخلريية، 2005(، �ش 37.

امل�صئولية الدولية: درا�صة لأحكام القانون الدويل التي تهم الدول العربية )القاهرة:  حممد حافظ غامن،   
12

جامعة الدول العربية، معهد الدرا�شات العربية العاملية، 1962(، �ش 14.
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وو�شّح اأي�شاً املق�شود بها الدكتور حامد �شلطان: 

ال�شخ�ش  بني  جديدة  قانونية  رابطة  دويل  بالتزام  الإخالل  حالة  يف  تن�شاأ 

الذي  القانوين  به، وال�شخ�ش  الوفاء  امتنع عن  اأو  بالتزامه  اأخلَّ  الذي  القانوين 

حدث الإخالل يف مواجهته، ويرتتب على ن�شوء هذه الرابطة اجلديدة اأن يلتزم 

ال�شخ�ش القانوين الذي اأخلَّ بالتزامه اأو امتنع عن الوفاء به وال�شخ�ش القانوين 

الرابطة  بالتعوي�ش، ويرتتب على ن�شوء هذه  الإخالل يف مواجهته  الذي حدث 

اجلديدة اأن يلتزم ال�شخ�ش القانوين الذي اأخلَّ بالتزامه اأو امتنع عن الوفاء به 

باإزالة ما ترتب على اإخالله من النتائج، كما يحق لل�شخ�ش القانوين الذي حدث 

الإخالل اأو عدم الوفاء باللتزام يف مواجهته بالتعوي�ش، وهذه الرابطة القانونية 

الذي  الوحيد  الأثر  الإخالل يف مواجهته هي  باللتزام ومن حدث  اأخلَّ  بني من 

13
يرتتب يف دائرة القانون الدويل على عدم الوفاء باللتزام الدويل.

الدولية  امل�شوؤولية  تعريف  يكن  اآنفاً  املذكورة  للتعريفات  ا�شتعرا�شنا  خالل  ومن 

اأحد  عاتق  على  امللقاة  اللتزامات  باأحد  الإخالل  عن  املرتتبة  امل�شوؤولية  “هي  اأنها:  على 

ينجم عنه جب  ما  �شلبياً،  اأم  اإيجابياً  اأكان هذا الخالل  �شواء  الدويل،  القانون  اأ�شخا�ش 

الدولة املُخلة بالتزام ال�رشر، والتعوي�ش عنه”. 

الفرع الثاين: �رشوط امل�صوؤولية الدولية:

لقيام امل�شوؤولية الدولية ل بّد من توافر عدة �رشوط تتمثل يف: فعل ُيرتب عليه القانون 

الدويل م�شوؤولية وهو “الفعل ال�شار اأو غري امل�رشوع”، ون�شبة هذا الفعل اإىل �شخ�ش من 

اأ�شخا�ش القانون الدويل اأياً كان، دولة اأو منظمة اأو اأفراداً، على اأن ينتج عن هذا الفعل غري 

امل�رشوع �رشراً، م�شيباً فيه اأحد اأ�شخا�ش القانون الدويل. فال يت�شور قيام امل�شوؤولية 

الدولية دون توافر هذه ال�رشوط الأ�شا�شية، والتي �شنتناولها على نحو من التف�شيل كما 

�شياأتي لحقاً.

اأولً: فعل غري م�رشوع: 

ي�شرتط اأن يكون الفعل ال�شادر عن اأحد اأ�شخا�ش القانون الدويل خمالفاً لاللتزامات 

الدولية، واأحكام القانون الدويل، والتفاقيات والأعراف الدولية، ومنتهكاً ملبادئ القانون 

ال�شخ�شية  اإيجابي، وذلك عندما تقرتف  امل�رشوع �شورتان: فعل  العامة. وللفعل غري 

حامد �شلطان، القانون الدويل العام وقت ال�صلم، ط 4 )القاهرة: دار النه�شة العربية، 1969(، �ش 296.  
13
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املجازر،  ارتكاب  املثال  �شعيد  على  قانوناً،  ي�شوغه  مبا  يقرتن  ل  خمالً  عمالً  الدولية 

14
واملذابح كالتي ارتكبها الحتالل الإ�رشائيلي بحق الفل�شطينيني.

اأما ال�شورة الأخرى فتتمثل يف الفعل ال�شلبي، وذلك عند امتناع اأحد اأ�شخا�ش القانون 

الإ�رشائيلي  الحتالل  منع  مثل:  به،  القيام  الدويل  القانون  األزم  بعمل  القيام  عن  الدويل 

دخول الأجهزة الطبية الالزمة للمر�شى يف م�شت�شفيات قطاع غزة.

ثانياً: ن�صبة الفعل اإىل �صخ�س من اأ�صخا�س القانون الدويل: 

اأن يكون الفعل  اإن امل�شوؤولية الدولية تدور حول ال�شخ�شية الدولية، فال بّد  وحيث 

من�شوباً اإىل اأحد اأ�شخا�ش القانون الدويل، وملا كانت الدولة �شخ�شاً من اأ�شخا�ش القانون 

الدويل، فتُعدُّ الأفعال املخالفة لاللتزامات الدولية ال�شادرة عنها حمالً للم�شاءلة الدولية. 

فال�شخ�ش الدويل ما هو اإل �شخ�ش اعتباري يار�ش ن�شاطه بوا�شطة اأ�شخا�ش طبيعيني 

بحكم  ت�رشفاتهم  تبعات  تتحمل  اأن  البديهي  فمن  وحل�شابه،  با�شمه  ويعملون  يثلونه 

الذي  املركز  بحكم  اأو  بوظيفته  قيامه  ب�شبب  الطبيعي  الع�شو  من  �شدر  الت�رشف  اأن 

15
ي�شغله.

ثالثاً: الفعل ال�صار:

املرتتبة  النتيجة  وهو  ال�رشر،  يتحقق  اأن  يجب  دولية  م�شوؤولية  ب�شدد  نكون  حتى 

ذلك  على  يرتب  ما  الدويل،  القانون  اأ�شخا�ش  اأحد  عن  ال�شادر  امل�رشوع  غري  الفعل  عن 

 فاإذا مل حتقق النتيجة اإحداث �رشر تنتفي امل�شوؤولية الدولية، 
16

تعوي�شاً وجباً لل�رشر،

�شواء كان ال�رشر مادياً؛ وهو الذي ي�ش م�شلحة اأو حّقاً من حقوق اأ�شخا�ش القانون 

الفل�شطينيني  املواطنني  بتهجري  الإ�رشائيلي  الحتالل  قيام  مثل  رعاياه،  اأحد  اأو  الدويل 

مكانته،  اأو  الدويل  ال�شخ�ش  بقدر  امل�شا�ش  وهو  معنوياً؛  اأم  ومدنهم،  قراهم  من  ق�رشاً 

كامتهان كرامة ممثليها.

موقع  الدولية،”  القانونية  امل�شئولية  عنا�رش   - والآثار  العنا�رش  الدولية:  “امل�شئولية  ال�شالم،  عبد  م�شعود   
14

https://eipss-eg.org :املعهد امل�رشي للدرا�شات ال�شيا�شية وال�شرتاتيجية، تركيا، 2019/1/11، انظر

اأحمد �شي علي، “امل�شوؤولية اجلنائية الدولية عن اجلرائم الناجمة عن العدوان على غزة،” جملة املفكر، جامعة   
15

خمي�ش مليانة، اجلزائر، املجلد 5، العدد 1، �ش 272. 

،)2019 والتوزيع،  للن�رش  الثقافة  دار  )عّمان:  العام  الدويل  القانون  يف  املوجز  الفتالوي،  ح�شني  �شهيل   
16 

�ش 207.
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املبحث الثاين: اأق�شام امل�شوؤولية الدولية:

ال�شارة  الأفعال  ب�شبب  الدولة مدنياً  الدوليني على م�شوؤولية  الفقه والق�شاء  ا�شتقر 

التي ترتكبها، اإل اأن الفكر احلديث بداأ بال�شري يف منحنى اآخر من خالل اإيقاع امل�شوؤولية 

اجلنائية وعدم الكتفاء بامل�شوؤولية املدنية ل �شيّما بعد احلرب العاملية الثانية، فقد نادى 

التي ترتكب خمالفات دولية  الدول  الدولية على  العقوبات  اإيقاع  الدويل ب�رشورة  الفقه 

 Brussels Conference اأن موؤمتر بروك�شل  املثال، بيد  امليدانية على �شبيل  كاحلروب 

“تعرتف  فيها:  ورد  حيث  املجرمة،  الدولة  فكرة  تبنى   1926 �شنة  يف  العامة  للجمعية 

تق�شيم  يكن  ذلك  اإثر  وعلى  الدولة”.  عاتق  على  تقع  اجلنائية  امل�شوؤولية  اأن  املحكمة 

الفرع  الدولية، وهذا ما �شنتناوله يف  امل�شوؤولية اجلنائية  اإىل ق�شمني:  الدولية  امل�شوؤولية 

الأول، وامل�شوؤولية املدنية الدولية كما �شياأتي يف الفرع الثاين. 

الفرع الأول: امل�صوؤولية اجلنائية الدولية:

لتطور  تبعاً  الأوىل؛  العاملية  احلرب  اإبان  �شيّما  ل  الدولية،  امل�شوؤولية  �شكل  اختلف 

لهاي اتفاقية  تكن  فلم  الدويل،  القانون  لقواعد  انتهاكاً  يُعدُّ  الذي  امل�رشوع  غري   الفعل 

ل�شنة 1907 قد تعر�شت للم�شوؤولية اجلنائية الدولية للفرد، واكتفت بتحديد م�شوؤولية 

 
17

الدولة بدفع التعوي�ش، اإل اأنه بعد احلرب العاملية الثانية وما نتج عنها من جرائم حرب،

اجته املجتمع الدويل اإىل اإحداث امل�شوؤولية اجلنائية الفردية، وبناًء عليه مّت ت�شكيل املحاكم 

18
الدولية ملحاكمة جمرمي احلرب.

�شكلت دول احللفاء جلنة يف لندن يف 1943/1/13 للك�شف عن جرائم احلرب التي ارتكبتها دول املحور يف اأثناء   
17

احلرب العاملية الثانية، وهو ما عرف بت�رشيح �شان جيم�ش، والذي اأو�شح ب�رشورة مواجهة كل من خرق 

القانون الدويل. انظر: عبد الرحمن اأبو الن�رش، اتفاقية جنيف الرابعة حلماية املدنيني لعام 1949م )غزة: 

2000(، �ش 254.

حمكمة   1993 �شنة  يف  ثم  الأملان،  املجرمني  ملحاكمة  الع�شكرية  نورمبريغ  حمكمة  ت�شكيل  مع  البداية  كانت   
18

يوغ�شالفيا، ويف �شنة 1994 حمكمة روندا، ويف �شنة 2000 املحكمة اخلا�شة يف �شرياليون.
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ومع حماولة جانبٍ من الفقه الدويل اإنكار امل�شوؤولية اجلنائية الدولية بحجة تعار�ش 

 
19

هذه الفكرة مع مبداأ �شيادة الدولة وعدم اإخ�شاع ال�شخ�ش املعنوي للم�شوؤولية اجلنائية،

على  الخت�شا�ش  مبداأ  اآثروا  فقد  امل�شوؤولية،  هذه  تاأييد  اإىل  الفقه  من  كبري  جانب  ذهب 

 وهذا ما 
20

نظرية ال�شيادة؛ جتنباً لتعار�ش مع معطيات عدة يف القانون الدويل املعا�رش،

اجتهت �شوبه املحكمة اجلنائية الدولية الدائمة، ما عزز من امل�شوؤولية اجلنائية الدولية 

للفرد.

دولية،  عقوبات  تطبيق  على  تدل  �شابقة  اأّي  وجود  اإىل  يفتقر  الدويل  العمل  كان  وملّا 

طبيعيني  لأفراد  حماكمات  هي  الدولية  اجلنائية  امل�شوؤولية  اأقرت  التي  املحاكمات  واأن 

 فما زالت امل�شوؤولية تكت�شي بالطابع التقليدي من خالل دفع التعوي�ش 
21

ولي�ش لدول،

واإ�شالح ال�رشر، مبعنى اأن نوذج امل�شوؤولية الدولية احلالية هو امل�شوؤولية املدنية التي 

موؤداها احرتام اللتزامات الدولية من خالل تعوي�ش ال�رشر اأو تقرير البطالن.

املمكن احل�شول من  “اإذا كان من  بالقول:  القانوين( فيب  الفقيه )اخلبري  وقد ذهب 

من  �شلطتها  ا�شتعمال  اإ�شاءة  عن  الناجمة  الأ�رشار  نتيجة  مدين  تعوي�ش  على  الدولة 

ترتكبه  عما  جنائياً  الدولة  هذه  م�شاءلة  اأي�شاً  املمكن  من  فاإنه  وبالتايل  املدنية،  الناحية 

املتحدة  الأمم  ع�شبة  اإقرار  هو  القول  هذا  من  عزز  وما   
22

دولية”. جرائم  من  �شلطاتها 

وثيقة قانونية دولية تر�شم فا�شالً بني احلرب امل�رشوعة واحلرب غري امل�رشوعة، لتكون 

اأوىل حماولت خ�شوع الدولة للم�شوؤولية اجلنائية الدولية، ما اأ�شهم يف فر�ش عقوبات 

اقت�شادية واأخرى ع�شكرية على الدول التي تدخل حرب غري م�رشوعة، ا�شتناداً لن�ش 

16 من العهد اخلا�ش بالع�شبة والذي يهدف اإىل ردع الدولة التي ت�شتخدم القوة  املادة 

23
امل�شلحة دون اللجوء اإىل الو�شائل ال�شلمية التي ر�شمها عهد الع�شبة.

الخت�صا�س  نظرية  �صوء  يف  درا�صة  املعا�رش:  الدويل  القانون  اأ�ص�س  اخلطابي،  رم�شان  العزيز  عبد   
19

)الإ�شكندرية: دار الفكر اجلامعي، 2014(، �ش 464.

املرجع نف�شه، �ش 465  
20

عبد اللطيف ظاهر، “امل�شوؤولية الدولية املرتتبة على منع الحتالل الإ�رشائيلي عودة الالجئني الفل�شطينيني،”   
21

ر�شالة ماج�شتري، اجلامعة الإ�شالمية، كلية ال�رشيعة والقانون، غزة، 2016، �ش 16، نقالً عن: اإبراهيم العناين 

وحازم عتلم، اأ�صول القانون الدويل العام )القاهرة: دار الن�رش احلديثة، 2013(، �ش 67. 

هواري قادة، “امل�شوؤولية الدولية اجلنائية )اأ�شاليبها ومعوقاتها(،” جملة جيل حقوق الإن�صان، مركز جيل   
22

 https://jilrc.com :البحث العلمي، لبنان، 2018، انظر

عبد العزيز رم�شان اخلطابي، اأ�ص�س القانون الدويل املعا�رش، �ش 470.  
23
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فر�ش  على  فعالوًة  امل�شوؤولية،  مفهوم  تطور  املتحدة  الأمم  ميثاق  اإقرار  وبتطور 

عقوبات جنائية رادعة على الدول املرتكبة للجرائم، منح امليثاق �شالحيات ملجل�ش الأمن 

الع�شكرية والقت�شادية،  التدابري  املتحدة باتخاذ كافة  التنفيذي لالأمم  باعتباره اجلهاز 

قمع  لأن  ذلك  عليها،  املعتدى  الدولة  من  موافقٍة  على  الأمن  جمل�ش  تدخل  يتوقف  فال 

24
العدوان يتعلق بحماية م�شالح املجتمع الدويل.

الفرع الثاين: امل�صوؤولية املدنية الدولية:

فعل  ثمة  هناك  اأن  م�شوؤولية  كلمة  �شماع  عند  اأذهاننا  اإىل  يتبادر  ما  اأول  اإن  حقيقًة، 

من  املادي  اجلانب  باأنها  تعرف  املَدنية  بينما  املخطئ،  على  امل�شوؤولية  ي�شتوجب  �شار 

امل�شوؤولية  م�شطلح  ذلك  عن  نتج  ما  والرتفيه،  الت�شال  وو�شائل  احل�شارة كالعمران 

من  �رشيبة  اإل  لي�شت  املدنية  امل�شوؤولية  اأن  والواقع  اخلطاأ.  اأ�شا�ش  على  القائمة  املدنية 

 ويف 
25

�رشائب التقدم، والزدهار، والتطور احل�شاري احلا�شل يف املجتمعات احلديثة.

هذا املطلب �شنعر�ش مفهوم امل�شوؤولية املدنية، ثم �شنو�شح �رشوطها.

اأولً: مفهوم امل�صوؤولية املدنية:

اإخالله  نتيجة  العواقب،  بالتزام  املخّل  بتحمل  املدنية  امل�شوؤولية  مفهوم  يرتبط 

الذي حلق به.  املنوط بها، وذلك من خالل تعوي�ش املت�رشر وجب ال�رشر  بالواجبات 

حلق بالغري، �شواء 
ُ
وتعرف امل�شوؤولية املدنية اأنها اللتزام بالتعوي�ش عن ال�رشر الذي اأ

كان هذا اللتزام حمدداً يف ن�شو�ش اأم غري حمدد. ويرى الفقيه عبد الرازق ال�شنهوري 

اأن “امل�شوؤولية هي موؤاخذة املرء باعتباره م�شوؤولً عما ارتكبه من اأفعال، وترتاوح هذه 

 ويرى 
26

القانون”، الذي يقرره  املجتمع لت�رشفه، وبني اجلزاء  ا�شتهجان  املوؤاخذة بني 

جانب اآخر من الفقه اأنها “الإخالل باللتزامات والواجبات التي يفر�ُشها مبداأ التعاي�ش 

الإن�شاين، �شواء اأكانت هذه اللتزامات من�شو�شاً عليها على �شكل بنود قانونية كالعقد 

وت�شّمى امل�شوؤولية العقدية، اأو عن طريق املبادئ العامة التي حُتتّم احرتام حقوق الغري 

وعدم الإ�رشار بهذه احلقوق وت�شّمى امل�شوؤولية التق�شريّية، كالتع�ّشف با�شتعمال احلق 

مفيد �شهاب، القانون الدويل العام، ط 2 )القاهرة: دار النه�شة العربية، 1985(، �ش 306.  
24

 https://political-encyclopedia.org :مرييام الأ�شقر، “امل�شوؤولية املدنية،” موقع املو�شوعة ال�شيا�شية، انظر  
25

الو�صيط يف �رشح القانون املدين اجلديد )1(: نظرية اللتزام بوجه عام م�صادر  عبد الرازق ال�شنهوري،   
26

اللتزام، ط 3 )القاهرة: دار الن�رش للجامعات امل�رشية، 1946(، �ش 842.
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اأنها   وبناًء على ما �شبق، فاإن امل�شوؤولية املدنية ُتعّرف على 
27

وجتاوز حقوق اجلوار”.

“امل�شوؤولية التي تهدف اإىل جب ال�رشر الذي ي�شيب املت�رّشر عند اإخالل املدين باللتزام 
بع�ش  �رشد  خالل  ومن  عليه”،  مفرو�ش  قانوين  بالتزام  ال�شخ�ش  اإخالل  اأو  العقدي 

وم�شوؤولية  تعاقدية  م�شوؤولية  ق�شمني:  اإىل  تنق�شم  امل�شوؤولية  اأن  ن�شتنتج  التعريفات 

تق�شريية.

ويق�شد بامل�شوؤولية التق�شريية يف القانون الدويل هي التي تن�شاأ جراء اإخالل الدولة 

 على خالف 
28

بقاعدة من قواعد القانون الدويل اأو من احلقوق الأ�شا�شية للدول الأخرى،

عليها  مرتباً  التعاقدية،  مبوجباتها  الدولة  اإخالل  هي  التي  التعاقدية  امل�شوؤولية  من 

التعوي�ش، وترتتب اللتزامات التعاقدية للدولة من جراء ان�شمامها للمعاهدات.

ثانياً: اأركان امل�صوؤولية املدنية:

اأحد  اختلت  ما  اإذا  �رشوط،  ثالثة  توافر  من  ُبد  ل  مدنية  م�شوؤولية  اأمام  نكون  حتى 

ال�رشوط تنتفي امل�شوؤولية، وهي على النحو التايل:

1. اخلطاأ:

اخلطاأ هو ال�رشط الأهم حتى تتحقق امل�شوؤولية، ويق�شد به الخالل بالتزام قانوين 

عام، مع اإدراك املخطئ بالإخالل الذي ارتكبه، اأياً كان اإيجابياً اأم �شلبياً.

كم�شادرة  والأعراف  للقانون  خمالف  ب�شلوك  املخطئ  قيام  هو  الإيجابي  فاخلطاأ 

اأمالك الأجانب بطريقة غري �رشعية، بينما اخلطاأ ال�شلبي فهو المتناع عن القيام بعمل، 

اأمواله  اأو يف  املهدد يف حياته  الأجنبي  به، مثل عدم حماية  القيام  املمتنع  على  لزاماً  كان 

واملوجود على اإقليم الدولة.

2. حتقق ال�رشر:

ل يكفي لقيام امل�شوؤولية املدنية ارتكاب اخلطاأ، بل يجب اأن ي�شبب ذاك اخلطاأ �رشراً، 

وتتعدد �شور حتقق ال�رشر؛ فقد يكون ال�رشر مادياً ي�ّش ال�شالمة اجل�شدية واملال، اأو 

�رشراً معنوياً ي�شيب الت�رشر بكرامته و�رشفه.

انظر: فرح الرو�شان، الفرق بني امل�شوؤولية املدنية واجلنائية، موقع �شطور، 2019.   
27

الدويل  القانون  اأ�صخا�س  العامة،  واملبادئ  الأ�صول  العام:  الدويل  القانون  هيف،  اأبو  �شادق  علي   
28

 12 ط  واحلياد،  احلرب  الدولية،  املنازعات  الدويل،  التنظيم  الدولية،  العالقات  الدويل،  النطاق  العام، 

)الإ�شكندرية: من�شاأة املعارف، 2015(، الق�شم الثاين، �ش 218. 
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ً اأي�شا بامل�شتقبل،  حتققه  اإمكانية  ولي�ش  الوقوع،  حمقَّق  ال�رشر  يكون  اأن   وي�شرتط 

اأن يكون ال�رشر �شخ�شياً، ومبا�رشاً، ومتوقعاً، وتاأكيداً على ذلك ما جاء يف حكم  ل بّد 

جلنة التعوي�ش اخلا�شة باحتالل العراق للكويت كما �شيتم تو�شيحه لحقاً بالتف�شيل.

3. العالقة ال�صببية: 

لكتمال امل�شوؤولية املرتتبة على املت�رشر يجب اأن يكون هناك عالقة �شببية تربط بني 

وقوع اخلطاأ من املخل باللتزام، وبني حتقق ال�رشر، مبعنى اأن ينتُج ال�رشر عن اخلطاأ 

الواقع على املت�رشر ما يلزم املخطئ بامل�شوؤولية وحتّمل العقبات.

املدنية  امل�شوؤولية  على  حّي  مثال  هي  للكويت  العراق  غزو  تعوي�شات  ق�شية  وتعدُّ 

الدولية، حيث اأ�شدر جمل�ش الأمن يف 1991/4/3 قراره رقم 687 القا�شي بوقف اإطالق 

النار بني العراق والكويت، وترتب على هذا القرار و�شع نظام قانوين ملعاجلة الأ�رشار 

الناجتة عن الغزو، متثلت بالتايل:

جمهورية  بتحميل  والقا�شية  و666،  و670،  و674،   ،686 رقم  القرارات  اإ�شدار  اأ. 

الغزو  جراء  الكويت  بدولة  حلقت  التي  اخل�شائر  كلّ  عن  الكاملة  امل�شوؤولية  العراق 

املبا�رش.

هذه  واأن  التعوي�شات  مببداأ  العراق  التزام  بتاأكيد  القا�شي   687 رقم  القرار  �شدور  ب. 

التعوي�شات ت�رشي من خالل الأمم املتحدة.

ويف 1991/5/20 اأ�شدر جمل�ش الأمن قرار 692 والذي ُعدَّ الأ�شا�ش القانوين لت�شكيل 

�شندوق التعوي�شات وجلنة الأمم املتحدة للتعوي�شات، باعتباره اجلهة الر�شمية املخولة 

لها بالإ�رشاف على التعوي�شات التي تدفعها العراق جراء غزوها للكويت، حيث ت�شتقطع 

ما ن�شبته 25% من عائدات العراق النفطية مبوجب اتفاقية النفط مقابل الغذاء املوّقعة من 

29
اأجل تغطية التعوي�شات.

التي  القرارات   ،)1991(  692 القرار  اأي�شاً:  وانظر  العراق؛  لأموال  ونهب  الدويل  للقانون  خرق  التعوي�شات   
29

اتخذها جمل�ش الأمن يف عام 1991، موقع الأمم املتحدة، جمل�ش الأمن، )S/RES/692)1991، انظر:

https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/595/44/IMG/NR059544.  
pdf?OpenElement
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واملدنية  اجلنائية  وامل�شوؤولية  الدولية  امل�شوؤولية  من  املق�شود  ا�شتعرا�ش  وبعد 

وبيانه، يكن ا�شتخال�ش تعريف امل�شوؤولية املدنية الدولية على اأنها: “النظام القانوين 

الذي مبقت�شاه تلتزم الدولة �شّد العمل غري امل�رشوع، املقرتف من قبلها، طبقاً للقانون 

 اأو “هي كل عمل غري 
30

الدويل العام، بتعوي�ش الدولة التي حلقها ال�رشر من هذا العمل”،

31
م�رشوع يلزم اقرتافه بتعوي�ش ال�رشر الذي وقع بالطرف الآخر”.

 املبحث الثالث: امل�شوؤولية الدولية لدول التطبيع عن جرائم

           “اإ�شرائيل”: جرمية ال�شتيطان منوذجًا:

اإن الأ�شا�ش الذي ترتكز عليه امل�شوؤولية املدنية الدولية هو ال�رشر كما راأينا �شابقاً، 

والذي اأ�شبح حمققاً من خالل اإقدام العديد من الدول العربية بتوقيع اتفاقيات تطبيع مع 

الحتالل الإ�رشائيلي لت�شبح بدورها �رشيكة يف اجلرائم املرتكبة �شّد الفل�شطينيني، وهو 

ما يرتب امل�شوؤولية املدنية الدولية على هذه الدول.

ويف هذا املطلب �شتتمحور درا�شتنا حول امل�شوؤولية املدنية لدول التطبيع عن جرية 

ال�شتيطان الإ�رشائيلي باعتبارها جرية حرب م�شتمرة منذ عقود يف حّق الفل�شطينيني.

املطلب الأول: جرمية ال�صتيطان واأثرها على الفل�صطينيني:

اأو  اأن ال�شتيطان من اجلرائم امل�شتمرة، فهو عبارة عن اتخاذ بلٍد ما موطناً،  الثابت 

اأجنبي  عن�رش  ودخول  الغري،  وطن  على  للق�شاء  حماولة  يف  املهجورة،  الأماكن  اإعمار 

32
جديد بهدف م�شادرة ق�شم من الأرا�شي، كما هو احلال يف فل�شطني وجنوب اإفريقيا.

عن  الدولية  اإ�رشائيل  م�صوؤولية  الن�صانية  �صد  واجلرائم  احلرب  جرائم  حول  تقرير  درعاوي،  داود   
30

امل�شتقلة  الفل�شطينية  الهيئة  اهلل:  )رام   )24( القانونية  التقارير  �شل�شلة  الأق�صى،  انتفا�صة  خالل  اجلرائم 

حلقوق املواطن، 2001(، �ش 35، نقالً عن: عبد العزيز �رشحان، حما�رشات يف مبادئ العامة للقانون الدويل 

)بريوت: دار النه�شة العربية، 1968(، �ش 413.

،)1972 للكتاب،  امل�رشية  الهيئة  )القاهرة:  ر�شا  اأحمد  ترجمة  العام،  الدويل  القانون  تونكني،  اآ.  ج.  انظر:   
31 

�ش 254.

والن�رش،  للدرا�شات  العربية  املوؤ�ش�شة  )بريوت:   2 ط  ال�صيا�صية،  املو�صوعة  )حمرر(،  الكيايل  الوهاب  عبد   
32

1989(، ج 1، �ش 182.



341

امل�س�ؤولية املدنية لدول التطبيع مع “اإ�سرائيل”

يف هذا املطلب �شنبحث يف جرية ال�شتيطان يف القانون الدويل يف الفرع الأول، على اأن 

نتعر�ش اإىل اأثر جرية ال�شتيطان على حقوق ال�شعب الفل�شطيني يف الفرع الثاين.

الفرع الأول: جرمية ال�صتيطان يف القانون الدويل:

ال�شتيطان  على  الدولية  اجلنائية  للمحكمة  املنظِّم  الأ�شا�شي  روما  نظام  ين�ش  مل 

املادي  ال�شلوك  ويتمثل  احلرب،  جلرية  العامة  الأركان  اأحد  يّعده  اإنا  مبا�رش،  ب�شكل 

لهذه اجلرية يف قيام الحتالل الإ�رشائيلي بنقل ال�شكان املدنيني من اأر�شهم وترحيلهم 

ن�ّشت حيث  الأرا�شي،  هذه  يف  ال�شتيطانية  البوؤر  وبناء  ممتلكاتهم  على  ال�شتيالء   ثم 

نحو  على  الحتالل  دولة  “قيام  على:  للمحكمة  الأ�شا�شي  النظام  من  2/8/ب/8  املادة 

مبا�رش اأو غري مبا�رش، بنقل اأجزاء من �شكانها املدنيني اإىل الأر�ش التي حتتلها، اأو اإبعاد 

اأو نقل كل �شكان الأر�ش املحتلة اأو اأجزاء منهم داخل هذه الأر�ش اأو خارجها”. 

وبالرجوع مللحق اأركان اجلرائم يف ميثاق روما، فهو ين�ّش على:

اأن يقوم مرتكب اجلرية:  .1

التي  الأر�ش  اإىل  بنقل بع�ش من �شكانه  اأو غري مبا�رش  على نحو مبا�رش  اأ. 

يحتلها؛ اأو

باإبعاد اأو نقل كل �شكان الأر�ش املحتلة اأو بع�شهم داخل هذه الأر�ش اأو  ب. 

خارجها.

اأن ي�شدر ال�شلوك يف �شياق نزاع دويل م�شلّح ويكون مقرتناً به.  .2

وجود  تثبت  التي  الواقعية  بالظروف  علم  على  اجلرية  مرتكب  يكون  اأن   .3
نزاع م�شلّح. 

الركن  عن  تتحدث  املادة  هذه  من  الأوىل  الفقرة  اأن  ال�شابقة  املادة  ن�ّش  من  ويت�شح 

املادي اأي �شور ال�شلوك الإجرامي اخلا�ش بجرية ال�شتيطان، والفقرة الثانية والثالثة 

تتحدث عن الركنني املعنوي والدويل.

بفعل  الزمن  من  عقود  منذ  الفل�شطينيون  يعي�شه  الذي  املرير  الواقع  على  وتطبيقاً 

على  ال�شتيطان  جرية  اأركان  بيان  يكن  الإ�رشائيلي،  الحتالل  ِقبل  من  ال�شتيطان 

النحو الآتي:
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اأولً: ال�صلوك الإجرامي:

ذكرنا �شابقاً اأن ميثاق روما املن�شئ للمحكمة اجلنائية الدولية مل ين�ش على جرية 

�شورها  اأبرز  اأحد  يعدُّ  والذي  احلرب  جرائم  على  ن�ّش  اإنا  مبا�رش،  ب�شكل  ال�شتيطان 

تهجري ال�شكان من اأرا�شيهم ق�رشاً، وهو ما ن�شت عليه: “اأن يقوم مرتكب اجلرية على 

نحو مبا�رش اأو غري مبا�رش بنقل بع�ش من �شكانه اإىل الأر�ش التي يحتلها”.

الفقرة بني حالتني من نقل �شكان دولة الحتالل فجعلت ذلك على  وقد فّرقت هذه 

�شورتني: اإما ب�شكل مبا�رش اأو غري مبا�رش، ونرى اأن ذلك كان من باب ال�شمول وعدم 

ترك اأي ثغرة لدولة الحتالل، فقد تنقل دولة الحتالل �شكانها بطريقة مبا�رشة لأرا�شي 

الدولة  لأرا�شي  النتقال  على  لت�شجعهم  وت�شهلها  الظروف  تهيئ  وقد  املحتلة  الدولة 

33
املحتلة، وهذا متاماً ما يحدث يف الأرا�شي الفل�شطينية املحتلة �شنة 1967.

الرابعة جنيف  اتفاقية  من  املادة 49  به  جاءت  ملا  خمالفاً  ال�شلوك  هذا  يُعد   كما 

ل�شنة 1949، واملادة 85 من البوتوكول الإ�شايف الأول اإىل اتفاقيات جنيف �شنة 1977، 

جتاوزاً  ال�شتيطان  ُيعدُّ  بل  فح�شب  هذا  لي�ش  الثاين،  البتوكول  من   14 املادة  كذلك 

وخرقاً لقرار جمل�ش الأمن رقم 2334 ال�شادر يف 2016/12/23، والذي حّمل “اإ�رشائيل” 

املحتلة  الفل�شطينية  بالأرا�شي  عالقة  له  ديوجرايف  تغيري  اأّي  عن  القانونية  امل�شوؤولية 

�شنة 1967 مبا فيها �رشقي القد�ش.

ثانياً: النتيجة الإجرامية:

ال�شعب  حقوق  على  ال�شتيطان  جرية  اأثر  بعنوان  م�شتقالً  فرعاً  الباحثون  اأفرد 

الفل�شطيني، وذلك ب�شبب خ�شو�شيتها وخطورتها وتناولها ب�شيء من التعمق، وهو ما 

�شوف نحيله اإىل الفرع الثاين.

ثالثاً: العالقة ال�صببية:

قيام  يكن  فال  م�شدرها؛  اإىل  الإجرامية  النتيجة  اإ�شناد  ال�شببية  بالعالقة  يق�شد 

امل�شوؤولية اإل بتوافرها، وتاأ�شي�شاً على ذلك ن�شتنتج اأن ال�شببية عن�رش جوهري يف كافة 

اجلرائم على حّد �شواء.

مرام الكفارنة، “امل�شوؤولية اجلنائية الدولية لأع�شاء املجل�ش الوزاري امل�شغر عن اجلرائم املرتكبة يف فل�شطني   
33

عام 2014م،” ر�شالة ماج�شتري، جامعة الأزهر، غزة، 2019، �ش 144.
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اإىل  املوؤدي  الإجرامي  الن�شاط  بني  املتوافرة  للعالقة  ال�شتيطان  جرية  وتخ�شع 

ال�شتيطان والنتيجة الإجرامية التي تبلورت يف نقل مرتكب اجلرية �شكانه اإىل الأر�ش 

التي يحتلها �شواء ب�شكل مبا�رش اأم غري مبا�رش، فال يكفي قيام امل�شوؤولية الدولية بتحقق 

ال�شلوك والنتيجة، وهو ما يكمل عنا�رش  العالقة بني  بّد من توافر  النتيجة فقط، بل ل 

الركن املادي لهذه اجلرية لت�شبح متكاملة الأركان. 

قائمة ل خالف عليها  ال�شتيطان هو جرية دولية  اأن  ن�شتنتج  تقدم  ما  وبناًء على 

يف القانون الدويل، ول تختلف جرية التطبيع عن غريها من اجلرائم حتى لو مل ين�ّش 

اأنها كا�شفة،  عليها يف املعاهدات والوثائق الدولية، فاإن ن�شو�ش املعاهدات ل تعدو غري 

ومبا اأن جرية التطبيع ل تخلو من اأفعال جمرمة يف القانون الدويل فهي تنتهك احلقوق 

الأ�شا�شية لل�شعب الفل�شطيني.

الفرع الثاين: اأثر جرمية ال�صتيطان على حقوق ال�صعب الفل�صطيني:

اأو دينية، ويعدُّ الدافع  يرجع ال�شبب خلف قيام جرية ال�شتيطان لدوافع �شيا�شية 

نحو  بال�شري  الإ�رشائيلي  الحتالل  دولة  ت�شعى  التي  الدوافع  اأبرز  من  القت�شادي 

الفل�شطينية  اأكرث املناطق  حتقيقها، ويتج�شد ذلك يف اختيار قوات الحتالل الإ�رشائيلي 

دولة  عمدت  ذلك  على  وعالوة  ال�شتيطان،  عليها  ليقيم  القت�شادية  باملوارد  املوؤهلة 

الفل�شطينية  الزراعية  الأرا�شي  اأكب م�شاحات من  الإ�رشائيلي على م�شادرة  الحتالل 

والتي تعدُّ ع�شب احلياة القت�شادية الفل�شطينية، بغاية اإحداث تنمية حقيقية له، تكون 

لل�شعب  امل�شري  تقرير  حّق  على  خطورة  م�شكالً  و�شموده،  وجوده  تعزيز  يف  �شبباً 

ونهب  الفل�شطينية،  املدن  بني  التنقل  حرية  ينع  كما  التملك،  يف  وحقه  الفل�شطيني، 

ومن مظاهر ال�شتيطان التي اأ�شهمت يف اإحداث اأثر يف 
34

املقدرات والرثوات القت�شادية.

احلياة القت�شادية للفل�شطينيني:

�شلب الأرا�شي: �شيا�شة ال�شتيطان الإ�رشائيلي يف ال�شفة الغربية، موقع مركز املعلومات الإ�رشائيلي حلقوق   
34

الإن�شان يف الأرا�شي املحتلة – بت�شيلم، اأيار/ مايو 2002، انظر: 

https://www.btselem.org/arabic/publications/summaries/200205_land_grab  
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ال�رشيبية  الإعفاءات  تقدمي  خالل  من  امل�شتوطنات  داخل  ال�شناعات  ت�شجيع   •
الغربية  ال�شفة  اقت�شاد  وربط  امل�شانع  لإقامة  للم�شتوطنني  القرو�ش  وت�شهيالت 

35
باقت�شاد امل�شتوطنات.

فتعمل  العمل،  اإىل  الفل�شطينيني  ال�شكان  حاجة  الإ�رشائيلي  الحتالل  دولة  ت�شتغل   •
على نقل ال�شناعات اإىل داخل ال�شتيطان لتجب العامل الفل�شطيني على العمل داخل 

امل�شتوطنات، م�شتغلة تدين الأجور مقارنة بالعمالة الأخرى.

من  وترفع  الفل�شطينيني،  على  باهظة  �رشائب  الإ�رشائيلي  الحتالل  دولة  تفر�ش   •
تكاليف البناء، وتعّقد اإجراءات اإعادة الإعمار وهو ما يدفع الفل�شطينيني للهجرة خارج 

36
هذه املدن، ويعطي الفر�شة اإىل امل�شتوطنني بالتو�شع.

املطلب الثاين: جرمية التطبيع العربي مع الحتالل الإ�رشائيلي:

ا�شتناداً  املجرمة  الأفعال  من  الإ�رشائيلي  الحتالل  دولة  مع  العربي  التطبيع  ُيعّد 

خطورتها  تكمن  اخلطرية؛  اجلرائم  من  يعدُّ  كما  الدويل،  القانون  واأحكام  لن�شو�ش 

ال�شعب  العربية بدولة الحتالل الإ�رشائيلي على ح�شاب حقوق  الدول  باعرتاف بع�ش 

وتهجري،  قتل،  من  الفل�شطينيني  بحق  املرتكبة  الدولية  اجلرائم  متجاهلًة  الفل�شطيني، 

اليومية  احلياة  وعرقلة  ال�شتيطانية،  والتو�شعة  املتكررة،  العتقالت  ذلك  يف  مبا 

 �شاربة بعر�ش احلائط اتفاقيات حقوق الإن�شان، وكاّفة املواثيق الدولية 
37

للفل�شطينيني،

التي تكفل العي�ش الكرمي لالإن�شان. 

العربي الإ�رشائيلي؛  التطبيع  الباحثون جرية ال�شتيطان كنموذج على  وقد تناول 

ب�شكل  اأثرها  الفل�شطينيون  يلم�ش  حيث  الدويل،  القانون  يف  امل�شتمرة  اجلرائم  من  كونه 

يومي يف كافة مناحي احلياة.

انظر: حممد عودة علمي، تاريخ ال�صتيطان اليهودي يف منطقة نابل�س 1967–1998م )نابل�ش: دار الريان   
35

للطباعة، 2001(، �ش 80.

بالل حممد �شالح اإبراهيم، “ال�شتيطان الإ�رشائيلي يف ال�شفة الغربية واأثره على التنمية ال�شيا�شية،” ر�شالة   
36

ماج�شتري، جامعة النجاح، كلية الدرا�شات العليا، نابل�ش، فل�شطني، 2010، �ش 183.

انظر: احلملة الفل�شطينية للمقاطعة الكاديية والثقافية لإ�رشائيل، انظر:  
37

 http://www.pacbi.org/atemplate.php?id=50  

http://www.pacbi.org/atemplate.php?id=50
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ومن ناحية اأخرى اتخذت بع�ش الت�رشيعات العربية موقفاً قانونياً وا�شحاً و�رشيحاً 

�رشيحة  قانونية  ن�شو�ش  اأفردت  حيث  الإ�رشائيلي،  الحتالل  دولة  مع  التطبيع  من 

بتجرمي هذا الفعل، ومعاقبة كل من يقرتف هذا اجلرم اأو ي�شهم فيه، بينما عملت بع�ش 

ذلك،  على  وتاأ�شي�شاً  للتاأويل.  قابلة  بن�شو�ش  التطبيع  بتجرمي  الأخرى  الت�رشيعات 

العربية امل�شهمة يف  الدول  العربية، ثم م�شوؤولية  الت�رشيعات  التطبيع يف  �شنتناول تباعاً 

جرية ال�شتيطان.

الفرع الأول: الت�رشيعات العربية املناه�صة للتطبيع مع الحتالل الإ�رشائيلي: 

التطبيع  اأ�شكال  كافة  يجرِّم  قانون  م�رشوع  طرح  اإىل  اجلزائري  البملان  نواب  اجته 

 ول يعُدّ القانون اجلزائري هو م�رشوع القانون الأول الذي 
38

مع الحتالل الإ�رشائيلي،

على  عربية  دول  عدة  اأقدمت  اإذ  الإ�رشائيلي،  الحتالل  مع  التطبيع  جترمي  على  يعمل 

جترمي التطبيع مع الحتالل اأهمها:

اجلامعة  عن   1955 �شنة  يف  القانون  هذا  �شدر  لبنان:  يف  “اإ�رشائيل”  مقاطعة  قانون   •
مع  التعامل  حظر  على  قطعي  ب�شكل  وين�ش  اللبنانية،  اجلمهورية  وتبنته  العربية 

القانون  يقت�رش  ول  الأقل  على  عاماً  بال�شجن  ويعاقب  املجالت،  كافة  يف  “اإ�رشائيل” 
39

على معاقبة املواطنني اللبنانيني، اإنا رعايا الدول العربية كافة.

اإعالن  1964، وحلقه  القانون يف �شنة  الكويت: �شدر هذا  التطبيع يف  قانون مناه�شة   •
40

اأمري الكويت اأنَّ البالد يف حالة حرب مع الكيان ال�شهيوين م�شتمرة.

قانون حظر التعامل مع ما ي�شمى “اإ�رشائيل” يف قطر: �شدر هذا القانون �شنة 1963،   •
ويعاقب  جن�شيتها،  اإىل  املنتمني  اأو  “اإ�رشائيل”  يف  املقيمني  كافة  مع  التعامل  ويحظر 

احلكم  واأجاز  ع�رشة،  عن  تزيد  ول  اأعوام  ثالثة  عن  تقل  ل  مبدة  ال�شاقة  بالأ�شغال 

41
بغرامة اإىل جانب العقوبة الأ�شلية.

بوبكر بلقا�شم، قريباً.. م�رشوع قانون يف البملان يجّرم التطبيع، موقع جزائر ULTRA، 2020/12/25، انظر:   
38

 https://ultraalgeria.ultrasawt.com

1001–1003؛ واملر�شوم رقم  1955/6/23، �ش   ،26 اجلريدة الر�صمية، العدد   ،1955 القانون رقم )0( ل�شنة   
39

.1963/4/19 ،12562

قانون رقم 21 ل�شنة 1964، ب�شاأن حظر حيازة وتداول ال�شلع الإ�رشائيلية بكل اأنواعها.  
40

قانون رقم 13 ل�شنة 1963، اجلريدة الر�صمية، العدد 3، 1963/5/20.  
41
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يف ون�ّش   ،1969 �شنة  يف  القانون  هذا  �شدر  العراق:  يف  التطبيع  مناه�شة  قانون   • 
 ومّت 

42
املادة 201 على اأنه “يعاقب بالإعدام كل من حبّذ اأو رّوج مبادئ �شهيونية... ”،

43
تعديل هذا القانون يف 2010/3/14، وا�شتبدلت عقوبة الإعدام بعقوبة ال�شجن املوؤبد.

قانون مقاطعة كيان الحتالل الإ�رشائيلي - الإمارات، �شدر هذا القانون يف �شنة 1972،   •
العالقات  القانون فاإن  2020، وباإلغاء هذا  4 ل�شنة  اإلغاوؤه مبر�شوم احتادي رقم  ومّت 

والزيارات  التجارة  بتبادل  في�شمح  الطبيعي  �شكلها  تاأخذ  الإ�رشائيلية  الإماراتية 

44
ال�شياحية وغريها.

الفرع الثاين: م�صوؤولية الدول املُ�صهمة يف جرمية ال�صتيطان:

اإن�شاء بعثة لتق�شي   2013 التابع لالأمم املتحدة يف �شنة  الإن�شان  قرَّر جمل�ش حقوق 

الفل�شطيني  ال�شعب  حقوق  على  الإ�رشائيلية  امل�شتوطنات  بناء  اآثار  ب�شاأن  احلقائق 

 وقد اأكدت اللجنة �رشاحًة اأن احلكومة 
45

ال�شيا�شية والجتماعية والقت�شادية والثقافية،

على  تعمل  الدعم  هذا  خالل  ومن  تطويرها،  وتدعم  امل�شتوطنات  بناء  تقود  الإ�رشائيلية 

والر�شوم  ال�رشائب  من  معفية  م�شانع  باإن�شاء  متمثلة  اقت�شادية  م�شاريع  اإقامة 

احلكومية.

الف�شل  جدار  ب�شاأن  فتوى  الدولية  العدل  حمكمة  اأ�شدرت  اأخرى،  ناحية  ومن 

العن�رشي، تناولت فيها م�شاألة احلوافز املالية لال�شتيطان يف الأرا�شي الفل�شطينية، حيث 

اأكدت احلكومات الإ�رشائيلية املتعاقبة اأنه لنجاح �شيا�شتها ال�شتيطانية جتاه امل�شتوطنني 

اإغراوؤهم با�شتخدام الإعانات املالية، وتت�شمن هذه احلوافز  غري الأيديولوجيني ينبغي 

جملة من املزايا، منها: خ�شم بن�شبة 7% يف ال�رشائب، ومنح اإ�شكان، ورهونات عقارية 

حتظى بالإعانات، وتعليم جماين يف املدار�ش من �شّن الثالثة، ونقل بالبا�شات باملجان، 

ومنح لالأعمال التجارية؛ وبهذا يكون ن�شيب الفرد القاطن يف امل�شتوطنات الإ�رشائيلية 

46
مقارنة مبن يقطن داخل “اإ�رشائيل” اأعلى بن�شبة %150.

عدلت هذه املادة بقانون رقم 130 ل�شنة 1975.  
42

قانون العقوبات العراقي رقم 111 ل�شنة 1969.  
43

القانون رقم 15 ل�شنة 1972 امللغي باملر�شوم رقم 4 ل�شنة 2020.  
44

مرام الكفارنة، “امل�شوؤولية اجلنائية الدولية لأع�شاء املجل�ش الوزاري امل�شغر عن اجلرائم املرتكبة يف فل�شطني   
45

عام 2014م،” ر�شالة ماج�شتري، جامعة الأزهر، غزة، 2019، �ش 144.

املجل�ش  )القد�ش:  املحتلة  الفل�صطينية  الأر�س  يف  اجلدار  لبناء  القانونية  الآثار  ب�صاأن  اإفتاء  اإجراءات   
46

القت�شادي الفل�شطيني للتنمية والإعمار – بكدار، 2004(، �ش 50.
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وهو ما يعني ترتب امل�شوؤولية املدنية على الدول املطبّعة مع الحتالل الإ�رشائيلي، 

اإ�رشائيلية، وتنكر احلق الفل�شطيني يف ال�شيادة على هذه  والتي تعدُّ امل�شتوطنات اأرا�شٍ 

الأرا�شي.

الإ�رشائيلي الحتالل  قبل  من  للتعوي�س  القانوين  الأ�صا�س  الثالث:   الفرع 

      ودول التطبيع:

الإ�رشائيلي كفاعل رئي�شي،  القائمة على الحتالل  الدولية  امل�شوؤولية  اأ�شا�ش  ي�شتند 

الدولية، ما  القرارات والأحكام واملواثيق  اإىل العديد من  وبا�شرتاك الدول املطبّعة معها، 

التي  التعوي�ش عن الأ�رشار  الدولية عليهم من خالل  ي�شتوجب قيام امل�شوؤولية املدنية 

حلقت بالفل�شطينيني.

اتفاقية لهاي  3 من  املادة  اإىل ن�ش  ا�شتناداً  الدولية تقوم على الحتالل  فامل�شوؤولية 

بالتعوي�ش”، تلتزم  التفاقية  هذه  باأحكام  تخل  التي  “الدولة   ،1907 �شنة   الرابعة 

نقدية  مبالغ  بدفع  الحتالل  دولة  “تقوم  اآنفاً:  املذكورة  ذاتها  التفاقية  من   52 واملادة 

م�شتوطنة اإن�شاء  �شّد  حكمها  يف  الإ�رشائيلية  العليا  املحكمة  اأكدت  وقد   لل�شكان”، 

األون موريه 1979، حيث راأت اأن “القانون الدويل العريف ي�شكل جزءاً من القانون املحلي 

يف اإ�رشائيل، واأن اأحكام لهاي ملزمة اأي�شاً لالإدارة الع�شكرية يف يهودا و�شامرة، لأنها 

“اإ�رشائيل” باأحكام اتفاقية لهاي  اإلزام  جزء من القانون العريف الدويل”، وهو ما يعني 

47
الدولية ب�شكل �رشيح.

بالإ�شافة اإىل اتفاقية لهاي ال�شابق ذكرها فاإن اتفاقية جنيف الرابعة حلماية ال�شكان 

املخالفات  كل  اأن  على  اأكدت  منها  و147   146 املادتني  يف   ،1949 احلرب  زمن  املدنيني 

التي ياأتي بها الطرف املخّل باأحكام التفاقية على نحو ل تبره ال�رشورات  اجل�شيمة 

مرتكبي  مبالحقة  الإجراءات  جميع  اتخاذ  املتعاقدة  الأطراف  كل  من  ي�شتتبع  احلربية، 

 هذه الأفعال، ونالحظ اأن هذين الن�ّشني مل يتطرقا اإىل التعوي�ش ب�شكل مبا�رش، وهو ما

قانون املحتل: اإ�رشائيل وال�صفة الغربية، ترجمة حممود زيد )بريوت: موؤ�ش�شة الدرا�شات  رجا �شحاده،   
47

الفل�شطينية، 1991(، �ش 7.
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يو�شلنا اإىل حكم حمكمة العدل الدولية الدائمة �شنة 1927، والتي ق�شت اأن “كل اإخالل 

48
مببادئ القانون الدويل يقع من دولة ي�شتتبع التزامها بالتعوي�ش املبا�رش”.

 ،1983 �شنة  يف   38/144 رقم  القرار  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  عن  �شدر  وقد 

والذي اأكد يف اإحدى فقراته حّق ال�شعب الفل�شطيني وال�شعوب العربية الأخرى املتعر�شة 

للعدوان والحتالل الإ�رشائيليني، يف ا�شتعادة مواردها وثرواتها واأن�شطتها القت�شادية، 

ا�شتغالل،  من  والأن�شطة  والرثوات  املوارد  تلك  اأ�شاب  عما  كامل  تعوي�ش  نيل  ويف 

49
وا�شتنزاف، وخ�شائر، واأ�رشار، ويتعنّي على “اإ�رشائيل” المتثال لتلك املطالب.

قانون  على  تعّول  حيث  الدولية،  والقرارات  بالتفاقيات  تلتزم  ل  “اإ�رشائيل”  اأن  اإل 

الأ�رشار املدنية اأو امل�شمى قانون م�شوؤولية الدولة ال�شادر �شنة 1952، والذي ين�ش يف 

املادة 3: “الدولة غري م�شوؤولة عن الأ�رشار الناجتة عن الأعمال احلربية التي يقوم بها 

جي�ش الدفاع الإ�رشائيلي، وبناًء عليه غري م�شوؤولة عن التعوي�شات”، وقد مّت تعديل هذا 

العدالة؛  لتحقيق  جتاوزها  املمكن  غري  من  عقبات  و�شع  حيث   ،2012/6/16 يف  القانون 

القانون  اأ�شماه  ما  يف  الإ�رشائيلية  القوات  عن  �شادرة  اأفعال  اأي  عن  تعوي�ش  ل  حيث 

 ولي�ش ببعيد 
50

“مناطق �رشاع” اأي�شاً، ي�رشي القانون باأثر رجعي يعود اإىل 2005/9/12،
ما تذهب به املحاكم الإ�رشائيلية من رف�ش التعوي�ش مدعية تطبيقها القانون الإ�رشائيلي 

51
�شالف الذكر.

اأما الأ�شا�ش القانوين لدول التطبيع، فاإنه نابع من ا�شرتاكها اجلرمي يف حّق ال�شعب 

الفل�شطيني، بيْد اأنه وقد �شبق اأن اأعلنت الدول املطبّعة اأنها �شتعمل على ا�شترياد املنتجات 

�شل�شلة  الأق�صى،  انتفا�صة  خالل  العدائية  الأعمال  جراء  مادياً  املت�رشرين  تعوي�س  طه،  الرحيم  عبد   
48

م�رشوع تطوير القوانني )11( )رام اهلل: الهيئة الفل�شطينية امل�شتقلة حلقوق املواطن، 2001(، �ش 9، نقالً عن: 

والتوزيع  للن�رش  اجلماهريية  دار  )ليبيا:  العام  الدويل  القانون  يف  معا�رشة  ق�صايا  املحمودي،  حممد  عمر 

والإعالن، 1989(، �ش 77.

عبد الرحيم طه، تعوي�س املت�رشرين مادياً جراء الأعمال العدائية خالل انتفا�صة الأق�صى، �ش 10.  
49

انظر: رقم 8 )2007( على قانون الأ�رشار املدنية )م�شوؤولية الدولة القانونية( )1952(، موقع املركز القانوين   
50

 https://www.adalah.org/ar/law/view/294 :حلقوق الأقلية العربية يف اإ�رشائيل – عدالة، 2012، انظر

باهظاً  ثمناً  ويفر�شان  العدالة،  اإىل  الفل�شطينيني  و�شول  دون  يحولن  قرارين  ت�شدر  الإ�رشائيلية  املحاكم   
51

لالإن�شاف الق�شائي، موقع املركز الفل�شطيني حلقوق الإن�شان، انظر:

 https://www.pchrgaza.org/ar/?p=4095  

https://www.adalah.org/ar/law/view/294
https://www.pchrgaza.org/ar/?p=4095
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ِقبل  من  �شمني  اعرتاف  يعني  ما  وهو  الإ�رشائيلية،   
52

امل�شتوطنات داخل  امل�شنعة 

من  الرغم  على  الأرا�شي  بهذه  الفل�شطيني  للحق  واإدانة  امل�شتوطنات،  جتاه  الدول  هذه 

العامة لالأمم  للفل�شطينيني بحقهم، وقد �شجلت اجلمعية  التي تعرتف  الدولية  القرارات 

“اإن  بقولها:  الآخرون  يحدثها  التي  الأ�رشار  عن  الدولة  م�شوؤولية  مبداأ  ذلك  يف  املتحدة 

امل�شوؤولية الدولية للدولة ب�شبب الأ�رشار التي تلحق بالآخرين موؤداها اللتزام بتعوي�ش 

هذه الأ�رشار متى كانت نتيجة اأفعال اإيجابية اأو مواقف �شلبية منافية لاللتزامات دولية 

الداخلي  قانونها  بن�شو�ش  حتتج  اأن  للدول  يجوز  ول  موظفيها،  اأو  �شلطتها  اتخذتها 

لكي تتن�شل من امل�شوؤولية الناجتة عن الإخالل باللتزام الدويل اأو عن تنفيذه”، ويتمثل 

التي  العربية  اجلامعة  عن  ال�شادرة  القرارات  يف  التطبيع  دول  ملجموعة  الدويل  الإخالل 

بتحرير  امللزمة  العربي  العمل  خطة  هي  القرارات  هذه  واأهم  الأع�شاء،  لكل  ملزمة  تعدُّ 

عقدت  التي  القمة  هذه  وعرفت  الإ�رشائيلي،  العدوان  اآثار  اإزالة  اأي�شاً   
53

فل�شطني،

54
بال�شودان بقمة الالءات العربية الثالث “ل �شلح، ل تفاو�ش، ول اعرتاف باإ�رشائيل”.

 ،1973/11/26 عُقدت يف اجلزائر يف  التي  العربية  القمة  العربية يف  الدول  وا�شرتطت 

الأرا�شي  جميع  من  “اإ�رشائيل”  ان�شحاب  “اإ�رشائيل”؛  مع  لـ“ال�شالم”  �رشطني  توافر 

 
55

الثابتة. الوطنية  الفل�شطيني حلقوقه  ال�شعب  القد�ش، وا�شتعادة  العربية ويف مقدمتها 

اإثر توقيع   ،1978/11/2 عُقدت يف بغداد يف  التي  العربية  القمة  اأهم قرارات  كما كان من 

“اإ�رشائيل”.  مع  منفرداً  ال�شلح  عقد  جترمي  لـ“ال�شالم”،  ديفيد  كامب  اتفاقيات  م�رش 

واأكدت القمة العربية التي عُقدت يف عمّان بالأردن يف 1980/11/25، على اأن قرار جمل�ش 

الأمن 242 ل يتفق جملًة وتف�شيالً مع احلقوق العربية، ول ي�شكل اأ�شا�شاً �شاحلاً حلل 

56
الق�شية الفل�شطينية.

ولي�ش هذا فح�شب، بل متّ التفاق يف القمة العربية التي عُقدت يف مدينة فا�ش باملغرب 

ان�شحاب  ب�رشوط  “اإ�رشائيل”  مع  العربي  “ال�شالم”  م�رشوع  على   ،1982/9/6 يف 

لالأنباء،  رويرتز  وكالة  الفل�شطينيني،  حنق  وتثري  الإ�رشائيلية  امل�شتوطنات  منتجات  ا�شترياد  تقبل  البحرين   
52

 https://reut.rs/3kuu9GN :2020/12/3، انظر

قرار �شادر عن جامعة الدول العربية يف 1964/9/5، الإ�شكندرية، م�رش.  
53

قرار �شادر عن جامعة الدول العربية يف 1967/8/29، اخلرطوم.  
54

قرار �شادر عن اجلامعة العربية يف 1973/11/26، اجلزائر.  
55

قرار �شادر عن اجلامعة العربية يف 1980/11/25، عّمان.  
56

https://reut.rs/3kuu9GN
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“اإ�رشائيل” من جميع الأرا�شي العربية التي احتلتها �شنة 1967، واإزالة امل�شتوطنات من 
هذه الأرا�شي وقيام دولة فل�شطني وعا�شمتها القد�ش، وتاأكيد حّق ال�شعب الفل�شطيني 

57
يف تقرير م�شريه.

الحتالل  مع  التطبيع  قراراتها  يف  العربية  الدول  جامعة  جترمي  من  الرغم  وعلى 

الإ�رشائيلي، اإل اأنها موؤخراً ف�شلت يف اإ�شقاط م�رشوع التطبيع حيث مل يدن البيان اخلتامي 

للجامعة العربية تطبيع الدول مع “اإ�رشائيل”، اإنا اقت�رش على مت�شكه بـ“مبادرة ال�شالم 

58
العربية” حلل الق�شية الفل�شطينية والقانون الدويل.

خامتة:

تفتقر املكتبة العربية عموماً والفل�شطينية خ�شو�شاً اإىل وجود روؤية قانونية وا�شحة 

املو�شوع  هذا  اأهمية  من  وبالرغم  الإ�رشائيلي،  لالحتالل  الدولية  امل�شوؤولية  جمال  يف 

ب�شمة  و�شع  على  الدرا�شة  هذه  عكفت  وقد  الباحثني،  بني  الكايف  التاأييد  يلقى  ل  اأنه  اإل 

الأول  �شعيدين،  على  الدولية  املدنية  بامل�شوؤولية  املتعلق  القانونية  الدرا�شات  جمال  يف 

هو  والثاين  اليومية،  املمار�شات  جراء  الإ�رشائيلي  بالحتالل  املتعلقة  امل�شوؤولية  هو 

انتهاكها لقرارات  العربية املطبّعة مع الحتالل جراء  املتعلقة بالدول  الدولية  امل�شوؤولية 

ال�رشعة الدولية وقرارات قمم اجلامعة العربية، وحقوق ال�شعب الفل�شطيني.

وقد خل�شت هذه الدرا�شة اإىل عدة نتائج وتو�شيات اأهمها: 

اأوًل: النتائج:

الدولية،  ال�رشعية  لقرارات  و�شارخاً  وا�شحاً  انتهاكاً  “اإ�رشائيل”  مع  التطبيع  يثل   .1

واجلامعة العربية، واملنظمات الدولية والإقليمية.

اجلرائم  ب�رشعية  واعرتافاً  الفل�شطينية،  للحقوق  مبا�رشاً  انتهاكاً  التطبيع  يعُدّ   .2

الإ�رشائيلية بحق ال�شعب الفل�شطيني.

قرار �شادر عن اجلامعة العربية يف 1982/9/6، فا�ش، اململكة املغربية.  
57

قرار اجلامعة العربية يف 2020/9/10، عب الفيديو كونفران�ش.  
58
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يعدُّ التطبيع بحد ذاته جرية م�شتقلة، وقد جرى جتريه يف العديد من الت�رشيعات   .3
التطبيع  يعد  حيث  بال�شرتاك،  جرية  اأنه  كما  اجلزائري،  الت�رشيع  مثل  الوطنية 

ا�شرتاكاً ولو كان �شمنياً مع “اإ�رشائيل” يف جرائمها وانتهاكاتها للحقوق الفل�شطينية.

تقوم امل�شوؤولية اجلنائية، وتبعاً لها امل�شوؤولية املدنية �شّد “اإ�رشائيل” كمجرم وفاعل   .4
الفل�شطيني  بال�شعب  حلقت  التي  الأ�رشار  عن  ك�رشيك،  التطبيع  ودول  رئي�شي، 

وحقوقه ومقدراته.

يحق لكل ذي �شفة وم�شلحة )فل�شطيني ومت�رشر( اأن يطالب دول التطبيع بالعتذار   .5
والتعوي�ش عن الأ�رشار التي حلقت به نتيجة التطبيع ودعم “اإ�رشائيل” والعرتاف 

بها وب�رشعية احتاللها لالأرا�شي الفل�شطينية. 

تخل�ش الدرا�شة اإىل اأن امل�شوؤولية املدنية واجلنائية قائمة ومكتملة الأركان �شّد دول   .6
التطبيع ك�رشيك، و�شّد “اإ�رشائيل” كمجرم رئي�شي.

ثانياً: التو�صيات:

الحتالل  دولة  مع  تطبيعها  عن  العربية  الدول  عدول  بوجوب  الدرا�شة  تو�شي   .1

الإ�رشائيلي، والتزامها باحلفاظ على الثوابت واحلقوق الفل�شطينية، ومت�شكها باحلق 

الفل�شطيني، واإقامة الدولة الفل�شطينية وعا�شمتها القد�ش ال�رشيف.

يف  ال�رشر  عن  الكاملة  م�شوؤوليته  الإ�رشائيلي  الحتالل  كافة  العربية  الدول  حُتمل   .2

الأرا�شي الفل�شطينية من خالل اإيقاف الأفعال املكونة له وجب ال�رشر الناجت عنه.

تلك  على  تقدم  مل  التي  الدول  يف  التطبيع  جتّرم  وقوانني  ت�رشيعات  �شّن  على  العمل   .3

مع  عالقات  اإقامة  على  يقدم  من  كل  على  ممكنة  عقوبات  اأق�شى  وو�شع  اخلطوة، 

الحتالل الإ�رشائيلي.

العربية  الأو�شاط  يف  الفل�شطينية  للق�شية  القانونية  املنا�رشة  حمالت  تكثيف   .4

املناهج  يف  واإدراجها  العرب،  لكل  الأم  الق�شية  اأنها  باعتبار  الواجهة  اإىل  واإرجاعها 

اإىل جترمي التطبيع والتعامل معه كجرية يعاقب عليها  التعليمية للطالب بالإ�شافة 

ملجرد الرتويج لها. 
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Arab normalization with Israel gives legitimacy to the occupying 
power, and represents a departure from the Arab consensus that prohibits 
the establishment of any relations with Israel except for the Arab Peace 
Initiative. It also deprives the Palestinian people from their legitimate 
rights, specially the right to self-determination, which were approved by 
international legitimacy. In addition, Israel will exploit Arab normalization 
to support it in front of the international media and during the peace 
process.  Based on the above, the Palestinian people are directly affected 
by Arab-Israeli normalization, by legitimizing the Israeli occupation and 
its crimes. This is the basis of the civil responsibility that the Palestinian 
people have the right to demand from the countries of normalization, in 
addition to the main criminal, which is the Israeli occupation.

The study relies on the descriptive analytical approach to achieve the 
objectives of the study and to answer the questions of the study. The most 
important expected result of the study is the civil responsibility of the 
countries of normalization alongside the Israeli occupation, considering 
normalization a form of criminal participation. The most important 
recommendations expected from the study are: Demanding the countries 
that normalize with Israel to apologize to the Palestinian people and 
abandon normalization through diplomatic, media and legal pressures. 
This can be achieved by resorting to legal mechanisms, demanding 
compensation from the countries that normalize, and including them as 
a party in all issues that dispute the Israeli occupation in international 
forums.

Keywords:

International Law Civil Liability Compensation

Normalization Israeli Occupation
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امل�س�ؤولية املدنية لدول التطبيع مع “اإ�سرائيل”

Abstract

The Civil Responsibility of the Countries Normalizing with Israel

The study aims to identify and analyze the provisions of civil 
responsibility of the countries that normalize with Israel. The study 
assumes the criminal responsibility of the countries that normalize with 
Israel, considering normalization as a form of criminal participation in a 
crime that has existed and has been ongoing for 72 years. It is a military 
occupation, in accordance with the provisions of the Rome Statute 
regulating the International Criminal court. The study is based on the 
provisions and resolutions of international legitimacy, the United Nations 
and international agreements and declarations, the most important of 
which are: Resolution 194 issued by the United Nations, which affirms the 
right of return and compensation for Palestinian refugees. This confirms 
the civil responsibility of the Israeli occupation state and its obligation to 
compensate those affected by the occupation.

Moreover, it is not only about the crime of military occupation, for 
those who follow the history of the Israeli occupation find a record of 
criminality, among the most crucial of these crimes are: the crimes of 
murder, displacement, settlement, the separation wall, the Judaization of 
Jerusalem and other crimes that were condemned internationally. This 
negates the recognition of the countries of normalization of the long 
criminal history of the Israeli occupation.

There is no doubt that the basis upon which the Palestinians relied on 
to show Britain’s civil responsibility for facilitating the immigration of 
Jews to Palestine before 1948 AD and the occupation of Palestine and 
their demand for Britain to apologize and compensate, is the same basis 
on which this study is based when determining the basis of the civil and 
criminal responsibility of the countries that normalize with Israel. Thus, 
this is a criminal participation in multiple forms.
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