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ع  غزة من منظور احصار قط

 قانون الدولي الجنائيال



 إهداء
بسم اهلل الرمحن الرحيم 

   (فسيرى اهلل عملكم ورسوله والمؤمنون  اقل اعملوو)
 صدق هللا العظيم 

وال تطيب اللحظات  إال .. إذلي ال يطيب الليل إال بذكرك وال يطيب النهار إال بطاعتك 
وال تطيب اآلخرة إال بعفوك .. بذكرك 

إىل نيب الرمحة ونور اذلدى سيدنا حممد صلى اهلل إىل من بلغ الرسالة وأدى األمانة ونصح األمة 
عليو وسلم 

إىل من أمحل إمسو بكل .. إىل من علمٍت العطاء بدون انتظار .. إىل من كللو اهلل باذليبة والوقار 
أرجو من اهلل أن ميد يف عمرك لًتى مثارا قد حان قطافها بعد طول انتظار وستبقى كلماتك .. إفتخار 

 "عاطف "هبا اليوم ويف الغد وإىل األبد والدي العزيزجنوم جنوم اىتدي 
إىل بسمة احلياة يف الوجود  .. إىل معٌت احلب وإىل معٌت احلنان والتفاين .. إىل مالكي يف احلياة 

 "منتهى"إىل أغلى احلبايب أمي احلبيبة .. إىل من كان دعائها سر جناحي وحبها بلسم جراحي 
إىل الشموع ادلوقودة اليت تنَت يل ظلمة حيايت .. إىل من هبم أكرب وعليهم أعتمد 

إىل من عرفت معهم معٌت احلياة أخوايت  .. إىل من بوجودىم اكتسب قوة وحمبة ال حدود ذلا 
 " عدالت وهديل وهداية ودانة "

يف هناية .. من معو أكون وبدونو ال أكون .. من ىذه احلياة بدونو ال شي .. إىل أخي ورفيق دريب 
 "محمد "أشكرك على مواقفك النبيلة يا من سندتٍت وتطلعت لنجاحي بنظرات األمل أخي مشواري 

إىل ينبوع الصدق .. إىل من حتلى باإلخاء ومتيز بالوفاء والعطاء .. إىل صديقي الذي مل تلده أمي 
إىل من كان معي على طريق .. برفقتو إىل دروب احلياة احللوة واحلزينة سرت . .الصايف ومن معو سعدت 
 "أحمد "إىل من عرفت كيف أجده وعلمٍت أن ال أضيعو صديقي .. النجاح واخلَت 

إىل من مل يبخلوا علي .. إىل من عوضوين عن غياب أيب .. إىل من وقفوا معي يف غربيت وكانوا يل سند 
 "إبراهيم وأيمن "امي الغوايل أعم ماديا وال معنويا

إىل من مل يبخلوا علينا بدعائهم حىت بدونا .. من متنيت أن يشاركوين فرحيت .. إىل األرواح اليت فارقتنا 
سالم ذلم حتت .. إىل من ىم حتت الًتاب واشتاقت شفاىنا لتقبيل رؤوسهم .. نرى دعواهتم يف حياتنا 

 " شريفة يجدي يحيى وجدت "الًتاب وطيب اهلل ثراىم
ادلواقف  إىل إخوة.. إىل من كانوا يل سندا يتكأ عليو .. إىل من كتب القدر أن يكونوا يل أخوة بعد أخي 

 " رافي ونائل "أنسايب من كانوا على جهوزية تامة للوقوف معي يف أي شدة .. وكرماء الظروف 
 



 

 

 

شكر وعرفان 

أشكر اهلل تعاىل على فضلو حيث أتاح يل إجناز ىذا العمل بفضلو فلو احلمد أوال وآخرا 

مث أشكر أولئك الذين مدوا يل يد ادلساعدة خالل ىذه الفًتة ويف مقدمتهم أستاذي ادلشرف على 
الرسالة فضيلة األستاذ الدكتور 

 "باسم شهاب"
            .. فهو واسع الصدر كما ىي عادتو مع كل طلبة العلم  ,الذي مل يدخر جهدا يف مساعديت       

وكان حيثٍت على البحث . وال جيد يف ذلك حرجا  دلناقشتو حبثيكنت أجلس معو الساعات الطوال 
بالصحة حفظو اهلل ومتعو .  كل اإلحًتام والتقدير  وي عزمييت فلو من اهلل األجر ومنويق, ويرغبٍت فيو 

بعلمو اإلسالم وادلسلمُت والعافية ونفع 

ومن قضى معي الساعات ..من مل يبخل علي بوقتو أبدا . كما وأشكر من وقف جبانيب إلمتام حبثي 
غوب األخ والصديق لقيدي وجعل مذكريت بادلستوى ادلر

 "  نوردالدين ولد كرادة" 
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 ذيحصار غزة ال لعل من أىم القضايا المعاصرة التي تستدعي الدراسة ىي قضية 
بفعل الحصار المشدد الذي أطاح بالعديد من  لحقوق اإلنسان و كرامتو اعد انتياكا جسيمي

فيذا الحصار يعتبر بمثابة سجن كبير تتحكم سمطات االحتالل فيو من خالل  ،االفراد
، فقد من المقومات األساسية  إغالقيا لممعابر، و قطع المواد الحياتية عن أىالي غزة وغيرىا

إلى يومنا ىذا و منيا سياسة إسرائيل في غزة،  2006مختمفة منذ عام  أخذ الحصار أشكاال
تمارس عمى أبسط حقوق أبناء الشعب الفمسطيني فقط بل تعدت  و ىذه السياسة التي لم

 .أيضا إلى أبناء قطاع غزة و ذلك بارتكاب المجازر الجماعية

و ىو ما أدى بالحكومة الفمسطينية إلى تسميم مذكرة قانونية لمحكمة الجنايات الدولية  
العاشر عمى  الثاني و ذلك لمالحقة إسرائيل حول حصار الذي تفرضو عمى قطاع غزة لمعام

 .وحتى يومنا ىذا التوالي

من ىنا تبرز أىمية موضوع الدراسة التي نحن بصددىا كونيا تتناول قضية ميمة و 
عمى  ىمن القضايا التي شغمت الرأي العام العالمي لفترة طويمة لحد اليوم وكان ليا صد

ات القانون الدولي الساحة العربية خاصة والدولية عامة، وكذلك تعمق الموضوع بتيديد
المعاصر وما يقره من قواعد حاكمة ومنظمة لمسار العالقات الدولية وما قد يؤثر عمى ىيبة 
ذلك القانون ومكانتو في نفوس األمم والشعوب من أشكال الخرق واالنتياكات لقواعده التي 

إسرائيل وذلك تيا الدولي وفي مقدم ال بالقانونإقي ترتكب من جانب بعض الدول التي ال تل
الشعب الفمسطيني في قطاع غزة عن العالم بفرضيا الحصار واإلغالق  عندما قررت عزل

. عمييا

من أىم الدوافع الذاتية التي دفعتنا إلى اختيار ىذا الموضوع ىو أن قضية فمسطين و      
 وحصار غزة ليست قضية الفمسطينيين وحدىم بل ىي أيضا قضية العالم العربي واإلسالمي

بأكممو وعمى مقدمتيا دولة الجزائر، باإلضافة إلى فضولنا حول معرفة كل ما يتعمق 
بالحصار المفروض عمى قطاع غزة وما يعيشونو أىل القطاع من آالم جراء ىذا الحصار، 
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فضح ممارسات االحتالل في القطاع من خالل ىذه الدراسات، ببمعنى الوقوف إلى جانبيم 
أىمية ىذا الموضوع عمى  :ختيارنا ىذا الموضوع كثيرة منياأما الدوافع الموضوعية ال

الصعيد العربي والدولي، باإلضافة إلى قمة الدراسات المتخصصة حول حصار غزة وضرورة 
إبراز اآلثار الناجمة عن ىذا الحصار، وموقف المجتمع والقانون الدولي من ىذه االنتياكات 

افة إلى ضرورة مالحقة المتيمين ألرض وشعب فمسطين خاصة في قطاع غزة، باإلض
اإلسرائيميين أمام المحاكم الدولية سواء الدائمة أو المؤقت و أىم العقبات التي تواجييم في 

. سبيل ذلك

جسامة الجريمة التي تحيط بمميون ونصف نفس إن ىدف الدراسة يتجسد في بيان 
طاع غزة جراء ىذا مسممة باإلضافة إلى اإلعالن عن حجم المعاناة التي يعيشيا أىل ق

التعرف عمى التكييف القانوني لحصار غزة في إطار أحكام القانون الدولي و الحصار الخانق
عمى كيفية كذلك التعرف  وبيان جرائم إسرائيل من خالل فرض الحصار عمى قطاع غزة

مواجية الحصار وفضح الممارسات اإلسرائيمية أمام المحافل الدولية و التعرف عمى آليات 
. قبات مالحقة االحتالل جراء جريمة حصار غزةوع

دراسات سابقة موضوع حصار أي لم تتناول وفي ضوء ما يخص الدراسات السابقة 
غزة بدراسة خاصة، إال أنو يوجد بعض المؤلفات التي ألقت الضوء عمى الحصار و لكن 

الدولي ليست بالقدر الكافي، كون أن أغمب الدراسات تدرس حصار غزة من حيث قانون 
العام و ليس من منطمق القانون الدولي الجنائي، وقد حاولنا من خالل موضوع دراستنا أن 

. نحيط بيذا الجانب

الصعوبات ىو عدم وجود أحكام قضائية دولية ووطنية حول في  واجيتنا ما أىم و 
 حصار غزة فأغمبيا كانت عمى شكل مواقف ال أحكام، و بالرغم من أىمية ىذا الموضوع إال

أنو يوجد نقص كبير و واضح في المؤلفات والمراجع حولو و ذلك لما يحتويو من خصوصية 
. كونو من المواضيع الحساسة الماسة باألمن و السمم الدوليين
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: بناء عمى ما سبق سنقوم بدراسة ىذا الموضوع من خالل اإلشكالية الرئيسة التاليةو 
لدولي الجنائي؟ ىل يمكن إخضاع حصار غزة لقواعد القانون ا -

: و تندرج تحت ىذه اإلشكالية بعض اإلشكاليات الفرعية منيا

يتمثل حصار غزة ؟  فيما   -

ما ىي أىم المواقف الدولية و العربية المترتبة عن ىذا الحصار؟    -

قانون الدولي الجنائي؟ الما مدى مشروعية حصار غزة في ظل  -

كانت متنوعة بحسب طبيعة ففي موضوع الدراسة استعنا بيا بالنسبة لممناىج التي أما  
المنيج التاريخي عند دراسة نشأة وتطور الحصار، أما المنيج الوصفي حيث المادة العممية 

ضروريا  ره، أما المنيج التحميمي كانييفكان ضروريا لوصف صورة ووقائع الحصار ومعا
 .قيا عمى الوقائع ذات العالقةلدراسة وتحميل القواعد القانونية الدولية ومعرفة مدى انطبا

ماىية : ىذا في المبحث األول حصار عزةلالقانوني طار اإلتناولنا في الفصل األول،  
اما في  .والمواقف الدولية من حصار غزة الجيودأما في المبحث الثاني و حصار غزة 

حيث قمنا بتقسيم  الفصل الثاني  منظور  القانون الدولي لمحصار المفروض عمى قطاع غزة
، أما المبحث الثاني  التكييف القانوني لحصار غزةىذا الفصل إلى مبحثين، المبحث األول 

 .فخصصناه لمتابعة المسؤولين اإلسرائيميين عن حصار غزة
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 تمهيد 

لم يشيد التاريخ الحديث مأساة كالتي يعيشيا أىالي قطاع غزة إذ تداعى  
فما أن توقفت المحرقة التي سبقوا إلييا بتواطؤ  عمييم الجميع القريب قبل البعيد،

مفضوح وعمني مما يسمى بالمجتمع الدولي وتحت غطاء ما يسمونو الشرعية 
الدولية حتى تحركت كثير من العواصم وعقدت قمم إلحكام الحصار عمييم، تارة 

بحجة منع تيريب السالح الذي لم يتفق بعد عمى تعريفو فقد يكون من جممة 
ألدوية، والطعام، ومواد البناء، ومستمزمات المدارس، وتارة أخرى بحجة السالح ا

من السيطرة عمى القطاع وغير ذلك من الذرائع، وىذه الحالة  1منع حركة حماس
ن كانت األ ، إال أن الجديد ةسن ن اثنا عشرةىالي في غزة يعيشونيا منذ أكثر موا 

األوروبية وغير األوروبية فييا  فييا ىذه المرة ىي مباركة ومشاركة كثير من الدول
وفق اتفاق دولي سعى إليو الكيان الصييوني مع أمريكا، لتقوم ىذه األخيرة بدور 
الشرطي في المنطقة لحماية الكيان الصييوني من األدوية التي تدخل لممرضى 
ومواد البناء التي تستخدم في إيواء المشردين في الشوارع والمدارس، بعدما أقدم 

عمى ىدم البيوت فوق رؤوس ساكنييا وقتل األطفال والنساء والشيوخ بدم المحتل 
. . بارد

سنتطرق من خالل الفصل األول من ىذه المذكرة إلى تحديد اإلطار العام  
لمحصار عموما، ولحصار غزة بصفة خاصة و عمى ذلك تم تقسيم ىذا الفصل إلى 

المبحث )ر غزة، أما لتحديد ماىية حصا (المبحث األول)مبحثين، حيث خصصنا 
. الوطنية و الدولية من حصار غزةلمواقف االجيود فقد خصص  (الثاني

 
                                                           

1
 -
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 ماهية حصار غزة: المبحث األول
كانت الحكومة اإلسرائيمية قد اعتقدت أن إتباعيا ألسموب الحصار سيشكل  

مخرجا من المأزق الذي وجدت نفسيا فيو نتيجة فوز حركة حماس في االنتخابات 
، فسعت منذ ذلك الحين إلى عزل القطاع بشكل يحول دون 2006التشريعية لعام 

ي سياسات االحتالل تنفيذ الحكومة المنتخبة لخططيا، فشكل الحصار إمعانا ف
اإلجرامية المتواصمة إزاء الشعب الفمسطيني، بعد أن ترك أثاره في مجاالت الحياة 
كميا في القطاع، وبناء عمى ذلك سنتطرق في المطمب األول لمفيوم حصار غزة 

الحصار الثار من حيث تعريفو، ونشأتو، ومبرراتو، وأىدافو، أما في المطمب الثاني 
. عمى قطاع غزة
مفهوم حصار غزة : المطمب األول
مما يستمزم البيان في ىذه الدراسة التعريف بجغرافية قطاع غزة ومعابرىا،  

ألن آليات الحصار تكون بإقفال المنافذ الجغرافية برا وبحرا وجوا فأما برأ بإغالق 
المعابر ، وأما بحرة بحظر اجتياز مساحة معمومة من البحر ومنع االقتراب من 

ع غزة بقصد الصيد أو اإلغاثة الخارجية، وسنتطرق في الفرع األول شاطئ قطا
زة و مبرراتو، و لتحدث عن جغرافية قطاع غزة أما الفرع الثاني تعريف حصار غ

.  أىداف الحصار عمى قطاع غزة
جغرافية غزة : الفرع األول

، وتم تقسيمو إدارية إلى 1517وقع قطاع غزة تحت سيطرة العثمانيين عام  
من القرى، حيث بطش العثمانيون بأىل غزة وقتموا ألفا من  210تين تضمان ناحي

سكانيا بعد أن ثار ىؤالء عمى الحكام الجدد وقتموا أربعمائة من العثمانيين، كما 
كان لغزة نصيب من الحممة الفرنسية عمى بالد الشام حيث احتمت القوات الفرنسية 
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وما أن أشرفت الحرب العالمية األولى ، 1799وذلك سنة 1 بقيادة كميبر منطقة غزة
عمى االنتياء، وجاء احتالليم لقطاع غزة بعد معارك  1917-1914بين عامي 

إذ وقعت فمسطين تحت االحتالل اإلسرائيمي،  1948ضارية واستمرت حتى عام 
احتمت إسرائيل قطاع غزة والضفة الغربية بما فييا القدس، وقامت  1967وفي عام 

 .2سكري عمييابفرض حكميا الع
وقطاع غزة ىو االسم اإلداري الذي أطمق عمى المنطقة التي رسمت في  

سرائيل وقد أطمق عميو األراضي الفمسطينية الخاضعة  اتفاقية اليدنة بين مصر وا 
بالحد  3 لرقابة القوات المصرية، وحددت المادة الخامسة من االتفاقية قطاع غزة

الفاصل بين القوات العسكرية لمطرفين ابتداء من الساحل عند وادي الحصى ويسير 
في اتجاه شرقي عبر دير سنيد، ىكذا أصبح ذلك الشريط الساحمي الممتد عمى 

بقطاع  الساحل الجنوبي الشرقي لحوض البحر األبيض المتوسط ىو ما يعرف
 .4غزة

ي الغربي من فمسطين ويطل ويقع القطاع غزة في أقصى الطرف الجنوب 
عمى البحر األبيض المتوسط الذي يقع إلى الغرب منو، وتمتد رقعة األرضية 

                                                           
 االنتياكات اإلسرائيمية لحقوق الفمسطينيين المدنية والسياسية في قطاع غزةعدنان عبد الرحمن ابراىيم أبو عامر،  - 1

 .31، ص 2004مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستير، الجامعة اإلسالمية، غزة،  ،1993-1987خالل االنتفاضة األولى 
 33-32عدنان عبد الرحمن إبراىيم أبو عامر، المرجع السابق، ص  - 2
وىي إحدى منطقتين معزولتين  قطاع غزة ىو المنطقة الجنوبية من السيل الساحمي الفمسطيني عمى البحر المتوسط، - 3

، ولم تصبح 1948األخرى ىي الضفة الغربية داخل حدود فمسطين االنتدابية لم تسيطر عمييا القوات الصييونية في حرب 
 :من مساحة فمسطين عمى الموقع االلكترونية  %1.33ضمن حدود دولة إسرائيل الوليدة آنذال، وتشكل تقريبا 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%BA%D8%B2% 

  22.53ساعة   12/03/2019تاريخ االطالع ىو  
ن أصحابو، ولقد تضاربت األقوال حول تسمية جاءت تسمية غزة المدينة من غز فالن أي اغتر بو إذا اختصو من بي - 4

عزة بيذا االسم، فيناك من يقول أن ىذا المفظ مشتق من العزة والقوة، وىناك من يقول أنيا بمعنى الثروة، ويقال بأن لفظ 
، -دراسة شرعية -ضياء عالء الدين محمود أحمد، جريمة حصار غزة : أنظر. غزة أصمو فارسي بمعنى الكنز الممكي

 6، ص 2011ة لنيل درجة الماجستير، الجامعة اإلسالمية، عزة، مذكر

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%BA%D8%B2%25
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 وصحراء النقب شرقاً  غرباً السيمية الساحمية ما بين البحر األبيض المتوسط 
ويفصميا عن فمسطين خط وىمي يعرف بخط اليدنة، بينما يفصميا عن أراضي 

السياسية بين فمسطين ومصر إذ توجد  الحدودخط  شبو جزيرة سيناء المصرية
ثوان  4دقيقة و  13درجة و  31كما يقع القطاع بين دائرتي عرض  1 مدينة رفح

 .2 ثانية شمال خط االستواء 45دقيقة و  35درجة و  31و 

أما بالنسبة إلى عدد السكان في القطاع فقد بمغ في التعداد األول لسنة   
حين بمغ عدد السكان في القطاع في التعداد الثاني لسنة  في 207.1002  1997
، في حين بمغ عدد السكان في القطاع في  1.416.543عدد السكان ىو  2007

 .3ألف مواطن  700مميون و 2010التعداد الثالث لسنة 

أما بالنسبة لمحافظات قطاع غزة فيقسم قطاع غزة إدارية إلى خمس  
الشمال، وتشمل بيت حانون وبيت الىيا ومخيم جبا ليا محافظة : محافظات، وىي

، و 4 ثم جبا ليا النزلة، وتبمغ مساحة المحافظة الكمية واحد وستون كيمو متر مربع
محافظة غزة، وتشمل مدينة غزة العريقة ومخيم الشاطئ، وتبمغ المساحة الكمية 

وتشمل ( بمحدير ال)لممحافظة أربعة وسبعون كيمو متر مربع، ومحافظة الوسطى 
مدينة دير البمح ومخيم النصيرات ومخيم البريج ومخيم المغازي ومخيم دير البمح 
وتبمغ المساحة الكمية لممحافظة خمسة وثمانين كيمو متر مربع، أما محافظة خان 
يونس، وتشمل مدينة خان يونس ومخيم خان يونس وقرى بني سييال و عبسان 

                                                           
 ، جامعة الدول العربية، تونس،60صالح حسن، فمسطين الجغرافيا و الديموغرافيا، مجمة شؤون عربية، العدد  - 1

 .7، ص1989
 6ضياء عالء الدين محمود أحمد، المرجع السابق، ص - 2
ماىر حامد محمد الحولي وعبد القادر محمد جرادة، التكييف الشرعي والقانوني لمحرب عمى غزة، مجمة الجامعة  - 3

أمر اهلل ايشمر، تركيا و إسرائيل وحصار غزة، دون طبعة، : وكذلك. 630، ص 2011اإلسالمية، العدد الثانی، غزة، 
 17، ص 2010مركز دراسات الشرق األوسط، األردن، 

 .9عالء الدين محمود أحمد، المرجع السابق، ص  ضياء - 4



  غزةحصار لالقانوني طار اإل       :                    الفصل االول 
 

9 
 

مساحة الكمية لممحافظة أربعة وستون كيمو متر الكبيرة والصغيرة وخزاعة، وتبمغ ال
مربع، و محافظة رفح، وتشمل مدينة رفح ومخيم رفح والمشاريع الحديثة حول 

 .1المدينة، وتبمغ المساحة الكمية لممحافظة ثمانون كيمو متر مربع

 مكانة قطاع غزة: أوال

من الميم التطرق  لمحديث عن وضع قطاع غزة في القانون كأرض محتمة، 
الجانب والتي  2إلى وضع غزة قبل وبعد خطة فك االرتباط األحادية اإلسرائيمية 

 .2005نفذت في شيري أغسطس وسبتمبر من عام 

قبل فك االرتباط تدعي إسرائيل أن قطاع غزة ىو جزء من أرض متنازع  
ضفة عمييا وليست أرض محتمة، بحجة أنو عندما ألت إلييا كل من القدس وال

كانت الضفة الغربية تابعة  1967حرب حزيران لعام  الغربية وقطاع غزة بعد
لإلدارة األردنية وقطاع غزة تابعا لإلدارة المصرية، وتعتبر إسرائيل أنو لم يكن لكل 

وبالتالي كان ىناك فراغ  من األردن ومصر سيادة شرعية عمى الضفة وقطاع غزة،
 .3سياسي في ىذه األراضي عندما غنمت إسرائيل ىذه األراضي

أن القوات اإلسرائيمية  1967بالنسبة لممجتمع الدولي فقد أقر أنو منذ عام  
ىي قوة احتالل حربي فرض سيادتو وانشأ إدارة عسكرية في األراضي الفمسطينية، 

                                                           
 .10المرجع نقصو، ص  - 1
والمعروفة أيضا باسم خطة فك االرتباط أو خطة فك االرتباط أحادي الجانب ىو  :فك االرتباط األحادية اإلسرائيمية - 2

وبحسبيا قامت بإخالء المستوطنات  2005االسم الذي اختارتو الحكومة اإلسرائيمية لخطة قامت بتنفيذىا يصيف عام 
الضفة الغربية، وكان يسكن  مستوطنات أخرى متفرقة في شمال 4اإلسرائيمية ومعسكرات الجيش اإلسرائيمي من قطاع غزة و

إسرائيمي عمى الموقع االلكترونية  . في قطاع غزه عند القيام بالخطة
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7%D8%A9_%D9%81%D9%83%D8%A7 

 23:00: عمى الساعة12/03/2019 : يوم االطالع
سمسمة القانون الدولي اإلنساني، مركز الميزان لحقوق : 11 مكانة قطاع غزة في القانون الدولي اإلنساني، تقرير رقم - 3

 .5  -4، ص 2008اإلنسان، 
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طبق عمييا أحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام وبيذا تنطبق عمييا حالة االحتالل وتن
 .1المتعمقة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب  1949

أما بعد عممية فك االرتباط أعمن رئيس الوزراء اإلسرائيمي السابق ارئيل  
خطة االنسحاب اإلسرائيمي أحادي الجانب من قطاع غزة، ومن  2004شارون عام 

سرائيمية من جميع أنحاء القطاع، وبالتالي تغيرت أىم مالمحيا سحب القوات اإل
المكانة القانونية لمقطاع من وجية النظر اإلسرائيمية فقط، حيث حممت المسؤولية 

 .2 الكاممة لمسمطة الوطنية الفمسطينية

أن القوات اإلسرائيمية ال يمكنيا االدعاء بتحمميا من االلتزامات القانونية  
لإلقميم، السيما أنيا تمارس سيطرة فعمية عمى كال من المترتبة عمى احتالليا 

المجال الجوي، والبحري، والبري، فإن انسحاب إسرائيل من قطاع غزة غير كاف 
وحده لالدعاء بإنياء االحتالل طالما أن لدى إسرائيل القدرة الفعمية عمى إعادة 

 .3 جنودىا إلى القطاع في أي وقت تقرره

 معابر قطاع غزة: ثانيا  

عمى ( نقاط عبور)من المعموم أنو يوجد في قطاع غزة عدة نقاط حدودية  
لى القطاع، ولقد  الحدود، وتستخدم ىذه النقاط في حركة البضائع واألشخاص من وا 

أصبحت حركة البضائع واألشخاص من خالل تمك المعابر أمر بالغ الصعوبة 
تمك المعابر بيدف  ويرافقو تعقيدات كبيرة حيث فرض إسرائيل قيودا مشددة عمى

: التضييق عمييم، ومن أىم ىذه المعابر

                                                           
 .37، ص 2010عبد اهلل األشعل، ىولوکست غزة في نظر القانون الدولي، الطبعة األولى، دار الفكر، دمشق،  - 1
 .5مكانة قطاع غزة في القانون الدولي اإلنساني، التقرير السابق، ص  - 2
 6التقرير نفسو، ص  - 3
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ىو من أىم المعابر في القطاع وتبمغ مساحتو  (:ايرز)معبر بيت حانون   -1
وقد أستمر إغالق معبر بيت  م، ويخضع لسيطرة االحتالل سيطرة كاممة،ندو 100

حانون أمام المواطنين الفمسطينيين الراغبين بالتوجو إلى الضفة الغربية إغالقا 
  .1كامال

كما واصمت قوات االحتالل اإلسرائيمي إغالق معبر بيت حانون أمام حركة  
فيما سمحت   31/10/2008-6/ 26و تنقل سكان قطاع غزة خالل الفترة 

، و بعض 2 الدبموماسية، و بعض العاممين في المنظمات الدوليةألعضاء البعثات 
جراءات  المرضى ذوي الحاالت الخطيرة بالتنقل عبر المعبر، وفق قيود مشددة وا 
أمنية معقدة، و تواصل إسرائيل حرمان أىالي أسرى قطاع غزة من زيارة أبنائيم 

 .3 06/06/2007المعتقمين في سجون االحتالل منذ
يقع معبر کارني المغمق شرق مدينة غزة ويعتبر منذ  (:کارني)طار معبر المن -2

المعبر التجاري الرئيسي لمقطاع، وىو األكبر من حيث  1995إنشائو في عام 
ويتميز المعبر بوجوده  القدرة االستيعابية التدفق البضائع وتصدير منتجات القطاع،

داخل المنطقة الصناعية الرئيسية في القطاع والتي جرى تدميرىا خالل العدوان 
 .4  2008الحربي األخير عمى القطاع في أواخر عام 

                                                           
اثر سياسة الحصار اإلسرائيمي عمى المدنيين في قطاع غزة بعد ثالثة أعوام من العدوان اإلسرائيمي عمى قطاع غزة،  - 1

 15، ص 2011-2010تقرير صادر عن المركز الفمسطيني لحقوق اإلنسان، 
الثانية، مركز الزيتونة لمدراسات و االستشارات، طبعة  -شريان حياة أم أداة حصار؟-محسن صالح، معابر قطاع غز - 2

 19، ص 2009لبنان، 
 20المرجع نفسو، ص  - 3
اثر سياسة الحصار اإلسرائيمي عمى المدنيين في قطاع غزة بعد ثالثة أعوام من العدوان اإلسرائيمي عمى قطاع غزة،  - 4

 16التقرير السابق، ص 
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ويعتبر أيضا من المعابر التي تخضع لسيطرة االحتالل اإلسرائيمي سيطرة  
جار حالة معقدة من التفتيش كاممة، وحتى في حالة الفتح الجزئي لو كان يشيد الت

 .1 والتضييق

يقع شرق مدينة غزة، و ىو عبارة عن موقع  (:ناحال عوز)معبر الشجاعية  -3
، و يشتمل نقطة العبور عمى .2 عسكري مخصص لتوليد المحروقات و الغاز 

 .3 خزانات لموقود و الغاز متصمة بشكل مباشر بأنابيب ترتبط بإسرائيل

يوما في العام األول من  62االحتالل اإلسرائيمي المعبر أغمقت سمطات  
أيام  303فيما عمل لمدة (25/11/2006-24/11/2005)  تطبيق االتفاقية

أكد المركز الفمسطيني لحقوق اإلنسان أن قوات  2007متدنية جدا، في عام 
وقد أدى  يوما أمام واردات القطاع من الوقود، 92االحتالل أغمقت العبر مدة 

اإلغالق المتكرر لممعبر إلى أزمة خانقة في الغار و البنزين و السوالر و لفترات 
يوما بشكل كمي  41لمدة  31/10/2008 26/6طويمة، وقد أغمق معبر في 

 .4توقفت خالليا كافة إمدادات قطاع غزة من جميع أنواع المحروقات 

رق مدينة رفح عند الخط يقع معبر صوفا التجاري ش (:صوفا)معبر العودة  - 4
سرائيل، من إسرائيل إلى قطاع  ىويستخدم في نقل الحص الفاصل بين قطاع غزة وا 

غزة، كما كان يستخدم كمعبر لمعمال الفمسطينيين، والذين يقدر عددىم بحوالي 
 .5 قبل االنتفاضة 2000عامل من أصل  330

                                                           
 .10لسابق، ص ضياء عالء الدين محمود أحمد، المرجع ا - 1
معتز سمير الديس، التطورات الداخمية وأثرىا عمى حركة المقاومة اإلسالمية حماس، منكرة ماجستير في العموم  - 2

 .108، ص 2010السياسية، جامعة األزىر، غزة، 
 .20ص  ،2009محسن صالح، معاناة قطاع غزة، طبعة الثانية، مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات، لبنان،  - 3
 21محسن صالح، معابر قطاع غزة، المرجع السابق، ص  - 4
 22المرجع نفسو، ص  - 5
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المحتمة سيطرة كاممة وتبمغ مساحة المعبر  االحتالل حيث تسيطر عميو  
م، وىو معبر مخصص لمحركة التجارية وأغمبيا مواد البناء ندو 112اإلجمالية نحو 

والتي تعبر باتجاه القطاع فقط، وال يتم إدخال أية بضائع أخرى من خالل ىذا 
 .1المعبر إال في ظل الظروف االستثنائية والتي يتم فييا إغالق معبر المنطار

يقع معبر رفح جنوب قطاع غزة عمى الحدود مع مصر، وىو  :معبر رفح -5
معبر مخصص لحركة البضائع واألشخاص بين مصر وقطاع غزة، وقد كان في 

زمن الحصار ال يسمح بأي تواجد فمسطيني عمى المعبر فيم يقومون فقط بالتنسيق 
وينقسم معبر رفح إلى قسمين  مع دائرة المعابر في مديرية الشرطة ووزارة الداخمية،

  .2قسم خاص بالمسافرين المدنيين وقسم خاص بالبضائع يسمى بمعبر رفح التجاري

وقد لجأت مصر بدورىا خالل سنوات االنتفاضة إلى تشديد شروط الدخول  
فطمبت من كافة سكان القطاع أن يحصموا عمى تأشيرة لمسماح ليم  إلى أراضييا،

بدخول مصر عمما أن ىذا الشرط كان يقتصر سابقة عمى الرجال الذين لم يتجاوز 
عمرىم األربعين عام، وقد خمق إغالق المعبر المتكرر حالة بالغة من الصعوبة 

 .3 والخطر حيث كان ينتظر أالف المواطنين فتحو لساعات قميمة

يقع المعبر جنوب قطاع غزة، وىو : (كيرم شالوم)معبر كرم أبو سالم -6
مخصص االستيراد البضائع من مصر عبر إسرائيل، وأعتمده االحتالل االستيراد 

 .4 محدود لمبضائع ذات الطابع اإلنساني

                                                           
 .11ضياء عالء الدين محمود احمد، المرجع السابق، ص  - 1
 .11، ص هسنفالمرجع  - 2
 من يحمل مفاتيح معبر رفح، تقرير صادر عن مسمك مركز لمدفاع عن حرية الحركة، أطباء لحقوق اإلنسان، - 3

 15، ص 2009
 .20محسن صالح، معابر قطاع غزة، المرجع السابق، ص  - 4
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مما سبق درجة السيطرة الكاممة عمى ىذه المعابر ودرجة التحكم فييا  نالحظ 
من قبل االحتالل الصييوني وغيره من الدول العربية الشقيقة كمصر، ودورىم في 

 .المواطنين التضييق عمى

تعريف حصار غزة : الفرع الثاني

يعد الحصار سياسة قديمة يمجأ إلييا أصحاب الباطل ضد ذوي الحق ضمن  
أشكال العدوان المختمفة في محاولة لتثنييم عن حقوقيم، وصوال النتزاع المواقف 

والدفع نحو تقديم التنازالت والتخمي عن الحقوق والثوابت، ويشكل حصار قطاع غزة 
لحصار، وبناء عمى ذلك الذي فرضو االحتالل حمقة جديدة في حمقات ىذا ا

سنحاول إلقاء الضوء عمى حصار غزة من حيث تعريف الحصار ونشأتو، و 
 :مبررات الحصار ذلك كاآلتي

 تعريف الحصار ونشأته: أوال
حبس أىل غزة فييا ومنعيم من الخروج منيا » : بأنو 1 يعرف حصار غزة 

بل ودخول المساعدات اإلنسانية  أو الدخول إلييا وكذلك منع الحركة التجارية،
وغيرىا وما يرتب عمى ذلك من إلحاق الضرر الفادح بالناس أصحاء ومرضى 

 .2 «بسبب نقص الطعام والشراب والدواء والوقود الالزم وزيادة البطالة

                                                           
لغة من الفعل حصر، أي أحاطوا بو ومنعوه من المضي ألمره وحاصره محاصرة وحصارا أي أحاط بو : الحصار - 1

طالحا ومنعو من الخروج من مكانو، ومما سبق يتبين لنا أن الحصار في المغة من المنع والتضييق والحبس، أما اص
فيعرف بأنو التضييق والحبس والمنع الذي تقوم بو دولة أو مجموعة نول ضد جماعة أو دولة، لتحقيق أىداف عديدة سواء 

ضياء عالء الدين محمود أحمد، : سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو كميا، والتضييق عمييا لمرضوخ لشروطيا، أنظر
 26-25المرجع السابق، ص 

: البدايات، القضايا و التداعيات، المواقف عمى الموقع االلكتروني -بد الغفور، حصار غزة ياسر احمد ع - 2
http : / / www . alukah . net / library  :83838/0 

 9.45عمى ساعة  22/02/2017تاريخ االطالع ىو  
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أما بالنسبة إلى نشأة وتطور مفيوم الحصار فقد تطور مفيوم الحصار في  
من وراء المجوء إليو، إذ استخدم بوصفو أحد أنماط  القانون الدولي واختمفت الغاية

المساعدة الذاتية التي تمتمكيا الدول التحصيل حقوقيا، وارتبط تارة بقيام حالة 
الحرب فكانت الدول تنفذ الحصار قبل نشوب الحرب لينتيي بانتيائيا، وتارة فرض 

قو، ويعد قطاع حب لتطبيخارج نطاقيا وكان مجال المالحة البحرية ىو المجال األر
لمحصار، وبالتالي سنقوم عمى توضيح نشأة الحصار عمى قطاع  غزة نموذج واضح

 .1 غزة
فمع استالم السمطة الوطنية الفمسطينية المسؤولية عن قطاع غزة بعد توقيع  

، بقي االحتالل اإلسرائيمي مسيطرة عمى أجزاء كبيرة من 1993اتفاقية أوسمو لعام 
 2000نات سابقة، وعقب اندالع انتفاضة األقصى لعام القطاع تحديدا المستوط

فرضت قوات االحتالل حصارا عمى األراضي الفمسطينية المحتمة والسيما قطاع 
غزة، فأغمقت المعابر التي تربط القطاع بالعالم الخارجي، ومع انسحاب االحتالل 

بقي القطاع خاضعة لالحتالل وتحول إلى ما يكون  2005من قطاع غزة عام 
 .2 سجن كبير تمفو األسالك والحواجز

بعد تشكيل حكومة حماس بدأ الحصار بقرار من االحتالل  2006وفي عام  
اإلسرائيمي بوقف المستحقات، الضرائب والرسوم الفمسطينية التي تحصميا السمطات 

كما منعت إسرائيل أية مساعدات غربية  اإلسرائيمية لحساب السمطة الفمسطينية،
قرارا  2007-9-19الحكومة وتبنت حكومة االحتالل بتاريخ  .3 كانت تصل إلى 

أعمنت بموجبو قطاع غزة كيانا معادية وقررت تشديد الحصار واإلغالق عمييا، وقد 
                                                           

الحصار اإلسرائيمي المفروض عمى قطاع غزة في ضوء أحكام القانون الدولي العام، مجمة  خولة محي الدين يوسف،- 1
 .282، ص 2011جامعة دمشق لمعموم االقتصادية والقانونية، العدد الرابع، جامعة دمشق، 

 282ياسر احمد عبد الغفور، المرجع السابق  - 2
 10ضياء عالء الدين محمود احمد، المرجع السابق، ص  - 3
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حظرت وزيرة الخارجية الصييونية عمى جميع سفرائيا التواصل مع حكومة حماس 
إسرائيل لن تجري أي اتصال مع الحكومة التي ستقوم بالتواصل مع  قائمة أن

السمطة الفمسطينية طالما لم تعترف بإسرائيل وتتنازل عن اإلرىاب وتنزع األسمحة 
من المنظمات اإلرىابية وتوافق عمى االتفاقيات التي تم التوقيع عمييا بين السمطة 

سرائيل   .1 الفمسطينية وا 

 مبررات الحصار: ثانيا

ترى إسرائيل في ىذا الحصار طوقا أمنية مفروضة عمى منطقة خاضعة  
 لسيطرة منظمة إرىابية أي حركة حماس التي ترى فييا أنيا في حالة حرب معيا،
وتركز في تبريراتيا لمطوق البحري عمى القواعد القانونية الناظمة لمحصار البحري 

كأول أداة قانونية تنظم الحرب البحرية  1909فتراه مستندة إلى تصريح لندن لعام 
والذي قيد الحصار بشروط، لكن المشكمة تكمن في تكييف النزاع الذي استخدم 

لى تفسير أحكام تصريح لندن بأنو يتعمق خالل الحصار، إذ يذىب الفقو الدولي إ
بالنزاع المسمح الدولي، وىنا يبدأ الخمل في الموقف اإلسرائيمي الذي يتمسك بأنو 

 .2 يخوض نزاع مسمح غير دولي وأنيا ليست دولة محتمة 

وال بد من اإلشارة أن الحصار يفرض عمى القطاع برمتو أطفاال ونساء  
ومين كما يطال الحكومة وكل فئات الشعب، وقد وشيوخ وشبابة مقاومين وغير مقا

و ىذا يعني أن %  41. 07بمغ عدد األطفال المواليد من عدد السكان نسبة 
نصف المحاصرين ىم من األطفال، وىو بذلك يخالف كل ما اتفقت عميو الشرائع 

 (.والقوانين الوضعية من وجوب رعاية تمك الفئات من الناس في السمم والحرب 

 أهداف الحصار عمى قطاع غزة -1
                                                           

 28المرجع نفسو، ص  - 1
 11، ص2006وائل أحمد سعد، الحصار، الطبعة األولى، مركز الزيتونة لمدراسات و االستشارات، بيروت،  - 2
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تشابيت أساليب التضييق والقير عمى المواطنين والمدنيين في القطاع منذ  
إلى ىذا العام ألن سياسة العدو واحدة وىدفو واحد وىو بناء دولة  1948عام 

إسرائيمية عمى األراضي الفمسطينية ودحر الفمسطينيين وتشريدىم، وقد كثرت اآلراء 
: من فرض الحصار ولعل من أىم أىدافو ما يمي حول ىدف االحتالل

: الحصار رد فعل أولي يهدف إلى إذالل المسممين ومعاقبتهم عقابر جماعية  -2
يعد حصار غزة عممية رد فعل لما انتاب االحتالل الصييوني من فزع تجاه نتائج 
االنتخابات، فعمدوا إلى فرض الحصار عقاب جماعية عمى اختيار الشعب لحركة 

والتي تعد بنظرىم حركة إرىابية، وقد قال رئيس الوزراء المحاصر .1 اس حم
إسماعيل ىنية يعد الحصار عقابة جماعية لمشعب لقاء خياره السياسي، كما أنو 

 .2 يعتبر انتياكا لكافة الحقوق اإلنسانية والقوانين الدولية وتميزة لمفمسطينيين

فقد شكل فوز : الفمسطينيينمحاولة إسقاط الحكومة الفمسطينية وتصفية  -3
الحكومة المنتخبة بانتخابات شرعية نزيية أجمع تسعمائة مراقب دولي من بينيم 
الرئيس األمريكي األسبق جيمي كارتر عمى نزاىتيا، فقد شكمت ىذه االنتخابات 

صورة الواقع الذي يشيده المسممون في األراضي الفمسطينية من وحدة في اليدف 
الرئيسي المستقبميم عمى أرض فمسطين وىو خيار المقاومة ووحدة حول الخيار 

واسترداد الحقوق، فجاء الحصار في إطار دفع عممية المقاومة إلى الياوية بإحياء 
الداخمية واألمنية، إذ أعطت الرئيس أبو  االنقسامات الداخمية والتدخل في الشؤون

 .3 ىا مازن الصالحية المناسبة إلقصاء الحكومة عن مباشرة أعمال

                                                           
 300-291خولة محي الدين يوسف، المرجع السابق، ص  - 1
 .30ضياء عالء الدين محمود احمد، المرجع السابق، ص  - 2
 .37ص  وائل أحمد سعد، المرجع السابق، - 3
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باإلضافة إلى محاولة تدمير اقتصاد القطاع وبنيتو التحتية، إذ تأتي ىذه  
سقاطالسياسة أيضا في إطار العقاب الجماعي  الخيار الذي اجتمعت عميو كممة  وا 

ألن االحتالل يسعى من ضرب االقتصاد الغزي خصوصا إلى تحويل  الناخبين،
القوى العاممة والتي تأكل من عمل يدىا إلى جوعی ومتسولين ليتسنى ليم انتزاع 
المواقف منيم والرضوخ المطالبيم الجائرة والتنازل عن الحقوق األصمية الثابتة 

 .1 مقابل العيش بحرية وسالمة

: ني وانشغاله بهمومه اليومية عن المطالبة بحقوقهتفكيك المجتمع الفمسطي -4
طوع االحتالل الحصار لخدمة مصالحو بانقسام الشعب إلى فريقين، فريق  

في الضفة وفريق في قطاع غزة وأبقت عمى القطاع مقفل محكم اإلغالق ساعية 
إلى اضطياد الشعب والتضييق عميو، فرؤية االحتالل الصييوني المستقبمية ىي 

، وما نشيده اليوم ىو ذروة (فرق تسد)المجتمع الفمسطيني وسيادة االحتالل تفريق 
 .2 الحرب ضد فمسطين حرب تستيدف في النياية موت األمة ذاتيا 

اليدف الغير مباشر وىو حظر انتخاب الحركات اإلسالمية ويقصد من  أما 
الحصار والحكومة المنتخبة أن يكون عبرة ألولي األلباب من الناخبين عمى مستوى 
المجتمع اإلسالمي عامة في أرجاء الوطن العربي، فمن اختار اإلسالم حاكمة فإن 

  الحصار والتجويع والقير ىو مصيره

 

 

 

                                                           
 4-3، ص 2008ماىر أحمد راتب الموسي، الحصار، مجمة األمام، العقد الثامن، الجامعة اإلسالمية، غزة،  - 1
 31ضياء عالء الدين محمود أحمد، المرجع السابق، ص  - 2
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 أثار الحصار عمى قطاع غزة: يالمطمب الثان

يعيش الشعب الفمسطيني ظروف قاىرة تيدد كيانو النفسي ونسيجو  
االجتماعي واالقتصادي نتيجة ممارسات االحتالل، ويشكل الحصار الذي يفرضو 
االحتالل اإلسرائيمي عمى الفمسطينيين في قطاع غزة ظرفا ضاغطة ومؤثرة عمى 

ماعية، والنفسية واألمنية، المؤثرة عمى شخصية جميع الجوانب االقتصادية، واالجت
 :الفرد وىو ما سنوضحو في الفروع التالية

  حصار عمى قطاع غزةلل اآلثار االقتصادية: الفرع األول

عانى االقتصاد الفمسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ تشكيل السمطة  
بما فييا )فاالتفاقيات االقتصادية المجحفة  الفمسطينية من حالة عدم االستقرار،

مكنت الكيان الصييوني من التحكم بأىم مصادر الدخل الفمسطيني ( اتفاقية باريس
وىي إيرادات الجمارك والضرائب التي تجمعيا إسرائيل، فأصبحت أداة ضغط 

 .1 تستخدميا لتحقيق تنازالت سياسية من السمطة الفمسطينية 

االقتصاد الفمسطيني من تدىور مستمر منذ االنتفاضة وبالتالي فقد عانى  
 2006، لكنو بدأ يتجو نحو االنييار منذ شير كانون األول لعام 2000الثانية لعام 

بعد فرض القيود االقتصادية عمى السمطة الفمسطينية عشية انتخاب حركة حماس 
 .2 في المجمس التشريعي الفمسطيني 

وقد انعكس الحصار المتراكم سمبا عمى جميع أوجو الحاالت االقتصادية  
وذلك % 40والمعيشية في قطاع غزة فارتفعت معدالت البطالة إلى ما يزيد عن 

جراء إغالق الكثير من المصانع وقطاعات األعمال المختمفة العاممة في القطاع 

                                                           
 .95وائل أحمد سعد، المرجع السابق، ص  - 1
 2007االجتماعية، مكتب األمم المتحدة، األراضي الفمسطينية المحتمة، دراسة مركزة التنسيق الشؤون  - 2
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وفر الكيرباء وموارد بسبب المشكالت المتعددة الناجمة عن الحصار منيا عدم ت
وقد نجم عن . الطاقة وتوقف دخول المواد الخام الالزمة لتشغيل المنشآت الصناعية

 .1 %39ذلك زيادة في مستوى الفقر الذي وصل إلى نسبة 

وقد أسفرت القيود الصارمة المفروضة عمى إدخال مواد البناء منذ سنة   
ام المستشفيات والمدارس عن تجميد مشاريع البناء من ضمنيا بناء أقس 2007

والطرق، وكذلك خطط التطوير شبكات المياه والصرف الصحي، وتمنع إسرائيل 
كذلك عن القطاع التزود المنتظم بالوقود مما يمحق ضررا بالغا بإنتاج الكيرباء 

 .2 ويؤدي ىذا الضرر بدوره إلى انييار شبكات المياه والنظافة العامة

وال بد من اإلشارة بأن إغالق المعابر أدى إلى نقص حاد في مخزون المواد  
الغذائية ونفاذىا السريع من األسواق وارتفاع أسعارىا في ظل غياب القدرة الشرائية 

من السكان في قطاع غزة نتيجة الحصار، وتشير تقديرات  70% ألكثر من 
ل المواد األساسية المختمفة سواء برنامج األغذية العالمي إلى النقص الحاد في إدخا

 .3 غذائية أو غير غذائية كالقمح، والشعير، واأللبان، والمحوم وغير ذلك 

ونياية لذلك يرى البعض أن الحصار وأثره قد بدأ يراكم أزمة اقتصادية من  
نوع جديد وىي انضمام فئات الموظفين إلى الفقراء الذين ال يممكون دخال، وىذا أثر 

ع الذي جفت مصادره، فالقطاع الخاص أصبح في وضع حرج من عمى القطا
 .4 ارتفاع المديونية إلى درجة عالية وجاءت ىذه األزمة لتزيد من حدتيا 

 

                                                           
 ياسر احمد عبد الغفور، المرجع السابق - 1
 34من يحمل مفاتيح معبر رفح، التقرير السابق، ص  - 2
 . 75ضياء عالء الدين محمود أحمد، المرجع السابق، ص  - 3
 .97وائل أحمد سعد، المرجع السابق، ص  - 4
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  حصار عمى قطاع غزةلل اآلثار االجتماعية: الفرع الثاني

إن الواقع االجتماعي لمفرد في مجتمعنا الفمسطيني ىو انعكاس لمواقع   
السياسي واالقتصادي الذي يعيشو المجتمع الفمسطيني، فيو يعيش منذ بداية 

االحتالل وحتى اليوم أوضاع اجتماعية قمقة فالظروف التي تحيط بحياتو وحياة 
سية الحياة طبيعية أسرتو ومجتمعو ظروف غير عادية وال توفر لو الشروط األسا

وتنشئة اجتماعية سميمة، ومن ثم فاألوضاع التي يعيشيا اإلنسان الفمسطيني السيما 
 .1 في قطاع غزة تعكس ىمومو وأحزانو الناتجة عن االحتالل والحصار 

إذ تسبب الحصار في قطع أواصر العالقات اإلنسانية وتشتت العائالت  
الغربية، وما بين غزة وخارجيا، كان بسبب إغالق الفمسطينية ما بين غزة والضفة 

المعابر وفرض الحصار وانتظار بعض العائالت عمى أطراف المعابر والبعض 
: األخر ينتظر في البيوت لم الشمل وذلك عمى الوصف التالي

األسرة الفمسطينية الواحدة والتي تتكون من أب غزي وأم ضفة أو العكس، ال   -
في الضفة وال يسمح لمصفي اإلقامة في غزة، مما نجم عن  يسمح المغزي اإلقامة

ذلك تشتيت وتشريد وضياع لألسرة وكان ىذا عامال من عوامل الطالق بين 
 .2 األزواج وحدوث كارثة اجتماعية

من األسر الفمسطينية خارج فمسطين وطالب العمم ورجال األعمال الفمسطينيين   -
عن أزواجين بسبب  انفصمنفالفتيات  في الشتات ىم بحاجة إلى رؤية أىميم،

الحصار، وطالبات تركن عائالتين في دول الخميج والدول العربية األخرى وأتين 
 إلى قطاع غزة

                                                           
اآلثار النفسية واالجتماعية الناتجة عن حصار قطاع غزة، المجمة العربية لمدراسات  عبد الرؤوف احمد االطالع، - 1

 6، ص 2016، غزة، 66األمنية، العدد 
 63ضياء عالء الدين محمود احمد، المرجع السابق، ص  - 2
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 .1 إلكمال مراحل تعميمين ومن ثم حرمن من أمن األسرة ولم الشمل بيا

تيدف سياسة االحتالل إلى وضع سد أمام قدوم وعودة األزواج الفمسطينيين إلى   -
األراضي المحتمة، وتشجيع ىجرة العائالت الفمسطينية المفرقة إلى دول أخرى، وفي 

ذلك قطع لألرحام ووأد لمعالقات االجتماعية التي يحيا بيا كل شعب إال الشعب 
 .2 الفمسطيني الشقيق المحاصر

  حصار عمى قطاع غزةللأثار أخرى : لثالثالفرع ا
إلى اآلثار االقتصادية واالجتماعية سابقة الذكر، ىناك العديد من  باإلضافة 

اآلثار األخرى التي لحقت بسكان القطاع جراء الحصار عمييا، ولعل من أىم 
:  اآلثار األخرى التي يجدر بنا التطرق ليا ما يمي

إن ما يواجو اإلنسان من ضغوط ناتجة عن الحروب وأعمال  :اآلثار النفسية -
العنف المختمفة تؤثر في الجوانب النفسية وتسيم في ظيور االضطرابات واألمراض 
النفسية التي تدوم لفترة طويمة، وتشير العديد من الدراسات أن معاناة األفراد الذين 

التوتر والخوف النفسي، تعرضوا ألثار األزمة تتضمن مستويات مرتفعة من القمق و
ويبدو أن الضغوط متنوعة األشكال واألساليب وأبرزىا الحصار الذي تعرض لو 

الفمسطينيين في القطاع لو أثار سمبية حيث تفيد دراسة شركة الشرق األدنى 
 92من سكان القطاع يشعرون باإلحباط وأن %  88أن  2008لالستشارات لعام 

 .3 منيم يشعرون بالقمق % 
عممت سمطات االحتالل عمى انتياج سياسة خطيرة تمثمت في : ثار األمنيةاآل -

ممارسة االبتزاز عمى الفمسطينيين الذين يضطرون إلى الحصول عمى بطاقة 
                                                           

غالقسياسة الحصار الشامل . - 1  72007 -16 المعابر الحدودية وأثرىا عمى حياة السكان المدنيين في قطاع غزة وا 
 4، ص 2007، تقرير صادر عن المركز الفمسطيني لحقوق اإلنسان، غزة، 2007-و -30إلى 

 5التقرير نفسو، ص - 2
 .6عبد الرؤوف احمد القالع، المرجع السابق، ص  - 3
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التصريح لمخروج من سياسة اإلغالق والحصار المفروضة عمى القطاع، فمن 
صاريح في خالل توجو اآلالف من الفمسطينيين من سكان القطاع الستصدار الت

يتم استدعاء العديد منيم لمقابمة ضباط األمن اإلسرائيمي ( ابرز)المنطقة الصناعية 
وبعد إجراء التحقيق معيم يطمب منيم العمل لصالح السمطات اإلسرائيمية مقابل 

 .1 منحيم التصاريح 
: اآلثار التعميمية -
الطمبة  كان لإلغالق أثر سمبي عمى التعميم في القطاع وانعكس ذلك عمى 

وأعضاء ىيئة التدريس نتيجة حرمان الطمبة من مواصمة تحصيميم العممي 
والوصول إلى مقاعد الدراسة في جامعات القدس والضفة الغربية، وما زالت مشكمة 

الطمبة بدون حل بفعل اإلغالق فترى الطالب أو المعمم يخشى أن يذىب لزيارة 
 ق المعبر عند رحيمو مرة أخرىورؤية عائمتو خالل فترة عطمتو خوفا من إغال

 :اآلثار البيئية -

حيث تعاني البيئة الغزية من تموث کبير جراء الحصار مما تسبب عنو  
تسرب مياه الصرف الصحي إلى مساحات واسعة من األراضي الزراعية مما أدى 

العذبة  اآلبارإلى تمف األشجار وقمة الثمار، باإلضافة إلى تسرب المياه المموثة إلى 
مما أدى إلى تموثيا وعدم صالحيتيا مما نتج عن ذلك إغالق العديد من اآلبار، 
كما أدى تراكم النفايات الصمبة في أماكن تجمعيا في تكاثر القوارض والغازات 

 .2 السامة
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 :اآلثار الدينية  -

عمى المستوى الديني فإن الفمسطينيين في القطاع سواء مسممين أو مسيحيين   
لم يتمكنوا من أداء شعائرىم الدينية، حيث لم يتمكن المسممون من الوصول إلى 

قامةالمسجد األقصى ألداء صالة الجمعة  الشعائر الدينية في شير رمضان  وا 
وكذلك األمر بالنسبة لممسيحيين والسبب في ذلك يرجع إلى  المبارك وغيره،

غالق المعابر والظروف القاسية من أجل منح تصريح لذلك   .1 الحصار وا 
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 المواقف الدولية من حصار غزةو الجهود:المبحث الثاني
نتج عنو العديد من  يعد حصار غزة سموك غير مشروع من قبل االسرائيمين 

االنتياكات و خاصة فيما يتعمق بنصوص و القواعد القانون الدولي، مما جعل 
بعض الدول عمى الصعيد العربي و الدولي تستاء من ىذا الوضع و تتخذ مواقف 
مختمفة بشأن ىذا الحصار، فمن خالل ذلك سنقسم ىذا المبحث إلى مطمبين فيفي 

مطمب ، أما الالمتعمقة بالحصار غزة الدولية  ودالجوالمطمب األول سنتناول فيو 
 .الوطنية و الدولية من حصار غزة لمواقف االثاني فخصصناه 

 .غزة حصار فيالدولية  الجهود: المطمب األول
ن اإلسرائيمي عمى الخاص بالتحقيق العدوا( لجنة بالمر )بعد صدور تقرير 

الذي تضمن ثالثة مغالطات قانونية صارخة،  سفينة مرمرة التركية،أسطول الحرية و
األولى ىي اعتبار حصار غزة شرعيا و الثانية أن ىذا الحصار شرعي بسبب 

التيديدات األمنية التي تتعرض ليا غزة من إسرائيل، أما المغالطة الثالثة فتمك التي 
تقول أن إسرائيل في حالة الدفاع عن النفس، و منو سنتطرق إلى دراسة ىذه 

تقارير من خالل الفرع األول تقرير بالمر القاضي بعدم تجريم الحصار، و الفرع ال
 . الثاني تقرير لجنة األمم المتحدة تقصي الحقائق يقر بتجريم حصار غزة

 ريم الحصارجتقرير بالمر القاضي بعدم ت: الفرع األول
أثارت التسريبات التي نشرت عن فحوى ومضمون تقرير بالمر شعورا  

بالصدمة لدى الرأي العام العربي، حيث تؤكد ىذه التسريبات عمى أن التقرير اعتمد 
وتولى رئاستيا  2010أب  10وجية النظر اإلسرائيمية، وقد بدأ عمل المجنة في 

ستو الرئيس الكولومبي السابق  رئيس وزراء نيوزيمندا السابق جيفري بالمر ونيابة رئا
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مع عضوية اإلسرائيمي جوزيف أتسيار والتركي سميمان أوزدم  1  ألفارو أوريبي
ستبرك، وقد انتيى التقرير إلى أن الحصار البحري جاء كإجراء أمني مشروع بيدف 

 منع دخول األسمحة إلى غزة بحرا وأن
إلى أن قابمت إسرائيل بنوع  2 تطبيقو يتماشى مع متطمبات القانون الدولي 

من الرضا مع بعض التحفظات، والمتفحص فيما أنتيي إليو التقرير يتبين جميا أن 
التقرير اعتمد وجية نظر الكيان اإلسرائيمي، فمصطمح االستخدام المفرط لمقوة، 

تعبير مخفف جدا وممطف الجريمة قرصنة دولية يجب محاكمة مرتكبييا، وال يمكن 
 .3 ف جزاء الرتكاب جريمة دولية في أعالي البحار أن يكون األس

 تقصي الحقائق يقر بتجريم حصار غزةلتقرير لجنة األمم المتحدة : الفرع الثاني

ركزت البعثة عمى عممية العزل االقتصادي و السياسي الذي تفرضو إسرائيل  
عمى قطاع غزة، و المشار إليو بصورة عامة باسم الحصار، و يشمل الحصار 

ابير مثل فرض قيود عمى السمع التي يمكن استيرادىا إلى غزة و قفل المعابر تد
الحدودية أمام األشخاص و السمع و الخدمات، و من رأي البعثة أن إسرائيل مازالت 
ممزمة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة و إلى أقصى حد تسمح بو الوسائل المتاحة ليا 

 .4 لسكان قطاع غزة دون قيد من القيود بضمان توريد الموارد الغذائية و غيرىا

                                                           
 المسيد مصطفى أحمد أبو الخير ، تقرير بالمر جريمة ضد اإلنسانية، الجمعية الفمسطينية لحقوق اإلنسان، فمسطين، - 1

.2010 
وكالة الوفاء لألنباء و  معتصم عوض، قراءة في تقرير بالمر من منظور قانون الدولي في اإلنساني، مقال منشور، - 2

 2011-09-07المعمومات الفمسطينية، 
 السيد مصطفى أحمد أبو الخير ، التقرير السابق - 3
ريتشارد غولدستون، تقرير لألمم المتحدة بعثة تقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة، الدورة الثانية عشر، البند السابع  - 4

، عمى الموقع االلكتروني 04-03، ص 2009فمسطين، من جدول األعمال، مجمس حقوق اإلنسان، 
https : / / www . amad . ps / ar / Details /86000؛   
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كما وجدت البعثة أنو وفي الفترة التي أفضت إلى اليجوم العسكري  
اإلسرائيمي عمى قطاع غزة، فرضت إسرائيل حصارا يبمغ حد العقاب الجماعي 
ونفذت سياسة منيجية وتصعيدية لعزل وحرمان قطاع غزة، أما أثناء العممية 

ازل والمصانع وآبار المياه والمدارس والمستشفيات ومراكز العسكرية، فقد دمرت المن
بما في ذلك كبار السن   لمشرطة وغيرىا من المباني العامة، وبقيت األسر

مرور فترة طويمة عمى انقضاء  واألطفال، تعيش وسط ركام منازليا حتى بعد
ذلك أن إمكانية إعادة االعمار غير واردة نظرا االستمرار الحصار ولقد  اليجمات،

خمف األمر صدمة كبيرة، سواء عمى المدى القصير أم عمى المدى البعيد، عانى 
 .1 شخص 1400ولقد قتل أكثر من . منيا سكان غزة
 الوطنية و الدولية من حصار غزةلمواقف ا: المطمب الثاني

تتطمب دراسة المواقف تجاه العدوان اإلسرائيمي من حصار غزة من الباحث والمحمل 
السياسي الوقوف عمى أمور ميمة من أبرزىا أنو لم يكن ىناك موقف دولي موحد 

 :تجاه الشأن الفمسطيني، ويكون ذلك من خالل الفروع األتية
 الموقف الفمسطيني من الحصار: الفرع األول

س في انتخابات المجمس التشريعي، و تكميفيا رسميا عقب فوز حركة حما 
من الرئيس الفمسطيني محمود عباس بتشكيل الحكومة العاشرة، كان خيارىا األول 

تشكيل حكومة وحدة وطنية، تضم فتح و القوائم األخرى، و لكن التصريحات 
األمريكية الرسمية المعربة عن رفض واشنطن حكومة تقودىا حماس، أوحت أن 

، وبناء عمى ذلك رفضت حركة فتح، المشاركة، لدرجة 2 ومة لن تعيش طويالالحك
أن القيادي في فتح محمد دحالن، اعتبر أنو من العار عمى فتح المشاركة في مثل 

                                                           
 06ريتشارد غولدستون، التقرير السابق، ص  - 1
 .ياسر أحمد عبد الغفور، المرجع السابق - 2
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ىذه الحكومة، و تكررت المواقف، من باقي الكتل و الفصائل، و ىو ما أدى في 
 .1 النياية إلى أن تنفرد حماس بتشكيل الحكومة

" بالمر" ا اعتبرت المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية أن تقريركم 
غير الشرعي و أنو يمثل انتياكا صريحة لقواعد القانون الدولي، الذي أكد في كل 

قراراتو عدم شرعية االحتالل و كل اإلجراءات التي يفرضيا عمى الشعب 
فروض عمى قطاع غزة، الفمسطيني، و في مقدمتيا الحصار البري و البحري الم

فنجد أنا حركة حماس استنكرت تقرير بالمر و أشادت بالموقف التركي بخفض 
و عمى الصعيد الرسمي، أجمعت  التمثيل الدبموماسي اإلسرائيمي في تركيا،

األطراف الفمسطينية عمى ضرورة إنياء حصار قطاع غزة، وطالبت بإعادة فتح 
ر عمميا، فبعد إعالن حكومة االحتالل معابر القطاع بصورة منظمة لضمان تسيي

، قال المتحدث باسم الرئاسة 2007 /19/09اإلسرائيمي القطاع كيان معادية في
 .2 ىذا القرار التعسفي سيسيم في تشديد الحصار :" الفمسطينية إن

كما اكتفت السمطة بالتعبير عن قمقيا الشديد إزاء ما تسرب في وسائل  
و يعزو البعض ىذا الموقف الشكمي إلى انشغال السمطة  بالمر،"اإلعالم عن تقرير 

 .3 بكسب تأييد المجتمع الدولي فيما يتعمق باستحقاق أيمول
غير أن السمطة وقفت عائقا أمام فتح معبر رفح بشكل طبيعي، وطالبت  

، (2005اتفاق ) بإبعاد حماس كمية عن المعبر و إعادة تشغيمو وفق االتفاق القديم 
السمطة محمود عباس رفضو إبرام أية اتفاقات جديدة إلدارة المعابر و أعمن رئيس 

         الحدودية، و قال عقب لقائو الرئيس المصري محمد حسني مبارك في
                                                           

التوصيات، تقرير صادر عن مركز المعمومات و دعم اتخاذ القرار السمطة الوطنية جيفري بالمر، التداعيات و  - 1
 10، ص 2011الفمسطينية، وزارة الخارجية و التخطيط، فمسطين، 

 .ياسر احمد عبد الغفور ، المرجع السابق - 2
 .9جيفري بالمر، التقرير السابق، ص  - 3
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نحن مستعدون لتسميم المعابر بشرط تطبيق االتفاقيات الدولية، :"  2008 /30/11
اللتزامات و بالشرعية و ال نقبل بأية اتفاقات جديدة، و عمى حماس أن تقبل بكل ا

، وىكذا نستنتج أن موقف رئاسة السمطة كان متعاطيا مع سياسة الحصار و "الدولية
لم يقم بإجراءات جدية من أجل دعم الحكومة سواء اقتصادية عبر صندوق 

االستثمار و الحسابات المالية لمرئاسة، أو سياسية، من خالل العمل عمى عزل 
 .1 ا في الزيارات الخارجيةالحكومة و عدم إشراك أعضائو

 .غزة  الموقف اإلسرائيمي من الحصار: الفرع الثاني
ان لم تتردد إسرائيل في تيديد بمحاصرة الشعب الفمسطيني و لطالما فعمت   

ذلك، لكن ىذه الجولة من تجويع الشعب و حصاره كانت أشد وأكثر تنوعا، إذ 
 .2 و االقتصادي  شممت كل من الجانب السياسي، و العسكري،

، مع إبداءىا "كما نجد أن إسرائيل أول من تبنت عمى الفور تقرير بالمر  
بعض التحفظات عميو، و التي قدميا مندوبيا إلى المجنة و أعتبرت أن ىذا التقرير 
الذي تبناه أمين عام األمم المتحدة وثيقة مينية وجدية و معمقة، تتطرق إلى أحداث 

:  عود تبني إسرائيل السريع لمتقرير إلى ما يميالقافمة البحرية، وي

. يعفييا من االعتذار لتركيا -

يعطييا مستقبال الحق  . -يعفييا من التعويض المالي الضحايا األتراك التسعة  -
 .3 .في منع أي قوافل مساعدات بحرية جديدة لكسر حصارىا المفروض عمى غزة
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يعطييا الحق في إبقاء حصارىا عمى غزة إلى أجل غير منظور ، و ذلك بعد   -
 .1 تزايد األصوات المطالبة برفعة عمى وجو السرعة 

مارس / سعت حكومة االحتالل اإلسرائيمي منذ إعالن حركة حماس، في آذار
، عزميا المشاركة في االنتخابات التشريعية إلى تجنيد المجتمع الدولي ضد 2006

يجب أال يسمح لحماس : شاركة حماس في االنتخابات، فقد قال سيمفان شالومالم
التي تقف وراء معظم اليجمات التي نفذت ضد أىداف إسرائيمية خالل االنتفاضة 

و بعد فوز " بالمشاركة في االنتخابات، ألنيا لم تعترف بحق إسرائيل في الوجود
اإلسرائيمي ثالثة شروط حركة حماس في االنتخابات أعمنت سمطات االحتالل 

لمتعامل مع الحكومة الجديدة، جرى تعميميا من الخارجية اإلسرائيمية، عمى جميع 
االعتراف بإسرائيل، نبذ العنف و اإلرىاب، االلتزام و الموافقة : سفرائيا و تمثمت في

 عمى االتفاقيات الموقعة بين إسرائيل و السمطة الفمسطينية

لى إقامة حمف دولي من أجل تشديد الحصار كما سعت حكومة االحتالل إ 
عمى الحكومة الجديدة، وعمدت إلى وضع عدة سيناريوىات إلفشال الحكومة التي 
تقودىا حماس متعاونة مع حميفتيا اإلستراتيجية الواليات المتحدة األمريكية، و كان 
 من ضمن ىذه السيناريوىات حرمان السمطة من مواردىا المالية و حصارىا دوليا

بيدف إثارة أكبر قدر من االستياء لدى الفمسطينيين، مما سيجبر الرئيس الفمسطيني 
 .2 محمود عباس إلى الدعوة النتخابات مبكرة
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 غزة  المواقف األخرى من الحصار: الفرع الثالث

تنوعت مواقف من قضية فرض الحصار عمى قطاع غزة، الذي فرضتو  
بموافقة المجتمع الدولي، بعد فوز حركة حماس في  سمطات االحتالل اإلسرائيمي،

، و سوف نتطرق إلى أبرز المواقف من 2006انتخابات المجمس التشريعي عام 
المواقف الدولية من الحصار : أوال: قضية الحصار، عمى النحو اآلتي

لم تكن سمطات االحتالل اإلسرائيمي وحيدة في حصارىا لمشعب الفمسطيني  
اونتيا بذلك إلى حد كبير كل من الواليات المتحدة األمريكية و و حكومتو، فقد ع

االتحاد األوروبي و بعض حمفائيما، و بالرغم من التباين في المواقف بين دول 
االتحاد األوروبي و الواليات المتحدة األمريكية تجاه التصعيد اإلسرائيمي و عمميات 

عب الفمسطيني و الحكومة ، إال أنيم اتفقوا عمى محاصرة الش1القتل الجماعي
الجديدة اقتصادية و دبموماسية، واضعين شروطأ لمتعامل مع حكومة حماس ، و 

 :من بين المواقف ما يمي

 :الموقف األمريكي -1
فقد  قادت الواليات المتحدة األمريكية الجيود لحصار الحكومة الفمسطينية، 

، تعمن فييما 2006أبريل /نيسان 7أصدرت وزارة الخارجية األمريكية بيانين في 
وقف جميع المساعدات المالية التي كانت مخصصة لمسمطة الفمسطينية، عن 

ماليين  509الحكومة الجديدة، وتبمغ قيمة البرامج التي تم وقفيا أو إلغاؤىا نحو 
حظر عمى الحكومة و المؤسسات و كما قامت بتشريع قانون ي 2 دوالر أمريكي

الييئات األمريكية تقديم المساعدات االقتصادية المباشرة لمحكومة الفمسطينية و منع 

                                                           
األداء االقتصادي لحماس في ظل السمطة في حماس من المعارضة إلى السمطة قراءة في أبعاد التجربة  أحمد الحيمة، - 1

 100، ص 2009، طبعة األولى، مركز اإلعالم العربي، الجيرة، -و آفاقيا
 28ضياء عالء الدين أحمد، المرجع السابق، ص  - 2
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تقديم األموال لممنظمات و الييئات الخاصة التي تعمل في مجال المساعدات 
 .1 اإلنسانية في كل من القطاع و الضفة

 :الموقف الروسي -2 

في المجنة الرباعية، و بالرغم من المساعي  بالرغم من اشتراك روسيا، 
الحثيثة التي قامت بيا أمريكا لمنع أي محاولة دولية لكسر الحصار، إال أن 

الموقف الروسي جاء مغايرة لمموقف األمريكي، حيث أعمنت أنيا ال تعتبر حماس 
منظمة إرىابية، و دعت قيادة الحركة إلى زيارة موسكو، وقال الرئيس الروسي 

أن تواصل تقديم المساعدات لمفمسطينيين  2 يمير بوتين إن عمى األسرة الدوليةفالد
رغم فوز حماس في االنتخابات، و قال وزير الخارجية الروسي سيرجي الفروف إن 

حکومتيم التي تشكمت من أعضاء  التخمي عن دعم الفمسطينيين ألنيم اختاروا
ى أن األمر لم ينعكس عمى حماس استنادا ألسس ديمقراطية، يعد أمرا خطأ، عل

 خطوات فعمية نحو كسر الحصار 

 :الموقف األمم المتحدة -3

تميز موقف األمم المتحدة من العدوان اإلسرائيمي عمى قطاع غزة بالضعف  
إلى الحد الذي لم يتناسب مع حجم المأساة التي تعرض ليا الشعب الفمسطيني في 

كما تمثل الموقف في إعادة إنتاج المواقف التقميدية نفسيا بخصوص  القطاع،
األزمات في منطقة الشرق األوساط، فمع بداية العدوان لم يتجاوز موقف األمم 

تقوم بعدوان عمى أراض تحتميا بصورة غير شرعية، " إسرائيل"المتحدة إعالنيا أن 

                                                           
 .94وائل سعد، المرجع السابق، ص  - 1
، دون طبعة، مركز الزيتونة لمدراسات و 2010-2006الموقف الروسي تجاه حركة حماس  وسام أبي عيسى،  - 2

 38، ص 2011االستشارات، بيروت، 
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 1ارخة القانون الدوليمشيرة إلى أن الغارات عمى قطاع غزة تمثل انتياكات ص
، و الذي يدعو إلى 1860القرار  2 تبنى مجمس األمن الدولي 2009 /08/11وفي

وقف فوري إلطالق النار في قطاع غزة، بعد مباحثات بين وزراء الخارجية العرب 
دولة عضو في مجمس األمن  14و الدول الغربية استغرقت ثالثة أيام، ووافقت 

 .3 الواليات المتحدة عن التصويت عمى القرار، بينما امتنعت 

 :موقف االتحاد األوروبي و الدول األوروبية -4

عند تناول موقف االتحاد األوروبي و الدول األوروبية إزاء العدوان عمى  
قطاع غزة فإن ىذه المواقف قد انطمقت من جممة من المحددات التي لعبت دورا 

قرار االتحاد األوروبي الداعي : أوليمابارزا و الذي تمثل في إجراعين رئيسيين، 
(. سياسية الرئيس الفرنسي ساركوزي خالل العدوان: إلى وقف العدوان، و ثانييما

اجتمعت الدول األعضاء في االتحاد األوروبي، و تبنت قرار  30/12/2008ففي 
وقف إطالق النار الفوري و الدائم : تضمن عدة حمول لمخروج من األزمة، و ىو

مشروط، ووقف إطالق الصواريخ من قبل حماس، ووقف األعمال العسكرية وغير ال
 .4 اإلسرائيمية 

وتجدر اإلشارة إلى أن الموقف األوروبي لم يبين العمميات العسكرية  
عمى ارتكابيا جرائم حرب ضد المدنيين، " إسرائيل"اإلسرائيمية، أو حتى لم يقم بإدانة

بوقف العمميات، و كأن ىناك حربة فعمية بل إن الموقف األوروبي طالب الطرفين 
                                                           

 ياسر أحمد عبد الغفور، المرجع السابق - 1
، المنعقد في مجمس األمن في 063فصل  06، الصادر عن مجمس األمن الدولي في الجمسة رقم 1860القرار رقم  - 2

 .s/2009/1860، موضوعو الحالة في الشرق األوسط بما في ذلك قضية فمسطين، رمز الوثيقة 2009يناير  08
عبد الحميد الكيالي، دراسات في العدوان اإلسرائيمي عمى قطاع غزة، طبعة األولى، مركز الزيتونة لمدراسات و  - 3

 .241-240، ص 2009االستشارات، بيروت، 
 17ابق، صأمر اهلل ايشمر، المرجع الس - 4
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و حقيقة الموقف األوروبي من العدوان عمى قطاع غزة قد انتابو  1 بين الطرفين
إرباك كبير، جعل المراقب و الحمل السياسي ال يستطيع أن يرسم حدود ىذا الموقف 

بشكمو الدقيق، فرئيس الوزراء التشيكي الذي ترأست بالده االتحاد األوروبي أن 
اعتبر ما تقوم بو إسرائيل حربا دفاعية، أما ميمة الرئيس الفرنسي ساركوزي فشابيا 

الكثير من الغموض و التناقض، فقد جاء التركيز الفرنسي عمى المطالبة بوقف 
إطالق النار انطالقا من اعتبارات إنسانية، وفي الوقت حممت فرنسا حماس بطريقة 

أن األخيرة الطرف الذي لم يمدد التيدئة، غير مباشرة مسؤولية العدوان باعتبار 
واستمر في إطالق الصواريخ، أما بريطانيا فقد كان ليا موقف لم يضع حدودة 
فاصمة أيضأ، و لكنو كان أكثر جزمة تجاه الوقف الفوري لمعمميات، وطالب 
 .2 إسرائيل باإلعالن عن الوقف الفوري بدل الوقف المؤقت و اليش لمعمميات

 المواقف العربية و اإلسالمية: ثانيا 

حصار غزة ىو أحد مشاىد فصول الجرح الفمسطيني النازف عبر سنين، و  
فيو كثير من الدماء و الشيداء و السجون و التشريد، و بقدر حجم المؤامرة كان 

التضامن و التعاطف و االلتفاف، و لم تكن لممواقف العربية و اإلسالمية و الدولية 
وب عمى غزة أن تتبمور بصورة مفاجئة، و خاصة المواقف من الحصار المضر

االيجابية منيا، فيي نتيجة تراكمية لمفعل الشعبي و الرسمي و اإلنساني و 
اإلعالمي، و ما كانت قافمة أسطول الحرية لتحقق ما حققت لو ال ىذا التراكم من 

وصول ب 2006الفعل، وال بد من التأكيد عمى أن الحصار الذي امتد منذ عام 
حماس إلى السمطة، ثم اشتد ضراوة و قساوة بعد الحسم العسكري في غزة، ىو 

                                                           
 242عبد الحميد الكيالي، المرجع السابق، ص  - 1
 .33أمر اهلل ايشمر، المرجع السابق، ص  - 2



  غزةحصار لالقانوني طار اإل       :                    الفصل االول 
 

35 
 

سابقة في تاريخ البشرية ليس ليا مثيل، و فسوف نستعرض بعض أىم المواقف 
 :العربية و اإلسالمية كاألتي

وتجدر اإلشارة إلى أن الموقف األوروبي لم يبين العمميات العسكرية  
عمى ارتكابيا جرائم حرب ضد المدنيين، " إسرائيل"قم بإدانةاإلسرائيمية، أو حتى لم ي

بل إن الموقف األوروبي طالب الطرفين بوقف العمميات، و كأن ىناك حربة فعمية 
و حقيقة الموقف األوروبي من العدوان عمى قطاع غزة قد انتابو  1بين الطرفين

حدود ىذا الموقف إرباك كبير، جعل المراقب و الحمل السياسي ال يستطيع أن يرسم 
بشكمو الدقيق، فرئيس الوزراء التشيكي الذي ترأست بالده االتحاد األوروبي أن 

اعتبر ما تقوم بو إسرائيل حربا دفاعية، أما ميمة الرئيس الفرنسي ساركوزي فشابيا 
الكثير من الغموض و التناقض، فقد جاء التركيز الفرنسي عمى المطالبة بوقف 

من اعتبارات إنسانية، وفي الوقت حممت فرنسا حماس بطريقة إطالق النار انطالقا 
غير مباشرة مسؤولية العدوان باعتبار أن األخيرة الطرف الذي لم يمدد التيدئة، 
واستمر في إطالق الصواريخ، أما بريطانيا فقد كان ليا موقف لم يضع حدودة 

، وطالب فاصمة أيضأ، و لكنو كان أكثر جزمة تجاه الوقف الفوري لمعمميات
 .2 إسرائيل باإلعالن عن الوقف الفوري بدل الوقف المؤقت و اليش لمعمميات

 المواقف العربية و اإلسالمية: ثانيا
حصار غزة ىو أحد مشاىد فصول الجرح الفمسطيني النازف عبر سنين، و  

و بقدر حجم المؤامرة كان  فيو كثير من الدماء و الشيداء و السجون و التشريد،
التضامن و التعاطف و االلتفاف، و لم تكن لممواقف العربية و اإلسالمية و الدولية 
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من الحصار المضروب عمى غزة أن تتبمور بصورة مفاجئة، و خاصة المواقف 
االيجابية منيا، فيي نتيجة تراكمية لمفعل الشعبي و الرسمي و اإلنساني و 

قافمة أسطول الحرية لتحقق ما حققت لو ال ىذا التراكم من اإلعالمي، و ما كانت 
بوصول  2006الفعل، وال بد من التأكيد عمى أن الحصار الذي امتد منذ عام 

حماس إلى السمطة، ثم اشتد ضراوة و قساوة بعد الحسم العسكري في غزة، ىو 
 سابقة في تاريخ البشرية ليس ليا مثيل، و فسوف نستعرض بعض أىم المواقف

: العربية و اإلسالمية كاألتي
  المواقف العربية من الحصار -1
كان الموقف المصري تجاه العدوان عمى غزة مخز فاجأ : الموقف المصري -

الجميع، و ىو أضعف كثيرا ممن سبقوه، لذا كان من المفروض أن تؤد مصر دورة 
فيا والتاريخ أكبر كثيرا من أي دولة عربية بسبب موقعيا و بحكم الحدود و الجغرا

بوصفيا قائدة لألمة العربية، و ليس وسيطة و طرف مفاوضأ، والسيما أن القضية 
، فتمثل موقف المصري بشكل عممي في (الفمسطينية ىي قضية مصرية و عربية

، حيث توقف 2007حزيران /إغالق معبر رفح، في أعقاب االنقسام في يونيو
نو المراقبون األوربيون، الذين العمل في المعبر بصورة تامة بعدما انسحب م

، وجودىم 2005نوفمبر / اشترطت اتفاقية المعابر الموقعة في تشرين الثاني 
الستمرار العمل، و سيطرت قوات التنفيذية في حينو عمى العبر و جميع النقاط 

أعمنت  27/04/2001الحدودية، إال أنو بعد توقيع اتفاق المصالحة الفمسطينية في
 /28/05عن فتح معبر رفح بصفة دائمة اعتبارا من 2011 /25/05مصر في
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، غير أن المعبر لم يفتح بشكل منتظم بالرغم من التسييالت حركة المرور  2011
 .1 2012عبر المعبر التي جرت في 

اتصفت الموقف الرسمي األردني منذ بدء العدوان اإلسرائيمي  :الموقف األردني -
عمى قطاع غزة بحالة من الفتور و الحذر، و ظل الخطاب األردني يراوح مكانة 

عمى الرغم من ارتفاع و وتيرة الشجب و اإلدانة و التنديد، من دون أن ينعكس ذلك 
ن مكتفيا بموقف عمى العالقات الدبموماسية بين عمان وتل أبيب، و بقي األرد

، فالموقف األردني الرسمي اقتصر عمى بيان اإلدانة و المطالبة بوقف "محايد
العدوان اإلسرائيمي عمى غزة، بينما جاء الموقف الشعبي األردني متقدما عمى 

الموقف الرسمي بالرغم من ردة الفعل الشعبية، التي وصفت بالضعيفة مقارنة مع 
احتجاجية أمام سفارة دولة االحتالل اإلسرائيمي حجم العموان، حيث نظمت وقفات 

 .2 في عمان و في مختمف محافظات المممكة و مخيمات الالجئين الفمسطينيين 
:  المواقف اإلسالمية -2
شيدت المواقف التركية تجاه القضية الفمسطينية الرسمية و : الموقف التركي -

و عمى كافة المستويات، و بمختمف  الشعبية ترحيبا واسعا من الجانب الفمسطيني،
، و تمثل موقف التركي من القضية الفمسطينية، ومن (أطياف الشعب الفمسطيني

الوضع في غزة بالذات أنيا وقفت تركيا منذ المحظة األولى لمعدوان و عمى امتداد 
أيامو وبعد وقف النار موقف منددة بو، و مؤيدا بقوة لمشعب الفمسطيني، و مدافعا 

ل غزة، ومن أىم النتائج التي توصل إلييا الموقف التركي من العدوان عن أه
اإلسرائيمي ىو تعزيز المحمة بين الشعبين التركي و العربي، بل و الفمسطيني 
خصوصا، و الذي طوى بنسبة كبيرة جدا صفحة من الرواسب، و الحساسيات 

                                                           
دراسة تحميمية  -2014الخطاب الصحفي العربي إزاء العنوان اإلسرائيمي عمى غزة عام  أمينة رجب محمد زيارة، - 1

 88، ص 2016، مذكرة الماجستار ، الجامعة اإلسالمية، غزة، -مقارنة
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رب العالمية األولى، التاريخية و القومية، تراكمت عمى امتداد العقود التي تمت الح
و يمكن لمعرب و األتراك، إن حسنت النوايا، أن يبنوا عمى المواقف التركية 

االيجابية و عمى حسن استقبال الشارع العربي ليا، مرحمة جديدة من التعاون و 
 .1 التنسيق لما فيو المصالح المتبادلة، و مواجية التحديات المشتركة

ر و وضوحا في رفض الحصار بعد الحرب برز الموقف التركي جميا و أكث 
عمى غزة، حيث تم تبني كسر الحصار رسميا من قبل الحكومة التركية في 

المنتديات و المحافل الدولية، و كذلك كان الحراك الشعبي التركي الذي تأجج لكسر 
 .2 الحصار و تجمى ذلك في أسطول الحرية و ما قدمو الشعب التركي من شيداء 

وقفت إيران منذ المحظة األولى إلى جانب أىل غزة و حركة  :يرانيالموقف اإل -
حماس، انسجاما مع مواقفيا المعادية لمدول العربية، و كان موقفا جامعا عمى 
الصعيدين الرسمي و الشعبي، و تجمى ذلك في التصريحات الصادرة عن عمى 

ن ىنا فقد دعت المراجع السياسية و الدينية، وفي التحركات الشعبية الداعمة، وم
 .إيران إلى وقف فوري لمنار، و فتح معابر قطاع غزة، و منيا معبر رفح

عممت إيران عمى تنسيق المواقف مع القوى التي وقفت مع حماس، ونشطت   
الدبموماسية اإليرانية عبر زيارات مكوكية و متواصمة لكل من وزير خارجيتيا، و 

و أمين عام مجمس األمن القومي، و برز في ىذا اإلطار  رئيس مجمس الشورى،
التنسيق اإليراني مع تركيا و كذلك مع سوريا، و برز الدور اإليراني واضحا من 
خالل مشاركة طيران عبر رئيسيا في قمة غزة التي عقدت في الدوحة، وشارك 

لعربية، إلى االعتدال ا"فييا العديد من الدول العربية و تركيا فيما قاطعتيا دول 
جانب رئيس السمطة الفمسطينية محمود عباس، أظير العدوان عمى غزة بصورة 

                                                           
السياسة الخارجية التركية تجاه القضية الفمسطينية، دون طبعة، مؤسسة الوراق لمنشر و التوزيع،  طارق زياد الشرطي، - 1

 284، ص 2013عمان، 
 212-210عبد الحميد الكيالي، المرجع السابق، ص  - 2
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واضحة الخالفات بين إيران، و بعض الدول العربية مثل مصر، و السعودية، و 
 .1 البمدان تجمى ذلك في االنتقادات المتبادلة بين مسؤولي ىذه
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رغم الجيود الحثيثة التي بذلتيا الدول والمنظمات الدولية واألفراد من أجل ترسيخ  
وقد حرص الجميع عمى االلتزام بما أكده ، مفيوم العالقات الدولية بين الدول وشعوب العالم 

من أجل حل النزاعات والخالفات الدولية  ينميثاق األمم المتحدة والقانون والعرف الدولي
بشكل سممي، إال أنو ومع ذلك نجد العديد من الخروقات ليذه القواعد القانونية مما دعا إلى 
اإلسراع في إنشاء محكمة الجنايات الدولية لمالحقة األشخاص الذين يرتكبون الجرائم بحق 

ين عن ىذه الجرائم ورغم دخول الضحايا، ومن أجل أال تحول الحصانة من مالحقة المسؤول
نظام المحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ واالرتفاع المتزايد في انضمام الدول إلييا، وكان 
أخرىا تقديم دولة فمسطين طمب االنضمام من أجل مالحقة الجرائم المرتكبة عمى إقميم دولة 

بناء عمى ذلك ال بد فمسطين وباألخص الحصار الذي فرض عمى قطاع غزة منذ سنوات، و
مالحقة المسؤولين عنيا أمام  لضمانلنا من البحث في التكييف القانوني لمحصار عمى غزة 

المحاكم سواء الوطنية أو الخاصة أو الدولية وخصوصا محكمة الجنايات الدولية، حيث قمنا 
المبحث بتقسيم ىذا الفصل إلى مبحثين، المبحث األول التكييف القانوني لحصار غزة، أما 

 متابعة المسؤولين اإلسرائيميين عن حصار غزةاإلجراءات الكفيمة بالثاني فخصصناه 
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 التكييف القانوني لحصار غزة: المبحث األول

الخروقات، حيث ىناك العديد من رغم الجيود المبذولة الحترام القواعد والقوانين إال  
الخروقات التي مارسيا االحتالل ضد الشعب يعد الحصار عمى غزة شكل من أشكال ىذه 

الفمسطيني، ولدراسة ىذا المبحث البد لنا أوال التطرق في المطمب األول إلى القواعد القانونية 
الحاكمة لمحصار و خرقيا، أما المطمب الثاني فقد خصصناه لجريمة حصار غزة كجريمة 

. دولية يمكنيا مالحقة مرتكبييا

 انون الدولي من حصار غزةموقف الق: المطمب األول

يعد الحصار اإلسرائيمي لقطاع غزة خرقا لمجموعة من أحكام القانون الدولي اإلنساني  
والقانون الدولي لحقوق اإلنسان بشكل خاص، وبناء عمى ذلك خصصنا الفرع األول بدراسة 

رائيل أىم القواعد التي تحكم الحصار، و في الفرع الثاني خصصناه بدراسة كيفية خرق إس
. ليذه القواعد واألحكام

 القواعد القانونية الدولية التي تحكم الحصار اإلسرائيمي عمى قطاع غزة: الفرع األول

وفقا لموائح الىاي ولمبادئ القانون الدولي سواء العرفية أو المكتوبة، فاالحتالل  
الحربي يمثل عمال ماديا مؤقت، ال حالة قانونية دائمة، فيو من ثم ال يرتب أية آثار قانونية 
إذ ىو نتاج استخدام غير مشروع لمقوة في تسوية النزاعات الدولية، أو ىو کسب مغانم غير 

الحتالل الحربي ال ينقل السيادة إلى الدولة المحتمة، بل تبقى السيادة لألمة مشروعة، فا
فالسمطة الفعمية التي تمارسيا دولة االحتالل فيي ليست تطبيقا  1الراضخة تحت االحتالل 

لنظرية الحمول و إنما يحكم تمك العالقة قانون االحتالل الحربي فاالحتالل الحربي يوقف 
لوبة عن ممارسة سمطاتيا السيادية مؤقتة، وال يمغييا، وال يحق لمقوة الدولة المحتمة المغ

                                                           
المسؤولية المترتبة عمى حصار االحتالل اإلسرائيمي لقطاع غزة، أطروحة دكتوراه،  نبيان سالم مرزق أبو جاموس، - 1
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النصوص الحاضرة في ىذا  ، و من1 في تغيير المركز القانوني لألقاليم المحتمة الغالبة
التي تعتبر مبدأ حماية المدنيين  من اتفاقية جنيف الرابعة( 47)الشأن ما جاء في المادة 

خالل العمميات العسكرية يعد أحد المبادئ األساسية لمقانون وعدم اعتبارىم محال ألي ىجوم 
الدولي اإلنساني، وىذا يتضمن حظر تجويع المدنيين كأسموب من أساليب الحرب بحرمانيم 

 .2من المواد التي ال غنى عنيا لبقائيم، بما فييا عرقمة اإلمدادات واإلغاثة

         السالح و التيديد باستخداموة كما أن ىذه االتفاقيات و التفاىمات تمت بقو 
منيا، عمى ( 52)م في المادة 1969قد نصت اتفاقية فينا لقانون المعاىدات الدولية لعام و

بطالن معاىدات الصمح التي تؤدي إلى تنازالت إقميمية، و التي تبرم نتيجة استعمال القوة 
عابر بذلك تدخل في دائرة البطالن في العالقات الدولية أو التيديد باستعماليا، فاتفاقيات الم

المطمق المنصوص عميو في ىذه المادة، ألنيا أبرمت تحت التيديد باستخدام القوة، مخالفة 
بذلك المبادئ العامة في القانون الدولي و أحكام ميثاق األمم المتحدة، و ىي قواعد آمرة ال 

. 3يجوز االتفاق عمى مخالفتيا

سرائيمي ألي اتفاقيات أو تفاىمات مع السمطة من ثم، فتوقيع االحتالل اإلو 
يا يتعمق ى المعابر البرية، يعد فعال سيادالفمسطينية، بشأن اإلدارة و اإلشراف المشترك عل

بجزء من أرض اإلقميم المحتل الذي انسحب منيا االحتالل اإلسرائيمي، فمن الجية القانونية 
، كما أن ىذه االتفاقيات 4لى حدوده البريةيعد باطال ألنو يمثل تنازال عن سيادة شعب غزة ع

اآلمرة في القانون  و التفاىمات تمت بقوة السالح و التيديد باستخدامو، و ىي تخالف القواعد

                                                           
، يتراك لمطباعة والنشر 1طالسيد مصطفى أحمد أبو الخير، الحرب األخيرة عمى غزة في ضوء القانون الدولي العام،  - 1

 69، ص 2009وزيع، دون بمد نشر، والت
 1ط، مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات بيروت، عبد الرحمن محمد عمي، إسرائيل والقانون الدولي اإلنساني - 2

 166، ص 2011
 .70-69السيد مصطفى أحمد أبو الخير، المرجع السابق، ص  - 3
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الدولي، لذلك فيجب وقف العمل بمقتضى ىذه االتفاقيات، و بمقتضی أي إجراءات تشريعية 
 .1أو إدارية ترتبط بيا

البطالن، فاتفاقية المعابر التي وقعيا االحتالل و من جية أخرى، و مع التمسك ب 
، قد انتيت عمى 2005نوفمبر /من تشرين الثاني 15اإلسرائيمي مع السمطة الفمسطينية في 

التفاقية كل ستة شيور، نتيجة ا دأرض الواقع بسبب عدم تجديدىا كان يفترض أن تجد
سرائيمي التي وقعيا االحتالل اإلسيطرة حركة حماس عمى مقاليد الحكم في غزة، أما االتفاقية 

االتحاد األوروبي، و ىي الالحقة لالتفاقية السابقة و المترتبة عمييا، مع السمطة الفمسطينية و
نيا فكانت تقضي بتفويض االتحاد األوروبي بإعداد بعثة مكونة من قرابة سبعين عنصرا أم

ر المشتركة، و ىذه ية عمى المعابداء السمطة الفمسطينألالتقييم لمقيام بالمراقبة والتحقيق و
.  2الغيو النتياء االتفاق السابق ااالتفاقية أيض

و طبقا لممبدأ المستقر في القانون الدولي فاالحتالل ال ينقل السيادة، في حين  
ن ثم فاإلشراف عمى اإلشراف عمى المعابر من مستمزمات السيادة و من مقتضياتيا، و م

ألنيا السمطة الحاكمة عمى األرض ( حماس)لفعمية في غزة ىو لمسمطة ا االمعابر قانون
. 3االمختارة شعبي

في سماء غزة تحمق طائرات االحتالل اإلسرائيمي الحربية و االستطالعية بشكل و 
 دائم، و يراقب االحتالل ما يجري في القطاع، و يقوم بين الحين و األخر بتنفيذ ىجمات
جوية عمى أىداف أرضية متى شاءت، وقد مكنت اتفاقيات أوسمو االحتالل من السيطرة 

، ألن االحتالل ال اوتعتبر ىذه االتفاقيات الغية حكمالكاممة عمى المجال الجوي لمقطاع، 

                                                           
 304نبيان سالم مرزق أبو جاموس، المرجع السابق، ص  - 1
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ينقل السيادة، ثم إن ىذه االتفاقيات والتفاىمات تمت بقوة السالح و التيديد باستخدامو، وىي 
. مع قواعد عامة أمرة في القانون الدولي أيضا تتعارض

فاالحتالل اإلسرائيمي يشكل قوة ما دامت سيطرتو مستمرة عمى معابر قطاع غزة  
البحري والجوي والبري، فعميو يعد الحصار اإلسرائيمي لقطاع غزة المجموعة من  هوعمى إقميم

شكل خاص، حيث تطبق أحكام القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان ب
، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1907عمى األراضي الفمسطينية أحكام اتفاقية الىاي لعام 

، ويبقى االحتالل 1977، والبروتوكول األول اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف لعام 1949
ة اإلسرائيمي مسؤوال مسؤولية كاممة عن حفظ األمن وحقوق اإلنسان داخل األراضي الفمسطيني
المحتمة، بصفتو قوة احتالل ال تزال تسيطر عمى المناطق التي تديرىا مدنية حركة حماس، 

 .1دون أن يعفي ذلك االحتالل اإلسرائيمي من مسؤوليتو القانونية طبقا لمقانون الدولي

 خرق االحتالل اإلسرائيمي لواجباته كسمطة احتالل: الفرع الثاني

النتياك االحتالل اإلسرائيمي لواجباتو كسمطة احتالل  ايشكل حصار غزة نموذج 
المتعمق  1977، والبروتوكول اإلضافي األول لمعام 1949بموجب اتفاقية جنيف الرابعة عام 

عمى  ، ويعد واجب1949يف األربع لمعام بالنزاعات المسمحة الدولية والممحق باتفاقيات جن
المؤونة الغذائية واإلمدادات الطبية الالزمة، سمطات االحتالل أن تعمل عمى تزويد السكان ب

وحتى إن تطمب ذلك منيا أن تقوم باستيراد ىذه المواد في حال كانت غير متوافرة، وأن 
تتحقق من عدم وجود عائق يحول دون وصول اإلمدادات واألغذية واألدوية، كما يجب عمى 

. 2الطبية  المنشآتسمطات االحتالل أن تضمن شروط الصحة العامة وضمان سير عمل 

                                                           
حصار غزة واالعتداء عمى سفن أسطول الحرية في فقو القانون الدولي، المجنة العربية  عادل عزام سقف الحيط، - 1

 18:00: ، عمى ساعة 01/  05/  2019: الحقوق اإلنسان، عمى الموقع االلكتروني  تاريخ االطالع
http : / / www . mokarabat . com / s8034 . htm 
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وقد أدى الحصار اإلسرائيمي إلى تدىور وتراجع شديدين في مستويات المعيشة في  
. 1القطاع، ومنع الفمسطينيين داخمو من التمتع بالخدمات الضرورية لمحياة الطبيعية

كما أن إسرائيل لم تكتف بعدم تأمين متطمبات الحياة اليومية، بل منعت بشكل متكرر  
عدات إلى داخل القطاع رغم أن ىذه المساعدات ذات طابع إنساني ومخصصة وصول المسا

لمسكان المدنيين، وعرقمة اإلمدادات اإلغاثية عمى نحو ما نصت عميو اتفاقيات جنيف التي 
من النظام  (25/ آب 8/ 2)تشكل جزءا من جريمة تجويع المدنيين التي عدتيا المادة 

جريمة حرب، بل إن ضرورة السماح بمرور مواد اإلغاثة األساسي لممحكمة الجنائية الدولية 
اإلنسانية لممدنيين الذين بحاجتيا قد تحولت إلى قاعدة ذات طابع عرفي تطبق في النزاعات 

. 2المسمحة بغض النظر عن نوعيا

في الحيمولة دون معالجة آثار العدوان المسمح الذي  رهوكما أن لمحصار اإلسرائيمي دو 
، فعمى سبيل المثال تعد أزمة الكيرباء 2008نفذتو إسرائيل عمى قطاع غزة مع نيايات العام 

الناجمة عن تدمير المحطات الخاصة بإنتاجيا خالل ذلك العدوان معممة رئيسية من معالم 
صعوبة في الحصول عمى قطع الغيار  تدىور الوضع اإلنساني في القطاع، وسبب الحصار

والمعدات والوقود الصناعي الالزم لتشغيل شبكة الكيرباء وىو ما انعكست آثاره السمبية عمى 
، وانعكس ىذا األثر المتبادل عمى عمل  3قطاعات التعميم والزراعة والصحة بشكل خاص 

ة األنروا في مجال بعض المنظمات الدولية في مجال معالجة آثار العدوان، كبرامج منظم
األعمار واعادة البناء، وىذا ما أسماه تقرير القاضي غولدستون باألثر المركب من الحصار 

                                                           
 .312ريتشارد غولدستون، التقرير السابق، الفقرة  - 1
 .306تييان سالم مرزق أبو جاموس، المرجع السابق، ص  - 2
أزمة الكيرباء في غزة، أثر القطاع التيار الكيربائي المتكرر في الوضع اإلنساني، تقرير صادر عن مكتب تنسيق  - 3

 سانية التابع لألمم المتحدة في األراضي الفمسطينية المحتمة، عمى الموقع االلكترونيةالشؤون اإلن
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_gaza_electricity_crisis_2010_05_17_arabil 

 10.56ساعة    03/03/2019: تاريخ االطالع
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والعدوان اإلسرائيمي المسمح عمى قطاع غزة الذي اندمجت فيو كل من أثار ىذين السموكيين 
. 1اإلسرائيميين 

الزمة لبقاء سكان اإلقميم وبذلك تكون قد خالفت واجباتيا المتعمقة بتوفير اإلمدادات ال
 .2المحتل عمى قيد الحياة

 موقف الدولي من حصار غزة : المطمب الثاني

تعد الجرائم اإلسرائيمية التي ترتكب في قطاع غزة في مجمميا جرائم دولية، و ىذا ما  
يقرره النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية و كذلك جميع تقارير حقوق اإلنسان التي | 

نتياكات االأكدت أن الكيان الصييوني قد أفرط في استعمال القوة كونو قام بالعديد من 
انين الدولية، و لذلك خصصنا في ىذا المطمب، في الفرع األول حصار غزة الجسيمة لمقو

كجريمة إبادة جماعية، أما الفرع الثاني حصار غزة كجريمة ضد اإلنسانية، والفرع الثالث 
 .حصار غزة جريمة حرب، و أخيرا الفرع الرابع حصار غزة جريمة عدوان

 حصار غزة جريمة إبادة جماعية: الفرع األول

جرائم اإلبادة الجماعية أولى الجرائم األربع نصت عمييا المادة الخامسة من  تعد 
النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية و أشدىا خطورة، وقد أولى المجتمع الدولي أىمية 

خاصة لجرائم اإلبادة الجماعية، و كان مراد ىذه االىتمام يعود إلى اآلثار المدمرة التي 

                                                           
 13ريتشارد غولدستون، التقرير السابق، الفقرة  - 1
 .الحاجات الجوىرية في األقاليم المحتمة» :1977من البروتوكول اإلضافي األول لمعام  69المادة  - 2
من االتفاقية الرابعة بشأن المدد الغذائي  55يجب عمى سمطة االحتالل، فضال عمى االلتزامات التي حددتيا المادة  -1

مجحف، توفير الكساء والفراش ووسائل لإليواء وغيرىا من والحمبي، أن تؤمن، بغاية ما تممك من إمكانيات وبدون أي تمييز 
. المدد الجوىري ليفا و مكان األقاليم المحمة المدنيين عمى الحياة وكذلك ما يمزم لمعبادة 

من االتفاقية الرابعة  ولممادة  111إلى  108و  62إلى  39تخضع أعمال غوث سكان األقاليم المحمة المتقيين لممواد  -2
  .الحق البروتوكول وتؤدي ىذه األعمال يدون إيطاء من ىذا 71
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األفعال التي تيدف إلى : ، فجريمة اإلبادة الجماعية ىي1المية الثانية خمقتيا الحرب الع
  .2القضاء عمى الجنس البشري و استئصالو من مكان معين 

و التي نصت عمييا كل من المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة إبادة الجنس  
 .4و كذلك المادة السادسة من نظام روما األساسي 3البشري

بو إسرائيل ليس دفاعا عن النفس بحد قوليا بل ىو أكبر من ذلك فقياميا إن ما تقوم  
فعممية  5 أكبر دليل عمى نيتيا بحرب إبادة جماعية ألىالي غزة وبقصف األىداف المدنية لو

ليذه السياسة العنصرية و الغاية تحويل حياة غزة إلى  ابادة الجماعية تمثل تصعيدا نوعياإل
. 6ىم من الشعوب التي تطمح لمحريةجحيم ليكونوا عبرة لغير

فالحصار اإلسرائيمي يضع أىالي القطاع في ظروف معيشية صعبة من شأنيا أن  
تستوفي المتطمبات الالزمة لتكييف ىذا السموك بأنو جريمة إبادة جماعية فيذه الظروف من 

محددة شأنيا أن تؤدي إلى اإلىالك الفعمي ألىالي القطاع، كما أنيا موجية إلى جماعة 
ىو محاولة تسويغ  االيدف من إعالن غزة إقميما معاديف 7تشكل جزءا من الشعب الفمسطيني 

اإلسرائيمية أعمال اإلبادة ضدىا، ما دام شعب غزة قد قبل حكم حماس، و تبقي األعمال 

                                                           
، 2011سييل حسين الفتالوي، موسوعة القانون الدولي الجنائي، الطبعة األولى، دار الثقافة لمنشر و التوزيع، عمان، - 1

 150ص 
ة لمنشر و التوزيع، لندة معمر يشوي، المحكمة الجنائية الدولية الدائمة و اختصاصاتيا، الطبعة األولى، دار الثقاف - 2

 180، ص 2010عمان، 
، ص 2006أبو الخير أحمد عمية، المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، الطبعة الثانية، دار النيضة العربية، القاىرة،  - 3

 ء178-179
 103ص  ،2009فرج عطوائي ىميل، المحكمة الجنائية الدولية، دون طيعة، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية،  - 4
قيس محمد الرعود، جريمة اإلبادة الجماعية في القانون الدولي، الطبعة األولى، دار وائل لمنشر و التوزيع، عمان،  - 5

 .95، ص 2010
 295خولة محي الدين يوسف، المرجع السابق، ص  - 6
 38عبد اهلل األشعل، المرجع السابق، ص  - 7
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لمقانون الدولي اإلنساني، وكان تقرير أحداث األدلة الدولية عمى ذلك  اضد غزة انتياكا خطير
التحقيق في مذابح بيت حانون حول 
لغرض ىذا النظام األساسي تعني اإلبادة الجماعية » : من نظام روما األساسي 06المادة 

أي فعل من األفعال التالية يرتكب بقصد إىالك جماعة قومية أو أية أو عرقية أو دينية 
بصفتيا ىذه إىالكا كميا أو جزئيا؛  

. قتل أفراد الجماعة -أ
.  إلحاق ضرر جسدي أو عمي جميع أفراد الجماعة -ب 
.  إخضاع الجماعة عمدة األحوال معيشية يقصد بيا إىالكيا الفعمي كميا أو جزئيأ  -ج
 .فرض تدابير تستيدف منع اإلنجاب داخل الجماعة -د
« نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى -

غزة المحتل، حيث استشيد  وىو ما رمي إليو حصار السنتين عمى سكان قطاع 
العشرات نتيجة نقص الدواء و ضعف اإلمكانات العالجية و إغالق المعابر، و ىو ربما أشد 

وطأة ألسباب حدود ديموغرافية من الحصار الجائر الذي فرض عمى العراق اثنتي عشرة 
دة من الما( ج)سنة، و يعد أيضا جريمة إبادة جماعية قتل أفراد الجماعة حسب الفقرة 

 .1السادسة و ىو ما تقوم بو الية العدو العسكرية في ىجماتيا الجوية و البرية و البحرية 

 حصار غزة جريمة ضد اإلنسانية: الفرع الثاني

اىتم الفقو الدولي حديثا بتعريف الجرائم ضد اإلنسانية باعتبارىا من الجرائم الدولية  
يفا ثابت عمى الرغم من أىميتيا ىناك تعر، إال أنو ليس 2التي تستوجب المسؤولية الدولية 

                                                           
، جامعة 5الدولية عن الجرائم الناتجة عن العدوان عمى غرة، مجمة الفكر، العدد أحمد عسي عمي، المسؤولية الجنائية  - 1

 256بسكرة، ص 
 169أبو الخير أحمد عطية، المرجع السابق، ص  - 2
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من مفيوم الحرب و ال يمكن الحديث عنو  ة، فمن وجية نظر التاريخ فيي مشتق1خطورتياو
خارج إطار قانون الحرب، لكن بتطور القانون الدولي الجنائي أدى إلى استقاللية ىذه 

، فجريمة ضد 2األخيرالجريمة، ويمكن أن ترتكب في إطار النزاع المسمح و كذلك خارج ىذا 
اإلنسانية ىي كل فعل إجرامي مخالف لمقانون الدولي بحيث يمس الجوانب اإلنسانية العميا 

. 3لممجتمع الدولي برمتو 

كما عرفت ىذه الجريمة في المادة الخامسة من نظام المحكمة الدولية لمحاكمة  
مجرمي يوغسالفيا، و كذلك المادة الثالثة من النظام األساسي لممحكمة الدولية لمحاكمة 

مجرمي الحرب في روندا ، حيث نجد أن كال التعريفين ينصان عمى وجود االضطياد الذي 
ية، كما جاء النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية يأخذ أشكال جريمة ضد اإلنسان

 .منو الدائمة، ليضع تعريف مفصال لجريمة ضد اإلنسانية وذلك في المادة السابعة

و بعد استقراءىا نجدىا تضع مجموعة شروط يجب توافرىا في األفعال المذكورة فييا  
: تيحتى تندرج ضمن الجرائم ضد اإلنسانية و ىي خمسة شروط كاأل

.  يجب أن ترتكب الجريمة في إطار ىجوم واسع النطاق أو منيجي -1 

. أن يوجو اليجوم ضد أية مجموعة من السكان المدنيين -2

كون المرتكب عمى عمم باليجوم   -3 

.  عدم اشتراط ارتكاب الجريمة عمى أساس تمييزي -4

. 4عدم اشتراط ارتباط الجرائم بالنزاع المسمح -5

                                                           
، ص 2001، مؤسسة الثقافة الجامعية، اإلسكندرية، ط.دالمبيد أبو عيطة، الجزاءات الدولية بين النظرية و التطبيق،  - 1

368 
 158، ص 2011، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط.دعبد القادر البقيرات، مفيوم الجرائم ضد اإلنسانية،  - 2
 368السيد أبو عيطة، المرجع السابق، ص - 3
 .195لندة معمر يشوي، المرجع السابق، ص  - 4
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سرائيمي يضع أىالي غزة في ظروف من شأنيا أن تحرميم من حرية التنقل إن الحصار اإل
ومن حقيم في الوصول إلى موارد رزقيم وممارسة حياتيم اليومية بشكل طبيعي، األمر الذي 
فسره تقرير القاضي ريتشارد غولدستون بأنو يصل إلى حد جريمة االضطياد التي تعد جريمة 

 .1ضد اإلنسانية

من  07من المادة ( ب/1)سبق تعتبر الجريمة ضد اإلنسانية حسب الفقرة  و مما 
نظام روما من الجرائم التي ترتكب في زمن السمم كما ترتكب في زمن الحرب عمى حد 

. السواء، و ليذا فإن حصار غزة جريمة ضد اإلنسانية في مجمميا

 حصار غزة جريمة حرب: الفرع الثالث

فئات الجرائم الدولية، ذلك أنيا جرائم مرتبطة بالحرب التي تعد  تعتبر جرائم الحرب من أقدم
من أقدم الظواىر االجتماعية، و كانت ترى فييا الجماعات وسيمة لحل نزاعاتيا مع الغير، و 

لقوانين الحرب و أعرافيا ، فجرائم الحرب تعتبر انتياكات 2بقيت مستمرة كوسيمة مشروعة
، فيي أعمال و .3. مع اإلصرار و المعاممة السيئةفتتضمن كل من أفعال القتل العمد 

تصرفات مخالفة لالتفاقيات واألعراف الدولية التي تتمثل غايتيا في جعل الحرب أكثر 
، فمن الناحية القانونية فالحرب ىي قتال مسمح بين الدول بيدف تغميب وجية نظر 4إنسانية 

نجد أن جرائم الحرب تنقسم في مجمميا ، حيث 5سياسية وفقا لوسائل نظميا القانون الدولي 
إلى ثالثة أقسام، فالقسم األول يتمثل في االنتياكات الجسيمة التفاقيات جنيف، أما القسم 
الثاني ممثل في االنتياكات الخطيرة األخرى لمقوانين و األعراف السارية عمى النزاعات 

لنزاعات المسمحة لالخطيرة  فيو مخصص لالنتياكات المسمحة الدولية، أما في القسم األخير

                                                           
 294وسف، المرجع السابق، ص خولة محي الدين ي: كتاك. 1934ريتشارد غولدستون، التقرير السابق، الفقرة  - 1
 206لندة معمر يشوي، المرجع السابق، ص  - 2
 168عبد القادر البقيرات، العدالة الجنائية الدولية، دون طيعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص  - 3
 216أبو الخير أحمد عطية، المرجع السابق، ص  - 4
 .158مفيوم الجرائم ضد اإلنسانية، المرجع السابق، ص  عبد القادر البقيرات، - 5
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غير الدولية، التي تتضمن االنتياكات الجسيمة لممادة الثالثة المشتركة، واالنتياكات الخطيرة 
  .1لمقوانين و األعراف السارية في المنازعات المسمحة غير الدولية 

كما جاءت المادة الثامنة من نظام روما األساسي بفقراتيا الثالثة لتنص عمى األفعال  
التي تعد جرائم حرب، و ما تجدر مالحظتو حول جرائم الحرب، أن النظام األساسي 

لممحكمة الجنائية الدولية قد أسبغ عمييا ذات الصفات التي تتميز بيا الجرائم ضد اإلنسانية 
في إطار سياسة عامة أو في إطار واسع النطاق، و قد شممت جرائم  من حيث كونيا ترتكب

. 2الحرب عمى تمك التي ترتكب أثناء النزاعات المسمحة الدولية أو غير دولية

حيث يستند النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية إلى اتفاقيات جنيف كجزء من 
من اتفاقية جنيف الرابعة لعام ( 49/ 6)اختصاصو بجرائم الحرب، و بالرجوع إلى المادة 

نجد أنيا تعتبر االستيطان من األعمال المحظورة، و التي تشكل جريمة حرب، و  1949
. 3ىذا ما أكدتو المحكمة الجنائية الدولية في نظاميا األساسي

كما تجدر اإلشارة إلى أنو ليس من السيولة حصر الجرائم التي تقع لقانون جنيف   
لذلك القانون يعتبر جريمة حرب، لذلك استقر ىذا الموضوع عمى الخروق طالما أن كل خرق 

. 4ألبسط حقوق اإلنسان االخطيرة التي تمثل انتياكا فاضح

دت قوات االحتالل اإلسرائيمي خالل ىجوميا عمى قطاع غزة في صيف فقد ع
تدمير الكثير من المنشآت المدنية و الصناعية وشبكات االتصال والكيرباء وقطع  2014

ف من الدونمات الزراعية وىي في الوقت الطرق من خالل تدمير الجسور، وتجريف األال
                                                           

، 2013التوزيع، الجزائر، دار ىومة لمطباعة والنشر و ط،.دونوقي جمال، جرائم الحرب في القانون الدولي المعاصر،  - 1
 87ص 

 .207لندة معمر يشوي، المرجع السابق، ص  - 2
، دار الثقافة لمنشر 1ط عمر محمود المخزومي، القانون الدولي اإلنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدولية،  - 3
 .403، ص 2009التوزيع، عمان، و

، دار المطبوعات الجامعية اإلسكندرية، ط .دئية عن الجريمة التولية، عباس ىاشم السعدي، مسؤولية الفرد الجنا - 4
 .133، ص 2002
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الالزمة إلعادة بناء ما تم تدميره، ىذا كمو يمثل عينة تمنع دخول مواد البناء والمواد األخرى 
. (54)مخالفة جسيمة التفاقيات جنيف والبروتوكول األول الممحق بيا، والذي حظرت المادة 

منو مياجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل األعيان والمواد التي ال غنى عنيا البقاء 
حكمة الجنائية الدولية واعتبرىا بمثابة كما أشار إلييا النظام األساسي لمم 1السكان المدنيين 

جرائم حرب، بما فييا كل تأخير ال مبرر لو في إعادة أسرى الحرب أو المدنيين إلى 
 .أوطانيم

كما جاء في النظام األساسي لممحكمة، أن قيام دولة االحتالل عمى نحو مباشر أو  
 تميا، أو إبعاد أو نقلنقل أجزاء من سكانيا المدنيين إلى األرض التي تحبغير مباشر، 

، حيث أن 2سكان األرض المحتمة أو أجزاء منيم داخل أو خارجيا بشكل جريمة حرب 
الحصار اإلسرائيمي لغزة مخالف لمقانون الدولي، فميس من حق دولة أن تفرض حصارا عمى 

ن العقوبات الجماعية التي اسية، فالحصار اإلسرائيمي يقع ضمدولة أخرى ألسباب سي
ن اإلعالن م 13من اتفاقية جنيف الرابعة كما يعد كذلك انتياك لممادة  33المادة تحظرىا 

 .3، ولذلك ىو جريمة حرب و جريمة ضد اإلنسانيةالعالمي لحقوق اإلنسان

 حصار غزة عمى جريمة العدوان : الفرع الرابع

جريمة العدوان ىي الجريمة الرابعة التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية  
الخاصة ادة الخامسة من النظام األساسي ومن الم( 4/1)الدولية، وقد تم ذكرىا في الفقرة 

. 4باالختصاص الموضوعي لممحكمة 

                                                           
، جامعة الماجستيرمع اإلتحاد األوروبي، رسالة عمى فوزي النزلي، حصار قطاع غزة و انعكاساتو عمى عالقة إسرائيل  - 1

 .60، ص 2016، ر.جاألقصى، فمسطين 
 396عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص  - 2
 .11جيفري بالمر، التقرير السابق، ص - 3
 213ص  لندة معمر يشوي، المرجع السابق، - 4
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لجريمة العدوان،  امحدد الم يضع نظام روما األساسي لممحكمة الجنائية الدولية تعريف 
بل إن تمك المسألة أثارت جدال ونقاشا حادا واسع النطاق، وتعتبر مسألة التعريف، من أىم 

النقاط التي عرقمت المحاوالت المتعددة التي بذلت إلنشاء المحكمة الجنائية الدولية، فقد 
سرائيل ودول أخرى بحجج واىية عدم وجود تعريف الجر يمة تذرعت الواليات المتحدة وا 

العدوان، وضرورة تحديد دور مجمس األمن في تقرير وقوع العدوان، وأن العدوان جريمة 
الجنائية  ترتكبيا الدول ال األفراد فضال عن عدم وجود سوابق قضائية دولية بشأن المسؤولية

. 1عن أفعال عدوانية 

ائية الدولية ورغم أن جريمة العدوان تشكل أخطر الجرائم الدولية، إال أن المحكمة الجن 
 121تمارس االختصاص عمى جريمة العدوان متی اعتمد حكم بيذا الشأن وفقا لممادتين 

سبع  1974لسنة  3314: منو، حيث بين قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 123و
عدم جواز التذرع بالعوامل السياسية أو ال ال الحصر، وصور لمعدوان عمى سبيل المث

العتبار الدولة معتدية  بارتكاب ، و 2العسكرية أو غيرىا لتبرير شن العدواناالقتصادية أو 
: اآلتيةأحد األفعال 

. غزو إقميم دولة أخرى و لو بدون إعالن حرب  -

ضرب إقميم دولة أخرى بالقنابل بواسطة قواتيا العسكرية المختمفة أو القيام بيجوم مدبر   -
 .3عمى سفن دولة أخرى أو عمى أسطوليا الجوي 

. إعالن الحرب عمى دولة أخرى -

. إنزال أو قيادة قواتيا العسكرية المختمفة داخل حدود دولة أخرى دون تصريح منيا  -

                                                           
 121أبو الخير أحمد عطية، المرجع السابق، ص  - 1
 84عباس ىاشم السعدي، المرجع السابق، ص  - 2
بعة األولى، دار الثقافة لمنشر نايف حامد العميمات، جريمة العدوان في ظل النظام المحكمة الجنائية الدولية، الط - 3
 .290، ص 2010التوزيع، عمان، و
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 .1طئ أو موانئ دولة أخرى الحصار البحري لشوا  -

لرغم من العقبات التي اعترضت مسألة تحديد أركان جريمة العدوان في مؤتمر ابو
ي لممحكمة الجنائية الدولية و روما، ومن ثم غاب تحديد ىذه األركان في النظام األساس

في وثيقة أركان الجرائم، إال أنو بوجود النص االنتقالي في النظام فقد تم تجاوز كل  لككذ
. 2تمك العقبات من خالل المؤتمر االستعراضي بكمباال، حيث تم تعريف جريمة العدوان 

مكرر منو، إذ أنو يجب أن يكون مرتكب جريمة  08بيان أركانيا بنص المادة و 
التحكم فعال في العمل السياسي أو العسكري لمدولة العدوان شخص في وضع يمكنو من 

عمل  التي ارتكبت العمل العدواني أو من وجو ىذا العمل، وأن يقوم مرتكب الجريمة بتخطيط
والمتمثل في استعمال القوة المسمحة من جانب دولة ما  ئو أو تنفيذه،بدبإعداده أو  عدواني أو

ضد سيادة دولة أخرى أو سالمتيا اإلقميمية أو استقالليا السياسي أو بأي صورة أخرى 
ومدركا لمظروف الواقعية التي تثبت أن استعمال القوة المسمحة عمى ىذا النحو يتعارض مع 

. 3ميثاق األمم المتحدة

لدولي، أن إسرائيل تشجع العدوان و تتخذه ذريعة الستمرار فمن وجية نظر القانون ا 
حصارىا عمى غزة، مع أنيا ال تمتمك السيادة البرية و البحرية و الجوية عمى حدود و قطاع 

، إال أنيا شددت خناق عمى قطاع غزة الذي شيد أزمات و 4جزء أصيل من فمسطين كغزة 
  .و منع دخول الوقود و غيرىاذلك بإغالق سمطات اإلسرائيمية لكافة المعابر 

 

                                                           
 42-41المرجع السابق، ص قيس محمد الرعود،  - 1
شبل بدر الدين، أركان جريمة العدوان في النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية من خالل المؤتمر االستعراضي  - 2

 .135، ص 2010، جامعة بسكرة، 12كمباال، مجمة المفكر، العدد
  -2014الدولية، أطروحة دكتوراه، جامعة بسكرةفريجة محمد ىاشم، دور القضاء الدولى الجنائي في مكافحة الجريمة  - 3

.  261، ص  2013
 .11جيفري بالمر، التقرير السابق، ص  - 4
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 متابعة المسؤولين اإلسرائيميين عن حصار غزةاإلجراءات الكفيمة ب: المبحث الثاني

اإلسرائيميين عمى ارتكابيم  لقد أوجبت اتفاقيات جنيف األربعة مالحقة المسؤولين 
الجرائم التي تعد جرائم دولية، إذ حاولت إسرائيل أن تتيرب من المسؤولية، بالرغم أن اتفاقية 
جنيف التي ال تنطبق عمى الضفة الغربية وغزة، إال أن ذلك لم يصمد أمام الحجج واألساليب 

اكمة الجناة اإلسرائيميين عن القانونية القوية ونذكر ىنا الوثائق الدولية التي تؤكد حق مح
الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفمسطيني عامة و أىالي غزة خاصة، و ذالك ما سوف 

نتطرق إليو في مطمبين، ففي المطمب األول دور القضاء الجنائي الدولي في مالحقة 
ن المسؤولين اإلسرائيميين ، أما المطمب الثاني العقبات التي تواجو مالحقة المتيمي

 .اإلسرائيميين

 دور القضاء الجنائي الدولي في مالحقة المسؤولين اإلسرائيميين: المطمب األول

بعد القضاء الجنائي الدولي سواء المؤقت أو الدائم الوسيمة التي يتم المجوء إلييا  
المالحقة مرتكبي الجرائم الدولية، و جريمة حصار غزة من الجرائم التي ينبغي العمل عمى 

مرتكبييا من خالل ىذه المحاكم سواء المؤقتة التي تنشأ بقرار من مجمس األمن  محاكمة
الدولي أو أمام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، و ليذا سوف نتطرق في ىذا المطمب إلى 

الفرع األول دور المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة الخاصة، أما الفرع الثاني محاكمة المتيمين 
ريمة حصار غزة أمام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، أما الفرع الثالث محاكمة بارتكاب ج

. المتيمين بارتكاب جريمة حصار غزة أمام المحاكم الوطنية
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 دور المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة الخاصة: الفرع األول

ال ريب أن المحاكمات التي أعقبت الحرب العالمية الثانية تعتبر سابقة تاريخية ذات  
أىمية كبيرة في مجال تدعيم فكرة الجريمة الدولية، فقد أدت إلى االعتراف بفكرة المسؤولية 

الجنائية الدولية وامكانية توقيع الجزاء الجنائية، ولذلك سوف نسمط الضوء عمى أبرز المحاكم 
 1ةالدولي

 1945المحكمة العسكرية الدولية في نورمبرغ عام : أوال

، 1945تشكمت المحكمة بموجب اتفاقية لندن الموقعة في الثامن من أغسطس عام  
جرائم الحرب  وجاء بيا ممحق يحتوي عمى النظام األساسي لممحكمة وذلك لمحاكمة مرتكبي

ذه المحكمة لمنظر في قضايا الذين امتدت جرائميم مناطق جغرافية محددة، ولقد شكمت ه
كبار المجرمين الذين ارتكبوا جرائم الحرب بصفتيم الشخصية أو بوصفيم أعضاء في 
منظمة تعمل لحساب دول المحور فعال يدخل في نطاق إحدى الجرائم الدولية المرتكبة 

. 2كجرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية والجرائم ضد السالم

وقد أضاف النظام األساسي إلى النصوص الخاصة بالجرائم السابقة نصا عاما،  
يقضي بأن المديرين والمنظمين والمحرضين والشركاء الذين أسيموا في وضع خطة عامة أو 
مؤامرة أو اتفاق جنائي الرتكاب جريمة من الجرائم السابقة، يسألون عن كل فعل يرتكب في 

. 3مؤامرة أو االتفاق سبيل تنفيذ تمك الخطة أو ال

 

 

                                                           
 .342نبيان سالم مرزق أبو جاموس، المرجع السابق، ص - 1
       ،1996عبد الواحد محمد الفار، الجرائم الدولية وسمطة العقاب عمييا، دون طبعة، دار النيضة العربية، القاىرة،  - 2

 102ص 
 42، ص 1960 ،1ط ، دار النيضة العربية، القاىرة، محمود نجيب حسني، دروس في القانون الجنائي الدولي، - 3
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 .العسكرية طوكيو محكمة : ثانيا

بمدينة  1945تمت الموافقة عمى تشكيل لجنة الشرق األوسط في ديسمبر عام  
وتكونت تمك المجنة من إحدى عشر دولة مع منح  تي،يموسكو استجابة لطمب االتحاد السوف

حق الفيتو لمحمفاء األربعة الكبار، وكانت المجنة كيانا سياسيا وليس تحقيقيا الغرض منو 
، ولعبت دورا ىاما في توفير مظمة سياسية لمحمفاء المتحدين 1توطيد سياسة احتالل اليابان 

أصدر الجنرال ماك آرثر القائد  1946في المحاكمات، وبتاريخ التاسع عشر من يناير عام 
نظره المحرك لكافة األعمى القوات الحمفاء في الشرق األوسط الذي كانت آراؤه و وجيات 

 2في الشرق األقصى إعالنا يقضي بتشكيل محكمة جنائية مظاىر العدالة 

|  1946وقد عقدت المحكمة أولى جمساتيا في السادس والعشرين من ابريل لعام  
وأصدرت أحكاميا باإلدانة  1948المحاكمة حتى الثاني عشر من نوفمبر لعام  واستمرت

تتقارب مع تمك التي سكريين والمدنيين بعقوبات مختمفة بحق ستة وعشرين متيما من الع
 .3صدرت عن محكمة نورمبرج 

 1993المحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة عام : ثالثا

المجرمين الدوليين في يوغسالفيا السابقة، وذلك بموجب أنشئت المحكمة لمحاكمة  
الذي صدر بتشكيل لجنة من الخبراء لمتحقيق في  1992لعام  780قرار مجمس األمن رقم 

 1993لعام  808انتياكات القانون اإلنساني فييا، وبعد ذلك صدر قرار مجمس األمن رقم 
. 4الذي قدر أنشاء محكمة يوغسالفيا السابقة

                                                           
 .37-36ص  ،2001، منشورات نادي القضاة، القاىرة، ط .محكمة الجنائية الدولية، دمحمود شريف بسيوني، ال - 1
 46محمود نجيب حصيني، المرجع السابق، ص - 2
 113عبد الواحد محمد الفار، المرجع السابق، ص  - 3
خياطی مختار، دور القضاء الجنائي الدولي في حماية حقوق اإلنسان، مذكرة تخرج لنيل شيادة الماجستير في القانون  - 4

 94، ص 2011الدولي العام، مدرسة الدكتوراه القانون األساسي والعموم السياسية، 
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وقد أصدرت مجموعة من األحكام بحق بعض المجرمين الدوليين وىي تواصل أعماليا حتى 
تاريخو، ومن أحدث األحكام التي أصدرتو المحكمة حكم بحق رئيس أركان الجيش 

 6عاما وذلك يوم الثالثاء في  27اليوغسالفي السابق مومتشيمو بريسيتش حكما بالسجن 
 .1الضطياد واليجوم عمى المدنيين في البوسنة وكرواتيا بعد إدانتو بالقتل وا 2011سبتمبر 

 1994المحكمة الجنائية الدولية لرواندا عام : رابعا  

شيد  1994عقب وقوع حادث تحطم طائرة الرئيسين الرواندي و البوروندي عام  
العالم أبشع الجرائم الدولية بحق اإلنسانية في رواندا وشممت الممارسات التي ارتكبت اإلبادة 
الجماعية والتطيير العرقي وذلك عمى خمفية الصراع العرقي بين قبائل التونسي واليوتو ، 

 لمحاكمة المسؤولين عن 1994عام  955قرار مجمس األمن رقم وعمى أثر ذلك أصدر 
جرائم القتل الجماعي وانتياكات القانون الدولي اإلنساني التي ارتكبت في رواندا واألقاليم 

 .2وقد أصدرت 1994المجاورة ليا خالل الفترة من أول يناير إلى أخر ديسمبر سنة 

الوزراء السابق في رواندا جون ضد رئيس  1998العديد من األحكام منيا عام  
 .3کامباندا بالسجن مدى الحياة بسب جرائمو

بعد اإلشارة إلى المحاكم الدولية الخاصة التي أنشأت بقرار من مجمس األمن الدولي  
بسبب الجرائم الدولية المختمفة وذلك بصفتو جياز حفظ السمم األمن والدوليين، سنقوم عمى 

مكانية إسقاط ذلك عمى الجرائم الدو لية وبصفة خاصة جريمة الحصار عمى قطاع غزة وا 
. 4إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة مجرمي إسرائيل 

                                                           
الوالية الفضائية الفمسطينية الواقع وآفاق مالحقة المجرمين الدوليين، دون طيعة، مؤسسة  عبد القادر صابر جرادة، - 1

 .88، ص 2013الضمير لحقوق اإلنسان، غزة، 
 .102خياطي مختار، المرجع السابق، ص  - 2
 .102خياطي مختار، المرجع السابق، ص  - 3
اثر االعتراف بالدولة الفمسطينية عمى مسؤولية اسرائيل عن جرائميا بحق الشعب  فارس رجب مصطفى الكيالني، - 4

 140، ص 2013الفمسطيني، مذكرة تخرج لنيل شيادة الماجسير، جامعة األزىر، غزة، 
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ت بناء عمى قرار أبالنظر إلى المحاكم الجنائية الدولية الخاصة سابقة الذكر والتي أنش 
صادر من مجمس األمن الدولي لمالحقة مرتكبي االنتياكات والمخالفات ألحكام القانون 

لي اإلنساني سواء في إقميم يوغسالفيا السابقة أو رواندا نجد أن الجرائم التي ارتكبت في الدو
بموجبيا قام  التيفمسطين من قبل قوات االحتالل اإلسرائيمي شبيية بتمك الجرائم واالنتياكات 

 مجمس األمن الدولي بإنشاء محاكم خاصة

السابع من ميثاق األمم  وذلك استنادا إلى صالحياتو المنصوص عمييا في الفصل 
المتحدة والمتعمق باألعمال التي يجب عمى مجمس األمن اتخاذىا تجاه الحاالت التي تيدد 
السمم واألمن الدوليين، وذلك بعد حصولو عمى طمب القيام بذلك من الحكومة الفمسطينية، 

، فإذا وبالتالي قد يكون من ضمن الخيارات المتاحة لمحاكمة مجرمي الحرب اإلسرائيمي
نظرنا في الجرائم اإلسرائيمية بحق الشعل الفمسطيني خاصة جريمة حصار غزة، حيث تشكل 

. 1 .تيديدا خطيرا لمسمم واألمن الدوليين 

غير أن ىذه الخطوة إلنشاء محكمة خاصة ربما تكون من الصعوبة بمكان في ظل  
متحدة األمريكية عمى الوضع الحالي، وذلك بسبب الييمنة والسيطرة المطمقة لمواليات ال

سرائيل،  التي تربط بين الواليات المتحدة األمريكية  مجمس األمن وبسبب الصالت الوثيقة وا 
وفي ظل العالقات الدولية داخل مجمس األمن من المستبعد في أي حال من األحوال قبول 

، لكن يمكن الوصول إلى ىذا القرار 2الدول الغربية بإنشاء محكمة خاصة لغزة وحصارىا 
:  عن طريقين ىما

التي تنص عمى أن الجمعية العامة أن تنشئ من : من ميثاق األمم المتحدة 22المادة   
 الفروع الثانوية ما تراه ضروريا لمقيام بوظائفيا فممجمعية العامة طبقا ليذه المادة إنشاء ما 

                                                           
احمد العروسی، مسؤولية دولة االحتالل عن انتياكات حقوق اإلنسان، مذكرة لنيل شيادة الماجستير، جامعة ابن  - 1

 .155، ص 2007-2006ن، تيارت، خمدو
 .155احمد العروسي، المرجع السابق، ص  - 2
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مة جنائية دولية عمى صورة ىيئة معاونة ففي يمكنيا من أداء دورىا فيمكن من إنشاء محك
. 1الجمعية العامة نفوذ الواليات المتحدة األمريكية أقل ومن ثم فرصة القرار أكبر

في حالة استخدام الواليات المتحدة حق النقض الفيتو لمحيمولة دون : االتحاد من أجل السمم
ادة إسرائيل السياسيين إصدار قرار من مجمس األمن بإنشاء محكمة جنائية لمحاكمة ق

وقد  111950-3والعسكريين يمكن المجوء إلى االتحاد من أجل السمم الذي صدر في 
أعطى ىذا القرار لمجمعية العامة سمطات تتعمق بحفظ السمم واألمن الدوليين في حالة إخفاق 

 ة أنمجمس األمن في القيام بواجباتو وااللتزامات المفروضة عميو ىنا يحق لمجمعية العام
مكانية إصدار   .2قرار بإنشاء المحكمة المطموبةتنظر في الموضوع وا 

وىو ما يمكن أن نسميو االلتفاف عمى مجمس األمن كييئة من ىيئات منظمة األمم  
المتحدة والتوجو إلى ىيئة أخرى كل الدول صغيرىا وكبيرىا متساوية فييا، ألنيا كميا تممك 

حق النقض ويمكن بالفعل المجوء إلى ىذه الجمعية، حق التصويت المتساوي، وال يمارس 
بغرض استصدار قرار يحيل إلى المحكمة الجنائية الدولية قضية ارتكبت فييا جريمة من 

. 3من النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية 5الجرائم التي أشارت إلييا المادة 

 3/11/1950بتاريخ  51377وقد تم المجوء حتى اآلن إلى قرار الجمعية العامة رقم  
 .19564في ثالث حاالت ىي العدوان الثالثي عمى مصر لعام 

 

                                                           
 .من ميثاق األمم المتحدة  22المادة  - 1
 .128السيد مصطفى أحمد أبو الخير، المرجع السابق، ص  - 2
، مجمة عالم -1945دراسة في تطور التنظيم الدولي منذ عام  -، األمم المتحدة في نصف قرن  حسن  نافعة - 3

 .131، ص 1995، الكويت، 202المعرفة، العدد 
الجمعية العامة الوثائق  1956/ 10/11القرارات التي اتخذتيا الجمعية العامة في دورتيا االستثنائية الطارئة األولى، - 4

.  1974األمم المتحدة، نيويورك، ( A/3354) 1ستثنائية الطارئة األولى، الممحق رقم الرسمية الدورة اال
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بشأن الجدار  2003وكذلك طمب الرأي االستشاري من محكمة العدل الدولية عام 
 .1العازل اإلسرائيمي 

محاكمة المتهمين بارتكاب جريمة حصار غزة أمام المحكمة الجنائية الدولية  :الفرع الثاني
 الدائمة

تعد المحكمة الجنائية الدولية الدائمة بمثابة السمطة الدولية القضائية المختصة بتوجيو  
االتيام و المحاكمة في جريمة العدوان، حيث أنو أثير نقاش واسع حول إمكانية أن تنظر 

المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم المرتكبة في غزة، و بدأ واضحة وجود حالة شائعة من 
، حيث يعد النظام 2قانوني حول ما يمكن أن تقدمو المحكمة لموضع في فمسطين الغموض ال

األساسي لممحكمة معاىدة دولية، يترتب عمى طبيعتو أنو ال يمزم الدولة التي صادقت عميو، 
 .3 و ىذا خالف التوقيع الذي ال يمزم الدولة إال معنويا 

 اإلحالة عن طريق الدول: أوال

من نظام األساسي الجيات التي يمكنيا إحالة قضية أو حالة  13و12حددت المادة   
من تمك الحاالت الداخمة في اختصاص المحكمة طبقا لنص المادة الخامسة من النظام 

األساسي لمنظر فييا، فمكي يمارس المدعي العام لممحكمة اختصاصو في التحقيق 
عينو وذلك يكون إال بخصوص واقعة الحصار والعدوان، وجب توجيو االتيام إلى شخص ب

 .4وفق اإلجراءات معينة ، حيث تتم حالة الجرائم الداخمة في اختصاص المحكمة الجنائية

                                                           
األعمال اإلسرائيمية غير القانونية في القدس الشرقية المحتمة وبقية   -10/  14 -د إط )قرارات الجمعية العامة  - 1

 (A / RES / ES - 10 / 14 , 12December 2003( )األراضي الفمسطينية المحتمة
 275فريجة محمد ىاشم، المرجع السابق، ص  - 2
 .280عبد الحميد الكيالي، المرجع السابق، ص  - 3
 1ط عادل عبد اهلل المسدي، المحكمة الجنائية الدولية االختصاص وقواعد اإلحالة، ، دار النيضة العربية، دون بمد نشر، 4

 .223، ص 2002
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:  وىذا ما سنوضحو 1الدولية عن طريق الدول إما من دولة طرف أو من دولة غير طرف 

 اإلحالة عن طريق دولة طرف -1

األساسي لممحكمة الجنائية يقصد بالدولة الطرف تمك الدولة العضو في النظام  
الدولية، سواء صدقت عمى النظام قبل نفاذه، أو انضمت إليو بعد نفاذه، وقبمت االلتزامات 

، يجوز لكل دولة طرف في النظام األساسي لممحكمة الدولية حق وسمطة تقديم  2الناشئة عنو
العام القيام شكوى جنائية عن أي جريمة من الجرائم، وتطمب الدولة العضو إلى المدعي 

بإجراءات التحقيق في ىذه الحالة بيدف التوصل إلى ما إذا كان يتعين توجيو االتيام إلى 
شخص أو أكثر من شخص بارتكاب ىذه الجرائم، وكذلك يقع عمى عاتق الدولة أيضا 

توضيح الظروف ذات الصمة بارتكاب الجريمة، وتقديم وتزويد مكتب المدعي العام لممحكمة 
. لدولية بما لدييا من مستندات ووثائق ذات صمة بالدعوىالجنائية ا

أن النظام األساسي أغفل تفسير مصطمح اإلحالة ( 14، 13)ويتضح من نص المادة   
ويبدو أن المفوضين في روما أرادوا بذلك اإلشارة إلى حادث واقعة ذات جسامو، وليس مجرد 

. 3 (كب في جرائم فرديةحدث بسيط، أو اإلشارة إلى السياق العام الذي قد ترت

من النظام األساسي لممحكمة الجنائية قد حددت الدول األطراف ( 12)كما المادة   
التي يمكنيا أن تحيل حالة ما إلى المحكمة بأنيا الدولة التي وقع في إقميميا السموك 

. 4ااإلجرامي محل البحث، أو دولة تسجيل السفينة أو الطائرة أو الدولة التي يحمل جنسيتو
                                                           

 223ص  عادل عبد اهلل المسدي، المرجع السابق، - 1
خالد محمد إبراىيم صالح، إجراءات التقاضي أمام المحكمة الجنائية الدولية، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس،  - 2

 147، ص 2009
معمر رتيب عبد الحافظ و حامد سيد محمد حامد، تطور مفيوم جرائم اإلبادة الجماعية في نطاق المحكمة الجنائية  - 3

 207، ص 2016 ،1ط إلصدارات القانونية، القاىرة،الدولية، ، المركز القومي ل
 224عادل عبد اهلل المسدي، المرجع السابق، ص  - 4
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الشخص المتيم بارتكاب ىذه الجريمة، وىذا السموك اإلجرامي، فإن النظام األساسي  
لممحكمة الجنائية قد أعطت لمدول األطراف الحق في أن تعمن عدم قبول اختصاص 

المحكمة لمدة سبع سنوات تبدأ من بدء سريان العمل بيذا النظام األساسي بالنسبة ليا، و بما 
. 1بإمكانيا إحالة الحالة في غزة طبقا لما ىو منصوص عميوأن فمسطين عضو فإنو 

 اإلحالة عن طريق دولة غير طرف -2 

يقصد بالدولة غير الطرف ىي الدولة التي لم تصدق عمى النظام األساسي لممحكمة،  
ولم تنضم ليذا النظام بعد نفاذه سواء وقعت عمى النظام أو لم توقع عميو، وقد تضمنت 

لنظام النص عمى حق الدول غير األطراف في أن تقبل ممارسة من ا(12)المادة 
اختصاصاتيا، إذا توافرت شروط مسبقة لممارسة المحكمة ليذا االختصاص، ومن ىذه 

الشروط قبول دولة غير طرف في ىذا النظام األساسي، بموجب إعالن يودع لدى مسجل 
دولة غير طرف في النظام المحكمة فيما يتعمق بالجريمة قيد البحث، وعميو فمن حق كل 

األساسي أن تقبل اختصاص المحكمة لنظر أي جريمة وقت ارتكابيا عمى إقميميا أو عمى 
، أو كان المتيم ينتمي بجنسيتو إلى ىذه الدولة، 2سفينة أو طائرة مسجمة لدى ىذه الدولة

ل والغرض من ىذا النص أن يكون لمدولة غير الطرف الحق في إحالة حالة التي قد تشك
       جريمة تدخل ضمن اختصاص المحكمة، وال يعتقد ىذا الخطأ المادي الوارد في المادة 

سوف يكون سببا في أن تقوم المحكمة الجنائية الدولية في تفسير النص بطريقة ( 12/ 3) 
. ال تتماشى مع ما ورد سابقا

 اإلحالة عن طريق مجمس األمن: ثانيا

المجمس األمن أىمية منفردة من بين سائر أجيزة األمم المتحدة وألياتيا، وذلك كونو  
األداة التنفيذية لممنظمة والمسئول بصفة مباشرة عن حفظ السمم واألمن الدوليين، وقد دعت 

                                                           
 .224عادل عبد اهلل المسدي، المرجع السابق، ص  - 1
 209 -208معمر رقيب عبد الحافظ و حامد سيد محمد حامد، المرجع السابق، ص  - 2



 غزة قطاع عمى المفروض لمحصار الدولي القانون  منظور         :     الفصل   الثاني 

 

65 
 

وذلك لما لو 1البوليس الدولي عمى مجمس األمن )ىذه األىمية البعض إلى أطالق اصطالح 
المباشر في بعض المنازعات الدولية التي تيدد السمم واألمن الدوليين دون من سمطة التدخل 

من النظام األساسي أن لمجمس األمن  (13/2) انتظار موافقة الدول ، حيث تنص المادة 
أن يحيل أي حالة تتعمق بارتكاب جريمة دولية، وأعطى المجمس األمن سمطة إحالة قضية 

ا اتضح أن من شأنيا أن تيدد السمم واألمن الدوليين، فإن أو حالة ما إلى المدعي العام، إذ
، (عمل مجمس األمن في ىذا اإلطار يجد أساسو القانوني في نصوص ميثاق األمم المتحدة

من الميثاق مجمس األمن تحديد وجود تيديد لمسمم الدولي أو وقوع ( 39)وقد منحت المادة 
 41، 42)اءات التي تتخذ استنادا لممادتين عمل عدواني، أو تقديم توصياتو أو تحديد اإلجر

من الميثاق لممحافظة عمى السمم واألمن الدوليين، ويتضح أن أي جريمة يحيل بشأنيا ( 
مجمس األمن إلى المدعي العام لممحكمة الجنائية الدولية، يشترط أن تنطوي عمى تيديد 

 .2لمسمم واألمن الدوليين 

 التحقيق بنفسهمباشرة المدعي العام : ثالثا

يجوز لممدعي العام لممحكمة أن يشرع في مباشرة التحقيق من تمقاء نفسو فيما يتعمق  
بجريمة من جرائم الداخمة في اختصاص المحكمة، إذ يقوم بمباشرة التحقيق من تمقاء نفسيا 

 ،.3بناء عمى معمومات عمى ما يتمقاه من معمومات بخصوص أي من ىذه الجرائم

لممدعي العام تحريك الدعوى الجنائية من تمقاء نفسو ضد الشخص أو  بموجب ذلك يحق
األشخاص المتيمين بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عمييا في المادة الخامسة من النظام 

األساسي دون أي حاجة ألن يكون ىناك إحالة من قبل إحدى الدول األطراف أو من قبل 
، فقد يباشر (12)عام غير خاضعة ألحكام المادة مجمس األمن، وتعد اإلحالة من المدعي ال

                                                           
 280، ص 1990مفيد شياب، المنظمات الدولية، الطبعة العاشرة، دار النيضة العربية، القاىرة ،  - 1
، مذكرة الماجستير -دراسة تحميمية -ماىر أسامة ناصر مسعود، حصانة رؤساء الدول أمام المحكمة الجنائية الدولية  - 2

 63في القانون العام، جامعة األزىر، غزة، ص 
 .453، ص 1984الوفا، الوسيط في قانون المنظمات الدولية، دون طيعة، دار الثقافة العربية، القاىرة، أحمد أبو  - 3
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فإذا 1المدعي العام تحقيقاتو حول جرائم ارتكبت من قبل دولة غير طرف في النظام األساسي
تأكد المدعي العام من جدية ما تمقاه من معمومات، وخمص إلى وجود أساس مقبول في البدء 

م طمب كتابي لإلذن بإجراء تحقيق في إجراءات التحقيق بخصوص إحدى الجرائم، يقوم بتقدي
إلى إحدى دوائر المحكمة، ومرفق بالطمب كل ما يؤيده من معمومات ووثائق جمعيا 

 . بخصوص ىذه الجريمة

فإذا قرر المدعي العام بوجود أساس معقول لبدء تحقيق أو باشر التحقيق عمال   
الدولية يقوم بإخطار جميع من النظام األساسي لممحكمة الجنائية ( 15ج، /13)بالمادتين 

الدول األطراف والدول التي يرى في ضوء المعمومات المتاحة أن من عادتيا أن تمارس 
واليتيا عمى الجرائم موضوع النظر، ولممدعي العام أن يشعر ىذه الدول عمى أساس سري، 

الحماية ويجوز لو أن يحد من نطاق المعمومات التي تقدم إلى الدول إذا رأى أن ذلك الزمة 
األشخاص أو لمنع إتالف األدلة أو لمنع فرار األشخاص، والدول التي يجب أن يتم إخطارىا 

في الغالب، تمك التي وقعت الجريمة عمى إقميميا أو التي يحمل الجاني جنسيتيا أو التي 
. ينتمي إلييا المجني عميو أو المجني عمييم أو التي يقبض عمى الجاني في إقميميا

شير من تمقي اإلخطار لمدولة أن تبمغ المحكمة بأنيا تجري أو أنيا  وفي غضون 
أجرت تحقيقا مع رعاياىا أو مع غيرىم في حدود واليتيا القضائية فيما يتعمق باألفعال 

الجنائية التي قد تشكل جرائم تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتكون متصمة 
ول، ويعد اإلخطار الذي يقوم بو المدعي العام ضمن بالمعمومات في اإلخطار الموجة الد

. األحكام المترتبة عمى مبدأ االختصاص التكميمي لممحكمة الجنائية الدولية

 

 

                                                           
 . 66ماىر أسامة ناصر مسعود، المرجع السابق، ص  - 1
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 محاكمة المتهمين بارتكاب جريمة حصار غزة أمام المحاكم الوطنية: الفرع الثالث

الخطيرة وال  يعتبر القضاء الوطني صاحب االختصاص األصيل بنظر الجرائم الدولية 
تباشر المحاكم الجنائية اختصاصيا إال في حالة عدم قدرة ورغبة القضاء الوطني في إجراء 

بين الجانب  1993من اتفاقية أوسمو الموقعة عام  17ىذه المحاكمة، بموجب المادة 
الفمسطيني واإلسرائيمي والتي نصت عمى أنو تمتد الوالية الوظيفية واإلقميمية لممجمس عمى 

يع األفراد ما عدا اإلسرائيميين إال إذا نصت االتفاقية خالف ذلك ويری البعض أن ىذا جم
النص يستثني وبشكل واضح تطبيق الوالية القضائية لمسمطة الفمسطينية عمى اإلسرائيميين 

سواء كانوا مدنيين أم عسكريين ومن ثم ال يمكن مثول أي إسرائيمي أمام القضاء الفمسطيني 
نت التيمة تتعمق بارتكاب جرائم دولية كاإلبادة الجماعية أو جرائم الحرب أو وخاصة إذا كا

. 1الجرائم ضد اإلنسانية

ولكن النص يتحدث عن الوالية الوظيفية واإلقميمية لمسمطة ولم يتناول الوالية القضائية  
يتعارض التي ال يجوز أن تسمب إال بصريح النص وال يجوز تفسير ىذا النص تفسيرا موسعا 

مع القانون الدولي والقانون اإلنساني خاصة أن االختصاص العالمي يجيز مسائمة المتيمين 
الدوليين عن سموكياتيم اإلجرامية ولتفعيل اختصاص القضاء الفمسطيني في مالحقة 

بإصدار  2006المتيمين اإلسرائيميين قام النائب العام السابق المستشار أحمد المغني عام 
 :القرارات لمالحقة الجرائم الدولية ومن ذلك ما يأتيالعديد من 

بشأن نظام واختصاص اإلدارة العامة لمالحقة الجرائم الدولية  2006لسنة  27القرار رقم   -
.  تمحق بمكتب النائب العام ويشمل اختصاصيا جميع أنحاء فمسطين
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لية إال أنو عمى بشأن التحقيق والتصرف في الجرائم الدو 2006لسنة  28تعميمات رقم  -
أرض الواقع لم يتم تفعيل مثل ىذه القرارات والتعميمات الصادرة عن النائب العام عمى الوجو 
المطموب نتيجة لتغيير الحكومة الفمسطينية في الفترة آنذاك وعمى الرغم من ذلك فإن العدالة 

تم إنشاء الييئة الفمسطينية لم تقف مكتوفة األيدي في مالحقة المتيمين اإلسرائيميين حيث 
 .1الفمسطينية المستقمة لمالحقة جرائم االحتالل الصييوني

أما بالنسبة لمقضاء الفمسطيني فمم يظير لو أي دور في مالحقة المتيمين اإلسرائيميين  
بارتكاب جرائم دولية بحق الشعب الفمسطيني ولعل السبب ىو عدم قيام السمطة الوطنية أو 

المحاميين بإحالة أو عرض ىذه النوعية من القضايا عمى المحاكم النظامية أو حتى 
باتفاقية أوسمو أو اقتناعا بأن القضاء الفمسطيني ال يختص بالنظر في  العسكرية إما التزاما

ىذه المنازعات أو خوفا من ذىاب الوقت والجيد والمال سدى بسبب عدم وجود أفق التنفيذ 
الحكم الصادر في الدعوى مع أن منح القضاء الفمسطيني صالحية النظر في الجرائم الدولية 

: 2تحقق العديد من األىداف منيا 

توثيق الجرائم اإلسرائيمية في ممفات معتمدة وحسب المعايير الدولية  -1

. فتح مجال جديد لمضحايا لمبحث عن حقوقيم المفقودة بفعل الجرائم اإلسرائيمية -2 

 .حصر األضرار الناتجة عن الجرائم الدولية عمى أسس قانونية دقيقة -3

ي غير قادر عمى تقديم سبل العدالة ومما تجدر مالحظتو أن النظام القضائي الفمسطين
القضائية الفعالة في مالحقة ومحاكمة المتيمين اإلسرائيميين وذلك لمعديد من األسباب 

والعقبات التي تم ذكرىا سابقا كقمة اإلمكانيات والخبرة وغيرىا، وقد ثبت أن دور المحاكم 
. 3ذكرالمحمية وحدىا غير مرضي حتى مع بذل المحاوالت الجيدة سابقة ال
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حيث يقول المستشار عز الدين عرفان أن المحاكمة أمام المحاكم اإلسرائيمية بالنسبة  
المسائمة ومحاكمة المتيمين اإلسرائيميين ال ينبغي أخذىا في عين االعتبار إذ أنيا في 

مصاف المستحيل فال يتصور قيام إسرائيل بيذه الخطوة إال عند إجراء محاكمات صورية 
ين يصدر بخصوصيا أحكام تافية ال تصل إلى عقوبة المخالفة أو الجنحة، البعض العسكري

قالت منظمة حقوقية أن وزارة الدفاع اإلسرائيمية تمنع سكان غزة  2012-10-3فبتاريخ 
المتقدمين بدعاوى أضرار ضد قوى األمن اإلسرائيمية والشيود من طرفيم من دخول إسرائيل 

ة وعمى اثر ذلك تشطب دعاوى كثيرة ويفرض عمى إلتمام اإلجراءات القضائية الالزم
 مقدمييا دفع تكاليف المحكمة كاممة

وال بد من اإلشارة بأنو تعتبر الوالية القضائية العالمية إحدى اآلليات القانونية التي  
تأخذ بعين االعتبار الطبيعة المروعة لمجرائم الدولية، فيي تشكل جرائم ضد المجتمع الدولي 

تخضع لموالية القضائية لكل دول العالم، كما أن القانون اإلنساني يمقي واجبة بأسرة، فيي 
عامة عمى جميع الدول بمحاكمة المجرمين الدوليين أو تسميميم طبقا لمبدأ االختصاص 

العالمي، وقد جاء النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية مؤكدا عمى مبدأ االختصاص 
عمى أنو إذ تذكر بأن من واجب كل الدول أن تمارس واليتيا العالمي بالنص في ديباجتو 

 .1القضائية الجنائية عمى أولئك المسئولين عن ارتكاب جرائم دولية

 العقبات التي تواجه مالحقة المتهمين اإلسرائيميين: المطمب الثاني

يواجو الشعب الفمسطيني العديد من العقبات والتحديات التي تقف حائال دون مالحقة  
المتيمين اإلسرائيميين جنائية ومدنية عن جرائميم المرتكبة بحق الشعب الفمسطيني سواء 

كانت تحديات محمية أو دولية، و من خالل ذلك سنقوم بدراسة ذلك في فرعين، الفرع األول 
 .العقبات المحمية، الفرع الثاني العقبات الدولية

 لداخميةالعقبات ا: الفرع األول
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توجد عقبات عدة أمام السمطة الوطنية الفمسطينية لمالحقة المتيمين اإلسرائيمين سواء  
: كانت من الناحية القانونية أو القضائية أو البشرية أو المادية

لو نظرنا إلى التشريعات الفمسطينية  عدم وجود قانون موحد لمالحقة الجرائم الدولية: أوال 
نرىا غير كافية الضمان وصول الضحايا إلى العدالة  الخاصة بمالحقة الجرائم الدولية

خاص في قطاع غزة غير مطبق في  القضائية، بسبب االنقسام التشريعي وصدور قانون
الضفة الغربية، ألن أي قانون لمالحقة الجرائم الدولية ال يمكن أن يكون مقبوال عمى المستوى 

 يمكن تجاوزىا أو التغاضي عنيا أمام الدولي إذا شابو عور دستوري في بمده، وىذه قاعدة ال
 الدول والمحكمة الجنائية الدولية، ألنيا تضعف موقف الضحايا أمام القضاء المحمي 

 االنقسام الداخمي الفمسطيني: ثانيا

إن محاكمة المتيمين اإلسرائيميين عن جرائميم ال مستقبل لو في ظل االنقسام  
از القضائي وعطل عمل المجمس التشريعي الفمسطيني وقد أثر سمبية عمى وحدة الجو

الفمسطيني، حيث نتج عن ىذا تعطل القدرة الفمسطينية عمى إعداد ممفات تحقيق حسب 
المعايير الدولية في ظل وجود سمطتين، عمى الرغم من وجود ىيئة متخصصة في المالحقة 

بحق الفمسطينيين بتاريخ الجنائية وىي الييئة الفمسطينية المستقمة لمالحقة جرائم اإلسرائيميين 
تم تشكيميا استنادا إلى قرار مجمس الوزراء الفمسطيني، وىذا يتطمب تعزيز  2009يناير  21

المشاركة الفعالة بشكل مؤقت فعمی مؤسسات حقوق اإلنسان أنت تقوم بيذه الميمة، وعميو 
 .1يجب أن تقوم بذلك جية تمثل الشعب الفمسطيني وىي منظمة التحرير الفمسطينية

 ضعف القدرة القانونية والقضائية: ثالثا 

قمة الخبرة القانونية والقضائية ىي المعيق الداخمي ال يمكن االستيانة بو في مجال  
مالحقة المتيمين بارتكاب جرائم دولية؛ ألنيا تحتاج إلى خبرات قانونية متعددة في القانون 
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اإلجراءات الجنائية وقانون العقوبات،  الدولي الجنائي الدولي، وقانون حقوق اإلنسان، وقانون
 .1والقوانين الجنائية المساعدة، ولكن يمكن التغمب عمييا تأىيل كوادر

 ضعف القدرة المالية: رابعا 

إن طبيعة التحقيق الجنائي في الجرائم الدولية تتطمب في البداية تعيين مختصين في  
، وكذلك يتطمب انتقال السمطة .2تمفةىذا المجال واستقدام خبراء لتقديم االستشارات المخ

القضائية إلى مكان ارتكاب الجريمة ألجل إجراء الكشف والمعاينة وجمع المعمومات واألدلة 
والوثائق وسماع الشيود، وكذلك التحقيق مع الضحايا، وتتطمب المحاكمة نقل كل ىذه 

فير مبالغ مالية العناصر إلى الدولة محل المحاكمة القضائية حيث يحتاج األمر إلى تو
. 3ضخمة التخاذ اإلجراءات الالزمة في متابعة الجرائم الدولية

 العقبات الدولية: لفرع الثانيا

المحمية التي تحول دون متابعة ومالحقة المتيمين  بعد أن أشرنا إلى أىم العقيات 
اإلسرائيميين عن جريمة حصار غزة يوجد أيضا العديد من العقبات الدولية التي تعترض 

: وتقف حاجزا أمام مالحقتيم ولعل من أىم ىذه العقبات الدولية ما يمي

 يةتحكم الدول العظمي في مجمس األمن وتسييس محكمة الجنايات الدول: أوال 

من أىم األسباب التي تعرقل الفمسطينيين لموصول إلى العدالة القضائية الجنائية  
الدولية ىو التواطؤ العالمي واإلقميمي من قبل الدول والمنظمات الدولية وعمى رأسيم مجمس 
األمن، كما أن ىيمنة اإلسرائيميين عمى صناعة القرار عمى المستوى الدولي، وتحكم الواليات 

عمى مجمس األمن من خالل الفيتو لن يسمح بصدور قرار عادل بمالحقة المتيمين المتحدة 
اإلسرائيميين أمام المحكمة الجنائية الدولية، كما أن المجتمع الدولي مستمر في تبني سياسة 
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انتقائية في تطبيق قواعد الشرعية الدولية في حال ارتكاب الجرائم وىذا واضح في أكثر من 
االزدواجية في التعامل، ولكن يمكن الوصول إلى قرار عادل عن طريق  مناسبة تجمت فييا

 .1إنشاء محكمة جنائية دولية خاصة 

 :عدم االعتراف بالدولة الفمسطينية: ثانيا 

ىو فتح الباب اللتحاقيا بالجمعية ( غير عضو)إن االعتراف بالدولة الفمسطينية  
عضويتيا الكاممة، وىذا يعني حق الدولة في العامة لممحكمة الجنائية الدولية والحصول عمى 

تحريك الدعاوى الجنائية ضد االحتالل اإلسرائيمي، كما أن حصول الدولة الفمسطينية 
بعضوية مراقب في األمم المتحدة لن يسيل ميمة عرض الجرائم اإلسرائيميين عمى المحكمة 

 الجنائية الدولية

 نظام األساسي لممحكمة الجنائية الدوليةإحجام أغمب الدول العربية االنضمام ل: ثالثا

إن بقاء أغمب الدول العربية خارج إطار النظام األساسي لممحكمة الدولية ليس في  
صالح الفمسطينيين، ألن غياب أي دولة عن مظمة االنضمام ليذا النظام لن يحول دون 

يحرميم من سريان أحكامو عمييا، كما حدث في قضية دارفور بميبيا، كما أن الغياب س
 .2المشاركة في صياغة أو تعديل عمى المكاسب المتحققة في صياغة مواد نظام روما

 اختالف االجتهاد القضائي و ضعف التعاون فيما بين الدول: رابعا 

ذلك في تطبيق مبدأ االختصاص العالمي في عدم استقرار االجتياد القضائي  ظير 
في الدولة الواحدة أو بين الدول عندما يخص األمر بالمحاكمات الجنائية وفق مبدأ 

 االختصاص العالمي، حيث أن القضاء الفرنسي اعتمد في قضية الرئيس الميبي السابق
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اد متابعتو بتيمة تفجير طائرة مدنية، ذلك أن معمر القذافي عمى العرف الدولي واستبع 
العرف الدولي يعارض متابعة رئيس دولة أثناء أداء الوظيفة ويترتب عمى ىذا اختالف 

االجتياد القضائي بين الدول إلى تراجع أداء العدالة الجنائية التي تعتبر من أىم متطمبات 
، سيؤدي إلى ازدواجية .1رائيميين المعاصرة في حماية اإلنسانية األكثر خطورة وخاصة اإلس

في تطبيق القانون اإلنساني بين المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الجنائية المحمية وىذا لن 
. 2يكون في مصمحة ردع جرائم القانون الجنائي الدولي

إن غياب التنسيق بين الدول في تنظيم ردع الجرائم الدولية يواجو صعوبات في تطبيق 
العالمي، ألنو يقوم عمى أساس التعاون الدولي في تنفيذ التزام التسميم أو االختصاص 

وعادة ما تحتج الدول عدم وجود اتفاقية دولية ثنائية أو متعددة تنظيم عممية تسميم ( المحاكمة
ة والدولة المطالبة بتسميم أو عادة ما تكون عممية التسميم بالمجرمين بين الدول الطال

 جرمين، وىذا يؤدي إلى تأخير المحاكمات و محدودية المالحقة الجنائيةمشروطة بتبادل الم
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عدم مشروعية الحصار اإلسرائيمي المفروض عمى مما سبق حقيقة مفادىا  نستنتج  
أىالي قطاع غزة، وذلك النتياكو عددا من قواعد القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي 

خاصة بعد أن تداخمت أثار العدوان الجنائي الدولي ق اإلنسان وكذلك القانون لحقو
اإلسرائيمي عمى قطاع غزة، مما أدى إلى تفاقم انعكاساتو الكارثية عمى حياة أىالي 

القطاع، فمع غياب النص القانوني الذي يجرم الحصار زمن النزاعات المسمحة إال أنو 
 .أم بحرا أم جوا ثمة قواعد قانونية تضبط تنفيذه ميما كانت الوسيمة التي ينفذ بيا سواء برا

 :ومن أىم النتائج التي توصمنا ليا من خالل دراستنا ما يمي
أن حصار غزة ىو إغالق محكم تفرضو القوى الصييونية المحتمة دفعا ألىل غزة  -  

 .إلى تحقيق مطالبيا
وفوز  2006بدأ الحصار عمى غزة عقب االنتخابات التشريعية الديمقراطية لعام  -  

حيث ييدف ىذا الحصار إلى إذالل الشعب الفمسطيني ومحاولة إسقاط حركة حماس بيا، 
 .الحكومة المنتخبة بفرض آليات مستمرة من أجل تحقيق ىذا اليدف

المحتمة في األراضي الفمسطينية عامة وقطاع غزة خاصة مسؤولة عمى  ىإن القو -  
مة اإلنسان، وجو الخصوص ىي مسؤولة عن حياة المواطنين وعيشيم بمستوى مالئم لكرا

وفي ىذا اإلطار تأتي سياسة الحصار مخمة بكافة القوانين الوضعية التي نصت عمى 
 .التزام االحتالل بجممة من الواجبات تجاه الشعوب المحتمة

يظير الحصار في آليتين واضحتين تبدأ بإغالق المعابر وتفضي إلى قطع الموارد   - 
معابر إلى التضييق الشامل والمعاناة القاسية الحياتية عن المحاصرين، مما أدى إغالق ال

والمعاممة الالإنسانية لممحتاجين لمسفر من المرضى وطالب العمم ورجال األعمال واألسر 
 والحجاج

يشكل حصار غزة انتياكا صارخا لمقانون الدولي اإلنساني وفي نفس الوقت تنطبق   - 
اف عديدة إال أنيا تشكل جريمة عميو من ناحية التكييف القانون الجنائي الدولي أوص
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مكرر من نظام روما األساسي  8العدوان في أصميا طبقا لما ورد في نص المادة 
 1998.لسنة

إن توثيق جرائم االحتالل بما فييا جريمة حصار غزة بالغ األىمية من أجل التمكن  - 
األدلة وتتالشی من مالحقة االحتالل وتحميمو المسؤولية الدولية، فبدون التوثيق قد تضيع 

اآلثار وتختفي المعمومات وبعدىا تصبح أي محاولة لمقاضاة المسؤولين اإلسرائيميين 
 .مستقبال جيد عقيم

إمكانية مالحقة االحتالل اإلسرائيمي عمى جريمة حصار غزة أمام المحكمة الجنائية   - 
عن طريق الدولية أو عن طريق إنشاء محاكم خاصة بقرار من مجمس األمن الدولي أو 

 .المحاكم الوطنية الفمسطينية، و لكن ذلك يبقى مرىونا بزوال العقبات التي تحولو
 :التوصيات

دانتيا إعالميا وفضح تمك مراكز حقوق اإلنسان   -  متابعة جرائم الحصار المستمرة وا 
 .الجرائم وتقديم منشورات دورية بذلك في وسائل اإلعالم المختمفة

من المجتمع اإلسالمي والدولي بالعمل عمى فك الحصار عن القطاع ورفع  أملن -  
 .الظمم عن المضطيدين

العمل عمى تقوية الجبية الداخمية الفمسطينية والتعالي عمى الخالفات واعتبار قضية   -
حصار غزة عمى سمم أولويات الشعب الفمسطيني حتى يتسنى ليم دحر االحتالل وتحقيق 

 .الحرية
تقديم الدعاوى إلى مختمف المنظمات الحقوقية حول أضرار ل آلياتي إيجاد ينبغ  -

 .الحصار وأثاره
السعي لضمان أغمبية كبيرة في مجمس األمن إلنشاء محاكم خاصة لفرض البد من  - 

عقوبات عمى إسرائيل أو أن يعطل عمى الواليات المتحدة األمريكية استخدام حق الفيتو 
   .لباعتبارىا حميفة إسرائي
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. 2006القاىرة، 
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1984 .
في حماس من المعارضة إلى السمطة  -األداء االقتصادي لحماس في ظل السمطة، أحمد الحيمة -3 

. 2009، الطبعة األولى، مركز اإلعالم العربي، الجيرة، -قراءة في أبعاد التجربة و أفاقيا
لبنان، المغرب، اليمن،  -، المحكمة الجنائية الدولية والدول العربية أحمد صبوح الحاج سميمان -4 

 .2011ن طبعة، مؤسسة عامل الدولية، بيروت، قطر، مصر، دو
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2010 .
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. 2001اإلسكندرية، 
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. 2011التوزيع، عمان، و
، السياسة الخارجية التركية تجاه القضية الفمسطينية، دون طبعة، مؤسسة الوراق طارق زياد الشرطي -9 

. 2013لمنشر و التوزيع، عمان، 
، المحكمة الجنائية الدولية االختصاص وقواعد اإلحالة الطبعة األولى، عادل عبد اهلل المسدي  -10 

. 2002دار النيضة العربية، دون بمد نشر، 
، مسؤولية الفرد الجنائية عن الجريمة الدولية، دون طبعة، دار المطبوعات عباس هاشم السعدي -11 

. 2002الجامعية، اإلسكندرية، 
، دراسات في العدوان اإلسرائيمي عمى قطاع غزة، الطبعة األولى، مركز الزيتونة عبد الحميد الكيالي -12

. 2009لمدراسات و االستشارات، بيروت، 
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، إسرائيل والقانون الدولي اإلنساني، الطبعة األولى، مركز الزيتونة د الرحمن محمد عميعب -13 
. 2011لمدراسات واالستشارات، بيروت، 

، مفيوم الجرائم ضد اإلنسانية، دون طبعة، ديوان المطبوعات الجامعية، عبد القادر البقيرات -14 
. 2011الجزائر، 

ة القضائية الفمسطينية الواقع وآفاق مالحقة المجرمين الدوليين، دون الوالي عبد القادر صابر جرادة، -15 
. 2013طبعة، مؤسسة الضمير لحقوق اإلنسان، غزة، 

، ىولوکست غزة في نظر القانون الدولي، الطبعة األولى، دار الفكر، دمشق، عبد اهلل االشعل -16 
2010 .

لعقاب عمييا، دون طبعة، دار النيضة العربية، ، الجرائم الدولية وسمطة اعبد الواحد محمد الفار -17 
. 1996القاىرة، 

، القانون الدولي اإلنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدولية، الطبعة عمر محمود المخزومي -18 
. 2009األولى، دار الثقافة لمنشر و التوزيع، عمان، 

المحكمة الجنائية الدولية، دون الطبعة، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية،  ،فرح عموائي هميل -19 
2009 .

، جريمة اإلبادة الجماعية في القانون الدولي، الطبعة األولى، دار وائل لمنشر قيس محمد الرعود  -20 
. 2010و التوزيع، عمان، 

تصاصاتيا، الطبعة األولى، دار الثقافة ، المحكمة الجنائية الدولية الدائمة واخلندة معمر يشوي -21 
 .2010لمنشر و التوزيع، عمان، 

، الطبعة الثانية، مركز الزيتونة -شريان حياة أم أداة حصار؟-قطاع غزة محسن صالح، معابر -22
. 2009لمدراسات و االستشارات، لبنان، 

الثانية، مركز الزيتونة ، معاناة قطاع غزة تحت الحصار اإلسرائيمي، الطبعة محسن صالح -23 
 .2009لمدراسات و االستشارات، لبنان، 

تطور مفيوم جرائم اإلبادة الجماعية في نطاق  معمر رتيب عبد الحافظ و حامد سيد محمد حامد، -24
. 2016المحكمة الجنائية الدولية، الطبعة األولى، المركز القومي لإلصدارات القانونية، القاىرة، 

، دروس في القانون الجنائي الدولي، الطبعة األولى، دار النيضة العربية، سنيمحمود نجيب ح -25 
. 1960القاىرة، 
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، المحكمة الجنائية الدولية، دون طبعة، منشورات نادي القضاة، القاىرة، محمود شريف بسيوني -26 
2001 .

 1990ة،، المنظمات الدولية، طبعة العاشرة، دار النيضة العربية، القاىرمفيد شهاب-27 
العميمات، جريمة العدوان في ظل النظام المحكمة الجنائية الدولية، الطبعة األولى، دار نايف، حامد  -28

. 2010الثقافة لمنشر و التوزيع، عمان، 
الحصار، الطبعة األولى، مركز الزيتونة لمدراسات و االستشارات، بيروت،  وائل أحمد سعد، -29 

2006 .
، مركز الزيتونة لمدراسات و 2010-2006الموقف الروسي تجاه حركة حماس ، وسام أبي عيسى -30 

 .2011االستشارات، بيروت، 
، جرائم الحرب في القانون الدولي المعاصر، دون طبعة، دار ىومة لمطباعة والنشر و وثوقي جمال -31

 .2013التوزيع، الجزائر، 
 :الرسائل الجامعية  -
:  األطروحات• 
دكتوراه، جامعة  رسالة، إجراءات التقاضي أمام المحكمة الجنائية الدولية، إبراهيم صالحخالد محمد  -1

 2009عين شمس، 
، دور القضاء الدولي الجنائي في مكافحة الجريمة الدولية، أطروحة دكتوراه، فريجة محمد هاشم -2 

 .2014-2013جامعة بسكرة، 
بة عمى حصار االحتالل اإلسرائيمي القطاع غزة، ، المسؤولية المترتنبهان سالم مرزق أبو جاموس -3

 2014.أطروحة دكتوراه في القانون الدولي العام، األكاديمية العربية الدنمارك،
:  المذكرات• 

 الماجستير
، مذكرة -حصانة رؤساء الدول أمام المحكمة الجنائية الدولية دراسة تحميمية ،ماهر أسامة ناصر مسعود

. 2008مقدمة لنيل درجة الماجستير في القانون العام، جامعة األزىر، غزة 
التطورات الداخمية و أثرىا عمى حركة المقاومة اإلسالمية حماس، مذكرة الماجستير  معتز سمير الدبس، 

. 2010عة األزىر، غزة، في العموم السياسية، جام



 قائمة  المراجع 
 

81 
 

، اثر االعتراف بالدولة الفمسطينية عمى مسؤولية إسرائيل عن جرائميا فارس رجب مصطفى الكيالني 
بحق الشعب الفمسطيني، مذكرة تخرج لنيل شيادة ماجستير في القانون العام، جامعة األزىر، غزة، 

2013.  
، مذكرة مقدمة النيل درجة الماجستير في التاريخ 1993-1987في قطاع غزة خالل االنتفاضة األولى 

 2004.الحديث والمعاصر، الجامعة اإلسالمية، غزة، 
مسؤولية دولة االحتالل عن انتياكات حقوق اإلنسان، مذكرة لنيل شيادة الماجستير في  ،أحمد العروسي

. 2007-2006القانون الدولي العام، جامعة ابن خمدون، تيارت، 
 -2014الصحفي العربي إزاء العدوان اإلسرائيمي عمى غزة عام  أمينة رجب محمد زيارة، الخطاب -2 

 .2016، مذكرة مقدمة لنيل درجة ماجستير، الجامعة اإلسالمية، غزة، -دراسة تحميمية مقارنة
، دور القضاء الجنائي الدولي في حماية حقوق اإلنسان، مذكرة تخرج النيل شيادة خياطي مختار -3

.  2011العام، مدرسة الدكتوراه القانون األساسي والعموم السياسية،  الماجستير في القانون الدولي
، مذكرة لنيل درجة الماجستير -دراسة شرعية -، جريمة حصار غزة ضياء عالء الدين محمود أحمد -4

. 2011في الفقو المقارن، الجامعة اإلسالمية، غزة، 
ائيمية لحقوق الفمسطينيين المدنية والسياسية  ، االنتياكات اإلسرعدنان عبد الرحمن إبراهيم أبو عامر -5 
حصار قطاع غزة و انعكاساتو عمى عالقة إسرائيل مع اإلتحاد األوروبي، رسالة  عمي فوزي النزلي، -6 

. 2016، جامعة األقصى، فمسطين  غزة ، الماجستير 
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 المجاالت 
المسؤولية الجنائية الدولية عن الجرائم الناتجة عن العدوان عمى غرة، مجمة الفكر،  ،أحمد سي عمي -1 

. ، جامعة بسكرة، دون سنة5العدد 
، مجمة 1945، األمم المتحدة في نصف قرن، دراسة في تطور التنظيم الدولي منذ عام حسن نافعة -2 

. 1995، الكويت، 202عالم المعرفة، العدد 
، الحصار اإلسرائيمي المفروض عمى قطاع غزة في ضوء أحكام القانون محي الدين يوسف خولة -3 

. 2011الدولي العام، مجمة جامعة دمشق لمعموم االقتصادية والقانونية، العدد الرابع، جامعة دمشق، 
خالل ، أركان جريمة العدوان في النظام األساسي لممحكمة الجنائية الدولية من شبل بدر الدين -4 

  2010.، جامعة بسكرة، 12المؤتمر االستعراضي بكمباال، مجمة المفكر، العدد
، جامعة الدول العربية، 60، فمسطين الجغرافيا و الديموغرافيا، مجمة شؤون عربية، العدد صالح حسن -5

. 1989تونس، 
غزة، المجمة  ، اآلثار النفسية واالجتماعية الناتجة عن حصار قطاععبد الرؤوف احمد الطالع -6 

. 2016، غزة، 66العربية لمدراسات األمنية، العدد 
. 2008، الحصار، مجمة األمام، العدد الثامن، الجامعة اإلسالمية، غزة، ماهر أحمد راتب السوسي -7 
، التكييف الشرعي والقانوني لمحرب عمى غزة، ماهر حامد محمد الحولي وعبد القادر محمد جرادة -8 

. 2011إلسالمية، العدد الثاني، غزة، مجمة الجامعة ا
اإلنساني، مقال منشور، وكالة ر بالمر من منظور قانون الدولي وقراءة في تقري معتصم عوض، -9 

. 2011الوفاء لألنباء و المعمومات الفمسطينية، 
:  التقارير

المعابر الحدودية وأثرىا عمى حياة السكان المدنيين في قطاع غزة،  سياسة الحصار الشامل واغالق -1
. 2007تقرير صادر عن المركز الفمسطيني لحقوق اإلنسان، 

، سمسمة القانون الدولي اإلنساني، مركز 11مكانة قطاع غزة في القانون الدولي اإلنساني، تقرير رقم  -2 
 2008.الميزان لحقوق اإلنسان، 

يح معبر رفح، تقرير صادر عن مسمك مركز لمدفاع عن حرية الحركة أطباء لحقوق من يحمل مفات -3
 .2009اإلنسان، 
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، تقرير بالمر جريمة ضد اإلنسانية، الجمعية الفمسطينية الحقوق اإلنسان، مصطفى أحمد أبو الخير -4
 2010.فمسطين، 

ثة أعوام من العدوان اإلسرائيمي اثر سياسة الحصار اإلسرائيمي عمى المدنيين في قطاع غزة بعد ثال -5 
 عمى قطاع غزة، تقرير صادر عن المركز الفمسطيني لحقوق اإلنسان،

2011-2010 
، التداعيات و التوصيات، تقرير صادر عن مركز المعمومات و دعم اتخاذ القرار ، جيفري بالمر -6

. 2011السمطة الوطنية الفمسطينية، وزارة الخارجية و التخطيط، فمسطين، 
 االتفاقيات الدولية : 

في سان فرانسيسكو، في ختام مؤتمر األمم المتحدة  1945جوان  26األمم المتحدة الموقع في  ميثاق -1
ام ، الممحق بالنظ1945أكتوبر / تشرين األول 24الخاص بنظام الييئة الدولية، دخل حيز النفاذ في 

. األساسي لمحكمة العدل الدولية
 1948ديسمبر / كانون األول 10وق اإلنسان الصادر في باريس، بتاريخ العالمي لحق اإلعالن -2 

(. 3د)ألف  217بموجب القرار 
المتعمقة بحماية األشخاص المدنيين في وقت  1949أب  12اتفاقية جنيف الرابعة الصادرة بتاريخ  -3 

. 1950أكتوبر / تشرين األول 21الحرب، التي دخمت حيز النفاذ في 
كانون  27، التي دخمت حيز النفاذ في 1969ماي  23ا لقانون المعاىدات المبرمة في اتفاقية فين -5 

.  1980يناير / الثاني 
 1993.سبتمبر / أيمول  13التي تم توقيعيا في  1993اتفاقية أوسمو لعام  -6
، التي دخمت حيز 1998يوليو  17اتفاقية نظام روما األساسي لممحكمة الجنائية الدولية المبرمة في  -7 

. 2002جويمية  1النفاذ في 
  البروتوكول

، المتعمق بحماية 1949أغسطس /آب 12اإلضافي األول الممحق باتفاقية جنيف الرابعة المعقودة في  -1
 1977.جوان l0لمؤرخ في ضحايا المنازعات المسمحة الدولية ا
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ائح  الدولية  لووال  تالقرارا
، المنعقد في 063فصل  06، الصادر عن مجمس األمن الدولي في الجمسة رقم 1860القرار رقم  -1

، موضوعو الحالة في الشرق األوسط بما في ذلك قضية فمسطين، 2009يناير  08مجمس األمن في 
 S2009/1860رمز الوثيقة 

األعمال اإلسرائيمية غير القانونية في القدس الشرقية   -10/  14 -د إط )قرارات الجمعية العامة  -2
 A/RES/ES-10/14  .(12December 2003المحتمة وبقية األراضي الفمسطينية المحتمة

 10/11/1956القرارات التي اتخذتيا الجمعية العامة في دورتيا االستثنائية الطارئة األولى، بتاريخ -3
، األمم (A/3354) 1الدورة االستثنائية الطارئة األولى، الممحق رقم : الجمعية العامة، الوثائق الرسمية

  1974المتحدة، نيويورك، 
مايو  25 المنعقدة  بتاريخ 3217التي اتخذىا مجمس األمن في جمستو ( 1993)827الالئحة رقم  -4

. 93 -30626، المتضمنة إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الخاصة يوغسالفيا  سابقا، وثيقة رقم 1993
تشرين  8المنعقدة بتاريخ  9453التي اتخذىا مجمس األمن في جمستو ( 1994) 955الالئحة رقم  -5 

-43746لرواندا، وثيقة رقم المتضمنة إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الخاصة  1994نوفمبر / الثاني
94. 
 

  :المواقع االلكترونية -
- http://www.ochaopt.org 
- http//www2ohch.org 
-http : / / www . mokarabat . com  

- http : / / www . alukah . net 

- www . kampala . icc _ cpi . info / fr 
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المذكرة  مــلخص

 

 أثاره ظهرت التي الخطيرة، الدولية الجرائم من غزة حصار بان القول إلى نتوصل النهاية في

 حصار قضية لتكون دافعا ذلك كان مما النواحي مختمف من القطاع سكان عمى الجسيمة

 ثارهآ من يعانون او مازال و والزالت العام الرأي شغمت عالمية قضية غزة

 خاصة اهتمام أي تنال لم التي و الوطنية أو الدولية سواء العديدة المواقف من بالرغم 

 األمن و السمم حافظ يعتبر الذي و الدولي األمن مجمس و الدولية الجنائية المحكمة من

 تفكك إلى باإلضافة األمن، مجمس عمى أمريكا هيمنة ذلك وراء السبب لعل و الدوليين

 ثانياًا  الفصائل ثم من و أوال فمسطين جعل و الوطنية المصالحة عدم و نيالفمسطي الشعب

: الكلمات المفتاحية
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