
 

 :مشروع غير ليس خطأ بل  حصار غزة

  المتحدة األمم واستجابة الدولي القانون بين حصارال عوض
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  وتقدير شكر

  

 بروديرلينكلود و  سكوبييانإ تشمل ةيدعد  شخصيات بارزة قامت بهاوأبحاث دراسات لىإ هذه العمل ورقة دستنت

  .بشارات وجورج

 المسائل في يضخو خالل الكريمة اتوجيهاتهم على بشارات وجورج كرمأ لسوزان وحار خاص شكرب أتوجه

 عميق بامتنان أشعر ،وأخيراً.  بعمليهمايمانوإ لصداقتهما حداد بسامو موسى جمانةى لإ الشكرأتوجه بكما .  الناشئةالقانونية

 من تنمكّت امل بدونه يوالذ دعمهل في الجامعة األميركية في بيروتالدولية  والشؤون العامة للسياسات فارس عصام معهدل

بصورة و  وسارين كاراجرجيانبولسزكي و الحوري رمزيو خوري راميى لإ أتوجه بالشكرو ،المشروع هذاإنجاز 

     .مقدسي كريمخاصة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 

  

  

  



 

I.  مقدمة  

  

 الضفة في دولي مسلح نزاع يف شاركمأنها طرف  فكرة إسرائيل عّززت الثانية، الفلسطينية االنتفاضة اندالع منذ

 األمم ميثاق من 51 لمادةا بموجب النفس عن لدفاعا تلجأ إلى أنأوالً،  نهايمكن هأن تزعم عليه، وبناء. 1غزةقطاع و الغربية

 قوانينفيه  قتطّب في حالة وجود احتالل حتى القانون، إنفاذ خاللالمسموح بها  لكت تتجاوز قوة مثانياً، أن تستخدو ،المتحدة

 سبتمبر/ أيلول  11 هجمات على رداً اأقّر اللذان ،)2001 (1373 و) 2001 (1368 األمن مجلس يؤكّد قرارا .االحتالل

 النفس عن لدفاعا إلى اللجوء ريبّر الذي األمر اً،مسلح اًهجوم تعتبر اإلرهابية الهجمات أنعلى  المتحدة، الواليات على

 يكون أن يمكنال  "،القائم القانوني الجدل من الرغمب هنإ قولتل  األمرهذا ائيلإسر تستخدم .51 المادة المنصوص عليه في

 القوة باستخدامفي الواقع  لها يسمحمما  مسلح،ال هجومال تعريف يناسب سرائيلإ ضد يرهاب اإلاالعتداء أن في شك هناك

 المحتلة األراضي " علىالحرب قوانين يقتطببالتالي  يمكن إنه سرائيليونإ مسؤولون ويقول. 2"الكيانات تلك ضد العسكرية

 القائم القانوني النظام مع يتعارض هذا أن بيد .3"فيها جريي المسلح الصراع دام ما ، على حد سواءالمحتلة غير واألراضي

      .المسألة هذه بشأن

 قانون مهينظّستمر الم القوة استخدام أن حين في النفس، عن الدفاع في الشرعي الحقالحرب  مسّوغات قانون منظّي

 مسّوغات قانون (القوةفي استخدام  لشروعل قانوني رمبّر هو النفس عن دفاعال كون دائماً نالنظاما توافقي ال. 4الحرب

 القوة استخدام يكون حين لذلك،). الحرب قانون (الحربي االحتالل في الحال هو كما المستمر القوة الستخدام وليس ،)الحرب

 وفقاً ذلك، على وعالوة. متاحة انتصاف وسيلة القوةاستخدام  في الشروع في الحقال يكون  ،قد أقيم واالحتالل بدأ قد

 ألغراضالمتوفرة تلك هي المحتلة األراضي في  المسموح بهالقوةل باالحتالل القائمة السلطة استخدامفإن  االحتالل، لقوانين

           .حفظ النظام أو القانون إنفاذ

 ضد القوة الشروع في استخدام في الحق أنب قولها في التمييز هذا ؤكدت) ICJ (الدولية العدل مةمحك أن حين في

 الغربية الضفة من المتواصلة الهجمات أن على إسرائيل تصّر ،5باالحتالل القائمة للسلطة متاحاً ليس المحتلة األراضي

 أن علىإسرائيل  صّرت. المتحدة مماأل ميثاق من 51 ةالمادء إلى نشو ىّدأ مما اًمسلح اًهجوم لتشكّليها ع غزة وقطاع

                                                            
1  H.C. 7015/02، 352 إسرائيل في العليا المحكمة عن الصادرة األحكام) 6 (56 ،والسامرة يهودا منطقةفي  العسكري القائد ضد عجوري، 

 صراع إنه ،متعلق بتطبيق القانون نشاطب ليسهو و .والسامرة يهودا مناطق في عنيف صراع حدث ،2000 سبتمبر / أيلول أواخر منذ. ("358

     ]العسكري القائدبيلي  فيمايشار إليه ) [."مسلح
2  H.C. 769/02، 10 الفقرة إسرائيل في العليا المحكمة عن الصادرة األحكام إسرائيل، حكومة ضد إسرائيل في بالتعذي لمناهضة العامة اللجنة .

   ]التعذيب لمناهضة العامة اللجنةب يلي فيمايشار إليها [
 طريق عن فقط حوسمم اإلرهاب ضد نفسها عن إسرائيل دفاع بأن القائلة الحجة أنفي  ]اإلسرائيلية الحكومة [موقفيتمثل (" .نفسهالمرجع السابق  3

    ".)هي مرفوضة القانون إنفاذ وسائل
على  متاح) 2009 )فبراير(شباط  / )يناير(كانون الثاني  (،.Was the Gaza Campaign Legal?, 31 Nat’l Sec. L. R ، لبانيفيداد راجع  4

http://ssrn.com/abstract=1364608 ] بلبانيلي  فيمايشار إليه[     
 سرائيلإل) (يوليو/ تموز  4 (141 الفقرة ،63 الدولية العدل محكمة 2004 المحتلة، الفلسطينية األرض في جدار تشييد عن الناشئة نيةالقانو  اآلثار 5

     ]الجداربشأن  الدولية العدل محكمةقرار ) [."المنطبق الدولي قانونلل طبقاً ذلك مع تبقى المتخذة التدابير "ولكن مواطنيها حماية وواجب حق



 

 حتاللاال خالل به مسموحالقوة ال تخداماس نطاق تحدىت اأنه أي ،القائم القانوني لنظامل تحد إلى سرائيلإ حجة ترقى

 عمليةل الشامل يقانونال هماستعراض في وآخرون بشارات جورج الحظ وكما. النفس عن للدفاع القانوني التعريف وكذلك

 وهذا هو. ومتعمدة واعية القانون تغييرل إسرائيل محاوالتفإن  ،غزة على سرائيلياإل الهجوم  وهي،المصبوب الرصاص

   :سرائيليةاإل العامة العسكرية النيابة في الدولي القانون لشعبة السابق الرئيس به أدلى ذيال البيان

  

 فعلأي  أن فكرة على اليوم بأكمله الدولي القانون يستند. به قبلي سوف العالم فإن طويلة، لفترةما  بأمر مقمت إذا

نحن . االنتهاكات خالل من الدولي القانون متقّدي. ..البلدانما يكفي من  إذا نفذّه مسموحاً به يصبح اليوم عنه منهي

 الصعب من جعلت عقبات هناك كانت ،البداية في. ابه دفعن أن علينا وكان المستهدف االغتيال فكرة نااخترع

  .7الشرعية حدود قلب في أصبحت ،سنوات ثمانيبعد . قانونيةال قوالبال في بسهولة هاإدراج

  

 تحتلها، التي األراضي داخل المميتة القوةأن تستخدم  باالحتالل القائمة لسلطةل مكنيال  االحتالل، لقوانين وفقاً

 الشرعي ستخداماال عيتوسو القانون تغيير التمييز هذا إزالة من شأن. القانون إنفاذ عمليات خالل المتاحة القوة فقط ولكن

 المدنيين ضد باالحتالل القائمة السلطة جانب من بالحر إعالن ريبّرفهو  االحتالل، حالة في. كبير بشكل العسكرية للقوة

 القانون مستقبلبشأن  مهماً سؤاالً االحتمال هذا يثير. مضاعف بشكللحرب با سريعي التأثر يجعلهم مما تحتلهم التي

 الحتاللبا القائمة السلطة ضد مسلح هجوم ارتكاب المحتلة األراضي من ةلدولتابع ل غير لكيان يمكنهل : الدولي اإلنساني

 النظام يلغي لذلك أن يمكنهل  كذلك، األمر كان وإذا لقوة،ل عادلال ستخداماال تفعيل وبالتالي 51 المادة في المقصود المعنىب

        بالفعل؟ قائماً االحتالل يكون عندما الحال هو كماالقائم  القانوني

 أن يجد اآلراء في توافقال أن ضأفتر ،السؤال من يتضح كما القانونية المسألة هذه تسوية عدم من الرغمب

 على الحرب نعاليمكنها إ الباالحتالل  القائمة السلطة أنو انتفقي ال الحرب، وقانونالحرب  مسّوغات قانون النظامين،

 قد العالم، في علىاأل القانونية سلطةوهي ال الدولية، العدل محكمة أن واقع على يافتراض أبني. تحتلها التي األراضي

 كافية مناقشة توجد ال أنهب اتحليله باعتراض على واحدة دولة تقدمت  الوقت،ذلك ومنذ المسألة، هذه بشأن بالفعلت حكم

ومخالفتها  احججهفقد قامت  الدولي، القانون في ملموساً  تحوالًتحقق لم إسرائيل  أنحين في. القانونفي  التحول لتبرير

 وبالتالي  تقديرأقل على الحرب وقانونالحرب  مسّوغات قانون بين صلاالفالحد   بتمويهالقائمة الدولية لقواعدالمستمرة ل

        .الوضوح تحقيق الدولية العدل محكمة حاولت حيث االلتباس خلق
                                                            

/ حزيران  8 مونيتور، ساينس كريستيان  ?Never mind the ‘Freedom Flotilla.’ Is Israel’s Gaza blockade legalماركواند،  روبرت 6

‐.http://www.csmonitor.com/World/Middle‐East/2010/0608/Never‐mind‐the‐Freedom‐Flotilla  متاح على،2010 يونيو

Is‐Israel‐s‐Gaza‐blockade‐legal ]ماركواندب يشار إليه فيما يلي[    
 علىمتاح  ،2009 فبراير/ شباط  5 هآرتس، ،Consent and Advise بالو، ويوري فيلدمان يوتام راجع  7

http://www.haaretz.com/hasen/spages/1059925.html جيمس  كاريو الترك سارةو كراولي تيموثيو بشارات جورج نقلها كما

 Israel’s Invasion of Gaza in International Law, 38 Denv. J. Int'l L. & Pol'y 41, 55ساندرز، وآنا راداكريشنانعقيلة و وروز مشعان

      ]بشاراتب يشار إليه فيما يلي. [)2009(



 

 التابع األمن مجلس تعامل دراسةأقوم ب حالة، كدراسة غزة قطاع على سرائيلإ تفرضه الذي الحصار ياستخدامب

 عبر منحه هأدام هولكن الخالف، هذا حل في فقط فشلي لم أنه ذلك من ستنتجوأ االلتباس هذاع م) UNSC( المتحدة لألمم

 مجلس تناول فقد الحصار، شرعية عدم على التأكيد من بدالً ذلك، إلى باإلضافةو. المخالف لطرفل المبالغ فيه اإلذعان

 فيه األعضاء للدول السليم التوجيه مقّدي لم األمن جلسم فإن وبذلك،. فقط سياسية مسألة باعتبارها اإلنسانية األزمة األمن

 عن فضالً الخاصة شرعيته تقويض إلى أدىو عقوبة دون من الدولي القانوني النظام إهانة مواصلةب سرائيلوسمح إل

 دعم ليالدو مناأل مجلس من الفشل هذا تصحيح يتطلب. المتحدة األمم ميثاقبموجب  واجباته وألغى الدولي القانون شرعية

 طبيعةعلى  ديكالتأ يشمل هذاو.  ومعالجتهغزة لحصار هتقييم في اإلنساني القانونعلى  يزركالت خالل من القانون سيادة

   .الدولي القانون النتهاكها سرائيلإ على عقوبات وفرض ةالشرعي غير الحصار

 إلى أدت التي غزة قطاع في لفيةالخ توفيرب أبدأ سوف القانون، سيادة دعمفي  الدولي األمن مجلس فشل إلثبات

 مماأل نأ كيف نبّيثم سأ. الدولي اإلنساني لقانونا بموجب شرعي غير الحصار أن ذلك بعد ظهرأ وسوف. الحصار فرض

 األزمة مع تعامله بين غريبال تناقضالو الدولي القانون احترام في األمن مجلس فشل بسبب الخاص هاميثاق كتنته المتحدة

تكون  حيث سوداء قانونية ثغرة غزة في الوضع يجعل التناقض هذاف. الدولية الحاالت دراسات من غيرهاو غزة قطاع في

 بحاثألل أسئلة طرح عن فضالً القصور هذا لمعالجة المتحدة األمم إلى توصيات تقديمب وأختتم. لقانونل خالفاًاً حق القوة

    .مستقبليةال

  

إ: خلفيةال .II  غزة على المفروض روالحصا واالحتالل سرائيل

  

  
  

 من جزءاً يكونأن  اًمزمع وكان البريطاني، االنتداب في ظل التاريخية فلسطينالغربية ل الحدود غزة قطاع ليشكّ

أصبح  ،1948 عام اإلسرائيلية العربية الحرب أعقاب في .8المتحدة مماأل طرحتها التي التقسيم خطة في الفلسطينية الدولة

                                                            
 على متاح) 1947 (،U.N. Doc. A/RES/181(II) فلسطين، في المستقبلية الحكومة) II (181 القرار ،181 المتحدة العامة لألمم الجمعية  قرار 8

http://domino.un.org/unispal.nsf/0/7f0af2bd897689b785256c330061d253  



 

 

                                                           

 فك خطة (2004 يونيو/ حزيران  6 بتاريخ لةالمعّد االرتباط فك لخطة وفقاًو ،2005 أغسطس/ آب  في  

 بما غزة، قطاع من العسكرية التحتية بنيتها وأخرجت مستوطنة 21 تكوفكّ مستوطنً  9000 سرائيلإ سحبت ،)االرتباط

 وشبكات الكهرباء على بسيطرتها إسرائيل واحتفظت. 17غزة قطاع على قتطّب التي كريةالعس أوامرها جميع ذلك في

 السلكية االتصاالت وشبكة الضريبية العائدات وتوزيع الكهرومغناطيسي والمجال السكاني والسجل الصحي الصرف

 
 On the Fourth Geneva Convention in the Occupied Palestinian Territory, 44 Harv. Int’l L.J. 65, 78 أردي إيمسيس، راجع  9

  ]بإيمسيس يشار إليه فيما يلي. [)2003(
  48  أعاله،7الحاشية   بشارات، 10
 الى إسرائيل ودعا" الحرب طريق عن األراضي االستيالء على جواز عدم "القرار أكد) (1967 (242 المتحدة مجلس األمن التابع لألمم  قرار 11

 أعلن) (1979 (446 متحدةال مجلس األمن التابع لألمم قرار أيضاً وراجع ،.)"األخير النزاع في تي احتلتهاال األراضي من المسلحة قواتها "سحب

 بحماية المتعلقة جنيف اتفاقية أن أخرى مرة "وأكد القانونية، الناحية من شرعية تكن لم الفلسطينية األراضي في المستوطنات أن األمن مجلس

 بما 1967 عام منذ يلإسرائ تحتلها التي األراضي العربية على  تنطبق1949 أغسطس/ آب  12 المعقودة في الحرب وقت في المدنيين األشخاص

 اتفاقية انطباق تقبل أنعلى  إسرائيل حكومة "األمن مجلس حث) (1990 (681 المتحدة مجلس األمن التابع لألمم قرار أيضاً وراجع ،)".القدس فيها

   ".)تفاقيةاال بأحكام بدقة تلتزم وأن 1967 عام منذ إسرائيل تحتلها التي األراضي جميع على...  بحكم القانونالرابعة جنيف
 في محتلة أراض أي على تنطبق الرابعة جنيف اتفاقية أن المحكمة ترى ("... 101 الفقرة ،5 الحاشية بشأن الجدار، الدولية العدل  قرار محكمة 12

 النزاع اندلع عندما قيةاالتفا تلك في طرفين واألردن إسرائيل كانتو. أكثر أو المتعاقدة السامية اثنين من األطراف بين ينشأ مسلح نزاع وقوع حال

 النزاع قبل األخضر الخط شرق تقع كانت التي الفلسطينية األراضي على تنطبق االتفاقية تلك أن لذلك وفقاً المحكمة وجدت. 1967 عام المسلح

  ".)راضياأل لتلك السابق الدقيق الوضع في تحقيق أي إلجراء حاجة أي وجود مع عدم الصراع هذا إسرائيل خالل احتلتها والتي
 U.N. Doc. A/Res/56/60 (2002) ،56  الدورةالمتحدة، لألمم العامة للجمعية الرسمية الوثاق ،56/60 المتحدة العامة لألمم الجمعية  قرار 13

 تنطبق 1949 أغسطس/ آب  12 في المعقودة الحرب وقت في المدنيين األشخاص بحماية المتعلقة جنيف اتفاقية أن" على العامة الجمعية أكدت(

     ".)1967 عام منذ إسرائيل تحتلها التي األخرى العربية واألراضي الشرقية القدس فيها بما المحتلة الفلسطينية يضااألر على
14  H.C. 4764/04، جيش [التي يقوم بها العسكرية العمليات تخضع ("" غزة، قطاع في اإلسرائيلي الجيش قائد ضد اإلنسان حقوق أجل من أطباء 

 جنيف تفاقيةالو... 1907 لعام البرية الحرب وأعراف بقوانين المتعلقة الرابعة الهاي تفاقيةال المدنيين، على هاريثلتأ رفح، في] اإلسرائيلي الدفاع

   ]اإلنسان حقوق أجل من أطباءب يشار إليه فيما يلي) [."1949 لعام الحرب وقت في األشخاص بحماية المتعلقة
  نوآخري الدفاع وزير ضد وآخرون محامية سيميل،ت ليا H.C. 593/82 راجع  15
  نوآخري إسرائيل حكومة ضد سوريك بيتفي  ويقرالمجلس ال ،H.C. 2056.04  راجع 16
  علىمتاح 2004 يونيو/ حزيران  6 ،)ةسرائيلياإل الخارجية وزارة (االرتباط، فك خطة بخصوص الوزراء مجلس  قرار 17

http://www.mfa.gov.il/MFA/Peace+Process/Reference+Documents/Revised+Disengagement+Plan+6‐June‐
2004.htm  



 

 السلطة وشرعية أوسلو عملية عن بنفسها نأت سياسةاعتماد  من سنوات بعد ،2006 يناير/ كانون الثاني  في  

 التي" واإلصالح التغيير قائمة "من الرئيسي قسمال وتضمنت. الوطنية االنتخابات في المشاركة حماس قررت الفلسطينية،

 ورداً. الفلسطينية السلطة في ةالحكوم تشكيل حق تكسب وبالتالي الفلسطيني التشريعي المجلس في المقاعد بأغلبية فازت

 التي األساسية المبادئب تعترف بأن وطالبوا الفلسطينية السلطة على عقوبات الدولي المجتمع أعضاء فرض ،ذلك على

باالتفاقيات  واالعتراف) 3  وإسرائيل بدولة االعتراف) 2 العنف و عن التخلي) 1: وهي الرباعية اللجنة وضعتها

 األراداخل والسلع التنقل على المفروضة والقيود الضرائب عائدات حجب االقتصادية العقوبات هذه وشملت. 22السابقة

الخارجية المساعدات على الحصول حظر وكذلك إليها ومنهاو

 ضي
23.   

                                                           

 السلطة مؤسسات كل على سيطرتها عن لتنازلا فتح حركة رفض نباج إلى للعقوبات المنهك التأثير امتد  

 طردت ،2007 يونيو/ حزيران  في. 24المتنافسة السياسية األحزاب بين مسلحة صراعاتو توترات لىإ لحماس الفلسطينية

 في الحاكمة الوحيدة السلطة نفسها وجعلت ،وقائي انقالب بأنه المحللين بعض وصفه فيما غزة قطاع من فتح حماس

 وعزلت  والبضائع، الناس جميع خروجو دخول منعتو شامالً حصاراً على القطاع إسرائيل فرضت ،ذلك بعد. 25قطاعال

 معادية منطقة "غزة إسرائيل أعلنت ،2007 سبتمبر/ أيلول  في .26العالم عن األراضي من اًمربع كيلومتراً 932 بذلك

 هدفال إسرائيل تحدد لم النفس، عن الدفاع مزاعم رغم. 27النفس عن الدفاع أعمال من عمالً ليشكّ الحصار أن تزعمو"

 
 على متاحة ،2007 يناير/ كانون الثاني  ،)إسرائيل / موقف ورقة/  مسلك جمعية( غزة لقطاع القانونية المكانة: منفصمون محتلون  راجع 18

http://www.gisha.org/UserFiles/File/Report%20for%20the%20website.pdf ]منفصمون محتلونب يشار إليه فيما يلي[   
يشار إليه فيما . [21 ،2009 ديسمبر/ كانون األول  ،)غزة / اإلنسان لحقوق الفلسطيني المركز (،الحصار من اًيوم 928  والحرب من يوماً 23  19

       ] والحصارالحربيلي ب
  49 ، أعاله7 الحاشية ، بشارات 20
  ]غزة قطاع خنقب يشار إليه فيما يلي. [2010 يناير/ كانون الثاني  ،)لندن / الدولية العفو منظمة (سرائيلياإل الحصار تحت غزة قطاع: ق االختنا 21
 األوسط الشرقحول  صحفي مؤتمر نص في) 2006 مايو/ أيار  9 (المتحدة، األمم مقر في صحفي مؤتمر عنان، العام كوفي األمين  راجع 22

على  متاح  U.N. Doc. SG/SM/10453،المتحدة األمم مقر في الرباعية، اللجنة بادئم عنان، كوفي العام ألمينل
http://domino.un.org/unispal.nsf/b792301807650d6685256cef0073cb80/f54947c91ea0fc568525716a004ebdc0?

OpenDocument   
 ،2006 أبريل/ نيسان  21 ،)العاصمة واشنطن / الخارجية العالقات مجلس (،Hamas and the Shrinking PA Budget ،بان ستيرأ  راجع 23

  #http://www.cfr.org/publication/10499/hamas_and_the_shrinking_pa_budget.html على متاح
تموز  17 ،)المحتلة الغربية الضفة اهللا، رام / مفتاح (،Infighting Between Fatah and Hamas in the Gaza Strip: Timeline  راجع 24

   http://www.miftah.org/Display.cfm?DocId=14207&CategoryId=4على  متاح 2007 يوليو/ 
على  متاح 2008 أبريل/ نيسان  فير، فانيتي ،The Gaza Bombshell روز، يفيداد  راجع 25

http://www.vanityfair.com/politics/features/2008/04/gaza200804  
     أعاله19 الحاشية ،والحصار  الحرب 26
 متاح ،2007 سبتمبر/ أيلول  20 هآرتس،،  ’Cabinet declares Gaza ‘hostile territoryشامير، وشلومو رافيد باراكو  إيسكاروففي أ 27

  http://www.haaretz.com/print‐edition/news/cabinet‐declares‐gaza‐hostile‐territory‐1.229665 على



 

 عوز وناحال صوفاو وكارني إيريز: غزة وقطاع وبين بينها خمسةال المعابر إسرائيل أغلقت ،فرض الحصار منذ

 سياسات بلغت وقد. غزة قطاع إلى والكهرباء الوقودخفضت دخول كميات و بحرياً حصاراً أيضاً وفرضت. شالوم وكيريم

 ىلإ بالنسبة حتى قليلة استثناءات مع قطاعال لىوإ من الناس حركة على اًتقريب كامل حظر فرض حد أيضاً إسرائيل

 نسمة  مليون1.5  البالغ عددهمغزة سكان على للحصار المدمر األثر وكان .31الطبي إلى العالج يحتاجون المرضى الذين 

                                                            
 بيريز الرئيس أشار) ("2009 يناير/ كانون الثاني  5 (ساركوزي، نيكوال الفرنسي الرئيس مع اجتماع في بيريز مونشي سرائيلياإل الرئيس  بيان 28

 اهللا حزب متستخد يرانإ نأو الماضي العامنصف  في األنفاق عبر يرانإ من تهريبها تم قد المدى بعيدةال صواريخالو المتفجرات من ناًطناأ أنإلى 

على  متاح) ."األوسط الشرق دول جميعلو إسرائيل لدولة ملموساً تهديداً مثلهي تولها  خبثاء كممثلين زةغ في وحماس لبنان في
http://www.mfa.gov.il/MFA/Terrorism‐

+Obstacle+to+Peace/Hamas+war+against+Israel/The+Hamas+war+against+Israel‐
+Statements+by+Israeli+leaders.htm  

) 2008 يناير/ كانون الثاني  23 (هآرتس، ،PM: Gazans can’t expect normal lives while rockets hit Israel ألنباء،ا وكاالت  راجع 29

 تبرير هناك ليس " إنهولمرت أيهودإ سرائيلياإل الوزراء رئيسقال  (http://www.haaretz.com/hasen/spages/947515.html على متاح

 التجمعات من وغيرها سديروت على وساحاتهم شوارعهم من والصواريخ القذائفتطلق  بينما طبيعية حياة يعيشوا بأن غزة لسكان بالسماح لمطالبتنا

 من وسيخافون الخوف من ليالً فراشهم يبللونس أطفالنا أن بجدية يعتقد من هناك هل "الوزراء أضاف رئيس هآرتس، لصحيفة ووفقاً ."الجنوب في

 Israel’s Supreme Court upholds fuel cuts toأيضاً راجع ،")؟هادئة طبيعية حياة ونيعيش سوف) غزةكان س (هموأن همزلامن من الخروج

Gaza،) إن: "اإلسرائيلية العليا المحكمة إلى اإلسرائيلي الخارجية وزير من بيان (،2007 نوفمبر/ تشرين الثاني  30) غلوبال سيكيوريتي 

 بصواريخ لهجمات اإلسرائيليون األطفاليتعرض  حيث معادلة يوجد الأنه  عنيوأ ،اًمعتاد ليس هذا األمر أن واكأن يدر إلى بحاجة الفلسطينيين

 على متاح) ."المعتاد النحو على غزة قطاع في الحياة  تستمرأنيومياً و القسام

http://www.globalsecurity.org/military/library/news/2007/11/mil‐071130‐voa02.htm المتحدة األمم بعثة تقرير هنقل كما 

    ]غولدستون تقريرب يشار إليه فيما يلي [،)2009 سبتمبر/ أيلول  U.N. Doc. A/HRC/12/48، 676) 15 ،غزة في النزاع بشأن الحقائق لتقصي
 مسؤولونال ضحأو لطالما ،الواقع في ("،2010 يونيو/ حزيران  17 رويترز، ،Israel easing Gaza land blockade هيلر،  جيفري 30

 سالميةاإل الحركة ضد لالنقالب غزة في المدنيين السكان على الضغط بهدف حماس ضد "اقتصادية حرب "استراتيجية كان الحصار أن سرائيليوناإل

 على متاح) ."2007 عام في فتح ميليشيات مع السلطة على صراع بعد غزة قطاع على كاملة سيطرة سيطرت التي

http://www.reuters.com/article/idUSTRE65G10H20100617، سرائيليةاإل الخارجية وزارة بيان صحفي، مؤتمر أيضاً وراجع، 

 حكممن المؤكد أن  الطويل، المدى على) ("2009 يناير/ كانون الثاني  11 (شتاينماير األلماني الخارجية وزير مع صحفي مؤتمر في ليفني تسيبي

 سرائيلإ ألن وذلك الدولة، تأسيسأمام   هو عقبةحماس حكمف. فلسطينية مشكلة ولكنه قبل كل شيء سرائيل،إ مشكلة هو غزة قطاع في حماس

 سيطرةمقابل  هيدفعونالذي  الباهظ الثمن غزة سكانيكتشف  ،واليوم .حماس عليها تسيطر رهابيةإ دولة تنشأ أنعلى  أبداًأو يوافقوا  وايقبل لن والعالم

متاح على ...") حماس مشكلة اآلن فهمت أسرهاب المنطقةأصبحت  .غزة على حماس
http://www.mfa.gov.il/MFA/Terrorism+Obstacle+to+Peace/Hamas+war+against+Israel/The+Hamas+war+against+I

srael+Statements+by+Israeli+leaders.htm  
  أعاله 21، الحاشية غزة قطاع  خنق 31



 

 هذاو. سكانهاحاجات  من ٪ 25 حوالي غزة إلى الوارداتبلغت نسبة  ،2010 يناير/ كانون الثاني  من اعتباراً  

 بدء الحصار قبل غزة تدخل كانت الشهر في شاحنة 10400 مقابل في ،شهرياً بالبضائع محملة شاحنة 2500 حوالي يعادل

 في 2800 أو غزة في يومياً شاحنة 400 إلى حاجة هناك ن أالعالمي الغذاء برنامج وأعلن. 200733 يونيو/ حزيران  في

 سكانها احتياجات مقابل غزة إلى بدخولها المسموح السلع بين الفجوة أدناهالمذكور  الجدول وضحي. 34األسبوع

  .35الفلسطينيين

 سكان من ٪ 80 يجعل مما ٪ 42 غزة أنحاء جميع في البطالةوبلغت نسبة  ٪ 80 إلى الفقر مستويات وصلت  

حوالي  كان يوجد ،2007 يونيو/ حزيران  في الحصار فرض قبل. 36البقاء أجل من الغذائية المساعدات على يعتمدون غزة

كانون  بداية في.  شخصً  500000 حوالي كانوا يعيلون عامل  150000 توظف غزة قطاع في اقتصادية منشأة 3900

      .37المؤسسات هذه من ٪ 90 إغالق تم ،2008 ديسمبر /األول 

 األسر بين الغذائي األمن انعدام إلى ،الفقر جانب إلى ،أدت األسعار في هائلة زيادات الحصار ونتج عن  

 أقل أغذية تستهلك غزة قطاع في األسر من٪  33.7  فإن،)PCBS(الفلسطيني  لإلحصاء المركزي لجهازل وفقاً. الفلسطينية

 ذلك، على وعالوة. 38والفقر األسعار في الزيادة تزامن بسبب الطعام من أقل كمية ونستهلكي٪  16.2 أن حين في دة،جو

     .39الغذائي األمن انعدام من يعانون غزة في الفلسطينيين من ٪ 61 نفإ ،المتحدة لألمم والزراعة األغذية منظمة وبحسب

                                                            
 على متاح ،2009 يناير/ كانون الثاني ) نيويورك / ووتش رايتس هيومن (،غزة قطاع في نسانيةاإل األزمة: للخطر وعرضة محرومون  راجع 32

http://www.hrw.org/en/news/2009/01/12/deprived‐and‐endangered‐humanitarian‐crisis‐gaza‐strip#_ftn22، وراجع 

 على متاح ،2008 نوفمبر/ تشرين الثاني  21 رويترز، نسانية،إ كارثة حافة على غزة: ألونروال المفوض العام أيضاً

http://www.haaretz.com/news/unrwa‐chief‐gaza‐on‐brink‐of‐humanitarian‐catastrophe‐1.257784، بيان أيضاً وراجع 

 على متاح ،)2010 يونيو/ حزيران  17 (بشكل كلي غزةعن  اإلسرائيلي الحصار رفع يجب الدولية، العفو منظمة صحفي،

http://www.amnesty.org/en/news‐and‐updates/israel‐gaza‐blockade‐must‐be‐completely‐lifted‐2010‐06‐17، 

 على متاح ،2009 يناير/ كانون الثاني  19 سي، بي بي غزة، لقطاع عاجلة مساعدات متقد وكاالتال أيضاً اجعرو

http://news.bbc.co.uk/2/hi/7812295.stm، الصحة منظمة (غزة، قطاع :والتدخل األمراضاإلصابة ب مخاطر متقيي أيضاً وراجع 

 http://www.who.int/diseasecontrol_emergencies/EPR_DCE_2009_1.pdf على متاح ،2009 يناير/ مانون الثاني ) العالمية

  ]والتدخل مراضاألب صابةاإل طراخيشار إليه فيما يلي بم[
  2010 يناير/ كانون الثاني  ،)إسرائيل / مسلكجمعية  (،وغموض عقبات :غزة إلى البضائع حركة على المفروضة القيود  33
 حتى أسبوع كل 310 و 2009 في أسبوع كل الغذائية المواد من شاحنة 371 ما معدله تسليم تم "هنأ سرائيلإ تؤكد (، أعاله6 الحاشية  ماركواند 34

    ".)2010 في اآلن
 في التنسيق ولجنة) أوتشا (اإلنسانية الشؤون تنسيق مكتب (،2010 يوليو/ تموز  17 - يونيو/ حزيران  20 العرض  مقابلحتياجاتاال- السلع 35

  /http://www.gazagateway.orgعلى  متاح الجدول) غزة
   أعاله  19 الحاشية ،والحصار  الحرب 36
  15 ،السابق المرجع نفس  37
   16 ،السابق المرجع نفس  38
39  Guide: Gaza Under Blockade، على متاح ،)2010 يوليو/ تموز  6 (سي بي بي 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7545636.stm  



 

  

  
  

 لسكانها والدخل للغذاء حيوي وهو مصدر ،غزةفي  ةالزراع اعقط يةسرائيلاإل الحصار سياسات دمرتكما 

 الحصارفإن  الزاريني، فيليب ،المحتلة الفلسطينية األراضي في اإلنسانية للشؤون المتحدة األمم منسقل ووفقاً. الفلسطينيين

 الزراعية المواد ىعل الحصول على التدمير هذا منع يعتمدو. غزة في  والزراعةالسمك صيدقطاعي  مجمل بتدمير يهدد

 الالزمة المواد على والحصول الصيد ومناطق الزراعية األراضي إلى المقيد غير والوصول الدولية األسواقوالوصول إلى 

    .40سرائيلياإل الحصاربسبب  روحظإليها م وصولغير أن ال ،والتملح التلوث عن الناجمة التربةفي  األضرار لمعالجة

 العالج على الحصول فرص محدوديةقد أدى إلى  الحصارألن  الشديد للخطرعرضة  غزة سكان صحة وكانت

 باألمراض اإلصابة خطر ارتفاع إلى وأدى 42مستشفياتال في الفنية واللوازم الطبية المعدات في نقصاً وخلق 41الطبي

 آمنة غير غزة في المياه من ٪ 80 أنفي وثائقها إلى  العالمية الصحة منظمةوتشير . 43والهواء المياه طريق عن المنقولة

 .44الهيا وبيت حانون بيت شوارع فيالصحي  الصرف مياه تسرب قد أدى إلى الصحي الصرف نظام تعطل وأن للشرب

    .45آخرين 2000 وتشريد مواطنين خمسةإلى مقتل  الهيا بيت في وقع الذي الحادث وقد أدى

  

III.  ليالدو اإلنساني القانون في لحصارل القانونية الطبيعة    

  

                                                            
على  متاح) 2010 مايو/ أيار 25 (المتحدة، األمم إذاعة ،الزراعي القطاع يخنق غزة  حصار 40

http://www.unmultimedia.org/radio/english/detail/96056.html  
   أعاله21 الحاشية ،غزة قطاع خنق اجعر  41
   أعاله19 الحاشية ،والحصار  الحرب 42

 ضامرمخاطر اإلصابة باأل  43   أعاله32 الحاشية والتدخل،
   نفسهالمرجع السابق  44
  35 ، أعاله19 الحاشية ،والحصار  الحرب 45



 

 عن الدفاع لقانون وفقاًبالتالي  موينظّ الحرب أعمال من عمالً الحصار ليشكّ العرفي، الدولي القانون بموجب  

 مدى إمكانية  على سرائيلياإل الحصار شرعية عتمدت غزة، قطاعفي باالحتالل  قائمة سلطة باعتبار إسرائيل. 46النفس

    . أم التحتلها التي األراضي على الحرب علنأن ت باالحتالل القائمة السلطة

تشارك في  وإنها باالحتالل قائمة سلطة عدت لم ،غزة قطاع  مع 2005 عام االرتباط فك ها منذنإ سرائيلإ تقول  

 قائمة سلطة تكان لو حتى ذلك، على وعالوة. االحتالل قوانين وليس الحرب قوانين فقطتنظّمه  حماس مع دولي مسلح نزاع

 تخلو ال التأكيدات هذهولكن . 47الحرب قوانين تطبيقى لإ بالنسبة صلة ذي غير القائم االحتالل نإ رائيلسإ تقول باالحتالل،

  .الجدل من

 نأ حين في ،ثانياً. 48لقانونل وفقاً غزة فيباالحتالل  قائمة سلطة تزال ال إسرائيل أنب قوية حجة هناك ،أوالً  

 خالف الدولية العدل محكمةتعتقد  القوة، استخدام منظّالذي ي المطبق  يالقانون اإلطار على االحتالل تأثير تنفي سرائيلإ

   .49موجوداً االحتالليكون  حيثالمشروع  النفس عن لدفاعاللجوء إلى ا يمكن ال تقول إنهو ذلك،

 سلطة تزال ال إسرائيل أن أوالً ظهرأ سوف غزة، قطاع على سرائيلإ تفرضه الذي الحصار شرعية عدم إلثبات  

 لن نيولكن الحصار متنظّ التي الدولي اإلنساني القانون أحكامبشكل مختصر  سأناقش ثمو. األراضي في باالحتالل قائمة

 ذلك، من بدالًو. بحثي نطاقعن  خارج كون ذلك قوانينال تلك مثل سرائيلياإل الحصار ينتهك كيف الكامل بالتفصيل ناقشأ

 توافق عدم عبر إظهار شرعي غير ،ايهف فرضي يالت الطريقة عن النظر بغض ذاته، حد في الحصار أن ثبتأ سوف

        .)الحرب مسّوغات قانون (النفس عن الدفاع وقانون) الحرب قانون من جزءوهي  (االحتالل قوانين

  

     االحتالل لقوانين الدائم والتطبيق غزة قطاع في باالحتالل قائمة سلطة ال تزال إسرائيل  .أ

  

                                                            
 شرافإ تحتالدولي  والقانون المقارن العام للقانون بالنك ماكس معهد سميث، ماكاليستر بيتر (408 األول،  المجلدالعام الدولي القانون موسوعة  46

 :London (،Legal Controls of International Conflict،ستون جوليوس قارن  أعاله،7 الحاشية بشارات، نقله كما) 2000 برنهارد رودولف

Steven & Sons Limited) (1954 :292) (بشكل وليس واحد جانب من وضفرالم يالسلم الحصار أو السلم وقت في المفروض الحصار 

     )قانوني غير اليوم هو متحدةال األمم ميثاق من 42 للمادة وفقاً جماعي
 األراضي "على الحرب قوانين تطبيق بالتالي يمكن إنه إسرائيليون مسؤولون يقول (10 الفقرة ، أعاله2 الحاشية التعذيب، لمناهضة العامة  اللجنة 47

  ".)فيها يجري المسلح الصراع دام ما سواء، حد على المحتلة رغي واألراضي المحتلة
/ تشرين األول  5 ،إندبندنت ذي ،Despite the ‘Withdrawal,’ the siege of Gaza goes on دوغارد، جون المثال سبيل على  راجع 48

‐http://www.independent.co.uk/opinion/commentators/john‐dugard‐despite‐the‐withdrawal على متاح ،2006 أكتوبر

the‐siege‐of‐gaza‐goes‐on‐418723.html، 28 ،)نيويورك / ووتش رايتس هيومن (غزة،في  االحتالل ينهي لن االرتباط فك أيضاً وراجع 

‐http://www.hrw.org/en/news/2004/10/28/israel‐disengagement‐will‐not‐end على متاح ،2004 أكتوبر/ تشرين األول 

gaza‐occupation ")شكيلت إلعادة تخطط إسرائيلف... غزة على إسرائيل سيطرة هيين لن العسكرية والقوات المستوطنين معظم إن إخراج 

       .)المدنيين رفاه عن مسؤولة باالحتالل قائمة سلطة ستبقى ولكنها لألراضي، احتاللها
 5 الحاشية الجدار،بشأن  الدولية العدل محكمةقرار  أيضاً وراجع ،141 الفقرة ، أعاله5 الحاشية الجدار،بشأن  الدولية العدل محكمةقرار   راجع 49

 ضد دولة قبل من المسلح الهجوم حالة في النفس عن الدفاع في أصيل حق وجودب المتحدة األمم ميثاق من 51 المادة تعترف ("139 الفقرة أعاله،

  غير ذاتالميثاق من 51 المادة أن المحكمة استنتجت عليه، وبناء... أجنبية دولة إلى تعزى اضده الهجمات أن تدعي ال إسرائيل ولكن .أخرى دولة

    ".)الحالة هذه في صلة



 

 الرغمب االرتباط فك من االنتهاء بعد نهايته لىقد وصل إ حتالل إسرائيلا على أن ائيليونسراإل مسؤولونال يصّر

 سيطرة "إسرائيل تمارس ال ،األراضي في دائم مادي وجود دونمن  أنه وتؤكد. 50غزة قطاع على  المستمرة سيطرتها من

     :يلي ما علىتنص  42 دةالماف. 1907 عامل الهاي قواعد من 42 المادة من المستمد النحو على" فعالة

  

 أسست التي األراضي إال االحتالل  يطاول والمعاد،  جيش سلطة تحت فعلياً توضع عندما محتلة األراضي تعتبر

     .51فيها ممارستها ويمكن السلطة هذه فيها

  

تستطيع  مدى أي إلى "وإنما األراضي أنحاء جميع في للمحتل العسكري الوجود" الفعالة السيطرة" اختبار يتطلب ال  

 مصيرال تقرير حق من والحد يضااألر على فعالة سيطرة ممارسة العسكري، وجودها خالل من باالحتالل، القائمة السلطة

 ولديه سلطته قد أقام المتحاربة األطراف أحد كان إذا ما في ةسيطرال عنصريتمثل . 52"االحتالل تحت الواقعين لسكانل

    .ممارستها على القدرة

 األمريكية المتحدة الواليات في قضية نورمبرغ اكماتمح خالل. عديدة دولية محاكم في المعيار هذا تأكيد تم وقد  

بالرغم من أن  ويوغوسالفيا اليونان فيباالحتالل  قائمة سلطة تزال ال ألمانيا أن المحكمة قررت ن،وآخري ويلهلم قائمة ضد

 البالد لدخو وقت أي في هايمكنكان  ألمانيا ألن مختلفة أوقات في لبالدا من مختلفة أقسام منقد طردت  العسكرية قواتها

 المدعي قضية في ،السابقة ليوغوسالفيا الدولية الجنائية المحكمة في ،األخيرة اآلونة وفي .53فعالة سيطرة وممارسة ثانية

                                                            
 هناك يكون لن لذلك، نتيجة ("،2004 أبريل/ نيسان  16 ،)إسرائيل / وثائق / الكنيست (االرتباط، فكل شارون رييلأ الوزراء رئيس خطة  راجع 50

 على متاح) ."محتلة أرض هو غزة قطاع بأن لالدعاء أساس

http://www.knesset.gov.il/process/docs/DisengageSharon_eng.htm، مختارة، وثائق: االرتباط فكل إسرائيل خطة أيضاً وراجع 

 المذكورة المناطق من يلياإلسرائ الجيش قوات انسحاب عند ("،2005 سبتمبر/ أيلول  11 ،)يةسرائيلاإل الخارجية وزارة (الوزراء، مجلسبيانات 

 على متاح.) غزة قطاع في العسكرية دارة االتنتهي وسالفلسطينية السلطة إلى عنها المسؤولية نقل سيتم أعاله،

http://www.mfa.gov.il/MFA/Government/Communiques/2005/Cabinet+Communique+11‐Sep‐2005.htm، وراجع 

 عدي ولم الحكومة، من بقرار الماضي في] غزة قطاع [حكمت التي العسكرية االدارةألغيت  ("الوزراء، يسرئ ضد البياسيوني H.C. 9132/07 أيضاً

 سرائيلإ دولة فإن الظروف، هذه مثل وفي. هناك يحدث ما على يسيطرون وال دائم أساس علىهذه األراضي  في موجودين ناإلسرائيليو الجنود

  )."الدولي القانون في االحتالل قوانين جميع إطار في قطاعال في العام النظام على والحفاظ غزة عقطا سكان رفاه لضمان عام واجب لديها ليس
 أكتوبر/ تشرين األول  18) الهاي. (البرية الحرب وأعراف بقوانين المتعلقة األنظمة: البرية الحرب وأعراف بقوانين المتعلقة الرابعة  االتفاقية 51

  ]الهاي قواعدب يلي فيمايشار إليها . [1907
 برنامج ،Legal Aspects of Israel’s Disengagement Plan Under International Humanitarian Law بروديرلين،  كلود 52

 أيضاً وراجع ،]بروديرلينب يشار إليه فيما يلي [8 ،)2004 نوفمبر/ تشرين الثاني  (هارفارد، جامعة في النزاعات وبحوث اإلنسانية السياسات

    ".)المحتلة األراضي في دائمين عسكريين أفراد وجود االختبار تطلبي ال ("49 أعاله، 7 الحاشية ت،بشارا
 ويلهلم قائمة ضد األمريكية المتحدة الوالياتقضية  في نورمبرغ اكماتمح خالل المبدأ هذا تأكيد تم ("49 أعاله، 7 الحاشية بشارات،  راجع 53

 السلطة من معينة درجة تأكيدو األلمانية القوات باسحان مع نتهي لم ويوغوسالفيا لليونان األلماني اللاالحت أن المحكمة قررت حيث ن،وآخري

 أيضاً وراجع ،".)هواه على فعالة سيطرة أن يمارسو خرىأ مرة األراضي يدخل أن يمكن كان األلماني الجيش ألن األصليين السكان مجموعاتل

 بعض جزئياً أجلى قد االحتالل جيش أن من الرغمب محتلة أن األراضي المحكمة اعتبرت ، نفسهراقرال يوف ("8أعاله،  52 الحاشية بروديرلين،

   )."راضياأل من جزء أي في الفعلية السيطرة تولي" وقت أي في "هيمكن أنه طالما السكان، على السيطرة وفقد األراضي أجزاء



 

 على القدرة الديه تكان إذا غزة قطاعاحتالل مستمرة في  سرائيل إبقىت ،"الفعالة السيطرة "اختبار إلى واستناداً  

 إسرائيللدى  ،الواقع في. ال أم دائمة برية قوات وجود خالل من ت ذلكأنجز سواء األراضي على الفعالة سيطرتها ممارسة

 من سلسلة في القدرة هذه أظهرت وقد معقولة، زمنية فترة غضون فيملموساً  وجودها وجعل  ثانيةلالدخو على القدرة

      .غزة قطاع على الفعلية سيطرتها ممارسة عنأبداً  تتوقف لمهي و االرتباط، فك منذ العسكرية العمليات

تحت  غزة في يعيشون الذين الفلسطينيين ضد القوة استخدام في بحقها إسرائيل تحتفظا االرتباط، فك خطة في  

 تحت عنوان قطاعال في عدة عسكرية عملياتب إسرائيل قامت ،2005 عام منذ. 55والتفاعلي  الوقائيالنفس عنالدفاع  عنوان

 السلكية االتصاالت وشبكة 57البحرية موانئهاو الجوي هامجال على سيطرتهاأيضاً ب إسرائيل فظتواحت. 56النفس عن الدفاع

 السيطرة سرائيلإل فإن ،وأخيراً. 58السكاني والسجل الضريبية عائداتها وتوزيع الكهرومغناطيسي مجالهاو والالسلكية

 خروجو دخولعلى  وبالتالي غزة، قطاع مع حدودية عابرم خمسة تسيطر على كونها الفلسطينيين حركة على الكاملة

 في قواتها نشر إعادة على قدرتها عن فضالً المستمرة العسكرية وعملياتها سيطرتها تزامن يوضح. 59 كافةالناسو البضائع

وض يؤكد عام دولي توافق هناكو. غزة قطاع على الفعلية السيطرة تملك تزال ال إسرائيل أن معقولة زمنية فترة غضون

تبقى نافذة االحتالل قوانين فإن وعليه،. 60باالحتالل قائمة سلطةك إسرائيل ووضع ةمحتل أراض باعتبارها المستمر غزة

 ع

.    

                                                           

  

 بموجب تحتلها التي األراضي في يعيشون الذين المدنيين إلى اإلغاثة لتقديم واجباتها أداء في فشلت سرائيلإ  .ب

  االحتالل قوانين

 
 في نقلت كما 217 الفقرة ،2003 مارس/ آذار  31 في الصادر الحكم ليوغوسالفيا، وليةالد الجنائية المحكمة ناليتيليتش، ضد العام  المدعي 54

Occupation, armed conflict, and the legal aspects of the relationship between Israel, the West Bank, and the Gaza 

Strip: A resource for practitioners، على حمتا ،2008 سبتمبر/ أيلول  هارفارد، جامعة في النزاعات بحوثو اإلنسانية السياسات برنامج 
http://opt.ihlresearch.org/index.cfm?fuseaction=Page.viewPage&pageId=2043  

   10  أعاله،52 الحاشية  بروديرلين، 55
 من بقصف مدعومة سرائيليةاإل البرية تالقواعبرت  (،2006 يونيو/ حزيران  28 ، إن إنسي ،Israeli Troops Roll Into Gaza  راجع 56

 الجوية الضرباتدّمرت  ،التوغل وقبل .شاليت جلعاد المخطوف الجندي النقاذ محاولة في رفح إلى شالوم كيريم معبر من غزة مع الحدود المدفعية

 على متاح) جسرين هدم عن فضالً غزة مدينة في كهرباء محطة سرائيليةاإل

http://www.cnn.com/2006/WORLD/meast/06/27/israel.soldier/index.html، أيضاً وراجعAnnan Warning on Gaza 

disaster ، 28 في بدأ الذي غزة قطاع على المتواصل سرائيلياإل الهجومأصبحت حصيلة الخسائر جراء  (2006 يوليو/  تموز 9 سي، بي بي 

على  متاح) غزة قطاع وشرق جنوب يفعلى وجودها  سرائيل إحافظكما ت.  مهمة2006 يونيو/ حزيران 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/5162062.stm  

   أعاله 18 الحاشية ،منفصمون محتلون نظر أ 57
   نفس المرجع السابق  58
  نفس المرجع السابق   59
 صلة ذات غزة قطاع على فعالة سيطرة األوقات جميع في شك دون من سرائيلمارست إ ("276 الفقرة أعاله 29 الحاشية غولدستون،  تقرير 60

 الرابعة جنيف اتفاقية أحكام تنطبق وبالتالي .إسرائيل قبل منمحتل  غزة قطاع أن تثبت تزال ال السيطرة هذه ظروف أن البعثة ترى. بعثةال بتفويض

      أعاله 48الحاشية  أيضاً راجع".) غزة قطاع سكان تجاه إسرائيل بالتزامات يتعلق فيما الصلة ذات األوقات جميع في



 

  

 سكانها رفاهعن  وكذلك غزة في العام النظام عن بمسؤوليتها إسرائيل تحتفظ باالحتالل، قائمة سلطة باعتبارها  

ى لإ اإلضافي البروتوكول من 69 المادة وكذلك الرابعة جنيف اتفاقية من 5763  و5662  و5561 للمواد وفقاً. المدنيين

 واإلمدادات والماء الغذاء إلى السكان وصول نضما يشمل هذا ،)األول اإلضافي البروتوكول (1977 لعام جنيف اتفاقيات

 5964 المادة بموجب. العامة الصحة على المحافظة عن فضالً الحياة قيد على لبقائهم الضرورية السلع من غيرهاو الطبية

 ىعل تعليقها في. أراضيها عبر اإلنسانية اإلغاثة شحنات وصول بحرية السماح سرائيلعلى إ الرابعة، جنيف اتفاقية من

 هو المدنيين للسكان اإلنسانية اإلغاثة ضمان االحتالل دولة واجب نعلى أ األحمر للصليب الدولية اللجنة شددت ،59 المادة

      .65"مشروط غير"

 لقوانين وفقاً حماس، مع دولي مسلح نزاع في فعالً تشارك وكانت غزةتحتل  إسرائيللم تعد  حيث حالةال في حتى  

 مسلحاً نزاعاً خوضي طرف ألي بد الو. غزة في المدنيين السكان تجاه قانوني واجب لديها زالي ال ، فهيالمسلحة النزاعات

 الحصار خالل. 66المدنيين السكان سالمة لضمان الدولي اإلنساني القانون أحكام أن يكون ملزماً ببعض داخلياً أو دولياً

 المرسلة العبادة ومستلزمات الطبية والمهمات األدوية الترسا جميع مرور حرية وايكفل " أنالمتحاربينعلى  يجب البحري،

 رساالت أي مرور بحرية الترخيص كذلك وعليه. خصماً كان لو حتى المدنيين،  معآخر متعاقد طرف سكان إلى حصراً

 أو الحوامل والنساء العمر من عشرة الخامسة دون لألطفال المخصصة والمقويات والمالبس الضرورية األغذية من

 الدولي القانونب نالمتحاربو يلزم المسلحة، الصراعات في الحصار سياسات فيها تستخدم التي الحاالت جميع في .67"لنفاسا

 كأسلوب المدنيين تجويع يحظر الذي األول اإلضافي البروتوكول من) 3- 1 (54 المادة من المستمدة المسألة بشأن العرفي

 المواد ومثالها" المدنيين السكان لبقاء عنها غنى ال التي والمواد األعيانة ماجهم أو / و تدمير ويحظر الحرب أساليب من

 القصد تحدد إذا الري وأشغال وشبكاتها الشرب مياه ومرافق والماشية والمحاصيل تنتجها التي الزراعية والمناطق الغذائية

                                                            
 االحتالل دولة واجب من ("55 المادة ،1949 أغسطس/ آب  12 جنيف،. الحرب وقت في المدنيين األشخاص بحماية المتعلقة) الرابعة ( االتفاقية 61

 من يلزم ما تستورد أن خصاأل على واجبها ومن الطبية، واإلمدادات الغذائية بالمؤن السكان تزويد على وسائلها، به تسمح ما بأقصى تعمل، أن

  ]الرابعة جنيف اتفاقيةب يشار إليها فيما يلي) [."كافية غير المحتلة األراضي موارد كانت إذا وغيرها الطبية والمهمات األغذية
 على والمحلية، يةالوطن السلطات وبمعاونة وسائلها، به تسمح ما بأقصى تعمل، أن االحتالل دولة واجب من ("56 المادة ،نفس المرجع السابق  62

 اعتماد طريق عن خاص بوجه وذلك المحتلة، األراضي في الصحية والشروط العامة الصحة وكذلك والمستشفيات الطبية والخدمات المنشآت صيانة

   ".)مهامهم بأداء تهمفئا بكل الطبية الخدمات أفراد لجميع ويسمح. واألوبئة المعدية األمراض انتشار لمكافحة الالزمة الوقائية التدابير وتطبيق
 السكان الحتياجات ضرورية مادامت المدنية المستشفيات ومخازن مهمات على االستيالء يجوز ال ("...57 المادة ،نفس المرجع السابق  63

    ".)المدنيين
 تسمح أن االحتالل دولة على وجب الكافية، المؤن تنقصهم منهم قسم أو المحتلة األراضي سكان كل كان إذا ("59 المادة ،نفس المرجع السابق  64

    )."وسائلها به تسمح ما بقدر التسهيالت لها وتوفر السكان هؤالء لمصلحة اإلغاثة بعمليات
 The Right to Humanitarian دنشتين، يورام نقلها كما 320 .ص ،)1958 (الرابعة جنيف اتفاقية  علىاتتعليق ،كورسيي. هو أوهلر.م. أ  65

Assistance، NAVAL WAR COLLEGE REVIEW )على متاح) 2000 خريف 

http://ihl.ihlresearch.org/index.cfm?fuseaction=page.viewPage&pageID=808&nodeID=2 ]دنشتينب يشار إليه فيما يلي[  
 النظر بغض الحرب أثناء لمدنيينا حمايةب الرابعة جنيف اتفاقية تعنى الهاي،ل خالفاً ("275 الفقرة أعاله 29 الحاشية غولدستون، تقرير  راجع 66

  ".)المحتلة األراضي في القائم الوضع عن
   أعاله 65 الحاشية دنشتين، المثال، سبيل على  راجع).1 (23 المادة ، أعاله61 الحاشية الرابعة، جنيف  اتفاقية 67



 

 يعيشون الذين المدنيين السكان تجاه التزاماتها مع يتعارض نهأل قانوني غير سرائيلإالذي تفرضه  الحصارإن   

 حقوق ومنظمات المعلقين من العديد قبل من مطوالً تغطية هذا الموضوع تم  وقدالدولي اإلنساني للقانون وفقاً احتاللها تحت

 للقانون سرائيلإ مخالفة باتإثإلى  سعىي الالموضوع أكثر كون بحثي  هذافي  أبحث لن. 69أخرى أماكن في اإلنسان

 فينفسه  الوقت في كونت أن هايمكن أنه على هاإصرار خالل من هليتحول متعمدةال جهودهاإلى  ذلك من بدالً ولكن اإلنساني

   .تحتله يالذ الكيان مع حرب حالة

  

حيث ووجوداً م االحتالليكون  حيث ال ينطبق) الحرب مسّوغات قانون (القوةاستخدام  في الشروع في الحق  .ج

       )الحرب قانون( االحتالل قوانينتنطبق 

  

. إسرائيل جانب من بها المسموح  القوة استخدامعلى  محتلة على أنها أراض غزة قطاع في  المستمرالوضعيؤثّر 

، المسلحة الدولية النزاعاتالعسكري وكذلك في  االحتالل خالل تطّبق التي تلك مثل للقوة، المستمر االستخدام أن حين في

    .الحرب مسّوغات قانون ينظّمه لقوةا الشروع في استخدام فإن الحرب، قانون مهينظّ

 الوحيد واالستثناء ،المتحدة األمم ميثاقمن  )4 (2 المادة في القوة استخدام حظر إلى الحرب مسّوغات قانون يشير

 القانوني اإلطار أو الحرب قانونيتم تفعيل  ، بدأمتى. مسلح هجوم حالة في النفس عن لدفاعبا سمحي 51 المادة في واردال

بينهما  التمييزيمكن و االحتالل قوانينو الحرب قوانين من كل القانون هذا ويشمل. لقوةل به مسموحال ستخداماال مينظّ الذي

    .الحرب قانون ضمن

                                                            
 ،1977 الدولية، المسلحة عاتازالن ضحايا حمايةب المتعلق 1949 أغسطس/ آب  12 في المؤرخة جنيف التفاقيات األول اإلضافيالبروتوكول   68

 المجلة ،Study on customary international law هنكرتس،. م. ج أيضاً وراجع ،]األول البروتوكوليشار إليه فيما يلي ب) [3-1 (54 المادة

 لتحديد صفحة 5000  مندراسةب األحمر ليبللص الدولية اللجنة قامت) (2005 مارس/ آذار  (857 رقم ،87 المجلد األحمر، للصليب الدولية

 السكان لبقاء عنها غنى ال التي المواد مهاجمة عن فضالً المدنيين تجويع حظرتم تحديد  .العرفي الدولي القانون لتشكّ التي اإلنسانية القوانين

    .)الدولية وغير الدولية مسلحةال الصراعات في 56 و 55  و54  و53 القواعد في موثق هو كما عرفي قانون على أنها المدنيين
 على متاح) 2010 يونيو/ حزيران  14 (الجزيرة القانوني، غيرغزة  حصار: األحمر الصليب المثال سبيل على  راجع 69

http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2010/06/201061452646659588.html اإلغالق المفروض على : أيضاً وراجع

 على متاح ،2008 ديسمبر/ كانون األول  ،)مسلكجمعية  (جماعي،عقاب   هوغزةقطاع 

http://gisha.org/UserFiles/File/publications/GazaClosureDefinedEng.pdf، يجب رفع الحصار  صحفي، بيان أيضاً وراجع

على  متاح ،2010 يونيو/  حزيران PRE01/202/2010 (17 / الدولية العفو منظمة (كامل، بشكل غزة قطاع نع يسرائيلاإل
http://www.amnesty.org/en/for‐media/press‐releases/israel‐gaza‐blockade‐must‐be‐completely‐lifted‐2010‐06‐

 The Shock Resulting from the Flotilla Attack has Reinforced the:فولك ريتشاردمع  حرب الياس مقابلة أيضاً راجع ،17

Campaign to De‐legitimize Israel،) 22  على  متاحة) 2010 يونيو/ حزيرانhttp://www.opednews.com/articles/Richard‐
Falk‐The‐Shock‐Res‐by‐Elias‐Farhud‐100621‐573.html  



 

 اإلضافيين والبروتوكولين األربع جنيف واتفاقيات الهاي قواعد في األول المقام فيموجودة  الحرب قوانينإن 

 العسكرية الضرورة سمحت .العسكري والتفوق اإلنسانية الشواغل بين صريح توازن لىإ القانون هذا يستند. 70والثاني األول

..." للعدو التام الخضوع إلجبار القوة من ونوع كمية أي" باستخدام  نورمبرغ محاكمات في المحدد النحو على للمتحاربين

 المسموح  القوة استخدام وبالتالي فإن. 71لقتلا شهوةإلشباع  أو النتقامألغراض ا يتم لم والممتلكات األرواح تدمير دام ما

     .العرفيين والتناسب التمييز مبدأي من القوة هذه علىيستمد القيدان المطلقان و. توسعي الحرب خاللبها 

 النزاع أطراف عملت "أن على األول اإلضافي لالبروتوكو من 48 المادة في عليه المنصوص التمييز مبدأينص 

 األهداف ضد عملياتها توجه ثم ومن العسكرية، واألهداف المدنية األعيان وبين والمقاتلين المدنيين السكان بين التمييز على

 على أن بدأالمينص كما . 72"المدنية واألعيان المدنيين السكان وحماية احترام تأمين أجل من وذلك غيرها، دون العسكرية

 المحارب الطرف يستخدم أن يتطلبف التناسب مبدأأما . األذى المدنيينأن يجنّبوا و والمدنيين المقاتلين بين نالمتحاربو يميز

 التمييز مبدأ خضعي ،افيه لبس الالتي و العرفية امطبيعته من الرغمب. العسكري تفوقه لتحقيق الالزمة القوة من األدنى الحد

      .73الحرب خالل بها المسموح القوة الستخدام واسعاً مجاالً تركي جدلل التناسبمبدأ و

تفرض  يالت الهاي قواعد من 43 المادة من االحتالل لقوانين وفقاًالمسموح بها  القوة استخدام ستمدي المقابل، في

  المحتلة األراضي في لنظاموا القانون على لحفاظفي ا االحتالل دولة على واجباً 43 المادة فرضت. 74رقيوداً بشكل أكب

 محاكمات خالل األميركية ا العسكرية المحكمة وكما قالت .االحتالل فترة خالل النظامهذا  خرقوتحملها مسؤولية 

 المسؤولية الدولي القانون يضع العدو، راضيأل المحتل صفة بعد أن تحققت" ،)محاكمة المسؤولين عن الرهائن (نورمبرغ

 تحقيق في قوتهو. المحتلة األراضي داخل والممتلكات األرواح وحماية الجريمة ومعاقبة النظام على فاظللح العام القائد على

    .75"مسؤوليته كبر كبيرة الغايات هذه
                                                            

 على متاح) األحمر للصليب الدولية اللجنة (اإلنساني، الدولي القانون هو  ما 70
http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/html/humanitarian‐law‐factsheet  

 Collateral Damage on the 21st Century Battlefield: Enemy Exploitation of theرينولدز، .د جيفرسون المثال سبيل على  راجع 71

Law of Armed Conflict, And the Struggle for a Moral High Ground)  النحوعلى  و هضرورةلل نورمبرغ محاكمات تعريفإن 

 التام الخضوع إلجبار القوة من ونوع كمية أي تطبيقب الحرب، قوانينب رهناً وذلك المتحاربة، األطراف حدأل العسكرية الضرورةتسمح : "التالي

ال مفر من  ينالذ األشخاص من وغيرهم المسلحين األعداء حياة بتدمير سمحوهي ت... والمال والحياة الوقت من ممكن قدر أقل إنفاق مع للعدو

 تسمح ال هاولكن ،معيناً اًخطريشكّلون  نمم وغيرهم المسلحين األعداء سربأ سمحت كما أنها لحرب،في ا المسلحة النزاعات بسببعرضاً  همرتدمي

 تدميريعد ال. الحرب ضرورات مهتحتّأن  يجب مشروعاً، الممتلكات تدمير كوني لكي .لقتل اشهوة شباعإل أو االنتقام ألغراض األبرياء السكان قتلب

  )."العدو قوات على والتغلب الممتلكات تدمير بين معقولة صلة هناك يكون نأ يجبو الدولي للقانون انتهاكاً ذاته حد في كغاية
   48 المادة ، أعاله68 الحاشية األول،  البروتوكول 72
 :The Principle of Proportionality in the Context of Operation Cast Leadكوهين، عميحاي المثال سبيل على  راجع 73

Institutional Perspectives, 35 Rutgers L. Rec. 23) 2009(، عريقات، نورا ة معقارنللمOperation Cast Lead and the Elusive 

Quest for Self‐Defense in International Law, 36 Rutgers L. Rec. 164 )2009(   
 قدر ،األخيرة هذه على يتعين ،االحتالل قوة يد إلى فعلية بصورة الشرعية القوة سلطة انتقلت إذا (43  المادة، أعاله51 الحاشية الهاي، قواعد  74

   ".)ذلك دون تحول التي القصوى الضرورة حاالت في إال ،البالد في السارية القوانين احترام مع ،وضمانه العام والنظام األمن تحقيق ،اإلمكان
 محكمةل االستشاري الرأي: أغورا،  "Words: My Mother Never Told Me‐"In Defense of the International Court،سكوبي يان إ 75

). 2005( A.J.I.L. 76, 83 99) أوكسمان. ه برنارد فيسلر دامروش ووريل (المحتلة، الفلسطينية يضااألر في الجدار تشييد حول الدولية العدل

    ]بيبشار إليه فيما يلي بسكو[



 

الحفاظ على  أو القانون إلنفاذ يسمح بهتلك التي  فقط هي  االحتالل خاللبها المسموح  القوة استخدامفإن  وعليه،

 من دولة طلبتتو اإلنسان حقوق قانون من تستمد القانونهذا  إنفاذ معايير نأ الدولية لعفوا منظمة وضحت. 76النظام

   :سوليسا لماركو وفقاًو. 77أمني تهديد التعامل مع عند الالزمة القوة من األدنى الحد استخدام االحتالل

                                                           

  

 ضد القوة تستخدم أن يمكن ،واحد مثال ذكرول. العدائية األعمال منبكثير  أكثر للقيود  الشرطة عملياتتخضع 

 استخدامإلى  بالنسبة أما. والنظام القانون على الحفاظ في عنيفةال غير وسائلفشل ال بعد أخير كمالذ فقط المدنيين

   .78العدائية األعمال في المقاتلين ضد طبيعي أنه حين في الشرطة عمليات في متطرف تدبير هوف ،النارية األسلحة

  

ألنه  المحتلة أراضيها ضد القوة الشروع في استخدام باالحتالل القائمة السلطة على القائم يالقانون النظام يحظر

. قد حصل مسلح هجوم على رداً شرع في استخدام القوةقد تحارب مطرف  يفترض أن يكون حربي، احتالل يوجدعندما 

 عن لدفاعإلى ا فيه االستناد يمكن الذي تالوق "ألن سرائيلإ نطبق علىي ال 51 المادةبموجب  النفس عن لدفاعا فإن لذا

   .79"الدولي اإلنساني للقانون مختلفال النظامإلى  اآلن الوضع ويخضع بالفعل حدث قد القوة إلى اللجوءف ،انقضىقد  النفس

 في لشرطةا قوات استخدام في الحق باالحتالل القائمة السلطة يعطي ألنه عادل غير ذلك عكس تأكيدإن 

 حقب التذرع خالل من القوة استخدام وسعت افإنه كافية، ليست الصالحيات تلك بأن شعرت عندماأو شعرت  وإذا ،األراضي

 تبرير على قادرة تكون أن باالحتالل القائمة السلطة على ينبغيال  ذلك، على وعالوة. 80النفس عن الدفاع في أوسع

 النظام على الحفاظ عن مسؤولة تكون التي األراضي داخل امالنظ انهيار على رداً النفس عن دفاعك العسكرية القوة استخدام

وقانون مسّوغات  الحرب قانونهما  ،متمايزين قانونيين نظامين تخلط بين االحتالل قوة فإن  ،ذلكب عند القيام .81فيها

    .هما عديمي الجدوىجعلتو الحرب،

 
  13 ، أعاله52 الحاشية ،بروديرلين  76
 على متاح ،)2009) (الدولية العفو منظمة (والمساءلة والتحقيقات المنطبق القانون حول تقرير موجز: غزة في  النزاع 77

http://www.amnestyusa.org/pdf/gazabriefing.pdf) بشارات، نقلها كما) الحماية من إضافية طبقة يوفر اإلنسان لحقوق الدولي القانون 

   52 أعاله، 7 الحاشية
 النزاعات ثوبحو اإلنسانية السياسات برنامج والعشرين، الحادي القرن في السالم حفظ وعمليات الهاي قواعد من 43 المادة ساسولي،  ماركو 78

  )5 ،2004 (هارفارد، جامعة في
   أعاله 75 الحاشية ،سكوبي  79
 الرابعة جنيف اتفاقيةتسمح ) ("2004 يناير/ كانون الثاني  30 (االستشاري الرأي في النظر إجراءات يف الفلسطينيين من مقدم خطي  بيان 80

 جميع متستخد أن للدولة يجوزال و. باالحتالل قائمةال ةللسلط القانونية الحقوق يرهق وهذا .صارمة لقيود تخضعو المدنيين السكان ضد قسرية تدابيرب

 في وميةمكثر عاأل الحق وتلجأ إلى كافية غير الصالحيات تلك أن ذلك بعد قررأن تو الحرب وقوانين الرابعة يفجن اتفاقية بموجب اصالحياته

  84 ، أعاله75 الحاشية ،سكوبي نقلها كما".) الدولي اإلنساني القانون قيود لتجنب وذلك ،قانون مسّوغات الحرب إلى ينتمي الذي النفس عن الدفاع
 تدل التي األفعال على ردها لتبرير النفس عن الدفاع على تعتمد قد إسرائيل أن نستنتج أن الغريب من سيكون ("83 ،عاله أ75 الحاشية ،سكوبي  81

  ".)الدولي القانون بموجب المطاف نهاية في مسؤوليته تحملت تكان يالت النظام انهيار على



 

  
  

   القائم القانوني النظام تغيير ومحاولتها النفس عن لدفاعل ةالمتعمد إسرائيل استخدام إساءة  .1

  

 ،ولكن وفقاً للقانون" حماس هجمات ضد ومواطنيها نفسها تحمي أن سرائيلإل يمكن باالحتالل، قائمة سلطة كونها

. 82"النفس عن الدفاعفي  هاحقل ممارسةك وليس المحتلة األراضي فيحفظ النظام  في الحقه ممارسةك ذلك تفعل أن يجب

 يرهابرت يلزم ال هذا ولكن التهديدات على رداً دفاعية جراءاتإ بالفعل تتخذ أن هايمكن إسرائيل نئالً إقا  سكوبييانإ يعلّق

   ألن المتحدة األمم ميثاق من 51 المادة بموجب النفس عن لدفاعل متخذة تدابيرك

  

 أن كما تماماً". الدفاع "حلمصطل اللغويةو ةالقانوني الداللتين بين  خلطبال ببساطة القيام هي ثنيناال بين وازنةلما

 عن الدفاع"ف  ، مفّصلةفقهية بنية إلى يشير ذلك من بدالً ولكنه ،"مباالة ال "يعني ال القانون في" التقصير "مصطلح

 فإن ولألسف،". الدفاع " لمصطلحالعادية المفاهيم من بكثير أضيق نطاق على حتويت معقدة عقيدة إلى يشير" النفس

   .83سرائيلإ تبريرمن  يتجزأ ال جزءاًيشكّل  النفس عن والدفاع المشروعة األمنية واغلالش بين ترخيمال هذا

  

 قيود بتجنّب وكذلك القانوني النظام بتحدي تبريرالمشروع ك النفس عن لدفاعل المتعمد إسرائيل استخداميقوم 

معايير  حول الدائر النقاش ضمن تماماً اولةالمح هذه تقع. باالحتالل القائمة السلطة علىالمفروضة  الدولي اإلنساني لقانونا

 كان إذا مافي  يبحث هذا النقاش. التسعينات أوائل في العراق على المتحدة الواليات هجوم منذ بدأ يالذ النفس عن الدفاع

                                                            
 على متاح ،)2009 يناير/ ون الثاني كان 15 (جوريست ،Gaza: Not a War of Self‐Defense قطان،  فيكتور 82

http://jurist.law.pitt.edu/forumy/2009/01/gaza‐not‐war‐of‐self‐defense.php 65 ،أعاله 7الحاشية  بشارات، نقلها كما  
  84أعاله،  75 الحاشية ،سكوبي  83



 

 1368 رقم األمن مجلس يقرارب سرائيلإ عتتذّر الخصوص، وجه على هذه الحالة دراسةب يتعلق في ما 

قد و .90النفس عن دفاعك المحتلة األراضي في القوة استخدام لتبرير محاولتها في 89)2001 (1373 رقمو 88)2001(

/ أيلول  11 يوم المتحدة الواليات على القاعدة لهجمات مباشرة استجابة في 1373 و 1368 القرارين مناأل مجلس صدرأ

وبالتالي الدوليين، واألمن مالسال تهدد التي األخطارمستوى  إلى ترقى اإلرهابية األعمال أن رارانالق ؤكدي. 2001 سبتمبر

 عملتو .91"المتحدة األمم ميثاق في به معترف هو كما النفس، عن الدفاع في الجماعة أو للفرد الراسخ الحق "لىإ تؤدي

األفع هذه تأطير وثانياً على ،92إرهابية أعمالعلى أنها الفلسطينية  العنف أعمال جميععلى تصنيف  متعمدة  أوالًإسرائيل

 

 ال

                                                            
 Conference Honoring The Scholarship and Work of Alan M. Dershowitz: Article: Wall ofروستو، نيكوالس  راجع 84

Reason: Alan Dershowitz v. The International Court of Justice 71 Alb. L. Rev. 953) 2008) ( محكمة قرار نإ روستويقول 

    )العرفي النفس عن الدفاع قانون في المحكمة تنظر أن ينبغي كان نهوإ صحيح غير النفس عن الدفاع في الدولية العدل
 The Gulf Crisis in International and International and Foreign Relations Law, Continued: Untilروستو،. ف يوجين اجع ر 85

What? Enforcement Action or Collective Self‐Defense? 85 A.J.I.L. 506،) 1991 () الطبيعي الحق "فئة ية سلبكيففي  روستويبحث 

  )51 لمادةوة الق "النفس عن الدفاع في
 The Use of Conventional International Law in Combating Terrorism: A Maginot Line،كاستنبرغ. الرائد جوشوا إي  راجع86

for Modern Civilization Employing the Principle of Anticipatory Self‐Defense & Preemption, 55 A.F.L. Rev. 87 )2004( 

 إن يقول األحوال، جميع وفي .النفس عن االستباقي الدفاع يتضمنطرف أو ذاك الذي   لصالحالنفس عن لدفاعل الذي لم يحل بعد يفتعرال يناقش(

   .)التناسبمبدأ و التمييز مبدأ كوني أن ينبغي القصيد بيت
 تنظّمها لدول لوقائيةال تدابيرال أن ترشاش يرى() Self‐Defense and the Rule of Law, 83 A.J.I.L 259 )1989 ،شاشتر أوسكار  راجع87

     .)النفس عن والدفاع القوة استخدام منظّي يالذ الدولي القانون وليس "األمنية السياسات"و الوطني الدفاع سياسات
  ]1368 القراريشار إليه فيما يلي ب). [2001 (1368  قرار مجلس األمن 88
    ]1373 القراريما يلي بيشار إليه ف). [2001 (1373  قرار مجلس األمن 89
 كما) 2003 أكتوبر/ تشرين األول  U.N. Doc. AIES‐10IPV.21، 6،) 20 المتحدة، لألمم العامة الجمعية لدى الدائم إسرائيل ممثل من  بيان 90

  138 الفقرة في أعاله 5الحاشية  الجدار، بشأن الدولية العدل محكمةقرار  نقله
  ه  أعال89 الحاشية ،1373  القرار 91
 13(، U.N. Doc. A/56/324‐S/2001/82) 2001 أغسطس/ آب  27 (العام األمين إلى المتحدة األمم لدى إلسرائيل الدائم الممثل من  رسائل 92

تموز  27( U.N. Doc. A/56/272‐S/2001/768) 2001 أغسطس/ آب  9( ،U.N. Doc. A/56/294‐S/2001/787) 2001 أغسطس/ آب 

/ تموز  17 (،U.N. Doc. A/56/223‐S/2001/737 )2001 يوليو / تموز 26(، U.N. Doc. A/56/225‐S/2001/743 )2001 يوليو/ 

 يوليو/ تموز  3(، U.N. Doc. A/56/184‐S/2001/696) 2001 يوليو/ تموز  13(، U.N. Doc. A/56/201‐S/2001/706) 2001 يوليو

2001 (U.N. Doc. A/56/138‐S/2001/66 ،)21  2001 يونيو/ حزيران( U.N. Doc. A/56/119‐S/2001/619 ،)19 يونيو/  حزيران 

2001( U.N. Doc. A/56/98‐S/2001/611 ،)18 2001 يونيو/  حزيران( U.N. Doc. A/56/97‐S/2001/604، )13 يونيو/  حزيران 

2001( U.N. Doc. A/56/92‐S/2001/585، )11 2001 يونيو/  حزيران( U.N. Doc. A/56/91‐S/2001/580،) 4  يونيو/ حزيران 

2001( U.N. Doc. A/56/85‐S/2001/555،) 30  2001 مايو/ أيار( U.N. Doc. A/56/81‐S/2001/540 ،)25  2001 مايو/ أيار( 

U.N. Doc. A/56/80‐S/2001/524،) 18  2001 مايو/ أيار( U.N. Doc. A/56/78‐S/2001/506،) 11  2001 مايو/ أيار( U.N. Doc. 



 

 وفقاً

                                                                                                                                                                                               

 العامة اللجنة ةفي قضي اإلسرائيلية العليا العدل محكمة في واضح بشكل موقفها اإلسرائيلية الحكومة ذكرت

 ، القائمالقانوني الجدل من الرغمه بإن الدولة قالت حيث ،2005 في عام إسرائيل حكومة ضد ئيلإسرا في التعذيب لمناهضة

في الواقع  إلسرائيل يسمحمما  ،"مسلحال هجومال تعريف يناسب سرائيلإ على ياإلرهاب االعتداء أن في شكأي  هناك ليس"

 على الحرب قوانينتطبيق  ه يمكن بالتالينإ يليونسرائإ مسؤولون ويقول. 94الكيانات تلك ضد العسكرية القوة باستخدام

 ال بها  مسموحالقوة ال استخدام وإن ،"ايهف جريي المسلح الصراع دام ما سواء، حد علىوغير المحتلة  المحتلة راضياأل"

 قراراتها من لاألق على ثالثة في الحجة هذه اإلسرائيلية العلياالعدل  محكمة أكدتوقد . 95القانون إنفاذ عملياتى لع يقتصر

 بها  المسموح للقوة ااستخدامه وأن دولي مسلح نزاع فيطرف  من الناحية القانونية بأنها الحكومة موقف تعاقب وبالتالي

     .96االحتالل قوانينب غير ملزم

تعاملت  المحتلة، الفلسطينية يضااألر في جدار تشييد عن الناشئة القانونية اآلثار بشأن رأيها االستشاري في

 المحكمة أشارت. المحتلة الغربية الضفة في بها  مسموحال قوةال الستخدام تقييمها في التحدي هذا مع الدولية العدل محكمة

 في الدول حق مع تماماً يتفق تدبير هو" للجدار إسرائيل بناء أن علنأ قد المتحدة األمم لدى الدائم إسرائيل ممثل أنإلى 

 استخدام في الدول بحق بوضوح ]األمن مجلس[ اعترفوقد ... الميثاق من 51 المادة يف عليه المنصوص النفس عن الدفاع

 من اًمسلح اًهجومتتوخى  51 المادة نإ الدولية العدل محكمة وقالت. 97"اإلرهابية الهجمات ضد النفس عن الدفاع في القوة

 

 تشرين ES‐10/13, A/ES‐10/248 )24 العامة الجمعية بقرار عمالً مالمقّد العام األمين تقرير سرائيل،إ لحكومة القانوني الموقفعن   ملخص 93

 تشييد أن إسرائيل حكومة تعتقد ،2003 أكتوبر/ تشرين األول  20 في العامة الجمعية أمام به أدلت الذي للبيان وفقاً (6 ،)2003 نوفمبر/ الثاني 

)) 2001 (1373 و) 2001 (1368 األمن مجلس وقراري النفس عن الدفاع في الراسخ وحقها المتحدة األمم ميثاق من 51 المادة مع يتماشى الجدار

  http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/A5A017029C05606B85256DEC00626057 على متاح
   10 الفقرة في أعاله 2الحاشية  ،التعذيب لمناهضة العامة  اللجنة 94
  نفس المرجع السابق  95
 أعاله، و 2 الحاشية التعذيب، لمناهضة العامة واللجنة ، أعاله14 الحاشية اإلنسان، حقوق أجل من أطباء المثال، سبيل على  راجع 96

H.C.11120/05  ةالجنوبيالمنطقة في  العسكري القائد ضد حمدان  
 نقلت كما) 2003 أكتوبر/ تشرين األول  20() 6. ، صAIES‐10IPV.21( المتحدة، لألمم العامة الجمعية لدى إلسرائيل الدائم الممثل من  بيان 97

    138 الفقرة في أعاله 2 الحاشية الجدار، بشأن الدولية العدل محكمةقرار  في



 

 51 المادةإلى تفعيل  ؤديي أن يمكن ال دولةال غيرمن  كيان أن) 1: هنا الحاسمة الفروق من اثنين المحكمةتقّدم 

 االحتالل قوانين أن يفترض حيث المحتلة األراضي داخل نشأ المسلح الهجوم كون أن) 2 و 100النفس عن لدفاعالمتعلقة با

  اللذين  1373 و 1368 القرارين  فإن على هذا النحو، .المتحدة الواليات ضد القاعدة اتمهج قضية عن يميزه قتنطب

 المحتلة الفلسطينية األراضي  قضيةعن انختلفي القاعدة، ضد سالنف عن الدفاعالمتعلقة ب 51 المادة  إلىباالحتكام يسمحان

   .فيها للتطبيق قابلين وغير

 نطبق علىال ي 51 المادة  المنصوص عليه فيالنفس عن لدفاعا أن تأوضح الدولية العدل محكمة أن حين في

 في النفس عن الدفاع في لمشروعا حقها تمارس أنها على تصر إسرائيل تزال ال تحتلها، التي األراضي في االحتالل قوى

 النفس عن الدفاع نطاق ألن األهمية بالغ أمرهذا  إصرارهاو. غزة قطاع و الغربية الضفة في العسكرية عملياتها تنفيذ

قام  ،2005 عام منذ. 101الموضوع هذا حول متنوعةال قانونيةال في البحوث كسعين وهذا بعد حسمي لم قانونية مسألةك

 أن على أصروا القانونيين، النظامين بين الخلط من وبدالً ، بعض الشيءغزة قطاع من الموقف بتغيير ونسرائيليإ مسؤولون

                                                            
   139 الفقرة في نفس المرجع السابق  98
 القانونية المواد نشرة 43 غنتال،بوير القاضي إعالن راجع ولكن. 139 الفقرة في ، أعاله2 الحاشية الجدار،بشأن  الدولية العدل محكمةقرار   99

 يرأال أيضاً راجع ولكن ،) المشروعالنفس عن لدفاعا اللجوء إلى سرائيلإل يمكن ال هنأغنتال بوير القاضي عارض (6 الفقرة ،1078 الدولية

     .)المسألة هذه هيغنز القاضي عارض وبالمثل، (33 الفقرة ،1058 الدولية القانونية المواد نشرة 43 هيغينز، للقاضي مستقلال
‐The ICJ Advisory Opinion on the Israeli Security Fence And the Limits of Self ويدجوود، روث المثال، سبيل على  راجع 100

Defense، ه وبرنارد دامروش فيسلر لوري (المحتلة، الفلسطينية األراضي في الجدار تشييد حول الدولية العدل لمحكمة االستشاري الرأي: أغورا .

 لم ربما مختلف، عصر في. لمهاجمل معينة قانونية شخصيةب النفس عن الدفاع حق الميثاق ال يربط نص(" )2005 (،A.J.I.L. 52, 59 99) أوكسمان

 وراجع ،")االفتراض هذاأزالت  سبتمبر/ أيلول  11 أحداث ولكن ،للدول المتاحة القوة تحاكي أن يمكن الدول غير من األطراف أن يتصوريكن أحد ل

 Self‐Defense and the Israeli Wall Advisory Opinon:  The "Wall" Decisions in Legal and Politicalواتسون، جيوفري أيضاً

Context ،ه وبرنارد دامروش فيسلر لوري (،المحتلة الفلسطينية األراضي في الجدار تشييد حول الدولية العدل لمحكمة شارياالست الرأي: أغورا .

 لقانونل سليم تحليل إجراءفي  فشلقد و" وشامل توسعي "هو الدولية العدل محكمة قرار نإ واتسون يقول) (2005(  A.J.I.L. 6 99) أوكسمان

 ،Self‐Defense and the Israeli Wall Advisory Opinon: An Ipse Dixit From the ICJ ،رفيمو. د شون أيضاً وراجع ،.)والواقع

) أوكسمان. ه وبرنارد دامروش فيسلر لوري (،المحتلة الفلسطينية األراضي في الجدار تشييد حول الدولية العدل لمحكمة االستشاري الرأي: أغورا

99 A.J.I.L 62,64 )2005") (ًقد  المسلح الهجوم كان إذا ما لمعرفة النفس عن الدفاع ممارسة يتطلب الميثاق من 51 المادة نص في شيء ال ،أوال

 ضد "المتحدة ألمما  فيعضو" قبل من النفس عن الدفاع حق عن 51 المادة تتحدث .إليها نسبي أن يمكن أو أخرى دولةمن قبل  مباشرة ارتكب

 على النص في إليجاد قيود أساساً 51 المادة حكامأل "العادي معنىال" يوفر ال. مسلحال هجومبال يقوم ا أو ماذلمن تقييد أي دون من مسلح، هجوم

     ".)المهاجمشخصية 
   نفس المرجع السابق   101



 

 عن فضالً ذلك خالف على الدولي شبه اإلجماع من الرغمب محتلة ليست غزةأن  على هاصرارمن خالل إ

 ،ةالمحتل األراضي وضع عن النظر بغض القانون إلنفاذ  أكثر من تلك المسموح بهاالقوة استخدام يمكن أنه على إصرارها

 ومن ناحية، من واضح غير القانونيصبح  بحيث الحرب وقانونالحرب  قانون مسّوغات أطر طمس على إسرائيل تعمل

 النظام على سلباً ؤثرت أن محاولةال هذه شأن ومن. هتشكيل إلعادة محاولة في ببطء الحالي القانون حدود دفعت أخرى ناحية

 وجه على. معاناتهم من التقليل خالل من الحرب أوقات في يينالمدن حماية إلى يهدف الذي القائم الدولي اإلنساني القانوني

     غزة، حالة في التحديد،

  

 العسكرية قواتهامن  ال االستفادة دونمن  العالم في الجيوش أقوى أحد مواجهة غزة قطاع سكان على يفرض فإنه

أنه ] وآخرون بشارات[قد يعت وهكذا،. نفسها عن لدفاعل وسائل على للحصول واقعية وسيلة أيمن  وال الخاصة

يجب االستمرار بتقييم  بشدة وأنه الصدد هذا في الدولي اإلنساني القانون لتحويل سرائيلإ محاولةمقاومة  يجب

   .103القانون إنفاذ لمعايير وفقاً غزة قطاع في العسكرية قواتها عمليات

  

                                                            
 عام في) ("2010 مايو/ أيار  27 (، اإلسرائيليةالخارجية وزارة ،غزةعلى  حصارال يفّسر الخارجية وزيرل القانوني الخبير ، فندلليليه  راجع 102

أنهت . غزة قطاع في سرائيليأو مدني إ عسكري وجودأي  لم يبق بحيث غزة، قطاع من تماماً وانسحبت االرتباط فك خطة إسرائيل أكملت ،2005

 الصراع من لةحا هو حالياً موجود هو ما... الفعلية السيطرة من تقريبا عاماً 40 بعد غزة قطاع على الفعالة إسرائيل سيطرة االرتباط فك خطة

 )2010 مايو/ أيار  31 (، اإلسرائيليةالخارجية وزارة القانونية، الخلفية غزة، قطاع على البحري والحصار غزة سطولأ أيضاً اجعر ،")المسلح

 على تسيطر يالت حماس مع مسلح نزاع حالة فيهي  اآلن سرائيلوقد فرض هذا الحصار ألن إ .غزة سواحل قبالة الواقع في هو البحري الحصار("

 Israel’sغولد، دوري أيضاً اجعرو ،")البحار عبر غزة إلى تهريبها تم أسلحةب إسرائيل في مدنية اًأهداف وتكراراً مراراً قصفت والتي غزة قطاع

Naval Blockade of Gaza is Legal, Necessary، رعية ش أداة هو البحري الحصار ("،2010 يونيو/ حزيران  11 ويك، بيزنس-بلومبرغ

    ".)النفس عن للدفاع الدول تستخدمها
  55 ، أعاله7 الحاشية  بشارات، 103



 

  
  

 لمصلحتها تعزيزاً وذلك خاصةال هوائهاأل وفقاً تتصرف بأن للدول يسمحأن  القانون تطبيق في الفشل شأن من

 هذا على الحفاظحث  المتحدة، األمم لميثاق وفقاً. الدولي القانوني والنظام بالمدنيين تضر التي الحاالت في حتى الوطنية

 .المتحدة األمم ، وهيالثانية العالمية الحرب أعقاب في األطراف متعددة دولية منظمة إنشاء على الدول مجتمع النظام

 واألمن السالم على الحفاظب الرئيسي هدفهاالتي يتمثل  المتحدة األمم  عاتقعلى تقع التحول هذا مقاومة مسؤولية فإن ولذلك،

    .القانون سيادةودعم 

  

IV.  القانون وسيادة المتحدة األمم  

  

 واحترام العدالة تحقيق ظلها في يمكن التي األحوال نتبيا "في المتحدة ماألم هدفيتمثل  ميثاقها، لديباجة وفقاً

 التي الحرب ويالت من المقبلة األجيال إنقاذ "وكذلك ،"الدولي القانون مصادر من وغيرها المعاهدات عن الناشئة االلتزامات

 المتحدة مملأل السابق العام ميناأل حوأوض. 104"الوصف عنها يعجز أحزاناً مرتين اإلنسانية على جلبت واحد جيل خالل في

      : جاء فيهتقرير في وتعريفها القانون سيادةب المتحدة األمم لتزاما عنان كوفي

  

 ألممإلى ا وبالنسبة... المتحدة األمم مهمة صميم في هو والدولي الوطني الصعيدين على القانون سيادة تعزيزإن 

 ،ةوالخاص ةلعاما والكيانات والمؤسسات األشخاص جميع فيه يكون للحكم مبدأ إلى القانون سيادة شيرت المتحدة،

 بشكل فيها الفصليتم و بالتساوي الجميع على تطبق علناً صادرة قوانين أمام مسؤولين ذاتها، الدولة ذلك في بما

                                                            
 مماأل ميثاق  104  ]الديباجةب يشار إليها فيما يلي. [الديباجة المتحدة،



 

  

 بدالً والتعامل معه الواقع بحكم شرعي غير غزة قطاع على سرائيلإ تفرضه الذي الحصار عالنإ عدممن خالل 

 وسمحت فيها األعضاء للدول السليم التوجيه األمن، مجلس وتحديداً المتحدة، األمم متقّد لم سياسية، مسألة هأن على ذلك من

 عن فضالً الخاصة، اشرعيته تقويض إلى وأّدت أي عقوبات دونمن  الدولي القانوني لنظامل إهانتها مواصلةب سرائيلإل

      .ميثاقها في عليه نصوصالم النحو على واجباتها وألغت الدولي القانون شرعية

  

   األساسية نفاذاإل هيئة بوصفه األمن ومجلس واالمتيازات الواجبات: المتحدة األمم ميثاق  .أ

  

 الدولية لنزاعاتا حتمية المنطق يؤكد. القانون سيادة ينبثقان من واألمن السالم أن المتحدة األمم ميثاقيوضح   

 ميثاقيوضح ال الغاية، لهذه تحقيقاًو. العنف تصعيد إحباط أجل منتسود  أن يجب الدولي والقانون العدالة مبادئ أن ويؤكد

 المصلحة غير في المسلحة القوة تستخدم أالّ لها الالزمة الخطط ورسم معّينة مبادئ ابقبوله تكفل "سوف المتحدة األممأن 

 أعمال قمعمن خالل  الدوليين واألمن مالسل ظبحف المتحدة ممتقوم األ نأ على الميثاق من األول الفصل نصي .106"المشتركة

 مبادئ على قائم للسالم خرق إلى تؤدي قد التي الدولية المنازعات تسوية أو / و للسالم األخرى االنتهاكات أو العدوان

    .107الدولي والقانون العدالة

 على التدابير تلك تفويض يتم. امبادئه مستوى إلى ترقى أنمن  المتحدة األمم نتمكّ أحكام عدة الميثاق يتضمن  

 ومحكمة الوصاية ومجلس واالجتماعي االقتصادي والمجلس العامة الجمعية: الستة المنظمة أجهزة من كل إلى التحديد وجه

 المناقشة لهذه قصوى أهمية ذاتهي  الدولية العدل ومحكمة األمن ومجلس العامة الجمعية. العامة واألمانة الدولية العدل

 حين في. 108األخرى األساسية األجهزة عكس على الدولي القانون مسائل مع تعاملوت للدول السياسية رادةاإل تعكسكونها 

 الدولي القانون معنى  عن رأيهما بشأن تعبرا أنوباستطاعتهما  همايمكن 110الدولية العدل ومحكمة 109العامة الجمعية أن

                                                            
 U.N. Doc. S/2004/616) 23 الصراع، بعد ما ومجتمعات الصراع مجتمعات في االنتقالية والعدالة القانون حول سيادة العام األمين  تقرير 105

‐http://daccess‐ddsمتاح على ) 2004 أغسطس
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/395/29/PDF/N0439529.pdf?OpenElement  

   أعاله 104 الحاشية  الديباجة، 106
  نفس المرجع السابق  107
 .للمنظمة اليومية األعمال بشتى امةالع األمانة تضطلع( http://www.un.org/en/index.shtmlعلى  المتحدة األمم عنعامة  لمحة  راجع 108

 وضعب صلة ذات واسعة مبادرات عن مسؤول واالجتماعي االقتصادي المجلس. بالوصاية المشمولة األقاليم إدارة على الوصاية مجلس شرفي

   .)واالجتماعية االقتصادية القضايا
 الفروع من فرع بسلطات يتصل أو الميثاق هذا نطاق في يدخل أمر أو مسألة أي تناقش أن العامة للجمعية ("،10 المادة المتحدة مماأل  ميثاق 109

 في تراه بما كليهما أو األمن مجلس أو الهيئة أعضاء توصي أن 12 المادة في عليه نّص ما عدا ما في لها أن كما. وظائفه أو فيه عليها المنصوص

   ".)واألمور المسائل تلك



 

  

 األمن مجلس إلى الهيئة تلك أعضاء يعهد فعاالً،و  سريعاً" المتحدة األمم "به تقوم الذي العمل يكون أن في رغبة

 قيامه في عنهم نائباً يعمل المجلس هذا أن على ويوافقون الدولي واألمن السلم حفظ أمر في الرئيسية بالتبعات

    .111التبعات هذه عليه تفرضها التي بواجباته

  

 ميثاق يمنح .األمن مجلس سلوكفي  هو تدقيق القانون سيادة دعم على المتحدة األمم قدرةفي  فإن التدقيق لذلك،

 الميثاق من الثاني الفصلف. المسلح الصراع ندالعا ومنع القانون سيادة دعم أجل من عدة سلطات األمن مجلس المتحدة األمم

 المجتمع إرادة إهانة على رداً المتحدة األمم من هاطرد أوالدول   عضويةتعليق األمن لمجلس يمكن التي الطرق يصف

 عند عضويتها وامتيازات حقوقها ممارسة نع دولة وقيفت الدولي األمن مجلس 5 المادة لتخّو التحديد، وجه علىو. الدولي

 المتحدة األمم ميثاق في الواردة المبادئ النتهاكها المتحدة األمم في عضو ةدول طردب سمحفت 6 المادةأما  ،112الضرورة

    .113باستمرار

 العدوان أعمال لقمع األمن مجلس سلطة  على51 إلى 39 المواد يتضمن يالذ الميثاق من السابع الفصل ينص 

 مثل وجود تحديدمن  األمن مجلس 42إلى  39 تمكّن المواد. األعضاء الدول ترتكبها يالت لسالما وخرق للسالم والتهديدات

 قانونيال باحثلل وفقاً. الدوليين واألمن السالم الستعادة الالزمة التدابير واتخاذ يالعدوان العمل أو / و الخرق التهديد، هذا

كل شيء يعتبره  هو 39 المادة  الوارد فيمعنىبال لسالما ديدأن ته يبدو" أكهرست، مايكل المتحدة، ألممفي ا  العامممارسالو

 بموجب ةضالمفو ةيدعدال صالحياتال جانب إلى ،39 للمادة التفسير هذا يوضح .114"للسالم تهديداً يمثل بأنه األمن مجلس

    .المتحدة مماأل جهزةأ قوىأل مقيدةال وغير واسعةال ةالقانوني السلطة األمن، مجلس إلى المتحدة األمم ميثاق

 طابع ذاتهو  الدولية المسائل في سلطته ممارسة على األمن مجلس قدرة على الوحيد القيد إن القول يمكن

 الجمعية قبل من عامين لمدة ينتخبون دائمين غيردوريين  أعضاء عشرة ،عضواً 15 من يتألف األمن مجلسف. سياسي

 عضاءألا المتحدة والمملكة وروسيا والصين وفرنسا المتحدة الواليات لتشكّقد و. العضوية دائمة دول وخمس العامة

 التصويت القرارات وتتطلب واحد صوتب المجلس في عضو كلويتمتع . 115إنشائه منذفي المجلس  دائمينال خمسةال

                                                                                                                                                                                                
 اآلخر فللطرف المحكمة، تصدره حكم عليه يفرضه بما القيام عن ما قضية في المتقاضين أحد امتنع إذا(" ،)2 (94 المادة المتحدة مم ميثاق األ 110

  ".)الحكم هذا لتنفيذ اتخاذها يجب التي بالتدابير قراراً يصدر أو توصياته يقدم أن لذلك ضرورة رأى إذا المجلس، ولهذا األمن، مجلس إلى يلجأ أن
  24 ادة المالمتحدة، مماأل ميثاق  111
 مباشرة عن القمع، أو المنع أعمال من عمالً ِقَبله األمن مجلس اتخذ عضو أي توقف أن العامة للجمعية يجوز ("،5  المادةالمتحدة، مماأل  ميثاق 112

   ".)زاياوالم الحقوق تلك مباشرة العضو لهذا يرد أن األمن ولمجلس األمن، مجلس  توصية على بناء ذلك ويكون ومزاياها، العضوية حقوق
 الهيئة من تفصله أن العامة للجمعية جاز الميثاق مبادئ انتهاك في" المتحدة األمم "أعضاء من عضو أمعن إذا (،6 المادة المتحدة، مماأل ميثاق  113

   .)األمن مجلس توصية على بناء
 ,Modern Introduction to International Law, 7th ed., ed. P. Malanczuk (London: Allen and Unwin،أكهرست. ب. م  114

   أعاله 65 الحاشية دنشتين، نقلها كما (1997
  http://www.un.org/sc/members.asp على متاح 2010 الدولي األمن مجلس أعضاء راجع  115



 

  

 قطاع على سرائيلإ تفرضه الذي الحصار على رداً القانون سيادة في الحفاظ على الدولي مناأل مجلسفشل   .ب

  غزة

  

 يعمل القانون، سيادة فرض عن فضالً الدولي القانون بادئم أساس على واألمن السلم على الحفاظ خالل من

 من بدالًف. الحالتين كلتا في األمن مجلس فشل قدف غزة، على الحصار حالة في. قانونية سلطةبمثابة  الدولي األمن مجلس

. للقانون رذك ن دونم سياسي شأن على أنه غزة قطاع على المفروض الحصارمع  تعاملي زالي ال ،حاسماً القانون جعل

 اإلغاثة تعرقل التي الحاالت عن فضالً األوسط، الشرق في أخرى حاالت في األمن مجلس سلوك يدل ذلك، على وعالوة

    .غزة في والصراع األزمة تجاه السياسي التحيز على اإلنسانية،

 المتحدة األمم هيئات قامت فقد ،بتفويض ميثاقه الوفاء في فشل قد األمن مجلس أن حين في أنه إلى اإلشارة تجدر

 السامية المتحدة األمم مفوضة بيالي، نافي إلى خاص بوجه اإلشارة تجدرو. وافية بصورة غزة في الوضع بتقييم األخرى

 اللذين  المحتلة الفلسطينية األراضي في اإلنسان بحقوق المعني الخاص المتحدة األمم مقرر فولك، وريتشارد اإلنسان لحقوق

 مشروعيةعدم و غزةى لع االحتالل قوانين انطباق تؤكد التي المتحدة األمم داخل واألصوات اللجان من يدالعد بين من اهم

 على تحليلي أركز القانون، لتغيير سرائيلإ محاوالت مقاومة في الحاسمة هي األصوات هذه أن حين في. 117الحصار

    .بذلك القيام أجل من له ةوفرالمت نفاذاإل سلطة عن فضالً واألمن، السلم صون على األساسية مسؤوليته بسبب األمن مجلس

  

i.  القانون فيالثقة  تناقص وبالتالي اإلنسانية األزمات حاالتفي  متكافئ غيربشكل  للقانون األمن مجلس قيطبت 

    األعضاء الدول بين الدولي
                                                            

    ".)النقض حق باسم إليها يشار ما غالباًو" الكبرى الدول إجماع "قاعدة هي هذه ("نفس المرجع السابق  116
كانون األول  23 المتحدة، األمم مركز أنباء حملة،لل السنوية الذكرىمع اقتراب  غزة حصار نهاءعلى إ سرائيلإ حثي المتحدة األمم يرخب  راجع 117

 األمممن  بيالي: يرفع أن يجبو قانوني غير غزة حصار أيضاً راجع ،)"...سرائيلإ تفرضه الذي القانوني غير تواصل الحصار" (،2009 ديسمبر/ 

 علي أيضاً وراجع ،)."رفعه ويجب قانوني غير الحصار أن األعضاء لدولا باستمرار لقد أبلغت" (،2010 يونيو/ حزيران  5 ،)رويترز (ة،المتحد

 نوفمبر/ تشرين الثاني  30 (الفلسطيني، الشعب مع للتضامن بمناسبة اليوم الدولي كلمة المتحدة، لألمم العامة للجمعية 64 الدورة رئيس التريكي،

 الجماعي العقاب فرض في مستمرة إسرائيل ولكن ،القانوني غيرو الالإنساني الحصار هذا رفع لىإ مراراً سرائيلإ المتحدة مماأل عتد") (2009

 تهااللتزاما هاخرق في وخاصة اإلنسان حقوققانون و الدولي اإلنساني القانون ذلك في بما الدولي للقانون تحد في غزة، في المدنيين السكان على

في  32 العامة الجلسة أمام كلمة المتحدة، لألمم العامة للجمعية 63 الدورة رئيس ديسكوتو، ميغيل أيضاً وراجع ،")الرابعة جنيف اتفاقية بموجب

كانون  15 (المحتلة، نيةالفلسطي األراضي وبقية المحتلة الشرقية القدس في القانونية غير اإلسرائيلية األعمال بشأنالعاشرة  الطارئة االستثنائية الدورة

 التزامات وهي لديها غزة، قطاع ذلك في بما المحتلة، الفلسطينية األراضي في االحتاللالسلطة القائمة ب إسرائيل زالت ما) ("2009 يناير/ الثاني 

تقوم  الدولي، القانون بموجب لمطلوبا النحو على الحماية توفير من وبدالً .االحتالل تحت الواقعين السكان لحماية جنيف اتفاقيات بموجب محددة

 التماس خيارمن  األطفال، من نصفهم من أكثرو الالجئين من منهم المئة في 80 السكان، حيث أن من الفئة هذه حرمانب باالحتالل القائمة السلطة

    ".)الحرب من ملجأ عن والبحث اللجوء



 

  

 أساس على الدول على سيطبق انونالق فإن وإال تطبيقه، في العدالةهو  القانون سيادةل ةساسياأل إن أحد المبادئ

 قيمته في الثقة من لحدإلى ا المساواة قدم على القانون تطبيق عدم يؤدي. عالمياً مؤيدة مبادئعلى  وليس السياسي االحترام

 يقتطبفإن ال سياسية، هيئة هو األمن مجلس أن إلى وبالنظر ذلك، ومع. ملزماً القانون الجماعي هاتأييد يجعل التي الدول بين

وأظهر  التفاوت، مدى من بل االهتمام، ونطاق لإلجراءات المتفاوت تطبيقأتخذ موقفاً من ال ال أنا. منه مفر ال أمر التفاضلي

 مجلس استخدام خالل من المبرر غير التناقض هذا ويتجلى. غزة في ألزمةمع ا األمن مجلس عدم كفاية تعامل بالتالي

 بين غزةل الكافيغير  االهتمام مع بالمقارنة الماضي، في اإلنسانية األزماتمع  تعامللل السابع الفصلبموجب  لسلطته األمن

 القانون ةلومسأ اإلنسانية واألزمة المدمر والهجوم واحد جانب من إسرائيل انسحاب من الرغمب 2010 و 2005 عامي

     .األحداث تلك الخطيرة التي تطرحها

  

   غزة في الوضع تجاه تفضيلية معاملة على الضوء يسلط أخرى حاالت في عقوبات لفرض األمن مجلس استخدام  .1

  

 حاالت في عقوبات فرض أو / و القوة استخدام ليجيز السابع الفصل بموجب سلطته األمن مجلس استخدم قدل

 ألزمةا غرار على ةسياسي مجرد وليس إنسانية أزمةفيها  وجدت التي الحاالت على فقط زأركّ أنا. 118إنشائه منذ عديدة

  .غزة في ةموجودال

 الحرب جرائم مرتبة إلى ترقى قوة الصربية القوات مارست السابقة، االشتراكية يوغوسالفيا جمهورية تفكك أثناء

 الحرب، مزقتها التي جمهوريةال في المدمرة األحداث على رداً. والهرسك البوسنة حديثاً المستقلة والدولة السابق إقليمها في

 أكد ،757 القرار في. 1992119 مايو/ أيار  30و 1991 سبتمبر/ أيلول  25 بين قرارات تسعة األمن مجلس أصدر

 والهرسك البوسنة في الحالة أن وأعلن الدوليين واألمن السلم صون في ساسياأل المتحدة ألمما دورعلى  األمن مجلس

 لمعالجة السابع الفصلبموجب  سلطته واحتكم إلى الدوليين واألمن للسلم تهديداً تشكل السابقة يوغوسالفيا من أخرى وأجزاء

 .الوضع

شاركة 

  أو منها أو في مجالهايوغوسالفيا إلى الجوية الرحالت على حظر فرضو الدولية ضية

   757 القرار أن . الجوي

  

                                                           

  

كم األنشطة من واسعة مجموعة مانعاً السابقة يوغوسالفيا على حظراً األمن مجلس وضع السلطة، لتلك وفقاً

الريا األحداث في يوغوسالفيا

كما

 
 في الدولة غيرمن  واألطراف المرتزقة على للرد المفروضة والعقوبات السابع الفصل االحتكام إلى() 2003 (1521 قرار مجلس األمنراجع   118

 عقوبات فرضل السابع الفصل إلى األمن مجلس احتكم) (2004 (1572 قرار مجلس األمن أيضاً وراجع ،)الجارية السالم عملية من الرغمب ليبيريا

 السابع الفصل إلى األمن مجلس احتكم() 1990 (661 قرار مجلس األمن ،)النار اطالق وقف من الرغمب القتال استمر حيث العاج ساحل على

   )الكويت لغزوه العراق على عقوبات فرضل
، )1992 (727 ، قرار مجلس األمن)1991 (724 قرار مجلس األمن ،)1991 (721 قرار مجلس األمن ،)1991 (713 قرار مجلس األمن  119

قرار و ،)1992 (752 قرار مجلس األمن ،)1992 (749 قرار مجلس األمن ،)1992 (743 األمنقرار مجلس  ،)1992 (740 قرار مجلس األمن

    )1992 (757 مجلس األمن



 

 اإلنسانية اإلمدادات إليصال الالزمة الظروف تهيئة على فوراً بالعمل المعنية والجهات األطراف جميع يطالب

 سراييفو تشمل أمنية منطقة إنشاء ذلك في بما والهرسك، البوسنة في المواقع من وغيرها سراييفو إلى عوائق دون

   120...ومطارها

  

 على حظراًفيه  فرض 781 القرار األمن مجلس أصدر ،1992 أكتوبر/ تشرين األول  في  فقط رأشه بضعة بعد

 ووقف اإلنسانية المساعدات وصول ضمان أجل من والهرسك للبوسنة الجوي المجال في العسكرية الطائرات تحليق

   .121اإلقليم في العدائية األعمال

 الحرب أثناء الصومال في اإلنسانية األزمة مواجهة في  نفسهماقوةالو السرعةب فتصّر األمن مجلسكما أن 

 مرتين السابع الفصل سلطته بموجب واحتكم إلى 1992 عام في الصومال في األزمةب تتعلق قرارات ستة وأصدر. األهلية

 زمةاأل تذكركافة  الستة القرارات فإن ذلك، ومع. 122الصومال أنحاء جميع في اإلنسانية اإلغاثة تقديم ضمان أجل من

 القرارينإلى  أيضاً تجدر اإلشارة السابع، الفصل االحتكام إلى سلطة إلى باإلضافة. الستدراكها الملحة والحاجة اإلنسانية

   . وتأكيدهما عليهالدولي القانون إشارتهما إلى بسبب 794 و 733

 على األطراف ميعج ثوح الصومال لىإ العسكرية المعداتدخول  على حظر فرضإلى  733 القرار تنفيذأّدى 

 مهامهم على أداء ومساعدتهم اإلنسانية المساعدة تقديم لاألفراد الذين يوفدون سالمة لكفالة الالزمة التدابير جميع "اتخاذ

 مجلس أدلى ،794 القرار في .123"المدنيين  السكانبحماية ةتعلقومبادئه الم الدولي القانون لقواعد الكامل االحترام وكفالة

   :عن فيه أعرب عندما بكثير جرأة أكثر ببيان األمن

  

على نطاق واسع  الدولي اإلنساني للقانون انتهاكات  حدوثعن تقارير الستمرار وصول فزع شديد عن عربي وإذ

 في بشكل قانوني ركينالمشت األفراد ضد بها، التهديد وأ ،عنف أعمالارتكاب  عن تقارير ومن بينها الصومال، في

 مركباتو شحناتو المقاتلين غير ضد األفراد متعمدة هجمات، وعن القيام بغير المتحيزة نيةاإلنسا اإلغاثة أنشطة

للمحافظة على حياة  الضرورية والطبية الغذائية اإلمدادات تسليم إعاقةعن و ية،ثوالغو الطبية مرافقالو اإلغاثة

 على ذلك في بما الصومال، في تحدث تيال الدولي اإلنساني القانون انتهاكات جميع بشدة ديني... المدنيين السكان

 المدنيين، السكان لمحافظة على حياةل الضرورية الطبية مداداتاألغذية واإل تسليم إعاقة تعمد الخصوص وجه

      124...فعالاأل عن تلك شخصياً سيكون مسؤوالً  أو يأمر بهااألفعال هذه كل من يقترف أن ويؤكد

  

                                                            
   )1992 (757 قرار مجلس األمن  120
    )1992 (781 قرار مجلس األمن  121
 ،)1992 (767 ار مجلس األمنقر ،)1992 (751 قرار مجلس األمن ،)1992 (746 قرار مجلس األمن ،)1992 (733 قرار مجلس األمن  122

   )1992 (794 قرار مجلس األمنو ،)1992 (775 قرار مجلس األمن
   )1992 (733 قرار مجلس األمن  123
   )1992 (794 قرار مجلس األمن  124



 

 البالتفصيل األفع سردوي حرمته ؤكدي ، فهوالدولي اإلنساني القانون عزيزت تجاه عدة خطواتب 794 القرار قومي

  .الحرب جرائم عن الشخصية المسؤولية االنتهاكاتكل من يقترف هذه  لحّميو القانون إلغاء إلى ترقى التي

 لتعامله ةشامل دراسة حال بأي والهرسك والبوسنة الصومال في اإلنسانية لألزمات األمن مجلس استجابةال تشكّل 

 سلطة ببساطة أعاله نالمذكورا نالقرارا ثبتي ذلك، من بدالً. الدولي اإلنساني القانون انتهاكات أو اإلنسانية ألزماتمع ا

مثل  له المجلسواقع أن  وضحيكما . الصراع في حالة الالزمة اإلجراءات واتخاذ القانون وضع لتسوية واسعةال المجلس

    .القانون سيادة على الحفاظ في فشله غزة على الحصار حالة في هاممارست في وفشله سلطةهذه ال

  

 صدرت التي القرارات في التناقضهو  غزة في للوضع األمن مجلسمن  يكافال لتدقيقا الدليل على غياب  .2

   عامة  بصفة األوسط الشرق منها و أخرى دراسة حاالت مع بالمقارنة

  

 في. وحده 1992 عام في قرارات ستة األمن مجلس أصدر الصومال، يف والصراع نسانيةاإل زمةاأل مواجهة في

 هذاو. أشهر ثمانية غضون في قرارات تسعة األمن مجلس أصدر والهرسك، البوسنة في والصراع مشابهة أزمة مواجهة

    .غزة في والصراع اإلنسانية لألزمة المجلس استجابة مع صارخبشكل  تناقضي

 تعلقي قراراً 32 األمن مجلس أصدر ،والوقت الحاضر 2005 في واحد جانب من  لالرتباطإسرائيل بين فك

 التسامح عدمب المتحدة األمم سياسةأكدت  11  و،125لبنان في النزاعب يتعلق  19 ،بين هذه القرارات منو. األوسط بالشرق

 ضوء في خاص بشكل لقلقل مثيرة األرقام وهذه. 127غزةب يتعلقان 2و ،126مؤسساتها داخل الجنسي التحرشبعلى اإلطالق 

  عامخالل استمرارهو 2007 عام في الحصار فرض وخاصة الفترة، تلك خالل غزة سكان منها عانى التي األحداث جسامة

 عام حتى 2008 عام شتاء في قتيل فلسطيني  1400 خلّف يوالذ يوماً 22 استمر الذي والبري الجوي الهجومو 2010

 9 قتلالذي أدى إلى م للحصار انتهاك في غزة لىإ المساعدات نقل محاولتهم خالل  مدنيين نشطاء على هجومالو ،2009

   .2010  عامفي ناشطين

 القانون، أمام متناسبة غير مساواة عدم  وجود إلى انيشير نسانيةاإل زمةباأل واهتمامه المجلس تدقيقكفاية  عدمإن 

، المتحدة الواليات منعت الخصوص، وجه على. السياسي لتدخلل نتيجة تكون أن المساواة عدمل معلّقون، يمكنال أظهر كماو

 استخدمت ،1997 و 1972 عامي بين. باستمرار سرائيلإ تنتقد التي القرارات ن،الدائمي الخمسة أعضائه أحدوهي 

)  مرة69(عدد المرات  نصف الرقم يمثّل هذاو. التوبيخ من سرائيلإ لحماية مرة 32 )الفيتو (النقض حق المتحدة الواليات
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 1686 قرار مجلس األمن ،)2006 (1679 قرار مجلس األمن ،)2006 (1701 قرار مجلس األمن ،)2005 (1583 قرار مجلس األمن ،)2005(
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ii.  الدولي القانون حساب على سياسي الحصار مع األمن مجلس تعامل  

  

 في ذلك، ومع. يسود أن ينبغيالقانون ف القانون، لسيادة عنان كوفي المتحدة مملأل السابق العام األمين لتعريف وفقاً

 وقد. القانون على تفوق السياسة  رارباستم األمن مجلس سمح غزة، قطاع على سرائيلإ تفرضه الذي الحصار مع تعامله

 الدموي سرائيلياإل الهجوم على رده في ،الحصار فرض منذ غزةب المتعلقة األمن مجلس قرارات من اثنين في هذا ىتجلّ

 األمين أو األمن مجلسلم يقم . الحصار" تخفيف"ب تقوم  سوف أنهاب إسرائيل إعالنى لفعله ع ردوفي  ،المساعدات سطولأل

    .الحاالت تلك من أي في للقانون وفقاً معه التعاملب أو قانوني غير عمل أنهعلى  الحصار وصفب الحالي العام

  

 بين غزة قطاع  مسألةنتناوالي الوحيدان اللذان وهما القراران ،1860 و 1850 األمن مجلس قراري فشل  .1

    الدولي اإلنساني القانون اجإدر في ،2010 و 2005 عامي

  

ة الخطير هآثار نظراً إلى منفصلة قضية باعتباره غزة على الحصار يتعامل مع األمن مجلس أن  بالذكرمن الجدير  

 واحد في 2007 يونيو/ حزيران  في فرضه منذ فقط واحدة مرة الحصارذكر  أن سبق فقد الواقع، في. الدولي لقانونعلى ا

     .األمن مجلسصدرا عن  قرارين أصل من

 في "الكامل باالحترام يحظى النار إلطالق ودائم فوري وقف "لىإ األمن مجلس دعا ،)2009 (1860 القرار في

 كان القرار في حين أن. غزة شعب ضد يوماً 22 استمر الذي سرائيلياإل الهجوموهي  المصبوب، الرصاص عملية خضم

 المنصوصواجباتها  دعمب دولال جميع التزام صراحة يذكر ال فإنه ،130محتلة كأرض غزة وضع أكد أنه حيث من يجابياًإ

 ال أنه كما ،"الظروف جميع في االتفاقية احترام وضمان احترام"ب  جنيف اتفاقية من المشتركة األولى المادة في عليها

 الحكومة القرار يدعو ،ذلك من بدالً. اإلنسانيالقانون  أو اإلنسان حقوقالمتعلق ب الدولي القانون إلى إشارة أي تضمني

 منطقةمتمثلة في وجود لا رؤيةإلى ال يستند شامل سالم إحالل "أجل من جهودها تنشيط لىإ الفلسطينية طرافواأل ةسرائيلياإل

                                                            
/ آذار  ،أفيرز يستإ ميدل أون ريبورت واشنطن ،Lessons to be Learned from 66 UN Resolutions Israel Ignores ،نيف  دونالد 128

  http://www.wrmea.com/backissues/0393/9303040.htm على متاح ،1993 مارس
    )3 (11  المادةالمتحدة مم ميثاق األ 129
 في المحتلة األراضي من االنسحاب إلى إسرائيل يدعوان اللذين 338 و 242 القرارينإلى  القرار يشير( )2009 (1860ر مجلس األمن قرا  130

   ".)الفلسطينية لدولةمن ا جزءاً وسيكون ،1967 عام تي احتلتال األرض من يتجزأ ال جزءاً يشكل غزة قطاع أن " علىأيضاً ؤكدوي 1967 عام



 

 أيضاً يملك لكنه للصراع سلمي حل إلى التوصل تشجيع في إيجابي بدور أن يقوم األمن مجلسى لع ينبغي

 حاالت في التدخل من يتضح كما الصراع في المطبق  الدولي للقانون األولوية وإعطاء تأكيد لجهة  النهائية المسؤولية

 التزاماتعلى  يشدد أن ،الحرب زمن في خصوصاً ،األمن مجلسى لع ينبغي كانو. والصومال السابقة يوغوسالفيا

 في يعيشون الذين المدنيين رفاه ضمان وكذلك تحتلها التي األراضي في النظام على لحفاظبا كسلطة قائمة باالحتالل إسرائيل

 لمجلس الدوريين عضاءاأل من اثنين قبل من ذلك تحقيق في المجلس فشل إلى قد تمت اإلشارةو. األراضي المحتلة

 االحتالل قوانين ووجود جنيف اتفاقيات تطبيق  على للتأكيد مهمة فرصة األمن مجلس عن تغاب الواقع، في. 131األمن

     .األقل على القانون إنفاذ لمعايير للقوة المشروع االستخدام يخضع حيث ضمناً

 الطبي والعالج والوقود الغذاء فيها بما ية،اإلنسان المساعدة تقديم "لىإ القرار يدعو لحصار،إلى ا بالنسبة أما

 من ذلك وغير إنسانية، ممرات وفتح إيجاد إلى الرامية بالمبادرات يرحب  "و "غزة أنحاء جميع في عراقيل دون وتوزيعها

 عالجت ال وبالتالي قانوني غير بأنه الحصارالقرار  صفي ال ".مستمر نحو على اإلنسانية المعونة توصيل إلى الرامية اآلليات

 أو المالئم، المأوى توفيرلاإلعمار  إعادة موادأو  ،األشخاص تدفق عوائق دونمن  اإلنسانية المساعدات ى توصيللإ دعوته

لن  هولكن نسانية،اإل زمةاأل معالجة ضمان أساساً السلع هذه تدفقمن شأن . المتضرر غزة اقتصاد إلنعاش التجارية البضائع

 غيرالقرار  لهجةكما أن . الدولي اإلنساني للقانون وفقاً غزة سكان رفاه أو استدامة ضمانب األحوال من حال بأي يبدأ

 عن لدفاعالمتعلقة با 51 المادة بموجب حصار فرض سرائيلبامكان إ كان ذاإ ما مناقشةأمام  مفتوحاًالمجال  تركت كافيةال

 باستمرار أكد حيث الحرب مزقتها التي الصومال في لوضعاتجاه  بقوة األمن مجلس استجابةب هذا ةقارنيجب م.  أم الالنفس

    .حرب جرائم بمثابة اإلنسانية اإلغاثة لتوصي أمام العوائق واعتبر اإلنساني القانون انطباق

 لقيامل مبادراتالب سلبيبشكل  فقد رّحب إنسانية، ممرات وفتح إيجاد إلى إسرائيل دعوة من بدالً ذلك، على وعالوة

يجب . اإلنساني للقانون متعمد انتهاك عدمليس و طبيعيةة ارثثانوي لك هو منتج إنسانية ممرات وجود عدم أن لو كما بذلك

 الالزمة لظروف لفوري بإيجاد طالب "حيث السابقة يوغوسالفيا حالة في افيه لبس ال يالت األمن مجلس بلهجة هذا ةقارنم

   ."عوائق دون اإلنسانية اإلمدادات إليصال

  الذي صدر عامالقرارف. على اإلطالق الحصار إلى يشر لم ألنه هخلف من أسوأفهو  ،1850 القراربة إلى أما بالنس

 على  العملية هذه إليهما تستند أن ينبغي اللذين ينالسابق 338 و 242 األمن مجلس قراري ويؤكد السالم عملية يدعم 2008

قد  كانت حماس التي موقف مواجهةب 1850 القراريقوم . ريالندما في والية  نابوليسأ في السالم محادثات استئناف ضوء

                                                            
 االنسحاب إلى يؤديو غزة في الكامل االحتراميحظى ب النار طالقإل ودائم فوري وقفى لإ يدعو األمن مجلس ،SC/9567 ،صحفي  بيان 131

 على متاح) 2009 يناير/ كانون الثاني  8 (اإلسرائيلية، للقوات الكامل

http://www.un.org/News/Press/docs/2009/sc9567.doc.htm)  يفضل كان المكسيك"  أنالمتحدة اتالوالي إلى المكسيك ممثلصّرح 

 صراحة ذكرها ردي لم واحدة نقطة " أنالنمسا ممثل حصّركذلك و ."الدولي اإلنساني القانون أحكام احترام إلى صريحة إشارة يتضمن النص أن لو

    )".اإلنسانينون القا واإلنسان حقوقالمتعلق ب قانونال تاماً احتراماً تحترم أنب األطراف جميع التزام وهي القرار، في



 

والصومال  والهرسك البوسنة بشأن األمن مجلس قرارات مع ملحوظ بشكل 1860 و 1850 يتناقض القراران

    .اإلنسانية اإلغاثة وصول لضمان السابع الفصل بموجب سلطتهإلى  واالحتكام اإلنساني لقانونا مركزية فيها أكدحيث 

  

 أخرى فرصةل األمن مجلس تفويت  .2  سطولألا ةحادث أعقاب في للحصار القانونية غير الطبيعة مع للتعامل

  

 يرقى ما في غزة شاطئ إلى اإلنسانية المساعداتب مليئة سفن ست من سطولأ أبحر ،2010 مايو/ أيار  31 في

 ضد المميتة القوة تمواستخد التركية السفينة سرائيليةاإل القوات داهمت. سرائيلياإل لحصارمع ا مباشرة مواجهة لىإ

 لمناقشة طارئاً اجتماعاً مناأل مجلس عقدف. 133نآخري عشرات صابةوإ شخاصأ تسعة مما أدى إلى مقتل المدنيين الناشطين

 بيان عن االجتماع وأسفر. إسرائيل إدانةمن أجل  لمجلس،في ا الدوري وهي العضو تركيا،ضغطت  حيث المسألة هذه

    .الدولي القانون بموجب ملزماً يعتبر ذيلالقرار ا عن يختلفوهو  األمن، مجلس اعتمده رئاسي

   

  
  

 القانونية غير عةالطبي مع مباشر بشكل يتعامل أن األمن مجلسيستطيع فيه  كان وقت في لم يقم البيان، الذي نّص

 1850 للقرارين الكامل التنفيذ إلى المجلس ، دعاذلك من بدالًو. اإلنساني للقانون سرائيلإ ذكر انتهاك أو بذكره  للحصار،

 واألشخاص للسلع المنتظم التدفق إلى الحاجةوشدد على  غزة في اإلنساني الوضع إزاء البالغ قلقه "عن وأعرب ،1860 و

أن  التأكيد على األمن مجلس وأعاد. 134"غزة قطاع أنحاء جميع في عوائق دون اإلنسانية المساعدة زيعوتو وتوفير غزة إلى

                                                            
   )2008 (1850 قرار مجلس األمن  132
 1 بوست،جيروزالم  ،Accusing Israel of Murder, Ankara pushes for censure at UN Security Council ،سولومنت. ب. إ  133

   2010 يونيو/ حزيران 
 مايو/ أيار  U.N. Doc. SC/9940 )31 سرائيلية،اإل مليةالع خالل مدنيين مقتل عنها نجمالتي  عمالاأل يدين األمن مجلس ،األمن  مجلس 134

2010(   



 

 مساعدقام  ،ةالقانوني غير الحصار طبيعة على التأكيد من بدالً ألنه ،ةلومضل كافية غير تارانكو فرنانديز ةإن لهج

 من وكذلك). مقبول غير (خالقيةوأ) عكسية ةجنتي ذو (سياسية بمصطلحات الحصار بوصف السياسية للشؤون العام األمين

 ةقبالمواف تارانكو فرنانديزيقوم  ،مواطنيها حمايةفي  إسرائيل هدفب فيما يتعلق" عكسية ةجذو نتي "بأنه صارالح وصف خالل

هذه  رفضي ال تقدير أقل وعلى ،النفس عن لدفاعالمتعلقة با 51 المادةاللجوء إلى  في الحق لها سرائيلإ نعلى أ ضمناً

     .فكرةال

 بينما يةبحّر بالوصول والبضائع لألشخاص السماح ينبغي أنه يضيف ألنه اًإيجابي اًتطور يتضمن البيان أن حين في

 تدفق وصف عدمو الحصار شرعية عدم كونه لم يذكر مقّصراً يبقى نسانية،اإل المساعدات تدفق على يشجع 1860 القرار

 والقرارين السياسية العمليةى إل فقط باإلشارة. باالحتالل القائمة ةالسلط على قانوني كالتزام والمساعدات والناس السلع

التي  الحالة على عكس متورطتين دولتين على تنطوي باعتبارها المسألة هذه مع األمن مجلس يتعامل ،1860 و 1850

 من المزيد يتيح الذي القائم القانوني اإلطار على التأكيد من بدالً. طرف كلل  مختلفةواجبات اإلنساني القانون فيهايضع 

       .سياسية لمفاوضات خضعت كمسألة الحصار بالتعامل مع األمن مجلسقام  ،االحتالل قوى مساءلةو نيينللمد الحماية

  

 تماماً توجيهية أصبحت غيرو القانون سيادة ضتقّو الحصار سرائيلإ" تخفيف "ل سةمسّيال العام األمين استجابة  .3

  سرائيلوإ المتحدة للواليات سياسيةال صالحياتالك

  

 عدمف. إسرائيل تجاه مطالبه على ضار تأثير قانونية كمسألة الحصار مع التعامل في األمن مجلسفشل لقد كان ل

 عكسيةذات النتيجة ال طبيعته ةجلامع يمكن أخرى، ناحية منو. سرائيلإ جانب من مطلوباً إنهاءه جعلت الحصار مشروعية

 المتحدة مماأل مارست الواقع، في. تخفيفه ذلك في بما ئهإنهاأقل بكثير من نتائجها تكون  اإلجراءات من العديد من خالل

 صارخةال لمخالفتها عليها عقوبات فرض من بدالً الحصار لرفع سرائيلإ على السياسي الضغط فيها األعضاء والدول

   .السابقة يوغوسالفيا ضد اتخذته للتدبير الذي ةمماثل الدولي للقانون
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 الفلسطينية سرائيليةاإل المفاوضات ودفع الثقة بناء ضرورة على الجهود كل زيكرت فيه ينبغي وقت في وقع الحادثإن  ("نفس المرجع السابق  137

   ".)المباشرة غير محادثاتال تستمر أن بمكان األهمية ومن السالم، دعم في اإلقليمي التعاون وتعزيز قدماً



 

 نأ وتريد 138"عنه الدفاع يمكن ال "بأنه الحصار وصفت سرائيلإل قوىاأل حليفال  وهيالمتحدة الواليات حتى

 االستنتاج هذا إلىاألميركيين  المسؤولين كبارفقد توّصل . الفقير الفلسطيني الشعب إلى اإلمدادات من المزيد  وصولترى

 العالم في رمزاً أصبح زةغ قطاع "أن إلى مشيرين ،تتعلق بالقانون مسألة كونها من بدالً السياسية المصالح أساس على

 اإلسرائيليون يدرك. لألساطيل الدافع إزالة إلى بحاجة نحن. ذلك نغير أن وعلينا للفلسطينيين سرائيليةاإل لمعاملةل العربي

 شأنه شأن يةقانونمخوالً أو مفيداً من الناحية ال األمن مجلس موقف يعد لم النحو، هذا وعلى. 139"مستداماً ليس أن هذا أيضاً

   .متحدةال والواليات إلسرائيل السياسية مصالحال

                                                           

 األمين ردأتى  كافية، وغير تدريجية خطوةهي  يةسرائيلاإل التخفيف سياسةأن  يعلن أن من بدالً ،ذلك على وعالوة

 نمون أبان كي  ضافوأ. 140"اًمشجع "كان المتعلقة بالحصار سياستها في النظر ةدإعا إسرائيل قرار أنب مون كي بان العام

 .141"بذلك القيام من تمكنت إذا بنائها وإعادة التعافي على غزة مساعدة إلى الرامية الجهود لمضاعفة "مستعدة المتحدة مماأل

 بعد غزة بناء عادةإل المتحدة مماأل دعم وتكييف القانونية بالتزاماتها في اإليفاء سرائيلإتقصير  من خالل الموافقة على

 إسرائيلمن مساءلة  أيضاً بل قلل  القانوني، واإلطار المطبق  القانون في تأكيد فقط العام يناألملم يفشل  ،إسرائيل موافقة

   .القانون أمام هذا

 فتصنّ الالتي  السلع جميع بتدفق للسماح الحصار تخفيفب اإلسرائيلية التصريحات من الرغمبو ،ذلك على وبناء

 المجتمع يستمر ذلك، من األسوأو. 142هوادة بال غزة في رةالمدّم الظروف غزة، تستمر إلى مزدوج استخدام ذاتأنها  على

   .الحصار" تخفيف "سرائيلإ بقرار أشاد هألنالضمنية  المتحدة مماأل موافقة بدعمبالتالي  الدولي

 في 14 بنسبة الواردات ازدادت إسرائيل، إعالن على األول األسبوع في اإلنسانية، الشؤون تنسيق لمكتب وفقاً

 2007 عام من األولى الخمسة األشهر في تم استيراده يالذ األسبوعي المعّدل من المئة في 23 سوى لتشكّ ال هالكنو المئة،

 نهاءإ يعني الللحصار  إسرائيلأن تخفيف  ،التنقل حرية تدعم إسرائيلية منظمة وهي ،مسلك وجدت. 143الحصار فرض قبل

  .144المساعدات على يعتمدون الذين السكان وضع ةإدام وبالتالي غزة، قطاععلى " االقتصادية الحرب"

التخفيف  أن نإسرائيليو نمسؤولو يعتقد ، اإلصالحيةسرائيلإ سياسة فتهخلّ يالذ التأثير الذي ال يذكر من الرغمب

 الخارجية لوزارة السابق العام المدير ليئيل، ألون وأوضح. المتحدة ألمممع ا متعثرةال الدولة عالقة تأهيل إعادة هو
 

138  Gaza blockade untenable, U.S. believes، MSNBC.COM، 3  ىمتاح عل ،2010 يونيو/ حزيران 

http://www.msnbc.msn.com/id/37482341/ns/world_news‐mideastn_africa/ ]الدفاع يمكنال  الحصاريشار إليه فيما يلي ب 

   ]عنه
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على  متاح) 2010 يونيو/ حزيران  22 (آرتسه ،Easing of siege may have negligible effect on Gaza هاس،  أميرة 142

http://www.haaretz.com/print‐edition/news/amira‐hass‐easing‐of‐siege‐may‐have‐negligible‐effect‐on‐gaza‐
1.297552  

 على متاح ،2010 يونيو/ حزيران  25 ،نوت باالستاين ،UN: Easing of Gaza blockade not enoughاجع ر  143
http://palestinenote.com/cs/blogs/news/archive/2010/06/25/un‐ease‐of‐gaza‐blockade‐not‐enough.aspx  

 على متاح) 2010 يوليو/ تموز  7 ،)إسرائيل / مسلكجمعية  (غزة، حصار  كشف 144
http://www.gisha.org/UserFiles/File/publications/UnravelingTheClosureEng.pdf  



 

  

    القانون سيادة دعمفي  الدولي األمن مجلس فشل على المترتبة اآلثار. ج

  

 اكتشاف ذاته حد في هو ذلك،ل السافر هتنكر ذلك من واألسوأ القانون، سيادة دعمفي  الدولي األمن مجلس فشلإن 

 واألمن السلم حالة على خطيرة آثار أيضاً الفشل هذال كان غزة، على الحصار حالة في. لميثاقه إلغاء يشكل ألنه مهم

 المنطبق القانوني بالنظام يتعلق فيما وضوح هناك يكون أن يجب حيث االلتباس المتحدة األممفقد تركت  .الدوليين

 بالتزاماتها تفي ال التي األعضاء للدول ضعيف المستوى اًتوجيه وأعطى مجلس األمن غزة، في للقوة المناسب مواالستخدا

 المتحدة ممواأل الدولي للقانون المعطاة السلطة على يوصف ال تأثير له وكان جنيف، اتفاقيات بين المشتركة 1 للمادة وفقاً

   .األخرى الدول بين

  

i.  االحتالل خالل طبقنالم القانوني النظام وضوح عدمإلى  أدى لحصارعلى ا الكافي يرغ األمن مجلس فعل رد 

  العسكري

  

 على ارصراإل من خالل غزة على ينطبق كونه القائم الدولي اإلنساني القانون تحويلعلى  عمداً إسرائيل عملت

 من الرغمب ،51 للمادة وفقاً النفس عن الدفاع اللجوء إلى على قادرة هي وبالتالي حماس مع مسلح نزاع فيشارك ت هاأن

 فإن وبذلك،. افيه النظام أو القانون وجود عدم عن مسؤولةهي  وبالتالي غزة، قطاع في حتاللباال سلطة قائمة أنها واقع

 أن يعني وهذا. دولي مسلح نزاع في شاركي باالحتالل وطرف محارب قائمة سلطة كونت أن هايمكن أنه تدعي إسرائيل

 ،أنفسهم عن للدفاع الكافية والوسائل والسيادة العيش من وحرمانهم غزة سكان على القانونإنفاذ  تطبيق منتستفيد  إسرائيل

 أنهت أنها على تصر إسرائيل ألن ذلك، على وعالوة. المسلحة العدائية األعمال أثناء المتاحة المشروعة القوة عن فضالً

 غزة إسرائيل تجعل ،الواقعفي . احتالل كقوة واجباتها ذلكب رفضتفهي  ،2005 عام غزة من االرتباط فك عند احتاللها

 فضالً ،شرعي غير بأنه الحصار وصف من خالل عدم. فقطهي  قانونها قالمنطب القانونيكون  حيث سوداء قانونية ثغرة

 المتحدة مماأل تترك قدف ولي،الد المجتمع دهحد يالذ القائم القانوني لنظامل وفقاً التصرف على إسرائيل إجبار في افشله عن

      .رادع دونمن  ةالمتعمد إسرائيل محاوالت

                                                            
  2010 يوليو /تموز  26 مونيتور، ساينس كريستيان ،Israel signals new cooperation with UN over Gaza flotilla ميتنيك،  جوشوا 145
 تسليم يتم أن يجب إنه نيسيركي، مارتن مون، كي بان المتحدة مملأل العام ميناأل باسم المتحدث قال الجمعة، يوم ("نفس المرجع السابق  146

      ".)البحر من بدالً البرية الطرق طريق عن غزة لىإ المساعدات



 

 في المتحدة األمم فشلفإن  غزة، سكان على وتحديداً الدوليين، واألمن السالم على رمدّمال ثراأل إلى وباإلضافة

 وضوحهناك  أن يكون يينبغ حيث لتباساال ويترك الدولي القانون ويضعف من سلطتها يضعف سرائيلإ محاوالت مقاومة

 قانون نظام تقويض على الوضوح لىإ االفتقار هذا يعمل. قانون الحربو الحرب غاتمسّو قانون بين العالقة بشأن

 استخدام عيوسإلى ت وضوحال عدميؤدي  ،ذلك من بدالًو. المدنيين للسكان الحماية من مزيدال توفيرى لإ يهدف الذياالحتالل 

 من الغرض صارخ بشكل ضيقّو وهذا. الوطنية مصالحها تعزيز من أجل القانون تحديد من ينهامكوت للدول المتاحة القوة

 أثناء الدولة سلوك على قيود وضع خالل من المدنيين حمايةى لإ ولكن الدول عيشجيهدف إلى ت ال  الذياإلنساني القانون

 ظل في للعيش يأتون الذين أو االحتالل تحت يعيشون الذين السكان على لها حصر ال عواقب له هذاو. المسلح الصراع

    .هريظ غزة في الوضعبدأ  كما االحتالل

عن  تخلت فقد ،األوسط الشرق في السالم عملية في السياسية الحساسيات تراقب المتحدة األمم أن حين في

 يمكن ،سام القانون أن حين فيف ،الدول إلى أما بالنسبة. واألمن السالم منه  الذي ينبثقالدولي لقانونل كضامن مسؤولياتها

 على الدولي القانون بموجب ملزمةال الدول عترضت لن وبالتأكيد. السياسية النفعية قيعّو عندما مهمشاً كوني أن ويجب

 يتحملون سوف عام بشكل والمدنيين الجنسية وعديمي والالجئين واألجانب المواطنين ولكن المسؤوليات، هذه من التخفيف

     .التحول هذا جّراء العنف وطأة

  

ii.  سياسيةال ستجابةاال وطنيةال هامواقف تعكس التي األعضاء الدول إلى ضعيفاً اًتوجيهقّدم  الدولي األمن مجلس 

   المشروعة غير اطبيعته إلى تشير ال التي اإلنسانية لألزمة خالقيةاألو

  

 احترام وضمان احترام "واجب السامية دةالمتعاق األطراف على جنيف اتفاقياتبين  المشتركة 1 المادة تفرض

 المثال، سبيل على (عقوبات فرض لىإ يرقىفإنه  غزة، على الحصارب يتعلق وفي ما . 147"الظروف جميع في االتفاقية

 غيرالمسّيس و المتحدة األمم  أدى تعاملوقد. الرابعة جنيف  اتفاقيةهالمخالفت إسرائيل لىع) ةدبلوماسي وأ عسكرية وأية تجار

 مما ةالقانوني الحصار لطبيعة فهمها والتأثير على فيها األعضاء الدول إلى ضعيفة توجيهاتإلى توفير  لحصارمع ا لعادلا

   .المشتركة 1 للمادة وفقاً القانونية التزاماتهاب التقصير إلى يؤدي

 149ازيلوالبر 148الهندهي و فقط، دول ثالث وصفت األوروبي، واالتحاد دول تسع من عشوائية عينة في

 واالتحاد 153وبريطانيا 152والسويد 151 النروج أن بالذكر والجدير. الدولي للقانون مخالف على أنه نتهاكاال ،150وفرنسا

                                                            
  )1949 (جنيف  اتفاقيات 147
 يونيو/ حزيران  1 تريبيون، آسيان ،UN Security Council condemn Israeli attack on Gaza aid flotilla الهند، فاسوديفان،.  ر 148

2010   
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  )2008 يناير/ كانون الثاني  Blockade of Gaza  )21الفرنسية، الخارجية وزارة من  بيان 150
 يونيو/ حزيران  Positive that Israel has decided to ease Gaza blockade، 21 ،ةالنرويجي الخارجية لشؤونا وزارة من  بيان 151

2010  
152  Sweden’s FM blasts Israel’s ‘foolish’ policy in Gaza،  2010 يونيو/ حزيران  7 واير،ذو سويديش  
  )2010 مايو/ أيار  31 (غزة، سطولأ بشأن الخارجية وزير بيان ،البريطاني الخارجية وزير من  بيان 153



 

  

iii.  معروف غير تأثير لهسيكون  غزةعلى  لحصارتجاه ا كافيةال غير الدولي األمن مجلس الستجابة الدقيق المدى 

  المتحدة األمم وشرعية قانونال سيادة على

  

 تدميراً األكثر األثركان له  الدولي القانون لتغيير سرائيلإ محاوالت مقاومة في المتحدة األمم فشل إن القول يمكن  

 ،دقةب القانون سيادة أو المتحدة لألمم الدولي لمجتمعا احترام  توثيقيمكنال . الدولي القانونسلطة  على سلطته وكذلك على

 هي األعضاء الدول بين معينة بمعايير االلتزام على هاإصرار في المتحدة مممن جانب األ النفاقمن  نوع بالتأكيد ولكنه

 قدم على قيطّب ال القانون أنوهي  الدول جميع بين شرعية حجة المتحدة األمم وجدتلقد و. بها الوفاء من تتمكن لم نفسها

 المعنوية سلطتها تمارسل عليها صعوبة أكثر األمر جعلتوقد . السياسي التأثير عن  مأمن في ليس أنه كما المساواة

 عمر السوداني الرئيس مقاضاة محاولةاألخيرة والمعّبرة  األمثلة ومن. الدولي القانون  كتنته التي الدول بين والقانونية

   .البشير

  

   .متحدة

                                                           

 واإلبادة الحرب وجرائم اإلنسانية ضد ئمجرا ارتكاب بتهمة لبشيرا اعتقالب اًأمر الدولية الجنائية المحكمة أصدرت

 منظمةقد تم رفض القرار من قبل و  االعتقالأمر تنفيذفي  فشلت محكمةال لكن. 2009158 مارس/ في آذار  الجماعية

 توليد في الفشل يدل. 159والصين روسيا من كل وحكومتي االنحياز عدم وحركة العربية الدول وجامعة األفريقية الدول

 على العالم في جنائية محكمة أعلى قبل من مزعوم حرب مجرم لمحاكمة والعربية األفريقية الدول بين السياسي الدعم

ال واألمم القانون سيادةل  المتعثرةشرعيةال

  

 
154  EU ministers: ‘End Gaza blockade’ ، 2010 يوليو/ تموز  10 بوست، جيروزاليم  
155  Russia calls for end to Gaza blockade, easing of humanitarian crisis،2010 يوليو/ تموز  16 ، ريانوفوستي   
156  Malaysia Will Request UN General Assembly To Seek ICJ Opinion on Freedom Flotilla، BERNAMA.COM، 11  تموز

  2010 يوليو/ 
     أعاله138 الحاشية ،يمكن الدفاع عنه ال  الحصار 157
  ) مارس/  آذار ICC‐02/05‐01/09() 4 (الدولية الجنائية المحكمة 2009 البشير، أحمد حسن عمر ضد العام المدعي قضية  في 158
  2009 مارس/ آذار  5 نيشن، يلياد ،After Bashir warrant, Sudan united in protest أوور،  هنري 159



 

V.  يةالمستقبل ثوللبح واألسئلة التوصيات  

  

 تطبيق اتساع تستوعب الو جداً حديثةو فريدة حالة دراسة هو غزة على  لحصارمع ا المتحدة مماأل إن تعامل

 الدروس استنتاج للمرء يمكن كان إذا ذلك، ومع. همسار أو  نطاقهوأ األوسط الشرق في القانون لسيادة المتحدة مماأل

 يكون قد ،أوالً. المستفادة األساسية الدروس من نوعان هناك أوسع، سياق من مأخوذة واحدة حالة دراسة من المستفادة

 دونمن  القائم القانوني النظام وتحدي الدولي اإلنساني القانون تغيير بواحدة لدولة قد سمح  صدق غير عن األمن مجلس

 من خالل فشله الدولي القانون وشرعية شرعيته بتقويض الدولي األمن مجلس يهدد اً،ثاني و.ه المستمرإلغاء خالل من توبيخ

 ينسالدرهذين  معالجةمن أجل . واألمن السالم على فاظالح باسم التحدي هذا ومقاومة القانون سيادة على الحفاظ في

 آللياتها والهيكلية إسرائيل لسلوك الموضوعية الناحيتين من االستجابة المتحدة األمم على ينبغي ،شرعيتها واستعادة

     : بالتاليالمتحدة األمم أوصي األهداف، هذه لتحقيق. الخاصة اإلجرائية

   

 يشرع غير الحصار أنفيه  يعلن اًقرار األمن مجلسأن يمرر  أو / و رئاسياً ناًبيا األمن مجلس رئيسأن يصدر  .1

   .الدوليين واألمن للسالم تهديداً لويشكّ

 أو / و غزة قطاع عمارإ عادةإل العسكرية القوة الستخدام السابع الفصل سلطته بموجب لىإ األمن مجلس يستندأن  .2

  .إسرائيل على عقوبات فرضي أو / و غزة قطاع نحاءأ جميع في اإلنسانية اإلغاثة إيصال نأن يضم

 استخدام أنعلى  يؤكد مما الفاصل الجدار بشأن الدولية العدل محكمةل االستشاري الرأي األمن مجلسأن يؤكد  .3

  .القانون إنفاذ لمعايير يخضع غزة قطاع في الوحيدة الشرعية القوة

  . ذلك إلى وماه رسائلو اتهباخطو هإعالناتو بياناته عجمي في الدولي اإلنساني القانون األمن مجلسأن يدرج  .4

 األشخاص بحماية المتعلقة جنيف اتفاقية لديها المودعة الدولة بصفتها سويسرا، حكومة من العام األمينأن يطلب  .5

 اانطباقه لتأكيد الرابعة جنيف اتفاقية السامية على المتعاقدة ألطرافل مؤتمر عقد إلى الحرب، وقت في المدنيين

  .  اإلنفاذ تدابير مناقشة عن فضالً غزة على

 المتحدة مماأل لكي تكون الثلثين بأغلبية األمن مجلس في النقض حق تجاوزمن أجل  العامة الجمعية نأن تمكّ .6

   .الدولية الجماعية اإلرادة لممارسة آلية بمثابة

  

VI.  يةالمستقبل ثوللبح أسئلة    

  

 في القانون سيادة المتحدة مماأل تطبيقل الًيمثت  أكثرالنتائج هذهأن تكون  لأج من البحوث من مزيدال إجراء ينبغي

 البحوث لتوجيه أدناه القليلةاإليحائية  األسئلة بعض أقترح الغاية، لهذه تحقيقاًو. همن شريحة فقط وليس  بكاملهاألوسط الشرق

     :المستقبلية

  

 السياسة عزز أو / و األمن مجلس سلوك عكس كيفو األمن مجلس لىع المتحدة لوالياتا تأثير مدى هو ما .1

     األميركية؟ الخارجية



 

 سبيل على غزة؟ على الحصار إلى باإلضافة القائم القانوني النظام إسرائيلبها  تتحّد التي األخرى الطرق هي ما .2

 استخدام أو ل؟الفاص الجدار بناء المستهدف؟ القتل عمليات سألةم مناقشة عند مماثل تحليل سيكونكيف  المثال،

  الغربية؟ الضفة في العسكرية القوة

 تحتلها التي األراضي ضد النفس عن الدفاع ممارسة يمكن أنه على بها إسرائيل التي أصّرت الطرق هي ما .3

 في المسألة هذه تفصيلب بدأت لقد ؟تحديداً بغزة يتعلق فيما الحرب وقوانين االحتالل قوانين بين التمييز من الرغمب

 مجلس معالجة مناقشة شمل الموضوع نفس حول المستقبل في ثوللبح المفيد من سيكونهذه و سياساتال ورقة

  .غولدستون لتقرير ةالحالي تهجومعال المصبوب الرصاص لعملية األمن

 المتحدة الواليات على القاعدة هجوم منذ النفس عن الدفاع مسائل في وإسرائيل المتحدة الواليات جهود تلتقي كيف .4

  ؟2001 سبتمبر/ أيلول  11 في

 ونحو اإلسرائيلي الفلسطيني بالصراع يتعلق فيما الدولي القانون على التركيز عن بعيداً واضح تحول هناك هل .5

  األمن؟ مجلس داخل السالم عملية تتوخاه سياسي حل إيجاد

 الدولية العدل محكمة صدرتهاأ التي السابقة لقراراتمع ا األمن مجلس لتعامل مقارنال تحليلال  يخبرناماذا ،وأخيراً .6

 دراسة لشكّت هلو ؟2004 عامالفاصل  الجدار بشأن للمحكمة االستشاري الرأي مع تعامل بها التي الطريقة عن

   المجلس؟ داخل ستثناءال معتادة ممارسة الجدار حالة


