
  

  
   18/2/2009، األربعاء

  
  ة قانونيةورق/ مؤسسة الحق

  
  قطاع غزة عن عدوانه على  المدنية الناشئةمسؤولية المحتل 

  
 الذي شرع" الرصاص المسبوك"ري الذي أسمته عدوان قوات االحتالل اإلسرائيلي العسكتمخض عن 

سقوط ، ًايوم 22لمدة  لذي تواصلوا، 27/12/2008بدء من مساء يوم  المحتل بتنفيذه على قطاع غزة
غلبهم من المدنيين، آما بلغ عدد الجرحى والمصابين أآثر من ألف وثالثمائة قتيل فلسطيني أأآثر من 

غير مسبوق في البنى التحتية والممتلكات  وخرابًا لحق هذا العدوان دمارًاأخمسة آالف شخص، في حين 
، لصرف الصحيلمياه والكهرباء واة وشبكات اوالعديد من المدارس والجامعة اإلسالمي العامة والخاصة

عن العديد  كرية فضًالحيث دمرت بالكامل آافة مقار مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية المدنية والعس
، آما دمر بالكامل وفق معطيات هيئة اإلحصاء الوطني الفلسطيني حوالي أربعة آالف مبنى من المساجد

  .*بنحو عشرين ألف منزل سكني إضافة إلى أضرار آبيرة لحقت
  

مليار  1.6الخسائر المادية المباشرة لهذا العدوان بأآثر من هيئة اإلحصاء الوطني الفلسطيني وقدرت 
عودة  نضعاف، ألأهذا العدوان سيتجاوز هذا الرقم بأولية، لكون ضرر  قديراتوهي بال شك تدوالر، 

 عدة سنوات ناي جهدا وعمال سيستغرق بتقديرعليه سيقتض تلى الحال الذي آانإحوال في قطاع غزة األ
قسم آبير منهم   أصيبعالج وتأهيل الجرحى الذين نفاق الذي سيستغرقه فضال عن حجم الجهد واإل

  .بعاهات دائمة
  

لى تسليط الضوء على المسؤولية المدنية لدولة االحتالل عن هذا إترمي أساسا وبالنظر لكون ورقتنا 
دخول في تفاصيل تشخيص حجم الضرر والدمار الذي الحقه العدوان بالشعب العدوان، ارتأينا تجنب ال

الفلسطيني في قطاع غزة، وذلك للترآيز على تسليط الضوء على المسؤولية المدنية التي دفعنا الى 
  :مجموعة من االعتباراتلإثارتها والترآيز عليها 

  
الدولي الذي ناقش موضوع  لم نلمس من آافة التصريحات الرسمية بل وحتى من مجلس األمن •

إشارة لموضوع مسؤولية دولة االحتالل اإلسرائيلي  ةاإلسرائيلي على قطاع غزة أي عدوانال
بالسكان المدنيين وممتلكاتهم في قطاع ته قواتها عن القتل والدمار والضرر الذي الحقالمدنية 
 .غزة

عمار تبرع إلالمنح ول صندوق وربية بضرورة تشكيمجتمع الدولي والدول العربية واألمناداة ال •
 .ما يعني بأن المجتمع الدولي سيتحمل تبعات هذا الدمار وليس المحتل اإلسرائيليقطاع غزة، 

مم المتحدة المتواصل عن إثارة مسؤولية المحتل المدنية سكوت المجتمع الدولي وهيئة األ •
شجع المحتل  تنفيذهاى التدمير والتخريب التي اعتاد علالقتل وعمال ألزامه بالتعويض عن إو

 .موارد ومقومات الفلسطينيين وممتلكاتهمتخريب وتدمير على التمادي في 
 عماراإلالمستفيد ماديا من آافة عمليات التدمير والتخريب لكون إعادة االحتالل هو صبح أ  •

صبحت الكثير من أولية من أسواقه وشرآاته، بل لمواد األاستحتم على الفلسطينييين شراء 
البعض  أدمار بل بدالمحتل من  هتستعد لالستفادة مما الحقسسات والشرآات اإلسرائيلية المؤ

                                                            
من المؤشرات على حجم الدمار الذي الحق بقطاع غزة، تصريح مدير وآالة االمم المتحدة لغوث الالجئين السير جون  *

أسوأ مما "اسابيع االحتالل االسرائيلي لثالثة  العدوان العسكري الذي شنه هولمز الذي قال فيه، ان الوضع في قطاع غزة بعد
   .تخلف بسنوات واضاف هولمز ان وضع القطاع االقتصادي ".يتصور آان

  
 



  

يجابي على االقتصاد اإلسرائيلي، لدرجة أن بعض اإل هيشخص حجم الدمار ومدى انعكاس
 .دوالر مليارات حجم هذا الدمار اقتصاديا بعشر قدرت اإلسرائيليةالجهات االقتصادية 

الفلسطينية األرض  ولي لمسؤولية المحتل المدنية عن ممارساته فيرغم إثارة المجتمع الد •
ن المجتمع الدولي لم يتعاطى بجدية مع هذا الموضوع، بحيث لم يقم حتى هذه أ، إال *المحتلة

 .اللحظة بأي عمل فعلي لتحقيق وتجسيد هذه المسؤولية
بل ولجأت في سبيل  ،ل تعويض الفلسطينيين عن ممارسات قواتها وإدارتهاترفض دولة االحتال •

لمجموعة آبيرة من القيود ين المحلية يالقوان ذاتها من هذه المساءلة الى تضميناعفاء 
عن ساءلته ممقاضاة المحتل والمتضررين الفلسطينيين من إلجراءات التي تحول دون تمكين وا
 .المادية التي الحقها بهمضرار األ

  
الى التساؤل عن مدى مسؤولية دولة االحتالل المدنية، على صعيد قطاع غزة يدفعنا الشك بأن ما جرى 

استخدامها األضرار التي الحقها عن بتعويضهم دولة االحتالل  يحق للفلسطينيين مطالبةفهل 
وإن آان الوضع آذلك فما هي قواعد وأحكام  ؟وتخريب دماروقتل من  عما الحقتهوالالمشروع للقوة 

  المسؤولية وما هي حدودها ونطاقها؟القانون الدولي التي تحكم وتنظم هذه 
  

  المسؤولية المدنية الدولية
  
والقانون الدولي حكام القانون الدولي العام ألقواعد و شخاص القانون الدوليأيترتب على انتهاك  

الدولي أحكام وقواعد القانون الى وهي باالستناد ، إثارة المسؤولية الدولية لمنتهكي هذه األحكام، اإلنساني
مسؤولية دولية مدنية من جانب ودولية ، إذ هي مسؤولية مسؤولية ذات طبيعة مزدوجةم واإلنساني، العا

  *جنائية من جانب آخر
  
القانون الدولي  مبادىءألحكام و، والدول الدولي الخاص بمسؤوليةلمشروع لجنة القانون بالرجوع و

أحكام القانون  تأآيدية، نقف على الخاصة بخرق وإنتهاك أشخاص القانون الدولي إللتزاماتهم الدول
على قيام والعديد من المواثيق الدولية، ومشروع لجنة القانون الدولي الخاص بمسؤوليات الدول ، الدولي

  .ارتكاب افعال غير مشروعةبالمسؤولية القانونية المدنية للدول إذا ما قامت 
  

  :ورة توافر ثالثة شروطلمدنية ضرلقيام المسؤولية الدولية االدولي ويشترط القانون 
  

آان هذا الفعل ناتج عن سلوك  يحظر القانون الدولي ارتكابه، سواء **ارتكاب فعل غير مشروع .1
إيجابي أو تصرف وسلوك سلبي، آما هو الحال في اقدام الدولة على االعتداء على غيرها من 

ر ذلك من شخاص القانون الدولي أو غيأممتلكات غيرها من لالدول أو مصاردة الدولة 
الدولي التصرفات، في حين يظهر السلوك السلبي في امتناع الدولة عن القيام بعمل يلزم القانون 

عاية والعناية الطبية لجرحى بواجب وضرورة القيام به، آما هو الحال مع تقديم الرأشخاصه 
المناطق الدولة المعادية في النزاعات المسلحة أو السماح للنساء واالطفال بمغادرة  ومرضى
 .المحاصرة

، أي أن يكون الفعل متناقًضا مع ا بحق الدولةنافذ   اينتهك الفعل غير المشروع التزاما دولي نأ .2
نشأ على عاتق الدولة بمقتضى معاهدة جماعية أو فردية أو التزام دولي أنشأه التزام دولي 

 .العرف الدولي أو قواعد وأحكام مبادىء القانون الدولي اآلمرة
يجب حصول ضرر لشخص من أشخاص القانون الدولي العام أو أحد  إذ، رحصول ضر .3

 .مادي أو معنويولية دون حدوث ضرر لقيام المسؤمجال رعاياه، فال 
                                                            

 .أصدرت الجمعية العامة العديد من القرارات في هذا الشأن، سنذآر بعضها الحقا *
االنسانية وغيرها من  تتمثل المسؤولية الجنائية الدولية في مالحقة ومساءلة ومحاآمة اآلمرين بارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد *

الجرائم الدولية فضال عن المحرضين على ارتكاب هذه الجرائم ومنفذيها سواء أمام المحاآم الجنائية الدولية أو المحاآم الجنائية 
 قانوني حول اآلليات القانونية لمساءلةال "الحق"مؤسسة المحلية، للمزيد حول هذا الوضع انظر ورقة مؤسسة الحق الخاصة بموقف 

 ..قادة االحتالل اإلسرائيلي عن جرائم الحرب
 .قد تثور مسؤولية الدولة أيضا حال قيامها بافعال مشروعة وذلك إذا ما نجم عن القيام بهذا الفعل الحاق أضرار بالغير **



  

  
الدولة ألحكام  قد تكون مسؤولية تعاقدية، وهذا ما يتحقق حال انتهاكالمدنية والمسؤولية الدولية 

، وقد تكون المسؤولية الدولية تقصيرية، وهو ما لة طرفا فيهالمواثيق الدولية التي تكون الدوالمعاهدات وا
تقصير الدولة أو إهمالها في اتخاذ إجراءات تقتضي قواعد القانون الدولي ضرورة اتخاذها أو يتحقق عند 

  .ما اضر بالغير الدولة لخطأ ارتكاب

 
بأن القضاء الدولي وأيضا اآلثار الناجمة عن قيام المسؤولية الدولية المدنية، يمكننا القول وبشأن 

الممارسة العملية للدول قد استقرت على ضرورة تنفيذ الدولة المخلة بالتزاماتها الدولية لمجموعة من 
من خروقات أو إنتهاآات ألحكام وقواعد  عنهاإزالة آثار ونتائج ما صدر اإللتزامات أو الخطوات لضمان 

  .القانون الدولي
  

  :التاليةه االلتزامات بالخطوات اإلجرائية هذ حصر دويمكننا في هذا الصد
  

 وقف العمل غير المشروع دوليًا •
  

لقواعد وأحكام القانون  و تصرف مخالفأ وقف الفوري ممن قام باقتراف فعلا يعني ضرورة التوهذا م 
 رتكب يتمثل بإعتداء مسلح من دولة على اقليم، فاذا ما آان العمل المفي تنفيذ هذا العملالمواصلة عن 

لة واإلستمرار في ، التوقف فورًا عن المواصالدولة الحاصل اإلعتداء من طرفهاوجب على دولة أخرى، 
آقيام دولة مثال  تجسد بتصرف وعمل غير مشروع دوليا، وإذا ما آان محل اإلنتهاك يعداونها المسلح

فهنا يقتضي هذا ،  و بحريةأاطق الحدودية برية آانت في المن وثروات دولة أخرىبإستغالل مقدرات 
  .مرار في أعمال اإلستغالل  وهكذاالشرط ضرورة ووجوب توقف الدولة عن المواصلة واإلست

  
 )التعويض العيني(إعادة الحال الى ما آان عليه  •

  
، بالعمل دوليايقصد بهذا البند ضرورة قيام الطرف الذي أضر بالغير جراء إقترافه لفعل غير مشروع  

، وبعبارة أخرى يجب عليه العودة تصرفات او األعمال التي بدرت منهذه العلى إزالة آافة مظاهر ه
، دوليا لحال الذي آان عليه قبيل إرتكابه للتصرفات واألفعال غير المشروعةوجده الى اأالذي بالوضع 
، وجب على خرىأإلقليم دولة دولة غزو قوات  األساس إذا ما آان موضوع اإلنتهاك مثال وعلى هذا
، وإذا ما آان للحال والوضع الذي آانت علية قبل الغزوغازية أن تأمر قواتها بالتراجع والعودة الدولة ال

، أو عقارات وما الى غير ذلك محل اإلنتهاك مصادرة دولة لممتلكات تعود لدولة أخرى آسفينة أو طائرة
ات المصادرة للدولة عمال للممتلكدة الدولة التي وقعت منها هذه األفهنا يقتضي هذا الشرط ضرورة إعا

، وإذا ما آان محل االنتهاك تخريب وهدم لممتلكات دولة أخرى، وجب على الدولة التي قامت المالكة لها
بهذا التخريب أن تقوم بتغطية تكاليف إعادة صيانة هذه الممتلكات والعودة بها الى الوضع الذي آانت 

  .وهكذا  عليه قبل التخريب
  

 التعويض المالي •
  

ون نالقاإعادة الحال الى ما آان عليه تعد اإلجراء واآللية المفضلة على صعيد أحكام وقواعد  رغم آون 
بل ومن غير و يق مثل هذا اإلجراء عمال مستحيالال أنه ثمة حاالت يصبح معها تنفيذ وتحقإ، الدولي

أو لزواله وفنائه  ،الواقع عليه العمل غير المشروع سواء لهالك وتلف الشيءالممكن من الناحية العملية، 
اط دولة لطائرة مدنية إسقي إرتكب هذا العمل، ومثال ذلك جراء إستخدامه وإستغالله من قبل الطرف الذ

وإتالف القوات الغازية خرى، أو تدمير الخطأ ألحد رعايا الدولة األ، أو قتلها بطريق لدولة أخرى
لمعادية لمنجم حديد او آلبار نفط ال الدولة و إستغالأ، للدولة الجاري إجتياحهافق مدنية لمستشفيات ومرا

ألحوال وما شابهها، يصبح التعويض المالي اى وغير ذلك من األفعال المشابهه، ففي هذه الدولة األخر



  

إعتماده واإلستناد عليه آبديل عن تنفيذ وتطبيق وني الوحيد الممكن للطرف المتضرر اآللية واإلجراء القان
  .الحال الى ما آان عليه أ إعادةالطرف اآلخر لمبد

  
ماهية ومضمون التعويض الواجب يد القانون الدولي العام تناولت قواعد وأحكام هذا القانون، وعلى صع

يض المقدم بهذه الظروف التعومخل بإلتزاماته الدولية للمتضرر وذلك بإشتراطها في تقديمه من الطرف ال
بمعنى أن يتناسب التعويض في قيمته ومقداره مع ، لمعيار ومبدأ التناسبضرورة مراعاته واألحوال 

آان ر في هذه الحالة مباشرا وآني أو آان الضرر، سواء تضرالضرر الفعلي الذي ألحق بالمحقيقة حجم 
  .ما يمكن أن تظهر آثاره وإنعكاساته بعد حين يغير مباشر، أ

  
  

  االحتالل اإلسرائيلي قيام المسؤولية المدنية لدولة أسباب 
  

ن العدوان اإلسرائيلي غير المشروع على قطاع غزة المحتل، انتهاك دولة االحتالل اإلسرائيلي يتضح م
اللتزاماتها التعاقدية الناشئة عن مجموع المواثيق الدولية للقانون الدولي اإلنساني، وايضا ميثاق األمم 

عالقات الدولية، ما ستقرة على صعيد الالمتحدة، فضال عن مجموع المبادىء القانونية الراسخة والم
يستوجب قيام المسؤولية المدنية لدولة االحتالل جراء إخاللها وعدم احترامها وتطبيقها لما فرضته هذه 

  .المواثيق من التزامات على عاتقها
  

  :ويمكننا في هذا الصدد حصر انتهاك دولة االحتالل التعاقدية اللتزاماتها بالنقاط التالية
  

 اإلنسانيبالتزاماته التعاقدية الناشئة عن مواثيق القانون الدولي انتهاك المحتل وإخالله  - 1
 

التزاماتها اإلسرائيلي ألغلب دولة االحتالل انتهاك مسار العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة، يتضح من 
، والالئحة الملحقة بها، وهذا ما يتضح من 1907الناشئة عن اتفاقية الهاي المتعلقة بالحرب البرية لعام 

اربين اثناء القتال واستخدامه السلحة عشوائية الضرر، حتجاوز وعدم احترام المحتل لسلوك المت
  .واستهداف السكان المدنيين والممتلكات المحمية

 
حكامها أعراف دولية، ما يعني الزامية القانون الدولي اتفاقية مقننة أل ئلمباد استنادا الهاي اتفاقية وتعتبر

عترافها آثر من مناسبة عن اأمة العدل العليا اإلسرائيلية في ت دولة االحتالل ومحكعلنأللدول آافة، آما 
  .بالقيمة القانونية لهذه االتفاقية بوصفها قواعد قانونية عرفية

  
جنيف الرابعة المتعلقة اتفاقية الناشئة عن اللتزاماتها دولة االحتالل آما تمخض عن العدوان أيضا انتهاك 

طرف في هذه االتفاقية، وهذا ما يتضح  ةبوصفها دول 1949دنيين وقت الحرب لعام بحماية السكان الم
رواحهم وآرامتهم ألحقوق السكان المدنيين واالحتالل اإلسرائيلي من تجاوز وعدم احترام دولة 

 .تلكاتهمموم
  
  :على صعيد أحكام ومضمون هذه المواثيقاإلسرائيلي التي انتهكها المحتل االلتزامات هم أومن 

  
اي المتعلقة بقوانين من الئحة اله 23من المادة ) ز(انتهاك صريح لنص ومضمون الفقرة  •

احترامها وتطبيقها استنادا ، التي تدعي دولة االحتالل 1907 لعام البرية عراف الحربأو
 .قصف وتدمير  الممتلكات العامة والخاصة ، جراء لطبيعتها العرفبة الملزمة

التي حظرت مهاجمة أو قصف  1907من الئحة الهاي لعام  25صريح لنص المادة انتهاك  •
 .المدن أو القرى والمساآن والمباني غير المحمية أيا آانت الوسيلة المستعملة

، جراء استهداف الممتلكات التعليمية الئحة الهايمن  56 انتهاك صريح لنص ومضمون المادة •
 .واألثرية والفنية والعلمية والمساجد



  

التي حظرت الهجوم على  1949من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  18نص المادة انتهاك صريح ل •
 .المستشفيات المدنية

من ذات االتفاقية التي تحظر تدابير االقتصاص من األشخاص المحميين  33 انتهاك لنص المادة •
 .وممتلكاتهم

ء جرائم من اتفاقية جنيف الرابعة، جرا 33والمادة  27انتهاك صريح لنص ومضمون المادة  •
 .الفلسطينية المحتلة رضتكابها في األالعقوبات الجماعية وأعمال االقتصاص الجاري ار

من اتفاقية جنيف الرابعة جراء إجبار السكان على  49انتهاك صريح لنص ومضمون المادة   •
 .النزوح واالنتقال القسري من مناطق سكنهم المستهدفة الى مناطق أخرى

من اتفاقية جنيف الرابعة، جراء عمليات الهدم  53لمادة انتهاك صريح لنص ومضمون ا •
الفلسطينية العامة والخاصة، التي شرعت قوات االحتالل  متلكاتللمالمبررة والتخريب غير 

 .اإلسرائيلي بتدميرها وتخريبها على نطاق واسع منذ بدء العدوان
  

 .المم المتحدةميثاق اعن  انتهاك المحتل وإخالله بالتزاماته التعاقدية الناشئة - 2
 

الشك بأن شن دولة االحتالل اإلسرائيلي لعدوان مسلح على قطاع غزة استنادا لمبررات ودواعي مخالفة 
وغير منسجمة مع متطلبات القانون الدولي وشروطه إلستخدام الدول لحقها المشروع في الدفاع الشرعي 

 هاانتهاآاألمم المتحدة، وبالتالي  حكام ومبادىءأل هاوإخالال واضحا من قبل عن النفس، يعتبر خرقا
  .طراف فيهمواجهة الدول األفي مم المتحدة الناشئة عن ميثاق األوتجاوزها لمجموع االلتزامات القانونية 

  
مبادىء الميثاق ومن هذا المنطلق انتهكت دولة االحتالل اإلسرائيلي بوصفها دولة طرف في الميثاق، 

مم المتحدة ميثاق األتخدام القوة المسلحة على وجه مخالف للى حظر وتحريم اسإالداعية ومقاصده 
استمرار تعزيز لى إساسا أى العدوان اإلسرائيلي الذي يرمي وهو بال شك ما ينطبق علومقاصده، 

آما يرمي هذا االستخدام الى منع الفلسطينيين الفلسطينية،  رضهيمنة المحتل وسيطرته على األوتكريس 
  .في تقرير المصير من ممارسة حقهم المشروع

  
انتهاك المحتل وإخالله بالتزاماته التعاقدية الناشئة عن مواثيق القانون الدولي لحقوق  - 3

اإلنسان، وتحديدا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص 
مواثيق الطفل وغيرها من الحقوق بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واتفاقية 

 .الدولية
 

وتعتبر دولة االحتالل اإلسرائيلي دولة طرف في جميع هذه المواثيق، آما تعتبر هذه المواثيق ملزمة 
رض الفلسطينية المحتلة، استنادا لفتوى محكمة العدل ة التطبيق واالحترام على صعيد األوواجب

  .لحاقالدولية المتعلقة بجدار الضم واإل
 

حق الشعوب آ(الناشئة عن مبادىء القانون الدولي القطعية  بالتزاماتهانتهاك المحتل وإخالله  - 4
ظر استخدام القوة أو لعالقات الودية بين الدول ومبدأ حنماء اإومبدأ ، في تقرير المصير

   .)التهديد باستخدامها على صعيد العالقات الدولية
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  اللاألساس القانوني لقيام المسؤولية المدنية لدولة االحت

  
  

 حكام االتفاقيات الدوليةأ •
 

عن ممارسات قواتها قرت العديد من مواثيق القانون الدولي اإلنساني بمبدأ المسؤولية المدنية للدول أ
لزمتها بواجب وضرورة تعويض الطرف اآلخر عما لحقه من ضرر جراء هذه أالمسلحة، آما 

 :1907لعام  المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب الممارسات، فقد جاء في المادة الثالثة من اتفاقية الهاي
ذا دعت الحاجة، آما يكون إكام هذه الالئحة ملزما بالتعويض يكون الطرف المحارب الذي يخل بأح(

  ).مسؤوال عن جميع  األعمال التي يرتكبها أشخاص ينتمون الى قواته المسلحة
  

يسأل طرف النزاع الذي ينتهك أحكام االتفاقيات ( :ولمن بروتوآول جنيف األ 91المادة وجاء في نص  
ويكون مسؤوال عن آافة األعمال . عن دفع تعويض إذا اقتضت الحال ذلك" البروتوآول"هذا اللحق أو 

  .)من قواته المسلحة يقترفها األشخاص الذي يشكلون جزءالتي 
  

مؤتمر الدولي لحماية ضحايا ال دة الثانية من اإلعالن الصادر عنالبند السابع من الماآذلك جاء في 
ونؤآد من جديد أن (...  :1993سبتمبر /أيلول 1أغسطس إلى /بآ 30الحرب، المنعقد بجنيف من 

 ...).الدول التي تنتهك القانون الدولي اإلنساني ستكون ملزمة بدفع تعويض إذا اقتضى األمر
  

 سوابق محكمة العدل الدولية •
 

حكام القانون بجبر أعلى وجوب التزام الدول المخلة ب ن سابقةآثر مأأآدت محكمة العدل الدولية في 
 العمل عن ن تتحمل هذه الدول تبعات اآلثار الناشئةأعن انتهاآها لمبادىء القانون، و الضرر الناشىء

 إلى التي يقتضيها إعادة الوضع عن الخسائر غير المشروع، من خالل تحملها للتبعات المادية والتعويض
  .الذي آان عليه قبل ارتكاب الفعل الحال إلى أي ،عهده سابق

  
رض لحاق على صعيد األقة بإنشاء المحتل لجدار الضم واإلولعل في فتوى محكمة العدل الدولية المتعل

لى وجوب تحمل إمن بند في الفتوى شارت المحكمة في أآثر أذلك، إذ  آد علىؤالمحتلة ما ي الفلسطينية
  .*ة التعويض وجبر الضرر الذي ترتب على إخاللهية لتبعالطرف المخل بالتزاماته الدولي

 
 األمن الدوليمجلس  أعمال •
 

لزام الدول بتحمل مسؤولياتها المدنية جراء انتهاآها آثر من مناسبة إلأتدخل مجلس األمن الدولي في 
إصدار   الت،وعدم احترامها لقواعد القانون الدولي، وإخاللها بالتزاماتها الدولية، ولعل أشهر هذه التدخ

للفصل السابع من  ااستناد 1991 أبريل/نيسان 3الصادر في ) 687(رقم  همجلس األمن الدولي لقرار
ا للقانون الدولى عن جميع الخسائر واألضرار التي وال طبقؤمس"ق الذي اعتبر بمقتضاه العراق الميثا

، جراء شرآات األجنبيةخرى واألشخاص واللحقت بالكويت  وجميع األضرار التي لحقت بالدول األ
  ".االجتياح واالحتالل غير الشرعيين للكويت من قبل العراق

  
العراق بدفع تعويضات عن المعاناة والخسائر التي ) 674(آذلك طالب مجلس األمن بموجب القرار رقم 

لجنة التعويضات التي آلفت    )692(تسبب فيها نتيجة لغزوه الكويت، آما شكل بموجب القرار رقم 
  .عويض جميع المتضررينبت
  

                                                            
في األرض الفلسطينية  جدار فتوى محكمة العدل الدولية بشأن اآلثار القانونية الناشئة عن تشييدوما بعدها من بنود  149انظر البنود  *

  ES-10/A/273  ،    13/7/2004، الصادرة في وثيقة رقم المحتلة



  

 قرارات الجمعية العامة  •
  

مم المتحدة في أآثر من قرار على مسؤولية دولة االحتالل المدنية وعلى حق أآدت الجمعية العامة لأل
 هالشعب الفلسطيني، المتعرض للعدوان واالحتالل اإلسرائيليين، في نيل تعويض آامل عما أصاب موارد

  *.وخسائر وأضرار وثرواته من استغالل واستنزاف
    
  

  المدنية دولة االحتالل اإلسرائيلي الناشئة عن قيام مسؤوليتها الدوليةالتزامات 
  

جراء  الغيرالطرف الذي أضر بمبادىء وأحكام القانون الدولي والمواثيق الدولية سلفنا أآما  ألزمت
  :بواجب ومسؤولية العمل علىارتكابه الفعال غير مشروعة، 

  
 .نتهاآه ألحكام وقواعد القانوناار خرقه وثآإزالة ووقف  •
  ).يالتعويض العين(لى ما آان عليه إإعادة الحال  •
  .التعويض المالي للمتضرر •

  
العدوان على قطاع غزة من وضاع السالفه على صعيد الشعب الفلسطيني الذي تضرر وبشأن تطبيق األ  

إلسرائيلي الناشئة عن أحكام وقواعد إللتزامات دولة االحتالل اقوات االحتالل خرق وإنتهاك ومن 
يل ، يمكننا القول بأن قيام مسؤولية إسرائوقواعد القانون الدولي بوجه عامالدولي اإلنساني القانون 

  :الشأن تقتضيالقانونية في هذا 
  

وذلك من خالل إمتناعها عن ، تها غير المشروعةاوقف دولة اإلحتالل اإلسرائيلي لممارس •
  .عدوانها المسلح غير المشروع على قطاع غزةب ارتكامواصلة  في ال

وهذا ما يقتضي ضرورة قيام دولة االحتالل  ،)التعويض العيني(لى ما آان عليه إإعادة الحال  •
رة ، وبعباوضاع في قطاع غزة الى األحوال التي آانت عليها قبل ارتكاب العدوانبإعادة األ

حتالل اإلسرائيلي بوضع اإلقليم ولة اال، ضرورة أن تعود دأخرى يعني هذا الشرط أو القيد
الى الحال الذي آان عليه قبل  وأوضاعه الديمغرافية والجغرافية الفلسطيني وممتلكات سكانه

آان عليها القطاع يوم وضاع التي لى األإأي  ،عدوانها المسلحشروعها في تنفيذ وإقتراف 
26/12/2008.  

أي لما آان  ،المحتلة لوضعهم السابق األرضان بالنظر إلستحالة إستعادة سكلمالي، التعويض ا •
وإتالف تدمير وف الفلسطينيين الآقتل وجرح جراء ، لعدوانهاعليه الحال قبيل تنفيذ إسرائيل 

يصبح الحل القانوني األمثل ن أراضيهم وملكياتهم وما عليها، ساحات شاسعة ممآالف المنازل و
لجميع من االحتالل اإلسرائيلي لمبالغ مالية دفع دولة  ألحواللواجب تطبيقه في مثل هذه اوا
مالي عن هذه األضرار على أن تراعي فيما  تعويضآ ،في هذا المجال انتهاآاتهاضرر من ت

آما يجب ان تراعي هذه ، تكون عادلة ومنصفةرة ووجوب أن تقدمة من مبالغ ضرو
، لعامة والخاصةمحتلة وممتلكاتهم اال رضاألضرار التي لحقت بسكان األ آافةالتعويضات 

أي ما قد تظهر  غير مباشر منه ما آان ، أو أي ظاهر وواضح ومحدد سواء ما آان منها مباشرًا

                                                            
 17بتاريخ )  28 –د (  3175، والقرار رقم 1972آانون األول  15بتاريخ )  27 –د (  3005من هذه القرارات القرار رقم  *

(  3516، والقرار  رقم  1974ديسمبر / آانون األول  17يخ بتار)   29 –د (  3336، والقرار رقم  1973ديسمبر / آانون األول 
، والقرار رقم 1976ديسمبر / آانون األول  21بتاريخ  31/186، و القرار رقم  1975ديسمبر / آانون األول  15بتاريخ )  30 –د 

 1979ديسمبر / انون أول آ 14بتاريخ  34/136والقرار الجمعية العامة رقم  1977آانون األول ديسمبر  19بتاريخ  32/161
/ آانون األول  17بتاريخ  36/173، والقرار الجمعية العامة رقم 1980ديسمبر / آانون أول  5بتاريخ  35/110والقرار رقم 

  . 1981ديسمبر 
 



  

التناسل والصحة جراء ضرار التي قد تلحق بالبيئة وحين آما هو الحال مع األثاره ونتائجه بعد آ
 .*سلحة الفسفوريةالغازات واأل

       
ء المجتمع الدولي وحتى الطرف الفلسطيني الحديث عن عضاأولعل المالحظ بهذا الشأن تجنب 

ضرار المدنية الناشئة عن وضرورة مالحقته لتحمل آافة األ) التعويض المالي(مسؤوليات المحتل المدنية 
المالية لجرائمه، ات محتل ويعفيه دوما من تحمل التبعوهو األمر الذي يريح ال**إخالله بالتزماته القانونية، 

وغيرها من الجرائم ال يتم إغفال هذا الجانب في الجرائم الناشئة عن العدوان اإلسرائيلي، ن ألهذا يجب 
لزام إسرائيل على الوفاء فلسطيني والعربي والدولي الجاد إلبل يجب الضغط والتحرك الواالنتهاآات، 

  .لكات المحميةوتحمل تعويض الضرر الذي الحقته بالمدنيين والبنى التحتية والممت التزماتها المدنيةب
  

ن تنفيذ سلطات االحتالل اإلسرائيلي للمتطلبات السالفة آتعويض عن إنتهاآها وإخاللها فإوبالطبع 
بالمواثيق واإلتفاقيات الدولية يعد إجراء وعمل ال بد من تنفيذه إستنادا لقواعد القانون الدولي العام 

يعفي دولة االحتالل اإلسرائيلي من قيام ، ال يمكن له أن قانون الدولي اإلنسانيوألحكام وقواعد ال
المسؤولية الجنائية لألفراد الذين أمروا أو خططوا أو نفذوا مجموع االنتهاآات والتصرفات التي تعتبر 

  . جرائم بمقتضى قواعد القانون الدولي العام واإلنساني
  

  مسؤوليته المدنية  المحتل اإلسرائيلي بتحمل والزامهإنصاف المجتمع الدولي للفلسطينيين وسائل 
  

 نرى ضرورةلكي تتحقق المساءلة المدنية لدولة االحتالل اإلسرائيلي عن انتهاآها اللتزاماتها القانونية 
  :التحرك باتجاه

  
مسؤولية المحتل اإلسرائيلي المدنية، بقرار واضح وصريح بإقرار مجلس األمن الدولي  •

سوة بما سبق أته على صعيد قطاع غزة، الذي خلف وضرورة قيام إسرائيل بجبر الضرر المادي
العراق، (حكام القانون الدولي، د من الحاالت التي وقع بها خرق ألوأن قام به المجلس في العدي

ميرآان في عام أعلى ليبيا بعد تفجير طائرة بان  لعقوباتوفرضه يوغسالفيا السابقة، دارفور، 
بتحمل  731ى قرار مجلس األمن رقم بمقتض فوق بلدة لوآربي االسكتلندية والزامها 1988

 .)المسؤولية ودفع تعويضات
االنتهاآات اإلسرائيلية، وحصر  بشأنلتقصي الحقائق تشكيل مجلس األمن الدولي للجنة  •

اشئة عن ممارسات المحتل وجرائمه نضرار البهدف حصر وتوثيق األضرار الناشئة عنها، األ
همية لكون توثيق جهات رسمية ل في غاية األويعد هذا العم .المرتكبة على صعيد قطاع غزة

معترف بها للضرر سيشكل مستقبال أداة وقرينة قانونية قاطعة ستمكن الفلسطينيين من االعتماد 
  .مدنيااإلسرائيلي لمحتل اعليها في مساءلة 

                                                            

من المجتمع  على عشرات الملياراتحصلت تعتبر إسرائيل من أآثر الدول التي استثمرت هده اآللية على صعيد المجتمع الدولي، فقد - *
اتفاقية لوآسمبورغ أو اتفاقية دفع إسرائيل بموجب الدولي آتعويض، ومن القضايا التعويضات الشهيرة في هذا الصدد، حصول 

 مارك ألمانيمليارات  3لي حواعلى  1952تم التوقيع عليها في سبتمبر  وجمهورية ألمانيا االتحادية إسرائيل التعويضات المبرمة بين 
ولدولة إسرائيل  الهولوآوستبدفع تعويضات لليهود الناجين من  بمقتضى هذا االتفاق التزمت ألمانيا حيث  ،1965و 1953ما بين عام 

باعتبارها الدولة التي ترث حقوق الضحايا اليهود، آذلك التزمت حكومة ألمانية بدفع معاش شهري لكل يهودي أينما آان، إذا أثبت 
  .أوروبافي  النازيتعرضه لمطاردة الحكم 

التي تشكلت لتعويض المتضررين من االجتياح ، 1991لعام لجنة األمم المتحدة للتعويضات عن خسائر حرب الخليج،  آما أقرت
صاروخ من  37لطلبات اإلسرائيلية بالحصول على تعويض من العراق على االضرار التي الحقها إطالق العراقي للكويت، مشروعية ا

 شرآة الطيران الوطنية اإلسرائيليةإلسرائيل، حصلت منها  مليون دوالر 45مبلغ صرف العراق صوب إسرائيل، حيث اقرت اللجنة 
المفاعل النووي بالكامل 1981حزيران  7في ودمرت طائراتها الحربية  ، علما بأن إسرائيل قد سبقسبعة ماليين دوالرعلى  "العال"

  ، ولم يتم مطالبتها من المجتمع الدولي بتعويض العراق عن حجم الضرر الذي الحق به جراء ذلكالعراقي
م،، 2002من العام رغم مصادقة البرلمان األوروبي على قرار وزراء خارجية الدول األعضاء في االتحاد األوروبي في شهر شباط  **

يلها المتعلق بحق مطالبة هذه الدول إلسرائيل بدفع تعويضات عن الدمار الذي ألحقته آلتها العسكرية بالبنى التحتية الفلسطينية التي تم تمو
   .بأموال أوروبية، ومن بينها مقر هيئة االذاعة والتلفزيون الفلسطينية في رام اهللا، إال أن القرار لم ينفذ 

 



  

ضرار التي ؤولية المحتل المدنية عن آافة األواضحة بمس لمقرراتإصدار الجمعية العامة  •
لفلسطينيين جراء عدوانه غير المشروع على قطاع غزة، لتثبيت وتأآيد حق الفلسطينيين لحقها باأ

 .في مساءلة المحتل عن هذه االضرار
لحق بالمؤسسات والمرافق ألية للجان خاصة برصد الضرر الذي تشكيل المانحين والجهات الدو •

آافة تحمل بام المحتل والمباني التي تم تمويلها من قبلهم لمساعدة الشعب الفلسطيني، والز
 .لى ما آانت عليهإهذه الممتلكات  عادةالتبعات المالية المطلوبة إل

 وانعدام المساءلة ن شعور ساسة إسرائيل وقادتها العسكرين بالحصانة واإلفالت من العقابإ •
قتل والتدمير عمال الأالتمادي بل المغاالة في قد شجع على المدنية لهذه الدولة عن جرائمها، 

راد فعال أام هذه الظاهرة، إذا ما ن يقف بجدية أمأ، ولهذا يجب على المجتمع الدولي التخريبو
 .يثبت انتفاء االزدواجية والمعايير المشترآة في التعامل مع االنتهاآات والجرائم الدوليةن أ

حصر االنتهاآات اإلسرائيلية، ونسان الدولية للجنة لتقصي الحقائق في تشكيل منظمات حقوق اإل •
اشئة عن ممارسات المحتل وجرائمه ضرار النبهدف حصر وتوثيق األضرار الناشئة عنها، األ

من  معتمد ومقرهذا التوثيق مستقبال آدليل اثبات الستخدام  .المرتكبة على صعيد قطاع غزة
 . جهات مهنية دولية محايدة

رافق والمقار والبنى التحتية وربي إسرائيل بتحمل تبعية تدميرها وتخريبها للممطالبة االتحاد األ •
التي مولها االتحاد االوروبي، وبهذا الصدد نرى ضرورة  إصدار البرلمان األوروبي لقرار 
جديد بمطالبة إسرائيل بدفع تعويضات عن الدمار الذي ألحقته آلتها العسكرية بالبنى التحتية 

  .2002ه في العام وة بما سبق وأصدرالفلسطينية التي تم تمويلها بأموال أوروبية أس
خصم دول االتحاد االوربي لتكاليف إعادة إعمار المشاريع والمرافق الممولة من االتحاد  •

 .االوربي من قيمة المساعدات والمنح التي قد تدفع إلسرائيل من قبل دول االتحاد
 

ون إسرائيلي في الختام لعل ما نختم به هذه الورقة تأآيدنا على انتفاء المشروعية عن أي قرار أو قان
ضرر جراء خرق  لحق بهم منأنيين على تعويض عما ساري أو قد يوضع للحيلولة دون حصول الفلسطي

 32قرته وأآدت عليه لجنة القانون الدولي في المادة أحكام القانون الدولي، وهذا ما وانتهاك إسرائيل أل
ال (أآدت هذه المادة على  عمالها غير المشروعة، حيثأوعها المتعلق بمسؤولية الدول عن من مشر

 ...)ن تعتمد على أحكام قانونها الداخلي آمبرر لعدم االمتثال اللتزاماتها أيجوز للدولة المسؤولة 
  

بة حاولت    لى أن إسإشارة آما تجدر اإل اق      أرائيل وفي أآثر من مناس ى اتف ن تحصل من الفلسطينيين عل
اءلتها    قبول صريح ب دم مس ى ع ى     وموافقة الفلسطينيين عل د عل ود التأآي ذا ن د    أن ، وله اق سياسي ق أي اتف

ر        بين الفلسطينيين واإلسرائيليين   مستقبال يبرم ة،  يعتب اء إسرائيل من مسؤولياتها المدني ا   حول إعف اتفاق
دولي،        باطال وال قيمة أو أثر له انون ال ادىء الق ام ومب ى صعيد أحك اق أل    عل ذا االتف ل ه ة مث ام  لمخالف حك

ام       تفاقيات جنيف األرا انية لع ة ضد اإلنس . 1968بع، واتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكب
انية،        ة ضد اإلنس آما يعتبر انتهاآًا لمبدأ عدم سريان التقادم الزمني على جرائم الحرب والجرائم المرتكب

ا،            ا وثرواته ى مواره ة عل يادة الدائم ر مصيرها والس ر  ولمبدأ حق الشعوب في تقري ذي يعتب م    ال أحد أه
  .المبادىء المستقرة على صعيد القانون الدولي

   


