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تناولت الدراسة ادطار القانوني لمفهةوم األسةرى فةي القةانون الةدولي ادنسةاني ،مةن حيةث ماهيةة األسةرى وحمةايتهم
في القانون الدولي ادنساني ،والتفرقة بين المقاتل وغير المقاتل ،حيث ناقشنا وبينا أن وجهات النظر تباينةت حةول
تعريف أسرى الحرب ،وهم من ضحايا النزاعات المسلحة ،ويمكن إطالى وصف أسرى حرب على من وق في يد
العدو ،ويجب حمايتهم ومعاملتهم وفى قواعد القانون الدولي ادنساني ،وقواعد القانون الدولي لحقوى ادنسان.

وال يحى لدولة االحتالل "ادسرائيلي" تعةتيب األسةرى الفلسةطينيين ،وال الضةغط علةيهم لةادالء بالمعلومةات ،ويجةب
عليها توفير قدر كاف من الطعام والشراب والمالبإ والرعاية الصحية لهم.
وترتكةةب دولةةة االحةةتالل "ادس ةرائيلي" انتهاكةةات جسةةيمة بشةةمن معاملةةة األسةةرى الفلسةةطينيين ،حيةةث أنهةةا لةةم تعةةاملهم
بإنسانية ،ولم تقدم لهم الرعاية الصحية ،ولةم تحتةرم شخصةيتهم ،ولةم تسةاو بيةنهم ،ولةم تحتةرم شةعائرهم الدينيةة ،ولةم
تسةم لهةةم بممارسةة األنشةةطة الرياضةية ،ولةةم تقةدم لهةةم لةوازم ادعاشةة ،ولةةم تسةم لهةةم االتصةال بالعةةالم الخةةارجي،

وقامت باحتجازهم في أماكن مهيئة.

وتصةةف "إس ةرائيل" بعةةا األسةةرى الفلسةةطينيين أنهةةم مقةةاتلين غيةةر شةةرعيين أهنةةاء محةةاكمتهم ،وتلةةع مسةةاإ بمكانةةة
وكرامة المقاتل والمواطن الفلسطيني ،وحرمانه مةن حقوقةه القانونيةة وادنسةانية التةي كفلهةا القةانون الةدولي االنسةاني
وقة ةوانين حق ةةوى االنس ةةان ،وه ةةو س ةةلوع لتبري ةةر مواص ةةلة االعتق ةةال التعس ةةفي ،بعي ةةداً ع ةةن قواع ةةد العدال ةةة ال ارس ةةخة،
وادجراءات القانونية المتعارف عليها.

وقمنةةا ببيةةان التكييةةف القةةانوني لألسةةرى الفلسةةطينيين وفق ةاً للقةةانون الةةدولي ادنسةةاني ،وتةةم توضةةي الوض ة القةةانوني

لألراضي الفلسطينية ،والوصف القانوني لألسةرى الفلسةطينيين ،ومسةئولية االحةتالل القانونيةة تجةاههم ،حيةث تعتبةر
األراضي الفلسطينية أراضي محتلة من قبل االحتالل ادسرائيلي ،وتلع بموجب اتفاقية جنيف الرابعة ،علةى الةرغم

من وجود سلطة حكم تاتي فلسطينية.

ةاء عليهة ةةا يعتبة ةةر األسة ةةرى
وتشة ةةمل اتفاقية ةةة جنية ةةف الهالهة ةةة األف ة ةراد المقة ةةاومين والمنتظمة ةةين فة ةةي ق ة ةوات مسة ةةلحة ،وبنة ة ً
الفلسةةطينيون "أسةةرى حةةرب" ،أمةةا اتفاقيةةة جنيةةف الرابعةةة المتعلقةةة بالمةةدنيين أهنةةاء الن ةزاع المسةةل أو االحةةتالل ،فهةةي
تعتبةةر األسةةرى الفلسةةطينيين "معتقلةةين" ،ويةةرى الباحةةث أن مصةةطل "مختطفةةين أو رهةةائن" هةةو المصةةطل األنس ةب
إطالقه على األسرى الفلسطينيين ،وتلع طبقاً التفاقية نيويورع الحتجاز واختطاف الرهةائن لعةام 6222م ،وللمةادة

األولى من البروتوكول ادضافي األول لعام 6222م الملحى باتفاقيات جنيف لعام 6202م.

وقد نصت العديد من االتفاقيات والمعاهدات الدولية على حقوى األسرى ،وأفردت لتلع تفاصيل كهيرة ،ولكةن تبقةى
المشةكلة فةي إلةزام "إسةرائيل" بةاحترام هةةت االتفاقيةات والمعاهةةدات ،وتةوفير الحمايةة لألسةةرى الفلسةطينيين ،واعطةةائهم
حقوقهم.

وتق على "إسرائيل" مسئولية قانونية تجةا األسةرى الفلسةطينيين ،ففلسةطين دولةة محتلةة ،و"إسةرائيل" مطالبةة بتةوفير
الحماية للمدنيين الفلسطينيين ،واحترام األسرى الفلسطينيين ومعاملتهم معاملة إنسانية.
وبينا فةي هةت الد ارسةة اآليةات القانونيةة لمواجهةة االنتهاكةات "ادسةرائيلية" بحةى األسةرى الفلسةطينيين ،دوليةاً وعربيةاً

وفلسطينياً.
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Abstract
The study addressed the legal framework for domestic concept in international
humanitarian law, in terms of what the captives and their protection in international
humanitarian law, the distinction between combatant and non-combatant, So we
discussed and demonstrated that there is confusion in the definition of prisoners of
war, who were victims of armed conflicts, and can describe the prisoners of war who
signed in enemy hands, and must be protected and treated according to the rules of
international humanitarian law, international human rights law.
And Israeli occupation State is not entitled to torture Palestinian prisoners, don't
pressure them to give information, and must provide adequate food and drink,
clothing and health care.
Israeli State committed serious violations on the treatment of prisoners, as they didn't
treat them humanely and did not provide them with health care and did not respect
their personality, Cao, and did not respect the religious rituals, and did not allow them
to practice sports activities, and did not provide them with rations, supplies , never
allow them to communicate with the outside world, and their detention in places
accessible.
Israel describes some of the Palestinian prisoners they are illegal combatants during
the trial, prejudice to the stature and the dignity of the Palestinian citizen fighter, and
deprived of his legal and human rights guaranteed by international humanitarian law
and human rights law, It is a sordid behavior to justify continuing arbitrary arrests,
away from the established principles of Justice and due process.
We have a statement characterization of Palestinian prisoners in accordance with
international humanitarian law, and to clarify the legal status of the Palestinian
territories, the legal description of the Palestinian prisoners and legal occupation
responsibility towards them, The Palestinian territories are occupied by Israeli
occupation, under the Fourth Geneva Convention, despite the Palestinian autonomy
authority.
Researcher finds that the term ' kidnappers or hostage ' is the term best suited for
launch on Palestinian prisoners, according to the New York Convention to hold
hostage in 1979, and the first article of additional Protocol I of 1977 to the Geneva
Conventions of 1949.
Many of the international conventions and treaties on the rights of prisoners and
singled out so many details, but keep the problem in obliging "Israel" to respect these
conventions and treaties, and to provide protection to the Palestinians and give them
their rights.
And fall on "Israel" legal responsibility towards the Palestinians prisoners, Palestine
occupied State and "Israel" claim to provide protection for the Palestinian civilians,
respect and humane treatment of prisoners.
And fall on "Israel" legal responsibility towards the Palestinians, because Palestine is
an occupied State and "Israel" claim to provide protection for the Palestinian civilians,
respect and humane treatment of prisoners.
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المقدمة:

يرتكةز القةانون ادنسةاني علةى مجموعةة مةن المبةاد

المنبهقةة عةن القواعةد واألحكةام االتفاقيةة

والعرفيةة ،التةي تنطبةى علةى الن ازعةات المسةلحة ،بمةا فيهةا مقاومةة االحةتالل ،التةي تكةاف فيهةا

الشعوب من أجل نيل الحرية وتقرير المصير وعمليات المقاومة ضد األنظمة العنصرية.

ومنةت بدايةة االحةتالل "ادسةرائيلي" لفلسةطين ،واجهتةه مقاومةة أبنةاء الشةعب الفلسةطيني الةرافا

لالحتالل وترتب علي تلع وقوع العديد من أفراد المقاومة في األسر ،ونشةمت قضةية األسةرى فةي
السةجون ادسةرائيلية ،ومارسةت سةلطات االحةتالل "ادسةرائيلي" سياسةة أسةر الفلسةطينيين بصةورة

ممنهجة ،بهدف القضاء على إرادة الشعب الفلسطيني في نيل حريته وتقرير مصير  ،وحتى يومنا
هتا ما زال االحتالل "ادسرائيلي" يمسر ما يزيد عن عشرة آالف فلسطيني ،في ظروف ممساوية،

تتنةةافى مة قواعةةد واتفاقيةةات جنيةةف وبروتوكةوالت الهةةاي ،إت يتعرضةةون فةةي سةةجون االحةةتالل

"ادسةرائيلي" ألبشة

صةور التعةتيب والمعاملةة السةيئة علةى أيةدي المحققةين ،وتتنكةر "إسةرائيل"

لالتفاقات الدولية ،وعلى الرغم من إجماع األسةرة الدوليةة علةى ضةرورة أن يتمتة األسةرى بالعديةد
من الحقوى المكفولة لهم وفقاً للقانون ادنساني إال أن االحتالل "ادسرائيلي" تمارإ بحقهةم أبشة

صةور التعةتيب وادهمةال الطبةي والعةزل والمنة مةن الزيةارة ،واالعتقةال ادداري ،وغيةر تلةع مةن
االنتهاكات الجسيمة بحقهم.

وتحتل قضية األسرى مكانة متميزة ،خاصةً لدى الفلسطينيين ،لما تنطوي عليه من معاني إنسانية

وقانونية وسياسية ،ومنت عام 6222م قررت سةلطات االحةتالل "ادسةرائيلي" عةدم خضةوع األسةرى

الفلسةةطينيين التفاقيةةة جنيةةف الهالهةةة ،علةةى الةةرغم مةةن توقيعهةةا عليهةةا ،األمةةر الةةتي جعةةل األسةةرى
يخضعون لقواعد القانون الدولي ادنساني الخاصة بهم ،كق اررات عسةكرية التةي ال تمتهةل لضةوابط

أو معايير دولية.

ومفهةوم الحمايةة فةي نطةاى القةانون الةدولي ادنسةاني مفهةوم واسة  ،إال أن مةا يمكةن قولةه فةي هةتا
ادطةار هةو أن الحمايةة بصةورة عامةة تعنةي مسةاعدة الشةخص بحمايتةه مةن االعتةداء أو سةوء

المعاملةة ،وتلبيةة حاجاتةه إلةى األمةان والحفةاظ عليةه ،كمةا تعنةي جمية األنشةطة التةي ترمةي إلةى
ضةمان مواهيةى حقةوى ادنسةان ،كمةا هةي محةددة ضةمن قواعةد القةانون الةدولي ادنسةاني ،وان

الحمايةة المتوخةاة ليسةت حمايةة مةن عنةف الحةرب تاتهةا ،وانمةا حمايةة مةن السةلطة التحكميةة التةي
يكتسةبها أطةراف النةزاع فةي سةياى نةزاع مسةل علةى أشةخاص منتمةين إلةى الطةرف اآخةر ،وان

القانون الدولي ادنساني المطبى في النزاعات المسلحة يعمل على المفارقة القائمة بةين متطلبةات

السيادة واألمن ومتطلبات حماية األسير.
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ةاء عل ةةى م ةةا س ةةبى ،ونظة ة اًر لم ةةا يمهل ةةه األس ةةرى الفلس ةةطينيون ،م ةةن رمزي ةةة كبية ةرة ألبن ةةاء الش ةةعب
وبن ة ً
الفلس ةةطيني خاص ةةة ،ولألم ةةة العربي ةةة وادس ةةالمية عام ةةة ،وللبشة ةرية جمع ةةاء ،ألنه ةةم أس ةةروا بس ةةبب
مقاومتهم االحتالل ،من أجل حريتهم وحقهم في تقرير مصير شعبهم ،ودعطةائهم جةزءاً مةن حقهةم
علينةا ،ومةن أجةل الةدفاع عةنهم ،وبيةان حقةةوقهم ،جةاءت هةت الد ارسةة ،والتةي هةي بعنةوان" :الوضة

القانوني لألسرى الفلسطينيين في السجون ادسرائيلية".

مشكلة الدراسة:

تعتبر قضية األسرى الفلسطينيين قضية مركزية ومهمة لدى الفلسطينيين ،وقد بين القانون الدولي

ادنساني حقةوى األسةرى ،والحمايةة التةي يجةب أن تقةدم لهةم ،وهنةاع الكهيةر مةن االتفاقيةات حةددت
وضةةعهم ،ووضةةعت قواعةةد واج ةراءات للتعامةةل معهةةم ،ومةةا زال األسةةرى الفلسةةطينيون يعةةانون مةةن

االنتهاكات "ادسرائيلية" بحقهم.

وتتمهل مشكلة الدراسة في السؤال الرئيإ التالي:
ما الوضع القانوني لألسرى الفلسطينيين في السجون "اإلسرائيلية"؟
ويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:
 .6ما ادطار القانوني لمفهوم األسرى في القانون الدولي ادنساني؟
 .6ما التكييف القانوني لألسرى الفلسطينيين وفقاً للقانون الدولي ادنساني"؟

 .2ما اآليات القانونية لمواجهة االنتهاكات "ادسرائيلية" بحى األسرى الفلسطينيين؟

أهداف الدراسة:

تهدف الدراسة إلى تحقيى التالي:

 .6التعرف على ادطار القانوني لمفهوم األسرى في القانون الدولي ادنساني.
 .6بيان التكييف القانوني لألسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل ادسرائيلي.

 .2تحديد اآليات القانونية لمواجهة االنتهاكات "ادسرائيلية" بحى األسرى الفلسطينيين.
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أهمية الدراسة:

تكمن أهمية الدراسة في التالي:
 .1األهمية العلمية:

 تكم ة ةةن أهمي ة ةةة الد ارس ة ةةة م ة ةةن أهمي ة ةةة الموض ة ةةوع ال ة ةةتي تتناول ة ةةه ،وه ة ةةو موض ة ةةوع األس ة ةةرىالفلسطينيين ،وما يتعلى بهم ،وبوضعهم القانوني في السجون "ادسرائيلية".

 -إضافة نوعية للمكتبة الفلسطينية ،خاصةً في مجال األسرى الفلسطينيين.

 .5األهمية العملية:

 قةةةد تفيةةةد هةةةت الد ارسةةةة القية ةةادات الفلسة ةةطينية الرسة ةةمية ،متمهل ة ةةً فةةةي السة ةةلطة الفلسة ةةطينية،بمجهزتهةةا الةةهالث( :التنفيتيةةة والقضةةائية والتش ةريعية) ،فةةي بيةةان الوض ة القةةانوني لألسةةرى
الفلسطينيين ،وآليات الدفاع عنهم في المحافل الدولية.

 قةةد تفيةةد هةةت الد ارسةةة المؤسسةةات الدوليةةة والمحليةةة التةةي تعنةةى بشةةمن األسةةرى ،فةةي كيفيةةةالدفاع عنهم ،وتوفير الحماية لهم.

 قةةد تفةةت هةةت الد ارسةةة المجةةال أمةةام البةةاحهين فةةي التعمةةى أكهةةر فةةي د ارسةةات نوعيةةة حةةولاألسرى الفلسطينيين ،وحقوقهم ،وآليات الدفاع عنهم.

مصطلحات الدراسة:

األسير:

هةةو تلةةع المحةةارب الةةتي ينتمةةي إلةةى إحةةدى الفئةةات المجه ةزة عسةةكرياً ،ويةةتم أسةةر مةةن قبةةل العةةدو،
ويقب تحت سلطة ما أو تحةت مسةئولية الوحةدة العسةكرية التةي قامةت بمسةر ،ويعتبةر أسةير حةرب،

ويحرم من حريته (.)1

ويعةرف األسةير بمنةه :كةل مةن يقة فةي سةجون االحةتالل ،علةى خلفيةة مشةاركته فةي النضةال ،ضةةد

االحتالل (.)2

وه ةةو ك ةةل ف ةةرد م ةةن أفة ةراد المجتمة ة  ،تع ةةرا لالعتق ةةال م ةةن قب ةةل االح ةةتالل "ادسة ةرائيلي" ،وم ةةا زال

موجودا ،باختالف السن أو فترة األسر أو النوع أو الحكم (الظالم) الصادر ضد (.)3
()1

ناصر علي ،سياسة االعتقال ادسرائيلية وانعكاساتها االجتماعية واالقتصادية على أسر المعتقلين الفلسةطينيين

 د ارسةةة عينةةة مةةن أسةةر المعتقلةةين فةةي قطةةاع غ ةزة ،رسةةالة ماجسةةتير ،جامعةةة األزهةةر بغ ةزة ،فلسةةطين6466 ،م،ص .2

()2
()3

المادة ( )6من قانون دعم األسرى في السجون ادسرائيلية ،رقم ( /)0لسنة 6440م.

أمير ح اررة" ،تقةدير حاجةات األسةرى المحةررين" ،د ارسةة مطبقةة علةى جمعيةة األسةرى والمحةررين حسةام ،رسةالة

ماجستير ،جامعة حلوان ،مصر6462 ،م ،ص  22وما بعدها.
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أسير الحرب:

هو كل شخص يق في يد العدو ،بسبب عسكري ،ال بسبب جريمة ارتكبها (.)4

المعتقل:
هةةو الشةةخص الةةتي تةةم إلقةةاء القةةبا عليةةه مةةن قبةةل قةوات أجنبيةةة أو محليةةة ،ومةةا زال موقوفةاً علةةى
تمة التحقيى ،حتى تتم محاكمته وقضاء فترة حكمه داخل المعتقل (.)5

االعتقال:
هةةو أداة قه ةر ،يسةةتعملها االحةةتالل "ادس ةرائيلي" ،لمحاولةةة اقةةتالع ادنسةةان الفلسةةطيني ،أو تفكيةةع
مقاومت ةةه ،أو التع ةةتيب عل ةةى إرادت ةةه ،والح ةةد م ةةن عزيمت ةةه ف ةةي مقاوم ةةة االح ةةتالل ،وأيض ةةا ه ةةي أداة

تستخدم لتمديب األسرة الفلسطينية ،من وجهة نظر االحتالل (.)6
االعتقال اإلداري:

هو اعتقال تعسفي غير قانوني يتنافى وأبسط المعايير الدولية لحقوى ادنسان ،ألنه اعتقال بةدون
تهمة ومحاكمة ،يعةتمد على ملف سري وأدلةة سةرية ال يمكةن للمعتقةل أو محاميةه ادطةالع عليهةا،
والطريقةة التةي تسةتعمل فيهةا حكومةة االحةتالل االعتقةال ادداري تتنةاقا وبشةكل سةافر مة القيةود

التي وضعها القانون الدولي على االعتقال ادداري (.)7

()4

علي جواد ،أحكام األسرى في الفقه ادسالمي والقانون الوضعي (ملحى باتفاقية جنيف) ،بيروت ،األردن :دار

()5

ناصر علي ،نفإ المرج  ،ص .2

المعرفة6449 ،م ،ص .62

()6

عيس ةةى ق ارقة ة  ،األس ةةرى الفلس ةةطينيون ف ةةي الس ةةجون ادسة ةرائيلية بع ةةد أوس ةةلو  ،6222-6222معه ةةد الد ارس ةةات

الدولية ،فلسطين6446 ،م ،ص.62

()7

مركة ةةز أسة ةةرى فلسة ةةطين للد ارسة ةةات ،د ارسة ةةة حة ةةول قانونية ةةة االعتقة ةةال ادداري ،فلسة ةةطين ،منشة ةةور علة ةةى ال ة ةرابط

ادلكترون ة ة ة ة ة ة ةةي ،)http://www.asrapal.net/index.php?action=detail&id=6909( :بت ة ة ة ة ة ة ةةاريخ نش ة ة ة ة ة ة ةةر
6462/66/66م.
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حدود الدراسة:

تشتمل الدراسة على الحدود التالية:

 .6الحـــد الموضـــوعي :تتنةةاول الد ارسةةة موضةةوع الوض ة القةةانوني لألسةةرى الفلسةةطينيين فةةي
السجون ادسرائيلية.

 .6الحد الزماني :منت بدء قيام "إسرائيل" بمسر الفلسطينيين ،حتى العام 6462م (.)8
 .2الحد المكاني :فلسطين.

 .0الحد البشري :األسرى الفلسطينيين والعرب في فلسطين.

منهج الدراسة:

اعتمدت الدراسة على المناهج التالية:
 .6المــــنهج القــــانوني :وتلة ةةع مة ةةن أجة ةةل اسة ةةتعراا جمي ة ة اآراء المتعلقة ةةة بموضة ةةوعات الد ارسة ةةة،
وتحليله ةةا ،والمقارن ةةة بينه ةةا ،وت ةةرجي أح ةةدها واالنحي ةةاز إلي ةةه ،مة ة بي ةةان األسة ةباب والمب ةةررات الت ةةي

دفعت إلى تلع.

 .6المـنهج الوصــفي :وهةةو المةنهج الةةتي يفيةةد فةي فهةةم أفضةل وأدى لجوانةةب وأبعةاد الظةةاهرة موضةةوع
الدراسة ،حيث يصفها وصفاً دقيقاً ،ويعبر عنها كيفياً وكمياً ،حيث سةيتم وصةف الوضة القةانوني
لألسرى الفلسطينيين ،في ظل القانون الدولي ادنساني ،واالتفاقيات الدولية.

 .2المــنهج التحليلــي :وهةةو المةةنهج الةةتي يقةةوم علةةى التفسةةير والتحليةةل والنقةةد واالسةةتنباط لألحةةداث
والوقائ  ،وصوالً إلى تحقيى النتائج المطلوبة.

 .0المنهج التطبيقـي :وهةو المةنهج الةتي يعتمةد علةى تطبيةى النظريةة العلميةة ،واسةتعمال الطريقةة أو
العمليةةة المدروسةةة ،لحةةل أي مشةةكلة يواجههةةا المجتم ة ادنسةةاني ،وهةةت الد ارسةةة تةةم تطبيقهةةا علةةى

األسرى الفلسطينيين.

( )8تةةم أسةةر أول أسةةير فلسةةطيني ،وهةةو محمــود بكــر حجــازي ،بتةةاريخ 6229/6/62م ،حيةةث كةةان ضةةمن خليةةة مةةن
الفدائيين التين قاموا بنسف جسر تستخدمه السيارات العسةكرية االسةرائيلية قةرب بيةت جبةرين فةي محافظةة الخليةل،

وهو من مواليد عام  6222في القدإ ،وقد تم اعتقاله وهو مصاب ،ونقل الى سجن الرملة ،وقةد بقةي فةي السةجن
مةةدة ( )2سةةنوات ،وتةةم االف ةراج عنةةه يةةوم 6226/6/66م ،خةةالل عمليةةة تبةةادل أسةةرى حةةدهت بينةةه وبةةين الجنةةدي
األسير (شموئيل فايزر) ،التي كان قد أسر على يد المقاومة الفلسطينية في حينه لمدة ( )0سنوات ،خةالل عمليةة
م ةةا يع ةةرف ب ة ة (الحة ةزام األخض ةةر) ،وج ةةرت عملي ةةة التب ةةادل ف ةةي رأإ الن ةةاقورة جن ةةوبي لبن ةةان ،المص ةةدر :وكال ةةة مع ةةا
ادخبارية ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةة ،منشة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةور علة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةى ال ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةرابط ادلكترونة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةي:

( ،)https://www.maannews.net/Content.aspx?id=881989بت ة ة ة ة ة ة ةةاريخ نش ة ة ة ة ة ة ةةر نش ة ة ة ة ة ة ةةر بت ة ة ة ة ة ة ةةاريخ:
6462/66/62م.
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مجتمع الدراسة:

يتكون مجتم الدراسة من األسرى الفلسطينيين ،حيث أنهم الفئة المستهدفة من هت الدراسة.

أدوات الدراسة:

استخدم الباحث المقابالت الشخصية كمداة لجم البيانةات ،حيةث تةم إجةراء مقةابالت شخصةية مة

عدد ( )9من األسرى المحررين (.)9

تقسيم الدراسة:

تم تقسيم الدراسة على النحو التالي:

اإلطار العام للدراسة.
الفصل األول :اإلطار القانوني لمفهوم األسرى في القانون الدولي اإلنساني:
 -المبحث األول :ماهية األسرى في القانون الدولي ادنساني.

 المبحث الهاني :حماية األسرى في القانون الدولي ادنساني. المبحث الهالث :المقاتل وغير المقاتل في القانون الدولي ادنساني.الفصل الثاني :التكييف القانوني لألسرى الفلسطينيين وفقاً للقانون الدولي اإلنساني:
 -المبحث األول :الوصف القانوني لألسرى الفلسطينيين.

 المبحث الهاني :مسئولية دولة االحتالل تجا األسرى الفلسطينيين.الفصل الثالث :اآلليات القانونية لمواجهة االنتهاكات بحق األسرى الفلسطينيين:
 -المبحث األول :حى تقرير المصير.

 المبحث الهاني :آليات الدفاع عن األسرى الفلسطينيين.الخاتمة:

أوالً :نتائج الدراسة.

هاني ًا :توصيات الدراسة.

( )9األسةةير المحةةرر /أيمةةن الش ةراونة ،األسةةير المحةةرر /جب ةةر وشةةاح ،األسةةير المحةةرر /جمةةال أبةةو سةةليم ،األسةةير
المحرر /زاهر األفغاني ،األسير المحرر /عزام مغاري.
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الدراسات السابقة
قام الباحث باالستعانة بمجموعة من الدراسات السابقة ،تات العالقة بموضوع الدراسة الحالية،
وتم التركيز في ملخص كل دراسة على هدف الدراسة وأهم النتائج والتوصيات التي تناولتها،
بادضافة إلى المنهج واألدوات والعينات إن وجدت ،وقد قام بتقسيمها إلى دراسات محلية

(فلسطينية) ود ارسات عربية ،هم تال تلع التعقيب على الدراسات السابقة ،وتلع على النحو

التالي:

أوالً :الدراسات المحلية (الفلسطينية):

تناول الباحث عرا مجموعة من الدراسات السابقة المحلية (الفلسطينية) تات العالقة بموضوع

الدراسة ،وكان عددها ( )6دراسات ،وهي على النحو التالي:
 .1دراسة (إياد شناعة:)5712 ،

()10

بعنوان :أوضاع ومعاناة األسيرات واألطفـال الفلسـطينيين فـي السـجون "اإلسـرائيلية" "1176م-

5715م" دراسة جغرافية.

هـــدفت الدراســـة تن ةةاول أوض ةةاع ومعان ةةاة األس ةةيرات واألطف ةةال األس ةةرى ف ةةي الس ةةجون والمع ةةتقالت
"ادسة ةرائيلية" من ةةت الع ةةام 6222م وحت ةةى الع ةةام 6466م ،د ارس ةةة جغرافي ةةة ،والممارس ةةات المختلفةةةة
لسةةلطات االحةةتالل "ادس ةرائيلي" بهةةتا الشةةمن باالسةةتناد إل ةةى مةةا هةةو متةةوفر مةةن تقةةارير ود ارس ةةات
وأبحاث واحصاءات محلية وعربيةة ودوليةة ومةن شةهادات األسةيرات واألطفةال أنفسةهم ،مة ادشةارة
إلة ةةى أن سة ةةلطات االحة ةةتالل تحة ةةرص بشة ةةدة علة ةةى التعتةةةيم علة ةةى هة ةةتا المج ةةال ،لمة ةةا تنطة ةةوي علية ةةه
ممارساتها من انتهاكات إنسانية ،وجرائم تتنافى م كل القوانين واألعراف والمباد الدولية.

واعتمـــدت الدراســـة المن ةةاهج التاريخية ةة والوص ةةفية والتحليلي ةةة ف ةةي ع ةةرا وتحلي ةةل كاف ةةة عناص ةةر

الموضوع.

()10

إيةةاد شةةناعة ،أوضةةاع ومعانةةاة األسةةيرات واألطفةةال الفلسةةطينيين فةةي السةةجون ادس ةرائيلية 6222م6466-م -

د ارس ةةة جغرافي ةةة ،م ةةؤتمر األس ةةرى الفلس ةةطينيون ف ةةي الس ةةجون ادسة ةرائيلية ،جامع ةةة الق ةةدإ المفتوح ةةة ،بت ةةاريخ -60
6462/2/69م ،فلسطين6462 ،م.
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وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
 -إن األوضة ةةاع والظة ةةروف الحياتية ةةة التة ةةي يعيشة ةةها األسة ةةيرات واألطفة ةةال داخة ةةل المعة ةةتقالت

"ادس ة ةرائيلية" صة ةةعبة جة ةةداً إت تمة ةةارإ علة ةةيهم أقسة ةةى أن ة ةواع التعة ةةتيب النفسة ةةي والجسة ةةدي
ويتعرضون لضغوطات يومية من قبل سجانيهم.

وقدمت الدراسة التوصيات التالية:

 على المجتم الدولي وجمي المنظمات الحقوقيةة وادنسةانية التةدخل الفةوري والسةري للحةدمةةن معانةةاة األسةةيرات واألطفةةال ،والعمةةل بشةةكل جةةدي للضةةغط علةةى إس ةرائيل ،مةةن أجةةل
ادفراج عنهم ومعاملتهم كمسرى حرب ،كما نصت مواهيى جنيف.

 .5دراسة (ناصر علي:)5715 ،

()11

بعنوان :سياسة االعتقال "اإلسرائيلية" وانعكاساتها االجتماعية واالقتصادية على أسر المعتقلين

الفلسطينيين  -دراسة عينة من أسر المعتقلين في قطاع غزة.

هدفت الدراسة التعرف إلى مالم البناء االجتماعي واالقتصادي للمجتم الفلسطيني في ظل

المتغيرات السياسية بعد حرب 6222م ،وانعكاساتها على أسرة المعتقل الفلسطيني ،والتعرف إلى

الدور الفلسطيني (م.ت.ف( ،)12المؤسسات ،الشعب) تجا أسرة المعتقل من الناحية االقتصادية
واالجتماعية.

وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
 -إن سياسة "إسرائيل" وما ترتب عليها من أحداث ممساوية إلى تغيير واض في األسرة

الفلسطينية ،التي أصبحت نتيجة لهت السياسة تات عائل واحد وهو الزوجة (األم) ،وهو
األمر التي انعكإ على تغيير واض

االجتماعية والهقافية.

في اتجاهات الزوجة نحو أساليب التنشئة

 إحساإ الزوجة بالفراغ الكبير بسبب عدم مشاركتها في الحياة االجتماعية والمناسباتداخل المجتم  ،والتزامها في بيتها لتخلف القوانين االجتماعية السائدة في المجتم .

 أن هناع معاناة كبيرة لدى األبناء في مجال التحصيل العلمي بسبب اعتقال والدهم. أهبتت الدراسة أن ادجراءات التي تمارسها "إسرائيل" من ضغط على أسرة المعتقل أوحرمانها من زيارة الزوج المعتقل أدت إلى انعكاسات نفسية خطيرة على الزوجة واألبناء.

 أهبتت الدراسة أن األب يمهل المحور الرئيإ في المجال االقتصادي لألسرة.()11

ناصر علي ،مرج سابى.

( )12منظمة التحرير الفلسطينية.
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 أهبتت الدراسة أن دور السلطة الوطنية الفلسطينية كان واضحاً في تحسين المستوىالمعيشي ألسرة المعتقل من خالل مضاعفة رواتب المعتقلين.

وقدمت الدراسة التوصيات التالية:

 التنسيى بين و ازرة شؤون األسرى والمحررين م غيرها من الهيئات والمؤسسات المعنيةباألسر المتضررة من االحتالل "ادسرائيلي" في إعداد خدمات ادرشاد العائلي وتطويرها

وتقديمها.

 تشجي إجراء دراسات وبحوث متكاملة في أنحاء فلسطين فيما يتعلى بتمهير سياسةاالعتقال "ادسرائيلية" على أسر المعتقلين ،من خالل ادرشاد العائلي لتلع األسر لتحديد
اتجاهات التنشئة االجتماعية والهقافية واشكاالتها ،في مختلف مستوياتها الوطنية.
 .2دراسة (أمينة حمدان:)5717 ،

()13

بعنوان :حماية المدنيين في األراضي الفلسطينية المحتلة (اتفاقية جنيف الرابعة).

هدفت الدراسة التعرف إلى مدى تطبيى االتفاقيات الخاصة بحماية المدنيين ،وتحديد المسئولية

الدولية التي تق على االحتالل.

وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
 وضعت اتفاقية جنيف الرابعة مجموعة من الحقوى والحماية العامة للمدنيين ،وتلعباعتبارها أول وهيقة دولية ،من حيث المضمون ونطاى التطبيى ،إال أن هت االتفاقية

شابها بعا أوجه النقص من الجانب النظري والعملي ،فعلى صعيد الجانب النظري،
فإن نصوص هت االتفاقية اقتصرت على بيان األحكام العامة الواجب اتباعها من قبل

األطراف المتحاربة دون وض االجراءات الالزمة لمن يخالف أحكامها.

 -لقد أصبحت ازدواجية التعامل م القضايا الدولية بمكيالين سياسة بارزة لمجلإ األمن،

حيث أصب هتا المجلإ رهينة لموازين القوى في العالم والمصال الدولية ،فالمراقب

لألحداث الدولية يالحظ تفاوتاً شاسعاً في معالجة مجلإ األمن للقضايا التي تمإ
السالم واألمن الدوليين.

 -إفراط دولة االحتالل "ادسرائيلي" في استخدام األسلحة المحرمة دولياً والعشوائية (كالغاز

المسيل للدموع والقنابل العنقودية) والتي من شمنها أن تلحى أض ار اًر بليغة بالمدنيين

()13

أمينةةة حمةةدان ،حمايةةة المةةدنيين فةةي األ ارضةةي الفلسةةطينية المحتلةةة (اتفاقيةةة جنيةةف الرابعةةة) ،رسةةالة ماجسةةتير،

جامعة النجاح الوطنية ،فلسطين6464 ،م.
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الفلسطينيين ،وتقضي على ما تبقى من مظاهر مميزة لمبدأ التفرقة بين المقاتلين وغير

المقاتلين.

وقدمت الدراسة التوصيات التالية:
 ضرورة إعادة النظر في اتفاقية جنيف الرابعة ،والبروتوكول ادضافي األول لمعالجةبعا أوجه القصور النظري ،ومنها ضرورة وض

قيود على مصطل

(الضرورة

الحربية) ،وبيان حدود استخدام دولة االحتالل لهتا التحفظ.

 أن يتحمل المجتم الدولي مسؤولياته تجا الشعب الفلسطيني ،وتلع بإيقاع الجزاءاتالدولية (السياسية ،واالقتصادية ،والدبلوماسية) على دولة االحتالل ادسرائيلي.

 عقد مؤتمر دولي لألطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة ،للبحث في سبل إنقاتهت االتفاقية على األراضي الفلسطينية المحتلة ،في ظل تخلي دولة االحتالل عن

التزاماتها كدولة محتلة تجا الشعب الفلسطيني.
 .4دراسة (علي حلس:)5717 ،

()14

بعنوان :حماية أسرى الحرب والمعتقلين في األراضي الفلسطينية المحتلة  -دراسة تحليلية
تطبيقية في اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة لعام 1141م.

هدفت الدراسة التعرف إلى التطور التاريخي لحماية أسرى الحرب وفي الفصل األول حماية
أسرى الحرب في اتفاقية جنيف الهالهة لسنة 6202م.
وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

 أقرت اتفاقيتا جنيف الهالهة والرابعة لسنة 6202م حقوقاً ألسرى الحرب والمعتقلين يتعينعلى الدول المتعاقدة االلتزام بها.

 انطباى اتفاقية جنيف الهالهة لسنة 6202م على أفراد المقاومة الفلسطينية ،وبتلعيعتبرون أسرى حرب ويجب معاملتهم على هتا األساإ ،وانطباقها أيضا على المدنيين

المعتقلين في األراضي الفلسطينية المحتلة.

 عدم مشروعية االحتالل "ادسرائيلي" لألراضي الفلسطينية المحتلة. -تمكيد المجتم

الدولي على انطباى اتفاقيتي جنيف الهالهة والرابعة على األراضي

الفلسطينية المحتلة.

()14

علةي حلةإ ،حمايةة أسةةرى الحةرب والمعتقلةين فةةي األ ارضةي الفلسةطينية المحتلةة  -د ارسةةة تحليليةة تطبيقيةة فةةي

اتفاقيتي جنيف الهالهة والرابعة لعام 6202م ،رسالة ماجستير ،الجامعة ادسالمية بغزة ،فلسطين6464 ،م.
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 انتهاع سلطات االحتالل "ادسرائيلي" لحقوى األسرى الفلسطينيين في سجونهاومعتقالتها ،وممارسة التعتيب وادهمال الطبي والعزل والحرمان من الرعاية الطبية
واجراء التجارب الطبية على األسرى أدى إلى وفاة العشرات منهم.

وقدمت الدراسة التوصيات التالية:

 إصدار التقارير العلنية والدورية من قبل منظمات المجتم الدولي ،وعدم االكتفاء باددانةاللفظية إزاء هتا الخرى الجسيم للقانون ادنساني الدولي.

 اللجوء إلى اآليات األكهر إلزاماً والمنصوص عليها في ميهاى األمم المتحدة دلزام"إسرائيل" بمحكام القانون الدولي.

 تحريع الرأي العام الدولي والشعبي دلزام "إسرائيل" احترام حقوى األسرى القانونيةوادنسانية.

 -اتخات إجراءات فعلية لتقديم ملف األسرى أو تحريكه في األطر القانونية الدولية.

 تفعيل دور السفارات الفلسطينية في الخارج والعمل على توضي أهمية قضية األسرىواظهار معاناتهم للعالم.

 أن يتم تدريإ معاناة وتاريخ الحركة األسيرة بمراحلها المختلفة وملفاتها الشائكةوتضحياتها في المراحل الدراسية المختلفة.

 .2دراسة (محمد النحال:)5717 ،

()15

بعنوان :الحماية القانونية الدولية المقررة للمعتقلين الفلسطينيين بالسجون اإلسرائيلية.

هدفت الدراسة التعرف إلى مفهوم األسير والوض القانوني الدولي للسلطة الفلسطينية ،والتكييف
القانوني للمعتقلين الفلسطينيين بالسجون ادسرائيلية ،وصور االنتهاكات "ادسرائيلية" لحقوى

المعتقلين الفلسطينيين.

وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
 إن قضية األسرى تظل شاهداً على ممارسة االحتالل "ادسرائيلي" التي تشكل انتهاكاًصارخاً لكافة القواعد الدولية.

 إن الق اررات العسكرية وقوانين االحتالل التي يصدرها بين الحين واآخر تشكل انتهاكاًللمعايير الدولية في التعامل م السكان في المناطى المحتلة.

()15

محمةةد النحةةال ،الحمايةةة القانونيةةة الدوليةةة المقةةررة للمعتقلةةين الفلس ةةطينيين بالسةةجون ادسة ةرائيلية ،ورقةةة عمةةل،

فلسطين6464 ،م.
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 -إن الممارسة "ادسرائيلية" بحى األسرى الفلسطينيين تشكل جريمة حرب ،يجب معاقبة

المسؤولين في دولة االحتالل عليها ،وتلع استناداً للنظام األساسي للمحكمة الجنائية

الدولية.

وقدمت الدراسة التوصيات التالية:
 ضرورة سعي السلطة الوطنية الفلسطينية ،ومن خالل اللجنة المركزية لتوهيى ج ارئماالحتالل (توهيى) دعداد ملف خاص حول االنتهاكات "ادسرائيلية" بحى األسرى للعمل
على تحريكه أمام المحكمة الجنائية الدولية ،وكتلع أمام المحاكم الوطنية التي تسم

قوانينها بتلع.

 ضرورة قيام اللجنة الدولية للصليب األحمر بتحمل مسؤولياتها سواء فيما يتعلىبانتهاكات االحتالل "ادسرائيلي" للقواعد الدولية أو بالسعي الجاد للضغط على سلطة
االحتالل لتطبيى القواعد الدولية أو بالسعي الجاد للضغط على سلطة االحتالل لضمان

حماية حقوى األسرى.

 قيام المؤسسات الدولية تات العالقة بتحمل مسؤولياتها تجا قضية األسرى ،لما تنطويعليه من أبعاد قانونية وانسانية.

 استمرار المؤسسات الحقوقية الوطنية بدورها في فض ممارسات االحتالل تجا األسرى. -ضرورة قيام جامعة الدول العربية بالتعاون م اتحاد المحامين العرب بالعمل على فض

ممارسة االحتالل بحى األسرى ،وطرح هت القضية كقضية تات أولوية في النشاط

السياسي لجامعة الدول العربية.

 .7دراسة (المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان:)5776 ،

()16

بعنوان :تقرير حول أوضاع األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل اإلسرائيلي.

هدفت الدراسة التعرف إلى األسرى فةي القةانون الةدولي ،واألسةرى واالتفاقيةات السياسةية ،وأوضةاع
السجون ادسرائيلية ،وأوضاع األسيرات واألطفال األسرى ،وظةروف االعتقةال ،والزيةارات العائليةة،
والعزل.

وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
 يواجه األسرى الفلسطينيون في سجون االحتالل أوضاعاً قاسية وصعبة ،حيث تنتهجقوات االحتالل "ادسرائيلي" ضدهم العديد من الممارسات الهادفة لقمعهم واتاللهم.

()16

المركز الفلسطيني لحقوى ادنسان ،تقرير حول أوضاع االسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل ادسةرائيلي،

فلسطين6442 ،م.
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 إن الموقف الرسمي المتبنى إزاء االنتهاكات "ادسرائيلية" لحقوى كل من المدنيينالفلسطينيين ،والمعتقلين الفلسطينيين ،يطرح وبقوة العديد من التساؤالت حول مدى التزام

الدول بقواعد القانون ادنساني الدولي ،ويطرح العديد من الشكوع حول االستخفاف

الواض بهت القواعد.

 المجتم الدولي وأوروبا يصمتان إزاء انتهاع "إسرائيل" لحقوى المدنيين الفلسطينيينبشكل عام ،والمعتقلين الفلسطينيين بشكل خاص ،رغم تنامي هت االنتهاكات المخالفة

للقانون ادنساني الدولي ومعايير حقوى ادنسان ،ورغم ان هناع العديد من ادجراءات
التي يمكن إنفاتها لضمان احترام "إسرائيل" لحقوى ادنسان.

 -إن "إسرائيل" ملزمة قانونياً باحترام اتفاقية جنيف الرابعة ،كونها طرف موق على هت

االتفاقية ،على الرغم من ادنكار "ادسرائيلي" لالنطباى القانوني لهت االتفاقية في كل

من غزة والضفة.

 إنه بات من المشروع أن ينظر الفلسطينييون للمجتم الدولي كشريع أساسي في جرائماالحتالل "ادسرائيلي" المقترفة ضدهم ،كونه يحث عبر صمته "إسرائيل" على اقتراف

المزيد والمزيد من هت الجرائم.

وقدمت الدراسة التوصيات التالية:

 أن يخرج المجتم الدولي من صمته المتآمر م دولة االحتالل ،وأن يعمل على توفيرالحماية للمعتقلين الفلسطينيين ،وأن يضمن لهم حقوقهم المكفولة لهم وفقاً للقانون.

 أن تتخت الدول األوروبية العديد من ادجراءات العقابية ضد إسارئيل ،دجبارها علىاحترام حقوى ادنسان ،وتلع بموجب المادة الهانية من اتفاقية الشراكة األوروبية

"ادسرائيلية" والتي تشترط لتحقيى التعاون االقتصادي بين كل من أوروبا لحقوى
ادنسان.
 .6دراسة (جهاد البطش:)5777 ،

()17

بعنوان :المعتقلون الفلسطينيون في السجون "اإلسرائيلية" 1112-1176م.

هدفت الدراسة التعريف إلى تاريخ المعتقلين الفلسطينيين في السجون "ادسرائيلية" في الفترة بين
عامي 6269-6222م.

()17

جه ةةاد ال ةةبطع ،المعتقل ةةون الفلس ةةطينيون ف ةةي الس ةةجون ادسة ةرائيلية 6269-6222م ،رس ةةالة ماجس ةةتير ،معه ةةد

البحوث والدراسات العربية ،القاهرة ،مصر6442 ،م.
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وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
 مارست "إسرائيل" قبل عام 6222م أسلوب االعتقال ضد رجال المقاومة الفلسطينيينوالعرب ،وأقامت سجون ومعسكرات اعتقال.

 مارست "إسرائيل" أنواعاً شتى من االعتقال ،وبما يتناسب م الظروف األمنية التيواجهتها ،مستعينة بتشريعات ،أقرتها على شكل أوامر عسكرية من قبل قادة الجيع.

 تعرا المعتقلون الفلسطينيون للتعتيب من قبل أجهزة األمن "ادسرائيلية" بطرى ووسائلشتى ،اختلفت من سجن آخر ،ومن عام آخر ،وصلت إلى حد الضرب حتى الموت.

 إقامة "إسرائيل" سجون ومعسكرات اعتقال في المناطى الفلسطينية المحتلة عام ،6206وفي تلع التي احتلتها عام  ،6222إضافة إلى فتحها سجناً كبي اًر وعدداً من نقاط

االعتقال للفلسطينيين في جنوب لبنان ،حيث احتجزت فيها عشرات اآالف.

 نجاح المعتقلين الفلسطينيين في تشكيل هقافة خاصة بهم قامت على الوعي السياسيوالتنظيمي ،جعلت السجين على قمة الهرم االجتماعي في المجتم الفلسطيني.

 استطاع المعتقلون داخل السجون بناء نظم وهياكل أجهزة هقافية ،وادارية ،وأمنية،واجتماعية.

 مارإ المعتقلون الفلسطينيون دو اًر نضالياً داخل السجون تمهل في أطول إضراب عنالطعام في سجون العالم ،والتمرد ،وهروب العشرات منهم من هت السجون.

 شارع أبناء الشعب الفلسطيني المعتقلين في إضراباتهم عن الطعام واستطاعوا التمهيرعلى الرأي العام بوسائل مشاركتهم المختلفة.

وقدمت الدراسة التوصيات التالية:

 دعم الجهات التي تناصر قضية المعتقلين الفلسطينيين كالمحامين ،والقانونيين ،ومراكزحقوى ادنسان عامة ،والمؤسسات المتخصصة بوض المعتقلين.

 إهارة قضية التعتيب في السجون "ادسرائيلية" من الجانب القانوني وادعالمي على جبهةالرأي العام "ادسرائيلي" والغربي.

 تصعيد الضغط العربي على الواليات المتحدة لرف تمييدها دسرائيل ،واتاحة الفرصةلضغط دولي على "إسرائيل" لافراج عن المعتقلين.
 .1دراسة (أحمد الجمل:)5774 ،

()18

بعنوان :حماية األسرى بين القانون الدولي اإلنساني والشريعة اإلسالمية.
()18

أحمد الجمل ،حماية األسرى بين القانون الدولي ادنساني والشريعة ادسالمية ،فلسطين6440 ،م.
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هدفت الدراسة إلى بيان حماية األسرى في القانون الدولي ادنساني ،وحماية األسرى في الشريعة
ادسالمية ،والحماية بشكل عام ،واسترقاى األسرى.
وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

 لم ينشم القانون الدولي ادنساني كما قيل في 6692م في معركة سولفرينو ،وانما قبلتلع بكهير.

 أنه حتى بفرا هت النشمة المتمخرة فإن تواجد هت المباد السامية في قانون أو اتفاقيةهم نجدها في دين سماوي فالدين هنا أولى بادتباع.

 استخالص الناإ للقواعد من الشريعة يجعلهم أكهر التزاماً بها ،ألن ادنسان عندمايستمدها يشعر أنه مراقب من اهلل عز وجل كما يخشى عقابه ونار ويممل في رحمته
وجنته ،وهو ما يفتقد أي تشري دولي وهو عنصر الجزاء وادلزام ،فمهما تحدهنا عن

آليات فعالة ونشيطة للقانون الدولي ادنساني فإنها لن تكون مهل ضمير الشخص
المؤمن التي يشعر أنه مراقب من اهلل عز وجل والتي يدعو خوفاً وطمعاً طالباً مغفرته.

 -الشرائ السماوية عامة وادسالم خاصة جاءت بقواعد كلية تطبى في كل المواقف ،فهي

صالحة لكل زمان ومكان ،بينما القانون الدولي ادنساني بحكم نشمته ال يتطور إال بعد

حدوث المصيبة ،وكل ما تستطي الدول أن تفعله هو أن تشجب وتندد وتطالب بوقف
هت االنتهاكات في المستقبل م مراعاة أن الدول حين تدلي بدلوها تختلف وجهات

نظرها بين دول كبيرة وصغيرة ،غنية وفقيرة ،فتبدأ االتفاقية في إعطاء تنازالت وتنازالت

حتى تجتب دول أخرى بدعوى أن قانون ناقص متفى عليه خير من قانون أكهر اكتماالً

ولكن تهمله الدول فال تطبقه.

وقدمت الدراسة التوصيات التالية:

 العمل على نشر قواعد القانون الدولي ادنساني ،خاصة تلع القواعد المتعلقة باألسر فيأوساط القادة والجنود واألفراد العاديين ،خاصة في أوقات النزاعات المسلحة.

 -إدراج قواعد ومباد

القانون الدولي ادنساني ضمن المناهج الدراسية واقامة دورات

تدريبية وورع وندوات تعمل على تمهيل المدربين والمدرسين التين سيقومون بتدريإ

قواعد القانون الدولي ادنساني.

 إظهار أوجه االتفاى بين القواعد التي أرستها الشريعة ادسالمية وتلع التي أرساهاالقانون الدولي ادنساني.

 تفعيل دور اللجنة الدولية للصليب األحمر في متابعة أوضاع المعتقلين داخل السجونادسرائيلية.

16

ثانياً :الدراسات العربية:

تناول الباحث عرا مجموعة من الدراسات السابقة العربية تات العالقة بموضوع الد ارسةة ،وكةان

عددها ( )9دراسات ،وهي على النحو التالي:
 .1دراسة (يوسف وهبة:)5711 ،

()19

بعنوان :وضعية األسرى في السجون اإلسرائيلية.

هدفت الدراسة التعرف إلى جدلية الوضعية القانونية لألراضي الفلسطينية المحتلة عام 6222م،
والسجون والمعتقالت ادسرائيلية ،واشكالية وضعية أسير الحرب في السجون ادسرائيلية،
واالعتقال ادداري في السجون ادسرائيلية.

وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

 رغم بعا الغموا التي يكتنف الكهير من أحكام القانون الدولي ادنساني ،والتداخلفيما بينها أحياناً ،إال أن تلع ال يعني على ادطالى عدم كونه وسيلة أساسية لضمان
حماية ادنسان ،وحفظ حقوقه ادنسانية الفطرية.

 إن إسرائيل ،قوة االحتالل العسكري ،ال تعتمد على وجودها العسكري أو المؤسساتي فقطلتكريإ الحالة االحتاللية ،إنما تساند تلع الوجود بترسانة قانونية تخصص لها كل

الطاقات وادمكانات الالزمة ،لتخرج لها دائماً بالمخارج القانونية المطلوبة دسكات
صوت الحى والقانون ،ولمقارعة أحكام القانون الدولي بشكل عام ،من خالل تلع القانون

نفسه.

 إن القانون الدولي ادنساني ال يمن أي طرف من خوا نزاع مسل لتحقيى مصالحهوغاياته ،إنما هو ينظم تلع النزاعات ويقوننها.

 إن "إسرائيل" هي الطرف الوحيد في العالم التي مازال يرفا ادقرار بوضعية احتاللهلألراضي الفلسطينية المحتلة عام 6222م بما فيها القدإ الشرقية.

 تشكل اتفاقيتا جنيف الهالهة والرابعة مدخالً أساسياً واس المدى لتهبيت حقوى األسرىوحمايتهم والمطالبة بادفراج عنهم ،عدا عن ادمكانيات الجدية في إهبات وضعية أسرى

الحرب عليهم ،أو على األقل على الكهيرين منهم.

وقدمت الدراسة التوصيات التالية:

 فت معركة قانونية كبيرة لمواجهة قادة وعناصر االحتالل "ادسرائيلي" وأجهزته المسؤولةوالمشاركة في عمليات االعتقال وادارة شؤون السجون ،وصوالً إلى النظام القضائي

ادسرائيلي.
()19

يوسف وهبة ،وضعية األسرى في السجون ادسرائيلية ،مؤسسة عامل الدولية ،لبنان6466 ،م.
17

 -أال يكون السعي الدؤوب لبعا الدول الستغالل القانون الدولي ادنساني وتفسير أحكامه

بما يخدم مصالحها ويبرر تخطيها لمبادئه عائقاً أو سبباً في ادحجام عن دراسته
وتوظيفه بالمقابل كجزء من الواجب ادنساني في المعرفة ضد انتهاع المباد ادنسانية،

وكوسيلة نضالية إضافية في معركة إحقاى الحقوى العادلة للقضية الفلسطينية.
 .5دراسة (موات مجيد:)5717 ،

()20

بعنوان :آليات حماية أسرى الحرب.

هدفت الدراسة التعرف إلى األشخاص التين يتمتعون بصفة أسرى الحرب ،والحماية المقررة لهم،
وآليات تنفيت القواعد المقررة لحمايتهم.

واعتمدت الدراسة المنهج القانوني التحليلي ،والمنهج التاريخي ،بادضافة إلى المنهج المقارن.

وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

 تنص اتفاقية جنيف الهالهة على أن أفراد المقاومة المنظمة يعدون أسرى حرب ،وهتابالمخالفة للقواعد التقليدية الواردة بالنظام الملحى باتفاقية الهاي لعام 6242م ،التي

كانت تفرا على السكان احترام ادجراءات المتختة من قبل سلطات االحتالل ،وتلزم

االتفاقية الهالهة االعتراف بوض الحركات المقاومة العاملة داخل وخارج ادقيلم المحتل،
وفي حالة وقوعهم في قبضة سلطات االحتالل يحصلون على مركز أسير حرب ،ونفإ

الحكم ينسحب على أفراد القوات المسلحة النظامية التين يعلنون والءهم لحكومة أو
سلطة ال تعترف بها الدولة الحاجزة.

 -يكيف البروتوكول ادضافي األول لعام 6222م النضال المسل التي تخوضه حركات

التحرير الوطني ضد االحتالل األجنبي والسيطرة االستعمارية واألنظمة العنصرية ،على
أنه نزاع مسل دولي ،مما يجعل المقاتلين من أجل الحرية يتمتعون بوض أسير حرب،

إتا ما وقعوا في قبضة الطرف الخصم بعد استيفاء شروط معينة ،وقبل البروتوكول األول
من القرار رقم ( )2642الصادر من الجمعية العامة مركز أسير حرب لهت الفئة.

وقدمت الدراسة التوصيات التالية:

 يتعين تكر العقيدة الدينية لألسرى عند مراجعة االتفاقية الهالهة ،لتيسير تمدية الشعائرالدينية لألسرى ومراسيم دفن الميت ،حسب الديانة التي يدين بها األسرى ،كما يتعين
تحديد الجهة المسؤولة عن توفير مستلزمات األسرى الخاصة بممارسة شعائرهم الدينية.
()20

م ةوات مجيةةد ،آليةةات حمايةةة أسةةرى الحةةرب ،مةةتكرة تخةةرج لنيةةل شةةهادة الماجسةةتير فةةي العلةةوم القانونيةةة – فةةرع

قانون دولي إنساني ،جامعة الحاج لخضر باتنة ،الجزائر6464 ،م.
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 تحديد مفهوم أفراد الميليشيات األخرى والوحدات المتطوعة األخرى تحديداً أكهر دقة عندمراجعة االتفاقية الهالهة ،دزالة التبريرات الواهية التي يركز عليها أطراف النزاع لرفا

من مركز أسير حرب لهت الفئة ،فإتا تم التيقن من أن القتال التي تخوضه بداف من

عقيدة أو قيم وطنية أو قومية يعتبرون أسرى حرب.
 .2دراسة (محمد ريش:)5771 ،

()21

بعنوان :الحماية الجنائية ألسرى الحرب في ظل القانون الدولي اإلنساني.

هدفت الدراسة التعرف إلى فكرة الحماية الجنائية ألسرى الحرب ،والضمانات الكفيلة بتحقيى

الحماية الجنائية ألسرى الحرب.

واعتمدت الدراسة المنهج القانوني التحليلي ،والمنهج التاريخي ،بادضافة إلى المنهج المقارن.

وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

 التوس الكبير في مفهوم أسير الحرب ،ومن في حكمه ،ومن هم التوسي في نطاى فئاتاألسرى المحمية جنائياً ،بموجب اتفاقية جنيف الهالهة والبروتوكول ادضافي األول.

 التداخل الكبير الموجود بين جرائم الحرب (المخالفات الجسيمة) المنصوص عليها بالمادة 24من اتفاقية جنيف الهالهة لعام 6202م.

 عدم النص على تدخل الدولة الحامية أو بديلها لمراقبة استيفاء شروط ادجراءاتالقضائية التي تتخت في مواجهة أسير الحرب المتهم بارتكاب جريمة من الجرائم،
واالكتفاء فقط بمنحها حى حضور جلسات المحاكمة ،بعد إخطارها بتلع ،وفقا لما هو

مقرر في اتفاقية جنيف الهالهة.

 -عدم وجود معيار للتمييز بين المركز القانوني لطرف النزاع المفترا ،كالقوات المسلحة

التابعة لألمم المتحدة أو لمنظمة إقليمية أو أفراد حركات التحرير الوطني ،كمطراف غير

متعاقدة ،والطرف السامي المتعاقد (الدول) أهناء النزاعات المسلحة ،عند ادعالن بقبول

تطبيى أحكام االتفاقية الهالهة من اتفاقيات جنيف والبروتوكول ادضافي األول.

 -عدم تحديد ضوابط كافية لتحديد كيفية استجواب أسير الحرب ،عندما يق تحت رحمة

المستجوب بعد الوقوع في األسر ،مما يترع الباب مفتوحاً أمام الجهة المستجوبة له
لممارسة التعتيب عليه ،بغية الحصول منه على ما يفيد الدولة الحاجزة من معلومات

تتعلى بدولة األسير.
()21

محمد ريع ،الحماية الجنائية ألسرى الحرب فةي ظةل القةانون الةدولي ادنسةاني ،أطروحةة دكتةوراة فةي الحقةوى

– قسم القانون العام ،جامعة الجزائر – بن يوسف بن خدة ،الجزائر6442 ،م.
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وقدمت الدراسة التوصيات التالية:
 تفعيل دور آليات الحماية الجنائية ألسرى الحةرب ،بمةا يكفي لتوفير الحماية الجنائيةالمرجوة لهت الفئة من ضحايا النزاعات المسلحة.

 تجريم األفعال والسلوكيات التي قد يتعرا لها أسرى الحةرب على يد رعايا الدولةالحاجزة ،باعتبارها جرائم حرب ،توجب متابعة مرتكبيها ،وتقديمهم للعدالة ،دنزال العقاب
المناسب بهم.
 .4دراسة (فاطمة بلعيش:)5771 ،

()22

بعنوان :حماية أسرى الحرب في القانون الدولي اإلنساني.

هدفت الدراسة التعرف إلى النظام القانوني لحماية أسرى الحرب في القانون الدولي ادنساني،
وتنفيت القواعد الخاصة بحماية أسرى الحرب.

وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

 -بموجب نص المادة  2/22من البروتوكول ادضافي األول ،كي يتمت مقاتلو حركات

التحرير الوطني بصفة أسير حرب يجب على السلطة الممهلة للشعب تقديم إعالن

انفرادي إلى أمانة إيداع االتفاقيات.

 لم توض قواعد القانون الدولي ادنساني طبيعة المحكمة التي تتولى الفصل في صفةاألسير هل هي محكمة مدنية ،عسكرية ،أم إدارية؟.

 -لم توض االتفاقية المقصود بحماية أسرى الحرب في شخصهم وشرفهم.

 لم تتناول اتفاقية جنيف الهالهة وال الملحى ادضافي موضوع إك ار األسرى على العودة أوالبقاء أو التهاب إلى طرف هالث بعد انتهاء األعمال العدائية ،وهي ظاهرة شهدتها

العديد من الدول المتنازعة.

 إغفال االتفاقية لحالة انتهاء األسر عن طريى التبادل ،رغم كون هتا األخير من الصورالمملوفة التي شهدتها النزاعات المسلحة قديماً وحديهاً.

 ضعف وعجز آليات ادشراف على تنفيت قواعد الحماية. -ضعف قواعد ترتيب المسؤولية الدولية.

()22

فاطمةةة بلعةةيع ،حمايةةة أسةةرى الحةةرب فةةي القةةانون الةةدولي ادنسةةاني ،رسةةالة ماجسةةتير ،جامعةةة حسةةيبة بةةن بةةو

علي ،الجزائر6446 ،م.
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وقدمت الدراسة التوصيات التالية:
 تحديد طبيعة المحكمة المختصة بالفصل في صفة أسير الحرب إتا هار شع حولها،وتوضي

قواعد اختصاصها وتشكيلها واجراءاتها ،خاصة في ظل التزايد المستمر

لحاالت النزاع المسل وتحجج الدول بترائ واهية للتملص من من هتا الحى.

 -توضي المقصود بعبارة حماية أسرى الحرب في شخصهم وشرفهم.

 -تفعيل أجهزة الرقابة الدولية على تطبيى قواعد الحماية وتلع باستحداث جهاز خاص

بتلع يتميز بادلزامية في ممارسة اختصاصه ،يمارإ اختصاصه بالتعاون م اللجنة

الدولية للصليب األحمر.

 ضرورة تحديد العقوبات التي توق على مرتكبي المخالفات الجسيمة على أسرى الحرببدالً من تركها للقوانين الداخلية للدول.

 .2دراسة (ياسمين نقفي:)5775 ،
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بعنوان :مركز أسير الحرب – موضوع جدال.

هدفت الدراسة التعرف إلى مركز أسير الحرب ،كونه موضوع شع وجدال.
وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

 وضعت االتفاقية الهالهة لضمان حماية إحدى أكهر مجموعات ضحايا المنازعاتالمسلحة تعرضاً للهجوم وهم المقاتلون الواقعون تحت سيطرة دولة العدو.

 -تماشياً م أهداف وروح االتفاقية ال يجوز التشكع في مركز أسير الحرب فيما يتعلى

بمي شخص يقترف فعالً قتالياً إال في حالة وجود شكوع جوهرية فيما إتا كان تلع
الشخص يندرج ضمن فئات المقاتلين المنصوص عليها بالمادة ،أو إتا زعم الشخص
المعتقل التي ال يمن

مركز أسير الحرب أحقيته في الحصول على تلع الوض

القانوني .ومن هم ،فإتا شارع شخص أو مجموعة من األشخاص في األعمال العدائية
دون أن يندرج هتا الشخص أو تلع المجموعة ضمن فئات المقاتلين المنصوص عليها
في االتفاقية ،فإن الدول تدرع أن هناع شكاً قد تولد مما يستلزم تطبيى حكم المادة .9

 في حالة التشكع في الوض القانوني للمقاتل فيما يتعلى بمي شخص معتقل يكون قداقترف فعالً قتالياً يعتبر عدم ترع تلع القرار إلى محكمة مختصة وتقرير األمر بواسطة
سلطة أخرى بمهابة انتهاع التفاقية جنيف الهالهة والبروتوكول األول (في حالة انطباقه).
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ياسمين نقفي ،مركز أسير الحرب – موضوع جدال ،المجلة الدولية للصليب األحمر6446 ،م.
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 -إن هناع أم اًر واحداً مؤكداً ويعتبر الحكم واضحاً تماماً بشمن هت النقطة :يعامل جمي

األشخاص التين يعتقلون دون أن يكونوا أسرى حرب أو مدنيين لم يشاركوا في األعمال
العدائية بصفتهم أسرى حرب وقتئت لحين البت في وضعهم القانوني بواسطة محكمة

مختصة.

وقدمت الدراسة التوصيات التالية:
 الدفاع عن األشخاص التين ال يحتجزون كمسرى حرب ،أو لم يتقرر وضعهم القانونيبعد ،واألشخاص التين سوف يحاكمون بواسطة سلطة االحتجاز نتيجة اقتراف جرائم

تنشم عن األعمال العدائية ،لحقهم في الحصول على مركز أسير الحرب ،وتقرير تلع
األمر بواسطة محكمة قضائية ،أو على األقل محكمة تضمن جمي الحقوى األساسية

في المحاكمة العادلة ،وينبغي أن يتقرر الوض القانوني قبل إجراء المحاكمة الجنائية
متى أمكن ،وحيث يمكن أن تعتبر إجراءات تقرير الوض القانوني معادلة دجراءات

المحاكمة نظ اًر دمكانية مشاركة أي شخص في األعمال العدائية غير القانونية ،فإن
تقرير وضعه القانوني بصورة سريعة وعادلة ومنظمة ال يعتبر التزاماً يق على عاتى

الدول بموجب القانون الدولي ادنساني فحسب ،بل يعتبر دليالً قوياً على التزام الدولة

بحقوى ادنسان وسيادة القانون.

ثالثاً :التعقيب على الدراسات السابقة:

بعد عرا الدراسات السابقة قام الباحث بالتعقيب عليها ،وتلع من خالل النقاط التالية:

من حيث الموضوع:
تناولةةت جمي ة الد ارسةةات السةةابقة مجةةال الد ارسةةة الحاليةةة ،ولكةةن مةةن جوانةةب مختلفةةة ،فمنهةةا مةةا لةةه

بالوض القانوني لألسرى ،ومنها ما له عالقة بموضاع ومعاناة األسرى ،ومنها ما له عالقة بمهةل
وعوائل األسرى ،ومنها ما له عالقة بحماية األسرى ،ومنها ماله عالقة بحماية المدنيين.

من حيث المكان:

تم تطبيى مجموعة من الدراسات السابقة في فلسطين ،ومجموعة أخرى في بعا الدول العربية.
من حيث الزمان:

تعتبر جمي الدراسات السابقة حديهة نسبياً ،فقد تم تطبيقها منت العام 6446م إلى العام 6462م.
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من حيث المنهج:
اعتمدت دراسة (شناعة )6462 ،المناهج التاريخية والوصةفية والتحليليةة فةي عةرا وتحليةل كافةة
عناصةةر الموضةةوع ،واعتمةةدت د ارسةةة (مجيةةد )6464 ،ود ارسةةة (ريةةع )6442 ،المةةنهج القةةانوني
التحليلي ،والمنهج التاريخي ،بادضافة إلى المنهج المقارن.
من حيث األدوات:
اسةةتخدمت د ارسةةة (أحمةةد ،)6462 ،ود ارسةةة (نقفةةي ،)6446 ،ود ارسةةة (الجمةةل ،)6440 ،ود ارسةةة
(النحال )6464 ،الدراسة النظرية بدون استخدام أدوات ميدانية.
من حيث الفئة المستهدفة:
استهدفت معظم الدراسات السابقة األسرى الفلسطينيين ،وجزء منها استهدف أهل وعوائل األسرى،

مهل دراسة (علي ،)6466 ،واستهدفت دراسة (حمدان )6464 ،المدنيين.
من حيث استفادة الباحث من الدراسات السابقة:
استفاد الباحث من الدراسات السابقة من خالل:
 صياغة مشكلة وأسئلة الدراسات. بناء ادطار النظري للدراسة. -تحديد أهمية الدراسة.

 بيان منهج وأدوات الدراسة. توضي حدود ومصطلحات الدراسة.من حيث التميز عن الدراسات السابقة:
تتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة من خالل:

 -أنها تعتبر بناء تراكمياً للدارسات السابقة ،وقد بدأت من حيث انتهت الدراسات السابقة.

 أنها تناولت ادطار القانوني لمفهوم األسر في القانون الدولي ادنساني ،من حيةث ماهيةةاألسرى ،وحمايتهم ،والتفريى بين المقاتل وغير المقاتل.

 أنها تناولت التكييةف القةانوني لألسةرى الفلسةطينيين فةي سةجون االحةتالل ادسةرائيلي ،مةنحيث الصبغة القانونية لهم ،ومسئولية دولة االحتالل تجاههم.

 أنها تناولت اآليات القانونية لمواجهة االنتهاكات "ادسرائيلية" بحى األسرى الفلسةطينيين،من حيث دفاعهم عن أنفسهم ،والمؤسسات العاملة في مجال الدفاع عنهم.
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الفجوة البحثية:
م

الدراسات السابقة
اقتصرت الدراسة الحالية على أوضاع

6

الفجوة البحثية

الدراسة الحالية

األسرى وتعتيبهم في السجون ،مهل دراسة

لم تتناول الدراسات السابقة

تناولت الدراسة الحالية

(شناعة ،)6462 ،ودراسة (علي،)6466 ،

التكييف القانوني لألسرى

التكييف القانوني لألسرى

ودراسة (المركز الفلسطيني لحقوى ادنسان،

الفلسطينيين.

الفلسطينيين.

.)6442

اقتصرت بعا الدراسات السابقة على
6

حقوى األسرى ،مهل دراسة (حلإ،

 ،)6464ودراسة (حمدان ،)6464 ،ودراسة
(فروانة ،)6464 ،ودراسة (بلعيع)6446 ،

2

التكييف القانوني لألسرى

التكييف القانوني لألسرى

لم تناول الدراسات السابقة

تناولت الدراسة الحالية اآليات

اآليات القانونية لمواجهة

القانونية لمواجهة االنتهاكات

الفلسطينيين.

الفلسطينيين.

االنتهاكات "ادسرائيلية" بحى

"ادسرائيلية" بحى األسرى

األسرى الفلسطينيين.

الفلسطينيين.

لم تتناول الدراسات السابقة

تناولت الدراسة الحالية

التكييف القانوني لألسرى

التكييف القانوني لألسرى

اقتصرت بعا الدراسات السابقة على تاريخ

الفلسطينيين.

لم تتناول الدراسات السابقة

تناولت الدراسة الحالية اآليات

(البطع)6442 ،

اآليات القانونية لمواجهة

القانونية لمواجهة االنتهاكات

الحركة األسيرة الفلسطينية ،مهل دراسة

اقتصرت بعا الدراسات السابقة على
الوض القانوني لألسرى ،مهل (وهبة،

0

لم تتناول الدراسات السابقة

تناولت الدراسة الحالية

 ،)6466ودراسة (نقفي ،)6446 ،ودراسة
(الجمل ،)6440 ،ودراسة (النحال،
.)6464

الفلسطينيين.

االنتهاكات "ادسرائيلية" بحى

"ادسرائيلية" بحى األسرى

األسرى الفلسطينيين.

الفلسطينيين.

لم تتناول الدراسات السابقة

تناولت الدراسة الحالية اآليات

االنتهاكات "ادسرائيلية" بحى

"ادسرائيلية" بحى األسرى

اآليات القانونية لمواجهة
األسرى الفلسطينيين.
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القانونية لمواجهة االنتهاكات
الفلسطينيين.

الفصل األول
اإلطار القانوني لمفهوم األسرى
في القانون الدولي اإلنساني
 -المبحث األول :ماهية األسرى في القانون الدولي اإلنساني

 المبحث الثاني :حماية األسرى في القانون الدولي اإلنساني -المبحث الثالث :المقاتل وغير المقاتل في القانون الدولي اإلنساني
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المبحث األول

ماهية األسرى في القانون الدولي اإلنساني
تمهيد وتقسيم:

يتكون القانون الدولي ادنساني من مجموعة من القواعد التي تهةدف إلةى الحةد مةن آهةار الن ازعةات

المسةلحة ألسةباب إنسةةانية ،ويحمةي كةةل مةن لةةيإ لةه صةةلة أو كانةت لةةه صةلة فيمةةا سةبى باألعمةةال

العدائي ةةة ،كم ةةا يقي ةةد وس ةةائل وأس ةةاليب الح ةةرب ،ويع ةةرف أيضة ةاً بق ةةانون الح ةةرب أو ق ةةانون الن ازع ةةات
المسلحة.

ويعةةد القةةانون الةةدولي ادنسةةاني فرعةاً مةةن القةةانون الةةدولي العةةام ،وهةةو مجموعةةة القواعةةد التةةي تحكةةم

العالقةةات بةةين الةةدول ،والقةةانون الةةدولي متضةةمن فةةي االتفاقيةةات الموقعةةة بةةين الةةدول ،س ةواء كانةةت
اتفاقيات أو معاهدات ،وكتلع في القواعد العامة والقوانين العرفية والتي تصب ملزمة قانونا بحكةم

ممارسة الدول لها.

ويطبةةى القةةانون الةةدولي ادنسةةاني علةةى الن ازعةةات المسةةلحة ،إال أنةةه ال يةةنظم اسةةتخدام الدولةةة فعليةةا

للقوة ،إت أن تلع ينظمه جزء هام من القانون الدولي المنصوص عليه في ميهاى األمم المتحدة.
وفي ضوء تلع تم تقسيم هتا المبحث على النحو التالي:

 المطلب األول :مفهوم أسرى الحرب في القانون الدولي ادنساني. -المطلب الهاني :التمييز بين أسرى الحرب والمعتقلين.

 -المطلب الهالث :األشخاص التين يعتبرون أسرى حرب في القانون الدولي ادنساني.

 -المطلب الراب  :األشخاص التين ال يعتبرون أسرى حرب في القانون الدولي ادنساني.
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المطلب األول

مفهوم أسرى الحرب في القانون الدولي اإلنساني
إن محاولةةة تحديةةد المعنةةى الةةدقيى لمصةةطل أسةةرى الحةةرب هةةو مةةن الصةةعوبة بمكةةان ،ومةةن هنةةا
نحاول تحديد معالم هتا الوصف ،من حيث تعريف أسرى الحرب في القانون الدولي ادنساني.

وبةةالرغم مةةن أن الصةةكوع الدوليةةة المختلفةةة قةةد اهتمةةت بفئةةة أسةةرى الحةةرب وألحقتهةةا ضةةمن فئةةات
األش ةةخاص ض ةةحايا الن ازع ةةات المس ةةلحة الت ةةي تس ةةتوجب حماي ةةة خاص ةةة ،إال أن المتمم ةةل ف ةةي تل ةةع

الصةةكوع يالحةةظ خلوهةةا مةةن أي تعريةةف لمصةةطل أسةةرى الحةةرب ( ،)1ولعةةل مةةرد تلةةع هةةو كه ةرة
الوضةةعيات التةةي يكةةون عليهةةا الشةةخص زمةةن الن ةزاع المسةةل ويهبةةت لةةه بموجبهةةا المركةةز القةةانوني

ألسةةير الحةةرب ،وهةةتا مةةا انعكةةإ علةةى نةةص المةةادة الرابعةةة مةةن اتفاقيةةة جنيةةف الهالهةةة لسةةنة 6202
التي لم تتضمن تعريفاً بل وضعيات تهبت بموجبها للشخص صفة أسير الحرب.

حيث إن أسرى الحرب هم األشخاص التين ينتمون إلي إحةدى الفئةات التاليةة ،ويقعةون فةي قبضةة

العدو (:)2

 .6أفةراد القةوات المسةلحة ألحةد أطةراف النةزاع ،والمليشةيات أو الوحةدات المتطوعةة ،والتةي تشةكل
جزءاً من هت القوات المسلحة.

 .6أفةراد المليشةةيات األخةةرى والوحةةدات المتطوعةةة األخةةرى ،بمةةن فةةيهم أعضةةاء حركةةات المقاومةةة
المنظمةةة ،الةةتين ينتمةةون إلةةى أحةةد أطةراف النةزاع ويعملةةون داخةةل أو خةةارج إقلةةيمهم ،حتةةى لةةو

كةةان ه ةةتا ادقل ةةيم مح ةةتالً ،عل ةةى أن تت ةةوفر الش ةةروط التالي ةةة ف ةةي ه ةةت المليش ةةيات أو الوح ةةدات

المتطوعة ،بما فيها حركات المقاومة المنظمة المتكورة:

 -أن يقودها شخص مسئول عن مرؤوسيه.

 أن تكون لها شارة مميزة محددة يمكن تمييزها من بعد. -أن تحمل األسلحة جه ًار.

 -أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وعاداتها.

 .2أفراد القوات المسلحة النظامية التين يعلنون والءهم لحكومة أو سةلطة ،ال تعتةرف بهةا الدولةة
الحاجزة.

Mohammad Buzubar, "Legal status of combatants and non-combatants and the

)(1

international criminal court statue, in: The international criminal court and enlarging
the scope of international humanitarian law, Damascus university faculty of law and
)(2

ICRC, Damascus, 2003, p. 43.

المادة ( )0من اتفاقية جنيف الهالهة لسنة 6202م.
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وأسرى الحرب هم "األشخاص التين يتم إلقاء القبا عليهم مؤقتاً من طرف العدو في نزاع مسل

ليإ لجريمة ارتكبوها ،وانما ألسباب عسكرية" (.)3

يتمي ةةز ه ةةتا التعري ةةف بجمل ةةة م ةةن الخص ةةائص ،حي ةةث إن ةةه يض ةةمن للعس ةةكريين م ةةن رعاي ةةا الدول ةةة
المحاربةةة ،ولألفةراد المةةدنيين الةةتين يكتسةةبون هةةت الصةةفة مةةن القةةانون الةةدولي إتا وقعةوا فةةي قبضةةة

الخصةةم االنتفةةاع مةةن وض ة أسةةرى الحةةرب ،هةةتا مةةن جهةةة ،ومةةن جهةةة أخةةرى يجعةةل األسةةر مجةةرد

إج ةراء مؤقةةت ،إت يعةةادون إلةةى أوطةةانهم فةةور انتهةةاء العمليةةات الحربيةةة ،هةةتا فض ةالً علةةى اعتبةةار
األشخاص محتجزين ال الرتكابهم أفعاالً مجرمة ،وانما نتيجة أعمال يجيزها القانون الدولي.

وحمة ةةل ه ة ةؤالء األشة ةةخاص لصة ةةفة أسة ةةير الحة ةةرب يقتضة ةةي بالضة ةةرورة واجة ةةب المعاملة ةةة ادنسة ةةانية

لشخصةةهم وحمةةايتهم مةةن االعتةةداء والتمتة بالضةةمانات واالمتيةةازات المقةةررة بموجةةب قواعةةد القةةانون

الدولي ادنساني (.)4

وتؤسإ اتفاقية جنيف الهالهة المتعلقة بمسرى الحرب على مباد وأحكام عامة ،وهي (:)5
 الصفة العامة لعملية أسر أسرى الحرب ،فهم ليسوا سجناء. حظر االنتقام من أسرى الحرب. -احترام أشخاص أسرى الحرب.

 -مبدأ العناية بمسرى الحرب ،من جانب السلطة اآسرة.

رأي الباحث:

تباينةةت وجهةةات النظةةر حةةول تعريةةف أسةةرى الحةةرب ،وهةةم مةةن ضةةحايا الن ازعةةات المسةةلحة ،ويمكةةن
إطةةالى وصةةف أسةةرى حةةرب علةةى مةةن وقة فةةي يةةد العةةدو ،وتجةةب حمةةايتهم ومعةةاملتهم وفةةى قواعةةد
القانون الدولي ادنساني ،وقواعد القانون الدولي لحقوى ادنسان.

()3

عم ةةر س ةةعد اهلل ،الق ةةانون ال ةةدولي ادنس ةةاني (وه ةةائى وآراء) ،ط ،6عم ةةاد ،األردن :دار مجالن ةةي6446 ،م ،ص

.62

()4
()5

فاطمة بلعيع ،مرج سابى ،ص .66

محمةةد عزيةةز ،مسةةئولية المقاتةةل عةةن انتهةةاع القةةانون الةةدولي ادنسةةاني ،رسةةالة مقدمةةة لنيةةل درجةةة الةةدكتوراة فةةي

الحقوى ،جامعة عين شمإ ،مصر6469 ،م ،ص  622وما بعدها.
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المطلب الثاني

التمييز بين أسرى الحرب والمعتقلين
إن مرد التشابه بين المعتقل وأسير الحرب هو أن كالهما مقيد الحرية ،لكةن فةي واقة األمةر نظةام

االعتقال يختلف في عدة جوانب عن نظام األسر ،فاالعتقال يسري على المدنيين وقد يكون قسة اًر

ةاء علة ةةى طلة ةةب منة ةةه لظة ةةروف تجعة ةةل االعتقة ةةال أم ة ة اًر
ورغم ة ةاً عة ةةن إرادة الشة ةةخص ،وقة ةةد يكة ةةون بنة ة ً
ضرورياً(.)6
ومةن ناحيةةة أخةةرى فةإن أحكةةام االعتقةةال وان كانةةت تشةابه إلةةى حةةد كبيةةر األحكةةام التةةي يخضة لهةةا
أس ةةرى الح ةةرب كالش ةةروط الواج ةةب توافره ةةا ف ةةي مك ةةان االعتق ةةال ،وتل ةةع الخاص ةةة بالغ ةةتاء والمل ةةبإ
والنواحي الصحية والرعاية الطبية وما إلى تلع مما تقتضيه ضرورات احترام كرامة ادنسان تحت

كافةةة الظةةروف واألحةوال ،فةةإن نظةةام اعتقةةال المةةدنيين يتميةةز بكونةةه أقةةل صةرامة مةةن األحكةةام التةةي
يخض لها أسرى الحرب ،باعتبار أن األشخاص المعتقلين يتمتعون بحماية نصوص ال توجد في

نظةةام أسةةرى الحةةرب ،منهةةا مةةهالً النصةةوص المتعلقةةة بةةإدارة الممتلكةةات الشخصةةية للمعتقلةةين ،وتلةةع

الخاصة بالتسهيالت المتعلقة بالحياة األسرية للمعتقلين ،التين يحى لهم على أساسه طلب اعتقال
أطفالهم معهم إتا لم يكن هناع عائل آخر لهم ،كما أن هناع فارى هام بين نظام االعتقال ونظام

أسرى الحرب ،يتعلى بشروط عمل كةل مةنهم ،حيةث أنةه فةي الوقةت الةتي يجبةر فيةه أسةرى الحةرب

على العمل باستهناء الضباط منهم ،فإن المعتقلين المدنيين ال يمكن إجبارهم على العمل (.)7

أوالً :التمييز بين أسير الحرب والمعتقل:

يمكن التمييز بين أسير الحرب والمعتقل من خالل التالي (:)8
 .1أسير الحرب:

هو أحد أفراد القوات المسلحة أو أحد أعضاء حركات تابعة لهةا ،يقة فةي قبضةة العةدو أهنةاء سةير

األعم ةةال العدائي ةةة ،ويعام ةةل هة ةؤالء األس ةةرى وفقة ةاً التفاقي ةةة جني ةةف الهاله ةةة لع ةةام  ،6202الخاص ةةة
بمعاملة أسرى الحرب.

()6

المادة ( )06من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 6202م.

()7

مصةةطفى شةةحاتة" ،االحةةتالل الحربةةي وقواعةةد القةةانون المعاص ةرة م ة د ارسةةة عةةن االحةةتالل ادس ةرائيلي لألقةةاليم

()8

مركز الميزان لحقوى ادنسان ،األسرى والمعتقلون في القانون الدولي ادنساني ،فلسطين6466 ،م ،ص .6

العربية" ،الشركة الوطنية للنشر والتوزي  ،الجزائر6266 ،م ،ص .22

29

 .5ثانياً :المعتقل:

هو الشخص المدني الةتي يقة فةي قبضةة العةدو أهنةاء الن ازعةات المسةلحة الدوليةة أو فةي األ ارضةي

المحتلةةة ،ولكةةي يحةةافظ المةةدني علةةى وضةةعه القةةانوني كمةةدني محمةةي يتوجةةب عليةةه االمتنةةاع عةةن
المشاركة في عمليات تات طاب عدائي للقوات المعادية أو قوات االحتالل ،وبالتالي يعتبر جمية

األش ةةخاص الم ةةدنيين ،ف ةةي األ ارض ةةي المحتل ةةة ،معتقل ةةين ف ةةي ح ةةال وقعة ةوا ف ةةي قبض ةةة الع ةةدو نتيج ةةة
لمش ةةاركتهم ف ةةي عملي ةةات عدائي ةةة ض ةةد قة ةوات االح ةةتالل أو القة ةوات المعادي ةةة ،ويعام ةةل األش ةةخاص

المعتقل ةون وفق ةاً التفاقيةةة جنيةةف الرابعةةة لعةةام  ،6202بشةةمن حمايةةة األشةةخاص المةةدنيين فةةي وقةةت

الحرب.

ثانياً :محاكمة أسير الحرب والمعتقل واإلفراج عنهم:

يمكن محاكمة أسير الحرب والمعتقل وادفراج عنهم على النحو التالي:
 .1محاكمة أسير الحرب واإلفراج عنه:

أسير الحةرب ال يقةدم للمحاكمةة نتيجةة لمشةاركته فةي األعمةال العسةكرية العدائيةة ،ويجلةى فةو اًر مةن

أرا المعركةةة إلةةى معسةةكر لألسةةرى فةةي أ ارضةةي الدولةةة اآس ةرة .وال يتمت ة أسةةير الحةةرب بزيةةارات
عائليةةة ،ويعةةاد إلةةى وطنةةه بعةةد انتهةةاء الن ةزاع المس ةل  ،وال يجةةوز إجبةةار األسةةرى علةةى اددالء بةةمي

معلومات رغماً عنهم ،باستهناء سؤالهم عن أسمائهم ورتبهم العسكرية ورقمهم في الجيع أو الفرقة
أو الرقم الشخصي أو المسلسل في الكتيبة التاب لها ،إال أنه يجوز تقديم أسةرى الحةرب للمحاكمةة

في حال عدم احترامهم لقواعد القتال وقانون الحرب ،أو اقترافهم جرائم جنائية (.)9
 .5رابعاً :محاكمة المعتقل واإلفراج عنه:

يحى لدولة االحتالل محاكمة المدنيين في األ ارضةي المحتلةة فةي حةال إخاللهةم بةممن ونظةام قةوات

االحةةتالل علةةى أن يحتجةةز المعتقةةل فةةي سةةجون موجةةودة داخةةل األ ارضةةي المحتلةةة نفسةةها ،ويسةةم

ألفراد عائلة المعتقل بزيارته ،ويفرج عن المعتقل حال انتهاء فترة محكوميته أو نتيجة لةزوال سةبب

اعتقاله ،أو انتهاء حالة االحتالل لألراضي المحتلة (.)10

()9

مركز الميزان لحقوى ادنسان ،مرج سابى6466 ،م ،ص .2

()10

مركز الميزان لحقوى ادنسان ،مرج سابى6466 ،م ،ص .0
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رأي الباحث:

يمكن القول بمن أحكام االعتقال قد استفادت كهي اًر من أحكام أسرى الحرب ،حيث أن هةت األخيةرة

كانةةت أس ةةبى م ةةن الناحي ةةة التاريخي ةةة ،فق ةةد أت ةةت به ةةا اتفاقي ةةة جني ةةف لع ةةام  ،6262وم ةةا س ةةبقها م ةةن

اتفاقيةةات ،بينمةةا وضةةعت أحكةةام المعتقلةةين المةةدنيين ألول م ةرة ضةةمن اتفاقيةةة جنيةةف الرابعةةة لسةةنة

.6202
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المطلب الثالث

األشخاص الذين يعتبرون أسرى حرب في القانون الدولي اإلنساني
تكمةن العبةرة فةي االعتةراف للشةخص بصةفة أسةير الحةرب فةي مجمةوع الضةمانات والحقةوى التةي

توفرها قواعد القانون الدولي ادنساني لمن يتمتعون بهت الصفة ،والتي تمهةل فةي مجموعهةا الحةد

األدنى من الحماية التي يسةتوجب توفيرهةا لهةم ،تلةع أنةه يجةوز تعزيزهةا بموجةب اتفاقيةات خاصةة

شريطة أن ال تكون أقل من الحقوى والضمانات المتضمنة في نصوص القانون الدولي ادنساني.
ويتناول هتا المطلةب األشةخاص الةتين يعتبةرون أسةرى حةرب فةي القةانون الةدولي ادنسةاني ،وتلةع

على النحو التالي:

أوالً :أفراد القوات المسلحة النظامية ومن في حكمهم التابعين ألحد أطراف النزاع:

يتمتة أفةراد القةوات المسةةلحة النظاميةةة بصةةفة المقاتةةل القةةانوني ،وبالتةةالي إتا مةةا وقة أي مةةنهم فةةي
قبضةةة العةةدو فإنةةه يتمت ة بالوض ة القةةانوني ألسةةرى الحةةرب ولةةم تحةةدد اتفاقيةةة جنيةةف الهالهةةة لسةةنة

 6202مفهةةوم الق ةوات المسةةلحة وبهةةتا تكةةون أخةةتت بةةالمفهوم الواس ة فةةي ضةةوء مةةا يجةةري عليةةه

العةةرف الةةدولي إال أنةةه تةةم اسةةتكمال هةةتا الةةنقص( ،)11بحيةةث اعتبةةر أفةراد القةوات المسةةلحة ألطةراف

النةزاع مقةةاتلين ،أي أن لهةةم حةةى المشةةاركة فةةي األعمةةال العدائيةةة ويعتبةةرون أسةةرى حةةرب ،وال فةةرى
بةةين الرجةةال والنسةةاء األسةةرى مةةن أف ةراد الق ةوات المسةةلحة فةةي التمت ة بالحمايةةة التةةي أقرتهةةا اتفاقيةةة

جنيف الهالهةة ،إت يجةب أن ت ارعةي االعتبةارات الخاصةة بجنسةهن ،وأن يعةاملن معاملةة ال تقةل عةن

التي يلقاها الرجال األسرى(.)12

()11
()12

الفقرة األولى والهانية من المادة ( )02من البروتوكول األول لسنة 6222م.

أيمةةن سةةليمان" ،أحكةةام معاملةةة أسةةرى الحةةرب بةةين الشةريعة ادسةةالمية والقةةانون الةةدولي العةةام" ،رسةةالة دكتةةو ار ،

جامعة القاهرة6440 ،م ،ص  602وما بعدها.
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ثانياً :أفراد حركات التحرر الوطني أو المتطوعين:

جاء في الفقرة الهالهة ،من المادة ( ،)00من البروتوكول األول أعضةاء حركةات المقاومةة المنظمةة
التين ينتمون إلى أحد أطراف النزاع ويعملون داخةل أو خةارج إقلةيمهم ،حتةى ولةو كةان هةتا ادقلةيم

محتالً على أن تتةوافر شةروط فةي أفةراد حركةات التحةرر الةوطني أو المتطةوعين ،بمةا فيهةا حركةات

المقاومة المنظمة.

وقةةد قامةةت بةةين الح ةربين العةةالميتين وبعةةدهما حركةةات تحةةرر مةةن االسةةتعمار وتمكنةةت الكهيةةر مةةن
الشةةعوب المسةةتعمرة مةةن نيةةل اسةةتقاللها بمقاومتهةةا للدولةةة المسةةتعمرة واعتبةةرت اتفاقيةةة جنيةةف الهالهةةة

لسنة  6202أفراد وأعضاء حركات المقاومة المنظمة أسرى حةرب عنةد وقةوعهم فةي قبضةة الدولةة

المعاديةةة ،وبةةتلع أصةةب مركةةزهم القةةانوني مسةةلم بةةه ال يقبةةل الجةةدل ،ولكةةن تطلبةةت اتفاقيةةة جنيةةف
الهالهة لسنة  6202شروطاً يجب توافرها في هت الفئة العتبارهم أسرى حرب وهي:
 :1أن تكون تحت قيادة القائد المسئول:

اشترطت اتفاقية جنيف الهالهة لسنة  6202أن يكةون أفةراد المقاومةة منظمةين رئاسةياً أي أن يكةون
على أرسةهم قائةد مسةئول لاشةراف والرقابةة علةى أعمةال المقاومةة لضةمان احتةرام القةوانين الدوليةة،

ومن جانب آخر فةإن القيةادة تعنةي وجةود جهةة يمكةن للغيةر مسةاءلتها وتحميلهةا مةا قةد يقترفةه أفةراد

المقاومة من تجاوزات خالل ممارسة نشاطهم (.)13

 .5أن تكون لها شارة مميزة:

يقصةةد بهةةتا الشةةرط أن يرتةةدي رجةةال المقاومةةة المنظمةةة الةةزي العسةةكري الخةةاص بهةةم ،لتميةةزهم عةةن

غيرهم مةن المةدنيين ،أو علةى األقةل تميةز أنفسةهم بشةارة أو عالمةة مميةزة واضةحة ومحةددة ،وبهةتا
فإن أفراد المقاومة التين يرتدون المالبإ العادية دون أن يضعوا شيئاً يميزهم ال يعطي لهةم الحةى

فةي اعتبةةارهم جنةةوداً فةي تلةةع المنظمةةات ،وبالتةةالي يفقةدون الحةةى فةةي التمتة بمحكةةام هةةت االتفاقيةةة،
وقةةد تعةةرا هةةتا الشةةرط للنقةةد مةةن قبةةل الفقهةةاء ،ودعةةا ال ةبعا إلةةى حةةتف هةةتا الشةةرط ،واالكتفةةاء
بشةةرط حمةةل السةةالح بشةةكل ظةةاهر لتحديةةد هويةةة المقةةاتلين ،وتةةم الحق ةاً

()14

اسةةتبعاد هةةتا الشةةرط،

واالكتفاء بشرط حمل السالح بشكل ظاهر أهناء االشتباع أو أهناء التجهيز للهجوم (.)15

()13
() 14
()15

عبد الواحد الفار" ،القانون الدولي العام" ،دار النهضة6220 ،م ،ص .094
الفقرة الهالهة ،من المادة ( ،)00من البروتوكول األول.

محمةد العبسةةلي ،المركةز القةةانوني ألسةرى الحةةرب فةي القةةانون الةدولي ادنسةةاني ،ادسةكندرية ،مصةةر :منشةةآت

المعارف6464 ،م ،ص .669
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 .2حمل السالح علناً:

يةةرى جانةةب مةةن الفقه ةاء

()16

أن هةةتا الشةةرط مةةن أسةةاليب الحةةرب النظاميةةة للداللةةة علةةى المقاتةةل

الفعلي ويهدف تحقيى العالنية لتوفير الحماية للمدنيين التين قد يكونون هدفاً محتمالً للعدو نتيجة
إخفاء أحد المهاجمين للعدو سالحه ،وكتلع تحقيى التماهل بين قوات المقاومة والجيع النظامي.

 .4االلتزام بقوانين الحرب وعاداتها:

يه ةةدف ه ةةتا الش ةةرط إل ةةى ض ةةرورة التة ةزام أفة ةراد المقاوم ةةة المنظم ةةة ب ةةاحترام قواع ةةد الح ةةرب وااللتة ةزام
بالمع ةةايير األخالقي ةةة وادنس ةةانية المتبع ةةة ف ةةي حال ةةة الن ازع ةةات المس ةةلحة خاص ةةة م ةةا يتعل ةةى بحماي ةةة

الجرحى والمرضى من جنةود العةدو واحتةرام أسةرى الحةرب ،وان حمايةة األسةرى ومعةاملتهم معاملةة
إنسانية تعد من القواعد التي يجب على األطراف االلتزام بها والتقيد بمحكامها ويجم الفقهاء على

أن مةةن ال يتقي ةةد بقة ةوانين الح ةةرب وأعرافهةةا ل ةةيإ ل ةةه ح ةةى المطالبةةة باالمتي ةةازات الت ةةي تمنحه ةةا تل ةةع

القةوانين واألعةراف خاصةةة الحةةى فةةي المعاملةةة كمقاتةةل قةةانوني والمعاملةةة كمسةةير حةةرب وان إخةةالل
أحد أفراد المقاومة بتلع ال يحرمها من التمت من هت الحماية (.)17

وقد تهب عدد مةن الفقهةاء إلةى انتقةاد هةت الشةروط العتبةار أفةراد المقاومةة المنظمةة أسةرى حةرب،

حيةةث يةةرى "جله ةم" االكتفةةاء بشةةرط التقيةةد بق ةوانين وأع ةراف الحةةرب وأن يقةةاتلوا نيابةةة عةةن سةةلطتهم
الشرعية تات السيادة ويسعوا لطرد المحتل ويرى أن شةرط حمةل السةالح علنةاً ووضة إشةارة مميةزة
غيةةر معقةةول ألن المقةةاتلين يحرصةةون علةةى االختفةةاء ،وأنةةه فةةي جمية األحةوال ينبغةةي عةةدم اعتبةةار

رجال المقاومة مجرمي حرب (.)18

ويرى البعا أنةه "لةيإ مةن المعقةول أن يفةرا المشةرع الةدولي قيةوداً علةى المعتةدى علةيهم الةتين
يمارسون حقهم الطبيعي والشرعي في الدفاع عن أنفسةهم للحةد مةن حةريتهم لصةال المعتةدي الةتي

أخل بةالمواهيى الدوليةة ،إن فةرا هةت الشةروط ال يعنةي سةوى تعجيةز للمجنةي علةيهم مةن ممارسةة

حقهم (.)19

ةدار لحق ةةوقهم ،م ةةن ت ةةوفير
ويقص ةةد به ةةت الش ةةروط التض ةةييى عل ةةى حرك ةةات المقاوم ةةة الوطني ةةة ،واه ة ح
استرضاء للدول االستعمارية ،وهتا يتعارا م مةا أقرتةه المةواد
الحماية لهم كمحاربين قانونيين ،و
ً

()16
()17

()19

عبد الواحد الفار ،مرج سابى6220 ،م ،ص .640
عبد الواحد الفار ،نفإ المرج 6220 ،م ،ص .649
Gerhard von Glahn, "The occupation of Enemy", 1957, p. 51.

)(18

ويص ةةا ص ةةال " ،المرك ةةز الق ةةانوني ال ةةدولي لحرك ةةة المقاوم ةةة العربي ةةة" ،مجل ةةة مص ةةر المعاصة ةرة ،ع ةةدد ،222

6222م ،ص .29
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( )62-2من اتفاقية جنيف الهالهة لسنة  ،6202وخروج على القواعد المستقرة في القانون الدولي
من نبت للحروب الدولية وحى الشعوب في الدفاع عن نفسها ضد المعتدين (.)20

كما أن البعا يعتبر هت الشروط ضيقت الخنةاى علةى الهةورات المسةلحة ضةد سةلطات االحةتالل

واض ةةعاف لحرك ةةة المقاوم ةةة ويقل ةةل م ةةن تمهيره ةةا ف ةةي مواجه ةةة قوات ةةه فف ةةي ظ ةةل اح ةةتالل كل ةةي يمتل ةةع
إمكانيات تفوى ما يمتلكه أفراد المقاومة ال يمكن أن تقوم مقاومة مسلحة منظمة بالشروط المحددة
وأنه كان من األجدر باتفاقية جنيف الهالهة أن تخفف من الشروط الواجب توافرها لالعتراف بمفراد

المقاومة كمسرى حرب عند وقوعهم في قبضة قوات االحتالل (.)21

هةةتا وقةةد اتجةةه جانةةب مةةن الفقه ةاء إلةةى إلحةةاى صةةفة المقةةاتلين القةةانونيين بةةمفراد حركةةات التحةةرر

الوطني التي تقاوم العدو المحتل حتى لو لم تتوافر فيها الشروط األربعة سابقة الةتكر ويعتبةر هةتا
االتجا أصحاب النظرية الحديهة التي تنادي بتطبيى قانون الحرب على كل أشكال النزاع المسل

وتلع كةون الةدول التةي تقة تحةت االحةتالل تحةرص علةى التمكيةد أنهةا مةا ازلةت تقةاوم وجةود جةيع

العةةدو ف ةي أ ارضةةيها كمةةا أن االحةةتالل تو طبيعةةة مؤقتةةة وسةةلطته فعليةةة وان سةةكان ادقلةةيم المحتةةل
يدينون بالوالء للدولة المحتلة صاحبة السيادة القانونية والتي تمارسةها فعليةاً دولةة االحةتالل ،وعلةى

هةةتا األسةةاإ اعتبةةر أن كةةل مةةن قةةام مةةن السةةكان المةةدنيين فةةي وجةةه جةةيع العةةدو فةةي حكةةم المقاتةةل

القانوني ويعتبر أسير حرب إتا ما وق في قبضتها (.)22

وتعتبر فصائل المقاومة الفلسةطينية حركةات تحةرر وطنةي فةي القةانون الةدولي ،لةتلع فكةل األسةري

فةةي السةةجون ادس ةرائيلية هةةم أسةةري حةةرب ،تنطبةةى علةةيهم األحكةةام السةةالفة ،ويعتبةةر عةةدم تطبيقهةةا

جريمة حرب (.)23

ثالث ـاً :أفـراد القـوات المســلحة النظاميــة الــذين يعلنــون والمهــم لحكومــة أو ســلطة ال
تعترف بها الدولة الحاجزة:

كان ةةت معامل ةةة ه ةةت الفئ ةةة م ةةن المق ةةاتلين مح ةةل خ ةةالف أهن ةةاء الح ةةرب العالمي ةةة الهاني ةةة ب ةةالرغم م ةةن
اعتبارهم قوات مسلحة نظامية ترتدي الزي العسكري ولهم سلطة منظمة ويحترمون قوانين وأعراف
الحرب إال أن السلطة التي تتبعها هت القوات غير معترف بها من قبل الطرف المعةادي وتعةرا

()20

عةةز الةةدين فةةود " ،شةةرعية المقاومةةة فةةي األ ارضةةي المحتلةةة" ،الجمعيةةة المص ةرية للقةةانون الةةدولي ،د ارسةةات فةةي

القانون الدولي" ،المجلد األول ،القاهرة6222 ،م ،ص .62

()21

مصةةطفى أبةةو الخيةةر ،محاكمةةة إس ةرائيل وقادتهةةا فةةي القةةانون الةةدولي ،موق ة اللجنةةة العربيةةة لحقةةوى ادنسةةان،

منشور على الرابط ادلكتروني.)http://www.achr.eu/art345.htm( :

()22
()23

عز الدين فودة ،نفإ المرج  ،ص .64
عز الدين فودة ،نفإ المرج  ،ص .64
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أف ارد هت القوات إلى رفا اعتبارهم أسرى حرب كما حصل خالل الحرب العالمية الهانيةة للقةوات
الفرنسةةية الحةرة والفةةرى العسةةكرية اديطاليةةة إال أن اتفاقيةةة جنيةةف الهالهةةة لسةةنة  6202قةةد اعتبةرتهم

أسرى حرب ،حيث تشملهم المادة ( /0أ.)24( )2 /

رابعاً :األشخاص المرافقون للقوات المسلحة دون أن يكونوا جزماً منها متـى حصـلوا
على تصريح من القوات التي يرافقونها:

أشارت المادة الرابعة من اتفاقية جنيف الهالهة لسنة  6202إلى أشةخاص يعتبةروا أسةرى حةرب إتا
مةةا وقع ةوا فةةي قبضةةة العةةدو رغةةم طبيعةةة عملهةةم السةةلمية عنةةد انةةدالع القتةةال ويعتبةةر ه ةؤالء م ةرافقين

للق ةوات المس ةلحة وليس ةوا جةةزءاً منهةةا أو مةةن أفرعهةةا الرئيسةةة وتقةةوم هةةت الطائفةةة بتقةةديم الخةةدمات
المعاونةةة وتلةةع كالمةةدنيين الموج ةةودين ضةةمن أطقةةم الطةةائرات ومتعه ةةدي التمةةوين وأف ةراد ووح ةةدات

العمةةال والم ارسةةلين الح ةربيين أو الخةةدمات المتخصصةةة بالترفيةةه عةةن العسةةكريين ،علةةى أن يكةةون

لةةديهم تص ةري ويةةزودون ببطاقةةات وفةةى النمةةوتج المرفةةى باالتفاقيةةة مةةن الق ةوات المسةةلحة الم ةرافقين

لها .وتتمت هت الطائفة بالحماية القانونية المقررة للمقاتل ،ويعتبرون أسرى حرب (.)25

خامساً :أفراد األطقم المالحية فـي السـفن التجاريـة وأطقـم الطـائرات المدنيـة ألحـد أطـراف
النزاع الذين ال ينتفعون بمعاملة أفضل بمقتضى أي أحكام من القانون الدولي:

حددت المادة ( /0أ )9 /من اتفاقية جنيف الهالهة لسنة  6202الوضة القةانوني ألغة ارا األطقةم
المالحية في السفن التجارية وأطقم الطائرات المدنية التين ال يتمتعون بمعاملة أفضل مةن المقةررة

في اتفاقية جنيف الهالهة بمقتضةى أي أحكةام أخةرى مةن القةانون الةدولي ،وقةد جةرى العةرف الةدولي

على التمييز بين الطائرات الحربية والعامة والخاصة فإن أطقم الطائرات الحربيةة إتا مةا وقعةوا فةي
قبضةةة العةةدو يعتبةةروا أسةةرى حةةرب باعتبةةارهم مقةةاتلين ،أمةةا الطةةائرات العامةةة والخاصةةة المدنيةةة فقةةد

اعتب ةرتهم اتفاقيةةة جنيةةف الهالهةةة لسةةنة  6202أسةةرى حةةرب وتلةةع إتا مةةا كةةانوا ال ينتفعةةون بمعاملةةة

أفض ةةل بمقتض ةةى أي أحك ةةام أخ ةةرى م ةةن الق ةةانون ال ةةدولي وبه ةةتا ف ةةإن راكب ةةي الط ةةائرات المدني ةةة ال
يعتبةةرون أسةةرى حةةرب وانمةةا يخضةةعون ألحكةةام اتفاقيةةة جنيةةف الرابعةةة لسةةنة  ،6202والبروتوكةةول
ادضافي األول لسنة .)26( 6222

()24

محمد العبسلي ،مرج سابى ،ص  29وما بعدها.

()25

سيد هاشم" ،معاملة أسرى الحرب في ظل أحكام اتفاقية جنيف الهالهةة لسةنة  ،"6202اللجنةة الدوليةة للصةليب

()26

أيمن سليمان ،مرج سابى ،ص  696وما بعدها.

األحمر ،ص .2
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سادس ـاً :ســكان األراضــي غيــر المحتلــة الــذين يحملــون الســالح تطوع ـاً عنــد اقت ـراب
العدو دون أن يتوافر لديهم الوقت لتشكيل وحدات مسلحة نظامية:

تتطلةب االتفاقيةةة تةوافر عةةدة شةروط لسةةكان األ ارضةي غيةةر المحتلةة عنةةد قيةامهم بحمةةل السةالح فةةي

وجه القوات الغازية ،وتلع حتةى يتسةنى لهةم التمتة بحمايةة أحكةام هةت االتفاقيةة ،واعتبةارهم أسةرى
حرب وتلع بمن ال يكون ادقليم قد احتل بعد ،وأن يقوم سكان تلع ادقليم بالمقاومةة والوقةوف فةي

وجةةه الع ةةدو لص ةةد القة ةوات الغازي ةةة أي أن ح ةةى المقاومةةة هن ةةا مقص ةةورة ف ةةي حال ةةة الغ ةةزو فق ةةط دون
االح ةةتالل وأن يحملة ةوا الس ةةالح بش ةةكل علن ةةي دمكاني ةةة تمي ةةزهم ع ةةن غي ةةرهم م ةةن الم ةةدنيين حماي ةةة

للمدنيين من األعمال الحربية وحماية لقوات الخصةم مةن الغةدر ،واتا مةا أخفةى المقةاومون السةالح
مةةن الغةزاة ال يسةةتفيدوا مةةن أحكةةام هةةت االتفاقيةةة ،وال يعتبةةروا أسةةرى حةةرب عنةةد وقةةوعهم فةةي قبضةةة
الق ةوات المعاديةةة كمةةا ويتعةةين علةةى السةةكان القةةائمين ضةةد الق ةوات الغازيةةة بةةاحترام ق ةوانين وعةةادات

الحةرب وأن يحسةةنوا معاملةةة الجنةةود والجرحةى والمرضةةى مةةن أسةرى العةدو الةةتين يقعةةون فةةي أيةةديهم
بحيةةث إتا لةةم تةراع هةةت الفئةةات والجماعةةات مهةةل هةةتا الشةةرط فإنةةه يجةةوز محةةاكمتهم علةةى ارتكةةابهم

أفعاالً تعد من قبل جرائم الحرب وأن خروج أحد أفراد الهبةة عةن أعةراف الحةرب ال يسةتتب حرمةان
سائر أفرادها من الحقوى واالمتيازات (.)27

وعند تصدي سكان ادقليم للقوات الغازية يكونون عرضة لهجوم العدو والوقوع فةي األسةر ويتعةين

على الدولة اآسرة معاملتهم كمسرى حرب.

وقد أضافت اتفاقية جنيف الهالهة لسةنة  6202فةي المةادة ( /0ب )6 ،6 /فئتةين أخةريين تتمتعةان

بنفإ المعاملة التي يعامل بها أسرى الحرب ،وهما (:)28
.6

األشةةخاص ال ةتين يتبعةةون ،أو كةةانوا تةةابعين للق ةوات المسةةلحة للبلةةد المحتةةل إتا رأت دولةةة

االحةةتالل ضةةرورة اعتقةةالهم بسةةبب هةةتا االنتمةةاء ،حتةةى ولةةو كانةةت قةةد تةةركتهم أح ة ار اًر أهنةةاء سةةير
األعمةةال الحربيةةة ،وعلةةى األخةةص فةةي حالةةة قيةةام هةؤالء األشةةخاص بمحاولةةة فاشةةلة لالنضةةمام إلةةى

القوات المسلحة التي يتبعونها والمشتركة في القتال ،أو في حالةة عةدم امتهةالهم دنةتار يوجةه إلةيهم
بقصد االعتقال.

.6

األشةةخاص الةةتين ينتمةةون إلةةى إحةةدى الفئةةات المبينةةة فةةي المةةادة الرابعةةة مةةن اتفاقيةةة جنيةةف

الهالهةةة لسةةنة  ،6202والةةتين تسةةتقبلهم دولةةة محايةةدة أو غيةةر محاربةةة فةةي إقليمهةةا وتلتةةزم باعتقةةالهم
بمقتضةةى القةةانون الةةدولي ،مة م ارعةةاة أي معاملةةة أكهةةر مالءمةةة قةةد تةةرى هةةت الةةدول مةةن المناسةةب

()27
()28

عبد الواحد الفار" ،أسرى الحرب" ،عالم الكتب ،القاهرة6229 ،م ،ص .669
عبد الواحد الفار ،مرج سابى6229 ،م ،ص .669
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منحها لهم كةمن يعةاملوا كمعتقلةين ،وال تنطبةى هةت علةى األسةرى الةتين تمكنةوا مةن الهةرب إلةى بلةد

محايد ونالوا حريتهم (.)29

أمةةا بشةةمن األطفةةال الةةتين ظلةوا محةةل االهتمةةام الةةدائم لةةدى المجتمة الةةدولي فقةةد بةةتلت جهةةود كبيةرة

لتكفل لألطفال مزيداً من الحماية بتحريم إشراكهم في الن ازعةات المسةلحة وابعةادهم عةن المسةاهمة
 -بمي شكل  -في المجهود الحربي ألحد أطراف النزاع (.)30

وقد أكدت الفقرة الهانية من المادة ( )22من البروتوكول األول لسةنة 6222م ،علةى وجةوب اتخةات

أطراف النزاع كافة التدابير المستطاعة التي تكفل عدم اشتراع األطفال التين لم يبلغوا سةن ()69
عاماً في األعمال العدائية بصورة مباشرة وأن تمتنة عةن تجنيةدهم فةي قواتهةا المسةلحة ،وفةي حةال

مخالفةةة هةةت المةةادة واش ةراع األطفةةال مةةا دون ( )69عةةام فةةي الن ةزاع بصةةورة مباش ةرة ووقةةوعهم فةةي
قبضة العدو ،فإنهم يستمرون في االستفادة مةن الحمايةة التةي كفلتهةا المةادة ( )22مةن البروتوكةول
اء كانوا أم لم يكونوا أسرى حرب ،أي أنه في حال وقوع من يقل عمر عن
األول لسنة  6222سو ً
خمةةإ عشةرة سةةنة فةةي قبضةةة العةةدو واعتبةةارهم أسةةرى حةةرب ،فإنةةه ينبغةةي معةةاملتهم معاملةةة خاصةةة

لصةةغر سةةنهم ،واتا لةةم يعتبةةروا أسةةرى حةةرب أي لةةم يكةةن مجنةةداً بالفعةةل فةةي القةوات المسةةلحة ،وانمةةا
حمل السالح متطوعاً ففي هةت الحالةة ينبغةي معاملتةه كشةخص مةدني محمةي وأن يتمتعةوا بحمايةة
خاصة ،ومراعاة الظروف التي تدعو للرأفة واستبعاد العقوبة لصغر سنه وقصور إدراكه (.)31

كمةةا أنةةه يجةةب علةةى الةةدول األطةراف فةةي نةزاع مسةةل دولةةي أال تسةةم بتجنيةةد أطفالهةةا للخدمةةة فةةي
قواتها المسلحة الةتين لةم يبلغةوا سةن الخامسةة عشةرة ( ،)32وحتةى بالنسةبة لمةن بلةذ هةةتا السةن ،ولةةم

يبلذ سن الهامنة عشةرة بعةد ،إت يجةب علةى الةةدول المتحاربةة أن تعطةي أولويةة التجنيةد لألكبةر سةناً
مةةن ه ةؤالء األطفةةال ،بمعنةةى أن الطفةةل الةةتي بلةةذ سةةب عش ةرة سةةنة يجةةب تجنيةةد قبةةل الطفةةل الةةتي

عمر ست عشرة سنة ،وهكتا (.)33

()29

محمد الشاللدة ،مرج سابى ،ص .640 ،642

()30

يوسةةف النقبةةي ومطةةر النيةةادي وأحمةةد بةةن ه ةزيم" ،التعريةةف بالقةةانون الةةدولي ادنسةةاني وحمايةةة أهنةةاء الن ازعةةات

()31

ساند ار سةنجر" ،حمايةة األطفةال فةي حةاالت النةزاع المسةل " ،د ارسةات فةي القةانون الةدولي ادنسةاني ،ط ،6دار

المسلحة" ،الهالل األحمر لدولة ادمارات العربية المتحدة العناية بالحياة6442 ،م ،ص .02
المستقبل العربي ،اللجنة الدولية للصليب األحمر6444 ،م ،ص  622وما بعدها.

()32
()33

نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ،المعتمد في روما في  62تموز (يوليو) 6226م.
محمةةد النةةادي ،األطفةةال الجنةةود فةةي ظةةل القةةانون الةةدولي ادنسةةاني ،المغةةرب ،بةةدون ،ص  ،22منشةةور علةةى

ال ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةرابط ادلكترونة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةي:
(.)http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/mustaqbal_437_MHMD_ALNADI.pdf
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رأي الباحث:

يعتبةةر رجةةال المقاومةةة الفلسةةطينية الةةتين يقعةةون فةةي األسةةر أسةةرى حةةرب ،وقةةد أصةةبحوا يتميةةزون
بشارات وبسالح وبزي معين ،والمرابطون خير دليل على تلع ،وهتا يعني أن المقاومة الفلسطينية
تعمل وفى القانون الدولي ادنساني واتفاقيات جنيف والهاي.
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المطلب الرابع

األشخاص الذين ال يعتبرون أسرى حرب في القانون الدولي اإلنساني
تح ةةدهنا ف ةةي المطل ةةب الس ةةابى ع ةةن األش ةةخاص ال ةةتين يعتب ةةرون أس ةةرى ح ةةرب ف ةةي الق ةةانون ال ةةدولي

ادنساني ،وفي هتا المطلب نتناول األشةخاص الةتين ال يعتبةرون أسةرى حةرب فةي القةانون الةدولي
ادنساني ،حيةث يسةتهنى الجواسةيإ والمرتزقةة مةن عةداد المقةاتلين ،فةال يعتبةرون أسةرى حةرب رغةم
مشةةاركتهم فةةي العمليةةات العدائيةةة ،وتحةةدث البروتوكةةول األول الملحةةى باتفاقيةةة جنيةف عةةن الوضة

القةةانوني لهةةاتين الفئتةةين فةةي المةةادتين ( ،)34( )02 ،02ونوض ة هنةةا األشةةخاص الةةتين ال ينطبةةى
عليهم وصف أسرى الحرب وهم المرتزقة والجواسيإ ،وتلع على النحو التالي:

أوالً :الجواسيس:

جةةرت العةةادة بةةين الةةدول منةةت القةةدم وحتةةى يومنةةا هةةتا علةةى اسةةتخدام التجسةةإ بمسةةاليبه ووسةةائله
المختلفة لمعرفة حركات العدو ومدى قدرته وأنةواع األسةلحة التةي يمتلكهةا حيةث تعمةل الةدول علةى

بناء أجهزة أمنية خاصة لبناء واعداد شبكات التجسإ على األعداء ،وكتلع الحال تحرص الةدول
علةةى كشةةف شةةبكات التجسةةإ التةةي يبنيهةةا األعةةداء فةةي دولةةتهم ،وأن ينةةزل بهةةم عنةةد القةةبا علةةيهم

أشةةد العقوبةةات لمةةا للمعلومةةات التةةي يحصةةل عليهةةا الجواسةةيإ مةةن أهميةةة كبي ةرة فةةي معرفةةة النقةةاط

الحساسة لدى العدو واستهدافها أهناء النزاع المسل (.)35

ومفهوم التجسإ فةي القةانون الةدولي هةو "الحصةول خفيةة علةى معلومةات مةن منطقةة العمليةات أو

من أحد الطرفين المتحاربين على نية تقديمها للطرف الهاني" (.)36

ويقصد بالجاسوإ "كل شخص – بغا النظر عن جنسيته  -يتم تجنيد للعمل إلى جانب قوات
دولة معينة أو لحسابها ،مقابل أجر أو مكافمة" (.)37

()34
()35
()36

المادتين ( )02 ،02من البروتوكول األول الملحى باتفاقية جنيف لسنة 6222م.
علي حلإ ،مرج سابى ،ص .04
مصةةل أحمةةد" ،أسةةرى الحةةرب والت ازمةةاتهم فةةي القةةانون الةةدولي" ،دار الشةةؤون الهقافيةةة العامةةة ،بغةةداد6440 ،م،

ص .00

()37

أحمد الرشيدي" ،حقوى ادنسان :دراسة مقارنة في النظرية والتطبيى" ،ط ،6مكتبة الشروى الدوليةة6449 ،م،

ص .049
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وقد عرف الجاسوإ في الئحة الهاي بمنه "ال يعةد الشةخص جاسوسةاً إال إتا قةام بجمة معلومةات

أو حاول تلع في منطقة العمليات التابعةة لطةرف فةي النةزاع ،عةن طريةى عمةل مةن أعمةال الزيةف

أو تعمةةد التخفةةي بنيةةة تبليغهةةا للعةةدو" وال يعتبةةر الجاسةةوإ مقةةاتالً شةةرعياً وال ينطبةةى عليةةه وصةةف
أس ةةرى الح ةةرب إتا م ةةا وقة ة ف ةةي قبض ةةة الع ةةدو أهن ةةاء قيام ةةه بالتجس ةةإ ول ةةيإ ل ةةه الح ةةى ف ةةي التمتة ة

بةالحقوى والمعاملةةة المقةةررة ألسةةرى الحةةرب التةةي نصةةت عليهةةا اتفاقيةةة جنيةةف الهالهةةة لسةةنة ،6202
ويجوز للدولة معاقبته إتا تم القبا عليه أهناء قيامه بالتجسإ بعد محاكمتةه وهبةوت التهمةة عليةه

وفقاً لقانونها الداخلي (.)38

ثانياً :الفرق بين الجاسوس والعميل:

يمكن التفريى بين الجاسوإ والعميل على النحو التالي (:)39

المعنةةى األول للجاسةةوإ يتعلةةى بالنشةةاط السةةي والش ةرير ،الموجةةه ضةةد الدولةةة والمجتم ة لحسةةاب
الغيةةر ،والمعنةةى اآخةةر للتجسةةإ ه ةةو المعنةةى الحسةةن الةةتي ح ةةث عليةةه االسةةالم ،وهةةو التجس ةةإ
لصةال البلةةد والةةوطن ضةةد األعةةداء ،فالجاسةةوإ الةتي يجمة المعلومةةات لصةةال وطنةةه وشةةعبه هةةو

قمة التضحيه والفداء.

ولهتا يجب التفريى بين التجسإ لصال الةوطن ،وبةين التجسةإ ضةد الةوطن ،ومةن هةتا المنطلةى

يمكن وصةف مةن يتجسةإ علةى وطنةه بالعميةل أو الخةائن ،للخةروج مةن ادزدواجيةه والتنةاقا فةي
معنى الجاسوإ ،وبالتالي يكون كل من تجسةإ أو تعامةل فةي فلسةطين لصةال العةدو الصةهيوني

هو عميل ،وليإ جاسوإ.

ويعتبر مفهوم العمالة مةن أكهةر المرادفةات لمفهةوم الجاسةوإ حداهةة ،بادضةافة إلةى كونةه ال يمهةل
إال وجه ةاً واحةةداً مةةن العمةةل االسةةتخباري ،الةةتي يهةةدف إلةةى خدمةةة أعةةداء الةةوطن واألمةةة ،وبالتةةالي
يض صاحبه في خندى الخيانة.

()38

خضة ة ة ة ة ة ة ة ةةر عبة ة ة ة ة ة ة ة ةةاإ ،العمة ة ة ة ة ة ة ة ةةالء فة ة ة ة ة ة ة ة ةةي ظة ة ة ة ة ة ة ة ةةل االحة ة ة ة ة ة ة ة ةةتالل ادس ة ة ة ة ة ة ة ة ةرائيلي ،المدونة ة ة ة ة ة ة ة ةةة الخاصة ة ة ة ة ة ة ة ةةة،

()39

محمد الشاللدة ،مرج سابى ،ص  662وما بعدها.

(.)https://drabbass.wordpress.com
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ثالثاً :المرتزقة:

تحرص الدول في الوقت الحاضر على أن يكون أفراد جيشها من مواطنيها فقط حيث توكل إلةيهم
مهمةةة الةةدفاع عةةن الةةوطن ألنهةةم سةةوف يكونةةون حريصةةين علةةى سةةالمته وأمنةةه وكرامتةةه واسةةتقالله
ومصالحه العليا أكهر من غيرهم كةونهم يةدينون لةه بةالوالء واالنتمةاء ،إال أنةه قةد يحةدث أن يشةارع

في الحرب م دولة وضمن جيشها أفرحاد ال يعتبةرون مةن مواطنيهةا بنةاء علةى رغبةة دولةتهم بسةبب
مشروعية الحرب التي تخوضها الدولة األخةرى أي فةي إطةار الةدفاع عةن الةنفإ واألمةن الجمةاعي
أو إيماناً من هؤالء األفراد بعدالة القضية التي يدافعون عنها ،وتلةع مهةل تطةوع العةرب والمسةلمين

وآخرين من دول العالم في مشاركة الشعب الفلسطيني في نضاله ضد االحتالل "ادسرائيلي" (،)40
إال أنةةه قةةد يكةةون ه ةؤالء األف ةراد ممتهنةةي القتةةال أي يشةةاركون الةةدول فةةي حروبهةةا ،بهةةدف الحصةةول

على مقابل مادي ،فهؤالء هم المرتزقة.

وان االرتةزاى فةي الحةروب ظةاهرة قديمةة حديهةة وقةد عرفةت هةت الظةاهرة فةي الحضةارات ادغريقيةة
والمصةرية القديمةةة وقةةد شةةهدت الكهيةةر مةةن الحةةروب فةةي العصةةور الوسةةطى اسةةتخدام هةةت الفئةةة فةةي

الح ةةروب وقةةةد ب ةةرزت ظة ةةاهرة مش ةةاركتهم فة ةةي المنازع ةةات المسة ةةلحة الحديه ةةة ( ،)41وأديةةةن اسةةةتخدام

المرتزقة ضد حركات التحرر الوطني ،أو بغرا ادطاحة بالحكومات بوصفها عمةالً إجراميةاً فةي
مناسبات عديدة ،وتلع من قبل أجهزة األمم المتحدة المختلفة.

ويعتبةر اسةتخدام دول االحةةتالل المرتزقةة ضةةد حركةات التحةرر الةةوطني المناضةلة مةةن أجةل الحريةةة
واالستقالل من نير االحتالل والسيطرة األجنبية ،عمةالً إجراميةاً يوجةب المعاقبةة ،وبالتةالي المرتزقةة
يجب أن يعاقبوا بوصفهم مجرمين جنائيين

()42

(.)43

وال يحى للمرتزقة التمت بوض المقاتل أو أسير الحرب وحددت في الفقرة الهانيةة الشةروط الواجةب
توافرها في الشخص المشارع في نزاع مسل م دولة غير دولته حتى يعتبر مرتزقاً وهي (:)44
أن يجري تجنيد خصيصاً ،محلياً أو في الخارج ،ليقاتل في نزاع مسل .

أ.

ب.

()40

يشارع فعالً ومباشرة في األعمال العدائية.

مصل أحمد" ،أسرى الحرب والتزاماتهم في القانون الدولي" ،دار الشؤون الهقافية العامة ،بغداد ،ص  04وما

بعدها.

()41

أحمد أبو الوفا" ،الوسيط في القانون الدولي العام" ،ط ،6دار النهضة العربية ،القاهرة ،6229 ،ص .290

()42

طبقاً لقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم ( )2642بتاريخ  66كانون األول 6222م.

()44

المادة ( )02من البروتوكول األول لسنة 6222م.

()43

محمد العبسلي ،مرج سابى ،ص .666

42

ت.

يحفز أساساً إلى االشتراع في األعمال العدائية ،الرغبةة فةي تحقيةى مغةنم شخصةي ويبةتل

لةه فعةالً مةن قبةةل طةرف فةةي النةزاع أو نيابةةة عنةه وعةةد بتعةويا مةةادي يتجةاوز بةةإفراط مةا يوعةةد بةةه
المقاتلون توو الراتب والوظائف المماهلة في القوات المسلحة لتلع الطرف أو ما يدف لهم.

ث.

وليإ من رعايا طرف في النزاع وال متوطناً بإقليم يسيطر عليه أحد أطراف النزاع.

ح.

ولةةيإ موفةةداً فةةي مهمةةة رسةةمية مةةن قبةةل دولةةة ليسةةت طرفةاً فةةي النةزاع بوصةةفه عضةواً فةةي

ج.

ليإ عضواً في القوات المسلحة ألحد أطراف النزاع.

قواتها المسلحة (.)45

ويجةةب أن تت ةوافر هةةت الشةةروط مجتمعةةة فةةي الشةةخص الةةتي يشةةارع فةةي الن ةزاع المسةةل م ة دولةةة

أخرى غير منتم إليها حتى يعتبر من المرتزقة ،وال يمن صفة المقاتل أو أسير الحرب (.)46

لقد نصت المادة األولى من اتفاقية األمةم المتحةدة بشةمن تحةريم المرتزقةة علةى أن المرتةزى هةو أي

شخص (:)47
-

يجنةةد خصيص ةاً محلي ةاً أو خارجي ةاً بغةةرا المشةةاركة فةةي عمةةل عنةةف مةةدبر ،يهةةدف إلةةى

االنق ةةالب عل ةةى الحكوم ةةة ،أو بطريق ةةة أخ ةةرى تقة ةويا النظ ةةام الدس ةةتوري ف ةةي الدول ةةة ،أو تق ةةويا

السالمة ادقليمية للدولة.
-

يحفز أساساً إلةى االشةتراع فةي تلةع الشةيء فعليةاً رغبةة فةي تحقيةى مغةنم مجةز ،ويبةتل لةه

-

وليإ من رعايا في الدولة التي يعمل ضدها ،وال من المقيمين فيها.

-

وليإ موفداً في مهمة رسمية من قبل الدولة.

فو اًر ما يوعد به أو يدف له تعويا مادي.

-

وليإ عضواً في القوات المسلحة في الدولة التي يوجه العمل إليها.

وقد أصدرت الجمعيةة العامةة لألمةم المتحةدة العديةد مةن التوصةيات التةي تةدين المرتزقةة ،كمةا تةدين

بشةةدة اسةةتخدامها ضةةد حركةةات التحةةرر ،بهةةدف إعاقةةة مبةةدأ حقةةوى الشةةعوب فةةي تقريةةر مصةةيرها،
وترى في المرتزى مجرماً وخارجاً عةن القةانون ،ويجةب أن يعاقةب جنائيةاً ،وهةتا مةا أوضةحته الفقةرة

الهامنةةة مةةن التوصةةية رقةةم ( )6029لعةةام 6226م ،بعن ةوان "صةةيانة اسةةتقالل الشةةعوب واأل ارضةةي
الواقعة تحت االستعمار" ،كما نصت الفقرة الخامسة من التوصية رقم ( )2642علةى أن اسةتخدام
المرتزقةةة مةةن قبةةل األنظمةةة االسةةتعمارية العنص ةرية ض ةد حركةةات التحةةرر التةةي تناضةةل م ةن أجةةل

الحصول على استقاللها من سيطرة االحتالل هو جريمة (.)48
()45

عامر الزمالي ،مرج سابى ،ص .92

()46

محمد الشاللدة ،مرج سابى ،ص .660

()48

محمد العبسلي ،مرج سابى ،ص .624

()47

محمد عزيز ،مرج سابى ،ص 22
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رابعاً :المرتزقة في جيش االحتالل "اإلسرائيلي":

كشف تقرير من ست صفحات لمجلة "فوكإ" األلمانية باألسماء والصةور عةن مئةات مةن األلمةان
الةةتين التحقةوا بجةةيع االحةةتالل "ادسةرائيلي" ،خاصةةً مةةن فئةةة الشةةباب ،وقةةدم التقريةةر شةةهادة كاملةةة
دحدى الملتحقات ،وتدعى "ناتالي فلدفيبل" ( )64عاماً من مدينة فورسبوج بملمانيا ،والتي تحولت
إلى الديانة اليهودية ،وهي تخدم اآن أمام منصة صواريخ "باتريوت" ضمن قوات جيع االحةتالل

"ادسرائيلي" ،وكتلع الطبيب األلماني التي يسكن العاصمة األلمانية برلين وعرف نفسةه ب ة "عميةر

كةةوهين"  -وهةةو اسةةم مسةةتعار  ،-الةةتي قةةال "أنةةا فخةةور بالخدمةةة فةةي الجةةيع "ادس ةرائيلي"" ،حيةةث
يعمل كوهين في هكنة عسكرية ،ليست ببعيدة عن تل أبيب.

وقد أكد المتحدث باسم الجيع ادسرائيلي نفسه لتلع المجلة على سبيل المهال بمن عدد المجنةدين

مةةن حملةةة الجنسةةية األلمانيةةة بازديةةاد دائةةم ،وتشةةير المجلةةة نفسةةها إلةةى أن العش ةرات مةةن األجانةةب
الملتحقين بجيع االحتالل "ادسةرائيلي" يخةدمون فةي صةحراء النقةب بةالقرب مةن قطةاع غةزة ،وهةتا

يعني أن الجنود مستعدون لشن اعتةداءات علةى قطةاع غةزة ،ومةنهم مةن شةارع فةي حربةي ديسةمبر

(كانون األول) 6446م ،ونوفمبر (تشرين الهاني) 6466م ،بحسب المجلة.

هةةتا فضةالً عةةن ظهةةور عةةدد كبيةةر مةةن المتطةةوعين علةةى وسةةائل إعةةالم مرئيةةة ،ومنهةةا التصةريحات
الصادمة للمجندة األوكرانية "يلينا زاكوسيال" ،في إحدى أشهر البرامج التلفزيونية في بالدها ،والتي
اعترفةت خاللهةا أنهةا قامةت بقتةةل أطفةال فلسةطينيين ،دون أن تبةدي نةةدماً علةى فعلتهةا ،مؤكةدة أنهةةا

مسة ةةتعدة للعة ةةودة والخدمة ةةة بة ةةالجيع ادس ة ةرائيلي وقتة ةةل المزية ةةد مة ةةن األطفة ةةال ،علة ةةى اعتبة ةةار أنهة ةةم

"إرهابيون".

وتقةةوم مكاتةةب ومواق ة إلكترونيةةة لمنظمةةات التجنيةةد مهةةل "رابطةةة الةةدفاع اليهوديةةة الفرنسةةية" بتجنيةةد
يهة ةةود مة ةةن داخة ةةل أوروبة ةةا توي خب ة ةرة عسة ةةكرية للمشة ةةاركة فة ةةي الة ةةدفاع عة ةةن المسة ةةتوطنات ،وقم ة ة

المظاهرات الفلسطينية المعارضة لالستيطان.

إضةةافة إلةةى منظمةةة "ماحةةال" التةةي تمتلةةع مكاتةةب لهةةا حةةول العةةالم ،مةةن بينهةةا مكتةةب فةةي العاصةةمة
البريطانيةةة لنةةدن ،وتعمةةل علةةى إرشةةاد األجانةةب لاللتحةةاى بةةالجيع ادس ةرائيلي ،مةةن خةةالل تنظةةيم

حمالت إعالمية وتوعوية في الدول األوروبية ،فقد انضم اآالف من المتطوعين من نحو أربعةين

دولة أجنبية ،معظمهم من أوروبا.
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هت المنظمة على سبيل المهال ،تقوم باستهداف الفئات الشبابية من الجنسين وتجنيدهم في جيع

ةهر ،باشةةتراط أن يكةةون عمةةر الشةةاب
االحةةتالل ادسةرائيلي مةةن خةةالل بةرامج توعويةةة تمتةةد ( )66شة اً

أقل من ( )60عاماً ،وعمر الفتاة أقل من ( )66عاماً (.)49

رأي الباحث:

يتفةةى الباحةةث مة مةةا أقةةر بةةه القةةانون الةةدولي فةةي عةةدم اعتبةةار الجواسةةيإ فةةي حةةال القةةبا علةةيهم

أسرى حرب ،وتلع لخطورة األعمال التةي يقومةون بهةا مةن نقةل معلومةات عةن األطةراف المندسةين
فةي صةفوفه لمصةلحة الخصةةم ،والتةي قةد ينةتج عنهةةا إلحةاى أضةرار بالغةة ماديةةة وبشةرية ،والتةي قةةد
يترتب عليها الهزيمة في المعركة.

وكةةون جةةيع االحةةتالل ادسةرائيلي يسةةتخدم المرتزقةةة للقتةةال فةةي األ ارضةةي الفلسةةطينية المحتلةةة ،وأن
حى الشعب الفلسطيني في تقرير المصير اعتةرف بةه مةن قبةل األمةم المتحةدة ،وألن هنةاع مةا يفيةد
بتلقي هؤالء المتطوعين عدداً من الحوافز المالية تدفعهم للعمل في الجيع ادسرائيلي ،فهتا يعتبر

جرماً بحسب اتفاقية مناهضة تجنيد المرتزقة.

()49

ارمةةي عبةةدو ،تجنيةةد مرتزقةةة بةةالجيع ادس ةرائيلي جريم ةة ،تقريةةر علةةى موق ة الجزي ةرة نةةت ،منشةةور علةةى ال ةرابط

ادلكتروني.)http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2013/12/1( :
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المبحث الثاني

حماية األسرى في القانون الدولي اإلنساني
تمهيد وتقسيم:

تت ةةي اتفاقي ةةات جني ةةف طائف ةةة واس ةةعة م ةةن أنم ةةاط الحماي ةةة لألس ةةرى ،فيم ةةا يتعل ةةى بالمعامل ةةة غي ةةر

ادنس ةةانية والمهين ةةة ،وتع ةةرف االتفاقي ةةات حق ةةوقهم ،وتضة ة قواع ةةد مفص ةةلة تحك ةةم مع ةةاملتهم وافة ةراج

المحتمةل عةةنهم ،ويمةةن أيضةاً القةةانون الةةدولي ادنسةةاني الحمايةةة لألشةةخاص اآخةرين الةةتين حرمةوا
من حريتهم بسبب النزاعات المسلحة.

وهمةةة قواعةةد محةةددة تكفةةل حمايةةة األسةةرى ،وصةةفت بتفاصةةيلها ألول م ةرة فةةي اتفاقيةةة جنيةةف لعةةام
 ،6262هم نقحت في نص اتفاقية جنيف الهالهة لعام  ،6202على إهر الدروإ المستخلصةة مةن
الحرب العالمية الهانية ،وفي نص البروتوكول ادضافي األول لعام 6222م (.)50

وال يمكةةن مالحقةةة األسةةرى بسةةبب مشةةاركتهم المباش ةرة فةةي العمليةةات العدائيةةة ،وال يكةةون احتجةةازهم
شكالً من أشكال العقوبة ،وانما يهدف فقط إلى من استمرار مشاركتهم في النزاع ،وبالتالي ،يجب

إطةةالى سةراحهم واعةةادتهم إلةةى أوطةةانهم ،دون إبطةةاء فةةور انتهةةاء العمليةةات العدائيةةة ،كمةةا ال يجةةوز

للدولةةة الحةةاجزة محةةاكمتهم ألعمةةال العنةةف المشةةروعة بمقتضةةى القةةانون الةةدولي ادنسةةاني ،وانمةةا
بتهمة ارتكاب جرائم حرب محتملة فحسب.

ومن الواجب أيضاً معاملة األسرى بطريقة إنسانية في جمي األحوال ،وتكفل لهم الحماية من كةل
أعمةةال العنةةف والترهيةةب والشةةتائم وفضةةول الجمهةةور ،وقةةد عةةرف أيضةةا القةةانون الةةدولي ادنسةةاني
الش ةةروط ال ةةدنيا الت ةةي ت ةةنظم االحتج ةةاز وتش ةةمل م ةةهال المس ةةائل المتعلق ةةة بمك ةةان االحتج ةةاز والغ ةةتاء

والملبإ والنظافة والرعاية الطبية.

وبناء على ما تقدم ،فقد تم تقسيم هتا المبحث على النحو التالي:
ً
 المطلب األول :الحماية القانونية لألسرى عند ابتداء األسر -المطلب الهاني :الحماية القانونية لألسرى أهناء األسر

 -المطلب الهالث :الحماية القانونية لألسرى بعد انتهاء األسر

()50

اللجنةةة الدوليةةة للصةةليب األحمةةر ،أسةةرى الحةةرب والمحتجةةزون والقةةانون الةةدولي ادنسةةاني ،منشةةور علةةى ال ةرابط

ادلكترون ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةيhttps://www.icrc.org/ara/war-and-law/protected-persons/prisoners-( :
 ،)war/overview-detainees-protected-persons.htmبتاريخ نشر 6464/0/69م.
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المطلب األول

الحماية القانونية لألسرى عند ابتدام األسر
تةةنص المةةادة ( )66مةةن اتفاقيةةة جنيةةف الهالهةةة ،علةةى أن األسةةرى يخضةةعون مباشةرة للدولةةة اآسةرة،
وليإ لألفراد أو الوحدات العسكرية التي اعتقلةتهم ،ويجةب علةى الدولةة الحةاجزة احتةرام أشخاصةهم

معنويةاً وماديةاً منةةت لحظةةة اعتقةةالهم حتةةى إطةةالى سةراحهم وعةةودتهم إلةةى بالدهةةم .وبمجةةرد أن يلقةةى
األسة ةةير السة ةةالح ويستسة ةةلم للعة ةةدو ،يتعةةةين علة ةةى الدولة ةةة اآس ة ةرة أن تة ةةزود األسةةةير بوهة ةةائى تحقية ةةى

الشخصةةية وفقةاً لمةةا جةةاءت عليةةه المةةادة ( ،)66والتةةي نصةةت علةةى أنةةه "ال يجةةوز فةةي أي وقةةت أن
يكةةون األسةةرى بةةدون وهةةائى تحقيةةى هةةويتهم ،وعلةةى الدولةةة الحةةاجزة أن تةةزود بهةةا األسةةرى الةةتين ال

يحملونها" (.)51

كتلع ال يجوز تجريد األسةير مةن شةا ارت رتبتةه ونياشةينه وجنسةيته ،وكةتلع األشةياء التةي لهةا قيمةة

شخصية أو تتكارية .وعلى الدولة اآسةرة أن ترحةل األسةرى فةي أسةرع وقةت ممكةن إلةى معسةكرات
تق في مناطى بعيدة بعداً كافياً عن منطقة القتال ،لحماية األسرى من خطر العمليات العسةكرية،
وي ارع ةةى ف ةةي نقله ةةم أن ت ةةتم بطريق ةةة إنس ةةانية والحيلول ةةة دون تعرض ةةهم للخط ةةر ،وتل ةةع عل ةةى النح ةةو

التالي:

" -يجب إجالء األسرى في أسرع ما يمكن بعد أسرهم ونقلهم إلى معسةكرات تقة فةي منطقةة

تبعةةد بقةةدر كةةاف عةةن منطقةةة القتةةال حتةةى يكونةوا بمةةممن عةةن الخطةةر ،إال الةةتين يمكةةن أن
يتعرضوا بسةبب إصةابتهم لخطةر أكبةر إتا نقلةوا ،ويجةب أال يعةرا أسةرى الحةرب للخطةر

دون مبرر أهناء انتظار إجالئهم من منطقة القتال" (.)52

 "يجب إجالء األسرى دائماً" بكيفية إنسانية وفي ظروف مماهلة للظروف التي توفر الدولةالحاجزة في تنقالتها .وعلى الدول الحاجزة أن تزود أسرى الحرب التين يتم إجالؤهم بقدر

كاف من ماء الشرب والطعام والمالبإ والرعاية الطبية الالزمة" (.)53

()51

عبةةد الغنةةي محمةةود" ،حمايةةة ضةةحايا الن ازعةةات المسةةلحة فةةي القةةانون الةةدولي ادنسةةاني والش ةريعة ادسةةالمية:

دراسات في القانون الدولي ادنساني" ،دار المستقبل العربي6444 ،م ،ص .26

()52

المادة ( )62من اتفاقية جنيف الهالهة ،لسنة 6202م.

( )53المادة ( )64من اتفاقية جنيف الهالهة ،لسنة 6202م.
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وعنةةد اسةةتجواب األسةةرى مةةن قبةةل الدولةةة الحةةاجزة يلتةةزم األسةةير بادجابةةة إال عةةن األسةةئلة المتعلقةةة
باسمه بالكامل ،ورتبته العسكرية ،وتةاريخ مةيالد  ،ورقمةه فةي الجةيع أو الفرقةة أو رقمةه الشخصةي

أو المسلسةةل ،واتا امتن ة عةةن ادجابةةة فإنةةه ال يجةةوز حرمانةةه مةةن بعةةا الم ازيةةا الممنوحةةة لرتبتةةه
العسكرية ،أو لوضعه ،وال يجوز إك ار األسير على اددالء بمية معلومات أخرى ،كما تحظةر تات
المةادة ممارسةة أي نةةوع مةن أنةواع التعةتيب البةةدني أو المعنةوي أو أي إكة ار السةتخالص معلومةةات

مةةن أسةةرى الحةرب .وال يجةةوز تهديةةد مةةن يةرفا مةةنهم ادجابةةة او سةةبه أو تعريضةةه ألي إزعةةاج أو
إجح ةةاف ،ويس ةةلم أس ةةرى الح ةةرب الع ةةاجزون ع ةةن اددالء بالمعلوم ةةات ع ةةن ه ةةويتهم بس ةةبب ح ةةالتهم

الصحية إلى قسم الخدمات الصحية ويجب العمل على تحديد هويتهم بكل الوسائل الممكنة (.)54

رأي الباحث:

باستطالعنا التفاقية جنيف الهالهة ،نةرى أن االحةتالل "ادسةرائيلي" أمعةن فةي انتهةاع هةت االتفاقيةة
وموادها الخاصة بمسرى الحرب ،وال يعامل األسير الفلسطيني معاملة األسير ،وأنه ال يحةى لدولةة

االحتالل "ادسرائيلي" تعتيب األسرى الفلسطينيين ،وال الضغط عليهم لادالء بالمعلومات ،ويجب
عليها توفير قدر كاف من الطعام والشراب والمالبإ والرعاية الصحية لهم.

()54

مركةةز الميةزان لحقةةوى ادنسةةان" ،القةةانون الةةدولي ادنسةةاني :تطةةور ومحتةوا " ،سلسةةلة القةةانون الةةدولي ادنسةةاني

رقم ( ،)6فلسطين6446 ،م ،ص .6
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المطلب الثاني

الحماية القانونية لألسرى أثنام األسر
تناول الباب الهاني من اتفاقية جنيف الهالهة الخاصة بمسرى الحةرب تحةت عنةوان الحمايةة العامةة

ألسرى الحرب جملة من األحكام ،هي في حقيقتها عبارة عن مباد عامةة للحمايةة ،علةى الدولةة
اآسرة التقيد وااللتزام بها في جمي فترات األسر.
ويتناول هتا المطلب الحماية القانونية لألسرى أهناء األسر ،وتلع على النحو التالي:

أوالً :الحق في المعاملة اإلنسانية:

من القواعد األساسية لمعاملةة أسةرى الحةرب

()55

أنةه "يجةب معاملةة أسةرى الحةرب معاملةة إنسةانية

في جمي األوقات ،ويحظر أن تقترف الدولة الحاجزة أي فعل أو إهمال غير مشروع يسبب موت

أسةةير فةةي عهةةدتها ،ويعتبةةر انتهاك ةاً جسةةيماً لهةةت االتفاقيةةة .وعلةةى األخةةص ،ال يجةةوز تع ةريا أي
أسير حرب للتشويه البدني أو التجارب الطبية أو العلمية من أي نوع كان ،مما ال تبرر المعالجةة

الطبية لألسير المعني أو ال يكون في مصلحته" .وبالتالي يحظر ارتكةاب أي إجةراء مةن إجةراءات
األخت بالهمر ضد األسرى ،باعتبار أعمال االنتقةام غيةر مشةروعة ومخالفةة ألحكةام القةانون الةدولي

ادنساني المقررة لحقوى أسرى الحرب والمستقلة عن حقوى الدولة التابعين لها .وتلةع ألن الهةدف
من عملية األسر هو من المقاتل من االستمرار في عملية القتال دضعاف قوة العدو وليإ الهةمر

أو االنتقام منه (.)56

ثانياً :الحق في احترام شخصية وشرف األسير:

يتمت أسرى الحرب في جمي األوقةات والظةروف بحةى االحتةرام ألشخاصةهم وشةرفهم ،ويحتفظةون
بة ةةمهليتهم المدنية ةةة التة ةةي كانة ةةت لهة ةةم عنة ةةد وقة ةةوعهم فة ةةي األسة ةةر ،بحية ةةث يسة ةةتمر تمة ةةتعهم بة ةةالحقوى

المدنيةةة( ،)57ولةةيإ للدولةةة الحةةاجزة وضة قيةةود علةةى ممارسةةة هةةت الحقةةوى إال بالقةةدر الةةتي تتطلبةةه
دواعي األسر.
( )55المادة ( )62من اتفاقية جنيف الهالهة ،لسنة 6202م.
()56
()57

مركز الميزان لحقوى ادنسان ،مرج سابى6446 ،م ،ص .6

على خالف المحتجةزين الجنةائيين الةتين ال يتمتعةون بهةت األهليةة حةال احتجةاز بسةبب ارتكةابهم لفعةل معاقةب

عليه جنائياً في القوانين الوطنية.
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ويجةةب أن تعامةةل النسةةاء األسةةيرات نفةةإ المعاملةةة الحسةةنة التةي يلقاهةةا األسةةرى مةةن الرجةةال ،وبمةةا
يتناسةب مة طبيعةة جنسةةهن بمةا ال يخةدع حيةةاءهن ،وتةوفير أمةاكن خاصةةة بهةن ،وألسةرى الحةةرب

حةةى فةةي احت ةرام أشخاصةةهم وش ةرفهم فةةي جمي ة األح ةوال ،ويجةةب أن تعامةةل النسةةاء األسةةيرات بكةةل
االعتبةةار الواجةةب لجنسةةهن ،ويجةةب علةةى أي حةةال أن يلقةةين معاملةةة ال تقةةل مالءمةةة عةةن المعاملةةة

التي يلقاها الرجال ،يحتفظ أسرى الحةرب بكامةل أهليةتهم المدنيةة التةي كانةت لهةم عنةد وقةوعهم فةي

األسر ،وال يجوز للدولة الحاجزة تقييد ممارسة الحقوى التي تكفلهةا هةت األهليةة ،سةواء فةي إقليمهةا
أو خارجه إال بالقدر التي يقتضيه األسر (.)59( )58

ثالثاً :الحق في العناية الصحية والطبية:

يتوجب على الدولة الحاجزة أن توفر لألسةرى العنايةة الطبيةة الالزمةة لحةالتهم الصةحية ( ،)60وتلةزم
الدول ةةة الح ةةاجزة باتخ ةةات كاف ةةة الت ةةدابير الص ةةحية الض ةةرورية لت ةةممين نظاف ةةة المعس ةةكرات ومالءمته ةةا

للصةةحة والوقايةةة مةةن األوبئةةة .وأن تتةةوفر لألسةةرى ،نهةةا اًر ولةةيالً ،م ارفةةى صةةحية تسةةتوفي الشةةروط
الصةحية وت ارعةةي فيهةةا النظافةةة الدائمةةة ،ويجةةب أن يةزودوا بقةةدر كةةاف مةةن المةةاء والصةةابون لنظافةةة

أجسامهم وغسل مالبسهم ،كما يجب تخصيص مرافى منفصلة للنساء (.)61

ويتوجب وجود عيادات طبية في معسكرات األسرى يتوافر فيها الغتاء والدواء المناسبان ،ويحصل
فيها أسير الحرب علةى الرعايةة الطبيةة الالزمةة ،وتخصةص فيهةا عنةابر لعةزل المرضةى المصةابين

بةةممراا معديةةة أو عقليةةة .كمةةا توجةةب تات المةةادة نقةةل األسةةرى المصةةابين بةةممراا خطي ةرة ،أو

التين تحتاج حالتهم إلى عالج خاص أو إلى عمليات جراحية أو رعاية في مستشفى إلةى وحةدات
طبيةةة عسةةكرية أو مدنيةةة للعةةالج ،ويجةةب مةةن تسةةهيالت خاصةةة لرعايةةة العج ةزة والعميةةان بشةةكل
خاص دعادة تمهيلهم لحين عودتهم إلى أوطانهم ،ويفضل أن يقوم بعالج أسرى الحرب موظفون

طيبون من نفإ دولة وجنسية األسير ،وتتحمل الدولة الحاجزة كافة مصاريف عالج األسرى ،بما
في تلع توفير األجهزة الالزمة لصحتهم ،ويجب إجراء تفتيع دوري كل شهر ،للتمكد من صحتهم
ومن خلوهم من األمراا المعدية (.)62

()58
()59
()60
()61
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رابعاً :الحق في المساواة في المعاملة:

عل ةةى الدول ةةة الح ةةاجزة أن تعام ةةل األس ةةرى بمس ةةاواة دون تميي ةةز عل ةةى أس ةةاإ الن ةةوع أو الجنس ةةية أو
العقيدة الدينية أو السياسية أو ألي سبب آخر ،وتلتزم الدولة الحاجزة بالمساواة بين األسرى طالمةا
كانت أوضاعهم وظروفهم متساوية ،على أن ال تخل هةت المسةاواة بم ارعةاة الرتةب العسةكرية ،ومةا

ق ةةد يتمت ة ة بة ةةه األسة ةةرى مة ةةن معاملة ةةة أفض ةةل بسةةةبب ظة ةةروفهم الص ةةحية أو أعم ةةارهم أو مةةةؤهالتهم
المهنية(.)63

خامساً :الحق في ممارسة الشعائر الدينية:

تفرا اتفاقية جنيف الهالهة على الدولة الحاجزة أن تترع لألسرى حرية ممارسةة شةعائرهم الدينيةة،

ف ةةي إط ةةار م ارع ةةاة النظ ةةام الت ةةي تض ةةعه الس ةةلطات العس ةةكرية ،وعليه ةةا أن تع ةةد أم ةةاكن مخصص ةةة
لممارسةةة الشةةعائر الدينيةةة لألسةةرى ،ويتمت ة أسةةرى الحةةرب فةةي الحريةةة الكاملةةة لممارسةةة شةةعائرهم
الدينية ،ويجب إعداد أماكن مناسبة دقامة الشعائر الدينية" ( ،)64كما يفرا علةى الدولةة الحةاجزة
السماح لرجال الدين التين يقعون في قبضة العدو ويبقون أو يستبقون لمساعدة أسرى الحةرب فةي

تقةةديم المسةةاعدة الدينيةةة وممارسةةة شةةعائرهم فةةي حريةةة بةةين األسةةرى مةةن نفةةإ عقيةةدتهم ( ،)65كمةةا

يتعةةين علةةى الدولةةة اآس ةرة توزي ة رجةةال الةةدين علةةى مختلةةف المعسةةكرات ،وفةةرى العمةةل التةةي بهةةا

أسرى من نفإ قواتهم وعقيدتهم ولغتهم (.)66

سادساً :الحق في ممارسة األنشطة الذهنية والبدنية:

يجةةب عل ةةى الدول ةةة الح ةةاجزة أن تشةةج أس ةةرى الح ةةرب عل ةةى ممارسةةة األنش ةةطة التهني ةةة والتعليمي ةةة
والترفيهيةةةة والرياضةةةية وتتخةةةت التةةةدابير التةةةي تكفة ةةل ضة ةةمان ممارس ةةتها وت ةةوفير األمةةةاكن المناسة ةةبة

واألدوات الالزمةةة لةةتلع .كمةةا تةةوفر لألسةةرى فةةرص القيةةام بالتمةةارين الرياضةةية والخةةروج إلةةى اله ةواء
الطلى م تخصيص مساحات كافية لهتا الغرا في جمي المعسكرات (.)67

( )63المادة ( )62من اتفاقية جنيف الهالهة ،لسنة 6202م.
( )64المادة ( )20من اتفاقية جنيف الهالهة ،لسنة 6202م.
( )65المادة ( )29من اتفاقية جنيف الهالهة ،لسنة 6202م.
()66
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سابعاً :الحق في اإلعاشة:

يشمل حى األسرى في ادعاشة على حقهم في المموى والغتاء والكساء "الملبإ" وتلع على الوجه

التالي (:)68

 .1حق اإليوام:

"يجةةب تةةوفير الظةةروف المالئمةةة فةةي مةةموى أسةةرى الحةةرب وتكةةون مماهلةةة لمةةا يةةوفر لق ةوات الدولةةة
الح ةةاجزة ف ةةي المنطق ةةة .وت ارعة ةى ف ةةي ه ةةت الظ ةةروف ع ةةادات وتقالي ةةد األس ةةرى" ،وتنطب ةةى األحك ةةام
المتقدمة على األخص على مهاج أسرى الحةرب ،سةواء مةن حيةث مسةاحتها الكليةة والحةد األدنةى
لكمية الهواء التي تتخللها أو من حيث المرافى العامة والفةراع ،بمةا فةي تلةع األغطيةة ،ويجةب أن

تك ةةون األم ةةاكن المخصص ةةة لالس ةةتعمال الف ةةردي أو الجم ةةاعي ألس ةةرى الح ةةرب محمي ةةة تمامة ةاً م ةةن

الرطوبةةة ،ومةةدفمة ومضةةاءة بقةةدر كةةاف ،وعلةةى األخةةص فةةي الفت ةرة بةةين الغسةةى واطفةةاء ادضةةاءة،

وتتخةةت جمي ة االحتياجةةات لمن ة أخطةةار الحريةةى ،وفةةي جمي ة المعسةةكرات التةةي تقةةيم فيهةةا أسةةيرات

حرب م أسرى في الوقت نفسه ،تخصص لهن مهاج منفصلة" (.)69
 .5الحق في الغذام:

يجةةب أن تكةةون وجبةةات الغةةتاء األساسةةية التةةي تقةةدم لألسةةرى كافيةةة فةةي كميتهةةا وقيمتهةةا الغتائيةةة

وتنوعهةةا .ويجةةب أن يةةزود األسةةرى الةةتين يقومةةون بالعمةةل بوجبةةات إضةةافية ،كمةةا يجةةب تزويةةدهم
بكمية كافية من الماء ،وتخصيص أماكن لتناول الطعام ،وال يجوز بةمي حةال أن يقطة شةيء مةن
غتائهم كجزاء تمديبي يفرا عليهم ،ويجب على الدولة الحةاجزة أن تسةم لألسةرى بقةدر ادمكةان

االشةةتراع فةةي إعةةداد طعةةامهم ،بحيةةث يمكةةن أن يسةةتخدموا للعمةةل فةةي مطةةبخ معسةةكر األسةةر لهةةتا

الغرا ،كما يفرا على الدولة الحاجزة إقامة مطةاعم (كنتينةات) داخةل معسةكرات األسةرى ،لكةي

يت ةةزودوا باحتياج ةةاتهم م ةةن المة ةواد الغتائي ةةة والص ةةابون والتب ةةذ واألدوات العادي ةةة الالزم ةةة لالس ةةتعمال

اليومي .ويجةب أال تزيةد أسةعارها عةن أسةعار السةوى المحليةة ،وتسةتخدم األربةاح التةي تحققهةا هةت

المقاصةةف لصةةال األسةةرى مةةن خةةالل إنشةةاء صةةندوى خةةاص لهةةتا الغةةرا ويحةةى لممهةةل األسةةرى
االشتراع في إدارة الصندوى (.)70

()68
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 .2الحق في الكسام:
تفرا اتفاقية جنيف الهالهة على الدولة الحاجزة تزويد األسرى بقدر كاف من المالبإ ،والمالبإ

الداخلية والجوارب المالئمة لمناخ المنطقة التي يحتجزون فيها (.)71

ويجب أن تسم لهم بارتداء مالبسهم العسكرية وعالمات رتبهم ونياشينهم ،وال يجوز تجريد أسرى
الحرب من شارات رتةبهم ونياشةينهم وجنسةيتهم ،ويحةى لهةم االحتفةاظ بةردائهم العسةكري ومتعلقةاتهم

الشخصةةية ماعةةدا األسةةلحة والخيةةول والمسةةتندات الحربيةةة وتحفةةظ فةةي عهةةدة الدولةةة الحةةاجزة حتةةى

انته ةةاء األس ةةر ( ،)72واتا م ةةا اس ةةتولت الدول ةةة الح ةةاجزة عل ةةى كمي ةةات م ةةن مالب ةةإ الع ةةدو الت ةةاب ل ةةه

األسير ،يجب عليها تقديم ما يحتاجه األسير من مالبإ مما اسةتولت عليةه عنةدما تبلةى مالبسةه.
بادضافة إلى إعطاء العاملين من األسرى مالبإ إضافية مناسبة لطبيعة العمل التي يقومون به

(.)73

ثامناً :حق األسرى في االتصال بالعالم الخارجي:

تنظم االتفاقية الهالهة عالقة األسير بالعالم الخارجي ،من لحظة وقوعه فةي األسةر ،كمةا أنةه يجةب

إبةةالغ الدولةةة التةةي يتب ة لهةةا األسةةير بهةةت ادج ةراءات مةةن خةةالل الةةدول الحاميةةة" .يسةةم ألسةةير

الحرب بمجرد وقوعه في قبضةة الدولةة اآسةرة ،أو خةالل مةدة ال تتجةاوز أسةبوعاً منةت وصةوله إلةى
المعسكر ،ولةو كةان معسةكر انتقةال وكةتلع فةي حةال مرضةه أو نقلةه إلةى معسةكر آخةر ،أن ي ارسةل

عائلتةةه مباش ةرة مةةن جهةةة ،والمركةةز ال ةرئيإ ألسةةرى الحةةرب ووكالةةة البحةةث عةةن المفقةةودين التابعةةة
للجن ةةة الدولي ةةة للص ةةليب األحم ةةر م ةةن جه ةةة أخ ةةرى ،وت ةةنظم المة ةواد التالي ةةة عالق ةةة األس ةةير بالع ةةالم

الخارجي وهي (:)74

المادة (" :)24يسم لكل أسير ،بمجرد وقوعه في األسر فةي مةدة ال تزيةد عةن أسةبوع ،بةمن يرسةل
مباشة ةرة إل ةةى عائلت ةةه وال ةةى الوكال ةةة المركزي ةةة ألس ةةرى الح ةةرب ،بطاق ةةة ب ةةالنموتج الملح ةةى باالتفاقي ةةة
دبالغهم عن وقوعه في األسر وعنوانه وحالته الصحية".

المادة (" :)26يسم ألسرى الحرب بإرسال واسةتالم الرسةائل والبطاقةات ،و"يسةم ألسةرى الحةرب
الةةتين لةةم تصةةلهم أخبةةار عةةائالتهم مةةن مةةدة طويلةةة ،والةةتين ال يمكةةنهم تلقةةي أخبةةار مةةن تويهةةم أو
إرسةةال أخبةةار لهةةم فةةي البريةةد العةةادي ،وكةةتلع الةةتين يبعةةدون عةةن تويهةةم مسةةافات هائلةةة ،إرسةةال

( )71المادة ( )62من اتفاقية جنيف الهالهة ،لسنة 6202م.
( )72المادة ( )66من اتفاقية جنيف الهالهة ،لسنة 6202م.
()73
()74
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برقيةةات تخصةةم أجورهةةا مةةن حسةةاباتهم لةةدى الدولةةة الحةةاجزة أو تةةدف بالنقديةةة التةةي تحةةت تصةرفهم،

ولألسرى أن يستفيدوا من هتا ادجراء كتلع في الحاالت العاجلة ،وكقاعدة عامة تحةرر م ارسةالت
األسرى بلغتهم الوطنية .وألطراف النزاع أن تسم بالمراسلة بلغات أخرى".

المادة (" :)26يسم ألسرى الحةرب تلقةي بالبريةد أو بميةة طريقةة أخةرى طةروداً فرديةة أو جماعيةة،
تحتوي بشكل خاص على مواد غتائية ،أو مالبإ أو لوازم تلبي احتياجاتهم الدينية أو الدراسية أو
الترفيهي ةةة كالكت ةةب والمة ةواد التعليمي ةةة واآالت الموس ةةيقية واألدوات الرياض ةةية ،ولك ةةن ال تخل ةةي ه ةةت

الطرود الدولة الحاجزة من الوفاء بالتزاماتها التي تنص عليها االتفاقية".

المةةادة (" :)26يحةةى ألسةةرى الحةةرب تقةةديم مطةةالبهم المتعلقةةة بظةةروف األسةةر للسةةلطات العسةةكرية

التي يخضعون لسلطتها ،كمةا أن لهةم حةى مطلةى فةي توجيةه مطةالبهم إلةى ممهلةي الةدول الحاميةة.

كما تجيز المادة لممهلي األسرى أن يرسلوا إلى ممهل الةدول الحاميةة تقةارير دوريةة عةن الحالةة فةي

المعسكرات واحتياجات أسرى الحرب".

تاسعاً :األماكن التي يحتجز فيها األسرى:

تطلى على األماكن التي يحتجز فيهةا األسةرى تسةمية معسةكرات األسةر وتقةام علةى أ ارضةي الدولةة

الحاجزة ،وليإ على األراضي التي يتب إليها األسرى ،كمةا هةو الحةال فةي المعةتقالت ،ويجةب أن
تتوافر في األماكن شروط معينة ،حسب ما ورد في مواد االتفاقية في النقاط التالية (:)75

المةةادة (" :)66ال يجةةوز اعتقةةال أسةةرى الحةةرب إال فةةي مبةةان مقامةةة فةةوى األرا تتةةوفر فيهةةا كةةل
ضةةمانات الصةةحة والسةةالمة ،وال يجةةوز اعتقةةالهم فةةي سةةجون إصةةالحية فةةي حةةاالت خاصةةة تبررهةةا

مصلحة األسرى أنفسهم".

المادة (" :)66يجب نقل األسرى المعتقلةين فةي منةاطى غيةر صةحية بمسةرع مةا يمكةن إلةى منةاطى

أكهر مالءمة".

الم ةةادة (" :)66تجمة ة ال ةةدول الح ةةاجزة أس ةةرى الح ةةرب ف ةةي المعس ةةكرات أو أقس ةةام المعس ةةكرات تبعة ةاً
لجنسةةياتهم ولغةةاتهم وعةةاداتهم ،شةةرط أال يفصةةلوا عةةن األسةةرى التةةابعين للقةوات المسةةلحة التةةي كةةانوا

يخدمون فيها إال بموافقتهم".

المةةادة (" :)62ال يجةةوز فةةي أي وقةةت إرسةةال أي أسةةير حةةرب إلةةى منطقةةة قةةد يتعةةرا فيهةةا لنيةران
منطقة القتال أو استغالله لجعل بعا المواق في مممن من العمليات الحربية".

المةةادة (" :)62يجةةب أن تةةوفر لألسةةرى كمةةا يةةوفر للمةةدنيين المحليةةين مالج ة للوقايةةة مةةن الغةةارات
الجوية وأخطار الحرب األخرى".

()75
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المة ةةادة (" :)62يجة ةةب تميية ةةز معسة ةةكرات أسة ةةرى الحة ةةرب نهة ةةا اًر ،كلمة ةةا سة ةةمحت اعتبة ةةارات الحة ةةرب،
بالحروف  PWأو  ،PGتوض بشكل مرئي وواض من الجو".

عاش ارً :تشغيل األسرى:

تهةةتم األطةراف المتحاربةةة بتشةةغيل األسةةرى ،وتحكةةم كةةل طةةرف فةةي تلةةع مصةةالحه الخاصةةة .فيةةمتي
اهتمام الدولة الحاجزة بتشةغيلهم ،كةون أن هةت العمالةة تسةهم فةي اقتصةادها بقةدر غيةر قليةل .وفةي

المقابةل تخشةةى الدولةةة التةةي يتبعهةةا األسةةرى ،مةةن أن تعةزز هةةت العمالةةة القةةدرة الحربيةةة للعةةدو ،فيمةةا
يهتم األسرى أنفسهم بتلع العمل ،كونه وسيلة لرف الروح المعنوية في التخفيف من معانةاة األسةر

من جهة ،وبالمحافظة على صحة أجسةادهم مةن جهةة أخةرى .ولقةد اسةتغل األسةرى بشةكل ملحةوظ
خالل الحرب العالمية الهانية في تشغيلهم بقطاع العمل الوطني للدولة الحاجزة ،األمر الةتي جعةل

الدول المجتمعة في المؤتمر الدبلوماسي المنعقد في جنيف تض تنظيم عمل األسرى أهناء األسر
في أولويات اهتمامها ،والتي انبهى عنه "تنظةيم عمةل أسةرى الحةرب" فةي القسةم الهالةث مةن اتفاقيةة

جنيف ،في المواد ( ،)92-02ويعتبر هتا القسم مدونة حقيقية لعمالة األسرى ،فهي تحدد القواعد
التفصيلية لمدة العمل وظروفه وفترات الراحة ،وحوادث العمل ،وادشراف الطبي ،وجم التفاصةيل

المتعلقة بعمل هت الفئة (.)76

و"يج ةةوز للدول ةةة الح ةةاجزة تش ةةغيل أس ةةرى الح ةةرب م ةةن غي ةةر الض ةةباط ،أم ةةا هة ةؤالء فيمك ةةنهم العم ةةل
باختيةةارهم وال يجبةةرون علةةى تلةةع .وكةةتلع األمةةر بالنسةةبة للضةةباط غيةةر النظةةاميين ،إال أنةةه يجةةوز

للدولةةة اآس ةرة أن تطلةةب مةةنهم القيةةام بعمةةل إش ةرافي .وبةةالرغم مةةن ج ةواز تشةةغيل األسةةرى ،إال أن

طبيعةةة العمةةل الموكةةل إلةةيهم يجةةب أن يكةةون مالئم ةاً لق ةواهم البدنيةةة ،وال يجةةوز أن يسةةند إلةةيهم أي
عمةةل كةةان وفق ةاً لمبةةدأ "عةةدم إسةةناد أي عمةةل لألسةةرى يمكةةن أن يعةةزز العمليةةات الحربيةةة والمجهةةود

الحربي للدولة الحاجزة"

()77

(.)78

وتحظر المادة ( )94من االتفاقية الهالهةة األعمةال الخطةرة أو المهنيةة ،إال إتا تطةوع األسةير للقيةام

بةةتلع والتةةي نصةةت علةةى "ال يجةةوز إرغةةام أسةةرى الحةةرب علةةى القيةةام بمعمةةال أخةةرى غيةةر الفئةةات

التاليةةة :الز ارعةةة ،الصةةناعات ادنتاجيةةة والتحويليةةة أو اسةةتخراج الخامةةات ،أعمةةال النقةةل والمناولةةة
التةةي لةةيإ لهةةا طةةاب عسةةكري ،األعمةةال التجاريةةة والفنةةون والحةةرف ،الخةةدمات المنزليةةة ،خةةدمات

المناف العامة التي ليإ لها طاب عسكري".
()76
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()78

وهتا ما أكدت عليه المادة ( )2من الئحة الهاي" ،بمن العمل ينبغي أال يرتبط باألعمال الحربية.

( )77المادة ( )02من اتفاقية جنيف الهالهة ،لسنة 6202م.
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كما نصت المادة ( )96على "ضرورة أن يتلقى األسرى التدريب الالزم لعملهم وأن يزودوا بوسائل
الوقاية المناسبة للعمل التي يكلفون به .وحظرت االتفاقية الهالهة استخدام األسرى في العمل علةى

إزالة األلغام ،حيث ظهر هتا السلوع عند نهاية الحرب العالمية الهانية ،حيث أجبرت فرنسا أسرى
الحرب على القيام بإ ازلةة مةا خلفتةه الحةرب مةن ألغةام فةي أ ارضةيها والتةي كانةت تقةارب مائةة مليةون

لغم ،ونتج عنها مقتل اآالف من األسرى".

لتلع نصت المةادة ( )96علةى "ال يجةوز تشةغيل أي أسةير حةرب فةي عمةل غيةر صةحي أو خطةر

كإزالة األلغام ،وال يكلف أي أسير بعمل ممكن اعتبار مهنياً ألفراد قوات الدولة الحاجزة".

ويجب على الدولة الحاجزة أن تراعي فترات الراحة اليومية واألسبوعية واألجور المالئمةة والمراقبةة

الطبية وفقاً لما ورد في نصوص المواد ( )99 ،90 ،92من االتفاقية على الشكل التالي:

الم ةةادة (" :)92يج ةةب أال تتج ةةاوز م ةةدة العم ةةل الي ةةومي لألس ةةرى م ةةدة العم ةةل المس ةةموح به ةةا للعم ةةال
المدنيين من رعايا الدولة الحاجزة التين يؤدون العمل نفسه فةي المنطقةة ،كمةا يجةب مةنحهم سةاعة

راحة في منتصف العمل اليومي ،بادضةافة إلةى ال ارحةة األسةبوعية ،لمةدة  60سةاعة ،التةي يفضةل
أن تكون في اليوم المقرر للراحة في دولة منشمهم".

المةةادة (" :)90تحةةدد أجةةور عمةةل األسةةرى طبق ةاً ألحكةةام المةةادة ( )26مةةن االتفاقيةةة والتةةي تةةنص
على" :يحصل أسرى الحةرب مةن السةلطات الحةاجزة مباشةرة علةى أجةر مناسةب عةن عملهةم ،تحةدد
السلطات المتكورة معدله ،على أال يقل بمي حال عن رب فرنع سويسري عن يوم العمل الكامل".

المادة (" :)99يجري فحص طبي ألسرى الحرب للتحقى من قدرتهم على العمل بصفة دورية ،م
مراعاة طبيعة العمل التي سيقومون به".

حادي عشر :األسرى وسلطات الدولة الحاجزة:

يخضة األسةةرى للسةةلطة المؤقتةةة للدولةةة الحةةاجزة ،ويكونةةون علةةى عالقةةة مباشةرة بهةةا .فهةةي مسةةئولة
عةةن حيةةاتهم ومعةةاملتهم ،وال يحةةى لهةةا أن تةةنقلهم خةةارج أ ارضةةيها إال إتا اقتضةةت مصةةلحتهم تلةةع،

شرط أن تكون الدولة التةي سةينقلون إليهةا طرفةاً موقعةاً علةى االتفاقيةة وقةادرة علةى تطبيةى أحكامهةا
وفق ةاً لةةنص المةةادة ( )00المةةتكورة أعةةال  ،وتتمهةةل عالقةةة األسةةير فةةي الدولةةة الحةةاجزة فةةي النقةةاط

التالية(:)79

 .1شكاوى األسرى ومطالبهم:

يحى لألسرى توجيةه شةكواهم مباشةرة إلةى السةلطة المعنيةة فةي حةال أخلةت بتطبيةى أحكةام االتفاقيةة

الت ةةي وض ةةعت أحكامه ةةا لحم ةةايتهم ل ةةتلع تف ةةرا الم ةةادة ( )06عل ةةى الدول ةةة الح ةةاجزة إع ةةالن ن ةةص
()79
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االتفاقي ةةة ومالحقه ةةا فة ةةي ك ةةل معس ةةكر وبلغة ةةة األس ةةرى ،كمةةةا تس ةةلم نس ةةخ منهةةةا لألس ةةرى الةةةتين ال
يسةةتطيعون الوصةةول إلةةى النسةةخ المعلنةةة .ويحةةى لألسةةرى انتخةةاب أشةةخاص يمهلةةونهم فةةي النيابةةة
عنهم أمام سلطات الدولة الحاجزة ،والدولة الحامية إن وجدت ،اللجنة الدوليةة للصةليب األحمةر أو

أي منظمةةة إنسةةانية أخةةرى ،ويتمتة األسةةرى المنتخبةةون بامتيةةازات وظيفيةةة تسةةاعدهم علةةى االهتمةةام
بشئون زمالئهم في إطار ما تسم به االتفاقية.
 .5التأديب والجزام:

يتمتة األسةةرى بحقةةوى تتمهةةل فةةي المعاملةةة الحسةةنة التةةي يجةةب أن يتلقوهةةا مةةن قبةةل الدولةةة الحةةاجزة

أهنةةاء وقةةوعهم فةةي األسةةر .بالمقابةةل تفةةرا علةةيهم واجبةةات ،تتمهةةل فةةي خضةةوعهم لق ةوانين ول ةوائ

وأوامةةر الدولةةة الحةةاجزة المطبقةةة علةةى قواتهةةا المسةةلحة .واتا ارتكةةب األسةةير مةةا يخةةالف تلةةع ،فإنةةه

يتعةةرا للتمديةةب أو الجةزاء وفقةاً ألحكةةام االتفاقيةةة التةةي ت ارعةةي "ظةةروف التخفيةةف" وال تبةةي عقةةاب

األسةةير إال بفعةةل معاقةةب عليةةه ،ويخضة فةةي تلةةع لسةةلطة المحةةاكم العسةةكرية إال إتا كانةةت ق ةوانين
الدول ةةة الح ةةاجزة ت ةةنص عل ةةى اختص ةةاص القض ةةاء الم ةةدني لقواته ةةا المس ةةلحة ،ول ةةتات األفع ةةال الت ةةي

اقترفها األسير ،وبشرط تةوافر الضةمانات القضةائية وفقةاً للمةادة ( )60التةي نصةت علةى "ال يحةاكم
أسير الحرب لمجرد اشتراكه في العمليةات العدائيةة ،ولكةن يجةوز محاكمتةه فةي حةال اقت ارفةه جريمةة

جنائيةةة أو جريمةةة حةةرب .وفةةي هةةت الحالةةة ،تجةةوز مواصةةلة احتجةةاز حتةةى تنفيةةت الحكةةم المفةةروا.
ويحةةاكم أسةةير الحةةرب بمحكمةةة عسةةكرية ،مةةا لةةم تسةةم تشةريعات الدولةةة الحةةاجزة صةراحة للمحةةاكم

المدنيةةة فةةي محاكمةةة أي مةةن أف ةراد ق ةوات الدولةةة الحةةاجزة عةةن المخالفةةة نفسةةها التةةي يالحةةى أسةةير

الحةةرب قضةةائياً بسةةببه" .وال يحةةاكم أسةةير الحةةرب بواسةةطة أي محكمةةة أيةاً كةةان نوعهةةا إن لةةم تتةةوفر

فيهةةا الضةةمانات األساسةةية المتعةةارف عليهةةا عمومةاً مةةن حيةةث االسةةتقالل وعةةدم التحيةةز وخصوصةاً
ضمان حقوى ووسائل الدفاع لألسير المنصوص عليها في (المادة  )649من االتفاقية".

ويحظر معاقبة األسير على تات الفعل أكهر مةن مةرة واحةدة ،وفقةاً لمةا جةاءت عليةه المةادة (.)62
وتحظر العقوبات الجماعية التي تتخت بحى األسرى عن أفعةال فرديةة لةم يقترفوهةا ،وهةتا مةا أكةدت

عليةةه الم ةةادة ( )62مةةن االتفاقي ةةة الهالهةةة ( ،)80كم ةةا ق ةةررت االتفاقيةةة ش ةةروطاً دقيقةةة أهن ةةاء محاكم ةةة

األسةةير – عنةةد اقت ارفةةه ألفعةةال معاقةةب عليهةةا جنائي ةاً  -والتحقيةةى معةةه وتنفيةةت الحكةةم ،كمةةا كفلةةت
االتفاقية لألسةير الحةى فةي الةدفاع ،والطعةن باألحكةام الصةادرة بحقةه .وفةي حةال تةم إصةدار الحكةم
بادعدام فال ينفت قبل ستة أشهر من تاريخ تسلم الدولة الحامية ادشعار بتلع (.)81

()80

وفةي حةةال حةةاول األسةةير الفةرار ،وتةةم القةةبا عليةةه مةةن جديةةد فةةال توقة عليةةه إال عقوبةةة تمديبيةةة ،وال يجةةوز أن

()81
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تزيد مدة العقاب التمديبي عن ( )24يوماً ،واتا وض األسير قيد الحبإ االحتياطي فال تتجاوز مدته ( )60يوماً.
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رأي الباحث:

يةةرى الباحةةث أن دولةةة االحةةتالل "ادس ةرائيلي" تسةةي معاملةةة األسةةرى الفلسةةطينيين ،حيةةث أنهةةا لةةم
تعةةاملهم بإنسةةانية ،ولةةم تقةةدم لهةةم الرعايةةة الصةةحية ،ولةةم تحتةةرم شخصةةيتهم ،ولةةم تسةةاو بيةةنهم ،ولةةم

تحت ةةرم ش ةةعائرهم الديني ةةة ،ول ةةم تس ةةم له ةةم بممارس ةةة األنش ةةطة الرياض ةةية ،ول ةةم تق ةةدم له ةةم ادعاش ةةة

الالزمة ،ولم تسم لهم االتصال بالعالم الخارجي ،وقامت باحتجازهم في أماكن مهينة.
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المطلب الثالث

الحماية القانونية لألسرى بعد انتهام األسر
تنتهي حالة األسر بإحدى الحةاالت التةي تطة أر أهنةاء األسةر ،وتشةمل الوفةاة ،أو الهةرب النةاج  ،أو

عودة األسرى إلى أوطانهم ،أو إيوائهم في بلةد محايةد ،بسةبب ظةروفهم الصةحية ،ويمكةن أيضةاً أن
ينتهي األسر بإعادة األسرى إلى أوطانهم بعد انتهاء العمليات العسةكرية ،إال أن هةتا لةيإ بةاألمر

الس ة ةةهل ،ألن تل ة ةةع يبق ة ةةى ره ة ةةن إدارة الدول ة ةةة الح ة ةةاجزة بالوف ة ةةاء بالت ازمه ة ةةا اتج ة ةةا الق ة ةةانون ال ة ةةدولي
ادنساني(.)82

والمادة ( )666من االتفاقية تنص علةى أنةه "يفةرج عةن أسةرى الحةرب ويعةادون إلةى أوطةانهم دون
إبطاء بعد انتهاء األعمال العدائية الفعلية" ،م تطبيى الشروط المتعلقة فةي النقةل التةي وردت فةي

المة ةواد ( ،)06 ،02 ،02كم ةةا ت ةةرد له ةةم األش ةةياء تات القيم ةةة الت ةةي ص ةةادرتها الدول ةةة الح ةةاجزة عن ةةد
االعتقةةال ،ويسةةم لهةةم أن يمخةةتوا أدواتهةةم الشخصةةية والم ارسةةالت التةةي وصةةلت إلةةيهم أهنةةاء فت ةرة

األسر ،ضمن الوزن المحدد لهم.

وفي حال انتهاء الحرب ورفا الدولة الحاجزة ادفراج عن األسرى لديها ،فةإن هةتا الةرفا يعتبةر

مخالفة جسيمة ألحكام اتفاقية جنيف الهالهة ،ويعتبر جريمةة مةن جةرائم الحةرب وفقةاً ألحكةام ميهةاى

المحكم ةةة الجنائي ةةة الدولي ةةة والبروتوك ةةول األول ،وتج ةةدر ادش ةةارة ب ةةمن انته ةةاء الح ةةرب م ةةن الناحي ةةة
القانونيةة ال يتحقةةى بوقةف العمليةةات الحربيةة أو إعةةالن انتهةةاء حالةة الحةةرب ،إنمةا يجةةب أن يصةةدر

إعالن رسمي بانتهاء حالة الحرب.

وبموج ة ةةب الم ة ةةادتين ( )664 ،642م ة ةةن االتفاقي ة ةةة ،يلق ة ةةى عل ة ةةى ع ة ةةاتى الدول ة ةةة الح ة ةةاجزة االلتة ة ةزام
بإعادة(:)83

.6

أسةةرى الحةةرب المصةةابين بةةممراا خطي ةرة إلةةى أوطةةانهم بغةةا النظةةر عةةن العةةدد والرتبةةة،

.6

أسرى الحرب التين تكون صحتهم العقلية والبدنية مهددة بشكل خطير إتا استمر أسرهم.

.2

الجرحى والمرضى التين ينتظر شفاؤهم خالل عام من تاريخ ادصابة.

وتلع بعد أن ينالوا قسطاً كافياً من الرعاية الطبية يمكنهم من السفر.

( )82المادة ( )66 ،64من اتفاقية جنيف الهالهة ،لسنة 6202م.
()83
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رأي الباحث:

ويةةرى الباحةةث أن مةةن حةةى األسةةرى الفلسةةطينيين الةةتين يةةتم ادف ةراج عةةنهم مةةن سةةجون االحةةتالل

"ادسرائيلي" أن يعةودوا إلةى أمةاكن سةكناهم فةي األ ارضةي الفلسةطينية ،وأن ال يةتم نفةيهم إلةى خةارج
حدود فلسطين.

61

المبحث الثالث

المقاتل وغير المقاتل في القانون الدولي اإلنساني
تمهيد وتقسيم:

ظل ةةت الن ازع ةةات المس ةةلحة عب ةةر الت ةةاريخ وال ةةى زم ةةن غي ةةر بعي ةةد ،كهية ة اًر م ةةا تقض ةةي عل ةةى األخض ةةر
واليةةابإ ،فكةةان كةةل مةةن ينتمةةي إلةةى إحةةدى الفئتةةين المتقةةاتلتين ينطبةةى عليةةه وصةةف العةةدو ،بالتةةالي

اء كان مقاتالً أو غير مقاتل ،األمةر الةتي
يكون عرضة ألبش صور القتل والتعتيب والتنكيل ،سو ً
كان يؤدي إلى هبة جمي أفراد المجتم للةدفاع عةن الةوطن أو الةدين أو الةنفإ ،ددراكهةم المسةبى

بالمصةير المشةةؤوم إن كانةةت الغلبةةة مةن نصةةيب عةةدوهم ،فتميةةزت تلةع الن ازعةةات بالشةةمولية واتسةةاع

نطاقهةةا ،وكهةةرت ضةةحاياها ،فلةةم يكةةن هنةةاع أدنةةى تمييةةز بةةين المقةةاتلين وغيةةر المقةةاتلين ،ولةةم يكةةن
اء ،فاستوى المقاتل القانوني م المقاتل
هناع تمييز حتى بين المقاتلين أنفسهم ،فكانوا جميعهم سو ً
غير القةانوني ،واكتسةبوا نفةإ الصةفة ،األمةر الةتي جعةل المجةرم الةتي يهةوى القتةل كالمقاتةل الةتي
يقاتل في سبيل قضية يؤمن بها ،مما ساهم في جلب مآإ إضافية لانسانية هي في غنى عنها،

األمر التي جعل رجال القانون والساسة يةتهبون أوالً إلةى إقةرار تمييةز بةين المقاتةل وغيةر المقاتةل،
ليحدد نظام قانوني لكل منهما.

وعلى هدي ما تقدم ،فقد تم تقسيم هتا المبحث على النحو التالي:
 -المطلب األول :الوض القانوني للمقاتل في القانون الدولي ادنساني.

 -المطلب الهاني :التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين في القانون الدولي ادنساني.
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المطلب األول

الوضع القانوني للمقاتل في القانون الدولي اإلنساني
إن العمل الدولي التي كرإ من أجل إيجاد ضوابط تحكم عملية استخدام القوة بعدما استعصى

القضاء عليها نهائياً ،تجسد في مجموعة من االتفاقيات الدولية شكلت في مجملها ما يعرف
بالقانون الدولي ادنساني ،هتا القانون في األساإ لم يوجه لكل من يحمل سالحه ليقتل أو يهدد

أمن واستقرار الغير ،ألنه ببساطة ال يوفر مموى لمجرمين يلجؤون إليه عند ادحساإ بالخطر

ليتحصنوا بالحماية التي يوفرها ،ألنهم مجرمون وال عالقة لهم بالقانون الدولي ادنساني.

هتا قانون وجد أساساً لينظم سلوع فئات معينة من المقاتلين ويوفر لهم الحماية والضمانات
القانونية الكافية ،على أساإ المركز القانوني التي يتمتعون به ،بغا النظر عن

العمل

العدائي التي يمارسونه ،هت الفئات محددة في القانون الدولي ادنساني على سبيل الحصر والتي

يوصف أفرادها بكونهم مقاتلين شرعيين ،وتتمهل أساساً في المقاتلين ضمن القوات المسلحة
النظامية ،وهم األفراد التين يمتهنون مهنة الحرب ،مجندين من طرف الدولة ضمن جهاز
عسكري منظم هدفه السهر على أمن الدولة و شعبها والدفاع عنها وعن مصالحها القومية ،كما

يوجد هناع المقاتلون ضمن القوات المسلحة غير النظامية كحالة التطوع و الهبة الشعبية،
بادضافة الى أفراد المقاومة الشعبية المسلحة التي انتزعت بالقوة اعتراف المجتم الدولي بشرعية

نضالها ،واكتسب أفرادها صفة المقاتلين الشرعيين نظ اًر لسعيها الجبار وتطلعها للحرية ونضالها
البطولي في سبيل قضيتها ،مهلما هو عليه الشمن في الوطن العربي خاصة في فلسطين و

العراى ،ومواطن أخرى من العالم (.)84

يتناول هتا المطلب الوض القانوني للمقاتل في القانون الةدولي ادنسةاني ،مةن خةالل التطةرى إلةى

المقاتلين حسب اتفاقية الهاي ،والمقاتلين حسب اتفاقية جنيف ،وتلع على النحو التالي:

أوالً :المقاتلون حسب اتفاقية الهاي:

سةةعى قةةانون الهةةاي ( )6242 -6622إلةةى التوفيةةى بةةين نظ ةريتين كانتةةا تتجاتبةةان تحديةةد وض ة

المقاتةةل فةةي أوروبةةا فةةي النصةةف الهةةاني مةةن القةةرن التاس ة عشةةر ،حيةةث كانةةت الةةدول الكبةةرى تةةرى
حصر المقاتلين في أفراد القوات المسلحة النظامية ،أما الدول الصغيرة فكانت ترى توسي النطةاى

القانوني حيث يشمل جمية أفةراد المقاومةة أيضةاً ،وكةان تعةارا النظةريتين سةبباً مةن أسةباب فشةل
()84

جمةةال رواب ،الوض ة القةةانوني للمقاتةةل فةةي القةةانون الةةدولي ادنسةةاني ،رسةةالة ماجسةةتير غيةةر منشةةورة ،جامعةةة

سعد دحلب ،الجزائر6442 ،م ،ص  92وما بعدها.
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محاوالت تةدوين قواعةد الحةرب السةابقة لالئحةة الهةاي حةول الحةرب البريةة الصةادرة عةام 6622م،

والمعدلة في عام 6242م ،وبعدها تهب قانون جنيف إلى توسي تعريف المقاتل على نحو أشمل

من تلع (.)85

وتقتضي المادة الهالهة من الئحة الهاي أن (أسرى الحرب) هم األفراد المنتمون إلى إحدى الفئات

اآتية ،والتين يقعون تحت سلطة العدو (:)86

.6

أفراد القوات المسلحة لطرف نةزاع ،وكةتلع أعضةاء المليشةيات وفةرى المتطةوعين المنتمةين

.6

أف ةراد المليشةةيات األخةةرى ،وأعضةةاء فةةرى المتطةةوعين األخةةرى بمةةن فةةيهم أعضةةاء حركةةات

إلى هت القوات المسلحة.

المقاومة المنظمة المنتمية لطرف في نزاع والعاملين في داخل أو خارج أراضيهم ،حتى ولو كانت

هت األراضي محتلة.

ويشترط أن تكون هت المليشيات أو فةرى المتطةوعين بمةا فيهةا حركةات المقاومةة المنظمةة تسةتوفي

الشروط األربعة التالية (:)87

 قيادة شخص مسؤول عن مرؤوسيه. عالمة مميزة تعرف عن بعد. حمل السالح بشكل ظاهر..2

 -احترام قوانين الحرب وأعرافها.

هبة الجماهير (االنتفاضة الشعبية).

وبالنسبة لسكان األراضي غير المحتلة التين يحملةون السةالح باختيةارهم تلقائيةاً عنةد اقتةراب العةدو

في شكل هبة جماهيرية أو نفير عام لهم صفة المقاتلين أيضاً ،وتلع بتوافر شرطين هما (:)88
 -أن يحملوا السالح بشكل ظاهر.

 -أن يحترموا قواعد الحرب وأعرافها.

()85
()86

عامر الزمالي ،مرج سابى ،ص .699
جان بيكتيه" ،القانون ادنساني وحماية ضةحايا الحةرب" ،الطبعةة األولةى ،ورقةة عمةل مدرجةة فةي كتةاب مةدخل

في القانون ادنساني الدولي والرقابة الدولية على استخدام األسلحة ،تحرير شريف بسيوني6222 ،م ،ص .292

()87

رجةةب مت ةةولي" ،الحمايةةة الدولي ةةة للمقةةاتلين أهن ةةاء الن ازعةةات الدولية ةة المسةةلحة" ،دار النهض ةةة العربيةةة ،الق ةةاهرة،

()88

المادة ( )6من الئحة الهاي ،لسنة 6242م.

6449م ،ص .62
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أما غير المقاتلين التين ينتمون إلى القوات المسلحة مهل مراسلي الحرب ،والقةائمين علةى التمةوين
التين يقعون في قبضة الخصم فإنهم يعتبرون أسرى حرب شرط أن يكون لهم بطاقة شخصية من

السلطة العسكرية التي يتبعونها (.)89

ثانياً :المقاتلون حسب اتفاقية جنيف:

اتفاقية جنيف الثانية لعام :1151

.1

أبقت اتفاقية جنيف الهانيةة  ،6262وهةي أول اتفاقيةة مةن اتفاقيةات الحةرب تخصةص فقةرات كاملةة
لمعاملةةة أسةةرى الحةةرب ،علةةى مةةا جةةاء فةةي الئحةةة "الهةةاي" وأضةةافت إليهةةا "جمي ة األشةةخاص فةةي
القوات المسلحة لألطراف المتنازعة التين يقعون في قبضة الخصم أهناء العمليات الحربية البحرية

أو الجوية ( ،)90كما أبقت االتفاقية تاتهةا علةى صةيغة المةادة ( )62مةن الئحةة الهةاي علةى حالهةا
غير المقاتلين التين يتبعون القوات المسلحة (.)91

وكةةان مةةن أهةةم االتفاقيةةات التةةي صةةيغت فةةي اجتمةةاع تمةةوز  6262فةةي جنيةةف والةةتي دعةةت إليةةه

الحكومة السويسرية حيث اجتم ممهلو ( )02دولة ليتوصلوا إلى صياغة اتفاقيتين األولـى :كانةت
تتعلةةى بتحسةةين ظةةروف الجنةةود الجرحةةى والمرضةةى فةةي الميةةدان ،والثانيــة :كانةةت تتعلةةى بمعاملةةة

أسةةرى الحةةرب وكانةةت تتةةملف مةةن ( )02مةةادة ( ،)92قةةد نصةةت علةةى مبةةدأ المعاملةةة ادنسةةانية لفائةةدة

أس ةةرى الح ةةرب مة ة ادش ةةارة إل ةةى حظ ةةر العن ةةف وادهان ةةة ض ةةدهم ووج ةةوب احتة ةرام ش ةةخص األس ةةير
وشرفه.

مما يؤخت على اتفاقية جنيف الهالهة لسنة 6262م أنها ،كما سبى وأشرنا ،أبقت على مةا جةاء فةي

الئحة الهاي ،وخاصة فيما يتعلى بإعادة األسرى إلى بلدهم بإبرام معاهدة سالم ،ومما يؤخت على

هةةت القاعةةدة مةةا آلةةت إليةةه أوضةةاع الماليةةين مةةن األسةةرى عنةةدما وضةةعت الحةةرب العالميةةة الهانيةةة

أوزارها ،خصوصاً بعد استسالم ألمانيا واحتاللها من قبل الحلفاء ،فلم يعةد هنةاع مجةال لمعاهةدات

سةالم ،كمةةا تةةم مة إيطاليةةا  6202واليابةةان  ،6296أضةف إلةةى تلةةع أن طةرفين مةةن أكبةةر أطةراف
الحرب العالمية الهانية وهما :اليابان واالتحاد السوفيتي لم يبرما معاهدة سالم ولتلةع األسةباب منةت

خلةةت اتفاقيةةة جنيةةف الهالهةةة لسةةنة  6202بشةةمن أسةةرى الحةةرب مةةن ادشةةارة إلةةى ال ةربط بةةين إعةةادة
()89

القةةانون الةةدولي المتعلةةى بسةةير العمليةةات العدائيةةة ،اللجنةةة الدوليةةة للصةةليب األحمةةر ،جنيةةف ،المةةادة الهالهةةة،

6222م ،ص .62

()90
()91
()92

المادة ( )6من اتفاقية جنيف الهالهة لسنة 6262م.
المادة ( )6من اتفاقية جنيف الهالهة لسنة 6262م.

جيرهاردفةةان غةةالن" ،القةةانون بةةين األمةةم" ،تعريةةب عبةةاإ العمةةر ،بيةةروت ،دار اآفةةاى الجديةةدة6446 ،م ص

.22
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األسرى إلى بالدهم وعقد معاهدة سالم بةين المتحةاربين ،وأوجبةت إعةادتهم دون إبطةاء فةور انتهةاء

العمليات الحربية (.)93
.5

اتفاقية جنيف الثالثة لعام  1141الخاصة بمعاملة أسرى الحرب:

سعى واضعو اتفاقيةة جنيةف الهالهةة لسةنة  6202إلةى توسةي مفهةوم أسةير الحةرب وحةددت الفئةات
الست التالية:
.6
.6

أفراد القوات المسلحة والمليشيات أو الوحدات المتطوعة األخرى التي تشكل جزءاً منها.

أف ةراد المليشةةيات والوحةةدات المتطوعةةة األخةةرى وعناصةةر المقاومةةة المنظمةةة الةةتين ينتمةةون

إلةى أطةراف النةزاع سةواء كةانوا خةةارج أرضةةهم أم داخلهةةا ،وسةواء كانةةت أرضةةهم محتلةةة أم ال ،علةةى

أن تتةةوفر فةةي جمي ة ه ةؤالء األشةةخاص الشةةروط التقليديةةة األربعةةة (قيةةادة مسةةؤولة ،وعالمةةة ممي ةزة،

وسالح ظاهر ،ومراعاة ألحكام الحرب وأعرافها).

.2

أف ةراد الق ةوات المسةةلحة النظاميةةة الةةتين يعلنةةون والءهةةم لحكومةةة أو سةةلطة ال تعتةةرف بهةةا

.0

األش ة ةةخاص ال ة ةةتين يرافق ة ةةون القة ة ةوات المس ة ةةلحة دون أن يكونة ة ةوا ف ة ةةي الواقة ة ة ج ة ةةزءاً منه ة ةةا،

الدولة الحاجزة.

كاألشةةخاص المةةدنيين الموجةةودين ضةةمن أطقةةم الطةةائرات الحربيةةة والم ارسةةلين الح ةربيين ومتعهةةدي

التموين وأف ارد وحدات العمال أو الخةدمات المتخصصةة بالترفيةه عةن العسةكريين شةريطة أن يكةون
لديهم تصري من القوات المسلحة التي يرافقونها.

.9

أفراد أطقةم المالحةة بمةن فةيهم القةادة والمالحةون ومسةاعدوهم فةي السةفن التجاريةة أو أطقةم

الطةةائرات المدنيةةة التابعةةة ألط ةراف الن ةزاع الةةتين ال ينتفعةةون بمعاملةةة أفضةةل بمقتضةةى أي أحكةةام

أخرى من القانون الدولي.
.2

سكان األراضي غيةر المحتلةة الةتين يحملةون السةالح مةن تلقةاء أنفسةهم عنةد اقتةراب العةدو

لمقاومةةة الق ةوات الغازيةةة ،دون أن يتةةوفر لهةةم الوقةةت لتشةةكيل وحةةدات مسةةلحة نظاميةةة ش ةريطة أن
يحملوا السالح جه اًر ،وأن يراعوا قوانين الحرب وعاداتها (.)94

وتضيف االتفاقية الهالهة فئتين أخريين لهما الحى في معاملة أسير الحرب ،وهما:

.6

األشةةخاص الةةتين تعيةةد سةةلطات االحةةتالل اعتقةةالهم بعةةد أن كانةةت أفرجةةت عةةنهم ،بينمةةا ال

تزال العمليات الحربية قائمة خارج األراضي المحتلة وتلع لضرورات تعتبرها ملحة خصوصةاً بعةد

محاولة فاشلة منهم لاللتحاى بقواتهم المحاربة أو رفضهم االنصياع ألمر اعتقالهم.
()93
()94

عامر الزمالي ،مرج سابى ،ص .60
المواد  22-29-0من اتفاقيات جنيف لسنة 6202م.
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األشةخاص المةةتكورين سةةابقاً فةي المةةادة ( )0الةةتين يلتحقةةون بةمرا طةةرف محايةةد أو غيةةر

.6

متحارب ويتم إيواؤهم من طرفه وفى القانون ادنساني ،ويتعين عليه إتا ما قبل على أرضه أسرى

فارين أن يتركهم أح ار اًر ،لكن بإمكانه تحديد أماكن إقامتهم حسب قانون الهاي ( ،)95ويمكةن إيةواء
أسةةرى الحةةرب الةةتين تسةةتوجب حةةالتهم الصةةحية تلةةع فةةي بلةةد محايةةد ( .)96ويمكةةن للدولةةة الحةةاجزة
االتفاى م دولة محايدة لحجز األسرى في أراضي هت األخيرة حتى انتهاء عمليات القتال (.)97

ورغم شمول المادة الرابعة مةن االتفاقيةة الهالهةة ومحاولةة الةنص علةى جمية الحةاالت ،فةإن حةروب

التحريةةر الوطنيةةة ظلةةت خةةارج إطةةار القواعةةد الدوليةةة الموضةةوعة أساسةاً لةةتحكم عالقةةات حربيةةة بةةين
الدول إال إتا استهنينا نظرية االعتراف بصةفة المحةارب ،وبعةدها المةادة الهالهةة المشةتركة التفاقيةات

جنيةةف لعةةام 6202م ،ومةةن هنةةا انبهقةةت فك ةرة صةةياغة أحكةةام وقواعةةد جديةةدة تالئةةم واق ة حةةروب
التحرير وكان من نتاج تلع ما أقر البروتوكول األول لعام .)98( 6222

البروتوكول األول لعام  6222ادضافي التفاقيات جنيف :حيةث تةم توسةي تعريةف أسةير

.2

الحرب في البروتوكول األول بالمقارنة بالتعريف الوارد في اتفاقية جنيف الهالهة لعام .6202

وبموج ةةب البروتوك ةةول األول أص ةةب تعري ةةف أس ةةير الح ةةرب يش ةةمل جمية ة أفة ةراد القة ةوات المس ةةلحة
والمجموعات والوحدات المسلحة التي تكةون تحةت قيةادة مسةؤولة ،كمةا يفيةد مةن هةت األحكةام أفةراد

حرب العصابات التين ليإ لهةم زي خةاص حتةى إتا كةانوا يتبعةون كيانةات ال يعتةرف بهةا الطةرف

الخصم (.)99

وقد نةص البروتوكةول األول علةى أن جمية أفةراد القةوات المسةلحة ملتزمةون بةاحترام قواعةد القةانون

الدولي ادنساني .ولكن تلع ال يعد شرطاً لمن الوضة القةانوني ألسةير الحةرب فةي حالةة وقةوعهم

فةي قبضةةة العةدو ،وبالمقابةةل يلتةةزم أفةراد القةوات المسةةلحة بةمن يميةةزوا أنفسةةهم عةن السةةكان المةةدنيين

علةةى األقةةل بحمةةل السةةالح علنةاً فةةي أهنةةاء القتةةال ويمكةةن أن يةةؤدي عةةدم االلتةزام بهةةت القاعةةدة إلةةى

الحرمان من الوض القانوني ألسير الحرب (.)100

()95

المادة ( )62من اتفاقية الهاي لسنة  6242بشمن حقوى وواجبات الدول المحايدة واألشخاص المحايةدين فةي

()96

المادة  664من اتفاقية جنيف الهالهة لسنة 6202م.

الحرب البرية.

()97
()98
()99

المادة  666من اتفاقية جنيف الهالهة لسنة 6202م.
عامر الزمالي ،مرج سابى ،ص .02
عبد الغني محمود ،مرج سابى ،ص .20

()100

فرانسةواز يةةوري" ،نشةةمة وتطةةور القةةانون الةةدولي ادنسةةاني" ،اللجنةةة الدوليةةة للصةةليب األحمةةر ،الطبعةةة الرابعةةة،

جنيف6262 ،م ،ص .64
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وبه ةةتا فق ةةد دخل ةةت ح ةةروب التحري ةةر ال ةةوطني ف ةةي إط ةةار الح ةةروب تات الط ةةاب ال ةةدولي م ةةن خ ةةالل

البروتوكول ادضافي األول ،وأصب مقاتلو هت الحروب يتمتعون بصفة المقاتل القانونية وبحقهم
في وض أسير الحرب عند وقوعهم في قبضة الخصم ،إتا كان طرفاً في البروتوكةول األول طبقةاً

للمادة ( )22فقرة (.)101( )2

وتكتس ةةب الم ةةادة ( )02و( )00م ةةن البروتوك ةةول ادض ةةافي األول أهمي ةةة خاصة ةة لض ةةبطها ش ةةروط
تعريف المقاتل وتمييز عن غير ،حيث تقضي المادة ( )02بوجوب توافر شةرطين فةي أيةة قةوة أو
وحدة أو مجموعة مسلحة وهما القيادة المسؤولة واحترام قوانين الحرب وأعرافها ،بينما تنص المادة

( )00على أنه على المقاتل حمل العالمةة المميةزة والسةالح بشةكل ظةاهر ،وخففةت مةن مقتضةيات
الشةةرطين بالنسةةبة لمقةةاتلي حةةروب التحريةةر م ة التقيةةد بتميةةز أنفسةةهم عةةن السةةكان المةةدنيين أهنةةاء

االستعداد للهجوم (.)102

ولةم يةرد فةي البروتوكةول الهةاني الخةاص بالن ازعةات المسةلحة غيةر الدوليةة تكة اًر لمصةطل األسةةرى،

وان ج ةةاءت الم ةةادة ( )9من ةةه مق ةةررة للحق ةةوى والمعامل ةةة الت ةةي يعطيه ةةا الق ةةانون ال ةةدولي الع ةةام ع ةةادة
لألسرى ،فقد استخدم واضةعو الحةى تعبيةر األشةخاص الةتين قيةدت حةريتهم ،ولعةل تلةع يرجة إلةى
حةةرص الةةدول األطةراف علةةى عةةدم اسةةتخدام اصةةطالح "األسةةرى" ،حتةةى يتسةةنى للدولةةة التةةي تجةةري
العمليةةات العسةةكرية علةةى أرضةةها اتخةةات ادج ةراءات الالزمةةة بشةةمن المتمةةردين مةةن القةةبا علةةيهم

والتحقيى معهم ،ومحاكمتهم بموجب قانونها الوطني (.)103

لق ةةد دعة ةةم البروتوك ةةول الهةةةاني لعة ةةام 6222م الحق ةةوى القضة ةةائية ،به ةةدف ض ةةمان العدال ةةة واحت ة ةرام
مقتض ةةيات المعاملة ةة ادنس ةةانية ،فاألحك ةةام الهام ةةة الت ةةي تض ةةمنها تق ةةرر ض ةةمانات أساس ةةية لجمية ة

األشخاص التين ال يشتركون فةي أعمةال العنةف ،والسةيما األطفةال والنسةاء مةنهم ،كمةا ترسةخ حةى

المعاملة ادنسانية لألشخاص المحرومين من الحرية.

رأي الباحث:

جمي ة الق ةوانين واالتفاقيةةات المتعلقةةة باألسةةرى تكف ةل حقةةوى األسةةرى الفلسةةطينيين ،وتنطبةةى علةةيهم

شروط وقواعد الحماية والمعاملة ادنسانية.

()101
()102

عامر الزمالي ،مرج سابى ،ص .02
س ةةعيد ج ةةويلي" ،الم ةةدخل لد ارسة ةة الق ةةانون ال ةةدولي ادنس ةةاني" ،دار النهض ةةة العربي ةةة ،الق ةةاهرة6446 ،م ،ص

.242

()103

محمود داوم" ،حماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية في القانون الدولي والشةريعة ادسةالمية" ،رسةالة

دكتوراة مقدمة إلى كلية الشريعة والقانون ،جامعة األزهر6222 ،م ،ص .22
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المطلب الثاني

التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين في القانون الدولي اإلنساني
في الوقت التي بدأت فيه قواعد القانون التقليةدي بةالظهور فةي القةرن السةاب عشةر ،لةم تكةن وقتئةت

قيود على وسائل القتال إال تلع القيود التي يضعها المتحاربون اختيا اًر على تصرفاتهم ،ففي القرن
السةةاب عشةةر ،اعتبةةر (جرسةةيوإ)

()104

أن إعةةالن الحةةرب ضةةد رئةةيإ الدولةةة ،بمهابةةة إعةةالن ضةةد

كة ةةل فة ةةرد مة ةةن رعاياهة ةةا بصة ةةفته الفردية ةةة حتة ةةى النسة ةةاء واألطفة ةةال والعج ة ةزة والمرضة ةةى ،فلة ةةم يفة ةةرى

(جرسيوإ) بين المقاتلين وغير المقاتلين ،إال أنه نادى بالرحمة والشفقة لهؤالء الةتين ال يشةتركون
في أعمال القتال(.)105

ومة تقةةدم الحضةةارة ادنسةةانية وتطةةور الةةنظم الفكريةةة ،وبةةروز تةةمهير عةةدد مةةن المفكةرين والقةةانونيين

أمهةةال (بوفنةةدروف) ،و(جةةان جةةاع روسةةو) ( ،)106ظهةةرت بدايةةة تطةةور مبةةدأ التفرقةةة ب ةين المقةةاتلين

وغير المقاتلين ،فيرى (بوفندروف) والتي يعةد ممةهالً لمدرسةة القةانون الطبيعةي فةي القةانون الةدولي

"أن مهم ةةة الح ةةرب تقتص ةةر عل ةةى الجن ةةود ال ةةتين يج ةةب حص ةةولهم عل ةةى ت ةةرخيص م ةةن الدول ةةة حت ةةى
يوصفوا بهتا الوصف (.)107

إن الحرب ليست عالقة رجل برجل ،وانما هي عالقة دولة بدولة ،وأن األشخاص ليسوا أعةداء إال
لفترة مؤقتة ،ال كرجال أو كمواطنين ولكن كجنود وهتا واق كل مجتمة متمةدن" ،كةتلع كمةا نةادى

به روسو ،عدم قتال العدو التي يستسلم (.)108

إال أن مالم ة اسةةتقرار مبةةدأ التفرقةةة بةةين المقةةاتلين وغيةةر المقةةاتلين ،لةةم تظهةةر إال فةةي بدايةةة القةةرن

التاس  ،ففي افتتاح محكمةة الغنةائم الفرنسةية عةام 6646م عبةر عةن هةتا المبةدأ الفقيةه (بورتةاليإ)
بقول ةةه "أن الح ةةرب ه ةةي عالق ةةة دول ةةة بدول ةةة ،ال ف ةةرد بف ةةرد ،وأن األفة ةراد ال ةةتين تتك ةةون م ةةنهم ال ةةدول

المتحاربة ال يكونون أعداء إال بصفة عرضية بوصفهم جنود (.)109
()104

الفقيه الهولندي (جروسيوإ) ،التي أصدر كتابا عن الحرب والسلم ،بعنوان (قانون الحرب) ،سنة 6269م.

()105

صةةالح الةةدين عةةامر" ،مقدمةةة لد ارسةةة قةةانون الن ازعةةات المسةةلحة" ،دار الفكةةر العربةةي ،القةةاهرة6229 ،م ،ص

()106

في كتابه الشهير (العقد االجتماعي).

.600

()107

عمر المخزومي" ،القانون الدولي ادنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدوليةة" ،ط ،6ادصةدار الهةاني ،دار

الهقافة للنشر والتوزي  ،عمان6446 ،م ،ص .609

()108
()109

أمينة حمدان ،مرج سابى ،ص .62

صةةالح الةةدين عةةامر" ،مقدمةةة لد ارسةةة القةةانون الةةدولي العةةام" ،دار النهضةةة العربيةةة ،مطبعةةة جامعةةة القةةاهرة،

6442م ،ص .224
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كما تم ترسيخ هتا المبدأ واالعتراف به علةى نطةاى واسة  ،حينمةا أشةار إلةي أول وهيقةة دوليةة ،فقةد

جةاء فةةي ديباجةة إعةةالن (سةان بيترسةةبررج)

()110

(.)112

( ،)111ويعةد تلةةع إشةارة غيةةر مباشةرة لهةةت التفرقةةة

إن مبدأ التفرقة بين المقاتلين وغير المقاتلين يعد أساسةاً للحمايةة ادنسةانية للمةدنيين ،والعمةل علةى
تجنيبهم ويالت الحرب وشرورهم.

فةةالحرب وسةةيلة وليسةةت غايةةة فةةي حةةد تاتهةةا ،ويجةةب أن تكةةون محةةدودة ،وأن تتوقةةف حالمةةا تفقةةد

قدرتها على خدمة أهداف الدولة.

إال أن قواعةد التفرقةةة بةةين المقةةاتلين وغيةةر المقةةاتلين ،لةةم تعةةد تناسةةب إال الوقةةت الةةتي وضةةعت فيةةه،

حيةةث نشةةم بتوافةةى م ة الظةةروف السياسةةية واالقتصةةادية للعصةةر الةةتي ظهةةر فيةةه ،لةةتا تعةةرا مبةةدأ
التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين لالنتقاد من جانب الفقيه (األنجلو أمريكي) فرفا التسليم به
كمسةةاإ للتفرقةةة بةةين المقةةاتلين والمةةدنيين ،وتهةةب إلةةى أن عالقةةة العةةداء بةةين المتحةةاربين تمتةةد إلةةى

مواطنيهم من المدنيين ،ولكن صفة العداء هت ال تمكنهم من القيام بمعمال القتال ،وال توجه إليهم
هةت األعمةال ،مة التسةةليم بةمن العمةل يجةري علةةى تةوفير الحمايةة لهةم طالمةةا أنهةم ال يسةهمون فةةي

العمليات العدائية.

فقد أصبحت الشعوب أطرافاً في الحروب الحديهة ،نظ اًر لغموا مبدأ التفرقةة بةين المقةاتلين وغيةر
المقاتلين نتيجة لتضافر مجموعة من العوامل وهي (:)113

 .6زيــادة عــدد المقــاتلين :بعةةد أن أصةةبحت كهيةةر مةةن الةةدول تمخةةت بنظةةام التجنيةةد ادجبةةاري
ناهي ةةع ع ةةن ازدي ةةاد أع ةةداد األفة ةراد الالزم ةةة لخدم ةةة ه ةةت الجي ةةوع ،مه ةةل األش ةةخاص ال ةةتين
يساهمون في صناعة األسلحة الالزمة لتسيير الحروب.

 .6تطــور وســائل الحــرب الجويــة وأســاليبها :حيةةث أظهةةرت الحربةةان العالميتةةان أن األطفةةال
والنساء كانوا الفئةة األكهةر تعرضةاً للغةارات الجويةة ،كمةا كةان لظهةور أسةلحة الةدمار تةمهي اًر

بالغاً في القضاء على مبدأ التفرقة بين المقاتلين وغير المقاتلين (فهيروشيما ،وناجةازاكي)

خير مهال على تلع.

()110
()111

إعالن سان بترسبورغ لسنة 6626م بغية حظر استعمال قتائف معينة في زمن الحرب.
أن الهدف الشرعي الوحيد التي ينبغي مراعاته من جانب الدول أهناء الحةرب هةو إضةعاف القةوات العسةكرية

للعدو.

()112

عبد الرحمن الداحول" ،حماية ضحايا الن ازعات المسةلحة :د ارسةة مقارنةة بةين قواعةد القةانون الةدولي والشةريعة

()113

عمر المخزومي ،مرج سابى ،ص .60

ادسالمية" ،جامعة القاهرة ،مصر6442 ،م ،ص .066

69

 .2اللجوم إلى أساليب الحرب االقتصـادية :لقةد ظهةر فةي الحةروب الحديهةة اسةتخدام أسةاليب
الحرب االقتصادية لقهر إرادة العدو.

ومةةن الجةةدير تكةةر أن اللجةةوء إلةةى أسةةاليب الحةةرب االقتصةةادية يعكةةإ آهةةار المباش ةرة علةةى غيةةر
المقاتلين أكهر من المقاتلين أنفسهم ،فقد اعتبرت بريطانيةا فةي الحةرب العالميةة األولةى الطعةام مةن

المهربات المطلقة على نحو ال يميز بين المقاتلين وغير المقاتلين (.)114

بةةالموازاة مة العوامةةل السةةابقة الةةتكر تبةةرز عوامةةل خاصةةة تزيةةد مةةن غمةةوا التفرقةةة بةةين المقةةاتلين

والمةةدنيين فةةي األقةةاليم المحتلةةة ،وتلةةع لخصوصةةية الوضة فةةي هةةت األقةةاليم ،حيةةث تنةةدل الهةةورات

الش ة ةةعبية الت ة ةةي تقت ة ةةرن بالنزع ة ةةة الوطني ة ةةة ل ة ةةدى جم ة ةةاهير الش ة ةةعوب ب ة ةةداف م ة ةةن المب ة ةةاد واألفك ة ةةار
الديموقراطية ،وخصوصاً حقهم في تقرير مصيرهم وما يقابلها من بطع وارهاب دولة االحتالل.

فكل يوم ينقل ادعالم الدولي المتطور مشاهد حية بما يالقيه هةؤالء األبريةاء مةن المةدنيين ،وعلةى

األخص في فلسطين المحتلة.

إن مبدأ التفرقة بين المقاتل وغير المقاتل عمل على حماية المقاتلين ،وفرى بينهم وبين المدنيين

التين ال يشتركون في أعمال القتال ،ورغم صعوبات إعماله ،نتيجة التطور الهائل في وسائل
وأساليب القتال ،وكهرة الجيوع في الدول ،إال أنه خفف المشقة والويالت عن المقاتلين والمدنيين،

األمر التي أدى إلى ترشيد توجيه العمليات العسكرية باتجا المدنيين والعسكريين (.)115

أوالً :المقاتل غير الشرعي:

ويشمل الجواسيإ والمرتزقة وادرهابي والجندي الفار من الجندية والجندي التي عمل ضمن

قوات العدو.

يقول األستات فيليب ساندز" :يرج تعبير المقاتلين غير الشرعيين لقرار المحكمة العليا األمريكية
في منتصف األربعينات وفي سياى الحرب العالمية الهانية ،حيث خرجت المحكمة األمريكية بهتا
المصطل  ،وبينما يقر عدد قليل من خبراء القانون الدولي بمفهوم المقاتلين غير الشرعيين ،إال

أن األغلبية العظمى منهم ال تقر به (.)116

()114
()115
()116

مفيد شهاب وآخرون" ،دراسات في القانون الدولي ادنساني" ،دار المستقبل العربي6444 ،م ،ص .646
محمد عزيز ،مرج سابى ،ص .262

فيلي ةةب س ةةاندز ،الوالي ةةات المتح ةةدة بمواجه ةةة الق ةةانون ال ةةدولي ف ةةي العة ةراى ،ف ةةي حة ةوار ل ةةه مة ة ش ةةبكة ادتاع ةةة
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المقاتل غير الشرعي يمكن تعريفه على أنه" :وصف جمي األشخاص التين

إن مصطل

يشتركون بدور مباشر في األعمال العدائية دون ترخيص لهم بتلع ،وبالتالي ال يمكن تصنيفهم

في فئة أسرى الحرب لدى وقوعهم في قبضة العدو" (.)117

وفي قرار المحكمة األمريكية العليا عام 6206م في قضية كويرين ،فقد تهبت إلى أن األشخاص

التين يدخلون أرا الواليات المتحدة األمريكية خلسةً عبر أرا العدو متنكرين بالزي المدني،

بمن فيهم الرعايا األمريكيين ،التين يعملون طبقاً لتوجيهات ومساعدات القوات المسلحة للعدو،
لغرا ارتكاب األعمال العدائية والتخريب والجاسوسية وتدمير آلة الحرب والحياة هم مقاتلون

غير شرعيين.

أما قانون المحاكم العسكرية األمريكية فقد أشار إلى مصل المقاتل غير الشرعي ،بمنه الشخص

التي شارع في أعمال عدائية في الواليات المتحدة أو قدم دعماً مادياً ألعمال عدائية ضد
الواليات المتحدة وهتا يتضمن أعضاء تنظيم القاعدة وحركة طالبان أو أي جهات مرتبطة

بهما(.)118

ثانياً :التمييز بين المقاتلين الشرعيين والمقاتلين غير الشرعيين:

إن تصنيف المقاتلين في إطار سير العمليات العدائية إلى مقاتلين شرعيين ومقاتلين غير شرعيين

يبرز أوجه االلتقاء واالختالف بين كل من الفئتين على النحو اآتي:
 .1من حيث االشتراك في العمل العدائي:

إن كل من المقاتل الشرعي والمقاتل غير الشرعي يشتركان بصورة مباشرة في العمليات القتالية،

غير أن المقاتل الشرعي يعد مرخصاً لالشتراع في تلع العمليات ،مما يضفي شرعية على
صفته وأفعاله باعتبار يمهل إحدى الفئات التي أشارت إليها المادة الرابعة في االتفاقية الهالهة

والمادة ( )02من البروتوكول ادضافي األول ،وبالتالي فإنه ال يمكن معاقبته بمجرد اشتراكه في
العمل العدائي ،على خالف المقاتل غير الشرعي ،التي ال يحمل مهل تلع ادجازة أو

الترخيص ،مما يجعله عرضةً للمساءلة والعقاب بمجرد االشتراع في العمل العدائي (.)119

George. H. Aldrich, The Taliban Al-Qaida and the detdmination of illegal
()118
()119

()117

combatants, American, journal of international law, VOL. 96, 2002, P892.
قانون المحاكم العسكرية األمريكي /62 ،تشرين األول عام 6442م.
إياد أبةو مصةطفى ،الوضة القةانوني للمقاتةل غيةر الشةرعي فةي ضةوء قواعةد القةانون الةدولي ادنسةاني ،بحةث

مقدم لنيل درجة الماجستير فةي القةانون الةدولي ،معهةد البحةوث والد ارسةات العربيةة ،القةاهرة ،مصةر6469 ،م ،ص
 29وما بعدها.
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 .5من حيث طبيعة األعمال المرتكبة أثنام سير العمليات الحربية:
هناع اختالف جوهري بين كال الفئتين ،حيث إن حى المساهمة في العمل العدائي للمقاتل

الشرعي بكل فئاته تجعله مرخصاً الستخدام القوة لقتل الخصم وتدمير أعيانه العسكرية ،دون أن
تترتب عليه أية مسئولية شخصية عن أفعاله المشروعة التي تق ضمن سياى النزاع المسل  ،وان

كانت تمهل خرقاً للقوانين المدنية أو كان سلوكه يمهل جريمة خطيرة في وقت السلم ،وعلة تلع أن
تلع األفعال يعد مسموحاً بها طبقاً لقوانين الحرب وأعرافها ،ما لم تشكل انتهاكاً لهت القوانين

واألعراف وخروجاً على القانون الدولي ادنساني ،فإن المقاتل الشرعي حينها يكون متهماً بكونه

قد ارتكب جريمة حرب .وبالتالي فإنه يخض للمحاكمة أمام المحاكم المختصة.

أما المقاتل غير الشرعي فإن عدم كونه مرخصاً لالشتراع في العمل الحربي ،وغير متمت

بحصانة المقاتل الشرعي ،يجعله مسئوالً بصورة شخصية عن أفعاله التي يقترفها أهناء العمل

العدائي والتي تمهل خروجاً على قواعد وأعراف الحرب ،وبالتالي فهو يخض للمحاكمة بمجرد
حمله السالح إضافة دمكانية مهوله أمام المحاكم العسكرية (.)120

 .2من حيث الوضع القانوني عند الوقوع في قبضة العدو:

في حالة اقتراف المقاتل فعالً قتالياً ووقوعه بيد العدو ،ينبغي التمكد من وضعه القانوني فإتا كان
تلع المقاتل ينتمي إلى إحدى الفئات المشاركة في المادة ( )0من اتفاقية جنيف الهالهة والمادة

( )02من البروتوكول ادضافي األول ،فإنه يكون عرضةً لالعتقال واالحتجاز من قبل دولة

الخصم إال أنه يتمت كمقاتل شرعي بوض ومعاملة أسرى الحرب طبقاً التفاقية جنيف الهالهة،
التي بدورها تنص على مبدأين رئيسين ضمن مباد أخرى (:)121

 عدم جواز محاكمة ومعاقبة أسير الحرب لمجرد المشاركة في العمل العدائي. معاملة جمي أسرى الحرب معاملة إنسانية منت وقوعهم في قبضة الخصم حتى إعادتهمإلى أوطانهم.

أما المقاتل غير الشرعي ،فإنه ال يتمت بوض ومعاملة أسرى الحرب ،لعدم استيفاء متطلبات هتا

الوض  ،طبقاً التفاقية جنيف الهالهة ،وبالتالي فهو يواجه خط اًر مزدوجاً:

 في حالة مجرد اشتراكه في األعمال العدائية ،فإنه يتهم بارتكاب أفعال قد ال تعد جرائم،فيما لو كان يتمت بوض أسير الحرب.

 حرمانه من الضمانات ادجرائية المخولة ألسرى الحرب ،حتى وان كانت األفعال التييتهم باقترافها تخض للعقوبة ،عدا جرائم الحرب.
()120
()121

إياد أبو مصطفى ،مرج سابى6469 ،م ،ص  29وما بعدها.
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 .4من حيث الحماية المكفولة في مواجهة حاالت االستجواب اإلجباري وظروف االعتقال
القاسية:

ليإ هناع في اتفاقيات جنيف ،وال في القانون الدولي ادنساني العرفي ،ما يمن من القيام بجم

المعلومات أو االستجواب ،إال أن تلع االتفاقيات وتلع القانون يتطلبان معاملة المعتقلين معاملة

إنسانية ،وعلى وجه الخصوص تمن اتفاقيات جنيف والقانون الدولي ادنساني العرفي واتفاقية

مناهضة التعتيب استخدام التعتيب واألشكال األخرى من المعاملة القاسية ،فالمقاتل الشرعي

المتمت بوض ومعاملة أسير الحرب يعتبر محمياً في مهل تلع األحوال بشكل أفضل ،حيث ال
يلزم عند استجوابه سوى اددالء باسمه ورتبته العسكرية والمعلومات األخرى المماهلة ،وال يجوز

إكر الستخالص المعلومات من أي نوع ،على عكإ
ممارسة أي تعتيب بدني أو معنوي أو أي ا
المقاتل غير الشرعي التي بدور يخض لحاالت االستجواب غير الخاضعة للرقابة في كهير من

األحيان ،وقد يتم إكراهه للحصول على معلومات إلى جانب حرمانه من االتصال بمحام أو
االلتقاء بمشخاص من غير العسكريين ،ويستهنى من تلع لقاؤ بمعضاء من اللجنة الدولية
للصليب األحمر ،كما هو الحال م معتقلي غوانتاناموا (.)123( )122
 .2من حيث قوة االعتقال واالحتجاز:

يجب ادفراج عن أسير الحرب (المقاتل الشرعي) واعادته إلى وطنه دون إبطاء بعد انتهاء
األعمال العدائية الفعلية ،وتلع على خالف المقاتل غير الشرعي ،التي يكون عرضةً لالعتقال
واالحتجاز مدة غير محددة على اعتبار أن انتهاء األعمال العدائية حسب مفهوم اتفاقية جنيف

ال وجود لها فيما يتعلى بالحرب على ادرهاب التي تمهل سبب اعتقال المقاتلين غير

الشرعيين(.)124

 .7من حيث عملية نقل أسرى الحرب:

طبقاً لما تضمنته اتفاقية جنيف الهالهة ،فإن الدولة الحاجزة عندما تقرر نقل المقاتلين المتمتعين
بوض أسرى الحرب ،يجب عليها مراعاة مصلحة األسرى نفسهم ،حيث يجب أن تتم عملية نقلهم

دائماً بكيفية إنسانية وفي ظروف مالئمة وتلع على األخص لعدم زيادة مصاعب إعادتهم إلى
أوطانهم ،وهتا ما ال يتمت به المعتقل كمقاتل غير شرعي ،مهال تلع نقل المعتقلين في ظل

()122

يق معتقل غوانتانامو في خلةيج غوانتانةامو ،وهةو سةجن سةيء السةمعة ،بةدأت السةلطات األمريكيةة باسةتعماله

في سنة 6446م ،وتلع لسجن من تشتبه في كونهم إرهابيين ،ويعتبر السةجن سةلطة مطلقةة لوجةود خةارج الحةدود
األمريكية ،وتلع في أقصى جنوب شرى كوبا ،وتبعد  24ميل عن فلوريدا ،وال ينطبةى عليةه أي مةن قةوانين حقةوى
ادنسان.

()123
()124
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مكافحة ادرهاب المقاتلين غير الشرعيين إلى غوانتاناموا مما يؤدي إلى زيادة الغموا القانوني

التي يحيط بوضعهم (.)125

ويرى الباحث أنه يق ظلماً كبي اًر بحى المقاتل غير الشرعي ،من حيث ادك ار في الحصول على
المعلومات ،واالحتجاز لمدة طويلة ،وعدم تمتعه بالعديد من الحقوى ،التي يتمت بها المقاتل

الشرعي.

ثالثاً :المقاتل غير الشرعي في القانون المحلي اإلسرائيلي:

أصدرت دولة االحتالل "ادسرائيلي" في عام 6446م ما ينظم حبإ المعتقلين ،والتي ال يصدى
عليهم وصف المقاتل الشرعي أو أسير الحرب.

وتعرف "إسرائيل" المقاتل غير الشرعي بمنه" :أي شخص اشترع بصورة مباشرة في األعمال
العدائية ضد دولة "إسرائيل" أو ينتمي لقوة تنفت أعماالً معادية لدولة "إسرائيل" ولكن ال تنطبى

عليه صفة أسير الحرب طبقاً للشروط الواردة في المادة الرابعة من اتفاقية جنيف الهالهة المؤرخة

في  /66آب 6202 /الخاصة بمعاملة أسرى الحرب" (.)126

وتصف "إسرائيل" بعا األسرى الفلسطينيين أنهم مقاتلين غير شرعيين أهناء محاكمتهم ،وتلع
بتهمة المشاركة مباشرة أو غير مباشرة في (عمليات عدائية ضد إسرائيل) ،وال يحظون بوض

أسرى حرب ،وفى أحكام اتفاقية جنيف الهالهة لعام .6202
ويتي

تلع االعتقال دون محاكمة ولفترة زمنية مفتوحة وفى إجراءات قضائية هزيلة تنظمها

وتستحوت عليها القيادة العسكرية لجيع االحتالل ،وكانت اددارة األميركية قد طبقت صيغة

اء من العام 6446م على معتقلي (غوانتنامو) (.)127
المقاتل غير الشرعي ابتد ً
وهو ال عالقة له بالوض القةانوني لهةؤالء األشةخاص وفقةاً التفاقيةة جنيةف الرابعةة أو أي اتفاقيةات

أخةةرى مةةن اتفاقيةةات القةةانون الةةدولي ادنسةةاني ،ومةةن الجةةدير بالةةتكر أن هةةتا القةةانون يقتصةةر فقةةط
على معتقلي سكان قطاع غزة.

ويعتبر هتا النظام كةل شةخص يعمةل ضةد أمةن "إسةرائيل" سةواء بشةكل مباشةر أو غيةر مباشةر ،أو
يقةةوم بتنفيةةت عمةةل عةةدائي ضةةد أمةةن "إس ةرائيل" محارب ةاً غيةةر شةةرعي ،ويخةةول هةةتا القةةانون المحةةاكم

المدنية صالحيات واسعة النطةاى فةي اعتقةال واتهةام األشةخاص المشةتبه بهةم ،مةن بينهةا صةالحية
()125
()126
()127
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وبناء على أدلة وبينات تقةدم للمحكمةة،
توقيفهم لمدة غير محددة دون أن تكون هناع الئحة اتهام
ً
ودون أن يعلم المعتقل أو موكله بمضمونها.
ومن الجدير بالتكر ،أن القانون الدولي ادنساني يعترف بحى الشعوب فةي تقريةر مصةيرها وحقهةا

في مقارعة المستعمر لنيل حريتها واسةتقاللها ،وفقةاً لمةا ورد فةي البروتوكةول ادضةافي األول للعةام

6222م (.)128

ينته ةةع ه ةةتا النظ ةةام ك ةةل المع ةةايير الدولي ةةة ومواهي ةةى حق ةةوى ادنس ةةان الخاص ةةة بض ةةمانات ومع ةةايير
المحاكم ةةة العادل ةةة والقواع ةةد المنص ةةوص عليه ةةا بموج ةةب اتفاقي ةةة جني ةةف الرابع ةةة الخاص ةةة بمعامل ةةة
المعتقلين في األراضي المحتلة ،كونةه يعطةي الصةالحية المطلقةة لةرئيإ هيئةة األركةان أو لضةابط

برتبةةة نقيةةب فمةةا فةةوى أن يص ةدر األمةةر باعتقةةال أي فلسةةطيني ماهةةل أمامةةه يشةةع فةةي كونةةه مقةةاتالً
غيةةر شةةرعي ،أو أن إطةةالى سةراحه قةةد يمةةإ بةةممن دولةةة إسةرائيل ،حتةةى لةةو لةةم يكةةن تلةةع الشةةخص

وقت صدور أمر االعتقال ماهالً أمام رئيإ هيئةة األركةان أو الضةابط الةتي أصةدر أمةر االعتقةال

بحقه (.)129

وفي هتا الصدد ،فإن مركز الميزان ومؤسسة الضمير لحقوى ادنسان يؤكدان على ما يلي (:)130

 .6إن قانون المقاتل غير الشرعي يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي ادنساني والسيما
اتفاقية جنيف الرابعة.

 .6إن استمرار احتجاز مواطنين فلسطينيين واعتبارهم مقاتلين غير شرعيين ينتهع وعلى

نحو خطير معايير المحاكمة العادلة ،والحماية الواجب توفيرها للمعتقلين وفقاً لقواعد

القانون الدولي.

 .2إن تطبيى المحكمة المركزية "ادسرائيلية" في مدينة القدإ لهتا القانون يظهر طبيعة
غطاء قانونياً لما ترتكبه قوات االحتالل من انتهاكات في
القضاء ادسرائيلي ،التي يوفر
ً
األراضي المحتلة.
رأي الباحث:
إن الهدف من قانون المقاتل غير الشرعي في "إسرائيل" هو المساإ بمكانة وكرامة المقاتل

والمواطن الفلسطيني ،وحرمانه من حقوقه القانونية وادنسانية التي كفلها القانون الدولي ادنساني

()128

مركز الميزان لحقوى ادنسان ،مرج سابى ،6466 ،ص .9

()130

مركز الميزان لحقوى ادنسان ،تقرير حول فلسطين خلف القضبان ،فلسطين6442 ،م ،ص .2

()129

مركز الميزان لحقوى ادنسان ،نفإ المرج  ،6466 ،ص .9
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وقوانين حقوى ادنسان ،وهو سلوع لتبرير مواصلة االعتقال التعسفي ،بعيداً عن قواعد العدالة

الراسخة ،وادجراءات القانونية المتعارف عليها.

ويرى الباحث أنه ال مان ألي دولة في العالم أن تصدر قانوناً يصنف المقاتلين ،لكن المان أن

دولة االحتالل "ادسرائيلي" هي دولة احتالل ،وأعمال المقاومة الفلسطينية ضدها هي أعمال

مشروعة ،والمشكلة في عدم االستفادة من نصوص القانون الدولي بشمن تلع من قبل المسئولين
الفلسطينيين والمدافعين عن الحقوى الفلسطينية واألسرى الفلسطينيين محلياً وعربياً ودولياً.
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الفصل الثاني
التكييف القانوني لألسرى الفلسطينيين
في سجون االحتالل اإلسرائيلي

 المبحث األول :الوضع القانوني لأل راضي الفلسطينية. -المبحث الثاني :الوصف القانوني لألسرى الفلسطينيين.

 المبحـــــث الثالـــــث :مســـــئولية دولـــــة االحـــــتالل تجـــــاه األســـــرىالفلسطينيين.
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المبحث األول

الوضع القانوني لأل راضي الفلسطينية
ما زال الوض القانوني لألراضي الفلسطينية المحتلة قبل وبعد اتفاقيات أوسلو حسب القانون

الدولي خاضعاً لاحتالل "ادسرائيلي".

وان األراضي الفلسطينية تخض لحالة إحتالل حربي ،يترتب عليه انطباى اتفاقية جنيف الرابعة

لسنة  6202الخاصة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب (.)1

وبهتا الصدد ،وبموجب إعادة االنتشار "ادسرائيلية" من الفترة 6222 – 6220م ،أصب ما
نسبته ( )%66من االراضي الفلسطينية المحتلة عام 6222م تحت السيطرة الفلسطينية الكاملة
ضمن المنطقة المسماة "أ" ،وبقيت المناطى المصنفة "ب" تشكل ما نسبته ( )%66من األراضي

المحتلة عام 6222م ،وتتمت السلطة الوطنية الفلسطينية في صالحيات مدنية فقط ،وبقي الجزء

األكبر من األراضي المحتلة بما يعرف بالمناطى المصنفة "ج" تحت السيطرة "ادسرائيلية"

الكاملة ،وبالتالي ال تملع السلطة الفلسطينية أية صالحيات في المناطى المصنفة "ج" أو في
القدإ الشريف المحتلة ،سوى صالحيات محدودة متعلقة بالسكان الفلسطينيين في تلع المناطى.

وبغا النظر عن التصنيفات المختلفة المتكورة أعال وما يقترن بها من صالحيات متفاوتة ،فإن

المناطى الفلسطينية برمتها ما زالت حسب القانون الدولي خاضعة لالحتالل ادسرائيلي ،لتا ،فإن

موقف األمم المتحدة بشمن انطباى اتفاقية جنيف الرابعة على األراضي الفلسطينية المحتلة كان

واضحاً منت عام 6222م ،باعتبار "إسرائيل" دولة محتلة لهت األراضي ،ولم تسلم بالمبررات

"ادسرائيلية" وال تقف عندها (.)2

وبمجرد أن احتلت "إسرائيل" األراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة عام 6222م،

وقد أشار مجلإ األمن

()3

بوضوح إلى توصيف األراضي الفلسطينية بمنها أراا محتلة من قبل

دولة االحتالل ادسرائيلي ،هتا التوصيف ورد بعد تلع في كافة الق اررات الدولية الصادرة عن

األمم المتحدة ومؤسساتها ،وكتلع الق اررات تات العالقة الصادرة عن الجهات الدولية المختلفة(.)4
()1
()2

المادة  06من الئحة الهاي لسنة 6242م.
حنةةا عيسةةى ،األ ارضةةيي الفلسةةطينية المحتلةةة قبةةل وبعةةد أوسةةلو مةةا ازلةةت خاضةةعة لالحةةتالل ،مقةةال منشةةور علةةى

وكالة معا ادخبارية ،الرابط ادلكتةورني،)http://www.maannews.net/Content.aspx?id=362931( :
منشور بتاريخ 6466/6/60م.

()3
()4

مجلإ األمن ،قرار رقم (.)606

محمد النحال ،مرج سابى ،ص  0وما بعدها.
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كما نصت المادة الهانية من اتفاقية جنيف الرابعة بشمن حماية األشخاص المدنيين وقت الحرب،

التي تعد مصدر اتفاى دولي على أنه عالوة على األحكام التي تسري في وقت السلم ،تنطبى
هت االتفاقية في حالة الحرب المعلنة أو أي اشتباع مسل آخر ينشب بين طرفين أو أكهر من

األطراف السامية المتعاقدة ،حتى لو لم يعترف أحدها بحالة الحرب.

كما جاء في نص المادة الهانية أيضاً أنها "تنطبى االتفاقية أيضاً في جمي حاالت االحتالل
الجزئي أو الكلي دقليم أحد األطراف السامية المتعاقدة ،حتى لو لم يواجه هتا االحتالل مقاومة

مسلحة" ،وبموجب هتا النص فإن االتفاقية تنطبى على كافة األراضي الفلسطينية المحتلة منت
عام 6222م (قطاع غزة والضفة الغربية ،بما فيها القدإ).

أما تشكيل السلطة الوطنية الفلسطينية فلم يغير من الوض القانوني لألراضي الفلسطينية شيئاً،

ألن وجود السلطة حسب اتفاقية أوسلو عام 6222م بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة

االحتالل ال يعني وجودها كدولة ،وانما سلطة محلية ددارة بعا المرافى المحلية الفلسطينية
بالتوافى م االحتالل.

وهتا األمر ال يخرج عن سياى المادة ( )92من اتفاقية جنيف الرابعة حيث نصت على أنه "من
واجب دولة االحتالل أن تعمل ،بمقصى ما تسم

به وسائلها ،وبمعاونة السلطات الوطنية

والمحلية ،على صيانة المنشآت والخدمات الطبية والمستشفيات وكتلع الصحة العامة والشروط

الصحية في األراضي المحتلة ،وتلع بوجه خاص عن طريى اعتماد وتطبيى التدابير الوقائية

الالزمة لمكافحة انتشار األمراا المعدية واألوبئة ،ويسم لجمي أفراد الخدمات الطبية بكل
فئاتهم بمداء مهامهم".

ومن الواض أن هتا النص يفيد بمن وجود سلطة محلية وطنية (السلطة الوطنية الفلسطينية) ال

يعني إعفاء االحتالل من مسؤولياته كمحتل ،وال يفيد بمي حال من األحوال أن هت السلطة

سلطة مستقلة تتحمل كامل مسؤولياتها تجا الشعب المحتل ،ألن هتا يتنافى م واق االحتالل

التي يفرا نفسه باستخدام القوة (.)5

أما الوض القانوني لقطاع غزة على أهر إعادة انتشار جيع االحتالل "ادسرائيلي" من المدن

الفلسطينية وتمركز على حدود القطاع وفرضه الحصار الشامل عليه ب اًر وبح اًر وجواً ،فهو ال
يخرج عن التوصيف التي تكرنا والتي ينطبى على كافة األراضي الفلسطينية (.)6

()5
()6

محمد النحال ،مرج سابى ،ص  0وما بعدها.
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أوالً :مكانة قطاع غزة قبل فك االرتباط (:)7

أقةةر المجتم ة الةةدولي منةةت عةةام 6222م أن الق ةوات "ادس ةرائيلية" هةةي ق ةوات احةةتالل حربةةي فةةرا
سيادته وأنشم إدارة عسكرية في األراضي الفلسطينية ،وبهةتا تنطبةى عليهةا حالةة االحةتالل وتنطبةى

عليهةا أحكةةام اتفاقيةةة جنيةةف الرابعةةة لعةةام  ،6202المتعلقةة بحمايةةة السةةكان المةةدنيين وقةةت الحةةرب،
طرف متعاق حةد علةى االتفاقيةة فإنةه يتحةتم عليهةا تطبيةى أحكامهةا ،حيةث تفةرا
وحيث إن "إسرائيل"
ح
هةةت االتفاقيةةة علةةى األط ةراف السةةامية المتعاقةةدة تةةوفير الحمايةةة للسةةكان المةةدنيين ،وضةةمان احت ةرام
"إسرائيل" للقانون الدولي ادنساني ،وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة.

وقةةد أكةةد علةةى تلةةع مةةؤتمر األطةراف السةةامية المتعاقةةدة علةةى اتفاقيةةة جنيةةف الرابعةةة عةةام ،6446

وأك ةةدت علي ةةه محكم ةةة الع ةةدل الدولي ةةة ف ةةي رأيه ةةا االستش ةةاري ح ةةول قانوني ةةة بن ةةاء "إسة ةرائيل" للج ةةدار
الفاص ةةل ف ةةي األ ارض ةةي الفلس ةةطينية المحتل ةةة ع ةةام  ،6440حي ةةث أك ةةدت عل ةةى أن "إسة ةرائيل" بفع ةةل

احتاللهةةا عليهةةا واجبةةات واضةةحة ومحةةددة بموجةةب ادعةةالن العةةالمي لحقةةوى ادنسةةان ،والعهةةدين
الدوليين ،واتفاقية حقوى الطفل (.)8

ثانياً :مكانة قطاع غزة بعد فك االرتباط:

أعلن رئيإ الوزراء "ادسرائيلي" األسبى أرئيل شارون أواسط العةام 6440م عةن خطةة االنسةحاب

"ادس ةرائيلي" أحةةادي الجانةةب مةةن قطةةاع غ ةزة ،وتةةم تنفيةةتها خةةالل شةةهري أغسةةطإ وسةةبتمبر عةةام
6449م ،ومن أهم مالمحها:
.6

سحب جنود جيع االحتالل "ادسرائيلي" من جمي أنحاء قطاع غزة.

.6

إخةةالء ( )62مسةةتوطنة إسةرائيلية فةةي قطةةاع غةزة ،و( )0شةةمال الضةةفة ،وتةةدمير المنشةةآت

.2

تبقةةي الخطةةة علةةى السةةيطرة األمنيةةة علةةى قطةةاع غ ةزة بيةةد "إس ةرائيل" ،يشةةمل تلةةع السةةيطرة

الموجودة فيها.

التامة على الحدود البرية ،والمجالين الجوي والبحري للقطاع.

()7

فع االرتباط ،والمعروفة أيضا باسم "خطة فع االرتباط أو "خطة فع االرتباط أحادي الجانب" ،هو االسم التي

اختارت ة ة ة ة ةةه الحكومة ة ة ة ة ةةة ادس ة ة ة ة ة ةرائيلية لخطة ة ة ة ة ةةة قامة ة ة ة ة ةةت بتنفي ة ة ة ة ةةتها بصة ة ة ة ة ةةيف عة ة ة ة ة ةةام 6449م ،وبحسة ة ة ة ة ةةبها قامة ة ة ة ة ةةت
بإخالء المستوطنات ادسرائيلية ومعسكرات الجيع ادسةرائيلي مةن قطةاع غةزة و( )0مسةتوطنات أخةرى متفرقةة فةي
شمال الضفة الغربية ،وانتشار قوات الجيع ادسرائيلية على الشريط الحدودي م قطاع غزة ،وكان رئيإ الةوزراء
ادسرائيلي "أرئيل شارون" المبادر ،وقائد هت الخطة.

()8

مركز الميزان لحقوى ادنسان ،مكانة قطاع غزة فةي القةانون الةدولي ادنسةاني ،فلسةطين6469 ،م ،ص  2ومةا
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.0

تةةدعي الخطةةة أن مسةةئولية "إس ةرائيل" عةةن السةةكان المةةدنيين فةةي قطةةاع غ ةزة تنتهةةي بمجةةرد

.9

تؤكد الخطة على أن االستيطان في الضفة الغربية سوف يتوس  ،وأن أي اتفاى مستقبلي

تطبيقها ،وتلقي المسئولية الكاملة عنهم على عاتى السلطة الفلسطينية.

س ةةوف ي ارعة ةةي مطال ةةب "إس ة ةرائيل" باالحتفة ةةاظ ب ة ة "التجمعة ةةات السةةةكانية األساس ةةية ،والم ةةدن والقة ةةرى
ادسرائيلية ،وأراا أخرى تات أهمية عسكرية واستراتيجية في الضفة الغربية" (.)9

ةاء علةةى هةةت الخطةةة ،أعلنةةت "إس ةرائيل" فةةع ارتباطهةةا القةةانوني بقطةةاع غ ةزة ،وبالتةةالي تغيةةرت
وبنة ً
المكانة القانونية لقطاع غزة ،ولكن هتا من وجهة النظر "ادسرائيلية" فقط ،ولكن هل أمسى قطاع
غزة منطقة غير محتلة ،بموجب ما ينص عليه القانون الدولي ،ولماتا؟ لهةتا السةؤال أهميةة كبيةرة،

حيةةث يترت ةةب علي ةةه تحدي ةةد الجه ةةة المس ةةئولة قانونية ةاً ،وأم ةةام المجتمة ة ال ةةدولي تج ةةا حي ةةاة وظ ةةروف
السكان المدنيين في القطاع.

نص ةةت خط ةةة ف ةةع االرتب ةةاط ف ةةي نس ةةختها قب ةةل األخية ةرة عل ةةى أن "االنس ةةحاب س ةةوف ينه ةةي اح ةةتالل

"إس ةرائيل" لقطةةاع غ ةزة" ،وفةةي تلةةع إق ةرار ص ةري بةةمن القطةةاع كةةان محةةتالً قبةةل فةةع االرتبةةاط ،مةةا
يناقا الرواية "ادسرائيلية" المشار إليها أعال .

غير أن النص النهائي استبدل هتا النص مةن خةالل تمكيةد علةى "دحةا أيةة إدعةاءات بمسةئولية

"إسرائيل" عةن السةكان المةدنيين سةكان قطةاع غةزة" بعةد تطبيةى الخطةة ،إتاً "إسةرائيل" تقةول أنهةا لةم
تحت ةةل ،وال تش ةةكل ق ةةوة اح ةةتالل بع ةةد ف ةةع االرتب ةةاط ،وبالت ةةالي حت ةةى الح ةةد األدن ةةى م ةةن المس ةةئوليات

ادنسانية تجا سكانه غير معترف بها.

يعتبة ةةر أي إقلة ةةيم محة ةةتالً إتا أخض ة ة "للسة ةةلطة الفعلية ةةة" أو السة ةةيطرة الفعلية ةةة لجة ةةيع معة ةةاد ،ويمتة ةةد
االحتالل فقط على ادقليم التي أنشئت فيه مهل هت السلطة ،ويمكنها ممارستها بالفعل (.)10

وتتحةةدد حالةةة االحةةتالل بمةةدى السةةيطرة التةةي تمارسةةها إدارة االحةةتالل علةةى حسةةاب السةةلطة المدنيةةة

التي كانت قائمة قبله ،كما أن وجود "السيطرة الفعالة" يتطلب وجةود سةيطرة عسةكرية واداريةة علةى

ادقلةةيم ،هةةت السةةيطرة ال تتطلةةب بالضةةرورة وجةةود ق ةوات محتلةةة فةةي داخةةل ادقلةةيم ،وانمةةا قةةدرة تلةةع
القوات على ممارسة السيطرة والتحكم في ادقليم في أي وقت تشاء (.)11

وعليةةه ،فطالمةةا لةةدى القةوات "ادسةرائيلية" القةةدرة علةةى ممارسةةة سةةلطتها ،فإنةةه ال يمكةةن لهةةا اددعةةاء
بتحللها مةن االلت ازمةات القانونيةة المترتبةة علةى احتاللهةا لاقلةيم ،السةيما أنهةا تمةارإ سةيطرة فعليةة
على كل من المجال الجةوي والبحةري والحةدود واسةتمرار اددارة المدنيةة واألوامةر العسةكرية كةموامر

()9

مركز الميزان لحقوى ادنسان ،مرج سابى6469 ،م ،ص  66وما بعدها.

()10
()11

حسب قواعد الهاي 6242م.
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سةةارية المفعةةول ،فإنهةةا تمةارإ سةةلطة احةةتالل ،إن انسةةحاب قةوات االحةةتالل مةةن قطةةاع غةزة ،غيةةر
كةاف وحةد لالدعةاء بإنهةاء االحةتالل ،طالمةا أن لةةدى "إسةرائيل" القةدرة الفعليةة علةى إعةادة جنودهةةا

إلى القطاع في أي وقت تقرر .

ويمكن االستدالل على هت المكانة بشكل أكبر من خةالل مسةتوى الةتحكم والسةيطرة التةي تمارسةها

"إسرائيل" على قطاع غزة ،والتي يؤكد على أنها ال تزال سلطة احتالل ،فالتحكم في الحدود البرية
والمجالين الجوي والبحةري لقطةاع غةزة ،واسةتمرار اددارة المدنيةة واألوامةر العسةكرية كةموامر سةارية

المفعول وحد يكفي للتمكيد على أن "إسرائيل" ال تزال سلطة محتلة في قطاع غزة.

فعلى سبيل المهال ،أمرت "إسرائيل" بإغالى معبر رف لمدة ال تتجاوز الشهرين بعد فةع االرتبةاط،
وأغلقته عدة مرات كةان آخرهةا ادغةالى المسةتمر منةت أوائةل شةهر يونيةو مةن العةام 6446م ،علةى

الةةرغم م ةةن ع ةةدم وجةةود قواته ةةا عل ةةى الحةةدود فعلية ةاً .وقام ةةت الطةةائرات "ادسةةرائيلية" بقص ةةف مئ ةةات
المواق ة فةةي قطةةاع غ ةزة ،وتقةةوم بةةالتحليى فةةي سةةمائه بشةةكل يةةومي ،كمةةا اجتاحةةت ق ةوات االحةةتالل
قطاع غزة عشرات المرات بعد فع االرتباط ،وقامةت بمعمةال القتةل والتةدمير واالعتقةال فيهةا ،بينمةا

ال يمكةةن تشةةغيل مطةةار غةزة الةةدولي ،أو العمةةل علةةى بنةةاء مينةةاء غةزة ،أو اسةةتخدام المعةةابر القائمةةة

للتنقةةل والتجةةارة دون موافقةةة إسةرائيل ،ناهيةةع عةةن أن المنطقةةة األمنيةةة التةةي أقامتهةةا "إسةرائيل" علةةى
طول الحدود تق داخل حدود قطاع غزة (.)12

رأي الباحث:

تعتبر األراضي الفلسطينية أراضي محتلة من قبل االحتالل ادسرائيلي ،وتلع بموجب اتفاقية

جنيف الرابعة ،على الرغم من وجود سلطة فلسطينية ،وتلع ينطبى على الضفة الغربية وقطاع
غزة والقدإ ،حيث أن االحتالل "ادسرائيلي" هو المسيطر ب اًر وجواً وبح اًر.

()12
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المبحث الثاني

الوصف القانوني لألسرى الفلسطينيين
تمهيد وتقسيم:

اس ة ةةتخدمت "إسة ة ةرائيل" قانونه ة ةةا ال ة ةةداخلى وقض ة ةةاءها العس ة ةةكرى وغي ة ةةر العس ة ةةكرى لتبري ة ةةر اعتق ة ةةال
الفلسطينيين ،حيث أصدرت السلطات "ادسرائيلية" المئات من األوامر العسكرية ،وقامت بعمليةات

االعتقةةةال ،اسة ةةتناداً إلة ةةى األمة ةةر العسة ةةكرى رقة ةةم ( ،)226الة ةةتى يجية ةةز لالحةةةتالل اعتقة ةةال وتوقية ةةف
الفلسطينيين دون انتار أو حتى تقديم مبررات مقنعة ،ولقد جرت عادة "إسرائيل" على إحالة جمية

القضةةايا المتعلقةةة بمعتقلةةين أو موقةةوفين مةةن الفلسةةطينيين إلةةى محةةاكم عسةةكرية ،وأن يةةتم اعتقةةال

واحتجاز الفلسطينيين فى سجون ومعتقالت داخل "إسرائيل" وليإ داخل األراضي المحتلة.

ويعتبر الكهيرون بمن الوض القةانوني لأل ارضةي الفلسةطينية المحتلةة قبةل وبعةد اتفاقيةات أوسةلو مةا

زال حسةةب القةةانون الةةدولي خاضةةعاً لالحةةتالل ادس ةرائيلي ،وبحسةةب نةةص المةةادة ( )06مةةن الئحةةة
الهاي لسنة  ،6242فإن األراضي الفلسطينية تخض لحالةة احةتالل حربةي ،يترتةب عليةه انطبةاى
اتفاقية جنيف الرابعة لسنة  6202الخاصة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب.

وفي ضوء تلع رأينا من الضروري تقسيم هتا المبحث على النحو التالي:
 -المطلب األول :الوض القانوني لألسرى الفلسطينيين.

 -المطلب الهاني :المواقف الدولية والعربية من األسرى الفلسطينيين.

 -المطلب الهالث :حقوى األسرى الفلسطينيين في القانون الدولي ادنساني واالتفاقيات الدولية.
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المطلب األول

الوضع القانوني لألسرى الفلسطينيين
يقسم السجناء في السجون "ادسرائيلية" إلى فئتين :السجناء "الجنائيون" ،والسجناء "األمنيون"،

ويندرج المعتقلون ادداريون والمعتقلون بموجب قانون المقاتل غير الشرعي ضمن فئة السجناء
األمنيين.

وال تعرف أوامر مصلحة السجون ولوائحها من هو" السجين الجنائي" ،ولكنها تعرف "السجين

األمني" ،واألغلبية الساحقة من السجناء األمنيين هم من الفلسطينيين ،إال أنه يوجد سجناء يهود
مصنفون باعتبارهم "سجناء أمنيين" ،وبموجب الصيغة الجديدة للوائ

مصلحة السجون

ادسرائيلية ،تحل على كل واحدة منها لوائ خاصة تبين حقوقهم وواجباتهم والقواعد االنضباطية

الخاصة بهم .وهم على النحو التالي (:)13
.6

السجنام الجنائيون :يعامل السجناء الجنائيون بموجب لوائ خاصة تميز بينهم وبين

بقية المعتقلين األمنيين ،وهت الورقة ال تتطرى إلى هت الفئة من السجناء إال من باب المقارنة

الكفيلة بتوضي ظروف األسرى الفلسطينيين ومعاملتهم.
.6

السجنام األمنيون :تطلى مصلحة السجون صفة السجين األمني "على كل من أدين

بناء على
وحكم عليه جراء ارتكاب جنحة ،أو أنه معتقل جراء االشتبا بتنفيت لجنحة ،التي ً
ماهيتها أو ظروفها ،صنفت على أنها جنحة أمنية ساطعة ،أو أن الداف الرتكبها كان على

خلفية قومية" 3.ويعامل األسرى المعتقلون المصنفون تحت هت التسمية بموجب األمر بتعليمات

رقم ( ،)14( ،)42/46/44التي نص في مادته األولى (أ) ،على أن تعليمات هتا األمر

بخصوص السجناء المحكومين والمعتقلين ضد أمن الدولة (تطغى) على أي أمر آخر صادر

عن مصلحة السجون يتعارا معه.

إن الدور الخدماتي للوائ

مصلحة السجون "ادسرائيلية" الخاصة بهم ،باعتبارها مخالفة لما

نصت عليه المواهيى واالتفاقيات الدولية ،يجعلها أداة طيعة في يد مختلف أجهزة مصلحة

السجون في االستمرار في التنكر لحقوى المعتقلين الفلسطينيين ،وارتكاب الجرائم بحقهم ،وقيامها
بتوفير الغطاء القانوني الحاجب ألي عملية محاسبة قانونية ضمن النظام القضائي لدولة

()13

مةراد جةاد اهلل ،مقالةة علةى موقة المركةز الفلسةطيني لمصةادر حقةوى المواطنةة والالجئةين ،منشةور علةى الةرابط

ادلكترونة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةي ،)http://www.badil.org/ar/component/k2/item/1880-art4.html( :بتة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةاريخ
6469/2/9م.

()14

يسمى "قواعد عمل بخصوص السجناء األمنيين" ،وقد تم تحديهه في تاريخ 6464/64/ 24م.
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االحتالل ،إال أن لوائ مصلحة السجون هت  ،ال توض األسإ القانونية وادجرائية الخاصة
غطاء لممارسات هت الوحدات ،وما تقترفه من جرائم
بنقل األسرى ،وهو ما يشكل بحد تاته،
ً
بحى األسرى المعتقلين الفلسطينيين ،وحصانة لها من أي محاسبة قانونية تات معنى.

.2

المعتقلون اإلداريون :يعرف االعتقال ادداري استناداً إلى القانون الدولي ادنساني

بناء على أمر من السلطة
واتفاقية جنيف الرابعة تحديداً ،بمنه حرمان شخص ما من حريته ً
التنفيتية ،وليإ القضائية ،دون توجيه تهم جنائية أو أمنية ضد المحتجز أو المعتقل إدارياً.

ويعتقل مئات الفلسطينيين سنوياً بموجب أوامر اعتقال إداري صادرة عن القائد العسكري في
األرا الفلسطينية المحتلة بحى األشخاص التين تتوفر معلومات تفيد بمنهم يشكلون خط اًر على

أمن المنطقة وأمن دولة االحتالل .وتراوحت أعداد المعتقلين ادداريين الفلسطينيين في سجون

االحتالل خالل العام  6466والعام  ،6466ما بين  694إلى  244معتقل يعاملون بموجب
األمر بتعليمات رقم ( )40/46/44المسمى "شروط االحتجاز في االعتقال ادداري".

.0

المقاتلون غير الشرعيين :تعرف لوائ مصلحة السجون "المقاتل غير الشرعي" بمنه

"كل إنسان محتجز في السجن بقوة أمر اعتقال موق من قبل رئيإ األركان ،وال يستحى مكانة
أسير حرب" ،وقد اعتقل عشرات الفلسطينيين من قطاع غزة المحتل بموجب هتا القانون،
وبخاصة أهناء العدوان الحربي في كانون األول/ديسمبر  6446وكانون الهاني/يناير ،6442
وهتا مخالفة واضحة وصريحة لنصوص اتفاقيات جنيف والهاي.

وتتعدد األسباب التي تشكل تريعة لالحتالل في اعتقال الفلسطينيين ،وفي بعا األحيان يتم

االعتقال دون أسباب ودون توجيه تهمة وم تلع يستمر االعتقال لسنوات ،وبالتالي ال يمكن

تعميم سبب واحد لالعتقال على كافة حاالت االعتقال .القليل من األسرى تم أسرهم أهناء
عمليات للمقاومة وهم بتلع يخضعون التفاقية جنيف الهالهة بشمن األسرى والمؤرخة في عام

 6202م ،والكهير من المعتقلين تم اعتقالهم على خلفية انتمائهم لفصائل مقاومة ولكن ليإ أهناء
عمليات المقاومة ،وهؤالء يخضعون إلى اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين أهناء
النزاع المسل أو االحتالل ،والبعا تم اختطافه هم وجهت له بعا التهم ،والبعا تم أختهم

كرهائن ،كما هو الحال بالنسبة للوزراء والنواب ،وتلع مقابل إطالى المقاومة سراح الجندي
"ادسرائيلي" جلعاد شاليط ،وهؤالء ضحايا لجريمة حرب ،استناداً لنظام روما األساسي للمحكمة
الجنائية الدولية ،وهناع من لم يتم توجيه تهمة محددة له ،بادضافة إلى بعا المحتجزين تحت

مسمى مقاتل غير شرعي ،وهاتان الصنفان من المعتقلين هم ضحايا لجرائم حرب يرتكبها

االحتالل "ادسرائيلي" (.)15
()15

محمد النحال ،مرج سابى ،ص  2وما بعدها.
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ويرى الباحث من خالل الوقوف على الشروط الواردة بشمن األسرى في المادة الرابعة من اتفاقية
جنيف الهالهة أن الشروط ال تنطبى على المعتقلين الفلسطينيين ،وبالتالي فإن اتفاقية جنيف

الرابعة هي التي تنطبى على غالبية المعتقلين في السجون "ادسرائيلية" وليإ االتفاقية الهالهة.

ولتلع فإن هناع حالة واحدة يمكن القول أنها تنطبى بحى جمي األسرى الفلسطينيين بالسجون

"ادسرائيلية" وهي كونهم ضحايا جريمة حرب ،وتلع بسبب انتهاع سلطات االحتالل "ادسرائيلي"
لقواعد القانون الدولي ادنساني المتمهلة في اتفاقيات جنيف ،وتلع استناداً لما ورد في المادة

( )6/6من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية حيث تكر النص أنه "لغرا هتا

النظام األساسي تعني "جرائم الحرب" االنتهاكات الجسيمة التفاقيات جنيف المؤرخة  66آب/

أغسطإ 6202م ،أي :أي فعل  ...ضد األشخاص أو الممتلكات التين تحميهم أحكام اتفاقية
جنيف تات الصلة .)16( "...

وترفا دولة االحتالل االعتراف بانطباى اتفاقيات جنيف على األرا الفلسطينية المحتلة،
بحجة أنها لم تحتل من دولة تات سيادة ،على اعتبار أن المملكة األردنية وجمهورية مصر

العربية كانتا تقومان بإدارة الضفة الغربية وقطاع غزة ،ولم تكونا صاحبتي سيادة عليهما.

وترفا دولة االحتالل معاملة المقاتلين الفلسطينيين بموجب اتفاقية جنيف الهالهة ،على اعتبار
أن صفة أسرى الحرب ال تنطبى إال على أفراد القوات المسلحة ،وأعضاء حركات المقاومة

المنظمة ألحد أطراف النزاع .وبما أن المقاومين الفلسطينيين ال ينتمون إلى أي دولة ،فإنهم غير
مؤهلين للحصول على مكانة أسرى الحرب.

وهتا الدف يتجاهل ما نصت عليه أحكام المادة الرابعة من البروتوكول ادضافي األول الملحى

في اتفاقيات جنيف في العام  ،6222التي نصت في فقرتها الرابعة على أن مكانة أسرى الحرب

تمتد لتنطبى على النزاعات المسلحة التي تناضل الشعوب فيها ضد التسلط االستعماري

واالحتالل األجنبي وضد األنظمة العنصرية ،وتلع في ممارستها لحى الشعوب في تقرير
المصير ،كما كرسه ميهاى األمم المتحدة وادعالن المتعلى بمباد

بالعالقات الودية والتعاون بين الدول طبقاً لميهاى األمم المتحدة (.)17

()16
()17

محمد النحال ،مرج سابى ،ص  2وما بعدها.
مراد جاد اهلل ،مرح سابى ،بتاريخ 6469/2/9م.
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القانون الدولي الخاصة

ويطلى الفلسطينيون مسمى "أسرى" على معتقليهم لدى االحتالل ادسرائيلي ،في حين تسميهم

"إسرائيل" "سجناء أمنيين" ،لكن حقوقيين يؤكدون عدم قانونية التوصيف ادسرائيلي ،وأن توصيف

"أسرى حرب" يمكن أن ينطبى على المعتقلين الفلسطينيين ،وكون االتفاقيات الدولية وق اررات
األمم المتحدة شرعنت المقاومة الفلسطينية ،فإن األسرى الفلسطينيين يعتبرون أسرى حرب ،وليإ

معتقلين.

وتستخدم "إسرائيل" مصطل "سجناء أمنيين" كي تتحلل من التزاماتها تجا األسرى ،وتطبى بحقهم
قوانين محلية كانت مطبقة قبل مجيء االحتالل ،فيما يسعى الفلسطينيون بعد حصولهم على

المكانة الجديدة لتهبيت وض المعتقلين الفلسطينيين أسرى حرب.

وال تعترف "إسرائيل" باألراضي الفلسطينية أراضي محتلة ،وتعامل األسرى الفلسطينيين من الضفة
معتقلين جنائيين ارتكبوا جرائم جنائية ،وتخول نفسها اعتقال األشخاص إدارياً ودون محاكمة،
وتحاكمهم وفى القانون المحلي.

يشمل القانون المحلي قانون العقوبات األردني التي كان مطبقا في الضفة الغربية عام ،6220
وفي غزة قانون العقوبات التي كان مطبقاً عام  ،6222إضافة إلى أنظمة الطوار زمن حكومة

االنتداب عام 6209م (.)18

أما القانون الدولي ،وتحديداً اتفاقيتي جنيف الهالهة والرابعة فإن "إسرائيل" ال تطبقها ،واالتفاقية
الرابعة تتحدث عن وض المدنيين في النزاعات المسلحة ،وتنطبى على األسرى الفلسطينيين

حتى لو شاركوا في عمليات عسكرية ضد االحتالل.

وان الوض يتغير في حال انضمام فلسطين التفاقية جنيف الهالهة التي تشمل األفراد المقاومين
والمنتظمين في قوات مسلحة ،موضحاً أن ادمكانية مفتوحة النضمام فلسطين لهت االتفاقية،
وبالتالي يصب األسرى الفلسطينيون "أسرى حرب" مما يعني ادفراج عنهم فور توقف األعمال

العدائية.

وا ن انضمام فلسطين التفاقية جنيف الهالهة يتي لدولة فلسطين محاكمة "إسرائيل" أمام محكمة

الجنائية الدولية عن إساءتها لألسرى ،أو اعتقالهم دون محاكمة ،وهت جريمة حرب ،كما في
االعتقال ادداري.

()18

عة ة ة ة ة ةةوا الرجة ة ة ة ة ةةوب ،مقة ة ة ة ة ةةال علة ة ة ة ة ةةى موق ة ة ة ة ة ة الجزي ة ة ة ة ة ةرة نة ة ة ة ة ةةت ،منشة ة ة ة ة ةةور علة ة ة ة ة ةةى ال ة ة ة ة ة ةرابط ادلكترونة ة ة ة ة ةةي:

(http://www.aljazeera.net/home/print/c54c246c-3a58-42e6-8ebc-

 ،)076c30f509ce/b492dd2c-0721-47fe-b802-d43ba23dff79بتاريخ 6462/0/69م.
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ويمكن بعد انضمام فلسطين التفاقية جنيف الهالهة مقاضاة األشخاص الةتين يعملةون فةي السةجون

"ادسةرائيلية" والسياسةةيين ادس ةرائيليين فةةي ( )666دولةةة فةةي العةةالم ،وهةةي أطةراف فةةي ميهةةاى رومةةا
الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية ،أي الدول األعضةاء فةي المحكمةة الجنائيةة ،ممةا يعنةي اعتقةال

أي مسؤول متهم في حال سفر ألي من هت الدول.

وتنطبى اتفاقية جنيف الهالهة وملحقها على كل األشخاص التابعين للتنظيمات والفصائل العسكرية

الفلسطينية ،وهم بالتالي أسرى حرب ،إضافة إلى أسرى مدنيين ،تنطبى عليهم اتفاقية جنيف
الرابعة (.)19

رأي الباحث:

ةاء عليهةا يعتبةر
تشمل اتفاقيـة جنيـف الثالثـة األفةراد المقةاومين والمنتظمةين فةي قةوات مسةلحة ،وبن ً
األسرى الفلسطينيون أسرى حرب.
ويؤيد هذا الـرأي مةا أكدتةه الشةرعية الدوليةة صةراحة علةى وجةوب المسةاءلة القانونيةة الدوليةة للةدول
التةةي تنكةةر علةةى أف ةراد حركةةات المقاومةةة القائمةةة حةةى الحمايةةة والتمت ة بمركةةز المحةةارب القةةانوني

وأسرى الحرب ( ،)20وكتلع حى الشةعوب الجةاري غةزو أ ارضةيها أو الخاضةعة لالحةتالل فةي حمةل
السالح والمقاومة ،وحقهم أيضاً في التمت بالحمايةة القانونيةة ،واكتسةاب صةفة المحةارب القةانوني،
ومةةن هةةم معةةاملتهم معاملةةة أسةةرى حةةرب ( ،)21وأيضةةا العديةةد مةةن المقةةررات الصةةادرة عةةن الجمعيةةة

العامة لألمم المتحدة (.)22

أما اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بالمدنيين أهناء النزاع المسل أو االحتالل ،فهي تعتبةر األسةرى
الفلسطينيين "معتقلين".

()19

عوا الرجوب ،مرج سابى ،بتاريخ 6462/0/69م.

()21

حسب بروتوكول جنيف األول المكمل لها المبرم عام 6222م.

()20

()22

حسب قرار الجمعية العامة رقم  2642الصادر بتاريخ  66كانون األول 6222م.
مهل :قرار الجمعية العامة رقم  6202الصادر عن دورة الجمعية العامة رقةم  69بتةاريخ  24تشةرين الهةاني /

نوفمبر 6224م ،وقرار الجمعية العامة رقم ( 6202د ،)69-المعنون إدانة إنكار حى تقريةر المصةير ،خصوصةا
لشعوب جنوب أفريقيا وفلسطين ،الصادر بتاريخ  24تشرين الهةاني  /نةوفمبر 6224م ،وقةرار الجمعيةة العامةة رقةم

 ،6262الصادر عةن دورتهةا رقةم  62بتةاريخ  2كةانون أول 6226م ،وقةرار الجمعيةة العامةة رقةم  2420الصةادر
عن الجمعية العامة (د )62-بتاريخ  66كانون األول 6226م ،وغيرها من عشرات المقررات الدولية.
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ويؤيــد هــذا ال ـرأي أن الفلسةةطينيين ،حتةةى ولةةو كةةانوا أف ةراداً فةةي مقاومةةة مسةةلحة ،سةةرعان مةةا يلقةةون
س ةةالحهم ويع ةةودون لالنخة ةراط ف ةةي الحي ةةاة المدني ةةة بمج ةةرد انته ةةاء عمله ةةم العس ةةكري ،كم ةةا أن أفة ةراد

المقاومة الفلسطينية ليسوا أفراداً تابعين لدولةة تتمتة باألركةان الهالهةة التةي يتطلبهةا القةانون الةدولي

العام وهي :ادقليم والسيادة والشعب ،وال يتمتعون بصفة المقاتل التاب لجيع نظامي ،والتي يبقى

متمتعاً بهت الصفة حتى في حةال أن يلقةي المقاتةل الفلسةطيني سةالحه فإنةه يعةود لصةفة الشةخص

المدني مباشرة (.)23

ويــرى الباحــث أن مصةةطل "مختطفــين أو رهــائن" هةةو المصةةطل األنس ةب إطالقةةه علةةى األسةةرى
الفلسطينيين ،وأنه من بين األخطاء القانونية الشائعة في المجتم الدولي والعربي ،بمن الفلسطيني
التي يق في قبضة االحتالل "ادسرائيلي" في فلسطين العربية المحتلة أسير ،وتطبى عليه اتفاقية
جنيف الهالهة لعام 6202م بشمن أسرى الحرب ،ويعتبر "أخةت الرهةائن محظةور" ( ،)24وتلةع يعتبةر

تجديداً في القانون الدولي  -التي يكن أخةت الرهةائن محظةو اًر فةي القةانون الةدولي فةي الماضةي ،-
بحية ةةث وضة ةةعت هة ةةت المة ةةادة حة ةةداً لممارسة ةةة تتسة ةةم بة ةةالقب والجة ةةبن ،طالمةةةا تكة ةةررت فة ةةي الحة ةةروب

العالمية( ،)25وقد استند الباحث في رأيه هذا إلى التالي:

 ما جةاءت بةه اتفاقيـة نيويـورك الحتجـاز واختطـاف الرهـائن لعـام 1161م ،وطبقةاً للمةادةاألول ةةى م ةةن البروتوك ةةول ادض ةةافي األول لع ةةام 6222م الملح ةةى باتفاقي ةةات جني ةةف لع ةةام

6202م ،حيث أشارت تنفقية نيونيورع إلى أن "أي شخص يقةبا علةى شةخص آخةر –
يشة ةةار إلية ةةه فيمة ةةا يلة ةةي بكلمة ةةة "رهينة ةةة" – أو يحتجة ةةز ويهة ةةدد بقتلة ةةه أو إيتائ ة ةه أو اسة ةةتمرار

اء ك ةةان دول ةةة أو منظم ةةة دولي ةةة حكومي ةةة ،أو
احتج ةةاز  ،م ةةن أج ةةل إكة ة ار ط ةةرف هال ةةث ،سة ةو ً
شخص ةاً طبيعي ةاً أو اعتباري ةاً ،أو مجموعةةة مةةن األشةةخاص ،علةةى القيةةام أو االمتنةةاع عةةن
القيةةام بفعةةل معةةين ،كشةةرط ص ةري أو ضةةمني ،لالف ةراج عةةن الرهينةةة ،يرتكةةب جريمةةة أخةةت

الرهةائن بةةالمعنى الةوارد فةةي هةةت االتفاقيةةة" ( ،)26وأن "أي شةةخص يشةةرع فةةي ارتكةةاب عمةةل
من أعمال أختا الرهائن ،أو يساهم في عمل من أعمال أخت الرهائن ،بوصفه شةريكاً ألي

ش ةةخص ،أو يش ةةرع ف ةةي ارتك ةةاب مه ةةل ه ةةتا العم ةةل ،يرتك ةةب ك ةةتلع جريم ةةة ف ةةي حك ةةم ه ةةت
االتفاقية" (.)27

()23
()24
()25

المادة ( ،)6الفقرة األولى ،من اتفاقية نيويورع الحتجاز واختطاف الرهائن لعام 6222م.
المادة ( )20من اتفاقية (جنيف) الرابعة لعام 6202م.
عبةةد القةةادر ج ةرادة ،القضةةاء الجنةةائي الةةدولي والحةةرب علةةى غ ةزة ،المجلةةد األول :الجريمةةة الدوليةةة ،ط ،6غ ةزة،

فلسطين :مكتبة آفاى6464 ،م ،ص .929

()26
()27

المادة ( ،)6الفقرة الهانية ،من اتفاقية نيويورع الحتجاز واختطاف الرهائن لعام 6222م.

مركز الميزان لحقوى ادنسان ،مرج سابى6466 ،م ،ص .0
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 ما صرح بةه الدكتور  /السـيد مصـطفي أحمـد أبـو الخيـر ،الخبيةر فةي القةانون الةدولي أن"الفلس ةةطيني ال ةةتي يقة ة ف ةةي قبض ةةة االح ةةتالل "ادسة ةرائيلي" ف ةةي فلس ةةطين التاريخي ةةة يعتب ةةر
"رهينـــ ًة مختطفـــاً" ،ولةةيإ أسةةي اًر ،ألن هةةت االتفاقيةةة (نيويةةورع لعةةام  )6222تعتبةةر طبقةةا
للمةةادة األولةةي مةةن البروتوكةةول ادضةةافي األول لعةةام 6222م والملحةةى باتفاقيةةات جنيةةف

األربعة لعام 6202م تعديالً لالتفاقيةات األربعةة والبروتوكةولين ادضةافيين لعةام 6222م،
وخاص ةةة اتفاقي ةةة جني ةةف الهاله ةةة لع ةةام 6202م بش ةةمن أس ةةري الح ةةرب ،مهم ةةا يجع ةةل كاف ةةة

الفلسطينيين الموجودين تحت قبضة االحتالل "ادسرائيلي" في فلسطين رهائن مختطفون،
وليسوا أسرى" (.)28

 مةةا أشةةار إليةةه الــدكتور  /لــؤي ديــب ،رئةةيإ الشةةبكة الدوليةةة للحقةةوى والتنميةةة ،مةةن أهميةةةقضةية األسةةرى الفلسةطينيين فةةي سةةجون االحةتالل "ادسةرائيلي" ،حيةةث أنهةم ليسةوا بمسةةرى،

إنما بة "مختطفـون" ،وأنةه يجةب محاكمةة خةاطفيهم ،والعمةل علةى تحريةرهم فةي أسةرع وقةت

ممكن ،وأن قضية األسرى الفلسطينيين قضية فائقة األهمية إال أنها مهملة (.)29

 ويضيف المستشار  /حسن أحمـد عمـر :هةتا الوصةف القةانوني ينطبةى علةي كةل مةن تةماعتقالةةه س ةواء فةةي العةةالم او فةةي فلسةةطين وجوانتانةةامو ،وجمةةيعهم "رهــائن مختطفــون" ،تةةم

اختطافهم بالمخالفة الحكام اتفاقية مناهضة خطف الرهائن لعام ،6222والجريمةة األكبةر
تع ةةتيب الره ةةائن بالمخالف ةةة التفاقي ةةة مناهض ةةة التع ةةتيب لع ةةام 6262م ( ،)30وعل ةةى الع ةةرب

االنتبةةا أوالً إلةةى التعةةديالت التةةي أدخلةةت علةةى اتفاقيةةة األسةةرىه ألنةةه بنةةاء علةةى فهةةم هةةتا
التعديل سيدركون تماماً أن كل الفلسطينيين لدى سجون االحتالل (رجال مقاومة ،أطفال،

نسةةاء ،مةةدنيين )...،يخضةةعون لتوصةةيف قةةانوني واحةةد ،وهةةو أنهةةم "رهـــائن مختطفـــون"،

يتعين ادفراج الفوري عنهم (.)31
()28

السةيد مصةةطفي أبةةو الخيةةر ،الفلسةةطنيون فةةي سةةجون ادحةةتالل مختطفةةون ورهةةائن وليسةوا بمسةةرى طبقةاً للقةةانون

()29

أرشيف موق قناة المنار ،مشروع المقاومة القانونية ال يرى بديال عةن المقاومةة المسةلحة ،منشةور علةى الةرابط

ادنساني الدولي6464 ،م ،ص .2

ادلكترون ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةي ،)http://archive.almanar.com.lb/article.php?id=423839( :بت ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةاريخ نشة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةر
6462/6/66م.

()30

حسن عمر ،القانون الدولي يعتبر صدام حسين رهينة مختطف ولةيإ مجرمةا أو أسةير حةرب ،مجلةة األهةرام،

منشور على الرابط ادلكترونةي،)http://www.ahram.org.eg/Archive/2004/7/11/FACE8.HTM( :
بتاريخ نشر 6440/2/66م.
()31

محمةةد أمةةين ،خبيةةر القةةانون الةةدولي المستشةةار حسةةن عمةةر :الفلسةةطينيون فةةي سةةجون االحةةتالل رهةةائن وليس ةوا

أسة ة ة ةةرى وينبغة ة ة ةةي إطة ة ة ةةالى س ة ة ة ةراحهم فة ة ة ةةو اًر ،موق ة ة ة ة فلسة ة ة ةةطين المسة ة ة ةةلمة ،منشة ة ة ةةور علة ة ة ةةى ال ة ة ة ةرابط ادلكترونة ة ة ةةي:

( ،)http://www.fm-m.com/2010/nov/9-9.phpبتاريخ نشر .6464/66
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 وتأكيــداً لــذلك فــي دولــة الع ـراق الشــقيق ،ق ةرار مجلةةإ األمةةن رقةةم ( )262الصةةادر فةةي/2أبريل /نيسان لعام 6226م ،التي اعتبر الكويتيين الموجودين بالعراى رهائن مختطفين

وليسة ةوا أس ةةرى ،فق ةةد ن ةةص ف ةةي ديباج ةةة ه ةةتا القة ةرار عل ةةى "وات يش ةةير إل ةةي االتفاقي ةةة الدولي ةةة

لمناهضةةة أخةةت الرهةةائن التةةي فةةت بةةاب التوقية عليهةةا فةةي نيويةةورع فةةي  66كةةانون األول/

ديسمبر 6222م ،والتي صنفت جمي أعمال أخت الرهائن علي أنها من مظاهر ادرهةاب
الةةدولي" ،كم ةةا نةةص القة ةرار السةةالف ف ةةي الفقةةرة (زال )62/عل ةةى "وتيسةةير إمكاني ةةة وص ةةول
اللجنة الدولية إلي جمي هةؤالء األشةخاص حيهمةا يوجةدون أو يكونةون محتجةزين" ،يتضة

مةةن تلةةع أن الق ةرار لةةم يطلةةى علةةي األشةةخاص الكةةويتيين الةةتي أخةةتهم الع ةراى فةةي حةةرب
الخلةةيج الهانيةةة عةةام 6226م أسةةرى ،ويؤكةةد تلةةع ادشةةارة فةةي ديباجةةة الق ةرار علةةي اتفاقيةةة

نيوي ةةورع لع ةةام 6222م الت ةةي حرم ةةت االختط ةةاف وأخ ةةت الره ةةائن ،وق ةةد طل ةةب م ةةن العة ةراى
بتطبيى هت االتفاقية علي الكويتيين المحتجزين في العراى (.)32

()32

موق ة ة الجمعية ةةة الفلسة ةةطينية لحقة ةةوى ادنسة ةةان ( ارصة ةةد) ،مفاجئة ةةة قانونية ةةة6446 ،مhttp://www.pal-( ،

.)monitor.org/ar/index.php
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المطلب الثاني

المواقف الدولية والعربية من األسرى الفلسطينيين
أكد المجتم الدولي م ار اًر وتك ار اًر ،رفضه سياسة "إسرائيل" وموقفها من عدم تطبيى القانون الدولي ،وال

سيما اتفاقيات جنيف األرب والقانون الدولي لحقوى ادنسان على األرا الفلسطينية المحتلة ،وأصدرت

قرران الخاصان لحقوى ادنسان
الجمعية العامة لألمم المتحدة الم ِّ

()33

 ،عشرات الق اررات التي عادت

وأكدت بما ال يدع مجاالً للشع أن ادطار القانوني الناظم لمسؤولية االحتالل "ادسرائيلي" عن األراضي
الفلسطينية والعربية المحتلة هو القانون الدولي ادنساني ،بما فيه اتفاقيات جنيف األرب والقانون الدولي

لحقوى ادنسان واالتفاقات والعهود تات الشمن.

ويتناول هتا المطلب المواقف الدولية والعربية من األسرى الفلسطينيين ،من حيث موقف األمم المتحدة،
وموقف الل جنة الدولية للصليب األحمر ،والموقف األمريكي ،والموقف العربي ،وتلع على النحو التالي:

أوالً :موقف األمم المتحدة:

تعد األمم المتحدة من أهم المحافل الدولية التي يوليها صناع القرار الفلسطيني أهمية خاصة ،رغم

أن القضية ظلت موضوعة على طاوالت هت المؤسسة منت بداية عام 6202م ،وقد شاركت في
صناعة الواق السي التي يعيشه الشعب الفلسطيني ،وعلى مر العقود أصبحت القضية الفلسطينية
تستحوت على النصيب األكبر من ق اررات مؤسسات األمم المتحدة ،بل إنها شكلت الملجم الوحيد في

كهير من األحيان للشعب الفلسطيني ،تمتي أهمية األمم المتحدة بالنسبة لقضية المعتقلين الفلسطينيين

في السجون "ادسرائيلية" بداية من خالل االتفاقيات التي تشترط أو تعمل األمم المتحدة على توقي

التزام أعضائها بها ،فقد رعت وأشرفت على صياغة اتفاقيات جنيف خاصة الرابعة وملحقاتها التي

تضمن جزء منها كيفية التعامل م األسرى ،والتي تطرقت إلى أغلب شئون حياة األسير داخل

الحجز أو السجن وتعتبر حتى اليوم مصد ًار لتشريعات الكهير من دول العالم الخاصة بالتعامل م

األسرى زمن الحروب ،لكن ظلت هناع فجوة كبيرة حاولت "إسرائيل" من خاللها سلخ منبر األمم
المتحدة عن قضية المعتقلين الفلسطينيين ،وتلع بفهمها الخاص عمن هو مقصود في هت االتفاقية
كمسير حرب ،ولم تؤهر هت االتفاقية على سلوع السلطات "ادسرائيلية" تجا المعتقلين ألنها ببساطة

ال تعتبرهم أسرى حرب ،وال يمكن توق تعامل "إسرائيل" م األسرى من خالل اتفاقية جنيف أو
ملحقاتها فقد لجمت للتهرب من االلت ازم بكلمة واحدة (تعريف أسير حرب) ،ولتلع استطاعت األمم

المتحدة رعاية وابرام عدة اتفاقيات فيما يخص موضوع التعتيب أهمها (:)34
()33
()34

لجنة حقوى ادنسان ومجلإ حقوى ادنسان.

سةةعيد عةةالء الةةدين" ،التعةةتيب فةةي السةةجون ادس ةرائيلية" ،منشةةورات فلسةةطين المحتلةةة6262 ،م ،ص  62ومةةا

بعدها.
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-

ادعالن العالمي لحقوى ادنسان.

-

العهد الدولي الخاص بالحقوى المدنية والسياسية.

-

اتفاقية مناهضة التعتيب.

تعديل /66آب الخاص باتفاقية جنيف الرابعة.

ومن الممكن أن يكون تخصيص الجمعية العامة لألمم المتحدة يوم ( )2 /62من كل عام ،يوماً

بناء على ما يدور من حاالت تعتيب "إسرائيل" ضد
عالمياً لمناهضة التعتيب قد جاء
ً
الفلسطينيين في السجون ادسرائيلية ،تلع ألنه تزامن م كهرة الشكاوى التي قدمت ضد "إسرائيل"
في األمم المتحدة بين األعوام  ،6269-6262والتي تزامن م اعتراف "إسرائيل" بضرب أسرى

عملية األتوبيإ ( )244حتى الموت.

لقد أصدرت مؤسسات األمم المتحدة الكهير من الق اررات والتوصيات التي تدين ،أو تستنكر ،أو

تناقع ،أو ما يمكن أن تعتبر على أقل المقاييإ رفا ممارسات "إسرائيل" تجا المعتقلين
الفلسطينيين ،وقد كان أول هت الق اررات بعد حرب  6222وهو قرار مجلإ األمن رقم 622

الصادر في  /60حزيران ،6222 /والتي تضمن إضافة إلى بنود أخرى تتعلى بالحرب المطالبة
برف اآالم عن السكان المدنيين أسرى الحرب في منطقة النزاع ،ويمكن إجمال أهم الق اررات التي

صدرت عن مؤسسات األمم المتحدة والتي لها عالقة بقضية المعتقلين الفلسطينيين بما يلي:

.6

توصية الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 6902

()35

تشكيل لجنة للتحقى من انتهاكات

حقوى ادنسان المستمرة في األراضي المحتلة ،وقد رفضت "إسرائيل" التعامل م فريى اللجنة

المكون من ست دول ،ورف الفريى تقرير في  6224 /6 /64يؤكد فيه خروقات "إسرائيل"

لحقوى ادنسان ومنها حقوى المعتقلين العرب في سجونها.
.6

توصية الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم  ،)36( 2222حيث شكلت بموجبه لجنة كلفت

بتقديم تقرير لمجلإ األمن ،لكن يالحظ أن هتا القرار لم يكن لقضية المعتقلين فقط بل كان

لحالة حقوى ادنسان في األراضي العربية المحتلة وممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه الهابتة.

.2

توصية الجمعية العامة لألمم المتحدة  ،)37( 602 /22حيث أكدت على استمرار

"إسرائيل" النتهاكات حقوى ادنسان في األراضي المحتلة ،ودعتها لالمتناع عن هتا السلوع
إضافة إلى موضوع محاولة "إسرائيل" تغيير الصيغة القانونية لهت األراضي (.)38

()35
()36
()37
()38

الدورة  60بتاريخ 6222 /66 /66م.
الدورة  24بتاريخ 6229 /66 /64م.
الدورة  22بتاريخ 6266 /66 /62م.

أحمة ةةد عبة ةةد المجية ةةد" ،ق ة ة اررات األمة ةةم المتحة ةةدة بشة ةةمن فلسة ةةطين والص ة ةراع العربة ةةي" ،ط ،6مؤسسة ةةة الد ارسة ةةات

الفلسطينية ،بيروت6229 ،م ،ص .600
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لم تكن الجمعية العامة لألمم المتحدة المؤسسة الوحيدة في األمم المتحدة التي كانت تصدر

توصيات ترفا سلوع "إسرائيل" تجا حقوى ادنسان ،بل كانت لجنة حقوى ادنسان نفسها تعبر
عن رفضها النتهاكات حقوى ادنسان في األراضي المحتلة ،ففي عام 6229م أدانت وبلهجة
شديدة لجنة حقوى ادنسان الدولية ممارسات إسرائيل ،وكانت المرة األولى التي تحدث فيها

مندوب منظمة التحرير الفلسطينية التي أصبحت قبل عام عضواً بصفة مراقب عن اضطهاد

المعتقلين وتعتيبهم ( ،)39ويمكن مالحظة أنه بعد عام 6220م كانت األمم المتحدة ومؤسساتها

بناء على تقارير كان يقدمها مندوب
تصدر ق ارراتها المتعلقة بحقوى ادنسان وقضية المعتقلين ً
منظمة التحرير الفلسطينية ،وقد نج في عام 6222م في إرسال لجنة تحقيى إلى األراضي
العربية المحتلة من منظمة الصحة العالمية مهمتها زيارة السجون للتحقى من األوضاع الصحية

للمعتقلين ( ،)40ويبدو أن المجموعة العربية كانت في هت الفترة تعمل بشيء من النجاح في

استخراج ق اررات تخص القضية الفلسطينية ،وهتا ما يفسر أن الجمعية العامة أدانت "إسرائيل"
لعدم تعاونها م اللجنة السابقة ،لكن هت اللجان تلع التي شكلتها الجمعية العامة لألمم المتحدة

للتحقيى في انتهاكات "إسرائيل" للقانون الدولي خالل غزوها للبنان عام 6266م ،والتي رفعت

تقريرها في فبراير 6262م ،وكان أهم نشاط لها هو تحقيقها في انتهاكات "إسرائيل" لحقوى

ادنسان في نقطة الصفا ومعتقل أنصار (.)41

ويبدو أن أغلبية نشاط هت اللجان كان يتضمن أمو اًر بدالً من مالحظتها وهي أن هناع صراعاً
وهي للضغط على هت اللجان من المجموعة العربية ودائرتها من مندوب المنظمة أو المؤسسات

التي تعنى بحقوى ادنسان ،وصحي أن العرب كانوا ينجحون في استخراج توصيات تكون غالباً
بعيدة عن ق اررات مجلإ األمن ،أي من المؤسسات األخرى تلع ألن الواليات المتحدة تمتعت

بحى رفا أي قرار واحباط إصدار وهناع من الصحفيين العالميين من الحظ هتا األمر وأبرز

صور هتا الصراع ( ،)42إضافة إلى اعتماد هت اللجان على تقارير المؤسسات والشخصيات
العاملة في رعاية شؤون المعتقلين ،فغير مرة كانت هت اللجان تراسل هت الجهات وتطلب منهم
تقارير عن السجون وحالة المعتقلين ،وكانت جمعية السجين أهم المؤسسات التي كان يطلب

()39
()40
()41

صحيفة الشعب6222 ،6/2 ،م ،ص .2
مجلة فلسطين المحتلة ،ع 6222 ،2 /26 ،26م ،ص .02
تقري ةةر اللجن ةةة الدولي ةةة للتحقي ةةى ف ةةي انتهاك ةةات "إسة ة ارئيل" للق ةةانون ال ةةدولي أهن ةةاء غزوه ةةا لبن ةةان ،ترجم ةةة مرك ةةز

األبحاث /منظمة التحرير الفلسطينية ،ص .2

Alison, Kablan, "Arabs are Prepared to Wait for Israel", Jerusalem Post,

)(42

5/2/1991, 1991, p. 6.
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منها تقارير لعمل هت اللجان ،لكن هت اللجان كانت تواجه صعوبات في أخت إفادات من

المعتقلين أهمها (:)43
-

إن معظم التحقيقات ستكون معروفة لدى إسرائيل.

-

إن "إسرائيل" غير مستعدة لقبول مزاعم وادعاءات.

-

إن السجناء ال يوافقون على إعطاء اللجنة أسماءهم ،وهتا ال يجوز في ادفادات.

ثانياً :موقف اللجنة الدولية للصليب األحمر:

تعتبر اللجنة الدولية للصليب األحمر أهم مؤسسة يلجم إليها الناإ في أوقات الحرب ،إن لم تلجم

الدول إليها أحياناً ،وفي إطار قضية المعتقلين الفلسطينيين لم يستط أعضاؤ زيارة المعتقلين
إال بعد عشرة أشهر من حرب  ،6222وتبقى إشكالية العالقة بين اللجنة و"إسرائيل" كون األخيرة

ترفا اعتبار المعتقلين (أسرى حرب) ،وبالتالي فهي غير ملزمة بتطبيى اتفاقية جنيف التي
أصرت اللجنة على تطبيقها عليهم ،ولكن دون جدوى ،وادعت "إسرائيل" أنها ستتعامل م

االتفاقية ببنودها ادنسانية فقط ،لكن تلع ينطبى أيضاً على تعاملها م السجناء الجنائيين

وبالتالي ال جديد في تعاملها م المعتقلين الفلسطينيين ،وظلت العالقة بين الصليب األحمر

و"إسرائيل" هكتا حتى عام 6226م ،عندما تم التوقي على اتفاقية بين الطرفين لتعريف نشاط
اللجنة تجا المعتقلين(.)44

وكانت تتكرر صور عجز الصليب األحمر عن خدمة المعتقلين أهناء الصراع م سلطات

السجون ،فلم يستط عام 6264م في معرفة أسماء السجناء المضربين عن الطعام التين تم
نقلهم من سجن نفحة إلى سجن الرملة إال بعد أسبوع من نقلهم ،ومن الممكن أن يكون قد حصل

صدفة أهناء زيارة ممهل الصليب األحمر المعتادة لسجن الرملة التي لم يكن مضرباً عن الطعام،

وبالتالي ليإ ممنوعاً من زيارة المعتقلين ،ويمكن لنا رؤية ردة الفعل هت من خالل االنتقاد الحاد
دسرائيل في التقارير السنوية التي كانت تتسم بالحدة في األعوام األولى بعد عام  ،6222لكن

سرعان ما خفت حدة اللهجة بعد بداية الهمانينات ،وربما يكون مبرر تلع أن إجراءات المعتقلين

بادضرابات والتمرد تحمل شيئاً من الصفة السياسية ،ويمكن االستدالل على تلع من خالل

احتجاج الصليب على تعتيب المعتقلين واعدامهم لبعا زمالئهم بتهمة التعاون م إسرائيل.

شكل حجم الظروف ادنسانية التي عاشها األسرى الفلسطينيون في سجن أنصار مفاجمة ،كمقل
تعبير علمي لكل معني بحقوى ادنسان ،وهتا ما يستدل عليه من إقدام الصليب األحمر بإيقاف

()43

جهاد البطع ،مرج سابى ،ص .690
International Committee Of Red Cross, Annual Report, 1978, p. 31.
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)(44

زيارته لهتا السجن في  6266 /2 /69أي بعد أيام من افتتاحه ( ،)45وكانت هت المرة األولى
في نشاط الصليب تجا األسرى الفلسطينيين ،وقيادة األسرى كانت تعرف الدور السلبي للصليب،

بل هددو بمنهم سيعتبرونه مشاركاً في السياسة "ادسرائيلية" ألنه مؤسسة غربية تعبر عن العقلية

األخالقية الغربية والعالم الرأسمالي (.)46

ومن الممكن أن تلع شكل حاف اًز المتناع الصليب عن الزيارة ،ولتوخي الموضوعية في تقييم دور

الصليب وتمهير على قضية األسرى الفلسطينيين في السجون "ادسرائيلية" يمكن الوصول

لالستنتاجات التالية (:)47
.6

الدور السلبي وهو عدم قناعة المعتقلين بدور لمساندة قضيتهم بتخليه عن مطلب تطبيى

اتفاقية جنيف عليهم بتوقيعه اتفاقية أخرى م إسرائيل ،وعدم التدخل في مطالبهم وطبيعة

عالقتهم م سلطات السجون.

.6

وربما الدور اديجابي فقط في توفير ممهل الصليب جانب من الطممنينة لتوي السجين،

وايصال بعا األغراا الهامة للسجناء ،إضافة إلى مشاركته وبطلب من جمي األطراف في

رعاية إجراءات تبادالت األسرى ،والتي كان موجوداً وممهالً فيها جميعاً ،وكتا حضور وشهادة
اتفاقيات المعتقلين م إدارة السجون عند إيقاف ادضرابات عن الطعام.

ثالثاً :الموقف األمريكي:

حرصت اددارة األمريكية التي تعاقبت منت عام 6222م على استمرار العالقة القوية م

"إسرائيل" والحفاظ على هتا الجسم ليكون بوابة المصال االستعمارية في المنطقة ،هتا المفهوم
التي ورهته الواليات المتحدة األمريكية من بريطانيا ،ولم تتحرج أمريكا من الدفاع عن إسرائيل،

وفي نفإ الوقت سعت إلى ترسيخ عالقتها م الدول العربية تحت شعار البحث عن حل للصراع

العربي "ادسرائيلي" وحل القضية الفلسطينية ،ولكن أين كان موق قضية المعتقلين الفلسطينيين
من هت السياسة؟.

إتا كان موقف إدارة (نيكسون) تعامل م قيادة هؤالء المعتقلين على أنهم ليسوا طرفاً في
الصراع ،فال يمكن االفتراا بمنها ستؤيدهم أو حتى سترف سقف اهتمامها بهم ،فوزير الخارجية

األمريكي روجرز أكد "أن بالد ال تنوي التعامل مباشرة م الجماعات الفلسطينية الوطنية ،وال

()45

دينا عبد الحميد" ،للفجر نغني" ،ط ،6مركز األهرام للترجمة والنشر ،القاهرة6262 ،م ،ص .606

()47

جهاد البطع ،مرج سابى ،ص .696

()46

مجلة بلسم" ،الواق الصحي في معتقل أنصار" ،ع 6260 ،642،640م ،ص .664
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يوافى على اعتبارهم طرفاً في النزاع" ( ،)48ويمكن فهم هت السياسة من خالل مواقف هت اددارة

في المحافل الدولية خاصة في األمم المتحدة والتي كان أهمها:
-

في  6222/66/6امتنعت الواليات المتحدة عن التصويت على مشروع توصية الجمعية

-

 6224 /66 /69صوتت الواليات المتحدة ضد مشروع توصية الجمعية العامة لتنفيت

العامة التي يدين انتهاكات "إسرائيل" لحقوى ادنسان في األراضي العربية المحتلة.

توصيات لجنة التحقيى الخاصة بانتهاع "إسرائيل" لحقوى ادنسان في األراضي المحتلة ،وقد

بناء على توصية الجمعية نفسها.
أرسلت سابقاً ً
 6226 /66 /62امتنعت الواليات المتحدة عن التصويت على قرار لمجلإ األمن يدين
إسرائيل ،ويدعوها لالمتناع عن انتهاع حقوى ادنسان في األراضي العربية المحتلة ،بل إن

مندوبها اعتبر القرار متحي اًز ،ألنه يصف "إسرائيل" بة (خارقة التفاقيات جنيف) دون دعوة
األطراف األخرى االلتزام بها (.)49

وحتى عندما قررت لجنة الشئون الخارجية في الكونغرإ األمريكي مناقشة معاملة "إسرائيل"

للمعتقلين عام  ،6220حرصت على االستماع في تلع ليإ من فلسطينيين ألن تلع سيخل
بالسياسة األمريكية ،إنما استمعت من اليهود أنفسهم ومن الحكومة ادسرائيلية ،أما من خارجها

فكانت وجهة نظر (إسرائيل شاحاع) ( ،)50والتي أكد بوضوح وشهادات من المؤسسة التي يديرها
حصول عشرات حوادث التعتيب للمعتقلين الفلسطينيين ( ،)51ولكن لم يصدر أي بيان أو

توصيات لادارة فيما بعد للضغط على إسرائيل.

وفي عهد الرئيإ كارتر حرصت إدارة الديمقراطيين على تركيز إدارة تسوية الصراع في يدها

مستبعدة كل األطراف األخرى ،وأهمها االتحاد السوفيتي ،وبعد أشهر من عمل اددارة أحبطت

الواليات المتحدة إصدار مشروع قرار لمجلإ األمن يدين انتهاع "إسرائيل" لحقوى ادنسان في
األراضي العربية المحتلة ،وتعود أهمية هتا المشروع على أن المجموعة العربية عملت جاهدة

لاللتفات على موقف الواليات المتحدة باستخراج قرار من مجلإ األمن معتمدة على تقرير اللجنة

التي أرسلتها الجمعية العامة للتحقيى في حالة حقوى ادنسان عام 6229م.

()48

منةةتر عنبتةةاوي" ،واجبةةات األط ةراف الهالهةةة فةةي الحةةروب المعاص ةرة" ،الطبعةةة األولةةى ،مركةةز األبحةةاث ،منظمةةة

التحرير الفلسطينية ،بيروت6226 ،م ،ص .662

()49

هالةةة سةةمودي" ،السياسةةة األمريكيةةة تجةةا الص ةراع العربةةي ادس ةرائيلي  ،"6222-6222ط ،6مركةةز د ارسةةات

الوحدة العربية ،عمان6222 ،م ،ص  696وما بعدها.

()50
()51

الناشط في حقوى ادنسان في إسرائيل.

"إسرائيل" شاحاع" ،عنصرية دولة إسرائيل" ،منشورات فلسطين المحتلة ،بيروت6260 ،م ،ص .642
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لم تستط إدارة (كارتر) الدفاع بشكل مطلى عن سياسة "إسرائيل" في انتهاع حقوى ادنسان

وقضايا أخرى (ليست الدراسة بصددها) ،حيث بدأت مؤسسات وشخصيات أمريكية ترف تقاري اًر
للرأي العام األمريكي عن قضية تعتيب المعتقلين الفلسطينيين في السجون ادسرائيلية ،فقد نشرت

وسائل ادعالم األمريكية تقري اًر أعد هالهة رجال دين أمريكيين حول تعرا األحداث
الفلسطينيين للتعتيب الجسدي أهناء التحقيى معهم في السجون "ادسرائيلية" (.)52

شكل التقرير الموس التي أنجز فريى من (صحيفة الصاندي تايمز) ،وتعزز بعشرات الشهادات

وجود التعتيب في السجون ادسرائيلية ،إزعاجاً لادارة األمريكية أكهر من إسرائيل ،وبمجرد نشر
التقرير في زاوية تحت المجهر في الصحيفة في حزيران 6222م حصل جدال واس في الواليات
المتحدة وأوروبا ،ولم يكن أمام الناطى بلسان الخارجية األمريكية إال أن ينص "إسرائيل" بالكف

عن سياسة االعتقال ادداري وهو الموضوع التي لم يكن مطروحاً أصالً ،وأمام تفاعل الجدل
الدولي في تقرير الصحيفة تطور الموقف األمريكي ،وأهار الرئيإ كارتر م رئيإ وزراء

"إسرائيل" (مناحيم بيغن) موضوع التعتيب في السجون ادسرائيلية ،ولكن المتتب لصيغة نشر هتا
الخبر يرى حرص اددارة األمريكية على عدم إحراج حكومة الليكود الجديدة في إسرائيل ،وتلع

عندما يدعي الناطى بلسان البيت األبيا "أن بيغن أكد للرئيإ كارتر أن التعتيب يتنافى
ويتناقا م السياسة الرسمية ادسرائيلية ،وأن اددارة تمكدت من إصدار بيغن تعليمات بعدم

ادساءة للمعتقلين ،لكن كل تلع نفا في نفإ اليوم مكتب رئيإ الوزراء "ادسرائيلي" (.)53

توالت التقارير التي تشير إلى التعتيب ضد األسرى لتزيد من إحراج إدارة (كارتر) ،وفي عام

 6226م كان تقرير مفصل من المسئولة عن التمشيرات في السفارة األمريكية في تل أبيب ،وقد
أحصت الكسند ار جونسون عينة من ( )22طالب تمشيرة كانوا معتقلين وتعرضوا للتعتيب ،وهتا
بشهادتهم أمامها لدى مقابلتها إياهم ،وقد نشرت الصحف األمريكية هتا التقرير بعد تسربه في /2

 6226 /6م ،واتض فيه الموقف السلبي للواليات المتحدة األمريكية تجا المعتقلين ،والتي يؤكد

عدم إعطاء تمشيرة دخول للفلسطينيين التين اعتقلوا على أيدي السلطات "ادسرائيلية" ( ،)54ومن

المعروف أن السفارة األمريكية كانت تشترط على طالبي التمشيرة تقديم شهادة حسن سير وسلوع
من الشرطة ادسرائيلية ،وهتا ما كانت تستغله المخابرات "ادسرائيلية" بالضغط على طالبها

للتعاون معها.

()52

مجلة فلسطين المحتلة ع 6222 ،2/62 ،22م ،ص .66

()54

سمير نايفة" ،واق االعتقال في السياسة ادسرائيلية" ،ط ،6دار الجليل ،عمان6224 ،م ،ص .22

()53

عالء الدين ،مرج سابى ،ص .629
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أظهر الرئيإ (رونالد ريغان) خالل الحملة االنتخابية حماساً شخصياً تجا "إسرائيل" فإنه خفا
من سقف التحدث م

"إسرائيل" على انتهاع حقوى ادنسان حيث أعطى صفة الشرعية

لالستيطان ،وتفسير لقرار ( )606ال يشمل االنسحاب من كل األراضي المحتلة بل أراا

احتلت ،والعالقة م المقاومة الفلسطينية ،وأنه لم تعلى اددارة األمريكية بشمن التقرير التي قدم

لها وأعدته اللجنة األمريكية الفلسطينية لحقوى ادنسان التي يتضمن عشرات حاالت التعتيب،
ومنها ما أخت بالقسم من رئيإ اللجنة نفسه (جيي زغبي) ،وأنه كان رد اددارة أنه تراقب عن

كهب تلع التقارير (.)55

ويمكن فهم حالة عدم االكتراث وعدم االهتمام من خالل ألفاظ أن اددارة تراقب ،وهتا ما اختلف

عن إدارة كارتر في األمر نفسه ،كان عام  6269عام تروة االعتقال ادداري لنشطاء منظمة
التحرير من الطالب والنقابيين ،وأن الواليات المتحدة كانت تؤكد دائماً على عدم رضاها عن هت

السياسة ،وعندما كان يصدر مهل هتا اللفظ الدبلوماسي ،كانت الصحافة "ادسرائيلية" تهاجم

اددارة األمريكية وتنتهي بمن تتعرا للضغوط من الدول العربية خاصة من مصر واألردن،
ويمكن أن نفترا حتى هتا اللفظ جاء ليرضي المساعي األردنية المصرية التي نجحت في إلزام

منظمة التحرير على توقي اتفاى التحرع األردني الفلسطيني المشترع في  6 /66أي بعد هالهة
أيام من إعالن تصري اددارة األمريكية.

تعرضت "إسرائيل" لادانة الدولية عندما انسحبت من جنوب لبنان (المرحلة األولى) عام 6269م
بنقلها معتقلين إلى داخل إسرائيل ،وهكتا شكل مخالفة وخرقاً للقوانين الدولية ،وباستهناء الواليات

المتحدة التي لم تدن تلع بل اعترفت أن تلع ال ينسجم تماماً م القوانين الدولية ( ،)56ويبدو أن
الواليات المتحدة كانت في تلع الفترة تستعمل لغة أنها ستشج األطراف على كتا وكتا حتى في

األمور التي تخص "إسرائيل" وحدها.

رابعاً :الموقف العربي:

مهلت القضية الفلسطينية عبر سنوات الصراع العربي "ادسرائيلي" جزءاً هاماً في وجدان كل

عربي ألهميتها من الناحية القومية العربية ،وما يجب أن تمهله بالنسبة لكيان ادنسان العربي،
ومرت مواقف ولحظات تالحم فيها الموقف العربي م الموقف الفلسطيني التي ال يتج أر أي

حزب أو منظمة أو حركة في فلسطين إال واعتبار األمة العربية هي امتداد الطبيعي ،وكتا ساهم
()55

حس ةةين غب ةةاع" ،فلس ةةطين حق ةةوى ادنس ةةان وح ةةدود المنط ةةى الص ةةهيوني" ،الطبع ةةة األول ةةى ،المؤسس ةةة العربي ةةة

()56

مجلة فلسطين الهورة ،العدد 6269 ،0/64 ،009م ،ص .62

للدراسات والنشر ،بيروت6262 ،م ،ص .649
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العرب وخاصة خالل فترة الستينيات وبداية السبعينيات في اعتبار القضية الفلسطينية هي لب

القضايا التي على األقل ال يختلف العرب عليها ونصرتها بغا النظر عن اختالف الوسيلة في
تلع والتي اتختت كمبرر للتخلص أحياناً من االلتزام الوطني بها.

كانت قضية األسرى الفلسطينيين بمهابة القضية المتجددة دائماً بالنسبة للعرب ،واستمرارها أصالً
مرتبطة بديمومة المقاومة العربية والفلسطينية دسرائيل ،وال يمكن فهم الموقف العربي بصورة
واحدة ولو أنه مؤيد لقضية المعتقلين الفلسطينيين بشكل عام ،وبالتالي يمكننا فهم الموقف العربي

عن طريى معرفة مواقف المؤسسات والشخصيات الهامة إضافة إلى رائدة هت المواقف والتي
مهلته الجامعة العربية.

ساهمت بعا المؤسسات العربية في دعم قضية األسرى الفلسطينيين في السجون ادسرائيلية،

تلع المؤسسات التي كان من يبرر ارتباطها بهت القضية أم اًر غير الوازع الوطني ،فالتي ينظر
إلى طبيعة هت المؤسسات يعرف سبب دعمها وأهم هت المؤسسات:

الرابطة المغربية لحقوى ادنسان ويوجد عدد من اليهود المغاربة أعضاء في هت

-

المؤسسة ،بل إنها ساندت إضراب سجن عسقالن عام 6222م ،ودعت حكومة المملكة لتقديم

شكوى لمجلإ األمن ضد "إسرائيل" على خلفية إضراب المعتقلين (.)57

الطوائف المسيحية والكنائإ ،ويمكن لنا رؤية موقفها ضد "إسرائيل" في قضية اعتقال

-

المطران (كبوتشي) لدى السلطات ادسرائيلية ،فتضمن نشاطها المطالبة بإطالى سراح كافة
المعتقلين الفلسطينيين ( ،)58وغير مرة كانت تقام الصلوات والقداإ ألجل األمر.

-

اتحاد المحامين العرب والتي كان يعنى بنشاط إحصائي للمعتقلين وتخصيص محامين

-

المنظمة العربية لحقوى ادنسان وقد نشطت م بداية الهمانينيات خاصة في إدانة

-

الهيئات النسائية والنقابية في األردن والتي نشطت في نهاية السبعينيات في إرسال

أجانب للدفاع عن بعا قضايا المعتقلين الهامة كقضية فدائيي عملية الساحل (.)59

ممارسات "إسرائيل" في سجن أنصار وكتا سياسة االعتقال ادداري (.)60

المتكرات واقامة التظاهرات المؤيدة للمعتقلين في األردن وبالتات أمام السفارات الغربية ووكالة

الغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين (.)61
()57
()58
()59

مجلة صحيفة فلسطين6222 ،م ،ص .62
صحيفة الشعب6229 ،0/2 ،م ،ص .6
الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية ،مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،بيروت6222 ،م ،ص .22

()60

المنظمةةة العربيةةة لحقةةوى ادنسةةان" ،حقةةوى ادنسةةان ففةةي الةةوطن العربةةي" ،القةةاهرة6266 ،م ،ص  626ومةةا

()61

مجلة شئون فلسطينية ،العدد (6222/2/2 ،)2م ،ص .629

بعدها.
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وقفت بعا الشخصيات العربية الهامة إيجابياً تجا قضية المعتقلين الفلسطينيين ،لكن يالحظ
أن تلع قد جاء بظروف هامة خاصة الظرف ادعالمي ،ففي عام 6226م استقبل المسؤولون

الرسميون الجزائريون برفقة مسئولي منظمة التحرير ،وعلى رأسهم (صالح خلف) استقبلوا

المعتقلين المحررين من السجون األلمانية استقبال األبطال ،والتين نفتوا سابقاً عملية قتل
الرياضيين ادسرائيليين في ميونخ بملمانيا ،وكتلع قرار الرئيإ الجزائري الشاتلي بن جديد

المعتقلين المحررين صفقة التبادل في ديسمبر 6262م في معسكرات الهورة الفلسطينية في

الجزائر وأمر بمساعدتهم ( ،)62وكتا كان يصل بين الفينة واألخرى مسئولون آخرون وعلى مدى
أشهر كان عدد كبير من المسئولين العرب التين يزورون الجزائر يقومون بتفقد أسرى الهورة

الفلسطينية المحررين.

اهتمت جامعة الدول العربية بإبراز قضية األسرى الفلسطينيين ،والدفاع عنها ،فمنت اجتماع الدورة

الخمسين لمجلإ الجامعة وحتى الدورة السبعين التي عقدت في أكتوبر 6226م ،ال يكاد يخلو
اجتماع بدون مناقشة انتهاكات "إسرائيل" لحقوى ادنسان وخاصة ضد المعتقلين الفلسطينيين
والعرب ،وكانت تستغل هت التوصيات بعدة وسائل أهمها:

-

إرسال المتكرات إلى اللجان الدولية المعنية خاصة اللجنة الدولية القانونية ( ،)63بل

تشكيل لجنة خاصة للتحقيى وجم البيانات حول انتهاكات "إسرائيل" لحقوى ادنسان.

-

متابعة تقارير منظمة العفو الدولية.

-

رعاية الجامعة للعديد من المؤتمرات الخاصة أو التي يكون لموضوع األسرى

-

إرسال البرقيات إلى سكرتير األمم المتحدة وأعضاء الجمعية العمومية ومجلإ األمن.

الفلسطينيين أهمية خاصة فيها وأهمها :المؤتمر ادقليمي العربي لحقوى ادنسان التي عقد في

بيروت  6226 /66 /64أو المؤتمر العربي لمن الجريمة ومعاملة المتنبين التي عقد في

الكويت  6224 /0 /2أو مؤتمر "المشرفين على شئون فلسطين" (.)64
-

تقديم الجامعة للمساعدات المادية ألهالي األسرى ،وتلع عن طريى دعم مؤسسة أسر

الشهداء التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية ،بل إنها بعد منتصف السبعينيات أصبحت تتبنى

توصيات منظمة التحرير بهتا الشمن ،خاصة الدراسات التي كانت تعدها مؤسسة أسر الشهداء،

()62
()63
()64

مجلة فلسطين الهورة ،مرج سابى ،ص .66
جامعة الدول العربية" ،محضر توصيات الدورة  - 94جامعة الدول العربية"6226 ،2 /2 ،م ،ص .022

جامعة الةدول العربيةة" ،محضةر توصةيات الةدورة  – 99جامعةة الةدول العربيةة" ،مةتكرة مةؤتمر المشةرفين علةى

شئون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة في دورته الهامنة6226/6/26-62 ،م.
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خاصة موقف األمين العام للجامعة محمود رياا على إنشاء صندوى لمعونة أسر الشهداء

والمعتقلين الفلسطينيين (.)65
-

طرح قضية األسرى الفلسطينيين للنقاع في الجمعية العامة لألمم المتحدة كما حصل

بعد إضراب سجن بئر السب وعسقالن عام 6226م ،وقد تم مناقشة الموضوع في الجمعية

العامة بطلب من المجموعة العربية (.)66

إتا كانت القضية الفلسطينية تشكل قاسماً مشتركاً غير مختلف على تحقيى أهدافه بين الدول
العربية ،فقد مهل موضوع المعتقلين لب وحدة الرأي فلم يسجل أي اختالف ال على الهدف وال

اء في
على الوسيلة في هتا الموضوع ،وبالتالي شكل وحدة الهدف والوسيلة بين الدول العربية سو ً
نشاطها في األمم المتحدة أو تجا المنظمات والمجموعات الدولية األخرى لحركة عدم االنحياز
أو منظمة المؤتمر األفريقي أو منظمة الدول ادسالمية ،التي كانت "إسرائيل" تقف ضد

الفلسطينيين ومن ضمنها المعتقلين.

رأي الباحث:

يقتصر دور األمم المتحدة على رفا ممارسات "إسرائيل" تجا األسرى الفلسطينيين ،ولكن دون

فرا سلطة على إسرائيل ،لتحسين أوضاع األسرى الفلسطينيين ،ويعتبر دور الصليب األحمر
شكلي ،وتلع من خالل متابعة بعا ادجراءات الروتينية م األسرى الفلسطينيين ،ولكن ليإ له

أي دور في حمايتهم والدفاع عنهم ،ويعتبر الموقف األمريكي دائماً مسانداً لالحتالل "ادسرائيلي"

في إجراءاته التعسفية ضد األسرى الفلسطينيين ،وكان دوماً يدعم "إسرائيل" في المحافل الدولية،

ويوقف الق اررات الدولية المرفوعة ضد االحتالل ادسرائيلي ،يساند الموقف العربي قضية األسرى

الفلسطينيين ،ولكنه ال يرقى إلى الدرجة المطلوبة منه.

()65

مةةتكرة مةةن األمةةين العةةام لجامعةةة الةةدول العربيةةة محمةةود ريةةاا إلةةى مجلةةإ الجامعةةة فةةي دورة انعقادهةةا الهامنةةة

والخمسين 6226/6/62م.

()66

جامع ةةة ال ةةدول العربي ةةة" ،محض ةةر اجتم ةةاع ال ةةدورة  24لمجل ةةإ الجامع ةةة ال ةةتي واف ةةى عل ةةى توص ةةيات م ةةؤتمر

المشرفين على شئون فلسطين في دورته  66واقرار رفعها للمناقشة في الجمعية العامة لألمم المتحدة"6226 ،م.
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المطلب الثالث

حقوق األسرى الفلسطينيين في القانون الدولي اإلنساني واالتفاقيات الدولية
بعد الحرب العالمية الهانية ومقتل الماليين من الناإ ،وخضوع الماليين لحالة األسر نتيجة

النزاعات المسلحة وحالة الحرب ووقوع مدنيين نتيجة لتلع بين قتيل وأسير ومعتقل ،لجم العالم

إلى إنشاء األمم المتحدة ،وابرام اتفاقيات ومعاهدات دولية لضمان حماية حقوى ادنسان وحريته
وكرامته ،ومن هت االتفاقيات (:)67

.6

إعالن سانت بيترسبورغ لعام 6626م بتقييد أساليب ووسائل القتال.

.6

اتفاقية الهاي لعام 6242م المتعلقة بقوانين الحرب وأعرافها.

.0

القواعد النموتجية لمعاملة السجناء رقم  G/D ،60 /222لعام 6292م.

.2

ادعالن العالمي لحقوى ادنسان لعام 6206م.

.2
.9
.2

العهد الدولي الخاص بالحقوى السياسية والمدنية لعام 6222م.

المباد األساسية لمعاملة السجناء  09 /666لعام 6299م.
اتفاقيات جنيف األولى والهانية والهالهة والرابعة لعام 6202م.

وسنستعرا حقوى األسرى الفلسطينيين في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 6202م بشمن المدنيين

وقت الحرب ،ومن أهم الحقوى التي نصت عليها اتفاقية جنيف المتكورة:

.6

حى األسير في صون كرامته وحريته ادنسانية وعدم معاملتهم معاملة إنسانية غير

.6

أال يتعدى عليه أو ممارسة التعتيب بحقه النتزاع اعترافات وانتزاع معلومات منهم أو من

.2

ح ى األسير في الدفاع عن نفسه أو توكيل من يداف عنه وحقه في االطالع على التهم

.0

حى األسير في المحاكمة العادلة والنزيهة أمام محكمة مشكلة تشكيالً قانونياً (م،22

.9

حى األسير في زيارة دورية وروتينية لتويه مرتين شهرياً (م.)662

.2

حى األسير في الحصول على ميا للشرب تكون صالحة للشرب واالستعمال (م.)62

حاطة بالكرامة (م.)2
غيرهم (م .)26

المسندة إليه (م.)20 ،22 ،26 ،26
.)20 ،22 ،26 ،26
.2

()67

حى األسير في الحصول على الغتاء المناسب والمالئم والصحي (م.)62

الةةدائرة القانونيةةة بةةو ازرة شةةؤون األسةةرى والمحةةررين" ،البعةةد القةةانوني لقضةةية األسةةرى الفلسةةطينيين فةةي سةةجون

االحتالل"6462 ،م ،ص  9وما بعدها.
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.6

.)646

.2

.64
(م.)24
.66
.66

حى األسير في التواصل م العالم الخارجي من خالل إرسال وتلقي الرسائل (م،642
حى األسير في مواصلة تعليمه الجامعي والهانوي (م.)20

حى األسير في الحصول على مالبإ مرتين في السنة مرة في الشتاء ومرة في الصيف

حى األسير في التريا في الهواء الطلى هالث ساعات يومياً.

حى األسير في ممارسة شعائر الدينية وممارسة الرياضة في أماكن مخصصة داخل

السجن (م.)62 ،22
.62

حى األسير في الحصول على العالج وأن تجري له فحوصات دورية وبانتظام مرة كل

سنة (م.)26 ،24
.60

حى األسير في التنقل بين السجن والمحكمة في سيارة مخصصة ومجهزة وفى االتفاقيات

.69

حى األسير في ادضراب لتلبية مطالبه ،وحقه في األمان على شخصه ونفسه وممتلكاته

.62

حى األسير أن يجتم م أفراد أسرته أو أخوته إتا كانوا معتقلين في غرفة واحدة وسجن

.62

حى األسير في عدم عزله م جنائيين آخرين وخاصة من أصحاب السوابى (م،660

الدولية وأن تكون مناسبة للنقل اآدمي (م.)662

الخاصة داخل السجن.
واحد (م.)66
.)669

.66

حقه في إطالى سراحه بعد انتهاء محكوميته ،وحقه في إطالى سراحه في أي اتفاقية م

سلطات بلد (م.)620 ،626
.62
.64

حقه في العودة إلى بيته وعدم إبعاد (م.)626 ،02

حى األسير في الحصول على المخصصات المالية الالزمة للتمكن من شراء أغتية

وأشياء أخرى.
.66

حى األسير في قضاء عقوبته في سجن البلد المحتل وعدم نقله إلى سجون داخل دولة

االحتالل (م.)22
.66
.62

()68

حى األسير في إعداد أطعمته بنفسه.

حى األسير عدم سحب احتياجاته الشخصية أو مصادرتها (م.)68( )22

الدائرة القانونية بو ازرة شؤون األسرى والمحررين ،مرج سابى ،ص  2وما بعدها.
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ورغم تنكر الحكومات "ادسرائيلية" المتعاقبة لألسرى الفلسطينيين وحقوقهم ،إال أن قواعد القانون
الدولي منت اتفاقية األسرى األولى سنة 6242م ،ومرو ار باتفاقية جنيف سنة  ،6262وانتهاء
باتفاقيات جنيف لسنة  6202والبروتوكوالن ادضافيان لسنة 6222م ،تؤكد بمن لألسرى

الفلسطينيين كامل الحقوى ،وأن موضوعهم جزء ال يتج أز من القضية الفلسطينية ،وال حل يمكن
أن يكتمل م ادسرائيليين إال بإغالى ملف األسرى ،التي هو واحد من منظومة الهوابت الوطنية

الفلسطينية (.)69

وفي ظل هتا التنكر القانوني عاملت "إسرائيل" األسرى الفلسطينيين بعدائية غير مسبوقة ،األمر

وبناء عليه شدد البيان الختامي لمؤتمر األمم المتحدة المنعقد في
التي بات ال يخفى على أحد،
ً
"فيينا" حول األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل "ادسرائيلي" في الساب والهامن من مارإ
6466م على عدم قبول الحجة األمنية التي تسوقها "إسرائيل" ،كمبرر النتهاكات حقوى ادنسان

في سجونها

رأي الباحث:

نصت العديد من االتفاقيات والمعاهدات الدولية على حقوى األسرى ،وأفردت لتلع تفاصيل

كهيرة ،ولكن تبقى المشكلة أن "إسرائيل" ال يحترم هت االتفاقيات والمعاهدات ،وال يلتزم بتطبيقها،

وال يوفر الحماية لألسرى الفلسطينيين ،وال يمنحهم حقوقهم.

()69

وكالة فلسةطين اليةوم ادخباريةة ،تحليةل قةانوني :القةانون الةدولي ادنسةاني يؤكةد الفةروى بةين األسةير والسةجين،

منشور على الرابط ادلكتروني ،)https://paltoday.ps/ar/post/48907( :بتاريخ 6442/2/64م.
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المبحث الثالث

مسئولية االحتالل القانونية تجاه األسرى الفلسطينيين
تمهيد:

دولة االحتالل هي من إحدى الدول التي وقعت وصادقت على االتفاقيات الدولية بما فيها اتفاقية

جنيف الرابعة لعام 6202م ،وهي اتفاقية ملزمة لها وواجب عليها تطبيقها وفى ما جاء في نص

المادة ( )602من اتفاقية جنيف الرابعة والمخالفات التي تعتبر جرائم والتي نصت عليها المادة
( )602من نفإ االتفاقية.

فمسئوولية االحتالل تكمن في شقين :شى إنساني وشى قانوني (:)70

أوالً :الشق اإلنساني:

هو احترام حياة ومعتقدات وحرية األسير وعدم االعتداء عليه وال على كرامته وأن يعامل معاملة

إنسانية غير حاطة بالكرامة وأال يتعرا للتعتيب الجسدي أو النفسي النتزاع اعترافات منه ،كما
له أن يكون آمناً على نفسه.

ثانياً :الشق القانوني:

وهي مسئولية االحتالل بتطبيى كافة القوانين واألعراف والمواهيى واالتفاقيات الدولية التي تنص

على حماية حقوى وحرية األسير وأن يقدم لمحاكمة عادلة وأمام محكمة مشكلة تشكيالً قانونياً
وغير متحيزة ونزيهة ،وأال يجبر على االعتراف بشيء أو بفعل لم يقترفه.
ومن مسؤوليات دولة االحتالل اتجا األسرى الفلسطينيين (:)71

.6

أن يقضي األسير عقوبته داخل سجون االحتالل "ادسرائيلي" ،وعدم نقله إلى سجون

.6

أن يتم محاكمته أمام محكمة مشكلة تشكيالً قانونياً على أن تتم المحاكمة داخل األراضي

.2

أن يتم احتجاز المعتقلين واألسرى في سجون مهيمة من الناحية الصحية الستقبال النزالء

داخل حدود دولة االحتالل "ادسرائيلي" ،وفى نص المادة ( )22من اتفاقية جنيف الرابعة.
المحتلة ال خارجها (م )22من اتفاقية جنيف الرابعة.

وأن تكون جيدة التهوية وأن تكون غرف السجن صحية.

()70
()71

الدائرة القانونية بو ازرة شؤون األسرى والمحررين ،مرج سابى ،ص .6
الدائرة القانونية بو ازرة شؤون األسرى والمحررين ،مرج سابى ،ص  6وما بعدها.
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.0

أن يتم تقديم العالج الالزم لألسرى المرضى وأن يتم إجراء فحص دوري على األسرى

.9

أن يتم معاملة األسير معاملة إنسانية وأن يسم له بالزيارة وممارسة األنشطة التهنية

مرة كل سنة.

والدينية وااللتحاى بالتعليم الجامعي والهانوي وأن يحصل على كافة المخصصات المالية التي

تمكنه من شراء أغتيته وأن يسم له بإعداد طعامه بنفسه وأن يحصل على مالبإ مرتين في

السنة.

رأي الباحث:

يق على دولة االحتالل "ادسرائيلي" مسئولية كبيرة تجا األسرى الفلسطينيين ،ففلسطين دولة

محتلة ،و"إسرائيل" مطالبة بتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين ،واحترام وحماية األسرى
الفلسطينيين ،ومعاملتهم معاملة إنسانية ،وفقاً ألصول وقواعد القانون الدولي ادنساني.

117

الفصل الثالث
اآلليات القانونية للدفاع عن األسرى الفلسطينيين
 -المبحث األول :حق تقرير المصير.

 -آليات الدفاع عن األسرى الفلسطينيين.
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المبحث األول

حق تقرير المصير
تمهيد وتقسيم:

يعتبر حى تقرير المصير من الحقوى الجماعية التي تتعلى بوجود جماعات سكانية تشترع برقعة

جغرافية معينة ،وخضوع هت الجماعات لسيطرة قوة عسكرية أو استيطانية أو اقتصادية أو

غيرها ،شريطة أن تكون هت القوة تات طاب غريب أو أجنبي عن هت الجماعة السكانية وعلى
نفإ ادقليم ،م قيام هت القوة بحرمان الجماعات السكانية األصلية من حقوقها في ممارسة

السيادة على إقليمها (.)1

وفي ضوء ما تقدم ،فقد تم تقسيم هتا الفصل على النحو التالي:

 المطلب األول :حى الشعب الفلسطيني في تقرير مصير . -المطلب الهاني :شرعية مقاومة الشعب الفلسطيني من أجل تقرير مصير .

()1

موسى ألدويع" ،ادرهاب والقانون الدولي" ،مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات ،عمادة البحث العلمةي فةي جامعةة

الزرقاء األهلية ،المجلد  ،2العدد  ،6شوال -كانون أول6446 ،م ،ص .662
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المطلب األول:

حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره
يعرف حى تقرير المصير "أن يكون لكل شعب الحى في تكوين دولة مستقلة وأن يختار نظامه

السياسي بحريته" ( ،)2وعرف توماإ جيفرسون وزير خارجية أمريكا 6222م حى تقرير المصير
على أنه" :حى كل أمة أو شعب بحكم نفسه /ها باألشكال التي ترتئيها وفي تغييرها متى وكيفما

أرادت" ،وعرفه (لينين) بمنه" :حى الشعوب في االستقالل على المستوى السياسي عبر إنشاء
الدولة المستقلة والمتمتعة بكيان سياسي خاص" ،في حين عرفه الرئيإ األمريكي (ولسون) من
خالل رسالة بعهها إلى الكونغرإ األمريكي بمنه" :احترام للطموحات القومية للشعوب في حكم

نفسها بإرادتها ،وباعتبارها هتا الحى مبدأ ضروري للعمل" ،ويرى البعا "أنه حى كل أمة في أن

تكون وحدها صاحبة االختصاص في تقرير شؤونها بدون أي تدخالت خارجية ،م ما يترتب

على تلع من حى الشعب في أن ال يكون محالً للمبادلة أو التنازل بغير إرادته ،والحفاظ على
حقه في االندماج أو االتحاد م أي دولة أخرى أو حقه في تكوين دولة مستقلة" (.)3

ويمكن أن يضاف ما يق ضمن األنساى العامة لهتا الحى التي سبى وأن اتفى على أنه حى
جماعي ،وتلع بالتمكيد على أن المفهوم الحديث لهتا الحى من الممكن أن يشمل حى الشعوب

في اختيار قادتها السياسيين ،وما يحكمهم من أنظمة سياسية وأشكال دستورية حرمت كهي اًر من

الشعوب في تقريرها والعمل بموجبها ،وخصوصاً في البالد العربية التي انتقصت كهي اًر من حى
الشعوب في تقرير مصيرها.

ومن االستنتاجات الهامة التي يوحي بها التعريف هي أن موضوع هتا المبدأ إنما أصب حقاً هابتاً

من مختلف الزوايا وتحديداً القانونية منها ،م ائتالف هتا الحى بما يتبعه من تقرير يحوي في
طياته الحرية الكاملة باتخات القرار الخاص بالمصير التي تتعدد اتجاهاته وعناوينه ،من تقرير

المصير السياسي والسيادي واالجتماعي واالقتصادي ،وغير مما يمكن أن يعطى من حقوى

قائمة على إطالى الحريات للشعوب في تحديد مسيرتها وبنائها بالشكل التي ترتئيه.

()2

محسةةن جةةاد" ،معاهةةدات السةةالم فةةي القةةانون الةةدولي العةةام" ،كليةةة الحقةةوى ،جامعةةة عةةين شةةمإ6262 ،م ،ص

.266

()3

محمد الشراقة" ،العنف بين ادرهاب الدولي والنضال من أجل التحةرر وتقريةر المصةير" ،رسةالة ماجسةتير غيةر

منشورة ،المدرسة الوطنية لادارة العمومية ،الرباط ،المملكة المغربية6262 ،م ،ص .622
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وقد عرف الحى في تقرير المصير كمبدأ عالمي في الهورتين األمريكية والفرنسية ،التي عملتا

على تمصيل هتا الحى في مفاهيم الشعوب الغربية من خالل مبدأ مونرو 6662م واعالن
الرئيإ ويلسن 6266م ،ومن خالل ما أعلن في الهورة البلشفية إبان الحرب العالمية األولى،

ويعتبر هتا الحى أحد األهداف األساسية لمنظمة األمم المتحدة من خالل النص عليه في ميهاقها
األساسي ،وما تم النص عليه في ادعالن العالمي لحقوى ادنسان ،تم التمكيد على هتا الحى في

المادة األولى لمشروعي اتفاقيتي الحقوى السياسية والمدنية والحقوى االقتصادية واالجتماعية

لانسان ،وفي ادعالن الخاص بتصفية االستعمار الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة
عام 6224م ،كما تم التمكيد عليه في مؤتمر فينا 6222م الخاص بقانون المعاهدات ،وبتلع

أصب مؤكداً على أساإ أنه قاعدة آمرة وملزمة ،ضمن القواعد الناظمة للهيكل العام للقانون

الدولي.

ويوجب هتا الحى الهابت التي استقر في القانون الدولي العام ترتيب التزامات تق على عاتى

المجتم الدولي كضرورة احترام حى الشعوب ورغباتها في تقرير مصيرها ،واالمتناع عن كل ما
من شمنه االنتقاص من تلع الحى ،بادضافة إلى توليد الحقوى للشعوب الخاضعة لالستعمار

والسيطرة األجنبية ،فهو يتي لها الحى في المقاومة ومعارضة كل مساإ بحقوقها األصلية في

الحرية وتقرير المصير (.)4

وقد نصت الفقرة الهانية من المادة ( )6لهتا الميهاى على "إنماء العالقات الودية بين األمم على
أساإ احترام المبدأ التي يقضي بالتسوية في الحقوى بين الشعوب وبمن يكون لكل منها تقرير

مصيرها" ،عطفاً على هتا النص ،فقد ورد في المقدمة التمهيدية للمادة ( )99من نفإ الميهاى ما
نصه " :رغبة في تهيئة دواعي االستقرار والرفاهية الضروريين لقيام عالقات سلمية بين األمم
مؤسسة على احترام المبدأ التي يقضي بالتسوية في الحقوى بين الشعوب وبمن يكون لكل منها

تقرير مصيرها".

باالستناد إلى كل ما تقدم ،فال بد من ادشارة إلى النصوص الحرفية التي تضمنتها الق اررات

الصادرة عن الجمعية العامة لألمم المتحدة ،والتي أقرت من خاللها حى الشعب الفلسطيني في
تقرير مصير التي اعتبر من قبلها من الحقوى غير القابلة للتصرف ،وهت الق اررات حسب

الترتيب الزمني هي:

()4

أحمةد حلمةي" ،الضةةفة وغةزة بةةين الحكةم الةةتاتي وتقريةر المصةةير" ،مجلةة السياسةةة الدوليةة ،العةةدد 6264 ،92م،

ص .666
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قرار الجمعية العامة رقم ( )6226في الدورة الخامسة والعشرين المنعقدة بتاريخ  6كانون

-

األول /ديسمبر 6224م والتي جاء تحت عنوان حى الشعب الفلسطيني في تقرير المصير،
حيث جاء في هتا القرار ما نصه "واتا تتكر قرارها (/6929ب) في الدورة الرابعة والعشرين

المتخت في  64كانون األول /ديسمبر 6222م والتي أكدت فيه من جديد حقوى شعب فلسطين
غير القابلة للتصرف .وات تض نصب عينيها مبدأ تساوي الشعوب في الحقوى وحقها في تقرير

المصير المكرإ في المادتين ( 6و  )99من ميهاى األمم المتحدة والمعاد تمكيد آخر مرة في

ادعالن الخاص بمباد القانون الدولي المتعلقة بالعالقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً لميهاى
األمم المتحدة تعترف لشعب فلسطين بالتساوي في الحقوى وبحى تقرير المصير وفقاً لميهاى

المتحدة".

قرار الجمعية العامة رقم ( )2622في الدورة التاسعة والعشرين المنعقدة بتاريخ 66

-

تشرين الهاني /نوفمبر 6220م ،والتي جاء تحت عنوان إقرار حقوى الشعب الفلسطيني ،حيث

جاء في هتا القرار ما نصه" :وات تعترف بمن مشكلة فلسطين ال تزال تعرا السلم واألمن

الدوليين للخطر ،واعترافاً منها بمن للشعب الفلسطيني الحى في تقرير المصير وفقاً لميهاى األمم
المتحدة ،وات تعرب عن بالذ قلقها لكون الشعب الفلسطيني قد من من التمت بحقوقه غير القابلة
للتصرف ،ال سيما حقه في تقرير مصير  ،وات تسترشد بمقاصد الميهاى ومبادئه ،وات تشير إلى
ق ارراتها المتصلة بالموضوع ،والتي تؤكد حى الشعب الفلسطيني في تقرير مصير (:)5

.6

تؤكد من جديد حقوى الشعب الفلسطيني في فلسطين ،غير القابلة للتصرف ،وخصوصاً:

ب.

الحى في االستقالل والسيادة الوطنيين.

-

قرار الجمعية العامة رقم ( )2222في الدورة الهالهين المنعقدة بتاريخ  64تشرين الهاني/

أ.

الحى في تقرير مصير دون تدخل خارجي.

نوفمبر 6229م ،والتي جاء تحت عنوان إنشاء لجنة معينة بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه

غير القابلة للتصرف ،حيث ورد في هتا القرار ما نصه "وات تشعر بقلى عميى بسبب عدم تحقيى

حل عادل لمشكلة فلسطين حتى اآن ،وات تعترف بمن مشكلة فلسطين ال تزال تعرا للخطر

السلم واألمن الدوليين:

()5

نهاد خنفر ،التمييةز بةين ادرهةاب والمقاومةة وأهةر تلةع علةى المقاومةة الفلسةطينية بةين عةامي 6440-6446م،

رسالة ماجستير ،جامعة النجاح الوطنية ،فلسطين6449 ،م ،ص .26-92
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.6
.6

تؤكد من جديد قرارها رقم ( )2622في الدورة (.)62

وتعرب عن قلقها الشديد لعدم إحراز تقدم نحو ممارسة شعب فلسطين لحقوقه غير القابلة

للتصرف في فلسطين ،بما فيها حى تقرير المصير ،بدون تدخل خارجي ،والحى في االستقالل

القومي والسيادة القومية".

عطفاً على ما تقدم من النصوص وتفسيراتها ،فيما يلي استعراا عدد من الق اررات الهامة التي
تنص على هتا المبدأ من خالل الق اررات المتعاقبة لألمم المتحدة ،والتي تمتي كما يلي (:)6

.6

جاء القرار رقم ( )06ليطلب من لجنة حقوى ادنسان القيام بدراسة الطرى والوسائل التي

تؤمن حى تقرير المصير لألمم والشعوب.

.6

كتلع ما ورد في القرار رقم ( )909التي نص على ضرورة إدخال مواد خاصة لكفالة

حى الشعوب في تقرير مصيرها من خالل اتفاقيتي الحقوى المدنية والسياسية والحقوى

االقتصادية واالجتماعية والهقافية.

.2

تبعه في القرار رقم ( ،)222والتي جاء ليؤكد على أن حى الشعوب في تقرير مصيرها

إنما يعد شرطاً ضرورياً للتمت بكافة الحقوى األساسية من خالل دعم مبدأ حى تقرير المصير
لجمي الشعوب من قبل الدول األعضاء في األمم المتحدة.

.0

وغير تلع من الق اررات التي أكدت بمجموعها على كفالة حى الشعوب في تقرير

مصيرها ،والتي أشارت بما ال يحمل مجاالً للشع بضرورة وقانونية هتا المبدأ لتحرير الشعوب
وتحقيى استقاللها ،ومن الجدير تكر أن الفقه الدولي قد أجاز استخدام القوة الستخالص هتا

الحى في حال االعتداء عليه.

رأي الباحث:

يعتبر االعتراف الدولي بحى تقرير المصير تا أهمية خاصة ،وتحديداً للشعب الفلسطيني ،التي

ال يزال يقب تحت االحتالل ادسرائيلي ،وتلع ألن تمصيل وترسيخ هتا الحى في ميهاى األمم

المتحدة يمن الشعب الفلسطيني األساإ والوهيقة القانونية تات البعد الدولي لشرعنة مقاومته

لالحتالل.

()6

جعفر علي" ،معاهدة السالم المصرية ادسرائيلية" ،دراسة تمصةيلية علةى ضةوء أحكةام القةانون الةدولي ،القةاهرة،

6464م ،ص .662
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المطلب الثاني:

شرعية مقاومة الشعب الفلسطيني من أجل تقرير مصيره
إن حى تقرير المصير كان موجوداً عبر التاريخه لكنه كان عرفاً ،هم تحول إلى مبدأ سياسي ،هم
إلى مبدأ قانوني ،بمعنى أن فقهاء القانون الدولي المعاصر أقروا قانونيته.

وبناء على تلع ،فإنه من حى كل شعب مستعمر أن يعبر عن رأيه في تقرير مصير واختيار
ً
نظامه السياسي ،دون أي تدخل أو قهر خارجي ،على أن يتم تلع بالطرى الديمقراطية السلمية.

والواق أن كل أو معظم شعوب العالم ،تحرروا وقرروا مصيرهم ونالوا استقاللهم ما عدا الشعب

الفلسطيني ،ومن الشعوب التي حصلت على تحررها واستقاللها الشعب الكاميروني والشعب

البوروندي وشعب جنوب أفريقيا (.)7

على الرغم من هتا فإن بعا الدول تعارا هتا القانونه قانون أو مبدأ حى تقرير المصير،
مهل دولة إسرائيل ،التي يعد قيامها غير قانوني وباطل ،وهي حسب قرار التقسيم تقاوم هتا الحى

بالقوة العسكرية.

وانطلقت الكهير من الحروب والهورات وحركات التحرر بهدف تقرير مصيرهاه من هت الحروب

والهورات ،الحرب األمريكية عام 6222م ،والهورة الفرنسية عام 6262م والهورة البلشفية عام
6262م والهورة الفلسطينية في األول من كانون هاني /يناير عام 6229م ،بادضافة إلى الهورات
واالنتفاضات الفلسطينية التي اشتعلت في العشرينيات والهالهينيات ،والحروب العربية ادسرائيلية.

وبهتا فإن كل هت الهورات والحروب وكل حركات التحرر ،كلها قانونية وشرعية ،أما الدول التي

تستخدم القوة العسكرية لتحرم الشعوب من حقها في تقرير مصيرها ،فهي تنتهع قوانين وأحكام

النظام الدولي.

لهتا أصدرت األمم المتحدة العديد من الق اررات لتؤكد حى الشعوب في الكفاح ،وفي استخدام القوة
بما يتناسب م ميهاى األمم المتحدة من أجل الحصول على تقرير مصيرها ،ومن هت الق اررات:

قرار رقم  6266الصادر في  66تشرين أول /أكتوبر عام 6224م ،التي ينص على" :التمكيد
من جديد على حى الشعوب المستعمرة في الكفاح بكل الطرى الضرورية التي في متناولها ضد

الدول االستعمارية ،التي تقم تطلعاتها" (.)8

()7

أحمد أبو الوفا" ،الوسيط في القانون الدولي العام" ،ط ،6دار النهضة العربية ،القاهرة6229 ،م ،ص .26

( )8ق ة اررات األمةةم المتحةةدة بشةةمن فلسةةطين والص ةراع العربةةي ادس ةرائيلي ،مجلةةة الد ارسةةات الفلسةةطينية ،العةةدد (،)62
6222م ،ص  642وما بعدها.
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ونص القرار أيضاً على" :تملع كافة الشعوب ،خالل النضال من أجل تقرير المصير ،طلب

المساعدة وتلقي الدعم وفقاً ألهداف ومباد

ميهاى األمم المتحدة بغية التصدي لكافة األعمال

الموجهة لحرمان الشعوب من حقها في تقرير المصير والحرية واالستقالل" ( ،)9و"أن المقاومة
المسلحة المستخدمة ضد رفا السلطة المستعمرة حى تقرير المصير مشروعة.

وبهتا المعنى فإن حى تقرير المصير تم االعتراف به دولياً ،على أنه حى قانوني ،لهتا فإن من

حى الشعوب المطالبة بتقرير المصير أن تستخدم جمي الوسائل السلمية والعسكرية لتطبيى

القانون واسترداد هتا الحى ،واتا كان البد من استخدام القوة ،فهتا أمر مشروع ،ألن الدولة التي
تنكر حى تقرير المصير تنتهع القانون الدولي ،وحسب دستور مجلإ األمن ،فإن من حى

مجلإ األمن نفسه استخدام القوة ضد الدولة التي ال تنفت ق ارراته.

من هتا المنطلى ،فإن كل حركات التحرر التي تكاف من أجل تقرير المصير مشروعة ،ولها
حى الحماية من النظام الدولي ،ألنها تقاتل من أجل تطبيى قانون هتا النظام ،ولهتا ،اعترفت

األمم المتحدة في قرارها عام 6220م ،بمنظمة التحرير الفلسطينية ،ومنحتها عضو مراقب دائم

في الجمعية العامة.

وبهتا الصدد يرى البعا

()10

"أن العالم الشريف ال يمكن أن يتخلى عن أمة أبية لعصابة من

المعتدين فإن لم يستط أن يساعدها فال أقل من أن يعترف بحقها في الكفاح الستعادة حقها

المغتصب ،واال كان على القانون الدولي أن يتخلى عن أخالقياته األساسية ،وال مراء في أن
األوان قد آن كي تزول تلع المباد من القانون الدولي.

وان الشعوب التي تحرم من ممارسة حقها القانوني في تقرير المصير أو تمن عنه بالقوة من
حقها أن ترد على القوة بالقوة ،وان استخدام القوة في النطاى الدولي للحصول على حى منكور أو
تمييد هو من حيث األساإ عمل مشروع ،ومن هم فإن حركة التحرير التي تنبهى عن حى تقرير

المصير تعتبر مشروعة يحميها القانون ألنها من صور الدفاع الشرعي.

ومن الق اررات أيضاً ،قرار  6262الصادر عام 6220م ،حيث يعد هتا القرار من أهم الق اررات

التي أكدت على الحقوى الهابتة للشعب الفلسطيني وفيه تم االعتراف بمن الشعب الفلسطيني
شعب كامل ومتكامل ،وأن له قضية عادلة ،من حقه الدفاع عنها ،وأنه ليإ مجموعة من

الالجئين وجاء في القرار" :الفلسطينيون كشعب له حقوقه الهابتة بما فيها حى العودة وتقرير
()9

ديةةب عكةةاوي" ،حةةى الشةةعوب فةةي تقريةةر المصةةير توجيهةةات قانونيةةة جديةةدة" ،الطبعةةة األولةةى ،مؤسسةةة األسةوار،

عكا6222 ،م ،ص .29

()10تيس ةةير النابلس ةةي" ،االح ةةتالل ادسة ةرائيلي لأل ارض ةةي العربي ةةة" ،الطبع ةةة الهاني ةةة ،مرك ةةز أبح ةةاث منظم ةةة التحري ةةر
الفلسطينية ،بيروت6266 ،م ،ص .64
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المصير ،يملكون جمي الوسائل المشروعة دحقاى حقوقهم ،بما في تلع الكفاح الوطني السياسي

والعسكري وسواهما إتا أخفقت الوسائل األخرى .أي إجراء يتخت لمن الفلسطينيين من ممارستهم

تلع مندد به دولياً من قبل األمم المتحدة التي تلتزم ،منظمة ودوالً أعضاء ،بإعطاء الفلسطينيين

جمي العون الالزم للوصول إلى حقوقهم الهابتة" (.)11

وناشد القرار جمي الدول والمنظمات الدولية مد يد العون للشعب الفلسطيني في كفاحه السترداد

حقوقه التي أشارت إليها ق اررات المجموعة الدولية.

أما القرار رقم  6262الصادر في  2كانون أول /ديسمبر عام 6226م ،فقد أشارت فيه الجمعية
العامة بكل وضوح إلى شرعية كفاح الشعب الفلسطيني من أجل تقرير مصير.

والقرار رقم  2424الصادر في  24تشرين هاني /نوفمبر عام 6222م ،فقد أدان الدول التي ال
تعترف بحى الشعوب في تقرير مصيرها ،خاصة الشعوب ادفريقية والشعب الفلسطيني .وأكد

القرار على حى الشعوب في استخدام القوة ،وكافة الوسائل المتاحة من أجل التحرير (.)12

في ضوء ق اررات األمم المتحدة ،فإنه في حال قيام الدولة المستعمرة بإنكار حى الشعب في تقرير
مصير  ،فليإ لها الحى في إنكار حقه في استخدام القوة من أجل تحقيى هتا الحى ،ألن بعا

ق اررات األمم المتحدة التي وردت في هتا المحور ،لم تقرر حى الشعب في استخدام القوة،
للحصول على حى تقرير المصير فقط ،بل طالبت دول العالم بتقديم المساعدات المادية

والمعنوية لهتا الشعب (.)13

وهكتا ،فإن الشعب الفلسطيني ما يبرر لجوء إلى القوة ،أن "إسرائيل" تنكر حقه في أرضه وفي

تقرير مصير  ،وهتا ادنكار يعد انتهاكاً للقانون الدولي ،مما يجبر المجتم الدولي ممهالً باألمم

المتحدة بالعمل لوقف إنكار "إسرائيل" للحى الفلسطيني ( ،)14وألن األمم المتحدة حتى يومنا هتا

اكتفت بإصدار الق اررات دون تنفيتها ،األمر التي يدل على أن األمم المتحدة عجزت عن القيام

بدورها في وقف إنكار "إسرائيل" للحى الفلسطيني ،التي يتناقا م ميهاى هت المنظمة التي

()11

أن ةةيإ ص ةةايذ وآخ ةةرون" ،الموس ةةوعة الفلس ةةطينية" ،ط ،6هيئ ةةة الموس ةةوعة الفلس ةةطينية ،دمش ةةى6260 ،م ،ص

()12

تيسير النابلسي ،مرج سابى ،ص .666

 992وما بعدها.

()13

يوسةةف القةراعين" ،حةةى الشةةعب العربةةي الفلسةةطيني فةةي تقريةةر المصةةير" ،الطبعةةة األولةةى ،عمةةان ،األردن :دار

الجليل للنشر6262 ،م ،ص .06
United Nations, "The fifth United Nations Seminar on the Question Of Palestine,

)(14

theme", The Inalienable Rights of The Palestinian People, 15-19 March, New York,
United States OF America, 1982, p. 23.
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فشلت حتى في احترام واستعادة حى الشعب الفلسطيني في أرضه وفي تقرير مصير  ،وهتا يبرر

حقه في اللجوء إلى القوة من أجل استعادة حقوقه الوطنية المشروعة.

وبادضافة إلى هتا ،فإن األمم المتحدة هي التي خلقت إسرائيل ،وتبعاً لتلع ،فإن على الكيان

"ادسرائيلي" أن يتقيد بما رسمته له ق اررات الجمعية العامة ،ألن "إسرائيل" تستند في شرعية
وجودها إلى قرار التقسيم رقم .)15( 666

وعليه ،فإن من واجب األمم المتحدة أن تساعد في إقامة دولة فلسطين ،وأن تساعد الشعب

الفلسطيني في مقاومته ضد االحتالل ادسرائيلي ،ألن ميهاى األمم المتحدة أجاز استعمال القوة
بشرط أن تكون محدودة ،ويتم إعالن مجلإ األمن التي يكون عليه التدخل في أسرع وقت

ممكن(.)16

وبهتا ،فإن كل ق اررات األمم المتحدة التي أقرت حى الشعب الفلسطيني في تقرير مصير  ،أو تلع

الق اررات التي أجازت حقه في استخدام القوة من أجل استقرار واستقالله ،وكل األساليب التي
تبناها هتا الشعب للحصول على أرضه ،سواء أكان تلع بالدبلوماسية والحوار السياسي أو من

خالل الكفاح والنضال تكتسي كلها بطاب الشرعية الدولية.

من هتا المنطلى ،فإن من واجب األمم المتحدة أن تكف عن دورها السلبي تجا حى الشعب
الفلسطيني في تقرير مصير ،ويتم تلع بترجمة ق ارراتها عملياً ،وعن طريى استخدام مجلإ األمن

للقوة.

والواق إن حقيقة المشكلة تكمن في الدور األمريكي المتحيز دائماً دسرائيل ،والمسيطر على

منظمة األمم المتحدة ،هتا الدور التي يضيف ضعفاً جديداً إلى ضعف األمم المتحدة.

وحتى تتخلص األمم المتحدة من ضعفها ،ومن سيطرة القوى الكبرى وخاصة أمريكا عليها ،يجب

تعديل دستور مجلإ األمن ،والغاء حى النقا (الفيتو) ،التي تتمت به الدول الخمإ دائمة

العضوية في مجلإ األمن ،ألن هت الدول وخاصة أمريكا تستغل هتا الحى في تحقيى
مصالحها الخاصة وفي تحيزها لدولة الكيان ادسرائيلي ،م العلم بمن دستور األمم المتحدة وض

في األربعينيات ،أي في ظروف نهاية الحرب العالمية الهانية التي تختلف عن ظروفنا في بداية

القرن الحادي والعشرين.

()15
()16

محمد الغنيمي" ،الحقوى القومية لشعب فلسطين" ،مجلة السياسة الدولية ،العدد 6224 ،69م ،ص .66
أنيإ صايذ وآخرون ،مرج سابى ،ص .992
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رأي الباحث:

في هتا ادطار ومن أجل الوصول إلى حل لقضية حى تقرير المصير للشعب الفلسطيني ،يجب

إخراج القضية الفلسطينية بكاملها من القبضة األمريكية ،واعادتها إلى األمم المتحدة ومجلإ
األمن ،م التمكيد على من استخدام حى "الفيتو" ،واالعتماد في التصويت على األغلبية

المطلقة ،أو أغلبية الهلهين ،واقتراح دخول قوات دولية إلى حدود المناطى الفلسطينية ،وتقديم
الدعم المالي والمعنوي لدعم الدولة الوليدة ،ويمكن دخول هت الدولة في اتحاد فدرالي أو كفدرالي

م بعا الدول المجاورة.

118

المبحث الثاني

آليات الدفاع عن األسرى الفلسطينيين
تمهيد وتقسيم:

يتعةةرا األسةةرى والمعتقل ةون الفلسةةطينيون لصةةنوف التعةةتيب والمعاملةةة القاسةةية والحاطةةة بالك ارمةةة

ادنس ةةانية أهن ةةاء االعتق ةةال والتحقي ةةى ،به ةةدف انتة ةزاع االعت ارف ةةات م ةةنهم ،وتعتب ةةر ه ةةت االعت ةةداءات
انتهاكةةات جسةةيمة التفاقيةةات جنيةةف األربة  ،وبروتوكولهةةا ادضةةافي األول للعةةام  ،6222وتسةةتوفي
شروط وأركان التعتيب التي يرقى العتبار جريمة حرب ،وجريمة ضةد ادنسةانية ،كمةا جةاءت فةي

اتفاقي ةةات الق ةةانون ال ةةدولي ادنس ةةاني والق ةةانون الجن ةةائي ال ةةدولي ،وبخاص ةةة ف ةةي ديباج ةةة نظ ةةام روم ةةا
األساسي.

وتعمةل العديةةد مةةن المؤسسةةات علةى إعةةداد وتنفيةةت آليةات الةدفاع عةةن األسةةرى الفلسةةطينيين ،وتعريةةة

االح ةةتالل ،وفض ة ة كاف ةةة ممارسة ةةاته العنصة ةرية بحةةةى األس ةةرى األطف ةةال ،ومنه ةةا الدولي ةةة والعربيةةةة
والفلسطينية الرسمية وغير الرسمية ،وتلع من خالل تقديم كافة الخدمات لألسرى ،من الدفاع عن

الحقوى ،والتمهيل ،والخدمات الصحية ،والدعم النفسي واالجتمةاعي ،وتةوفير فةرص عمةل ،وغيرهةا
الكهير.
وفي ضوء ما تقدم ،فقد تم تقسيم هتا الفصل على النحو التالي:
 -المطلب األول :آليات الدفاع عن األسرى الفلسطينيين فلسطينياً  /المؤسسات الرسمية.

 المطل ةةب اله ةةاني :آلي ةةات ال ةةدفاع ع ةةن األس ةةرى الفلس ةةطينيين فلس ةةطينياً  /المؤسس ةةات غي ةةرالرسمية.

 المطلب الهالث :آليات الدفاع عن األسرى الفلسطينيين عربياً. -المطلب الراب  :آليات الدفاع عن األسرى الفلسطينيين دولياً.
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المطلب األول

آليات الدفاع عن األسرى الفلسطينيين فلسطينياً  /المؤسسات الرسمية
تعتبةةر المؤسسةةات الفلسةةطينية الرسةةمية حجةةر األسةةاإ فةةي الةةدفاع عةةن حريةةة األسةةرى ومطةةالبهم

ادنسانية العادلة داخل سجون االحتالل ،ويفترا – بل والتزاماً  -أن يكون دورها مركزياً وريادياً
ألنها ال تداف عن قضية هامشية بل تداف عن قضية أساسية ومركزية وهي قضية وطنيةة بحتةة،

ولكنةةه ال يزيةةد هةةتا الةةدور عةةن الشةةكليات فةةي معظةةم الوقةةت ،مةةن خطابةةات وتجمعةةات تضةةامنية مة

األسرى ورف الرايات المؤيدة لألسةرى ،حيةث فةي ظةل االحةتالل كانةت هةت المؤسسةات غائبةة عةن

الفعل والحضور ،سوى نقابة المحامين في بعا األحيان وبعا مؤسسات حقوى ادنسةان والتةي
كانةةت تعمةةل م ة االسةةتحياء ،ولكةةن فةةي ظةةل السةةلطة الوطنيةةة أصةةب لهةةا نشةةاطات م ة المسةةتوى

العربي والدولي ،لكنه لم يرتى إلى الفعل القوي ،وتلع بسبب موازين القوى (.)17

ويتمهة ةةل دور المؤسسة ةةات الرسة ةةمية فة ةةي رعاية ةةة أسة ةةر المعتقلة ةةين واألسة ةةرى ،ووض ة ة ب ة ةرامج لرعاية ةةة

المحررين بعد تحررهم ،والعمل على إدماجهم في المجتم  ،خاصة التين أمضوا فترات طويلة في

األسر ،والتعامل م قضية األسرى بالبعد السياسي الوطني وليإ فقط ادنساني (.)18

وهناع العديد من المؤسسات الوطنية الفلسطينية بكل أشكالها الرسمية والشعبية التةي تهةتم وترعةى

األسرى المحررين من سجون االحتالل ادسرائيلي ،وتحديداً تعنى بتمهيل األسرى وتقديم الخدمات

الالزمة لهم ،وتلع للدور النضالي التي قدمه هؤالء األسرى من تضحية ومعاناة جراء االعتقال.

أوالً :واجبات المؤسسات الرسمية الفلسـطينية فـي مجـال آليـات الـدفاع عـن األسـرى

الفلسطينيين:

وهنةةاع مجموعةةة مةةن الواجبةةات الرسةةمية الملقةةاة عل ةى عةةاتى المؤسسةةات الرسةةمية الفلسةةطينية فةةي
مجال آليات الدفاع عن األسرى الفلسطينيين ،والتي من أهمها ما يلي:

 تجمي ة وتقةةديم جمي ة القضةةايا وفتحهةةا أمةةام المحكمةةة الجنائيةةة الدوليةةة ومالحقةةة ومعاقبةةةمجرمي الحرب الصهاينة.

 عقد مؤتمر وطني فلسطيني عربي دولي والعمل على تكوين لجنة تحضيرية لاعداد لهتاالمؤتمر لتقديم الدعم المالي والقانوني وادداري والفني وخالفة.

()17
()18

مساء.
مقابلة أجراها الباحث م األسير المحرر زاهر األفغاني ،بتاريخ 6462/64/62م ،الساعة الرابعة
ً

مساء.
مقابلة أجراها الباحث م األسير المحرر جبر وشاح ،بتاريخ 6462/64/66م ،الساعة السابعة
ً
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 -تفعيل دور الهيئة الوطنية العليا التي شكلت لمالحقة مجرمي الحرب.

 إنشةةاء لجنةةه قانونيةةة دعةةداد الملفةةات الخاصةةة باالنتهاكةةات "ادس ةرائيلية" بةةالطرى القانونيةةةوالقضائية.

 إعةةداد ملفةةات حةةول واق ة األسةةرى والرهةةائن الفلسةةطينيين المعةةزولين فةةي سةةجون االحةةتاللادسرائيلي.

 تشة ةةكيل لجن ة ةة مة ةةن الخب ة ةراء فة ةةي القة ةةانون الة ةةدولي مدعومة ةةة مة ةةن قبة ةةل القية ةةادة الفلسة ةةطينيةومؤسسات المجتم المدني العاملين فةي مجةال حقةوى ادنسةان لتقةديم الةرأي والمشةورة فةي

مجال القانون الدولي (.)19

ثانياً :دور القضام الفلسطيني في مالحقة جرائم االحتالل اإلسرائيلي:

لم يظهر للقضاء الفلسطيني أي دور في مالحقة المتهمين ادسرائيليين بارتكاب جرائم دولية بحى

الشعب الفلسطيني ،ولعل السبب هو عدم قيام السلطة الوطنية أو المحامين بإحالة أو عرا هت

النوعية من القضايا على المحاكم النظامية أو حتى العسكرية إما التزاماً باتفاقية أوسلو أو اقتناعةاً

بةمن القضةاء الفلسةةطيني ال يخةتص بةالنظر فةةي هةت المنازعةةات أو خوفةاً مةن تهةةاب الجهةد والوقةةت
والمال سدى بسبب عدم وجود أفى لتنفيت الحكم الصادر في الدعاوى.

إن م ةةن القض ةةاء الفلس ةةطيني ص ةةالحية النظ ةةر ف ةةي الجة ةرائم الدولي ةةة يحق ةةى العدي ةةد م ةةن األه ةةداف

أهمها(:)20

 .6تمكيد الحقوى التي فقدها أصحابها.

 .6توهيى الجرائم ادسرائيلية في ملفات معتمدة وحسب المعايير الدولية.
 .2فت مجال جديد للضحايا للبحث عن حقوقهم المفقودة بفعل الجرائم ادسرائيلية.
 .0حصر األضرار الناتجة عن الجرائم الدولية على أسإ قانونية دقيقة قويمة.

ثالثاً :اختصاص القضام الفلسطيني بمحاكمة المتهمين اإلسرائيليين:

ال تعتب ةةر الس ةةلطة الوطني ةةة الفلس ةةطينية دول ةةة بموج ةةب أحك ةةام الق ةةانون ال ةةدولي ،رغ كونه ةةا تم ةةارإ
وظةةائف ش ةةبيهة بالوظ ةةائف الت ةةي تمارس ةةها ال ةةدول ،وم ةةن ه ةةم فل ةةيإ ل ةةديها الحق ةةوى والواجب ةةات الت ةةي

تمتلكها أي دولة على المستوى الدولي معترف بها في األمم المتحدة.
()19
()20

عبد الكريم شبير ،مرج سابى ،بتاريخ 6469/0/62م.

عبةةد القةةادر جةةرادة وآخةةرون ،الواليةةة القضةةائية الفلسةةطينية :الواقة ة وآفةةاى مالحقةةة المج ةةرمين الةةدوليين ،غةةزة،

فلسطين :مؤسسة الضمير لحقوى ادنسان6462 ،م ،ص .629
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ولقد كان من أسوأ ما حل بالشعب الفلسطيني بموجب اتفاقية (أوسةلو) فةي هةتا الخصةوص هةو -

كما يعتقد البعا  -سلب القضةاء الفلسةطيني صةالحية محاكمةة ادسةرائيليين مقابةل مةن إسةرائيل
حةةى محاكمةةة الفلسةةطينيين ،رغةةم أن القضةةاء الفلسةةطيني أهبةةت جدارتةةه ،وبةةدأ ببنةةاء قاعةةدة لالرتقةةاء
بسةةيادة القةةانون وخطةةم خط ةوات كبي ةرة فةةي هةةتا المجةةال ،إال أن الواليةةة القضةةائية للسةةلطة الوطنيةةة

محددة للغاية ،حيث "تمتد الوالية الوظيفية وادقليميةة للمجلةإ (الفلسةطيني) علةى جمية األفةراد مةا
عدا "ادسرائيليين"" (.)21

ويعتقد الةبعا أن هةتا الةنص يسةتهني وبشةكل واضة تطبيةى الواليةة القضةائية للسةلطة الفلسةطينية

اء أكانوا مدنيين أم عسةكريين ،ومةن هةم ال يمكةن مهةول أي "إسةرائيلي" أمةام
على "ادسرائيليين" ،سو ً
القضاء الفلسةطيني ،وخاصةة إتا كانةت التهمةة تتعلةى بارتكةاب جةرائم دوليةة :كادبةادة الجماعيةة أو
جرائم الحرب أو الجرائم ضد ادنسانية.

ولكن النص يتحدث عن الواليةة الوظيفيةة وادقليميةة للسةلطة ،ولةم يتنةاول الواليةة القضةائية التةي ال

يج ةةوز أن تس ةةلب إال بصة ةري ال ةةنص ،وال يج ةةوز تفس ةةير ه ةةتا ال ةةنص تفس ةةي اًر موس ةةعاً يتع ةةارا مة ة

القانون الدولي والقانون ادنساني خاصة أن االختصاص العالمي يجيز مساءلة المتهمين الدوليين
عن سلوكياتهم ادجرامية.

كمةةا أن اتفاقيةةة (أوسةةلو) قةةد انتهةةت بانتهةةاء مةةدتها ،وهةةي ( )9سةةنوات ،هةةتا مةةن جهةةة ،ومةةن جهةةة

أخةةرى فةةإن مةةا قامةةت بةةه "إس ةرائيل" مةةن إج ةراءات علةةى األرا :كاالسةةتخراب (االسةةتيطان) ،ومةةا
ارتكبته من جرائم بحى الشعب الفلسطيني يلغي االتفاقية بقوة األمر الواق ونتائجه (.)22

رابعـــاً :أثـــر االعتـــراف بالدولـــة الفلســـطينية علـــى مســـاملة إســـرائيل أمـــام المحكمـــة
الجنائية الدولية:

يحقةى إقامةة الدولةة الفلسةطينية العتيةدة العديةد مةن االنجةازات التةي وقفةت عقبةات كهيةرة فةي طريقهةةا

على أكهر من صعيد ،ولعل أهم هت الطموحات هي انضةمام فلسةطين إلةى العديةد مةن المنظمةات

والمؤسسات الدولية لتصب عضواً كامالً له ما للدول من حقوى وعليه ما عليها من واجبات.

إن االعتراف بالدولة الفلسةطينية المحتلةة عةام 6466م يعنةي أن بةاب التحاقهةا بالجمعيةة العموميةة

للمحكمةة الجنائيةة والحصةول علةى عضةةويتها الكاملةة ،قةد فةت مصةراعيه ،وهةةو مةا يعنةي حةى تلةةع
ال ةةدول ف ةةي تحري ةةع ال ةةدعاوي الجنائي ةةة الدولي ةةة ض ةةد إسة ةرائيل ،ولق ةةد أك ةةد معه ةةد األبح ةةاث األمريك ةةي
()21
()22

المادة ( )62من اتفاقية أوسلو 6220م.

عبةةد القةةادر ج ةرادة ،القضةةاء الجنةةائي الةةدولي والحةةرب علةةى غ ةزة ،المجلةةد الهةةاني :الجريمةةة الدوليةةة ،ط ،6غ ةزة،

فلسطين :مكتبة آفاى6464 ،م ،ص  662وما بعدها.
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) (JINSAأن إعةةالن الدولةةة الفلسةةطينية سةةيعرا إس ةرائيل والواليةةات المتحةةدة األمريكيةةة لةةدعاوى
وقضايا في المحكمة الجنائية الدولية بالهاي (.)23

خامساً :تحويل وزارة األسرى الفلسطينية إلى هيئة:

هيئةةة شةةؤون األسةةرى والمحةةررين هةةي إحةةدى مؤسسةةات منظمةةة التحريةةر الفلسةةطينية ،ولهةةا كيانهةةا

المسةةتقل ،تمسسةةت عةةام 6226م ،وفق ةاً لمرسةةوم رئاسةةي مةةن ال ةرئيإ الشةةهيد ياسةةر عرفةةات كةةو ازرة
رئيس ةةة م ةةن و ازرات الس ةةلطة الوطني ةةة الفلس ةةطينية ،للعناي ةةة بش ةةؤون األس ةةرى والمعتقل ةةين ،ال ةةتين ي ةةتم

إعتقالهم من قبل قوات ادحتالل ادسرائيلي على مدار العقود المتتالية للقضةية الفلسةطينية ،نتيجةة

خلفياتهم الوطنية ومقاومتهم لالحتالل (.)24
وقةةد صةةدر مرسةةوم رئاسةةي

()25

مةةن ال ةرئيإ محمةةود عبةةاإ يقضةةى بتحويةةل و ازرة شةةؤون األسةةرى

والمحةةررين إلةةى هيئةةة شةةؤون األسةةرى والمحةةررين ،وتتبة مباشةرة الةةى منظمةةة التحريةةر الفلسةةطينية،
ووفقا لهتا المرسوم تصب الهيئة إحدى مكونات منظمة التحرير ،وعين الوزير عيسى قراق كةمول

رئيإ للهيئة.

ويخةةتص عمةةل الهيئةةة بفئةةة األسةةرى والمحةةررين وتويهةةم ،وتلةةع بتحمةةل مسةةؤوليات القيةةام بواجبةةاتهم

ادنسانية والوطنية واألخالقية وادجتماعية والقانونية والسياسية على كافة األصعدة والمستويات.

وتحمل الهيئة رسالة واضحة ،حيث تسعى من أجل تحرير كافة األسةرى الفلسةطينيين والعةرب مةن
س ةةجون ومع ةةتقالت ادح ةةتالل ادسة ةرائيلي ،وتل ةةع بالحف ةةاظ عل ةةى قض ةةيتهم حي ةةة ف ةةي كاف ةةة المحاف ةةل
المحلية وادقليمية والدولية ،وجعلها أولويةة وطنيةة ألي حلةول مسةتقبلية ،وتقةديم الخةدمات المناسةبة

لهم ،وتوفير حياة كريمة لألسرى والمحررين وتويهم (.)26

()23

عبةةد القةةادر جةةرادة وآخةةرون ،الواليةةة القضةةائية الفلسةةطينية :الواقة ة وآفةةاى مالحقةةة المج ةةرمين الةةدوليين ،غةةزة،

فلسطين :مؤسسة الضمير لحقوى ادنسان6462 ،م ،ص .692

()24

موق ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة منظمة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةة التحرية ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةر الفلسة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةطينية ،منشة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةور علة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةى ال اربة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةد ادلكترونة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةي:

(.)/http://www.plo.ps/category/125/1

()25
()26

بتاريخ 6460/9/62م.

موق ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة منظم ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةة التحرية ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةر الفلسة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةطينية ،منشة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةور علة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةى ال اربة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةد ادلكترونة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةي:

(.)/http://www.plo.ps/category/125/1
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رأي الباحث:

ال يزيد دور المؤسسات الرسةمية الفلسةطينية العاملةة فةي مجةال الةدفاع عةن األسةرى عةن الشةكليات
والخطابةةات ،وال يوجةةد لهةةا دور بةةارز فةةي الةةدفاع عةةنهم ،والتةةي كةةان مةةن المفتةةرا أن تعمةةل علةةى

إجبةةار القيةةادة الفلسةةطينية علةةى عةةدم التفةةاوا قبةةل إخةةالء وتبيةةيا السةةجون ،وكمةةا ينبغةةي علةةى
السةلطة الفلسةطينية مالحقةة االحةتالل "ادسةرائيلي" علةى جرائمةه بحةى األسةرى الفلسةطينيين ،وتلةع
في المحافل الدولية تات العالقة.

124

المطلب الثاني

آليات الدفاع عن األسرى الفلسطينيين فلسطينياً  /المؤسسات غير الرسمية
يبقى ممارسة هتا الدور المساند والفعال والمؤيد ويبرز بحجم هقل هت المؤسسة أو تلع ،ويفتةرا

أن يكون دور هت المؤسسات غير الرسمية قوي ومؤهر ،ألنها ال ترتبط بعقود أو معاهدات أو أي
صيذ تفاهمات ،وبالتالي يجب أن تكون شريكاً حقيقياً لألسرى في نضالهم ،من أجل تحريرهم من

األسةةر ،والةةدفاع عةةن مطةةالبهم الحياتيةةة ،وأن ال يقتصةةر دورهةةا علةةى االحتجةةاج والشةةجب والحةةديث

ادعالمي فقط (.)27

ويتمهل دورها في العمل على نشر وتهقيف األجيال والشباب بقضية األسةرى ،والتةي هةي جةزء مةن

التاريخ الوطني الفلسطيني ،واشةراع أهةالي األسةرى فةي النشةاطات الدوليةة ،لشةرح قضةايا األسةرى،
والتركيز على البعد ادنساني والسياسي الوطني في تلع (.)28

أوالً :آليات الدفاع عن األسرى الفلسطينيين علي مستوى الجماهير:

ويمكن دعم آليات الدفاع عن األسرى الفلسطينيين علي مستوى الجماهير من خالل التالي (:)29
 التحش ةةيد الجم ةةاهيري والتص ةةعيد ادعالم ةةي وعم ةةل مب ةةادرات جماهيري ةةة وطني ةةة واعالمي ةةةلقضية األسرى الرهائن الفلسطينيين.

 يجب أن يكون الضةغط الجمةاهيري علةى قةوات االحةتالل "ادسةرائيلي" بمهابةة ورقةة ضةغطكبير لكشف وفضة انتهاكةات قةوات االحةتالل "ادسةرائيلي" والتصةعيد ادعالمةي علةى أن
يسلط الضوء على جمية االنتهاكةات لحقةوى األسةرى والرهةائن الفلسةطينيين داخةل سةجون

االحتالل ادسرائيلية.

 تفعي ةةل المقاوم ةةة بك ةةل أش ةةكالها (العس ةةكرية والش ةةعبية والسياس ةةية واالقتص ةةادية وادعالمي ةةةوخالفه).

 الةةدعوة لعقةةد مةةؤتمر فةةي فلسةةطين لمنظمةةات حقةةوى ادنسةةان والخب ةراء فةةي القةةانون الةةدوليوكل المهتمين بشمن األسرى والرهائن الفلسطينيين في سجون االحتالل ادسرائيلي.

()27

مساء.
مقابلة أجراها الباحث م األسير المحرر أيمن الشراونة ،بتاريخ 6462/64/24م ،الساعة السادسة
ً

()29

عبد الكريم شبير ،مرج سابى ،بتاريخ 6469/0/62م.

()28

مساء.
مقابلة أجراها الباحث م األسير المحرر زاهر األفغاني ،بتاريخ 6462/64/62م ،الساعة الرابعة
ً
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 دعوة الجمي لعمل هيئة وطنية واحةدة لاشةراف علةى جمية الجهةات والمؤسسةات العاملةةعل ةةى خدم ةةة األس ةةرى والره ةةائن الفلس ةةطينيين ،وأن ه ةةتا الموض ةةوع ل ةةيإ مح ةةل خ ةةالف أو

اجته ةةاد لفص ةةيل أو حركة ةة أومؤسسة ةة أو ش ةةخص وأن تك ةةون قض ةةية الجمية ة وه ةةي قض ةةية
وطنية بامتياز.

ثانياً :نشاطات المؤسسات غير الرسمية في الدفاع عن األسرى الفلسطينيين:

وتقةةوم العديةةد مةةن المؤسسةةات غيةةر الرسةةمية بالةةدفاع عةةن األسةةرى الفلسةةطينيين ،حيةةث يهةةدف نةةادي

األسير الفلسطيني مهال إلى تحقيى التالي:

 رعاية شؤون األسرى داخل السجون والمعتقالت ومراكز التوقيف والتحقيى ادسرائيلية. -مساندة األسرى المحررين ومساعدتهم في التمهيل المجتمعي.

 مساندة توي األسرى وأطفالهم من النواحي االجتماعية واالقتصادية والصحية والتعليمية. -المتابعة القانونية والقضائية لملفات األسرى واألسيرات في المحاكم ادسرائيلية.

 إهارة الرأي العام حول االنتهاكات "ادسرائيلية" التي ترتكةب بحةى األسةرى واألسةيرات علةىالمستويين المحلي والدولي (.)30

كم ةةا وت ةةؤمن مؤسس ةةة الض ةةمير لرعاي ةةة األس ةةير وحق ةةوى ادنس ةةان بمهمي ةةة بن ةةاء مجتمة ة فلس ةةطيني
ديمق ارطةي حةةر يسةةود العةدل والمسةةاواة وسةةيادة القةةانون واحتةرام حقةةوى ادنسةةان فةي إطةةار حقةةه فةةي

تقرير مصير  ،وعملت المؤسسة على تفعيل العديد من القضايا أهمها (:)31

 مناهضة التعتيب وغيةر مةن ضةروب المعاملةة القاسةية ،أو الالإنسةانية أو المهنيةة والعمةلعلى إلغاء عقوبة ادعدام.

 مناهضة االعتقال التعسفي وضمان المحاكمة العادلة والنزيهة. دعة ةةم واسة ةةناد سة ةةجناء ال ة ةرأي واالهتمة ةةام بالسة ةةجناء السياسة ةةيين ونص ة ةرتهم معنوي ة ةاً وقانوني ة ةاًواعالمياً.

 المسةةاهمة فةةي الضةةغط لسةةن ق ةوانين تضةةمن مبةةاد حقةةوى ادنسةةان والحريةةات األساسةةيةوضمان تنفيتها.

()30

المةةادة رقةةم ( )2مةةن النظةةام الةةداخلي لنةةادي األسةةير الفلسةةطيني ،مطبعةةة كليةةة الشةةهيد أب ةةو جهةةاد ،فلسةةطين،

6444م ،ص .2

()31

ربحةةي قطةةامع ونمةةر شةةعبان" ،تعةةتيب السةةجناء السياسةةيين الفلسةةطينيين فةةي السةةجون ادس ةرائيلية" ،الضةةمير

لرعاية األسير وحقوى ادنسان ،أضواء للتصميم6442 ،م ،ص .2
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 المساهمة في االرتقاء بالوعي المجتمعي تجا قضايا حقوى ادنسةان والديمقراطيةة وسةيادةالقانون.

ويعمةةل برنةةامج تمهيةةل األطفةةال األسةةرى المحةةررين الةةتي تنفةةت جمعيةةة الشةةبان المسةةيحية ومؤسسةةة

إنقات الطفل على ما يلي:

 توفير خدمات التدخل وادرشاد النفسي واالجتماعي والمهني لألطفال األسرى والمحررين. -ومساعدتهم على التكيف واستعادة التوازن نتاج تجربة االعتقال وما ترتب عليها.

 تقةةديم خةةدمات ادرشةةاد المهنةةي واألكةةاديمي التةةي تسةةاعد فةةي إعةةادة دمجهةةم وزيةةادة فرصةةهمفي العمل أو التعليم.

 تقديم الدعم النفسي االجتماعي ألسر األطفال األسرى التين مةا ازلةوا فةي السةجون لتعزيةزوتط ةةوير وع ةةيهم وفهمه ةةم الحتياج ةةات أبن ةةائهم األس ةةرى م ةةن الناحي ةةة النفس ةةية واالجتماعي ةةة

واألسرية ليصبحوا أكهر دعماً ألطفالهم األسرى والمحررين (.)32

 زي ةةادة ال ةةوعي المجتمع ةةي ف ةةي الم ةةدن والق ةةرى والمخيم ةةات ح ةةول ت ةةداعيات االعتق ةةال عل ةةىاألطفال وآهار النفسية واالجتماعية .ودور المجتم ومؤسساته في دعم البرامج التي تزيد

مةةن فةةرص دمةةج األطفةةال األسةةرى المحةةررين فةةي مجةةتمعهم .وتلةةع عبةةر ورع عمةةل م ة

المؤسسات وانتاج برامج إعالمية وتوعوية (.)33

وتهدف جمعية واعد لألسرى والمحررين إلى تحقيى ما يلي (:)34

 مساندة األسرى والمحررين وتويهم معنويا واعالميا وجماهيريا. -إقامة المؤتمرات والندوات التي تساهم في إبراز قضايا األسرى والمحررين.

 توفير الخدمات الشاملة لألسرى والمحررين سواء أكاديمية أو اجتماعية أو هقافية. االتصةةال بالهيئةةات الرسةةمية والمؤسسةةات الدوليةةة والهيئةةات األهليةةة تات االختصةةاص مةةنأجل المساهمة في حل مشاكل األسرى والمحررين ومساعدتهم.

 -تمهيل األسرى المحررين أكاديمياً ومهنياً.

()32

جمعية الشبان المسيحية ومؤسسة إنقات الطفل" ،نشرة تعريفية عن برنامج تمهيةل األطفةال األسةرى المحةررين"،

القدإ6226 ،م.

()33
()34

جمعية الشبان المسيحية ومؤسسة إنقات الطفل ،مرج سابى.
موق ة ة ة ة ة ة ة ة ة جمعي ة ة ة ة ة ة ة ة ةةة واعة ة ة ة ة ة ة ة ةةد لألس ة ة ة ة ة ة ة ة ةةرى والمحة ة ة ة ة ة ة ة ةةررين ،منش ة ة ة ة ة ة ة ة ةةور علة ة ة ة ة ة ة ة ةةى الة ة ة ة ة ة ة ة ة ةرابط ادلكترون ة ة ة ة ة ة ة ة ةةي:

( ،)/http://www.waed.ps/%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%AD%D9%86-2بتةةاريخ نشةةر
6462/64/2م.
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 المساهمة في تنمية أفراد المجتم الفلسطيني من خالل إقامة المشاري والةدورات التنمويةةواألكاديمية والمهنية التي تساهم في تطوير قدرات الشباب.

رأي الباحث:

يوجةةد دور كبيةةر للمؤسسةةات الفلسةةطينية غيةةر الرسةةمية العاملةةة فةةي مجةةال تفعيةةل آليةةات الةةدفاع عةةن

األسةةرى الفلسةةطينيين ،ولكةةن لةةيإ لهةةم سةةلطة كافيةةة أو تمهيةةل رسةةمي ،وهةةتا ال يسةةاهم فةةي تنفيةةت
مطالبهم تجا األسرى الفلسطينيين.
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المطلب الثالث

آليات الدفاع عن األسرى الفلسطينيين عربياً
لةةم يمنة ميهةةاى األمةةم المتحةةدة مةةن تشةةكيل منظمةةات إقليميةةة ،حيةةث نصةةت المةةادة ( )96منةةه علةةى

أنةةه" :لةةيإ فةةي هةةتا الميهةةاى مةةا يحةةول دون قيةةام تنظيمةةات أو وكةةاالت إقليميةةة تعةةالج أمةةور حفةةظ
السةةالم واألمةةن الةةدوليين ،مةةا دامةةت نشةةاطاتها متالئمةةة م ة مقاصةةد األمةةم المتحةةدة ومبادئهةةا" ،وال

تعتبر المنظمات ادقليمية بديال عن األمم المتحدة ،بل تلعب دو اًر مكمالً ومسانداً لها (.)35

وتلعب االتفاقيات ادقليمية لحقوى ادنسان دو اًر هاماً في حمايةة حقةوى ادنسةان ،ال يقةل عةن دور
االتفاقي ةةات الدولي ةةة ،ب ةةل إنه ةةا س ةةبقتها بم ةةا اعتمدت ةةه م ةةن آلي ةةات فعال ةةة ،تعم ةةل عل ةةى تيس ةةير تطبي ةةى
نصوصها ،وتضمن حماية فعالة لحقوى ادنسان (.)36

ويكمةةن دور المؤسسةةات العربيةةة فةةي تات السةةياى الةةتي تمارسةةه المؤسسةةات الدوليةةة ،م ة تمكيةةد أن
دور هةةت المؤسسةةات يفتةةرا أن يتجةةاوز الفض ة والشةةجب لممارسةةات االحةةتالل القس ةرية والباغيةةة

والوحش ةةية بح ةةى األس ةةرى إل ةةى دور المش ةةارع والمس ةةاند مة ة األس ةةرى ف ةةي فضة ة تل ةةع الممارس ةةات
الالإنسةةانية ،ولةةم تشةةهد المؤسسةةات العربيةةة أي دور فةةي الةةدفاع عةةن األسةةرى ،وكةةل مةةا نعرفةةه أن
اتحةةاد المحةةامين العةةرب فةةي حةةال انعقةةاد فةةي إحةةدى الةةدول العربيةةة يوجةةه التحيةةة لألسةةرى ويطالةةب

بادفراج عنهم فقط (.)37

ويتمهةةل دور المؤسسةةات العربيةةة فةةي الةةدفاع عةةن األسةةرى الفلسةةطينيين مةةن خةةالل توحيةةد خطابهةةا

وخطةةط عملهةةا ،ونص ةرة قضةةية األسةةرى فةةي المحافةةل الدوليةةة ،وتفعيةةل دور جامعةةة الةةدول العربيةةة
ومؤسسات حقوى ادنسان العربية وتوحيد جهودها (.)38

()35

كارم نشوان ،آليات حماية حقوى ادنسان في القانون الدولي ادنساني ،رسالة ماجسةتير غيةر منشةورة ،جامعةة

األزهر بغزة ،فلسطين6466 ،م ،ص .622

()36

محم ةةد المي ةةداني ،د ارس ةةات ف ةةي الحماي ةةة ادقليمي ةةة لحق ةةوى ادنس ةةان ،ط ،6مرك ةةز المعلوم ةةات والتمهي ةةل لحق ةةوى

ادنسان ،اليمن6442 ،م ،ص .26

()37
()38

مساء.
مقابلة أجراها الباحث م األسير المحرر زاهر األفغاني ،بتاريخ 6462/64/62م ،السادسة الرابعة
ً

مساء.
مقابلة أجراها الباحث م األسير المحرر جبر وشاح ،بتاريخ 6462/64/66م ،الساعة السابعة
ً
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ويمكن تفعيل آليات الدفاع عن األسرى الفلسطينيين عربياً من خالل التالي (:)39

 السةةعي م ة الةةدول العربيةةة وادسةةالمية والةةدول الصةةديقة لعمةةل تش ةريعات قانونيةةة لمحاكمةةةمجرمي الحرب أمام قضائهم المحلي.

 الس ةةعي إل ةةي تكلي ةةف اتح ةةاد المح ةةامين الع ةةرب ومنظم ةةات حق ةةوى ادنس ةةان ونقاب ةةة مح ةةاميفلسطين والخبراء في القانون الدولي لحمل هتا الملف إلةي القضةاء الةدولي ومحةاكم الةدول
الصديقة التي شرعت قوانين لمالحقة مجرمي الحرب عبر جامعة الدول العربية.
 -تقديم جمي القضايا الخاصة باألسرى والرهائن إلى المحكمة الجنائية الدولية.

رأي الباحث:

يقتص ةةر دور المؤسس ةةات العربي ةةة العامل ةةة ف ةةي مج ةةال ال ةةدفاع ع ةةن األس ةةرى عل ةةى إع ةةداد التق ةةارير،

والشجب واالستنكار للممارسات "ادسرائيلية" ضد األسرى الفلسطينيين.

()39

عبد الكريم شبير ،مرج سابى ،بتاريخ 6469/0/62م.
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المطلب الرابع

آليات الدفاع عن األسرى الفلسطينيين دولياً
اء على الصعيد الةداخلي أو
هناع آليات وضعت دولياً الحترام قواعد القانون الدولي ادنساني ،سو ً
على الصعيد الدولي ،وهت اآليات ألزمت الدول أطةراف النةزاع والدولةة الحاميةة والهيئةات الدوليةة،
كالصليب األحمر وهيئة األمم المتحدة ،بالسهر على تنفيت أحكام القانون الدولي ادنساني (.)40

وممةةا ال شةةع فيةةه أن توصةةل المجتم ة الةةدولي التفاقيةةات دوليةةة ملزمةةة فةةي مجةةال حقةةوى ادنسةةان،
يعتبةةر الخطةةوة األولةةى فةةي مجةةال حمايتهةةا ،لكنهةةا خطةةوة غيةةر كافيةةة ،كةةون دورهةةا يقتصةةر علةةى

االعتةراف وادقةرار بةةالحقوى فقةةط ،األمةةر الةةتي تطلةةب اتخةةات خط ةوات أخةةرى لتعزيةةز حمايةةة حقةةوى
ادنسان ،ومن أبرزها اتخات إجراءات ووسائل لحماية هت الحقوى (.)41

فةةالنص علةةى الحقةةوى دون تةةوفير آليةةات الحمايةةة لهةةا ،يفقةةدها مضةةمونها ،ويضةةعف فةةرص التمت ة

بهةةا ،ويبقيهةةا حبة ار علةةى ورى ،تمسيسةةا علةةى تلةةع ،انتقةةل المجتمة الةةدولي بخطةةوة هامةةة لألمةةام فةةي

مجال الحماية ،عنةدما قةام بإيجةاد الوسةائل واآليةات القانونيةة والسياسةية واالقتصةادية التةي تضةمن

حماية حقوى ادنسان (.)42

ويعتب ةةر دور المؤسس ةةات الدولي ةةة ف ةةي ال ةةدفاع ع ةةن األس ةةرى الفلس ةةطينيين ض ةةعيف ،س ةةوى مؤسس ةةة

الصليب األحمر ،والتي يقتصر دورها في األعمال ادداريةة ،ولةيإ لهةا أي دور فاعةل فةي تحقيةى
القة ةوانين الدولي ةةة المتعلق ةةة باألس ةةرى ،وله ةةا بع ةةا األعم ةةال ادنس ةةانية البس ةةيطة المتمهل ةةة بالزي ةةارات
وتسجيل المعتقلين وأماكن تواجدهم ومدة االعتقال وبدايتةه ونهايتةه ،وال تتحمةل المؤسسةات الدوليةة

مسة ةةئولياتها القانونية ةةة فة ةةي الة ةةدفاع عة ةةن األسة ةةرى ،ويكة ةةاد يكة ةةون دورهة ةةا منحة ةةا اًز لالحة ةةتالل بطة ةةرى

التفافية(.)43

()40
()41

محمد عزيز ،مرج سابى ،ص  262وما بعدها.
كارم نشوان ،مرج سابى ،ص .96

()42

نظام عسةاف ،مةدخل إلةى حقةوى ادنسةان فةي الوهةائى الدوليةة وادقليميةة واألردنيةة ،الممكتبةة الوطنيةة ،عمةان،

()43

مساء.
مقابلة أجراها الباحث م األسير المحرر أيمن الشراونة ،بتاريخ 6462/64/24م ،الساعة السادسة
ً

األردن6222 ،م ،ص .66

131

ويتمهةةل دور المؤسسةةات الدوليةةة فةةي التمكيةةد علةةى حةةى الشةةعب الفلسةةطيني فةةي الةةدفاع عةةن نفسةةه
ومقاومةةة المحتةةل بكافةةة األشةةكال وفةةى القةةانون الةةدولي ،والضةةغط علةةى حكومةةة االحةةتالل لاللت ةزام
بقواعد القانون ادنساني الدولي في التعامل م األسرى سواء في تحديةد الوضة القةانون لهةم وفةى

القانون ادنسةاني الةدولي أو فةي شةروط احتجةازهم ،والمطالبةة بتطبيةى كافةة االتفاقةات الدوليةة تات
العالق ةةة باألس ةةرى ومنه ةةا مالحق ةةة لجرح ةةى الح ةةرب سة ةواء جة ةرائم التع ةةتيب أو القت ةةل وحت ةةى الجة ةرائم

المحرمة مهل الجرائم الطبيةة علةى األسةرى ،وفضة الممارسةات واالنتهاكةات "ادسةرائيلية" المتكةررة

بح ةةى األس ةةرى واص ةةدار التق ةةارير الدوري ةةة الت ةةي تؤك ةةد تل ةةع الممارس ةةات الالإنس ةةانية بح ةةى األس ةةرى
كحرمانهم من أبسط حقوقهم ادنسةانية والحياتيةة التةي نةص عليهةا القةانون الةدولي والقةانون الةدولي

ادنساني في أوقات الحروب واألسر (.)44

ويمكن تفعيل األدوات المتوفرة في القانون الدولي ادنساني دولياً ،من خالل (:)45

 -اتفاقيات جنيف األرب والملحقين لهما وقانون حقوى االنسان والقانون الجنائي الدولي.

 العمل على حماية حقوى ادنسان المنصوص عليها في القةانون الةدولي ادنسةاني وقةانونحقوى ادنسان.

 تفعيل دور المفوضية لحقوى ادنسان. تفعيل دور مجلإ حقوى ادنسان ،وهو أهم اآليات الموجودة في هيئة األمم المتحدة. -تفعيل مجموعات العمل بالشمن االعتقال التعسفي.

 مطالبة األمةم المتحةدة ومجلةإ حقةوى ادنسةان بتشةكيل لجنةة تحقيةى دوليةة لكشةف جريمةةتعتيب وقتل المناضلين في سجون ادحتالل ادسرائيلي ،وتوهيى تلع الجرائم والعمل على
تقةةديم هةةتين الملفةةين إلةةى المحكمةةة الجنائيةةة الدوليةةة بةةمقرب وقةةت ممكةةن حتةةى يةةتم مالحقةةة

قادة ادحتالل "ادسرائيلي" على كل جرائمهم.

 -تفعيل دور القضاء الدولي التي له والية قضائية دولية.

 تفعي ةةل ن ةةص (م )2م ةةن نظ ةةام روم ةةا /6/2ه ،ألن االح ةةتالل "ادسة ةرائيلي" يرتك ةةب جريم ةةةحرب في استمرار احتجاز لألسرى الفلسطينيين.

()44
()45

مساء.
مقابلة أجراها الباحث م األسير المحرر جبر وشاح ،بتاريخ 6462/64/66م ،الساعة السابعة
ً

عب ة ة ةةد الكة ة ة ةريم ش ة ة ةةبير ،مق ة ة ةةال عل ة ة ةةى موقة ة ة ة وكال ة ة ةةة مع ة ة ةةا ادخباري ة ة ةةة ،منش ة ة ةةور عل ة ة ةةى الة ة ة ةرابط ادلكترون ة ة ةةي:

( ،)https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2015/04/19/700532.htmlبتة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةاريخ
6469/0/62م.
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أوالً :دور اللجنــة الدوليــة للصــليب األحمــر فــي تفعيــل آليــات تنفيــذ قواعــد القــانون
الدولي اإلنساني:

وتشمل مهام اللجنة الدولية للصليب األحمر التالي:
 زيارة أسرى الحرب والمحتجزين المدنيين. -البحث عن المفقودين.

 نقل الرسائل بين أبناء األسر التي شتتها النزاع. -إعادة الروابط األسرية.

 تة ةةوفير الغة ةةتاء والمية ةةا والمسة ةةاعدة الطبية ةةة للمة ةةدنيين المحة ةةرومين مة ةةن هة ةةت الضة ةةرورياتاألساسية.

 نشر المعرفة بالقانون ادنساني. -مراقبة االلتزام بهتا القانون.

 -لفت االنتبا إلى االنتهاكات وادسهام في تطور القانون ادنساني (.)46

ثانياً :دور مجلس األمن في تفعيل آليات تنفيذ قواعد القانون الدولي اإلنساني:

يتضمن القانون الدولي ادنساني التزاماً يجعل الدول تتحمل معاً مسؤولية ضمان احترامه ،ويتمهل
هتا االلتزام فيما تعاقدت عليه الدول بموجب االتفاقيات الدولية التي تجعل الدولةة المتعاقةدة ملزمةة

باتخات التدابير القانونية إزاء الدول التي تخرى قواعةد القةانون الةدولي ادنسةاني ،فةإتا قصةرت دولةة

ما في تنفيت التزاماتهةا ،كةان لألطةراف المتعاقةدة ،سةواء محايةدة أو متحالفةة ،أن تسةعى إلةى إلزامهةا

باحترام هتا القانون ومراعاته (.)47

وقةةد يةةتم تلةةع فةةي إطةةار تحةةالف دولةةي ،أو تحةةت إش ةراف منظمةةة دوليةةة كةةاألمم المتحةةدة ،وهةةو مةةا

نصةةت عليةةه المةةادة  62مةةن البروتوكةةول ادضةةافي األول لسةةنة 6222م التةةي تض ة الت ازم ةاً علةةى

الةةدول األط ةراف بةةمن تعمةةل –فةةي حةةاالت االنتهاكةةات الجسةةيمة لالتفاقيةةات ادنسةةانية ،مجتمعةةة أو
منفردة ،بالتعاون م األمةم المتحةدة ،وبمةا يةتالءم مة ميهاقهةا -علةى ضةمان تنفيةت واحتةرام القةانون

الدولي ادنساني.
()46

موق وكالة معاً" ،اللجنة الدولية للصليب األحمر :دورها في حماية األسرى" ،منشور على الرابط ادلكتروني:

( ،)http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=461736بت ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةاريخ نش ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةر
6460/0/66م.

()47

عم ةةر س ةةعد اهلل" ،تط ةةور ت ةةدوين الق ةةانون ال ةةدولي ادنس ةةاني" ،ط ،6بي ةةروت ،لبنةةةان :دار المغةةةرب ادس ةةالمي،

6222م ،ص .02
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وهةةتا مةةا تةةم تمكيةةد ف ةي االجتمةةاع الةةدوري األول للخب ةراء بشةةمن القةةانون الةةدولي ادنسةةاني المنعقةةد
بجنيف في شهري جةانفي وفيفةري  6226الةتي نةص علةى " ...مسةاندة الجهةود التةي تبةتلها األمةم
المتحةةدة والمنظمةةات ادقليميةةة ددارة الن ازعةةات المسةةلحة تات الطةةاب الفوضةةوي ،والسةةيما التةةدابير

التةةي يتخةةتها مجلةةإ األمةةن دحةةالل ظةةروف مالئمةةة للمسةةاعدة ادنسةةانية" ( ،)48ويةةدعم تلةةع نةةص
المةةادة  26مةةن اتفاقيةةة جنيةةف الرابعةةة التةةي تقضةةي بوجةةوب مراقبةةة توزي ة المسةةاعدات ادنس ةةانية
للمدنيين في األراضي المستعمرة ،سواء من طرف بلد محايد ،أو اللجنة الدوليةة للصةليب األحمةر،

أو من طرف جهاز إنساني محايد ،مما يسم ألحد أجهزة األمم المتحدة القيام بتلع.

وبالتالي ،فةإن قيةام األمةم المتحةدة وعلةى أرسةها مجلةإ األمةن بتنفيةت القةانون الةدولي ادنسةاني يجةد

أساسه القانون في نصي المادتين السابقتين ،ألن التزام الدول بالتنفيت المشترع غالباً ما يكةون فةي

شةةكل تحةةالف ،أو تعةةاون بةةين أعضةةاء األمةةم المتحةةدة ،ولةةو أنةةه يفهةةم مةةن ظةةاهر الةةنص أن هةةتا

التعةةاون ال يمكةةن أن يمخةةت شةةكالً آخةةر غيةةر مةةا هةةو منصةةوص عليةةه فةةي اتفاقيةةات القةةانون الةةدولي

ادنساني.

لكن بالرجوع إلى نص المادة ( ،)62فإن نظام االلتزام الةوارد فيهةا عةام ،لةتا فقةد يفهةم منةه التةدابير

السلمية ،أو الردعية لوض قواعد )هةتا القةانون حيةز التنفيةت ،وان كةان هةتا االتجةا ترفضةه العديةد
من األطراف ،وكتا المنظمات ادنسةانية ( ،)49غيةر أن واقة المجتمة الةدولي الحةالي أهبةت انتهةاج
الوسائل الردعية من طرف مجلإ األمن لفرا االلتزام بقواعةد القةانون الةدولي ادنسةاني .كمةا أن

االلتزام بتنفيت القانون الدولي ادنساني يعتبر صورة مةن صةور النظةام العةام الةدولي الحةالي ،إت أن
التزام الدول يكون تجا المجتم الدولي كله ،ألن المصةال المحميةة بموجةب هةتا القةانون مصةال

عليا مشتركة لانسانية ،وهو ما انتهت إليه محكمة العدل الدولية في العديد من قضاياها (.)50

كما أكدت المادة ( )24فقرة ( )9من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لسةنة 6222م صةراحة الطةاب

اآمةةر لقواعةةد القةةانون الةةدولي ادنسةةاني ،وهةةو مةةا يةةدل علةةى أن نظةةام االلت ةزام بتنفيةةت هةةتا القةةانون

مكمل للنظام العام العالمي التي تتكفل به األمم المتحدة وعلى أرسةها مجلةإ األمةن بوضةعه حيةز
التنفيت ،وهتا ما يترجمه واق المجتم الدولي الحالي الةتي أصةبحت الةدول فيةه تطلةب مةن مجلةإ
()48

كافليع لوسيوإ" ،تقرير في االجتماع الدوري األول بشمن القانون الدولي ادنساني" ،المجلة الدوليةة للصةليب

األحمر ،عدد ( ،)24جولية -أوت6226 ،م ،ص .226

()49

عتيقةةة موسةةى" ،دور األمةةم المتحةةدة فةةي تطةةوير القةةانون الةةدولي ادنسةةاني" ،مةةتكرة لنيةةل شةةهادة الماجسةةتير فةةي

القانون ،فرع القةانون الةدولي لحقةوى ادنسةان ،كليةة الحقةوى ،جامعةة مولةد معمةري ،تيةزي وزو ،الج ازئةر6440 ،م،
ص.646

()50

عمر سعد اهلل" ،نظةام االلتةزام لتنفيةت القةانون الةدولي ادنسةاني" ،المجلةة الجزائريةة للعلةوم القانونيةة واالقتصةادية

والسياسية ،جزء  ،29رقم 6222 ،0م ،ص .292
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األمن التدخل فةي المواقة التةي تحةدث فيهةا انتهاكةات خطيةرة للقةانون الةدولي ادنسةاني مهةل القةرار

رقم  906بتاريخ  26أكتوبر 6262م ،والقرار رقم  926بتاريخ  64جويليةة 6262م بشةمن حةرب
إيران والعراى التين يحث فيهما مجلإ األمن الدولتين على احترام قواعد القانون الةدولي ادنسةاني

بينهما .كتلع القرار رقم  262بتاريخ  2أبريل 6226م ،التي يحث فيه العراى على احتةرام قواعةد
الق ةةانون ال ةةدولي ادنس ةةاني ف ةةي ش ةةمن معامالت ةةه لألقلي ةةات العرقي ةةة داخ ةةل العة ةراى ،ويف ةةرا بموجب ةةه
عقوبات اقتصادية عليه درغامه على احترام القانون الدولي (.)51

وت ةةدعم ه ةةت الفكة ةرة قاع ةةدة م ةةارتينز الش ةةهيرة الت ةةي تحم ةةل ف ةةي فحواه ةةا وج ةةوب العم ةةل عل ةةى حماي ةةة
ادنس ةةانية وف ةةى قواع ةةد الق ةةانون ال ةةدولي عام ةةة ،ومب ةةاد ادنس ةةانية ف ةةي ك ةةل الظ ةةروف سة ةواء كان ةةت

النصوص تكرإ هت الحماية أم ال ،وعلةى هةتا األسةاإ ،فةإن مجلةإ األمةن يلتجة إلةى اسةتخدام
أساليب تات طاب غير قضةائي ،وأسةاليب تات طةاب قضةائي ،لتفعيةل آليةات تنفيةت قواعةد القةانون

الدولي ادنساني.

ثالث ـاً :دور هيئــات حقــوق اإلنســان فــي تفعيــل آليــات تنفيــذ قواعــد القــانون الــدولي
اإلنساني:

تتمهةل هيئةات حقةةوى ادنسةان فةي المنظمةةات الدوليةة الحكوميةة ،والمنظمةةات غيةر الحكوميةة ،وهةةي
على النحو التالي:

 .6المنظمات الدولية الحكومية:

أ -المفوضية العليا لشؤون الالجئين:
بةةالعودة إلةةى الفصةةل  96مةةن النظةةام األساسةةي للمفوضةةية العليةةا لشةةؤون الالجئةةين ،تكمةةن مهامهةةا
األساسةةية فةةي تةةوفير الحمايةةة الدوليةةة لالجئةةين ،والسةةعي ديجةةاد حلةةول دائمةةة لمشةةاكلهم ،وضةةمان
استدامة برامج العودة الطوعيةة إلةى الةوطن ،وتقةديم المسةاعدة إلةى العائةدين ،وحمةايتهم فةي بلةدانهم

األصلية ( ،)52وفي السنوات األخيرة ،دعت الجمعية العامة لألمم المتحدة واألمين العام المفوضية

إلةةى حمايةةة ومسةةاعدة فئةةات معينةةة مةةن المشةةردين داخلي ةاً ممةةن لةةم يعبةةروا الحةةدود الدوليةةة والةةتين
يعيشةةون فةةي وض ة شةةبيه بوض ة الالج ة داخةةل بلةةدانهم األصةةلية ،فض ةالً عةةن السةةكان اآخ ةرين

المتضررين من النزاعات.

Brahimi Y., "Le conflit Irak- Iran: Le droit humanitaire alepreuve des guerres
()52

()51

moderns", edition Andalouses, Alger, 1993, p. 143.

صةةالح الةةدين بةةوجالل" ،الحةةى فةةي المسةةاعدة ادنسةةانية" ،د ارسةةة فةةي ضةةوء أحكةةام القةةانون الةةدولي ادنسةةاني

وحقوى ادنسان ،ط ،6ادسكندرية ،مصر :دار الفكر الجامعي6446 ،م ص .692
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يسةةتند تةةدخل المفوضةةية إل ةةى نةةص المةةادة  ،29فق ةرة  6م ةةن االتفاقيةةة الخاصةةة بالنظةةام األساس ةةي
للمفوضةةية العليةةا لشةةؤون الالجئةةين حيةةث يتعةةين علةةى الةةدول المتعاقةةدة أن تتعةةاون م ة المفوضةةية،

وم ة كةةل وكةةاالت األمةةم المتحةةدة التةةي يمكنهةةا أن تسةةاعد فةةي أداء نشةةاطها ،وعليهةةا بالخصةةوص

تسهيل أدائها لواجبها المتمهل في تطبيى ما تقضي به االتفاقية .وهكتا يظهر أنه إتا كانةت الةدول
قةةد منحةةت اللجنةةة الدوليةةة للصةةليب األحمةةر مهمةةة حمايةةة وتنفيةةت قواعةةد اتفاقيةةات جنيةةف األربعةةة
وبروتوكوليهةةا ادضةةافيين ،فةةإن الةةدول الموقعةةة علةةى اتفاقيةةة  6296وبروتوكولهةةا لسةةنة  6222قةةد

منحت مهمة حماية هت االتفاقية للمفوضية العليا لشؤون الالجئين (.)53
ب -مجلس حقوق اإلنسان:

تةةم إنشةةاؤ بموجةةب ق ةرار الجمعيةةة العامةةة لألمةةم المتحةةدة رقةةم  696 /24الصةةادر فةةي  69مةةارإ

6442م ( ،)54وال ةةتي ح ةةل مكان ةةه لجن ةةة حق ةةوى ادنس ةةان الت ةةي ت ةةم إلغاؤه ةةا رس ةةمياً ف ةةي  62جة ةوان
 .6442ويتش ةةكل ه ةةتا المجل ةةإ م ةةن  02دول ةةة .يخ ةةتص بد ارس ةةة كاف ةةة ح ةةاالت انتهاك ةةات حق ةةوى
ادنسان على المسةتوى الةدولي سةواء وقةت السةلم أو الحةرب .وقةد عقةد مجلةإ حقةوى ادنسةان أول

اجتماعاته في  66جوان  ،6442وتال تلع عدة اجتماعات تعقةد بصةورة دوريةة فةي شةهر سةبتمبر
من كل سنة .ويمكن أن يعقد جلسات استهنائية إتا وافى على تلع  62دولة يشكلون هلث أعضاء

المجلإ (.)55

من أهم جلسات مجلإ حقوى ادنسان تلع الجلسة التي عقدها في سبتمبر  6442لمناقشة تقرير

"جولةةد سةةتون" القاضةةي الةةدولي المكلةةف مةةن قبةةل المجلةةإ بد ارسةةة حقةةوى ادنسةةان فةةي األ ارضةةي
الفلسطينية المحتلة إبان العدوان "ادسةرائيلي" الوحشةي علةى قطةاع غةزة لمةدة  66يومةاً ( ،)56حيةث

استخدمت "إسرائيل" في عدوانها الهمجي جيوشها البرية ،وأسطولها البحري ،والجوي ضد المدنيين
العزل بحيث تم هدم مئات المنازل ،وقتل النساء ،واألطفال ،وهدم المستشفيات ،والمساجد دون أن

()53

صالح الدين بوجالل ،مرج سابى ،ص .696

Zani M., "Reflexion sur Ie Conseil des droits de I'homme des Nations-Unies",

()54

Revue de droit international de sciences diplomatiques et politiques, volume 86, n3,
()55

septembre, 2008, p. 299.

غنيم المطيري" ،آليات تطبيى القانون الدولي ادنساني" ،متكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العةام ،كليةة

الحقوى ،جامعة الشرى األوسط6464 ،م ،ص .22
Conseil des droits de I'homme, "Rapport de Ia mission d'etablissement des faits

()56

de I'Organisation des Nations-Unies sur Ie Conflit de Gaza. La situation des droits
de I'homme en Palestine et dans Ies autres territories arabes occupies",
Ref.A/HRC/12/48, du 23 septembre, 2009, p. 1.
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يستيقظ ضمير العالم أو األمم المتحدة لوقف هةت المةتاب التةي اسةتخدمت فيهةا األسةلحة المحرمةة

دولياً ،بل امتنعت "إسرائيل" عةن تنفيةت القةرار الصةادر مةن مجلةإ األمةن الةتي كةان يناشةدها وقةف
الحرب ،والتي لم تجبر على وقفها إال بعد أن الح في األفى الفشل في تحقيى أهدافها (.)57
ت -لجنة الدول األمريكية لحقوق اإلنسان:

علةى الصةةعيد ادقليمةةي ،تتبة لجنةةة الةةدول األمريكيةةة لحقةةوى ادنسةةان نهجةاً ممةةاهالً فةةي عملهةةا ،بةةل
إنها قد قطعت في واق األمر خطوة أبعد في هةتا السةبيل ،وتلةع أنهةا تقةيم صةراحة األحةداث التةي
تق في بلدان تشهد نزاعات من منظور يجم بين حقوى ادنسةان والقةانون الةدولي ادنسةاني .وقةد
لجمت لالستعانة بقواعد القانون الدولي ادنساني سواء كمداة لتفسير قواعد حقةوى ادنسةان الواجبةة

التطبي ةةى (الت ةةي ال تمخ ةةت ف ةةي الحس ةةبان ،عن ةةد وض ةةعها ،خصوص ةةية ح ةةاالت النة ةزاع المس ةةل ) ،أو
دض ةةافة مزي ةةد م ةةن الحيهي ةةات ح ةةين تق ةةرر أن س ةةلوكاً معينة ةاً ق ةةد انته ةةع قاع ةةدة أساس ةةية م ةةن قواع ةةد

ادنسانية (.)58

وتتضمن التقارير الصادرة عن هت اللجنة بشمن أوضاع حقوى ادنسان في بلدان معينة معلومات

عن سةلوع جمية األطةراف ،سةواء فيمةا يتعلةى بحقةوى ادنسةان ،أو القةانون الةدولي ادنسةاني .كمةا
تحةةث ،إتا اقتضةةى األمةةر ،هةةت األط ةراف ،أو حتةةى جماعةةة ،أو أخةةرى مةةن جماعةةات المعارضةةة

المس ةةلحة عل ةةى احتة ةرام ه ةةت القة ةوانين .لك ةةن ح ةةين يتعل ةةى األم ةةر بص ةةياغة قة ةرار يتعل ةةى بالمس ةةؤولية
الدوليةةة ،فةةإن اللجنةةة ال تملةةع توجيةةه القةرار إال للحكومةةة وحةةدها بوصةةفها ممهلةةة الدولةةة الطةةرف فةةي

االتفاقيةةة األمريكيةةة لحقةةوى ادنسةةان .وعلةةى هةةتا النحةةو ،قةةدمت اللجنةةة فةةي تقريرهةةا بشةةمن كولومبيةةا

سةةنة  6222معلومةةات إضةةافية ،وتحليةةل لسةةلوع جمي ة أط ةراف الن ةزاع المسةةل فةةي تلةةع البلةةد فةةي
ضةةوء قواعةةد القةةانون الةةدولي ادنس ةةاني الواجبةةة التطبيةةى .علةةى أنه ةةا لةةم تملةةع إال االعت ةراف ب ةةمن
االنتهاكةةات الخطي ةرة الكهي ةرة للقةةانون الةةدولي ادنسةةاني التةةي ارتكبتهةةا جماعةةات حةةرب العصةةابات،
والجماعات شبه العسكرية ال تدخل ،من حيث المسؤولية عنها ،في نطاى اختصاصها.

ه ةةت العقب ةةة الت ةةي واجه ةةت لجن ةةة ال ةةدول األمريكي ةةة لحق ةةوى ادنس ةةان م ةةن ش ةةمنها أن تلح ةةى بالمه ةةل
محةةاوالت الهيئةةات الحكوميةةة الدوليةةة األخةةرى لحقةةوى ادنسةةان التةةي ترغةةب فةةي اتخةةات مواقةةف تجةةا

حاالت فردية من منظور المسؤولية الدولية عن انتهاكات القانون الدولي ادنساني .على أنه يبقى
بوس جمي الهيئات أن تشير أهناء حديهها عن حقوى إلى القانون الدولي ادنساني بلغة أقرب مةا

()57
()58

غنيم المطيري ،مرج سابى ،ص .22

فريتإ كالسهوقن ،واليزابيث تسغفلد" ،ضوابط تحكم خوا الحةرب :مةدخل للقةانون الةدولي ادنسةاني" ،ترجمةة

أحمد عبد العليم ،اللجنة الدولية للصليب األحمر6440 ،م ،ص .629
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تكون إلى الخطابية ،فتعرب "عن أسفها" ،أو تدين "سلوكاً معينةاً" ،أو "تحةث" األطةراف للعةودة إلةى

جادة الصواب (.)59

 .5المنظمات غير الحكومية:

نصت المادة ( )26من ميهاى األمم المتحدة على أن للمجلةإ االقتصةادي واالجتمةاعي أن يجةري
الترتيبة ةةات المناسة ةةبة للتشة ةةاور م ة ة الهيئة ةةات غية ةةر الحكومية ةةة التة ةةي تعنة ةةى بالمسة ةةائل الداخلية ةةة فة ةةي
اختصاصه ،ومةن ضةمنها حقةوى ادنسةان ،وأن هةت الترتيبةات يجريهةا المجلةإ مة هيئةات دوليةة،

كما قد يجريها ،إتا رأى تلع مالئمةاً .مة هيئةات أهليةة بعةد التشةاور مة عضةو األمةم المتحةدة تي

الشةةمن .ومةةن منطلةةى هةةتا الةةنص تضةةطل هةةت المنظمةةات بةةدور هةةام وحيةةوي ،س ةواء داخةةل أجه ةزة
األمم المتحدة ،أو خارجها ،فهي حلقة الوصل بين هت األجهةزة والعةالم الخةارجي ،وتتمتة بالصةفة

االستشارية لدى المجلإ االقتصادي واالجتماعي بموجب القرار رقم ( )6622لسنة  ،6226وهو
ما يجعل لهةا صةوتاً مسةموعاً داخةل مجلةإ حقةوى ادنسةان ،واللجنةة الفرعيةة لمنة التمييةز وحمايةة

األقليةةات .كمةةا أن لهةةا حةةى تقةةديم الشةةكاوى والتقةةارير المكتوبةةة ،أو اآراء الشةةفوية فةةي حالةةة حةةدوث
انتهاكةات جسةةيمة لحقةةوى ادنسةان حيهمةةا كانةةت علةى وجةةه األرا ،كمةةا أن لهةت المنظمةةات وتلةةع
الهيئات غير الحكومية دور كبير خارج إطار األمم المتحةدة والمتمهةل فةي تقصةي الحقةائى ،ونشةر

التقارير ،والضغط على الحكومات التي تمارإ انتهاكات لحقوى ادنسان ،والتدخل مباشرة لحماية

هؤالء الضحايا ،وتقديم الشكاوى نيابة عنهم ( ،)60كما أن هناع جانباً إنسانياً بحتاً وهو التدخل في

حةةاالت الك ةوارث ،والن ازعةةات المسةةلحة ،والحةةروب الداخليةةة ،وأعمةةال العنةةف لحمايةةة ضةةحايا تلةةع
األعمال ،وتقديم العون الغتائي والطبي لهم ،من بين المنظمات غير الحكومية ،نتكر علةى سةبيل

المهال ال الحصر:

أ -هيومن رايتس ووتش:

تعد أول منظمة مراقبة حقوى ادنسان تصدت بصراحة لبحث أوضةاع الن ازعةات المسةلحة ،واعةداد
تقةةارير عنهةةا مةةن منظةةور يجم ة بةةين حقةةوى ادنسةةان والقةةانون الةةدولي ادنسةةاني .مقرهةةا بنيويةةورع

بالواليات المتحدة األمريكية ،وهي منظمةة غيةر حكوميةة مهمتهةا مراقبةة أحةوال حقةوى ادنسةان فةي

مختلةف أنحةاء العةةالم ،وايفةاد لجةان تقصةةي حقةائى ،ونشةةر تقةارير بنتةائج أبحاههةةا وتحقيقاتهةا بقصةةد
إهبات انتهاكات حقوى ادنسان ،وادانتها ،والعمل على تنمية احترام المعةايير المقةررة دوليةاً لحقةوى

ادنسان.
()59
()60

فريتإ كالسهوقن ،مرج سابى ،ص .622

رمزي حوحةو" ،دور المنظمةات والهيئةات غيةر الحكوميةة فةي حمايةة حقةوى ادنسةان وحرياتةه األساسةية" ،مجلةة

المنتدى القانوني ،العدد الساب  ،كلية الحقوى والعلوم السياسية ببسكرة ،الجزائر6442 ،م ،ص .62
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وق ةةد أنش ةةمت ه ةةت المنظم ةةة قس ةةماً للش ةةرى األوس ةةط وش ةةمال إفريقي ةةا س ةةنة  ،6262وتلق ةةت بالغ ةةات
وشةةكاوى عةةن انتهاكةةات حقةةوى ادنسةةان فةةي عديةةد مةةن الةةدول العربيةةة ،حيةةث أوفةةدت لجةةان لتقصةةي
الحقةةائى ،وأجةةرت تحقيقةةات ومقةةابالت واسةةعة النطةةاى م ة ضةةحايا االعتقةةاالت ،والتعةةتيب ،وأهةةالي

المختفين ،وزيارتها لبعا السجون.

عملها كمنظمة غير حكومية ،ال يستند إلةى أي معاهةدة دوليةة ،وال تحةد منةه أيضةاً معاهةدة دوليةة،

يجعلهةةا تتمت ة بحريةةة "اتهةةام" أي أط ةراف ،أو أف ةراد بارتكةةاب انتهاكةةات لهةةتين الفةةرعين مةةن فةةروع

ةدر
القةةانون (حقةةوى ادنسةةان والقةةانون الةةدولي ادنسةةاني) ،سةةاعية ،أهنةةاء تلةةع ،إلةةى أن تكةةون مصة اً
موهوقاً به للمعلومات ،والى أن ينظر إليها على هتا النحو ( ،)61ونةتكر مةن تلةع التحقيةى الموسة

والبةةارز للمنظمةةة فةةي حةةرب لبنةةان فةةي صةةائفة  6442الةةتي أهبةةت تةةورط الجةةيع "ادس ةرائيلي" فةةي
العديد من االنتهاكات لمبدأ التمييز بين المقاتلين التي ترقى إلى جرائم حرب (.)62
ب -منظمة العفو الدولية:

أنشمت في لندن سنة 6226م ،وهي منظمة تطوعية عالمية أختت على عاتقها مهمة الكفةاح مةن
أجةةل ادفة ةراج ع ةةن ال ةةتين سةةجنوا بس ةةبب أفك ةةارهم ،أو معتق ةةداتهم .وهةةي منظم ةةة مس ةةتقلة ع ةةن كاف ةةة
الحكومةةات ،والمعتقةةدات السياسةةية ،وهةةي ال تؤيةةد وال تعةةارا أي حكومةةة ،أو نظةةام سياسةةي ،كمةةا

أنها ال تؤيد وال تعارا آراء الضحايا التين تسعى لحماية حقوقهم (.)63

يتصةةل نشةةاطها مباش ةرة بجملةةة مةةن المشةةكالت الحةةادة لحقةةوى ادنسةةان التةةي تقتةةرن بوجةةود حةةاالت

دور فعةةاالً ومحسوس ةاً فةةي التصةةدي ألخطةةر صةةور
الط ةوار فةةي الواق ة الةةدولي .وتلعةةب المنظمةةة اً
االنتهاكةةات التةةي ترتكةةب ضةةد حقةةوى ادنسةةان ،وفةةي مكافحةةة التعةةتيب ،والمعةةامالت ،أو العقوبةةات

الالإنسانية التي ترتكب أو توق ضد األشخاص مقيدي الحرية من المعتقلين ،أو السجناء (.)64

ظلةةت عازفةةة أمةةداً طةةويالً عةةن أخةةت القةةانون الةةدولي ادنسةةاني فةةي حسةةبانها عنةةد إعةةدادها لتقاريرهةةا
بشةةمن االنتهاكةةات الخطي ةرة لحقةةوى ادنسةةان ،حتةةى عنةةدما تكةةون البلةةدان المعنيةةة مسةةرحاً لن ازعةةات

مسةةلحة ،وتشةةكل االنتهاكةةات ،بالتةةالي تعةةدياً أيض ةاً ،بةةل وفةةي المقةةام األول ،علةةى القةةانون الةةدولي
()61
()62

فريتإ كالسهوقن ،مرج سابى ،ص .626

ساعد العقون" ،مبدأ التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين وتحديات النزاعات المسلحة المعاصرة" ،مةتكرة لنيةل

شهادة الماجستير في العلوم القانونية ،تخصص القةانون الةدولي ادنسةاني ،جامعةة الحةاج لخضةر ،باتتةة ،الج ازئةر،
6442م ،ص .22

()63

عبةةد الك ةريم عل ةوان" ،الوسةةيط فةةي القةةانون الةةدولي الع ةام" ،الكتةةاب الهالةةث حقةةوى ادنسةةان ،األردن :دار الهقافةةة

للنشر والتوزي 6442 ،م.620 ،

()64

بشةةير الشةةافعي" ،القةةانون الةةدولي العةةام فةةي السةةلم والحةةرب" ،ادسةةكندرية ،مصةةر :منشةةمة المعةةارف6262 ،م،

.620
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ادنسةاني ،ولكةةن هةت المنظمةةة غيةرت موقفهةةا هةتا فةةي اآونةة األخيةرة ،حتةى تةةتمكن بصةفة خاصةةة
من إدانة ما ترتكبه جماعات المعارضة المسلحة من انتهاكات للقانون الدولي ادنساني (.)65

تعةةةارا المنظمة ةةة االنتهاكة ةةات التةةةي ترتكبهة ةةا جماعة ةةات المعارضة ةةة مهة ةةل أخة ةةت الرهة ةةائن ،وتعة ةةتيب

الس ةةجناء ،وازه ةةاى أرواحه ةةم ،واالحتق ةةار ،والعن ةةف ض ةةد النس ةةاء ،كم ةةا تعم ةةل المنظم ةةة عل ةةى نش ةةر
المعلومةات عةن حقةوى ادنسةان ،والةدعوة إلةى وجةوب تقةديم مرتكبةي انتهاكةات حقةوى ادنسةان إلةةى

العدالةةة .وتعتمةةد المنظمةةة فةةي تمويلهةةا علةةى اشةةتراكات وتبرعةةات أعضةةائها المنتش ةرين فةةي جمي ة
أنحاء العالم ،كما أن المنظمة ال تطلب أمواالً وال تقبلها من الحكومات.

وتتمهةةل أهةةدافها فةةي تحريةةر سةةجناء الةرأي الةةتين اعتقلةوا بسةةبب المعتقةةد ،أو العةةرى ،أو الجةةنإ ،أو

اللة ةةون ،أو اللغة ةةة ،وتقة ةةديم المسة ةةاعدة المالية ةةة لهة ةةم ،وارسة ةةال المحققة ةةين إتا كة ةةان ضة ةةرورياً ،وتقة ةةديم
االحتجاج ةةات بش ةةمنهم إل ةةى المنظم ةةات الدولي ةةة والحكوم ةةات ،وك ةةتلع ته ةةدف المنظم ةةة إل ةةى ض ةةمان
محاكمة عادلة للسجناء ،وادسراع فيها ،والعمةل علةى إلغةاء عقوبةة ادعةدام والتعةتيب ،ووضة حةد

لعملي ةةات ادع ةةدام خ ةةارج نط ةةاى القض ةةاء .م ةةن ه ةةتا المنطل ةةى ،ف ةةإن اله ةةدف الة ةرئيإ والنه ةةائي له ةةت
المنظمةةة هةةو تشةةجي الم ةواطنين العةةاديين ،وقةةادة الحكومةةات ،والمجموعةةات ،ومؤسسةةات المجتم ة

المدني على اعتناى األفكار ،واتباع السلوكيات ،والسياسات الكفيلةة بحمايةة جمية حقةوى ادنسةان

في جمي أنحاء العالم (.)66

قدمت المنظمة في عامي  6266 -6262معلومات للمقرر الخةاص بحةاالت الطةوار عةن حالةة

الط ةوار فةةي  29دولةةة ،وعةةن أوضةةاع حقةةوى ادنسةةان فيهةةا .وتنشةةر منظمةةة العفةةو الدوليةةة تقةةارير
سنوية تضمنها نتائج جهودها في رصد ومراقبة أوضاع حقوى ادنسان في معظم دول العالم.
ت -منظمة أطبام بال حدود:

هي منظمة تهتم بتقديم المساعدة الصحية ،والفنية ،والماديةة لضةحايا الكةوارث والن ازعةات المسةلحة
بحرفية ونوعية عالية .تعتمد المنظمة نهج التنديد ،واعةالن االنتهاكةات خالفةاً لةنهج اللجنةة الدوليةة
للصليب األحمر التي تلتزم السرية إزاء االنتهاكات ،وهتا هو سبب انشقاى المنظمتين إبةان النةزاع

المسل في "بياف ار" بنيجيريا سنة 6226م (.)67

يرج ة سةةبب تمسيسةةها إلةةى أزمةةة إقلةةيم بيةةاف ار فةةي نيجيريةةا الةةتي أعلةةن اسةةتقالله سةةنة  6222حيةةث

أعلنةةت الحكومةةة النيجيريةةة الحةةرب علةةى متمةةردي هةةتا ادقلةةيم ،سةةميت بحةةرب البتةةرول دامةةت هةةالث

()65

فريتإ كالسهوقن ،مرج سابى ،ص .622

()67

ساعد العقون ،مرج سابى ،ص .22

()66

ساعد العقون ،مرج سابى ،ص .644
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سنوات ،وأدت البيروقراطية ،والتةدخل الحكةومي إلةى إعاقةة وصةول ادغاهةة ادنسةانية إلةى المنطقةة

التي شهدت متاب مروعة.

تمسسةةت المنظمةةة األم فةةي  64ديسةةمبر 6226م ،مةةن قبةةل مجموعةةة صةةغيرة مةةن أطبةةاء فرنسةةيين،
وصةةحافيين برئاسةةة وزيةةر الصةةحة الفرنسةةي برنةةار كوشةةنر آمن ةوا بةةمن جمي ة البشةةر لهةةم الحةةى فةةي

الحصول على العناية الطبية وادنسانية .وتعتبةر حاليةاً واحةدة مةن أكبةر المنظمةات ادنسةانية التةي
تقدم المساعدات الطارئة في شتى الميادين الطبية منها ،واالجتماعية ،وادنسانية.

بقى عمل هت المنظمة متواضعاً حتى سنة  ،6222هم برز نشاطها بشكل الفةت لالنتبةا فةي كةل

من لبنان وفي فيتنام .وحالياً تنشط المنظمة في أكهر من ( )64دولة في العالم .وتكريماً ألعمالها
ادنسانية ،حازت منظمة أطباء بال حدود على جائزة نوبل للسالم سنة 6222م.

وتتكةةون منظمةةة أطبةةاء بةةال حةةدود مةةن ( )9م اركةةز تنفيتيةةة ( ،)68و( )60مكتب ةاً فةةي مختلةةف أنحةةاء

العالم ،يعملون علةى جمة التبرعةات الماليةة الضةرورية .كمةا تسةتفيد المنظمةة مةن دعةم مةالي مقةدم
م ةةن مؤسس ةةات ،وش ةةركات ،ومنظم ةةات خاص ةةة ،وحكومي ةةة ،وك ةةتا األفة ةراد لتسة ةيير البة ةرامج ،والقي ةةام

بعمليات توعية حول عدة قضايا ،ومشاكل طبية أو إنسانية ،إضةافةً إلةى تبةادل األفكةار والتجةارب
م المنظمات ادنسانية والهيئات الدولية األخرى.

ي ةةنظم إل ةةى ه ةةت المنظم ةةة ك ةةل ع ةةام أكه ةةر م ةةن  2444ش ةةخص ،م ةةن بي ةةنهم أطب ةةاء ،وممرض ةةات،

وممرض ةون ،وعةةاملون فةةي مجةةاالت طبي ةة أخةةرى ،وخب ةراء لوجسةةتيون ،ومهندس ةو الصةةحة والميةةا ،

واداريون ،إضافة إلى  69ألةف شةخص يةتم تشةغيلهم محليةاً مةن المنةاطى التةي تعمةل بهةا المنظمةة
وتلع لتقديم المساعدة ادنسانية ،وال بد أن نشير إلى أن المنظمةة تعرضةت فةي سةنة 6222م إلةى
انقسام بين أعضائها ،ممةا نةتج عنةه ظهةور مجموعةة هانيةة أطلةى عليهةا اسةم أطبةاء العةالم ،إال أن

هت األخيرة لم يكتب لها النجاح ،وبقيت منظمة أطباء بال حدود هي المنظمة القوية والفعالة.
رأي الباحث:
يقتصةةر دور المؤسسةةات الدوليةةة العاملةةة فةةي مجةةال الةةدفاع عةةن األسةةرى فةةي متابعةةة التقةةارير حةةول
أوضاع األسرى ،ولكن تلع ال يوفر الحماية لهم ،إال بالقدر المحدود ،وال يلزم "إسةرائيل" بتوفيرهةا،
وكةةان األجةةدر بهةةت المؤسسةةات أن تتسةةل بمحكةةام القةةانون الةةدولي ،وتجةةد لنفسةةها المبةةرر القةةانوني

لطرح قضية األسرى في المحافل الدولية.

()68

مكتب فرنسا ،بلجيكا ،سويسرا ،أسبانيا ،وهولندا.
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الخاتمة
 -أوالً :نتائج الدراسة.

 -ثانياً :توصيات الدراسة.
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الخاتمة:
من خالل هت الدراسة يتبين أهمية األسرى الفلسةطينيين لةدى الفلسةطينيين خاصةة ،ولةدى األحةرار
في العالم عامة ،لما تمهله قضيتهم من قضية إنسةانية ،بموجةب القةانون الةدولي ادنسةاني ،وقواعةد

القانون الدولي لحقوى ادنسةان ،ويتبةين الحمايةة المقةررة لهةم ،والتةي كفلتهةا اتفاقيةات جنيةف الهالهةة
والرابعة والمالحى ادضةافية لهةا ،وقةانون الهةاي ،ومواهيةى حقةوى ادنسةان تات الصةلة كافةة ،كمةا
تم تحديد الوض القةانوني لأل ارضةي الفلسةطينية ،وكةتلع األسةرى الفلسةطينيين ،وتةم بيةان مجموعةة

من آليات الدفاع عنهم دولياً وعربياً وفلسطينياً.

وقد خلصت الدراسة إلى النتائج والتوصيات التالية:

أوالً :نتائج الدراسة:

كان من أهم نتائج الدراسة ما يلي:
 .6تباينت وجهات النظر حول تعريف أسرى الحرب ،وهم من ضحايا النزاعات المسلحة.

 .6يعتبر رجال المقاومة الفلسطينية أسرى حرب ،وقد أصبحوا يتميزون بشارات وبسالح وبةزي
معةةين ،والمرابطةةون خيةةر دليةةل علةةى تلةةع ،وهةةتا يعنةةي أن المقاومةةة الفلسةةطينية تعمةةل وفةةى

القانون الدولي ادنساني ،واتفاقيات جنيف والهاي.

 .2يمكن القول بمن أحكام االعتقال قد استفادت كهي اًر من أحكام أسرى الحرب.

 .0ال يحة ةةى لدولة ةةة االحة ةةتالل "ادس ة ةرائيلي" تعة ةةتيب األسة ةةرى الفلسة ةةطينيين ،وال الضة ةةغط علة ةةيهم
لادالء بالمعلومات ،ويجب عليها توفير قدر كاف مةن الطعةام والشةراب والمالبةإ والرعايةة

الصحية لهم.

 .9ترتكب دولة االحتالل "ادسرائيلي" انتهاكات جسيمة بشمن معاملة األسرى الفلسطينيين.

 .2تصف دولة االحتالل "ادسرائيلي" بعا األسرى الفلسطينيين أنهم مقاتلون غير شرعيين
أهناء محاكمتهم.

 .2جمي ة الق ةوانين واالتفاقيةةات المتعلقةةة باألسةةرى تكفةةل حقةةوى األسةةرى الفلسةةطينيين ،وتنطبةةى
عليهم شروط وقواعد الحماية والمعاملة ادنسانية.

 .6تعتبةةر األ ارضةةي الفلسةةطينية أ ارض ةي محتلةةة مةةن قبةةل االحةةتالل ادس ةرائيلي ،وتلةةع بموجةةب
اتفاقية جنيف الرابعة ،على الرغم من وجود سلطة حكم تاتي فلسطينية.

ةاء عليهةةا
 .2تشةةمل اتفاقيةةة جنيةةف الهالهةةة األف ةراد المقةةاومين والمنتظمةةين فةةي ق ةوات مسةةلحة ،وبنة ً
يعتبر األسرى الفلسطينيون "أسرى حرب".
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 .64تعتبةةر اتفاقيةةة جنيةةف الرابعةةة المتعلقةةة بالمةةدنيين أهنةةاء النةزاع المسةةل أو االحةةتالل األسةةرى
الفلسطينيين "معتقلون".

 .66مصطل "مختطفين أو رهائن" هو المصطل األنسب إطالقه علةى األسةرى الفلسةطينيين،
وتلع طبقاً التفاقية نيويورع الحتجاز واختطاف الرهةائن لعةام 6222م ،وللمةادة األولةى مةن

البروتوكول ادضافي األول لعام 6222م الملحى باتفاقيات جنيف لعام 6202م.

 .66يقتصةةر دور األمةةم المتحةةدة علةةى رفةةا ممارسةةات "إس ةرائيل" تجةةا األسةةرى الفلسةةطينيين،
ولكن دون فرا سلطة على "إسرائيل" لتحسين أوضاع األسرى الفلسطينيين.

 .62يعتبةةر دور الصةةليب األحمةةر شةةكلي ،وتلةةع مةةن خةةالل متابعةةة بعةةا ادجةراءات الروتينيةةة
م األسرى الفلسطينيين ،ولكن ليإ له أي دور في حمايتهم والدفاع عنهم.

 .60يعتبةةر الموقةةف األمريكةةي دائمةاً مسةةانداً لالحةةتالل "ادسةرائيلي" فةةي إجراءاتةةه التعسةةفية ضةةد
األسرى الفلسطينيين.

 .69يسةةاند الموقةةف العربةةي قضةةية األسةةرى الفلسةةطينيين ،ولكنةةه ال يرقةةى إلةةى الدرجةةة المطلوبةةة
منه.

 .62نص ةةت العدي ةةد م ةةن االتفاقي ةةات والمعاه ةةدات الدولي ةةة عل ةةى حق ةةوى األس ةةرى ،وأف ةةردت ل ةةتلع
تفاصيل كهيرة ،ولكن تبقى المشكلة في إلزام "إسةرائيل" بةاحترام هةت االتفاقيةات والمعاهةدات،

وتوفير الحماية لألسرى الفلسطينيين ،واعطائهم حقوقهم.

 .62تق ة علةةى "إس ةرائيل" مسةةئولية قانونيةةة تجةةا األسةةرى الفلسةةطينيين ،ففلسةةطين دولةةة محتلةةة،
و"إسة ةرائيل" مطالب ةةة بت ةةوفير الحماي ةةة للم ةةدنيين الفلس ةةطينيين ،واحتة ةرام األس ةةرى الفلس ةةطينيين
ومعاملتهم معاملة إنسانية.

 .66يقتصر دور المؤسسات الدولية العاملة في مجال الدفاع عةن األسةرى فةي متابعةة التقةارير
حول أوضاع األسرى ،ولكن تلع ال يوفر الحماية لهم.

 .62يقتصة ةةر دور المؤسسة ةةات العربيةةةة العاملةةةة فة ةةي مجة ةةال ال ةةدفاع عةةةن األسة ةةرى عل ةةى إعةةةداد
التقارير ،والشجب واالستنكار للممارسات "ادسرائيلية" ضد األسرى الفلسطينيين.

 .64ال يزيةةد دور المؤسسةةات الرسةةمية الفلسةةطينية العاملةةة فةةي مجةةال الةةدفاع عةةن األسةةرى عةةن
الشةكليات والخطابةات ،وال يوجةةد لهةا دور بةارز فةةي الةدفاع عةنهم ،والتةةي كةان مةن المفتةةرا
أن تعمل على إجبار القيادة الفلسطينية على عدم التفاوا قبل إخالء وتبييا السجون.

 .66يوج ةةد دور كبي ةةر للمؤسس ةةات الفلس ةةطينية غي ةةر الرس ةةمية العامل ةةة ف ةةي مج ةةال تفعي ةةل آلي ةةات
الةةدفاع عةةن األسةةرى الفلسةةطينيين ،ولكةةن لةةيإ لهةةم سةةلطة كافيةةة أو تمهيةةل رسةةمي ،وهةةتا ال
يساهم في تنفيت مطالبهم تجا األسرى الفلسطينيين.
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ثانياً :توصيات الدراسة:
قدمت الدراسة التوصيات التالية:
 .1توصيات تتعلق بالسلطة الفلسطينية:
 المطالب ة ةةة رسة ة ةةمياً وبجدي ة ةةة دولة ة ةةة االح ة ةةتالل "ادس ة ة ةرائيلي" ب ة ةةادفراج ع ة ةةن كاف ة ةةة األسة ة ةةرىالفلسطينيين في سجونها ،وفي حال عةدم موافقتهةا علةى تلةع اللجةوء إلةى القضةاء الةدولي،

وخاصةً محكمة الجنايات الدولية.

 أن يكون هناع حراكاً دبلوماسياً لتفعيل ملف األسرى على المستوى العربي والدولي. -ربط قضية المعتقلين واألسرى بمي نشاط سياسي تفاوضي.

 -العمل على توفير كل مقومات صمود األسير وأسرته مادياً ومعنوياً.

 -أن تهتم بالمختصين بالقانون الدولي ادنساني ،وضمهم ضمن الوفود المفاوضة.

 العمة ة ةةل علةة ةةى مقاضةة ةةاة مجرمة ة ةةي الحة ة ةةرب "ادس ة ة ةرائيليين" عل ة ةةى ج ة ة ةرائمهم ض ة ةةد األسة ة ةةرىالفلسطينيين.
 .5توصيات تتعلق بالتنظيمات الفلسطينية:
 التركيز على البعد الوطني لقضية األسرى. -العمل على تحرير األسرى بكافة الوسائل.

 وض خطط دفاع عن قضية األسرى ،تتكامل فيها الجهود وال تتعارا. االلتزام بقواعد القانون الدولي ادنساني أهناء ممارسة المقاومة. -رف مستوى التوعية األمنية ألبنائها.

 .2توصيات تتعلق بالمؤسسات المحلية العاملة في مجال األسرى:
 إكساب الطاب الوطني على عملها. -العمل الجاد في وسائل ادعالم.

 -فض ممارسات العدو في حى األسرى.

 أن تتناول محاضرات في التعريف بالقانون الدولي ادنساني. -فض ممارسات العدو التي تنتهع مباد القانون الدولي ادنساني.
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 .4توصيات تتعلق بالمؤسسات العربية العاملة في مجال األسرى:
 االعتصة ة ةةام واالحتجة ة ةةاج أمة ة ةةام السة ة ةةفارات ،لفض ة ة ة العة ة ةةدو فة ة ةةي ممارسة ة ةةاته م ة ة ة األسة ة ةةرىالفلسطينيين.

 -إش ةراع الجمةةاهير العربيةةة فةةي الوقفةةات التضةةامنية م ة األسةةرى ،والسةةيما وسةةائل ادعةةالم

العربية ،حتةى يطلة العةالم العربةي ،ويكةون علةى معرفةة بممارسةات االحةتالل "ادسةرائيلي"
م األسرى الفلسطينيين.

 -تحقيى الشراكة م مؤسسات دولية ،لتدويل قضية األسرى.

 تحقيةةى الضةةغط المطلةةوب علةةى دولةةة الكيةةان لاف ةراج عةةن األسةةرى ،ولةةيإ فقةةط تحسةةينحياتهم داخل السجون والمعتقالت.
 .2توصيات تتعلق بالمؤسسات الدولية العاملة في مجال األسرى:
 إعمال القانون الدولي ادنساني ،وادانة واضحة لممارسة "إسرائيل" لجرائمها بحةى األسةرىوتويهم المخالفة للقانون الدولي.

 فرا عقوبات على حكومة االحتالل "ادسرائيلي". -مقاطعة االحتالل "ادسرائيلي" هقافياً واقتصادياً وأكاديمياً وسياسياً.
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قائمة المصادر والمراجع
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قائمة المصادر والمراجع
أوالً :المصادر:
.6

القرآن الكريم.

ثانياً :الكتب العلمية:
.6

أحمةةد أبةةو الوفةةا" ،الوسةةيط فةةي القةةانون الةةدولي العةةام" ،ط ،6دار النهضةةة العربيةةة ،القةةاهرة،

.6

أحم ةةد الرش ةةيدي" ،حق ةةوى ادنس ةةان :د ارس ةةة مقارن ةةة ف ةةي النظري ةةة والتطبي ةةى" ،ط ،6مكتب ةةة

.2

إسرائيل شاحاع" ،عنصرية دولة إسرائيل" ،منشورات فلسطين المحتلة ،بيروت6260 ،م.

6229م.

الشروى الدولية6449 ،م.
.0

بشةةير الشةةافعي" ،القةةانون الةةدولي العةةام فةةي السةةلم والحةةرب" ،ادسةةكندرية ،مصةةر :منشةةمة

المعارف6262 ،م.
.9

ج ةةان بكتي ةةه" ،الق ةةانون ال ةةدولي ادنس ةةاني :تط ةةور ومبادئة ةه" ،جني ةةف ،معه ةةد هن ةةري دون ةةان،

.2

جيرهاردف ةةان غ ةةالن" ،الق ةةانون ب ةةين األم ةةم" ،تعري ةةب عب ةةاإ العم ةةر ،بي ةةروت ،دار اآف ةةاى

.2

حس ةةين غب ةةاع" ،فلس ةةطين حق ةةوى ادنس ةةان وح ةةدود المنط ةةى الص ةةهيوني" ،ط ،6المؤسس ةةة

6260م.

الجديدة6446 ،م.

العربية للدراسات والنشر ،بيروت6262 ،م.
.6

ديةب عكةاوي" ،حةةى الشةعوب فةي تقريةةر المصةير توجيهةات قانونيةةة جديةدة" ،ط ،6مؤسسةةة

األسوار ،عكا6222 ،م.

.2

.64

دينا عبد الحميد" ،للفجر نغني" ،ط ،6مركز األهرام للترجمة والنشر ،القاهرة6262 ،م.

رجةةب متةةولي" ،الحمايةةة الدوليةةة للمقةةاتلين أهنةةاء الن ازعةةات الدوليةةة المسةةلحة" ،دار النهضةةة

العربية ،القاهرة6449 ،م.
.66

سةةاند ار سةةنجر" ،حمايةةة األطفةةال فةةي حةةاالت النةزاع المسةةل " ،د ارسةةات فةةي القةةانون الةةدولي

ادنساني ،ط ،6دار المستقبل العربي ،اللجنة الدولية للصليب األحمر6444 ،م.
.66

سةةعيد جةةويلي" ،المةةدخل لد ارسةةة القةةانون الةةدولي ادنسةةاني" ،دار النهضةةة العربيةةة ،القةةاهرة،

.62

سمير نايفة" ،واق االعتقال في السياسة ادسرائيلية" ،ط ،6دار الجليل ،عمان6224 ،م.

6446م.
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.60

صةةالح الةةدين بةةوجالل" ،الحةةى فةةي المسةةاعدة ادنسةةانية" ،د ارسةةة فةةي ضةةوء أحكةةام القةةانون

.69

صةةةالح الة ةةدين عة ةةامر" ،مقدمة ةةة لد ارسة ةةة قة ةةانون الن ازعة ةةات المسة ةةلحة" ،دار الفكة ةةر العربة ةةي،

.62

عبد القةادر جةرادة وآخةرون ،الواليةة القضةائية الفلسةطينية :الواقة وآفةاى مالحقةة المجةرمين

.62

عبةةد القةةادر ج ةرادة ،القضةةاء الجنةةائي الةةدولي والحةةرب علةةى غ ةزة ،المجلةةد األول :الجريمةةة

الدولي ادنساني وحقوى ادنسان ،ط ،6ادسكندرية ،مصر :دار الفكر الجامعي6446 ،م.

القاهرة6229 ،م.

الدوليين ،غزة ،فلسطين :مؤسسة الضمير لحقوى ادنسان6462 ،م.

الدولية ،ط ،6غزة ،فلسطين :مكتبة آفاى6464 ،م.
.66

عبةةد القةةادر ج ةرادة ،القضةةاء الجنةةائي الةةدولي والحةةرب علةةى غ ةزة ،المجلةةد الهةةاني :الجريمةةة

الدولية ،ط ،6غزة ،فلسطين :مكتبة آفاى6464 ،م.
.62

عبةةد الك ةريم عل ةوان" ،الوسةةيط فةةي القةةانون الةةدولي العةةام" ،الكتةةاب الهالةةث حقةةوى ادنسةةان،

.64

عبد الواحد الفار" ،أسرى الحرب" ،عالم الكتب ،القاهرة6229 ،م.

.66

علي جواد ،أحكام األسرى في الفقه ادسالمي والقانون الوضعي (ملحى باتفاقية جنيةف)،

.62

عمةةر المخزومةةي" ،القةةانون الةةدولي ادنسةةاني فةةي ضةةوء المحكمةةة الجنائيةةة الدوليةةة" ،ط،6

األردن :دار الهقافة للنشر والتوزي 6442 ،م.
.66

عبد الواحد الفار" ،القانون الدولي العام" ،دار النهضة6220 ،م.

بيروت ،األردن :دار المعرفة6449 ،م.

ادصدار الهاني ،دار الهقافة للنشر والتوزي  ،عمان6446 ،م.

.60

عمر سعد اهلل" ،تطور تدوين القانون الدولي ادنساني" ،ط ،6بيروت ،لبنان :دار المغرب

ادسالمي6222 ،م.
.69

عمة ة ةةر سة ة ةةعد اهلل ،القة ة ةةانون الةة ةةدولي ادنسة ة ةةاني (وهةة ةةائى وآراء) ،ط ،6عمة ة ةةاد ،األردن :دار

.62

محسةةن جةةاد" ،معاهةةدات السةةالم فةةي القةةانون الةةدولي العةةام" ،كليةةة الحقةةوى ،جامعةةة عةةين

.62

محمد العبسلي ،المركز القانوني ألسرى الحرب في القانون الدولي ادنساني ،ادسكندرية،

.66

مصل أحمد" ،أسرى الحرب والتزاماتهم في القانون الدولي" ،دار الشةؤون الهقافيةة العامةة،

مجالني6446 ،م.
شمإ6262 ،م.

مصر :منشآت المعارف6464 ،م.
بغداد6440 ،م.
.62

مفي ةةد ش ةةهاب وآخ ةةرون" ،د ارس ةةات ف ةةي الق ةةانون ال ةةدولي ادنس ةةاني" ،دار المس ةةتقبل العرب ةةي،

6444م.
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.24

منتر عنبتاوي" ،واجبات األطراف الهالهة فةي الحةروب المعاصةرة" ،ط ،6مركةز األبحةاث،

.26

نظام عساف ،مدخل إلى حقوى ادنسان في الوهائى الدوليةة وادقليميةة واألردنيةة ،المكتبةة

.26

هالةةة سةةمودي" ،السياسةةة األمريكيةةة تجةةا الص ةراع العربةةي "ادس ةرائيلي" ،"6222-6222

.22

يوس ةةف القة ةراعين" ،ح ةةى الش ةةعب العرب ةةي الفلس ةةطيني ف ةةي تقري ةةر المص ةةير" ،ط ،6عم ةةان،

منظمة التحرير الفلسطينية ،بيروت6226 ،م.

الوطنية ،عمان ،األردن6222 ،م.

ط ،6مركز دراسات الوحدة العربية ،عمان6222 ،م.
األردن :دار الجليل للنشر6262 ،م.

ثالثاً :الرسائل العلمية:
.6

أمي ةةر حة ة اررة" ،تق ةةدير حاج ةةات األس ةةرى المح ةةررين" ،د ارس ةةة مطبق ةةة عل ةةى جمعي ةةة األس ةةرى

والمحررين حسام ،رسالة ماجستير ،جامعة حلوان ،مصر6462 ،م.

.6

أمينة حمدان ،حمايةة المةدنيين فةي األ ارضةي الفلسةطينية المحتلةة (اتفاقيةة جنيةف الرابعةة)،

.2

إياد أبو مصطفى ،الوض القانوني للمقاتل غير الشرعي في ضةوء قواعةد القةانون الةدولي

رسالة ماجستير ،جامعة النجاح الوطنية ،فلسطين6464 ،م.

ادنساني ،بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في القانون الدولي ،معهد البحوث والدراسات العربيةة،

القاهرة ،مصر6469 ،م.
.0

أيم ةةن س ةةليمان" ،أحك ةةام معامل ةةة أس ةةرى الح ةةرب ب ةةين الشة ةريعة ادس ةةالمية والق ةةانون ال ةةدولي

.9

جمال رواب ،الوض القانوني للمقاتل في القانون الدولي ادنساني ،رسالة ماجسةتير غيةر

.2

جهاد البطع ،المعتقلون الفلسةطينيون فةي السةجون "ادسةرائيلية" 6269-6222م ،رسةالة

.2

سةةاعد العقةةون" ،مبةةدأ التمييةةز بةةين المقةةاتلين وغيةةر المقةةاتلين وتحةةديات الن ازعةةات المسةةلحة

العام" ،رسالة دكتو ار  ،جامعة القاهرة6440 ،م.

منشورة ،جامعة سعد دحلب ،الجزائر6442 ،م.

ماجستير ،معهد البحوث والدراسات العربية ،القاهرة ،مصر6442 ،م.

المعاصرة" ،متكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية ،تخصص القانون الةدولي ادنسةاني،
جامعة الحاج لخضر ،باتتة ،الجزائر6442 ،م.

.6

عتيق ةةة موس ةةى" ،دور األم ةةم المتح ةةدة ف ةةي تط ةةوير الق ةةانون ال ةةدولي ادنس ةةاني" ،م ةةتكرة لني ةةل

شةةهادة الماجسةةتير فةةي القةةانون ،فةةرع القةةانون الةةدولي لحقةةوى ادنسةةان ،كليةةة الحقةةوى ،جامعةةة مولةةد

معمري ،تيزي وزو ،الجزائر6440 ،م.
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.2

علةةي حلةةإ ،حمايةةة أسةةرى الحةةرب والمعتقلةةين فةةي األ ارضةةي الفلسةةطينية المحتلةةة  -د ارسةةة

تحليلي ةةة تطبيقي ةةة ف ةةي اتف ةةاقيتي جني ةةف الهاله ةةة والرابع ةةة لع ةةام 6202م ،رس ةةالة ماجس ةةتير ،الجامع ةةة

ادسالمية بغزة ،فلسطين6464 ،م.

.64

غنةةيم المطيةةري" ،آليةةات تطبيةةى القةةانون الةةدولي ادنسةةاني" ،مةةتكرة لنيةةل شةةهادة الماجسةةتير

في القانون العام ،كلية الحقوى ،جامعة الشرى األوسط6464 ،م.

.66

فاطم ةةة بلع ةةيع ،حماي ةةة أس ةةرى الح ةةرب ف ةةي الق ةةانون ال ةةدولي ادنس ةةاني ،رس ةةالة ماجس ةةتير،

.66

كارم نشوان ،آليات حمايةة حقةوى ادنسةان فةي القةانون الةدولي ادنسةاني ،رسةالة ماجسةتير

.62

محمد الشراقة" ،العنف بين ادرهةاب الةدولي والنضةال مةن أجةل التحةرر وتقريةر المصةير"،

جامعة حسيبة بن بو علي ،الجزائر6446 ،م.

غير منشورة ،جامعة األزهر بغزة ،فلسطين6466 ،م.

رس ةةالة ماجس ةةتير غي ةةر منش ةةورة ،المدرس ةةة الوطني ةةة ل ةةادارة العمومي ةةة ،الرب ةةاط ،المملك ةةة المغربي ةةة،

6262م.
.60

محمد ريع ،الحماية الجنائية ألسرى الحةرب فةي ظةل القةانون الةدولي ادنسةاني ،أطروحةة

.69

محمةةد عزيةةز ،مسةةئولية المقاتةةل عةةن انتهةةاع القةةانون الةةدولي ادنسةةاني ،رسةةالة مقدمةةة لنيةةل

.62

محمود داوم" ،حماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية في القةانون الةدولي والشةريعة

دكتوراة في الحقوى ،قسم القانون العام ،جامعة الجزائر /بن يوسف بن خدة ،الجزائر6442 ،م.
درجة الدكتوراة في الحقوى ،جامعة عين شمإ ،مصر6469 ،م.

ادسالمية" ،رسالة دكتوراة مقدمة إلى كلية الشريعة والقانون ،جامعة األزهر6222 ،م.
.62

منتهةى عةودة ،المؤسسةات الفلسةطينية العاملةةة علةى خدمةة األسةرى الفلسةطينيين المحةةررين

 -تقييم األسرى المحررين ،رسالة ماجستير ،جامعة النجاح الوطنية ،فلسطين6462 ،م.

.66

موات مجيد ،آليات حماية أسةرى الحةرب ،مةتكرة تخةرج لنيةل شةهادة الماجسةتير فةي العلةوم

.62

ناصر علي ،سياسة االعتقال "ادسرائيلية" وانعكاساتها االجتماعية واالقتصادية على أسر

القانونية – فرع قانون دولي إنساني ،جامعة الحاج لخضر باتنة ،الجزائر6464 ،م.

المعتقلين الفلسطينيين  -دراسة عينة من أسر المعتقلين في قطةاع غةزة ،رسةالة ماجسةتير ،جامعةة

األزهر بغزة ،فلسطين6466 ،م.

.64

نهاد خنفر ،التمييز بين ادرهاب والمقاومة وأهر تلع على المقاومة الفلسطينية بين عامي

6440-6446م ،رسالة ماجستير ،جامعة النجاح الوطنية ،فلسطين6449 ،م.
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رابعاً :الدوريات والمجالت العلمية:
.6

أحمد الجمل ،حماية األسرى بين القانون الدولي ادنساني والشةريعة ادسةالمية ،فلسةطين،

.6

أحمةةد حلمةةي" ،الضةةفة وغ ةزة بةةين الحكةةم الةةتاتي وتقريةةر المصةةير" ،مجلةةة السياسةةة الدوليةةة،

6440م.

العدد 6264 ،92م.
.2

أحمد عبد المجيد" ،ق اررات األمم المتحدة بشةمن فلسةطين والصةراع العربةي" ،ط ،6مؤسسةة

الدراسات الفلسطينية ،بيروت6229 ،م.

.0

أنيإ صايذ وآخرون" ،الموسوعة الفلسطينية" ،ط ،6هيئة الموسوعة الفلسةطينية ،دمشةى،

.9

إيةةاد شةةناعة ،أوضةةاع ومعانةةاة األسةةيرات واألطفةةال الفلسةةطينيون فةةي السةةجون "ادسةرائيلية"

6260م.

6222م6466-م  -دراسة جغرافية ،مؤتمر األسرى الفلسطينيين في السجون ادسرائيلية ،جامعةة
القدإ المفتوحة ،بتاريخ 6462/2/69-60م ،فلسطين6462 ،م.

.2

تيسةةير النابلسةةي" ،االحةةتالل "ادس ةرائيلي" لأل ارضةةي العربيةةة" ،ط ،6مركةةز أبحةةاث منظمةةة

.2

جةةان بيكتيةةه" ،القةةانون ادنسةةاني وحمايةةة ضةةحايا الحةةرب" ،ورقةةة عمةةل مدرجةةة فةةي كتةةاب

التحرير الفلسطينية ،بيروت6266 ،م.

م ةةدخل ف ةةي الق ةةانون ادنس ةةاني ال ةةدولي والرقاب ةةة الدولي ةةة عل ةةى اس ةةتخدام األس ةةلحة ،تحري ةةر شة ةريف
بسيوني6222 ،م.

.6

جعفةةر علةةي" ،معاهةةدة السةةالم المص ةرية ادس ةرائيلية" ،د ارسةةة تمصةةيلية علةةى ضةةوء أحكةةام

.2

ربح ةةي قط ةةامع ونم ةةر ش ةةعبان" ،تع ةةتيب الس ةةجناء السياس ةةيين الفلس ةةطينيين ف ةةي الس ةةجون

.64

رش ةةيد العن ةةزي" ،وضة ة األس ةةرى الك ةةويتيين ف ةةي الق ةةانون ال ةةدولي" ،مجل ةةة العل ةةوم القانوني ةةة

القانون الدولي ،القاهرة6464 ،م.

ادسرائيلية" ،الضمير لرعاية األسير وحقوى ادنسان ،أضواء للتصميم6442 ،م.

واالقتصادية ،مجلة محكمة يصدرها أساتتة كلية الحقوى بجامعة عين شمإ ،يناير ،العدد األول،

6226م.
.66

رمزي حوحو" ،دور المنظمات والهيئات غير الحكومية في حماية حقوى ادنسان وحرياته

األساسية" ،مجلة المنتدى القانوني ،العدد الساب  ،كلية الحقوى والعلوم السياسية ببسكرة ،الج ازئةر،
6442م.
.66

عبد الرحمن الداحول" ،حماية ضحايا النزاعات المسلحة :دراسة مقارنة بين قواعد القانون

الدولي والشريعة ادسالمية" ،جامعة القاهرة ،مصر6442 ،م.
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.62

عب ةةد الغن ةةي محم ةةود" ،حماي ةةة ض ةةحايا الن ازع ةةات المس ةةلحة ف ةةي الق ةةانون ال ةةدولي ادنس ةةاني

.60

ع ةةز ال ةةدين ف ةةود " ،ش ةةرعية المقاوم ةةة ف ةةي األ ارض ةةي المحتل ةةة" ،الجمعي ةةة المصة ةرية للق ةةانون

.69

عمةةر سةةعد اهلل" ،نظةةام االلت ةزام لتنفيةةت القةةانون الةةدولي ادنسةةاني" ،المجلةةة الجزائريةةة للعلةةوم

.62

كةةافليع لوسةةيوإ" ،تقريةةر فةةي االجتمةةاع الةةدوري األول بشةةمن القةةانون الةةدولي ادنسةةاني"،

والشريعة ادسالمية :دراسات في القانون الدولي ادنساني" ،دار المستقبل العربي6444 ،م.

الدولي ،دراسات في القانون الدولي" ،المجلد األول6222 ،م.
القانونية واالقتصادية والسياسية ،جزء  ،29رقم 6222 ،0م.

المجلة الدولية للصليب األحمر ،عدد ( ،)24جولية -أوت6226 ،م.

.62

محمةةد الغنيمةةي" ،الحقةةوى القوميةةة لشةةعب فلسةةطين" ،مجلةةة السياسةةة الدوليةةة ،العةةدد ،69

6224م.
.66

محمد الغنيمي" ،قانون السالم في ادسالم :د ارسةة مقارنةة" ،منشةمة المعةارف ،ادسةكندرية،

.62

محم ة ةةد النح ة ةةال ،الحماي ة ةةة القانوني ة ةةة الدولي ة ةةة المق ة ةةررة للمعتقل ة ةةين الفلس ة ةةطينيين بالس ة ةةجون

.64

مصةةطفى شةةحاتة" ،االحةةتالل الحربةةي وقواعةةد القةةانون المعاصةرة مة د ارسةةة عةةن االحةةتالل

.66

موس ةةى أل ةةدويع" ،ادره ةةاب والق ةةانون ال ةةدولي" ،مجل ةةة الزرق ةةاء للبح ةةوث والد ارس ةةات ،عم ةةادة

6226م.

ادسرائيلية ،ورقة عمل ،فلسطين6464 ،م.
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(http://www.waed.ps/%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%AD%D9%86-
.)/2

.60

موق ة ة ة ة ة ة ة منظمة ة ة ة ة ة ةةة التحرية ة ة ة ة ة ةةر الفلسة ة ة ة ة ة ةةطينية ،منش ة ة ة ة ة ةةور علة ة ة ة ة ة ةةى ال ارب ة ة ة ة ة ةةد ادلكترونة ة ة ة ة ة ةةي:

.69

موقة ة ة وكال ة ةةة معة ة ةاً" ،اللجن ة ةةة الدولي ة ةةة للص ة ةةليب األحم ة ةةر :دوره ة ةةا ف ة ةةي حماي ة ةةة األس ة ةةرى"،

.62

وكالة فلسطين اليوم ادخبارية ،تحليل قانوني :القانون الدولي ادنسةاني يؤكةد الفةروى بةين

(.)/http://www.plo.ps/category/125/1

6460 ،http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=461736م.

األسةة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةير والسة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةجين ،منشة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةور علة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةى ال ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةرابط ادلكترونة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةي:
( ،)https://paltoday.ps/ar/post/48907بتاريخ 6442/2/64م.
.62

وكالة معا ادخبارية ،قانون المقاتل غير الشةرعي انتهةاع لقواعةد العدالةة والقةانون الةدولي،

منشةة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةور علة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةى ال ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةرابط ادلكترونة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةي:
(  ،)http://maannews.net/Content.aspx?id=724939بتاريخ 6462/66/62م.

ثامناً :صحف ومجالت:
.6

مجلة بلسم" ،الواق الصحي في معتقل أنصار" ،ع .6260/642،640

.2

مجلة فلسطين المحتلة ،ع .6222/2 /26 ،26

.6

مجلة صحيفة فلسطين.6222 ،

.0

صحيفة الشعب.6229/0/2 ،

.2

مجلة فلسطين المحتلة ع .6222/2/62 ،22

.6

مجلة فلسطين الهورة ،العدد .6269/0/64 ،009

.9
.2

صحيفة الشعب.6222/6/2 ،
مجلة شئون فلسطينية ،ع .6222/2/2 ،2
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المالحـــــق

159

ملحق رقم (:)1

أسئلة المقابالت
ما دور األسرى الفلسطينيين في الدفاع عن أنفسهم؟

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ما دور المؤسسات الدولية في الدفاع عن األسرى الفلسطينيين؟

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ما دور المؤسسات العربية في الدفاع عن األسرى الفلسطينيين؟

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ما دور المؤسسات الفلسطينية الرسمية في الدفاع عن األسرى الفلسطينيين؟

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ما دور المؤسسات الفلسطينية غير الرسمية في الدفاع عن األسرى الفلسطينيين؟

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وشك اًر لكم على حسن تعاونكم ،،،
161

ملحق رقم (:)5

أسمام من تم مقابلتهم
م

االسم

6

األسير المحرر /أيمن الشراونة

6

األسير المحرر /جبر وشاح

2

األسير المحرر /جمال أبو سليم

0

األسير المحرر /زاهر األفغاني

9

األسير المحرر /عزام مغاري

161

