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 مه هبت انقدس إىل مقاومت غز

جس، مغ خالؿ محاولتو إخالء حي مشح بجاية شيخ رمزاف السبارؾ، حاوؿ االحتالؿ فخض واقع ججيج في الق         
الذيخ جخاح، واالعتجاء عمى السرمييغ في السدجج األقرى، وحطخ الػجػد الفمدصيشي الكثيف في الداحات، محاوالا تحييج 
السقجسييغ عغ أي فعل شعبي مشاىس لدياساتو التيػيجية الستعمقة بالقجس والسدجج األقرى، وقج بجأت الحخاؾ في القجس 

عائمة فمدصيشية الجئة في الحي  88دل مغ لبة ساحة باب العسػد، مخوراا بالذيخ جخاح حيث تػاجو عمى نحػ متدم
تيجيجات يػمية بالصخد مغ مشازليا، وصػالا إلى الحروة في أحجاث السدجج األقرى السبارؾ، وقج بجأت ذروة األحجاث بسديخة 

 .8180أيار/ مايػ  01رمزاف السػافق  88في  ضخسة كاف ُيعج ليا السدتػششػف مغ أجل اقتحاـ السدجج األقرى

دفعت ىحه األحجاث الستتابعة، حخكات السقاومة الفمدصيشية في قصاع غدة، وفي شميعتيا كتائب القداـ الجشاح العدكخي 
لحخكة حساس، بتيجيج االحتالؿ بتجخميا عدكخيًّا في حاؿ لع يدحب إجخاءاتو وتيجيجاتو مغ ساحة األقرى وحّي الذيخ 

اح، وىػ ما حرل بالفعل، بتصػر األحجاث نحػ مػاجية واسعة بيغ االحتالؿ اإلسخائيمي والسقاومة في غّدة، وقج واكب جخ 
، ثع تصػرت السػاجيات في جسيع مشاشق الزفة الغخبية ليختقي عجد مغ 0998ذلظ لّبة واسعة في األراضي السحتمة عاـ 

 صيشييغ في كّل مغ األردف ولبشاف صػب الحجود السحتّمة مع فمدصيغالذيجاء فييا، باإلضافة إلى زحف الالجئيغ الفمد

تتشاوؿ ىحه الػرقة اعتجاءات االحتالؿ عمى السرميغ في السدجج األقرى، ومحاولتو إخالء حي الذيخ جخاح، وتيجيخ 
السػاقع سكانو الفمدصيشييغ، ودخػؿ السقاومة في مػاجية عدكخية مع االحتالؿ مغ خالؿ عسميات القرف لمسجف و 

االستخاتيجية  اإلسخائيمية، وذلظ مغ خالؿ البحث في أسبابيا ونتائجيا ودالالتيا عمى مدتقبل السجيشة السقجسة والقزية 
الفمدصيشية، كسا تعخض الػرقة مػاقف الخئيذ الفمدصيشي محسػد عباس، ومػقف الفرائل الفمدصيشية، والسػاقف العخبية 

، وحق الفمدصيشييغ في الج فاع عغ نفديع وفقاا لمقانػف الجولي، وآراء نخبة مغ السحمميغ والجولية، والػضع القانػني لمقجس
 والخبخاء.

وقج سبق وقجـ الباحث ورقة سابقة حػؿ لبة باب العسػد وانترار السقجسييغ فييا، وأسبابيا ونتائجيا ودالالتيا، واستعخض 
 [0حتى اليبة األخيخة، وىي مشذػرة في مخكد القجس لمجراسات. ] 8109فييا اليبات الستتالية في مجيشة القجس مشح العاـ 

 عباسرئيش انضهطت وحركت فتح مىقف 

قاؿ الخئيذ الفمدصيشي محسػد عباس:  إف القجس خط أحسخ، وال سالـ وال أمغ وال استقخار إال بتحخيخىا الكامل مغ 
 االحتالؿ.

 ”.واف وبال استيصافشعبشا قاؿ كمستو، ونحغ معو نخيج مدتكبالا بال عج“وأضاؼ:  أف 

 ”.العجواف اليسجي عمى شعبشا في القجس وغدة والزفة“وقاؿ عباس إنو يػاصل التحخؾ والعسل لػقف 



التداماا بسدؤوليتشا الػششية، وسشػاصل العسل بكل ما يسكغ “وأوضح أف الدمصة الفمدصيشية تتحخؾ عمى كل السدتػيات 
 ”.لمجفاع عغ شعبشا وكف االحتالؿ عغ مقجساتشا، وسشجرس كل خياراتشا

 ”.في كل يـػ تجخي اتراالت بيششا وبيغ أميخكا، لشقػؿ ليع كفى“وكذف أنو 

: ” وإسخائيليات الستحجة ووّجو رسالة لمػال شفح الكيل. ارحمػا عشا، سشبقى شػكة في عيػنكع، لغ نغادر وشششا، أنيػا “قائالا
ا  ”.احتاللكع لبالدنا اليـػ وليذ غجا

 [8وشجد عباس عمى أف الذعب الفمدصيشي سيػاصل مسارسة حقو في الجفاع عغ نفدو حتى يحرل عمى ما يخيج. ]

 مىاقف انفصائم انفهضطيىيت

 محاس

سياسة االستفخاد والعبث في القجس لع تعج مقبػلة “و، قاؿ رئيذ السكتب الدياسي لحخكة حساس، إسساعيل ىشية إف مغ جانب
ا أنشا لغ نتخاجع ميسا كانت التزحيات ا في غدة، مؤّكجا  ”.لجيشا كذعب ومقاومة وتحجيجا

 السحتمة. وحّسل ىشية االحتالؿ السدؤولية الكاممة عغ تجاعيات الترعيج في غدة والقجس

ا عغ السدجج األقرى، وأفدج احتفاالتو الػىسية بسا “وشجد عمى أف  شعبشا أرغع االحتالؿ عمى أف يجفع بستصخفيو بعيجا
 ”.يدسى تػحيج القجس

انترخنا حيشسا قاؿ شعبشا ال لتيجيخ أىمشا مغ حّي الذيخ الجخاح، ودوف ذلظ السيج واألرواح، مخدفاا أف شعبشا “وأضاؼ: 
 ”.زحف مغ التالؿ والجباؿ ليرمػا إلى السدجج األقرى ليجافعػا عشو ويؤكجوا أف القجس ىي محػر الرخاع

لسقاومة بكل أشكاليا ألنيا قانػف السحتل، وال يسكغ أف تتحخر رسالتشا واضحة وىي أنشا لغ نتخمى عغ القجس وا“وتابع: 
 ”.الذعػب إال بالسقاومة

ا “وشالب ىشية  بسػقف داعع لذعبشا والزغط عمى السحتل وفق ما يسمكػف مغ أدوات لخفع عجوانو عغ القجس وغدة، مؤكجا
 ”.عتجءاتو وانتياكاتو الستػاصمةأف السذكمة تكسغ في عجوانية االحتالؿ، فال يسكغ لمقجس أف تبقى تئغ تحت ا 

وشجد عمى أف ما قامت بو غدة ىػ الػاجب، ويجب أف يدتسخ بخبط غدة بالقجس، وعمى االحتالؿ أف يعي ذلظ وأف يخفع 
 يجه عغ القجس واألقرى، مخدفاا وإذا صعج االحتالؿ فالسقاومة جاىدة، وىحه رسالة أوصمشاىا لجسيع األشخاؼ.

ت الشجاء، وغدة العطيسة ما كاف ليا أف تتأخخ، وكيف ليا أف تتأخخ عغ القجس واألقرى، الفتاا وأضاؼ ىشية أف غدة لبّ 
 إلى أف معادلة ربط غدة بالقجس ال تعشى معادلة مكانيغ، بل تعشى معادلة السقاومة مع اليػية.

 [9] ”.نحغ نقف عمى أرضية صمبة، وعاىجنا هللا وشعبشا وأمتشا أال نفخط وأال نتشازؿ“وتابع: 



 فتح

شالب عزػ السجمذ الثػري، لحخكة فتح والستحجث الخسسي باسسيا، أسامو القػاسسي دوؿ العالع بالػقػؼ عشج مدؤولياتيا 
 ”.دصيشي العطيع، بسا فيو أىمشا في القجسأماـ إرىاب االحتالؿ السشطع ضج شعبشا الفم“القانػنية واإلندانية، 

ما يجخي في القجس ىػ أعمى درجات إرىاب الجولة السشطع، مزيفاا أف شعبشا سيترجى ليحا “وقاؿ القػاسسي في بياف: 
 ”.اإلرىاب الحي لغ يكدخ عديستشا وإرادتشا، ألف القجس خط أحسخ

يات عجوانيا وإرىابيا في دولة فمدصيغ السحتمة، بسا فييا وحسل القػاسسي سمصات االحتالؿ السدؤولية الكاممة عغ تجاع
 [3القجس.]

 اجلهاد اإلصالمي

السعخكة التي أشعميا اإلرىاب الرييػني في القجس ستختج “أما حخكة الجياد اإلسالمي وفي بياف ليا فقج أكجت عمى أف 
في وجو االحتالؿ وسيصاؿ لييبيا رأس االستيصاف والتيػيج، وإف شعبشا ومقاومتو الباسمة لغ تدسح لسذخوع االستيصاف 

 ”.يشجح في سخقة األرض واقتحاـ السقجسات والتيػيج واإلرىاب أف

إنشا في حخكة الجياد اإلسالمي نجعػ جساىيخ شعبشا إلى إعالف الشفيخ العاـ والخخوج في مديخات الغزب “وأضاؼ البياف: 
ا عمى وحجة الذعب الفمدصيشي وانخخاشو في فعاليات االنتفاضة السباركة التي اشتعمت ش ا لمسقجسييغ وتأكيجا خارتيا إسشادا

 [5”. ]خالؿ شيخ رمزاف السبارؾ في القجس السحتمة

إف العجو سيجفع ثسغ غصخستو وإرىابو وستبقى غدة العطيسة بسقاومتيا مشارة لمبصػلة “وفي بياف آخخ، قالت حخكة الجياد: 
ا في جبيغ األمة ا ناصعا  [6”. ]ونسػذجا

 اجلبهت انشعبيت نتحرير فهضطني 

الذعبية لتحخيخ فمدصيغ، عمى أف السقاومة الفمدصيشية أوصمت رسالتيا الػاضحة لمعجو بأف  مغ جانبيا، شجدت الجبية
السداس بذعبشا ومقجساتو خط أحسخ وإذا فكخ بارتكاب السديج مغ الحساقات سيجفع الثسغ غالياا، وىحا تأكيج مشيا عمى أنيا 

 غ ارتكاب الجخائع.ستػاصل معخكتيا البصػلية حتى رضػخ العجو لذخوط السقاومة والكف ع

القجس درة التاج الفمدصيشي والسقاومة وعمى رأسيا كتائب الذييج أبػ عمي مرصفى لغ تتخكيا وحجىا “وأضاؼ البياف: 
وستعسل ليل نيار مغ أجل نرختيا والجفاع عشيا، وىشا رسالة لذعبشا في كل أماكغ تػاججه عميشا أف نػاصل الشزاؿ 

 [7”. ]ة الداحات ولتكغ انتفاضة عارمة في وجو الكياف السجـخمػحجيغ في السيجاف ونرعج االشتباؾ مع العجو في كاف

 

 



 اجلبهت اندميقراطيت

حدع خياراتو مشح عقػد حيغ أعمغ “فيسا قالت الجبية الجيسقخاشية لتحخيخ فمدصيغ، في بياف ليا: إف الذعب الفمدصيشي 
، وحيغ 0967وعاصستيا القجس عمى حجود بخنامجو الػششي في العػدة وتقخيخ السريخ والجولة السدتقمة كاممة الديادة، 

اعتبخ إسخائيل دولة احتالؿ استعساري استيصاني عشرخي وفاشي، ودولة تصييخ عخقي، تيجؼ البتالع كل شبخ مغ أرضشا 
الفمدصيشية، وأف حدع الرخاع معيا ال يكػف إال بكل أشكاؿ السقاومة، بسا يخغع االحتالؿ عمى االندحاب مغ كل شبخ مغ 

 ”.0967مدصيشية السحتمة في الحخب العجوانية في حديخاف أرضشا الف

ما يخسسو شعبشا مغ مالحع نزالية، بالجـ والعخؽ واأللع والسعاناة، في القجس، وفي الذيخ جخاح، وفي “وأضافت البياف: 
شعبشا ىي خيارات ، وفي الذتات، يؤكج أف خيارات 98الزفة الغخبية وقصاع غدة، في خشجؽ واحج مع أبشاء شعبشا في الػ 

 ”.استخاتيجية، وأف السقاومة ىي خياره الشزالي لفخض الحل الػششي عمى دولة االحتالؿ

أما الحيغ مازالػا يبحثػف في خياراتيع الدياسية، في الػقت الحي تتراعج فيو اليبة الذعبية في كل مكاف، “وتابع البياف: 
زالػا يحمسػف بإعادة عقارب الداعة إلى الػراء، تيخباا مغ خيار السقاومة فيع الحيغ تجاوزىع الحجث، وتجاوزتيع السديخة، وما

 [8”. ]الذعبية، وجخياا وراء سخاب خيار السفاوضات تحت العباءة السيتخئة لمخباعية الجولية

 املبادرة انىطىيت انفهضطيىيت

إف صػاريخ السقاومة أّكجت أف شعبشا “اؿ: أما األميغ العاـ لحخكة السبادرة الػششية الفمدصيشية، مرصفى البخغػثي فقج ق
 ”.واحج

ا أف   [9”.]إسخائيل أدركت أنيا ال يسكغ أف تعتجي مغ دوف دفع الثسغ، والسقاومة غيخت ميداف القػى “مػضحا

السزايقات التي تجخي في القجس ىي مزايقات مشيجية مشطسة ضج السديحييغ والسدمسيغ “وكاف البخغػثي قج اعتبخ: 
 ”.سػاء؛ فيي ضج السدمسيغ في السدجج األقرى وضج السديحييغ في باب العسػد عمى حج  

ا أنيا عسمية مسشيجة اليجؼ مشيا  ، وأف إسخائيل لغ تشجح في بمػغ ىجفيا بدبب الرسػد ”التصييخ العخقي لمفمدصيشييغ“مؤكجا
 [01لمذعب الفمدصيشي والسقاومة الذعبية. ]” الخائع“

 جلان املقاومت انشعبيت

مقجساتشا دونيا السيج واألرواح “قاؿ مجيخ السكتب اإلعالمي والشاشق الخسسي باسع لجاف السقاومة الذعبية، دمحم البخيع:  
 [00”.]وذاىبػف نحػ االشتباؾ السدتسخ ضج العجو ومدتػششيو

مشيجية مشطسة ضج السديحييغ والسدمسيغ السزايقات التي تجخي في القجس ىي مزايقات “وكاف البخغػثي قج اعتبخ: 
 ”.عمى حج  سػاء؛ فيي ضج السدمسيغ في السدجج األقرى وضج السديحييغ في باب العامػد



ا أنيا عسمية مسشيجة اليجؼ مشيا  ، وأف إسخائيل لغ تشجح في بمػغ ىجفيا بدبب الرسػد ”التصييخ العخقي لمفمدصيشييغ“مؤكجا
 [08السقاومة الذعبية. ]لمذعب الفمدصيشي و ” الخائع“

 املىاقف انعربيت واندونيت

 جامعت اندول انعربيت

عمى ” إسخائيل“أصجرت جامعة الجوؿ العخبية بياناا بذأف نتائج االجتساع الػزاري العخبي الصارئ الحي انعقج لبحث اعتجاءات 
 الفمدصيشييغ في القجس السحتمة وقصاع غدة.

لجشائية الجولية عمى السزي قجماا في التحقيق الجشائي في جخائع الحخب، والجخائع ضج وحث االجتساع الػزاري السحكسة ا
بحق الذعب الفمدصيشي األعدؿ، ونجد البياف بحسمة التصييخ العخقي التي تسارسيا ” إسخائيل“اإلندانية، التي تختكبيا 

لجولية إلى تػفيخ كل اإلمكانات السادية في حي الذيخ جخاح وبكية أحياء القجس، ودعا السحكسة الجشائية ا” إسخائيل“
 والبذخية لمتحقيق في ىحه الجخائع.

 كسا أداف االجتساع الجخائع التي تختكبيا قػات االحتالؿ اإلسخائيمي بحق السرميغ العدؿ في السدجج األقرى السبارؾ.

ة في مجيشة القجس، بسا في ذلظ وأداف بذجة تقػيس سمصات االحتالؿ حخية العبادة في السقجسات اإلسالمية والسديحي
 االعتجاء عمى السرميغ السديحييغ العدؿ في كشيدة الكيامة خالؿ مشاسباتيع الجيشية.

وشالب االجتساع الػزاري األمع الستحجة والسشطسات الجولية الستخررة بتحسل السدؤوليات القانػنية واألخالقية واإلندانية 
سخائيمي، وتػفيخ الحساية الجولية لمذعب الفمدصيشي، والحفا  عمى حقو في حخية مغ أجل الػقف الفػري ليحا العجواف اإل

 العبادة، وحفظ األمغ والدمع في السشصقة والعالع.

وأداف البياف بذجة العجواف الػاسع لالحتالؿ اإلسخائيمي عمى الذعب الفمدصيشي في كافة أرجاء األرض الفمدصيشية السحتمة، 
ا القرف اليسجي الحي تعسج استيجاؼ السجنييغ في قصاع غدة السحاصخ واستخجاـ القػة السفخشة ضجىع، مسا أدى  وتحجيجا

 [03إلى استذياد وجخح عجد كبيخ مغ األشفاؿ والسجنييغ األبخياء. ]

 االحتاد انربملاوي انعربي

 ”.غيخ اإلندانية اإلجخامية” “إسخائيل“وشالب رؤساء البخلسانات العخبية، بتجخل دولي عاجل، لػضع حج نيائي لسسارسات 

وأكج بياف االتحاد، دعع رؤساء البخلسانات والسجالذ العخبية لمػصاية الياشسية عمى السقجسات اإلسالمية والسديحية في 
 القجس.

نججد مصالبشا بإلداـ سمصات االحتالؿ اإلسخائيمي، بتحسل مدؤولياتيا القانػنية، “ة في بيانيع: وقاؿ رؤساء البخلسانات العخبي
 ”.برفتيا الدمصة القائسة باالحتالؿ، وإنياء جسيع االعتجاءات والسسارسات اإلرىابية



نيائي لسسارسات وشالبػا السجتسع الجولي، وىيئة األمع الستحجة، ومجمذ األمغ، بالتجخل العاجل مغ أجل وضع حج 
 [09سمصات االحتالؿ االجخامية غيخ اإلندانية. ]

 األردن

وقف جسيع مسارساتيا “إلى ” إسخائيل“دعا نائب رئيذ الػزراء ووزيخ الخارجية وشؤوف السغتخبيغ األردني، أيسغ الرفجي، 
ا عمى ”جواف عمى غدةغيخ القانػنية واالستفدازية في القجس وبكية األراضي الفمدصيشية السحتمة، ووقف الع أىسية “، مذجدا

 ”.تحخؾ السجتسع الجولي لتػفيخ الحساية لمذعب الفمدصيشي

ضخورة تػفيخ الحساية لمذعب الفمدصيشي الذقيق ووقف االعتجاءات واالنتياكات اإلسخائيمية في القجس والسقجسات “وأّكج 
 ”.والعجواف عمى غدة

، والتي تجفع السشصقة بخمتيا نحػ السديج مغ الترعيج استسخار إسخائيل ف“وحّحر الرفجي مغ تبعات  ي انتياكاتيا في الحـخ
ا أف ”والعشف إسخائيل، برفتيا القػة القائسة باالحتالؿ، ممدمة، وفق القانػف الجولي، بالحفا  عمى الػضع التاريخي “، مؤكجا

 ”.والقانػني القائع

الدمصات اإلسخائيمية “، مذيخاا إلى أف ”ذيخ جخاح مغ بيػتيعالشخعية محاوالت إسخائيل تيجيخ سكاف حي ال“وشجد عمى 
 [05”. ]ممدمة وفق القانػف الجولي باحتخاـ ممكية الفمدصيشييغ لبيػتيع

 مصر

مغ جانبو، شجد وزيخ الخارجية السرخي سامح شكخي عمى ضخورة وقف االعتجاءات اإلسخائيمية عمى األراضي الفمدصيشية، 
 شعػب السشصقة السديج مغ الترعيج والمجػء إلى الػسائل العدكخية. وأىسية العسل عمى تجشيب

وشجد شكخي حخص مرخ عمى استقخار السشصقة عمى أساس تدػية القزايا بالػسائل الجبمػماسية وعبخ السفاوضات، وأف 
 [06ودوف انتطار. ] التصػرات األخيخة إنسا تؤكج ضخورة أف تدتأنف جيػد الدالـ الفمدصيشية اإلسخائيمية بأسخع ما يسكغ

رفس مرخ واستشكارىا لمسسارسات اإلسخائيمية الغاشسة في القجس، معتبخاا أنيا انتياؾ لمقانػف “وكاف شكخي قج أعخب عغ 
 ”.الجولي، وتقػيس لفخص التػصل إلى حل الجولتيغ، وتيجيج جديع لخكائد األمغ واالستقخار في السشصقة

وقاؿ: إف السقجسييغ يخػضػف معخكة وجػد دفاعاا عغ مقجساتيع وبيػتيع في وجو ىجسات إسخائيمية تدتيجؼ حقػقيع في 
 األرض التي ولجوا عمييا.

وأضاؼ: االنتياكات لع تتػقف عشج أسػار األقرى، بل وصمت إلى حي الذيخ جخاح الحي بات عشػاناا لمرسػد، في 
 [07غييخ ىػية القجس وحخماف أىميا العخب مغ حقػقيع. ]مػاجية السحاوالت السدتسخة لت

 



 انضعىديت

عغ إدانتيا بأشج العبارات لالعتجاءات الدافخة التي قامت بيا قػات “فيسا أصجرت وزارة الخارجية الدعػدية بياناا، أعخبت فيو 
 ”.االحتالؿ اإلسخائيمي، لحخمة السدجج األقرى الذخيف، وألمغ وسالمة السرميغ

السجتسع الجولي لتحسيل االحتالؿ اإلسخائيمي مدؤولية ىحا الترعيج، وضخورة وقفو الفػري ألعسالو “دعت السسمكة و 
 [08”. ]الترعيجية، التي تخالف كل األعخاؼ والسػاثيق الجولية

 قطر

سؤسدات والسحافل ضخورة وجػد قخار مػحج مغ الجوؿ األعزاء في جامعة الجوؿ العخبية، بتحخؾ واسع في ال“وأكجت قصخ 
 ”.الجولية، مغ أجل نرخة شعبشا، ووقف اعتجاءات االحتالؿ، التي تخقى لسدتػى جخائع حخب

وقاؿ نائب رئيذ مجمذ الػزراء، وزيخ الخارجية القصخي دمحم بغ عبج الخحسغ آؿ ثاني: إف مجيشة القجس السحتمة بسا فييا 
قـػ بيا قػات االحتالؿ، وارتفاع وتيخة التيػيج واالستيصاف لترل السدجج االقرى السبارؾ يذيجاف حسمة ترعيجية شخسة ت

إلى مخحمة يسكغ وصفيا بالتصييخ العخقي ضج الفمدصيشييغ لرالح السدتػششيغ الحيغ اعتخفػا أماـ الكاميخات بدخقة 
 السشازؿ.

العخبية، وتعتبخه فخيزة  ما يجخي في الذيخ جخاح حمقة ضسغ مخصط تشفحه الجسعيات االستيصانية في األحياء“وأضاؼ: 
 ”.ديشية ووششية القتالع العخب والحمػؿ مكانيع، بجعع مغ الحكػمة اإلسخائيمية وحتى القانػف اإلسخائيمي

وأداف وزيخ الخارجية القصخي القرف اإلسخائيمي العذػائي لقصاع غدة أمذ، الحي تدبب في ارتقاء شيجاء وجخحى مغ 
ا مغ الديت عمى نار األحجاث السذتعمة في السجنييغ بيشيع نداء وأشفاؿ، معت بخاا أنو يداىع في تأزيع الػضع، ويرب مديجا

 [09القجس السحتمة. ]

 اجلزائر

، أف القرف الػحذي واليسجي ضج السجنييغ الفمدصيشييغ في قصاع غدة  أكج وزيخ الخارجية الجدائخي، صبخي بػقجـو
ومػاصمة حسالت التيػيج وشسذ اليػية العخبية لبيت السقجس، ليدت السحاصخ، إلى جانب الجخائع العشرخية والستصخفة 

 حجيثة العيجة أو وليجة المحطة.

 : أف حسالت التيػيج وشسذ اليػية العخبية لبيت السقجس تسثل جػىخ سياسة االحتالؿ السقيتة التي يتع تشفيحىا “وقاؿ بػقجـو
 ”.يةعمى مخأى ومدسع الجسيع في ضل غياب صارخ لمسداءلة الجول

يتػجب عميشا تكثيف الجيػد عمى وجو الدخعة لحسل السجتسع الجولي وخاصة مجمذ األمغ لالضصالع “وأضاؼ: 
بسدؤولياتو التاريخية والقانػنية واألخالقية في حساية الذعب الفمدصيشي وضساف احتخاـ قػاعج القانػف الجولي، بسا في ذلظ 



، فالدكػت عغ ىحه الجخائع لغ يديع إال في مديج مغ تأزيع األوضاع القانػف اإلنداني وقخارات األمع الستحجة ذات الرمة
 [81”. ]في مشصقة مثقمة بالشداعات والرخاعات

 املغرب

قاؿ رئيذ الحكػمة السغخبية، سعج الجيغ العثساني: إف السغخب يزع القزية الفمدصيشية والقجس الذخيف في صجارة 
 اىتساماتو وفي مختبة القزية الػششية.

السػقف الثابت والػاضح لمسغخب، بكيادة السمظ دمحم الدادس رئيذ “في بياف لمحكػمة السغخبية أف العثساني أكج عمى  وجاء
لجشة القجس، في دعع ومشاصخة القزية الفمدصيشية، وتذبثو بإقامة الجولة الفمدصيشية السدتقمة وكاممة الديادة وعاصستيا 

 ”.القجس الذخيف

سغخب القاشع لجسيع اإلجخاءات التي تسذ الػضع القانػني لمسدجج األقرى والقجس الذخيف، أو رفس ال“كسا أكج البياف 
 [80”. ]تسذ الحقػؽ السذخوعة لمذعب الفمدصيشي

 انعراق

أداف الخئيذ العخاقي بخىع صالح القسَع والتخويع الحي يتعخض لو الذعب الفمدصيشي عمى يج القػات اإلسخائيمية، داعياا إلى 
 وقف استفدازات إسخائيل بحق الفمدصيشييغ.ضخورة 

 

وشجد الخئيذ العخاقي عمى ضخورة وقف األعساؿ االستفدازية واستيجاؼ السجنييغ، مؤكجا مػقف بالده الثابت تجاه القزية 
 [88الفمدصيشية. ]

عمى السدجج االقرى، االعتجاءات الػحذية التي يذشيا االحتالؿ “مغ جيتو، قاؿ وزيخ الخارجية العخاقي فؤاد حديغ: إف 
وقخاراتو غيخ القانػنية وغيخ الذخعية بحق أىمشا في حي الذيخ جخاح، واألحياء السجاورة لو في مجيشة القجس السحتمة، 

 [83”. ]جخيسة تتصمب اتخاذ إجخاءات تتشاسب مع الحجث، وتأثيخاتو عمى السشصقة

 املىاقف اندونيت

 األمم املتحدة

ضخورة مصمقة، مذيخاا “اإلسخائيمي -وقف ترعيج الشداع الفمدصيشي“الستحجة، أنصػنيػ غػتيخير، إف قاؿ األميغ العاـ لألمع 
 ”.إلى أف العجد الستدايج مغ القتمى، بسغ فييع األشفاؿ، أمخ غيخ مقبػؿ إشالقاا

 



 ”.اإلشالؽإنياء العشف، ضخوري لحساية أرواح السجنييغ الحيغ يسػتػف اآلف في ضخوؼ غيخ مقبػلة عمى “وأكج أف 

وبعج ساعات عمى عقج مجمذ األمغ جمدة مغمقة لبحث األوضاع في الذخؽ األوسط، قاؿ الستحجث باسع األمع الستحجة، 
أخصخ ترعيج بيغ إسخائيل والسدمحيغ الفمدصيشييغ “ستيفاف دوجاريظ، إف الػضع عمى األرض مدتسخ بالتجىػر ليربح 

 ”.مشح سشػات

إنشا نذعخ بقمق بالغ إزاء تدايج الخدائخ في صفػؼ السجنييغ في غدة وإسخائيل، ونذعخ بحدف عسيق “وأضاؼ دوجاريظ: 
 ”.إزاء التقاريخ الستعمقة بػفيات األشفاؿ في غدة

وأشار دوجاريظ إلى أف مجمذ األمغ استسع إلى إحاشة مغ السبعػث الخاص لعسمية الدالـ في الذخؽ األوسط، تػر 
 دالنج، وىػ االجتساع السغمق الثاني مغ نػعو لسجمذ األمغ، حػؿ الػضع في السشصقة.ويش

أكج األميغ العاـ )أنصػنيػ غػتيخير( والديج ويشدالنج أف إشالؽ حساس والسدمحيغ اآلخخيغ العذػائي “وقاؿ دوجاريظ: 
الدكاف السجنية يشتيظ القانػف اإلنداني لمرػاريخ وقحائف الياوف مغ األحياء السجنية السكتطة بالدكاف باتجاه مخاكد 

 ”.الجولي. إنو غيخ مقبػؿ ويجب أف يتػقف عمى الفػر

مع االعتخاؼ بذػاغل إسخائيل األمشية السذخوعة، كخر الديج ويشدالنج التأكيج عمى أف الدمصات “وتابع دوجاريظ قائال: 
أف عمى قػات األمغ اإلسخائيمية مسارسة أقرى درجات اإلسخائيمية يجب أف تتقيج بسدؤولياتيا بسػجب القانػف الجولي، و 

 ”.ضبط الشفذ، وضبط استخجاميا لمقػة لتحييج السجنييغ واألعياف السجنية أثشاء سيخ العسميات العدكخية

وتعقيبا عمى ما يجور مغ أحجاث في حي الذيخ جخاح بالقجس الذخقية وتعخض أسخ فمدصيشية لخصخ الصخد، قاؿ الشاشق 
مػقفشا ال يتغّيخ: جسيع األنذصة االستيصانية، بسا فييا اإلجالء واليجـ ىي غيخ “ع الستحجة، ستيفاف دوجاريظ: باسع األم

 ”.قانػنية بسػجب القانػف الجولي

)الحي شالب إسخائيل بػقف االستيصاف في األرض الفمدصيشية السحتمة بسا  8339وأشار دوجاريظ إلى قخار مجمذ األمغ  
بسا فييا ما يتعمق بالقجس،  0967ذخقية(، وقاؿ إف السجتسع الجولي لغ يعتخؼ بأي تغييخ يصخأ عمى حجود فييا القجس ال

 [89عجا عغ أي اتفاقيات تتػصل إلييا األشخاؼ عبخ مفاوضات. ]

 وتػالت ردود فعل الػكاالت اإلندانية التابعة لألمع الستحجة والسدؤوليغ األمسيغ إزاء تجىػر األوضاع في األرض
الفمدصيشية السحتمة. ودعػا إلى إنياء العشف وحساية السجنييغ وخاصة األشفاؿ، الحيغ غالباا ما يعانػف أكثخ مغ غيخىع في 

 [85أوقات الرخاعات. ]

 

 



 االحتاد األوروبي

الجوؿ وفي بياف مذتخؾ صجر عغ دوؿ االتحاد األوروبي في مجمذ األمغ، إستػنيا، فخندا، إيخلشجا والشخويج، أعخبت ىحه 
عغ قمق بالغ إزاء الترعيج داخل غدة وفي محيصيا، وتراعج العشف في بكية أنحاء األرض الفمدصيشية السحتمة، بسا فييا 

 ”.إسخائيل“القجس الذخقية، وكحلظ في 

نجعػ جسيع الجيات الفاعمة عمى وجو الدخعة إلى تيجئة التػتخات وإنياء العشف وإضيار أقرى درجات “وقاؿ البياف: 
 ”.ط الشفذضب

وىػ أمخ غيخ مقبػؿ عمى اإلشالؽ ويجب أف “وأدانت الجوؿ إشالؽ الرػاريخ مغ غدة ضج الدكاف السجنييغ في إسخائيل، 
 ”.يتػقف عمى الفػر

بيشسا نعتخؼ بحق إسخائيل في الجفاع عغ الشفذ ضج مثل ىحه اليجسات، فإنشا نجعػ قػات األمغ اإلسخائيمية “وقاؿ البياف: 
 ”.أقرى درجات ضبط الشفذ مغ أجل حساية السجنييغ بسا يتساشى مع القانػف اإلنداني الجولي إلى مسارسة

وأعخبت الجوؿ عغ قمقيا مغ االشتباكات اليػمية والعشف في القجس الذخقية، وخاصة داخل السشاشق السقجسة وفي محيصيا، 
 بسا فييا الحـخ الذخيف، مسا أدى إلى إصابة العجيج مغ الجخحى.

إلى وقف األنذصة االستيصانية وعسميات اليجـ واإلخالء، بسا في ذلظ في القجس الذخقية، ” إسخائيل“ودعت الجوؿ األوروبية 
الػضع فيسا يتعمق باألسخ الفمدصيشية السيجدة “بسا يتساشى مع التداماتيا بسػجب القانػف اإلنداني الجولي. وقاؿ البياف: 

 [86”. ]ا مغ السشاشق في القجس الذخقية يثيخ القمق الذجيجباإلجالء في حي الذيخ جخاح وغيخى

ودعا السسثل االعمى لمدياسة الخارجية والذؤوف الخارجية لالتحاد االوروبي جػزيب بػريل إلى وقف الترعيج الخصيخ في 
في ذلظ في األماكغ  واألرض الفمدصيشية السحتمة، والحي يأتي بعج أياـ مغ التػتخ واالشتباكات في القجس، بسا” إسخائيل“

 السقجسة.

وقاؿ بػريل في بياف: إف االتحاد األوروبي يذعخ بالفدع إزاء األعجاد الكبيخة مغ القتمى والجخحى مغ السجنييغ، بسغ فييع 
األشفاؿ، ويجب أف تكػف األولػية لحساية السجنييغ، ويجب تػجيو جسيع الجيػد لتجشب وقػع إصابات في صفػؼ السجنييغ 

 الترعيج. ودعع وقف

وكاف االتحاد األوروبي قج دعا إلى وضع حج فػري ألعساؿ العشف الجارية، قائالا إنو يجب عسل كل شيء لسشع نذػب 
صخاع أوسع نصاقاا، والحي سيؤثخ أوالا وقبل كل شيء عمى الدكاف السجنييغ مغ كال الجانبيغ، مصالباا باحتخاـ الػضع الخاىغ 

 [87ساف حخية العبادة.]في األماكغ السقجسة بالقجس وض

وكاف االتحاد األوربي، قج شجد مشح بجاية الترعيج في القجس، عمى ضخورة خفس الترعيج في السجيشة، ومالحقة 
السدؤوليغ عغ استخجاـ العشف والتحخيس، مغ كل األشخاؼ، كسا تصخؽ في بياف لمستحجث باسسو )بيتخ ستانػ(، إلى قخار 



ا عمى أف ىحا األمخ يدتجعي بالغ القمق، االحتالؿ إجالء عجد مغ العائال ت الفمدصيشية قدخاا، مغ حي الذيخ جخاح، مذجدا
”. تعج إجخاءات كيحه غيخ قانػنية بسػجب القانػف اإلنداني الجولي ولغ تخجـ إال تأجيج التػتخات عمى األرض“ومزيفاا 

[88] 

 انىالياث املتحدة األمريكيت

ا عمى  أعخب الخئيذ األمخيكي جػ بايجف عغ حق “األمل في أف تشتيي االشتباكات العشيفة مع الفمدصيشييغ قخيباا، مذجدا
 ”.إسخائيل في الجفاع عغ نفديا

أتصمع وآمل في انتياء ذلظ )العشف( عاجالا “، وأضاؼ: ”أجخيُت محادثة مع نتانياىػ مشح وقت ليذ ببعيج“وقاؿ بايجف: 
 ”.نفديا عشجما ُتصمق آالؼ الرػاريخ نحػ أرضياوليذ آجالا، لكغ إلسخائيل الحق في الجفاع عغ 

وأعمغ وزيخ الخارجية األمخيكي أنتػني بميشكغ أف الػاليات الستحجة ستػفج مبعػثاا إلى الذخؽ األوسط لحس اإلسخائيمييغ 
 بعج سمدمة الغارات واالشتباكات التي وقعت في األياـ األخيخة.” وقف الترعيج“والفمدصيشييغ عمى 

نيابة عغ الخئيذ “كغ إّف ىادي عسخو، مداعج وزيخ الخارجية لمذؤوف اإلسخائيمية والفمدصيشية، سيكمف بالحّس وقاؿ بميش
 ”.بايجف عمى وقف ترعيج العشف

بأقرى درجات “وكخر وزيخ الخارجية األمخيكي إدانة اليجسات الراروخية التي ششتيا حخكة حساس باتجاه إسخائيل 
 [89”. ]مأساة“يسثل ” يغمقتل مجني“، وقاؿ إف ”الحـد

 مىظمت انتعاون اإلصالمي

ججدت مشطسة التعاوف اإلسالمي التداميا بالجفاع عغ حقػؽ الذعب الفمدصيشي، ومػاصمة العسل عمى إنياء االحتالؿ 
 وتجديج سيادة دولة فمدصيغ وعاصستيا القجس الذخقية.

الذعب الفمدصيشي السخابط في مجيشة القجس السحتمة، وأشاد األميغ العاـ لمسشطسة يػسف بغ أحسج العثيسيغ برسػد 
ا مكانة مجيشة القجس  وبترجييع لالعتجاءات اإلسخائيمية عمى األماكغ السقجسة، ال سيسا السدجج األقرى السبارؾ، مؤكجا

 .0967كجدء ال يتجدأ مغ األرض الفمدصيشية السحتمة مشح عاـ 

وقاؿ العثيسيغ: تسخ القجس بػاحجة مغ أشج السخاحل خصػرة نتيجة اإلعالف غيخ السدؤوؿ لدمصات االحتالؿ عغ قخار 
التيجيخ القدخي لعذخات العائالت الفمدصيشية مغ مشازليا بالقػة مغ حي الذيخ جخاح، مغ أجل إحالؿ مدتػششيغ متصخفيغ 

ج وتيخة اعتجاءات قػات االحتالؿ اليسجية عمى السرميغ واعتقاؿ وإصابة مكانيع، فيسا يتدامغ ىحا التصػر الخصيخ مع ترعي
 السئات مشيع داخل باحات السدجج األقرى السبارؾ.



وأداف بذجة العجواف العدكخي الستػاصل عمى قصاع غدة، في جخيسة ججيجة تزاؼ إلى الدجل الالمشتيي مغ انتياكات 
خياء. وشالب باتخاذ ما يمـد مغ خصػات عسمية وإجخاءات سياسية وقانػنية لمقانػف الجولي ضج السجنييغ األب” إسخائيل“

 [31عاجمة عل الداحة الجولية.]

 تركيا

ا ”. وشجد الخئيذ التخكي رجب شيب أردوغاف عمى أنو مغ الزخوري أف يمقغ السجتسع الجولي إسخائيل درسا حازما ورادعا
ضخورة العسل عمى فكخة نذخ قػة “وأكج عمى ”. وعمى الفمدصيشييغاالعتجاءات الدافخة عمى السدجج األقرى “واستشكخ 

 [30”.]حساية دولية في السشصقة مغ أجل حساية السجنييغ الفمدصيشييغ

 بريطاويا

ا ” إسخائيل“وقاؿ رئيذ الػزراء البخيصاني بػريذ جػندػف إنو يذعخ بقمق بالغ إزاء التػتخات الخاىشة في  وقصاع غدة، مؤكجا
 ا لحل الجولتيغ.دعع بخيصاني

ا أف نخى وقف الترعيج بذكل عاجل مغ “وتابع ”. أشعخ بقمق بالغ إزاء ما نذيجه“ -أماـ البخلساف-وأضاؼ  نخيج جسيعا
 [38”. ]ال نداؿ نعتقج أف حل الجولتيغ ىػ أفزل سبيل لمسزي قجماا… الجانبيغ. مػقف ىحه الحكػمة ىػ

 روصيا

الخوسية ماريا زاخاروفا: إف مػسكػ تذعخ بالقمق إزاء التصػرات األخيخة في القجس قالت الستحجثة باسع وزارة الخارجية 
الذخقية وقصاع غدة، وأدانت االعتجاءات عمى السجنييغ، ودعت الصخفيغ إلى التحمي بزبط الشفذ واالمتشاع عغ خصػات 

 قج تؤدي إلى ترعيج التػتخ.

في معاىجة الدالـ األردنية اإلسخائيمية حػؿ تثبيت الػضع القائع  مػسكػ تخى أنو مغ السيع االلتداـ بسا ورد“وأضافت: 
 [33”. ]لألماكغ السقجسة في مجيشة القجس وقخارات مجمذ األمغ الجولي ذات الرمة

 أملاويا

 ، بحدب تعبيخىا.”حق إسخائيل الجفاع عغ الشفذ في وجو ىجسات حخكة حساس الفمدصيشية“واعتبخت ألسانيا أف مغ 

مغ حق إسخائيل أف تجافع عغ نفديا في وجو ىحه اليجسات في “حجث باسع الحكػمة األلسانية شتيفغ زايبخت وقاؿ الست
ا أف الحكػمة األلسانية تجيغ ”إشار الجفاع السذخوع عغ الشفذ بذجة ىحه اليجسات الستػاصمة بالرػاريخ انصالقاا “، مػضحا
 [39”. ]مغ قصاع غدة عمى مجف إسخائيمية

 

 



 إيران

الريايشة ال يفيسػف سػى لغة القػة؛ وليحا عمى الفمدصيشييغ أف “مغ جانبو، قاؿ السخشج األعمى بإيخاف عمي خامشئي إف 
 [35”. ]يديجوا قػتيع ومقاومتيع إلجبار السجخميغ عمى االستدالـ ووقف أعساليع الػحذية

 مانيزيا

ا وقػؼ بالده إلى جانب وأداف رئيذ الػزراء الساليدي محي الجيغ ياسيغ الزخبات الجػ  ية اإلسخائيمية عمى قصاع غدة، مؤكجا
عغ إدانتو الذجيجة لميجسات اإلسخائيمية عمى السجنييغ الفمدصيشييغ في غدة،  -في بياف-الذعب الفمدصيشي. وأعخب ياسيغ 

ا لألعخاؼ والقانػف الجولي .  والتي تسثل تجاىالا صخيحا

خػانشا وأخػاتشا في آخخ أياـ شيخ رمزاف السبارؾ ىي ازدراء ليذ فقط لمسدمسيغ االعتجاءات الذشيعة عمى إ“وقاؿ ياسيغ: 
 ” .بل لمبذخية جسعاء

في فمدصيغ. وأضاؼ؛ نحغ ” إسخائيل“وشالب السجتسع الجولي بالحجيث عمشاا عغ االعتجاءات الػحذية التي تسارسيا 
األراضي السحتمة وخاصة في غدة . وأكج ياسيغ عمى  إلى وقف ىجساتيا عمى” إسخائيل“بػصفشا مسثميغ عغ ماليديا، نجعػ 

 [36مػاصمة بالده الجفاع عغ حقػؽ الذعب الفمدصيشي، وتقجيع كافة أوجو الجعع لو.]

 آراء اخلرباء

ال يسكغ “قاؿ أستاذ القانػف الجولي في جامعة بيخزيت الجكتػر ياسخ العسػري ” مخكد القجس لمجراسات”في حجيث خاص لػ
ػف اإلسخائيمي عمى السشاشق السحتمة، وبسا أف حي الذيخ جخاح جدء مغ القجس، والقجس جدء مغ األراضي تصبيق القان

الفمدصيشية السحتمة، التي يشصبق عمييا القانػف الجولي اإلنداني، فإنو ال يجػز لدمصات االحتالؿ أف تفخض قػانيشيا غيخ 
اإلقميع الخاضع لالحتالؿ، والبيػت التي يشازع فييا ممكية السذخوعة، وال يجػز ليا أف تفخض سمصتيا القزائية عمى 

الفمدصيشييغ ليا، ىي بيػت وعقارات فمدصيشية، وبسػجب وثائق قانػنية أردنية تثبت ممكية الفمدصيشييغ ليا، وبالتالي بغس 
لة مغ الشطخ عغ القخار الحي يسكغ أف يرجر عغ محكة االحتالؿ بيحا الخرػص، وىػ غيخ ذي اختراص، فالسدأ

 ”.األساس ىي مدألة فخض قػانيغ وسمصة قزائية عمى الفمدصيشييغ بغيخ اختراص قزائي محجد

ما يحجث مغ عجواف إسخائيمي عمى قصاع غدة يدتيجؼ مشاشق سكشية وعسارات مأىػلة بالدكاف، ىػ انتياؾ “وأكج عمى أف 
خدي أو جساعي لمسجنييغ يعتبخ مغ قبيل االنتياكات جديع لمقانػف الجولي اإلنداني، وجخائع حخب، فالقتل الستعسج سػاء ف

الجديسة، سػاء كاف ىشاؾ إنحار مغ قبل االحتالؿ لمسجنييغ قبل القرف أو عجـ وجػد إنحار، ألف استيجاؼ السجنييغ 
التي ال يجػز واألعياف السجنية يعتبخ تجاوزاا لمقانػف الجولي، وىع مغ ضسغ الفئات السحسية وفقاا لمقانػف الجولي اإلنداني، و 

 ”.استيجافيا بأي حاؿ مغ األحػاؿ



ا أف ” إسخائيل“وأضاؼ: يجب أف ُتالحق  بدبب ما ارتكبتو وتختكبو مغ انتياكات تخقى لسراؼ جخائع الحخب، مػضحا
كات السجعية العامة لسحكسة الجشايات الجولية شالبت بػقف العجواف اإلسخائيمي عمى غدة ألنو قج يحتػي في ثشاياه عمى انتيا

تخقى لسراؼ جخائع الحخب، وبالتالي فإف السبخرات اإلسخائيمية بإنحار السجنييغ قبل قرف مشازليع، مبخرات غيخ مقبػلة، 
 ألف كل ما يدتيجؼ السجنييغ يعتبخ جخيسة حخب.

مجني،  اليجؼ السذخوع في الشداعات السدمحة ىػ اليجؼ العدكخي فقط، وفي حاؿ االشتباه بأنو ىجؼ عدكخي أو“وتابع: 
ال يجػز أف يفقج اليجؼ الحساية، ويكػف مجنيًّا إلى أف يثبت العكذ، وبالتالي السباني السجنية سػاء كانت مأىػلة بالدكاف 

 ”.أو خالية مغ الدكاف، ىي مغ الفئات السحسية وال يجػز استيجافيا

ة بسػجب القانػف الجولي ىي حق مذخوع أمخ غيخ مذخوع، ألف السقاوم“وبيغ العسػري أف استيجاؼ السقاومة مغ االحتالؿ 
ووسيمة متاحة لمجفاع عغ الشفذ، وبالتالي فإف ىجسات السقاومة عمى قػات االحتالؿ ال يسشحيا الحق في التعخض 
لمسجنييغ، أو قرف السقاومة بحجة الجفاع عغ الشفذ، ألف األصل ىػ أف إسخائيل تسثل دولة االحتالؿ، واالحتالؿ ىػ 

 ”.العجوافالحي يسثل حالة 

ا إلى القانػف الجولي اإلنداني، ووفقاا لسا جاء في ميثاؽ األمع الستحجة، “وشجد عمى أف السقاومة ىي فعل مذخوع  استشادا
والقخارات الرادرة عشيا وعمى رأسيا قخارات الجسعية العامة، السشبثقة عغ حق الذعػب في تقخيخ السريخ، فقخار الجسعية 

والسادة رقع  0أكج عمى حق الذعػب في تقخيخ السريخ، وىػ قخار مشدجع مع السادة رقع  0961لعاـ  0509العامة رقع 
مغ ميثاؽ األمع الستحجة، التي تعتبخ حق الذعػب في تقخيخ السريخ ىجؼ مغ أىجاؼ األمع الستحجة، وبشاءا عميو فإف  55

 ”.اليجسات اإلسخائيمية ما تقـػ بو حخكات السقاومة في قصاع غدة ىػ حق الجفاع عغ الشفذ لسػاجية

مغالصة قانػنية، “في الجفاع عغ نفديا، ” إسخائيل“كسا اعتبخ العسػري حجيث أميخكا  وغيخىا مغ الجوؿ األوروبية عغ حق  
ومغالصة ألىجاؼ ومبادئ األمع الستحجة، كػف وجػد دولة االحتالؿ في حج ذاتو يعتبخ عجواناا، ومسارساتيا اتجاه اإلقميع 

مغ ميثاؽ األمع الستحجة،  50حتالؿ ال يسكغ أف تكػف في إشار حق الجفاع عغ الشفذ السحكػر في السادة رقع الخاضع لال
كػف حق الجفاع عغ الشفذ بسػجب ميثاؽ األمع الستحجة يكػف مغ أجل ردع األعساؿ غيخ السذخوعة التي ال يسكغ ردعيا 

في الجفاع عغ نفديا، كأنشا نتحجث أف فعل وجػد ” إسخائيل“  إال باستعساؿ القػة، وبالتالي فحيشسا يجخي الحجيث عغ حق
االحتالؿ فعل مذخوع، وفعل السقاومة فعل غيخ مذخوع، وىحا فيو مغالصة حكيكية لتفديخ ميثاؽ األمع الستحجة، والسادة 

ل حالة عجواف، التي تتحجث عغ ذلظ، ألف حق الجفاع عغ الشفذ ىػ حق قانػني لمسقاومة الفمدصيشية، ألف االحتالؿ يسث
واإلقميع الخاضع لالحتالؿ إقميع ميجد ويحق لو مسارسة حق الجفاع عغ نفدو مغ خالؿ استعساؿ القػة، وليذ دولة 

 ”.االحتالؿ التي تسثل حالة عجواف

ال يسكغ الحجيث عغ ذلظ في ضل وجػد “وعغ دعػة أميخكا لمفمدصيشييغ واإلسخائيمييغ لمعير بدالـ وأماف قاؿ العسػري: 
االحتالؿ، الحي يتشافى ومقاصج األمع الستحجة التي تيجؼ لحفظ الدمع واألمغ الجولييغ، ووجػد االحتالؿ ييجد األمغ والدمع 
الجولييغ، وحجيث أميخكا ىػ حجيث سياسي، مخالف لقػاعج القانػف الجولي، ويسكغ أف تتحسل أميخكا السدؤولية الجولية، 



اتفاقية جيف السادية األولى السذتخكة مغ االتفاقيات األربعة، عمى األشخاؼ  ألنيا شخؼ في اتفاقات جيشيف، وبسػجب
األخخى الستعاقجة احتخاـ االتفاقيات وأف تدعى لكفالة احتخاميا وحساية السجنييغ، وبالتالي فإف مدؤولية أميخكا كسا ىي 

لفمدصيشييغ، وليذ إعصاء غصاء سياسي مدؤولية السجتسع الجولي ككل العسل عمى وضع حج لالنتياكات اإلسخائيمية بحق ا
 [37”.  ]لتمظ االنتياكات

سمصات ”: “مخكد القجس لمجراسات”مغ جانبو، قاؿ الباحث في شؤوف القجس فخخي أبػ دياب، وفي حجيث خاص لػ
االحتالؿ تعسل وبذكل مدتسخ عمى تفخيغ مجيشة القجس، وخاصة السدجج األقرى السبارؾ، ولحلظ يجخي إبعاد السخابصيغ 

عتجاء عمى السرميغ وعمى السقجسييغ في كافة أنحاء والسخابصات عغ السدجج، ويدسح لغالة الستصخفيغ باقتحامو واال
القجس، باإلضافة لسحاولة الديصخة عمى حي الذيخ جخاح وشخد الفمدصيشييغ مشو وإسكاف السدتػششيغ في مشازليع، ضسغ 

 ”.سياسات االحتالؿ التيػيجية، وفخض وقائع ججيجة عمى أرض الػاقع، وىػ ما يخالف القانػف الجولي

ما أثار غزب السقجسييغ الحيغ ترجوا ليحه االعتجاءات، كسا أثار غزب الفمدصيشييغ في كل مكاف، وىػ “وأضاؼ: 
لتتجخل السقاومة في قصاع غدة مغ أجل الجفاع عغ القجس وأىميا ومقجساتيا، وتخخج السطاىخات الذعبية في كافة السجف 

عل شبيعية عمى ىحه االعتجاءات في ضل عجـ وجػد في ردة ف 0998الفمدصيشية في الزفة الغخبية وفمدصيغ السحتمة عاـ 
 ”.أي رد فعل قػي ورادع مغ الجوؿ العخبية واإلسالمية لمجفاع عغ القجس

الفمدصيشيػف في كل أماكشيع ىع جدج واحج، سػاء كانػا في الزفة الغخبية، أو في قصاع غدة، أو في فمدصيغ “وتابع: 
ف مدؤولية الجفاع عغ القجس ومقجساتيا ىي مدؤولية الكل الفمدصيشي، وكاف ، أو في الذتات، ولحلظ فإ0998السحتمة عاـ 

يجب أف ترل رسالة لالحتالؿ الحي يخيج تقصيع أوصاؿ فمدصيغ، ويفخؽ بيغ الفمدصيشييغ في الجاخل والزفة الغخبية 
والجفاع عغ فمدصيغ  وقصاع غدة، بأنشا كمشا شعب واحج مػحج، وال يتػانى عغ الػقػؼ في وجو االحتالؿ واعتجاءاتو،

 ”.ومقجساتيا، وأف حخكات السقاومة ال تقبل أف يشفخد االحتالؿ بأىل القجس

ا أف السقاومة نجحت في تخفيف الزغط عمى السقجسييغ، وأربكت الجبية الجاخمية لالحتالؿ بذكل كبيخ،  وقج ال “مػضحا
ئع ججيجة في السدجج األقرى وىجـ أحياء يقجـ االحتالؿ عمى تشفيح مخصصو في الذيخ جخاح، أو محاولة فخض وقا

فمدصيشية وتيجيخ سكانيا، بعجما عمع أنو سيجفع ثسشاا باىطاا في حاؿ إقجامو عمى مثل ىحه األفعاؿ، وقج أدرؾ االحتالؿ أف 
السقجسييغ ليدػا وحجىع بل ىشاؾ مغ يشاصخىع ويعاضزيع ليذ فقط بكمسات ال تدسغ وال تغشي مغ جػع، وإنسا بالعسل 

 [38عمي عمى أرض الػاقع. ]الف

بجوره قاؿ رئيذ مخكد القجس لمجراسات السدتقبمية في جامعة القجس، الجكتػر أحسج رفيق عػض، وفي حجيث خاص 
لجى إسخائيل خصة مسشيجة لالعتجاء عمى القجس والسدجج األقرى، بيجؼ التصييخ العخقي، ”: “مخكد القجس لمجراسات”لػ

 ”.غ أجل تيػيجىا، فقج صارت القجس بالشدبة ليع مجسعة، وبجيل ديشي عغ الرييػنية العمسانيةوتغييخ ديسغخافية السجيشة، م

ىشاؾ خصة إسخائيمية مسشيجة لزخب غدة، ألف السؤسدة العدكخية واألمشية اإلسخائيمية تتابع بقمق شجيج التجارب “وأضاؼ: 
 ”.ة مثل الرػاريخ والصائخات السديخة وغيخىاالتي تقـػ بيا حساس والفرائل األخخى في تصػيخ تخسانتيا العدكخي



 

ما حجث مغ اعتجاءات في القجس سػاء مغ خالؿ محاولة إخالء حي الذيخ جخاح، واالعتجاء عمى السرميغ في “وتابع: 
السدجج األقرى السبارؾ، ومحاولة اقتحاـ القجس في العاشخ مغ الذيخ الجاري، فجخ الغزب الفمدصيشي واإلقميسي 

 ”.والعالسي

معتبخاا أف السقاومة الفمدصيشية في قصاع غدة اختارت التػقيت الرحيح لتفخض معادالت ججيجة في العالقة مع السحتل، مغ 
بالشدبة لالحتالؿ، أرادت السقاومة أف تؤكج لمسحتل ” تػحيج القجس“خالؿ دفاعيا عغ القجس والسدجج األقرى، ففي تاريخ 

ا وصمت لمسحتل بأنو لع يػحج بأف القجس ليدت عاصسة السحتل السػحجة ، وال يسكشو العبث بيا، وىي رسالة ميسة ججا
السجيشة وإنسا قاـ باحتالليا بقػة الدالح، وشجد عمى أف أىسية ىحا التجخل مغ السقاومة ىػ ىحه ىي السخة األولى في تاريخ 

 الرخاع الفمدصيشي اإلسخائيمي التي يدتشجج فييا الفمدصيشي بالفمدصيشي.

ػض أف ما حجث مغ تخابط بيغ القجس وغدة، معادلة يسكغ البشاء عمييا ولغ تشتيي في يـػ وليمة، وأذا ما أراد وأكج ع
ا ليحه السعادلة، بسعشى أف السقاومة ستذتخط مغ أجل التػقف اندحاب  االحتالؿ الجخػؿ في مفاوضات سيكػف مجركا

 االحتالؿ مغ السدجج األقرى ورفع أيجييع عغ حي الذيخ جخاح.

وأضاؼ: ىشاؾ تػحيج لمجغخافية الفمدصيشية ولمجيج الفمدصيشي، وىػ ما قج يؤدي لػضع حمػؿ لكل األزمات الفمدصيشية، مغ 
ىي الستحكسة بالحاضخ والسدتقبل، ” إسخائيل“أجل الخخوج مغ أوسمػ، وجسػد عسمية التدػية، والخخوج مغ مدألة أف 

ل، مغ خالؿ الشجية الذجيجة، وإثبات أف الفمدصيشي محسي بحخكات السقاومة وإنياء االنقداـ، وفخض عالقة ججيجة مع السحت
ا أف ذلظ يرب في صالح  التي تجافع عشو، فألوؿ مخة في تاريخ الرخاع مع السحتل يحجث ما يحجث اآلف، مؤكجا

 الفمدصيشييغ عمى مدتػى الحاضخ والسدتقبل.

” فمدفة فاضية“قصاع غدة إلى اليالؾ ودمار مستمكاتيع بأنيا  ووصف عػض االتيامات السػجية لمسقاومة بأنيا تجخ سكاف
 [39فرػرة الزحية الػديعة، والزحية السبتدسة ال تحخز أي نتائج.]

ما حرل ىػ استشياض عشاصخ “أما أستاذ العمـػ الدياسية في جامعة األمة، الجكتػر حداـ الججشي، فقج أكج عمى أف 
سخائيل عمى غيابيا، في ضل حالة االنقداـ والتيو الدياسي، ومػجة التصبيع، واالنحياز القػة الفمدصيشية التي كانت تخاىغ إ

األميخكي والغخبي لالحتالؿ، وأوؿ عشاصخ القػة ىػ اإلنداف الفمدصيشي، وقج أثبت أىمشا في القجس أنشا نسمظ رأس ماؿ 
 ”.اجتساعي قادر عمى صشاعة التحػالت

كانت البجاية مغ القجس، وىي لب الرخاع وجػىخ القزية ”: “مجراساتمخكد القجس ل”وأضاؼ في حجيث خاص لػ
الفمدصيشية، وبعج ذلظ انصمقت غدة لتؤكج عمى عالقة اليػية بعالقة السقاومة بكل ألػانيا، ثع أىمشا في الزفة الغخبية 

 ”.0998واألراضي السحتمة عاـ 



وبشاء الجدر فيسا بيشيا، فعدلت الزفة الغخبية، وقصاع نجحت إسخائيل في تقصيع أوصاؿ األراضي الفمدصيشية، “وتابع: 
، والقجس عغ بعزيا البعس،  لكغ ىحه السعخكة وبعشػانيا القجس، أزالت ىحه الجدر، 0998غدة، واألراضي السحتمة عاـ 

 ”.فالكل الفمدصيشي اآلف ممتحع ويقف خمف السقاومة، فيشاؾ وحجة مػقف ووحجة في السيجاف

لػ قجمت إسخائيل لمخئيذ أبػ “وفيسا يخز االتيامات السػجية لمسقاومة بأنيا تجخ قصاع غدة نحػ اليالؾ، قاؿ الججشي: 
مازف ما يسكغ أف يذيج بو اإلنداف الفمدصيشي، لكشت أنا أوؿ مغ يخفس السقاومة السدمحة، لكغ تجخبتشا مع االحتالؿ 

 تفيع إال لغة القػة، والذعب الفمدصيشي يجرؾ أف السقاومة ىي الصخيق الػحيج شػيمة، فإسخائيل ال تقخ بالحق الفمدصيشي، وال
 ”.لمخالص مغ االحتالؿ، عمي أف ال تكػف في غدة لػحجىا بل أف تذسل كافة أماكغ الفمدصيشييغ في الجاخل والخارج

ىػ بعج فذمو في تذكيل حكػمة أما عغ االتياـ اآلخخ السػجو لحخكات السقاومة بأف ما يجخي ىػ خجمة لبشياميغ نيتشيا
السشقح لشيتشياىػ ىػ أف يتع إخالء مشازؿ حي الذيخ جخاح، وتشجح مديخة السدتػششيغ القتحاـ “إسخائيمية ججيجة قاؿ الججشي: 

القجس والسدجج األقرى والتي أفذمتيا السقاومة في العاشخ مغ الذيخ الجاري، لكغ كل ما يجخي اآلف ىػ يزخ بشتشياىػ، 
ق في وحل غدة، فرػاريخ السقاومة بعيجة السجى تزخب في عسق الكياف، ولػ حاوؿ نتشياىػ الجخػؿ في حخب مع الحي عم

 [91”.]غدة لغ يشجح في الخخوج مشيا سالساا، وبالتالي فإف نتشياىػ اآلف يعير أزمة حكيكية

”: مخكد القجس لمجراسات”خاص لػمغ جيتو، أكج أستاذ اإلعالـ في جامعة بيخزيت، الجكتػر نذأت األقصر، وفي حجيث 
عمى أف نيتشياىػ يخيج استفداز الفمدصيشييغ، ولو مرمحة في ذلظ، في ضل األزمة الجاخمية الكبيخة التي يعير فييا، فأراد أف 
يبعج األنطار عغ أزمتو الجاخمية مغ خالؿ االعتجاء عمى السقجسييغ في باب العسػد والسدجج األقرى، ومحاولة إخالء 

 يخ جخاح، محكخاا أف محاوالت االحتالؿ لتيجيخ أىالي حي الذيخ جخاح ىي محاوالت قجيسة مشح سشػات.حي الذ

نحغ مجبخوف عمى فعل ما ندتصيع، وأف نقجـ أرواحشا وأبشاءنا وأمػالشا دفاعاا عغ أرضشا ومقجساتشا، ومغ ثع “وأضاؼ: 
جػاسيدو إال قجرة هللا سبحانو وتعالى، ولقج ىجدت السقاومة نشتطخ إرادة هللا، فال تػجج قػة بذخية قادرة عمى االحتالؿ و 

االحتالؿ بأنو إذا لع يشدحب مغ السدجج األقرى ويبتعج عغ حي الذيخ جخاح، ويسشع مديخة السدتػششيغ التي نطست مغ 
ا الذيخ بأنيا بالشدبة ليع في العاشخ مغ ىح” تػحيج القجس“أجل اقتحاـ القجس والسدجج األقرى، بسشاسبة ما يعخؼ بيـػ 

 ”.ستخد عمى ىحه االعتجاءات وىػ ما كاف

ىحه أصػات مذبػىة، فال يػجج حخب في “وعغ االتيامات السػجية لمسقاومة بأنيا تجخ سكاف غدة لميالؾ، قاؿ األقصر: 
الة حخب، وفي العالع ال يػجج فييا ضحايا وشيجاء، صحيح أنشا نألع ونحدف لسػت األشفاؿ والسجنييغ واألبخياء، لكششا في ح

السقابل ىل الحيغ سمكػا شخيق السفاوضات والدالـ، ىل أوصمػنا لػضع أفزل مغ غدة؟ ىل أوصمػنا لػضع اقترادي 
مدتقل؟ الحيغ يشدقػف أمشياا بحجة أف السفاوضات والدالـ ىػ الصخيق الديل لتحخيخ األرض إلى أيغ أوصمػنا؟ وبالتالي 

ا ارتباشات باألمغ اإلسخائيمي، ومشيع صحفيػف وأكاديسيػف كبار، وبجأ بعس فيحه أصػات نذاز مذبػىة أشعخ أف لجيي
ا  ”.الشاس يخددونيا ببخاءة، لكغ ىشاؾ صشاعة إسخائيمية لشخبة يفكخوف بالصخيقة الرييػنية وىؤالء مكذػفػف ججا



عاماا في  81شياىػ مػجػد مشح نيت“وعغ االتياـ اآلخخ السػجو لمسقاومة بأف ما قامت بو ىػ خجمة لشيتشياىػ، قاؿ األقصر: 
الحكع، وال يخيج الخخوج مغ الحكع، ونحغ ال نحارب االحتالؿ لػجػد نيتشياىػ في الحكع أو لػجػد بيخز أو غيخىسا، نحغ 
نحارب دولة االحتالؿ بكل مغ فييا، لكغ الطخوؼ جاءت ىكحا، أف نفمدف األمػر بيحه الصخيقة، فإف ذلظ أمخ خصيخ، 

ا أف االنتقادات تػجو لحساس وحخكات السقاومة سػاء فعمت أو لع تفعل شيء، نحغ في حخب، وفي وفكخ مذبػه، مذجدا 
 [90”. ]وقت الحخب فمتخخس كل األصػات

كاف يعتقج االحتالؿ أف ”: “مخكد القجس لمجراسات”بجوره قاؿ الكاتب والسحمل الدياسي حدغ الفي، وفي حجيث خاص لػ
بيجه، وأنو يدتصيع االستفخاد بسجيشة القجس، باإلضافة لسػجة التصبيع العخبية الستخافقة مع ما االنقداـ الفمدصيشي ورقة رابحة 

يدسى برفقة القخف، ونقل الدفارة األمخيكية مغ تل أبيب إلى القجس، وىي عػامل شجعت االحتالؿ عمى تدخيع وتيخة 
 ”.تيػيج السجيشة

اء في مجيشة القجس، ألنو يعمع أنيا بخميل البارود الحي إذا جخى ىشاؾ مرمحة داخمية لشتشياىػ لتػتيخ األجػ “وأضاؼ: 
التالعب بو سيشفجخ، وبالتالي قصع الصخيق عمى مشافديو لتذكيل حكػمة بجيمة عغ حكػمتو، لكشو تفاجأ في العاشخ مغ 

ا في السعخكة  ”.الذيخ الجاري أف الكل الفمدصيشي كاف حاضخاا ومػحجا

قحيفة صاروخية  36ومة لالحتالؿ حاضخة مشح لبة باب العسػد، فقج أشمقت مغ غدة أكثخ مغ كانت تيجيجات السقا“وتابع: 
في حيشو، وخخجت ترخيحات لسحسج الزيف القائج العاـ لكتائب القداـ، وترخيح آخخ لألميغ العاـ لحخكة الجياد 

كغ العجو لع يتعاط مع ىحه الخسائل، اإلسالمي زياد الشخالة، تححر االحتالؿ مغ عػاقب استسخار اعتجاءاتو في القجس، ل
فكانت لحطة البجاية في العاشخ مغ الذيخ الجاري مغ خالؿ الخد الشػعي غيخ السدبػؽ وغيخ الستػقع مغ االحتالؿ 

 ”.بػصػؿ صػاريخ السقاومة إلى القجس

الجبيات الفمدصيشية،  لقج تالشت ىيبة الخدع اإلسخائيمية أماـ صػاريخ السقاومة، وفذمت إستخاتيجية تفتيت“وواصل: 
، وىػ ما جعل االحتالؿ يبحث عغ صػرة 0998فالفمدصيشيػف اآلف كميع مػحجوف في الزفة وغدة واألراضي السحتمة عاـ 

نرخ لو مغ خالؿ قرف السباني الدكشية واألبخاج، لكشو تفاجأ مغ رد السقاومة، التي لع تدسح بتغييخ قػاعج االشتباؾ، وإذا 
 ”.ة فعميو أوالا التخاجع عغ كل ما قاـ بو في مجيشة القجس، كذخط أساسي لمتيجئة كسا صخح قادة السقاومةأراد الحىاب لمتيجئ

ىحا كالـ فارغ، واتياـ باشل، ففي شػارع غدة “وعغ االتيامات السػجية لمسقاومة بأنيا تجخ سكاف غدة لميالؾ، قاؿ الفي: 
خي حػليا، فالحاضشة الذعبية الفمدصيشية ىي التي كانت عامل دافع يػجج دعع غيخ مدبػؽ لمسقاومة، وىشاؾ التفاؼ جساىي

نحػ السقاومة، وكمشا سسعشا ىتافات الجسيع في القجس وغدة والزفة الغخبية، ومصالبتيا السقاومة بخد عشيف، فال مبخر 
 ”.لػجػد السقاومة إذا لع تذكل سيفاا ودرعاا لقزاياىا الػششية وخاصة مجيشة القجس

السقاومة الفمدصيشية تعسل وفقاا ألجشجات فمدصيشية “تياـ اآلخخ، بأف ما يحجث ىػ خجمة لشتشياىػ، قاؿ الفي: أما عغ اال
ومرالح فمدصيشية، فال يسكغ ألحج أف يشكخ أف السدجج األقرى كاف ُيَيّػد عمشاا، وكاف ىشاؾ سعي لتقديسو زمانياا ومكانياا، 

في محاولة تيػيج مجيشة القجس، وحدع مػضػع الديادة، لحلظ فإف السقاومة  وال يسكغ ألحج أف يشكخ أف إسخائيل مدتسخة



تعسل بشاءا عمى األجشجات الػششية اإلسالمية، وليذ ليا عالقة بسغ سيكدب أو يخدخ مغ قادة االحتالؿ، فشتشياىػ لغ 
ا عغ نتشياىػ، فكالىسا عجو مخ  ا عغ نفتالي بشيت، وال نفتالي بشت سيكػف بعيجا كدي لمذعب الفمدصيشي، وكالىسا يكػف بعيجا

 [98”.]محتل، وإدخاؿ السقاومة في الذأف الجاخمي اإلسخائيمي ىػ أمخ خاشئ، وتحخيس عمى السقاومة

 اخلامتت

مشح بجاية شيخ رمزاف السبارؾ، حاوؿ االحتالؿ فخض واقع ججيج في القجس، مغ خالؿ محاولتو إخالء حي الذيخ جخاح، 
ي السدجج األقرى، وحطخ الػجػد الفمدصيشي الكثيف في الداحات، في خخؽ واضح لمقانػف واالعتجاء عمى السرمييغ ف

 الجولي.

أيار/ مايػ الساضي،  01رمزاف السػافق  88وصػالا لمسديخة الزخسة لمسدتػششيغ مغ أجل اقتحاـ السدجج األقرى في 
لتشفح حخكات السقاومة الفمدصيشية في قصاع غدة تيجيجىا لالحتالؿ بأنو إذا لع يسشع تمظ السديخة ويشدحب مغ السدجج 

وىػ ما ” اإلسخائيمية“و عغ حي الذيخ جخاح فدتقرف السجف والبمجات األقرى ويػقف االعتجاء عمى السقجسييغ، ويخفع يجي
حجث، ليقجـ االحتالؿ عمى شغ غارات جػية متػاصمة عمى قصاع غدة، مدتيجفاا كّل شيء فييا، في انتياؾ صارخ لقػاعج 

 القانػف الجولي.

وأف نيتشياىػ أراد استفداز الفمدصيشييغ  ويجسع السخاقبيغ عمى أف االحتالؿ يخيج تيػيج مجيشة القجس في أسخع وقت مسكغ،
وترعيج العجواف عمى القجس وقصاع غدة مغ أجل مرالحو الذخرية، وقصع الصخيق عمى مشافديو في مداعييع لتذكيل 
حكػمة ججيجة، لكشو تفاجأ بقجرات السقاومة عمى الخد عمى اعتجاءات جيذو مغ خالؿ صػاريخيا التي ضخبت العسق 

 السػحجة، لتكدخ ىيبة دولة االحتالؿ وقػتيا الخادعة.” إسخائيل“ت إلى مجيشة القجس التي يعّجىا عاصسة ووصم” اإلسخائيمي“

كسا يتفق السخاقبػف عمى أف ما أقجمت عميو حخكات السقاومة ىػ رد نػعي وغيخ مدبػؽ عمى جخائع االحتالؿ، وسابقة 
، وسيكػف لو أثخ واضح وكبيخ عمى الرخاع يسكغ أف ” اإلسخائيمي“تاريخية في تاريخ الرخاع الفمدصيشي  يبشى عميو مدتكبالا

مع االحتالؿ وعمى الداحة الفمدصيشية الجاخمية، مؤكجيغ أف االحتالؿ يدعى لتحقيق صػرة السشترخ، حتى لػ كانت صػرة 
 انتراره وىسية.

 اليػامر
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