اهسرائى اهدّهٖج – اهيسزرث يذبالً ٌ -بظر اهغزاهٕ
ؿٌديب اٌػولح اهضرارث األّهٓ الٌخفبغج اهنرايج ّاهضرٖج اهشّرٖج تخبرٖخ  18آذار ّ 2011اسِِب اهٌؼبى
اهشّرٔ تأتضؾ أٌّاؽ االٌخِبنبح يرخنتبً سرائى يخٌلوج تًٖ يدٌَٖ ّأخرٌْ ،بضراً آهخَ اهسٌِيٖج ؿوٓ نبفج اهيٌبػق
اهيٌخفغج ،اشختبش اهيدً ّاهلرْ ّأّغل فٕ أُوِب خٌنٖال ّكخالً ّإُبٌج ،اؿخلل ّؿذة ّخػف ّاغخظة ،دير أسزاءً
يً اهيدً ّاهلرْ تـد يضبظرخِب ،سّّؽ شنبٌِب ّكػؾ شتل اهـٖص ؿٌِى .نل ذهم يً أسل تلبئَ ّاشخيرارٍ غبرتبً
تـرع اهضبئػ ضلّق اهضـة اهشّرٔ تبهضرٖج ّاهنرايج.
إً هسّء اهٌؼبى هوضوّل األيٌٖج ّاهـشنرٖج يٌذ تداٖج االٌخفبغج رغى شويٖخِب هخترٖر يّاسِج اهـٌف
ّاإلرُبة نيب ٖدؿٕ هى ٖنً ضالً ٌبسـبً ،تل زاد يً كّث االٌخفبغج ّاٌخضبرُب ،هٖس ُذا فضشة تل زادح ردّد اهفـل
اهـٌفٖج ّأظتضح تضنل يٌؼى تدل أً خـيل اهضنّيج ؿوٓ اسخذبد سذّر اهيضنوج فٕ إؿبدث اهضلّق إهٓ أظضبتِب
ّخضلٖق اهضرٖج ّاهنرايج هوضـة اهشّرٔ.
ٌـى إً اهضنل اهػتٖـٕ أً ٖػتق اهلبًٌّ ؿوٓ اهسٌبث هيب ارخنتّا يً أفـبل تِدف اهضفبؼ ؿوٓ اهٌؼبى اهـبى
ّضيبٖخِى يً أٌفشِى ّضيبٖج اٗخرًٖ ييب خسٌٕ أٖدِٖى ،هنً اهيضنوج أً يً ارخنة خوم اهسرائى ُى سزء يً اهٌؼبى
ٌفشَ ،خرخة ؿوِٖب ردّد فـل يتبضر فٕ اشخخداى اهـٌفّ ،اهيضنوج أٖغبّ ختلٓ فٕ نٖفٖج اشخـيبل اهلبًٌّ ّػرٖلج
خػتٖلَ ّفٕ اهخفشٖراح ّاهخترٖراح اهخٕ خـػٕ هذهم يً ػرف اهفئج اهغبهتج أٔ اهشوػج غد اهػرف اهيشخغـف
ّاهيغوّة ؿوٓ أيرٍ.
هى ٖـد يسدٖبً اهضدٖد يػّالً ضّل ارخنبة اهٌؼبى اٌخِبنبح تضق اهضـة اهشّرٔ اهخٕ خـد سرائى غد
اإلٌشبٌٖج ،ألٌِب ّاغضج يٌذ اهّٖى األّل يً تدء االٌخفبغج ،هنً اهيسدٔ ضلبً ُّ خظٌٖف ُذٍ اهسرائى ّيً كررُب
ّأير تِب ّارخنتِبّ ،ختّٖتِب ّخّذٖلِب تدكج غيً اهيـبٖٖر اهدّهٖجّ ،خدرٖة ّخأُٖل نبدر يخخط تػرٖلج يٌِسٖج
ّؿويٖج خخـبيل يؾ ُذٍ االٌخِبنبح تضٖبدٖج ّتضنل ضلّكٕ ّإٌشبٌٕ ال شٖبشٕ ،ال خيٖز تًٖ يٌخِنِٖب ،أّ ػرف ّأخر،
أّ ضخط ّأخر يِيب نبٌح يترراخَ ّأؿذارٍ ،نل ذهم يً أسل أً ٖدرم اهسيٖؾ اهيٌخِم ّاهغضٖج ،أً ُذٍ اهسرائى ال
خيّح تبهخلبدى ّأً شبؿج اهضشبة ّاهيضبنى كبديج ألٔ ػرف أّ ضخط يِيب نبً يّكـج ّظفخَ .ألً يب ارخنة يً

سرائى هى ٖخخط تِب اهٌؼبى اهشّرٔ فلػ رغى ٌشتخِب ّغخبيخِب يلبرٌَ يؾ أػراف أخرْ إال أً اهسرٖيج اإلٌشبٌٖج ال
خضدد تبهـدد ّاهنى ّإٌيب تػرٖلج ارخنبتِب ّاهدّافؾ اهشٖبشٖج الرخنبتِب.

خظٌٖف اهسرائى اهدّهٖج:
 -1اهسرائى غد اإلٌشبٌٖجّ ،خضيل  :اهلخل اهـيدّ ،اإلتبدثّ ،االشخركبقّ ،إتـبد اهشنبً أّ ٌلوِى كشرٖبً،
ّاهشسً أّ اهضريبً اهضدٖد ؿوٓ أٔ ٌضّ آخر يً اهضرٖج اهتدٌٖج تيب ٖخبهف اهلّاؿد األشبشٖج هولبًٌّ اهدّهٕ،
ّاهخـذٖةّ ،األفـبل اهالإٌشبٌٖج األخرْ ذاح اهػبتؾ اهييبذل اهخٕ خخشتة ؿيداً فٕ يـبٌبث ضدٖدث أّ فٕ أذْ خػٖر ٖوضق
تبهسشى أّ اهظضج اهـلوٖج أّ اهتدٌٖج ،يخٓ ارخنة فٕ إػبر ُسّى ّاشؾ أّ يٌِسٕ يّسَ غد أٖج يسيّؿج يً
اهشنبً اهيدًٌٖٖ .

 -2سرائى اهضرةّ ،خضيل:
أ – االٌخِبنبح اهسشٖيج الخفبكٖبح سٌٖف اهيؤرخج ة ّ ، 1949/8/12أترزُب :ييبرشج اهلخل اهـيد ،أّ
اهخـذٖة اهييٌِز أّ اهيـبيوج اهالاٌشبٌٖج تيب فٕ ذهم إسراء خسبرة تّٖهّسٖج ،أّ خـيد إضداد يـبٌبث ضدٖدث أّ إهضبق
أذْ خػٖر تبهسشى أّ اهظضج ،أّ إهضبق خديٖر ّاشؾ اهٌػبق تبهييخونبح ّاالشخٖالء ؿوِٖب دًّ أً خنًّ ٌُبم
غرّرث ؿشنرٖج خترر ذهم ّتبهيخبهفج هولبًٌّ ّتػرٖلج ؿبتذج ،أّ اإلتـبد أّ اهٌلل غٖر اهيضرّؿًٖ ،أّ اهضتس غٖر
اهيضرّؽ ،أّ اخذ اهرُبئً ،أّ ؿيوٖبح االغخظبة.
ة -االٌخِبنبح اهسدٖج األخرْ هولّاًٌٖ ّاألؿراف اهشبرٖج ؿوٓ اهيٌبزؿبح اهدّهٖج فٕ اهٌػبق اهذبتح هولبًٌّ
اهدّهّٕ ،أترز يب ٖغبف يٌِب إهٓ يب ذنر أؿالٍ :يِبسيج أّ كظف اهيدً أّ اهلرْ أّ اهيشبنً أّ اهيتبٌٕ اهـزالء
اهخٕ ال خنًّ أُدافبً ؿشنرٖج تأٖج ّشٖوج نبٌح ّخـيد خّسَٖ ُسيبح غد اهيتبٌٕ اهيخظظج هألؿراع اهدٌٖٖج أّ
اهخـوٖيٖج أّ اهفٌٖج أّ اهـويٖج أّ اهخٖرٖج ّاٗذبر اهخبرٖخٖج ّاهيشخضفٖبح ّأيبنً خسيؾ اهيرغٓ ّاهسرضٓ ،ضرٖػج أال
خنًّ أُدافبً ؿشنرٖجّ ،إؿالً أٌَ هً ٖتلٓ أضد ؿوٓ كٖد اهضٖبثّ ،اشخخداى اهشيّى أّ األشوضج اهيشييجّ ،اشخخداى
اهغبزاح اهخبٌلج أّ اهشبيج أّ غٖرُب يً اهغبزاح ّسيٖؾ يب فٕ ضنيِب يً اهشّائل أّ اهيّاد أّ األسِزثّ ،اشخخداى
أشوضج أّ كذائف أّ يّاد أّ أشبهٖة ضرتٖج خشتة تػتٖـخِب أغراراً زائدث أّ آاليبً ال هزّى هِب أّ خنًّ ؿضّائٖج

تػتٖـخِب تبهيخبهفج هولبًٌّ اهدّهٕ هويٌبزؿبح اهيشوضجّ ،خـخيد خسّٖؾ اهيدًٌٖٖ نأشوّة يً أشبهٖة اهضرة تضريبٌِى
يً اهيّاد اهخٕ ال غٌٓ ؿٌِب هتلبئِى ،تيب فٕ ذهم خـخيد ؿركوج اإليداداح اهغّذٖج.
 -3اإلتبدث اهسيبؿٖجّ ،خـرف تأٌِب أٔ فـل يً أفـبل اهلخل أّ إهضبق اهغرر اهسشدٔ أّ اهـلوٕ اهسشٖى
أّ اإلخغبؽ ألضّال يـٖضٖج ٖلظد تِب اهِالم ،أّ فرع خداتٖر يٌؾ اإلٌسبة أّ ٌلل األػفبل ؿٌّث إهٓ سيبؿج أخرْ،
اهيرخنتج تلظد إُالم سيبؿج كّيٖج أّ أذٌٖج أّ ؿركٖج أّ دٌٖٖج تظفخِب ُذٍ ،إُالنبً نوٖبً أّ سزئٖبً.

هلد ّكؾ فٕ شّرٖج سزء يً ُذٍ اهسرائى نوِب ،شّاء سرائى غد اإلٌشبٌٖج أّ سرائى ضرة هنً أتضـِب ؿوٓ
اإلػالق اهيسبزر اهيرخنتج ّاهيخٌلوج ؿتر اهيدً ّاألرٖبف اهشّرٖج ،إذ رظد إهٓ اًٗ ارخنبة أنذر يً  32يسزرث
يّذلج تضق اهيدًٌٖٖ اهـزل يٌِب ذالد تضق أفراد اهسٖص اهشّرٔ أّدح ُذٍ اهيسبزر  832غضٖج ،هنً أتضؾ ُذٍ
اهيسبزر ُٕ يسزرث اهضّهَ اهخبتـج هيضبفؼج ضيط ّاهخٕ راش غضٖخِب  108يً األػفبل ّاهٌشبء ّاهرسبل تدى تبرد
أغوتِى كخوّا ؿً كرة ّتػرٖلج ّضضٖج  ،نيب اشخخديح األشوضج اهفردٖج ّاألدّاح اهضبدث فٕ ُذٍ اهيسزرث.
رتيب خنًّ ُذٍ اهيسزرث األنذر تضبؿج فٕ اهخبرٖخ اهشّرٔ اهضدٖد ،إذا ضنوح ظديج هوغيٖر اهشّرٔ
ّاإلٌشبٌٕ ؿوٓ ضد شّاء ييب دفؾ تبهيسخيؾ اهدّهٕ هوخضرم ؿوٓ أنذر يً ظـٖدّ ،هيـرفج اهسبٌة اهلبٌٌّٕ هِذٍ
اهيسبزر ّاهيـػٖبح اهّاستج هيضبشتج ّيالضلج ّيضبنيج يرخنتِٖبّ ،تيب أً ُذٍ اهسرائى ال خخـوق فلػ تبهدّهج اهخٕ
ضظوح تِب تل ُٕ سرائى دّهٖج ّغد اإلٌشبٌٖج ٖضبنى ؿوِٖب اهلبًٌّ اهدّهٕ.
فٕ اهتضد تبهلبًٌّ اهدّهٕ ال ّٖسد خـرٖف يضدد هنويج "يسزرث" هنً خشخدل ؿوِٖب يً خالل اهفلرث اهخبهٖج
(اهلخل اهّضضٕ أّ اهذٔ ال ٖيٖز فٕ اشخِدافَ) أٔ أٌِب اهلخل اهيخـيد ّاهيلظّد هـدد يـختر يً األفراد ،فٕ ؼرّف
اؿخداء ّكشّث تضنل ّضضٕ دًّ ّازؽ أخالكٕ أّ إٌشبٌٕ.
خـختر اخفبكٖبح سٌٖف األرتـج اهيرسؾ اهرئٖشٕ فٖيب ٖخـوق تلّاؿد اهضرة ّاهلخبل تًٖ اهدّل أّ تًٖ أػراف
داخل دّهج يب ،إغبفج إهٓ خػرق اهـدٖد يً االخفبكٖبح ّاهيّاذٖق اهدّهٖج األخرْ إهٓ ُذٍ اهييبرشبحّ ،يٌِب اإلؿالً
اهـبهيٕ هضلّق اإلٌشبً ّاالخفبكٖبح ّاهيّاذٖق األخرْ يذل االخفبكٖبح اهخبظج تبألشوضج اهيشيّضج ّاهيضؼّرث
ّيّاذٖق اهظضفًٖٖ ّاألػلى اهػتٖج.

تبهرغى يً خظدٖق اهضنّيج اهشّرٖج ؿوٓ اهنذٖر يً ُذٍ االخفبكٖبح إال أٌِب إهٓ اًٗ هى خّكؾ أّ خظبدق
ؿوٓ كبًٌّ رّيب األشبشٕ هويضنيج اهسٌبئٖج اهدّهٖج اهيخـوق تسرائى اهضرة ّاهسرائى غد اإلٌشبٌٖجُّ ،ذا ال ٖسـوِب
تـٖدث ؿً اهيضبشتج ّاهيالضلج اهلبٌٌّٖج ألً ُذٍ اهسرائى خدخل غيً يظػوص "ؿبهيٖج اهيضبنيج" اهذٔ ٖلّى ؿوٓ يتدأ
أً تـع اهسرائى اهخٕ خرخنة فؼٖـج هدرسج خّسة أال خير تدًّ يضبشتج أّ ٖؼل يرخنتُّب يً دًّ ؿلبةّ ،تبهخبهٕ
فئً ضق اهيضبنيج فِٖب ؿبهيٕ ّال ٖلخظر ؿوٓ اهدّهج اهخٕ ٌٖخيٕ أهِٖب يرخنتّ ُذٍ اهسرٖيج ،تخالف اهلبًٌّ اهسٌبئٕ
اهـبدٔ.
ضلٖلج هى خشخػؾ ُذٍ اهيضنيج يالضلج نبفج اهدّل اهخٕ ارخنتح خوم اهسرائى ألشتبة ؿدث أُيب شػّث ُذٍ
اهدّهج أّ خوم ّكدرخِب ؿوٓ اهخأذٖر فٕ يسرٖبح األضداد اهـبهيٖج يشخخديج إينبٌٖخِب ّكّخِب فٕ اهِرّة يً اهيضبشتج
ّيً ُذٍ اهدّل اهّالٖبح اهيخضدث األيرٖنٖج ّإشرائٖل إال أً يً ّاسة اهتضرٖج ؿدى اهخّكف ؿً يضبّهج يالضلج نبفج
اهدّل اهخٕ خرخنة خوم اهسرائى ّيٌِب اهٌؼبى اهشّرٔ اهذٔ ارخنة نذٖرا يٌِب خالل اهذّرث اهشّرٖج.
ّتشتة "ؿبهيٖج اهيضبنيج" هيذل ُذٍ اهسرائى ،اهخٕ ارخنتح فٕ شّرٖج تضنل ّضضٕ يً كتل اهشوػج اهشّرٖج
ّخضح ذرٖـج ّسّد يسيّؿبح يشوضج ٌّضً ٌلر تذهم ،هنً يً غٖر اهيلتّل خترٖر خوم اهسرائى يِيب نبٌح األشتبة
ّاهدّافؾ ،إذا خـختر اهضنّيج اهشّرٖج اهيشؤّهج كبٌٌّٖبً ّشٖبشٖبً ّأخالكٖبً ؿً ضيبٖج يّاػٌِٖب .فـوٓ اهذًٖ ارخنتّا
ّضرغّا ّكررّا خوم اهيسبزر أً ٖدرنّا أً كبًٌّ اهيضنيج اهسٌبئٖج اهدّهٖج ذّ يفـّل رسـٕ تبهٌشتج هخوم اهسرائى.
ّؿوٖج ،فئً نبفج اهسرائى اهخٕ ارخنتِب اهٌؼبى ّاهيسيّؿبح اهيشوضج خالل فخرث اهذّرث اهشّرٖج ال خدخل غيً
اخخظبط اهلبًٌّ اهشّرٔ اهيضوٕ تل اهّالٖج اهلبٌٌّٖج فٕ يخبتـج ُذٍ اهسرائى خخخط تِب يضنيج اهسٌبٖبح اهدّهٖج إً
ّكـح خوم اهدّهج أى هى خّكؾ ؿوٓ كبًٌّ اهيضنيج.
إً يب خلّى تَ اهضنّيج اهشّرٖج يً خضنٖل هسبً خضلٖق فٕ ُذٍ اهيسبزر ،نٕ خخسٌة اهخضلٖق اهدّهٕ
ّخٌزؽ تبهخبهٕ ؿً ٌفشِب اهيشؤّهٖج اهلبٌٌّٖج ّاهشٖبشٖج ّاإلٌشبٌٖج ،ال ٖفٖد فٕ ضٕء ألً ُذٍ اهضنّيج رنً يً
أرنبً اهسرٖيجّ ،إً ُذٍ اهوسبً يشٖرٍ ّهٖشح يخٖرث أّ يشخلوج فٕ اهخضلٖق تِذٍ اهسرائى.
إً اٌخضبر اهـٌف فٕ شّرٖج يً كتل اهٌؼبى اهذٔ ِٖدد تٌٖج اهيسخيؾ خسـوٌب ٌخبف ؿوٓ يشخلتل شّرٖج
ّخـزز يخبّفٌب يػبهة نذٖر يً كّْ اهيـبرغج اهيخنررث فٕ خشوٖص اهذّرثّ ،كد خشوص كشى يٌِب تبهفـل تدًّ ٌبؼى
شٖبشٕ ٖغتػ أداءُب تضٖد خخدى اهذّرثّ .يب ٌخضبٍ أً ٖخضّل اهيليّؽ إهٓ كبيؾ ؿٌديب خّغؾ تًٖ ٖدَٖ إينبٌٖبح

نتٖرث خخّهَ ارخنبة يب ٖضبء يً فغبئؾ خضفٕ غوٖوَ هالٌخلبى ُّذا يب رظدٌبٍ خالل اهخيشج أضِر اهيبغٖج يً خالل
اإلؿدايبح خبرر اهلبًٌّ ّاهخػف يً تـع اهيسيّؿبح اهيشوضجّ .ذيج خّف أٖغبً أً ٖـٖد اهيليّؽ إٌخبر يب ارخنة
تضلَ يً سرائى فٕ خسبّة يؾ رغتبخَ غٖر اهيـوٌج أّ اهالّاؿٖج أضٖبٌبً نذٖرثّ ،اهخٕ خدفؾ تبهيسخيؾ إهٓ اٌلشبى
ؿبيّدٔ ٖأخذ ظتغج ػبئفٖج خؤدٔ تبهغرّرث إهٓ خديٖر اهتٌٓ االسخيبؿٖج ّخضؼٕ اهدّهج اهشّرٖج .

