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اجلدار وامل�ستوطنات وفق القانون الدويل

والراأي ال�ست�ساري ملحكمة العدل الدولية

تنتهك �مل�صتوطنات �الإ�رش�ئيلية �لتي �أقيمت منذ �صنة 1967 يف �ل�صفة �لغربية �ملحتلة 

�الأمن  وجمل�ص  �لعامة  �جلمعية  قر�ر�ت  وتخالف  كافة،  �لدولية  و�التفاقيات  �لقو�نني 

�لدويل �لتي دعت �إىل �رشورة �الن�صحاب من �الأر��صي �لتي �حتلها �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي 

�لدولية  �لعدل  حمكمة  قر�ر  جاء  ذلك  على  وتاأكيد�ً   .1967 يونيو  حزير�ن/  حرب  خالل 

2004، مبيناً عدم �رشعية �جلد�ر و�مل�صتوطنات، ووجوب تفكيكها ب�صكل فوري،  �صنة 

�الإقليم  د�خل  �الحتالل  فر�صها  �لتي  و�الإجر�ء�ت  و�لت�رشيعات،  �لقو�نني،  كافة  و�إلغاء 

�ملحتل.

اأواًل: طبيعة وماهية اجلدار اال�ضتيطاين:

و�لقانونية  �ملادية  و�الآثار  �ملو�صوع  خطورة  مدى  �جلد�ر  م�صار  معرفة  عب  ندرك 

بلغ  وقد  م�صاره،  عن  �الإعالن  دون  �جلد�ر  �إقامة  يف  �لبدء  جرى  فقد  عليه.  ترتتب  �لتي 

�إىل �إ�صافة  �لغربية،  �ل�صفة  123 كم �صمال  �إىل  �زد�د   ثم 
1
80 كم، 2002 نحو   طوله �صنة 

19.5 كم حول مدينة �لقد�ص، وجرى ت�صييد جميع م�صار �جلد�ر على �أر��ٍص فل�صطينية 

كم  750 �جلد�ر  طول  �أ�صبح  �لثانية  �ملرحلة  جميء  ومع  “�إ�رش�ئيل”.  �صادرتها   خا�صة 

 فز�د طول �جلد�ر �ال�صتيطاين على �صعفي طول �خلط �الأخ�رش 
2
تطوق �ل�صفة �لغربية،

1948؛ �صنة  �حتلت  �لتي  �الأر��صي  عن  �لغربية  �ل�صفة  يف�صل  و�لذي  كم،   350  �لبالغ 

يف دليل على �لدور �ال�صتيطاين �لذي يوؤديه �جلد�ر، حيث يخرتق �ل�صفة �لغربية مل�صافة 

، �أي نحو 16.6% من �أر��صي �ل�صفة �لغربية �ملحتلة بني �جلد�ر 
2
22 كم، حُما�رِش�ً 975 كم

حممد خ�رش قر�ص، “�آثار �جلد�ر �لعن�رشي على �حلياة �القت�صادية و�الجتماعية للمقد�صيني،” مركز �الأبحاث،   
1

https://www.prc.ps :منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، �نظر

�صقر �جلبايل، جد�ر �لف�صل �لعن�رشي: حقائق و�أرقام، مركز �ملعلومات �لوطني �لفل�صطيني - وكالة وفا، �نظر:   
2

https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=4981
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ي�صجنهم  فل�صطيني،  �ألف   177 بقر�بة  م�صتوطن  �ألف   320 ليحيط   
3
�الأخ�رش، و�خلط 

4
�جلد�ر يف معازل �صيقة.

يتكون �جلد�ر �ال�صتيطاين من �الإ�صمنت �مل�صلح مع �أبر�ج مر�قبة، ويحيط به �صياج 

طريق  مع  �أمتار،  �أربعة  �إىل  ي�صل  بعمق  خندق  ويليه  بالكهرباء،  مو�صول  �إلكرتوين 

لك�صف  رملية  م�صاحة  �جلانبني  وعلى  �لع�صكرية،  �لدوريات  ملرور  م�صارين  من  معبّد 

�أماكن 100م يف  �إىل  50-70م، وي�صل   �آثار �الأقد�م، ويبلغ عر�ص �جلد�ر على هذ� �لنحو 

�جلد�ر طول  كان  فاإن   
5
�مل�صادرة. �لفل�صطينية  �الأر��صي  على  جميعها  �أقيمت   �أخرى 

750 كم، و�أقل عر�ص له هو خم�صة �أمتار، تكون �مل�صاحة �لتي ي�صتويل عليها �جلد�ر نحو 

�لغربية �ل�صفة  �أر��صي  من   %16.6 �أي   ،
2
كم  975 �جلد�ر  �صادر  كما   ،

2
م مليون   3.75 

6
بينه وبني �خلط �الأخ�رش.

حمكمة  ر�أت  بينما  موؤقتة،  طبيعة  ذو  �أمني  جد�ر  هو  �جلد�ر  باأن  “�إ�رش�ئيل”  تزعم 

�لعدل �لدولية �أن �الإجر�ء�ت �ملتخذة ال تبرها دو�ٍع �أمنية، و�إذ تتذرع “�إ�رش�ئيل” د�ئماً 

بالدو�عي �الأمنية ملا تقوم به من �إجر�ء�ت؛ فعند بناء �مل�صتوطنات كانت تتذرع بالدو�عي 

�الأمنية، و�أنها ذ�ت طبيعة موؤقتة، بينما باتت �مل�صتوطنات �ليوم ت�صتويل على م�صاحات 

كبرية من �أر��صي �ل�صفة �لغربية، و�أ�صبحت �أمر�ً و�قعاً على �الأر�ص تطالب “�إ�رش�ئيل” 

باحرت�مه بالرغم من �أنه و�صع غري م�رشوع.

�إن �جلد�ر مب�صاره �لقائم وما ر�فقه من قيود وحتكم بحياة �لفل�صطينيني �القت�صادية، 

و�ليومية، وم�صادر �ملياه، وتقطيع �لتو��صل �جلغر�يف بني �أجز�ء �ل�صفة �لغربية؛ �إمنا هو 

تنفيذ�ً للمخططات �ال�صتيطانية �لتي تهدف �إىل �ال�صتيالء �لتدريجي على فل�صطني كلها، 

�خلط �الأخ�رش: هو �حلد �لفا�صل بني �الأر��صي �ملحتلة �صنة 1948 )دولة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي حالياً( و�أر��صي   
3

�ل�صفة �لغربية �ملحتلة �صنة 1967.

�صاعفت “�إ�رش�ئيل” طول �جلد�ر بعد �صدور �لر�أي �ال�صت�صاري �ل�صادر عن حمكمة �لعدل �لدولية، و�أ�صبح   
4

يطّوق �لقد�ص ب�صكل كامل و�صّم مزيد�ً من �الأر��صي يف م�صار �متد لنحو 750 كم.

و�صف عام جلد�ر �لف�صل �لعن�رشي، مركز �ملعلومات �لوطني �لفل�صطيني - وكالة وفا، �نظر:  
5

https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=4105

)درا�شات  الدولية  العدل  حمكمة  فتوى  الإ�رضائيلي:  العازل  اجلدار  )حمرر(،  �لقا�صم  م�صطفى  �أني�ص   
6

ون�شو�س( )بريوت: مركز در��صات �لوحدة �لعربية، 2007(، �ص 90-89.
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كبري،  �صجن  د�خل  �لفل�صطينيون  ي�صع  فاجلد�ر  �لفل�صطينيني.  �صكانها  من  و�إخالئها 

�إال باإذن  �أو �لتحرك بد�خله، معزولون عن �لعامل �خلارجي  ال ي�صتطيعون �خلروج منه 

 “�إ�رش�ئيل” �مل�صبق، يف �صيا�صة تهدف �إىل دفع �لفل�صطينيني �إىل �ال�صت�صالم لهذ� �لو�قع،
7
�أو �لرحيل عن �أر�صهم.

اجلدار ال�شتيطاين الإ�رضائيلي يف ال�شفة الغربية8

1. اجلذور الدينية للجدار يف العقيدة ال�شهيونية:

�لعرقي  �لنقاء  �أ�صطورة  �نعز�لية، مرجعيتها  باأنها عن�رشية  �ليهودية  �لعرقية  تت�صم 

من   Moses )Moshe( Hess ه�ص  مو�صيه  �ل�صهيونية  �ملفكر  كان  وقد  �ليهود،  لدى 

�أو�ئل �لد�عني �إىل فكرة �الأ�صا�ص �لبيولوجي يف طرحه للعرقية �ليهودية، حيث ي�صري �إىل 

وحدته  على  حافظ  �لب�رشي،  �جلن�ص  يف  �لرئي�صة  �الأعر�ق  من  هو  �ليهودي  “�لعرق  �أن: 

�نعز�يل م�صتقل عن  �صيا�صي  له كيان  باأن يكون  �لع�صور، وهو جدير   وثقافته على مر 

�ملرجع نف�صه، �ص 9.   
7

�صمري �صطارة، حملة �أوروبية �صد �جلد�ر و�مل�صتوطنات، �جلزيرة.نت، 2012/6/9.  
8
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�صائر �الأعر�ق”، وبذلك تاأ�ص�ص �لنظام �الإثنوقر�طي يف “�إ�رش�ئيل” �عتماد�ً على منظومة 

9
�لفكر �لعن�رشي يف �الأيديولوجيا �ل�صهيونية.

جنح كتبة �لتور�ة و�لتلمود يف غر�ص �أعمدة �لعن�رشية �الأربعة يف عن�رشية �ليهودية، 

و�لتع�صب  �لعن�رشي،  و�لف�صل  �لعن�رشي،  و�لتمييز  �لعن�رشي،  �لتفوق  وهي: 

�لعن�رشي.

تعّد �ل�صهيونية �أن �ليهودية لي�صت جمرد دين، و�إمنا هي قومية، فال�صهيونية يف نظر 

�أتباعها وموؤيديها هي حركة حترر قومي لليهود، و�ليهودية هي �لوجه �لديني لل�صهيونية، 

و“�إ�رش�ئيل” هي �لتج�صيد �لعملي لل�صهيونية، كما نادى بها رجال �ال�صتعمار �الأوروبي 

و�ال�صتعمار �ال�صتيطاين �ليهودي، ومتتلئ �لتور�ة و�لتلمود بعبار�ت �الختيار و�لتفوق، 

وق�ص�ص �الإبادة �جلماعية، و�النتقام، و�لعدو�ن، و�ال�صتعالء، وجعلت �ل�صهيونية من 

�لذي  يهوه  “�أنا  �لتور�ة:  يهوه يف  فل�صطني، كقول  غزو  لتبير  �أ�صا�صاً  �لدينية  �ملنطلقات 

لـه �صعباً خا�صاً فوق  �لرب لكي تكون  “... وقد �ختارك  �ل�صعوب”، وقوله:  ميزكم عن 

10
جميع �ل�صعوب”.

للمفاهيم  �متد�د�ً  فل�صطني؛  يف  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  دولة  تقيمه  �لذي  �جلد�ر  ُيعّد 

�ل�صائدة يف �لفكر �ليهودي، وي�صري �ملفكر �ليهودي �إ�رش�ئيل �صامري Israel Shamir باأن 

�لكلمات  ع�رش�ت  �لعبية  �للغة  يف  فنجد  �ليهودية،  �لنظرية  جتليات  �أق�صى  هو  �جلد�ر 

�أن  كما  �لثلج.  تعني  كلمات  من   Eskimo �الأ�صكيمو  لغة  يف  مما  �أكرث  �جلد�ر  تعني  �لتي 

�لغربي  �لب�ق، �حلائط  “حائط �ملبكى”، وفق ت�صميتهم حلائط  �ليهود هو  �أقد�ص رموز 

Wall Street، و�أول ما يبنونه  للم�صجد �الأق�صى، و�صارعهم �ملف�صل هو وول �صرتيت 

هو جد�ر لف�صلهم عن غريهم، كما �أن �لكتابة �لوحيدة �ملقد�صة لديهم من �ملعبد �ليهودي 

لي�صت �لو�صايا �لع�رش �أو �لتعاليم �الأخالقية، بل هي قطعة من جد�ر كتب عليها: “يا غري 

 
11

�ليهودي، �إن �جتزت هذ� �جلد�ر فلن تلوم �إال نف�صك من موتك �ملوؤمل”.

 Israel Shahak, Jewish History, Jewish Religion: The weight of Three Thousand Years )Virginia,  
9

London: Pluto Press, 1994(.

�لتور�ة، �صفر �لتثنية، �آية 14.  
10

،)2007 و�لن�رش،  للدر��صات  كنعان  د�ر  )دم�صق:  �ل�صعدون  نا�رشة  ترجمة  اجلليل،  اأزهار  �صامري،  �إ�رش�ئيل   
11 

�ص 127-126.
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�أهم  وكانت  �ل�صهيوين،  �الأيديولوجي  �لفكر  ملعتقد�ت  جت�صيد�ً  �جلد�ر  ت�صييد  كان 

�لذي  �جلد�ر  و�رتبط  �لتور�ة”،  حول  جد�ر�ً  )�أن�صئ(  “�بِن  �ليهودية  �لتعاليم  يف  موعظة 

يتد على نحو 750 كم يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة بنظام �لتحذير ذ�ته، �لذي وجد 

منطقة   - �ملوت  “خطر  �ملختلفة:  باللغات  �لتحذير  لوحات  خالل  من  �جلد�ر  قطعة  على 

12
ع�صكرية، كل من يعب �أو يلم�ص �جلد�ر يعر�ص نف�صه للخطر”.

 Ze’ev Jabotinsky �نطلق ر�ئد� �حلركة �ل�صهيونية هريتزل وزئيف جابوتن�صكي 

�أن  �إىل  هريتزل  ي�صري  فبينما  �الأجنا�ص،  نظرية  من  باجلدر�ن  �ملحاطة  �لدولة  روؤية  يف 

 عّب جابوتن�صكي عن 
13

يهود �ليوم هم �أملان بالدرجة �الأوىل، وجزء من �لثقافة �الأملانية،

“نحن  فيقول:  �ل�رشقية،  �لقيم  و�زدر�ء  �لبي�صاء،  �الأجنا�ص  �إىل  باالنتماء  ذ�تها  �ملنظومة 

14
�ليهود ال �صلة لنا بال�رشق، ويجب كن�ص �لروح �لعربية خارج �أر�ص �إ�رش�ئيل”.

توىل جابوتن�صكي �ل�صابط يف �جلي�ص �لبيطاين، �صمن �لوحدة �مللكية 38 للقنا�صة، 

وقاد   ،1918/11/2 يف  فل�صطني  نحو  توجهت  �لتي  �لبيطانية  �لع�صكري  �حلملة  قيادة 

للهجرة  �ملناه�صة  �لقد�ص،  يف  �لعربية  �ملظاهر�ت  لقمع   1920 �صنة  �لهاجانا  ع�صابات 

�ليهودية، و�ل�صيا�صة �لبيطانية، ووعد بلفور، ون�رش مقاالً باللغة �لرو�صية �صنة 1923 

15
بعنو�ن “�جلد�ر �حلديدي”، و�لذي �أ�صبح يدّر�ص �صمن �ملنهاج �لدر��صي �الإ�رش�ئيلي.

عنها  عّب  �لتي  �النعز�لية  �لرمزية  للحالة  جت�صيد�ً  و�مل�صتوطنات  �جلدر�ن  جاءت 

على  �لفل�صطينيني  الإجبار  و�صيلة  �جلد�ر  من  جابوتن�صكي  جعل  كما  بال�صور،  هريتزل 

�ملعا�رشون �الحتالل  قادة  �أما  �جلديد.  �ال�صتعماري  بالو�قع  و�لت�صليم   �خل�صوع 

�أوملرت، و�أريل �صارون، وبنيامني نتنياهو فقد و��صلو� �مل�رشوع  �إيهود بار�ك، و�إيهود 

ذ�ته باجلدر�ن، و��صتمر �مل�رشوع �ال�صتيطاين يف حتويل �الأر�ص �إىل حيٍّز جغر�يف خا�ص 

�صقر �جلبايل، جد�ر �لف�صل �لعن�رشي: حقائق و�أرقام، مركز �ملعلومات �لوطني �لفل�صطيني - وكالة وفا.  
12

مركز  )بريوت:   )10( فل�صطينية  كتب  �صل�صلة  �صايغ،  �صعبان  هيلد�  ترجمة  هرتزل،  يوميات  �صايغ،  �أني�ص   
13

�الأبحاث، منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، 1968(، �ص 105.

موؤ�ص�صة )�لقاهرة:  عفيفي  نا�رش  ترجمة  العربي،  والعامل  اإ�رضائيل  احلديدي:  اجلدار  �صالمي،  �آيف   
14 

روز �ليو�صف، 2001(، �ص 19.

،)2002 �لعامة،  �لثقافية  �ل�صوؤون  د�ر  )بغد�د:  ال�شهيونية  العن�رضية  التوراتية  اجلذور  �أمني،  بديعه   
15 

�ص 91-90.
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�لطبيعية،  و�ملو�رد  �الأر��صي  على  �ل�صيطرة  عب  �لفل�صطينيني،  عن  معزول  باليهود، 

16
وق�رُش حّق ��صتعمالها و�النتفاع بها للم�صتوطنني �ليهود فقط.

�لكلمات  منظومة  من  جزء�ً  �ليهودي  �النعز�ل  ل�صيا�صة  �لكولونيالية  �للغة  باتت 

و�مل�صطلحات �ملتد�ولة يف �ل�صفة �لغربية، هذه �لكلمات �لتي تتد�ول من جي�ص �الحتالل 

و�لهوية،  �جلي�ص،  مثل:  �لفل�صطينيني،  ذ�كرة  يف  حمفورة  �أ�صبحت  �لع�صكرية  و�ملحاكم 

و�جلد�ر،  و�ملناطق،  و�إغالق،  وحاجز،  �ملرور،  وينع  �لدخول،  وممنوع  و�لت�رشيح، 

و�لتعليم،  و�لزر�عة،  و�لبناء،  �حلركة،  من  �لفل�صطينيني  �لكلمات  هذه  ترجمة  متنع  كما 

و�ل�صفر، و�لعمل، وزيارة �الأهل، ونقل �ملياه، و�لرعي، ودفن �ملوتى، ولكنها يف �ملقابل ال 

17
متنع �مل�صتوطن �ليهودي �لذي ��صتقر يف �ملكان ذ�ته من فعل �أي �صيء يريده.

ي�صاف �إىل ذلك �الأحزمة �ل�صلكية �ل�صائكة �لتي متنع �لفل�صطينيني من �لتنقل ودخول 

مناطق ال ح�رش لها من �ملو�قع �جلغر�فية، و�لطبيعية، و�الأثرية، وينابيع �ملياه، و�الأر��صي 

�أحيطت  وكما  و�ملر�عي.  �لزر�عية  و�الأر��صي  و�لدينية،  �لتاريخية  و�ملقامات  �خلا�صة، 

�أي�صاً �لقرى �لتي دمرها �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �صنة 1967 مثل: بيت نوبا وعمو��ص بهذه 

�الأ�صالك �ل�صائكة.

�إ�رش�ئيلي  و�أ�صبح �حليز �جلغر�يف يف �ل�صفة �لغربية �ملحتلة ملكاً لكل قائد ع�صكري 

�الإقليمية  �ملجال�ص  به  وتت�رشف  �الإ�رش�ئيلية،  �الآثار  د�ئرة  يف  م�صوؤول  �أو  مياه  خبري  �أو 

تكون  بينما  �لفل�صطينيني،  وجه  يف  �صتغلق  �لتي  �ملناطق  يقررو�  �أن  لهم  للم�صتوطنات، 

18
متاحة للم�صتوطنني يف �لتنقل و�حلركة و�متالك ما يرغبون به.

خلود عموره، “قر�ءة يف فكر �الأب �ملوؤ�ص�ص لليمني �ل�صهيوين زئيف جابوتن�صكي: تنظري�ً وممار�صة،” موقع   
16

https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=1165997 :صبكة فل�صطني للحو�ر، 2015/2/25، �نظر�

رجا �صحاده، قانون املحتل: اإ�رضائيل وال�شفة الغربية، �ص 161-138.   
17

�صالح عبد �جلو�د، الأوامر الع�شكرية الإ�رضائيلية.  
18
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اجلدار ال�شتيطاين الإ�رضائيلي وطرق الف�شل العن�رضي يف ال�شفة الغربية

تبلغ م�صاحة �الأغو�ر �لفل�صطينية نحو 30% من �ل�صفة �لغربية، وهي من �صمن �أهم 

با�صتثناء  �الأغو�ر  و�أ�صحت  �الإ�رش�ئيلي،  �لع�صكري  للنظام  تخ�صع  �لتي  �ملغلقة  �ملناطق 

مدينة �أريحا وعدد قليل من �لقرى �ملحيطة، منطقة ع�صكرية مغلقة ينع دخول �ل�صكان 

يف  مركزية  مكانة  �الأغو�ر  �حتلت   
19

جد�ً. معقد  ت�صاريح  بنظام  �إال  �إليها  �لفل�صطينيني 

منطقة   1967 �صنة  منذ  �الأغو�ر  �أ�صبحت  حيث  �الإ�رش�ئيلي،  �ال�صتيطاين  �مل�رشوع 

�ل�صكانية  �لتجمعات  و�أ�صحت  �حل�رشي،  �ليهودي  و�ال�صتثمار  لال�صتيطان  خم�ص�صة 

20
�لفل�صطينية حما�رشة ومقيدة بالتو�صع �لعمر�ين.

�أدت هذه �ل�صيا�صات �ال�صتيطانية �إىل تر�جع عدد �ل�صكان يف �الأغو�ر، وباتت �الأقل عدد�ً 

يف حمافظات �ل�صفة �لغربية �لـ 11، على �لرغم من �أنها �الأكب م�صاحة بينها، وقّدر مركز 

 
21

�الإح�صاء �لفل�صطيني عدد �لفل�صطينيني �لقاطنني يف �الأغو�ر بنحو 113 �ألف فل�صطيني؛

�ملرجع نف�صه، �ص 395 و441.  
19

حممد �أبو �لفحم، ال�شتيطان: خليا �رضطانية، �ص 49-47.  
20

�جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، �إح�صاء�ت �صنوية، �نظر:  
21

https://www.pcbs.gov.ps/site/lang__ar/803/default.aspx  
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�لزر�عية،  �الأر��صي  �إىل  �لو�صول  من  �حلرمان  ويكابدون  و�لطرد،  �لتهجري  يعانون 

م�صدر رزق �لفل�صطينيني �لوحيد، ومما دفعهم �إىل �لرحيل.

�أد�ء وظيفتها؛  �ليهودية” من  “�لدولة  �أد�ة لتمكني  �ل�صهيونية  �الأيديولوجيا  �أ�صحت 

�جلد�ر  وهو  �لعن�رشية،  �الأفكار  من  وجد�ر�ً  �ليهود،  للمهاجرين  �لعرقي  �لنوع  بحفظ 

ذ�ته �لذي �أقيم حلفظ �ملجتمع �ليهودي من �الختالط بالفل�صطينيني، عّب عن ذلك زعيما 

تكون  �أن  �لنوع”  “حفظ  لدولة  �أر�د�  حيث  وجابوتن�صكي  هريتزل  �ل�صهيونية  �حلركة 

جابوتن�صكي  و�أدرك  الأوروبا،  �لو�قي  �ل�صور  من  جزء�ً  تكون  و�أن  باجلد�ر،  حماطة 

��صتحالة ت�صليم �لعرب بوجود “دولة يهودية” يف فل�صطني، بقوله: “ال �أحد من �ل�صكان 

بقي  طاملا  �مل�صتوطنني  �صيحارب  �ل�صعب  و�أن  باال�صتيطان،  �لقبول  ي�صتطيع  �الأ�صليني 

لديه �أمل يف �لتخل�ص منه، و�أن قبول �لفل�صطينيني لل�صهيونية هو �أمر م�صتحيل”، ولذلك 

22
تبنى فكرة ت�صييد �جلد�ر.

�مل�صتوطنات  بناء  فقبل  �ملفرت�ص،  �ليهودي  �لبناء  حول  �صياجاً  “�إ�رش�ئيل”  �أقامت 

قبل  �ال�صتيطان  عمليات  �أوىل  بد�أت  وهكذ�  �ل�صائكة،  باالأ�صالك  ت�صييجها  يجري  �أ�صبح 

�مل�صيجة  �مل�صتوطنات  �نت�رشت  �لبيطاين  �النتد�ب  وخالل  �الأوىل،  �لعاملية  �حلرب 

 Gil Eyal باالأبر�ج و�الأ�صو�ر، وهكذ� �أقيمت مدينة تل �أبيب �صنة 1906. وي�صري غيل �إيال

بل  عربي،  خطر  من  هرباً  �أبيب  تل  �إىل  �ليهودي  �جلماعي  �النتقال  يكن  مل  �أنه  كتابه  يف 

 �أر�د موؤ�ص�صوها �لهرب من وجه �للغة، و�لثقافة، و�لقيم �لعربية �لتي متيز بها �ملكان يف

23
مدينة يافا.

بعد �حتالل �حلركة �ل�صهيونية كامل فل�صطني �صنة 1967، �أ�صبحت �ل�صفة �لغربية 

ف�صاًء رحباً ملمار�صة طقو�ص �النعز�ل عن �لفل�صطينيني و�ال�صتيالء على �أر�صهم؛ فبد�أت 

�ال�صتيطانية  �لطرق  و�صّق  �ملغلقة،  �لع�صكرية  �ملناطق  و�إقامة  �مل�صتوطنات،  بناء  �أعمال 

�ملخ�ص�صة ح�رش�ً ال�صتعمال �مل�صتوطنني �ليهود يف �ل�صفة �لغربية. وُتعّد �ل�صيطرة على 

حظيت  عليا  ��صرت�تيجية  �أهد�فاً  �مل�صتوطنات  و�إقامة  �لقد�ص،  و�صّم  �ملحتلة،  �الأر��صي 

�أن �لعقبة �لوحيدة �لتي حالت دون ��صتكمال هذ� �مل�رشوع  �ليهودي، يف حني  باالإجماع 

خلود عموره، “قر�ءة يف فكر �الأب �ملوؤ�ص�ص لليمني �ل�صهيوين زئيف جابوتن�صكي: تنظري�ً وممار�صة.”  
22

غيل �إيال، نزع ال�شحر عن ال�رضق، ترجمة ح�صن خ�رش )ر�م �هلل: �ملركز �لفل�صطيني للدر��صات �الإ�رش�ئيلية   
23

“مد�ر”، 2009(، �ص 136-120.
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�لكثيف،  �لفل�صطيني  �لوجود  حيث  �ل�صكانية،  �لديوجر�فية  �مل�صكلة  هي  �ال�صتعماري؛ 

24
وخ�صو�صاً يف مرتفعات �ل�صفة �لغربية.

طرد  بهدف  �ملمكنة  �لو�صائل  جميع  ��صتعمال  �إىل  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  دولة  جلاأت 

و�أ�صدرت  وح�صية،  ع�صكرية  �إجر�ء�ت  فا�صتخدمت  وقر�هم،  مدنهم  من  �لفل�صطينيني 

�الأو�مر �لع�صكرية و�لت�رشيعات �لعن�رشية �لتي حترم �لفل�صطينيني من حقهم يف �ل�صكن 

و�الإقامة.

�أدت �صيا�صة �لرت�ن�صفري و�لتطهري �لعرقي و�ملكاين �إىل طرد 750 �ألف فل�صطيني من 

�الأر��صي �لتي �حتلت �صنة 1948، وفيما بعد طرد نحو 400 �ألف فل�صطيني خالل حرب 

�عتمد  �لذي  �الإحاليل،  �لكولونيايل  �ال�صتعمار  �الإجر�ء�ت مع  1967، وتر�فقت هذه  �صنة 

25
�ال�صتيطان لل�صيطرة على �حليّز �جلغر�يف �لفل�صطيني.

�لقرن  �لفل�صطينيني خالل ت�صعينيات  �لتخطيط لالنف�صال عن  بد�أت دولة �الحتالل 

�لع�رشين؛ وذلك عب �إقامة مئات �مل�صتوطنات، و�ملو�قع �لع�صكرية، من خالل م�صادرة 

تربط  �لتي  �لطرق  �صبكات  �إقامة  عب  وكذلك  �لفل�صطينية،  و�الأر��صي  �لدومنات  �آالف 

�ال�صتعماري  باملركز  وت�صلها  �لغربية،  �ل�صفة  د�خل  ببع�صها  �ال�صتيطانية  �لتجمعات 

�لطرق،  بهذه  حماطة  �لفل�صطينية  �ل�صكانية  �لتجمعات  و�أ�صحت  �الأخ�رش،  �خلط  د�خل 

26
و�لتي خ�ص�ص �جلزء �الأكب منها لعبور �مل�صتوطنني �ليهود دون غريهم.

�جلد�ر  باإقامة  قر�ر�ً   2002 يونيو  حزير�ن/  يف  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  جمل�ص  �تخذ 

�ال�صتيطاين، و�لذي يُعدّ �أخطر �نعطافة يف �لق�صية �لفل�صطينية بعد حرب 1948، و�صكل 

ذروة �لن�صاط �ال�صتيطاين يف فل�صطني، حيث �صّم �لقد�ص وعزلها عن حميطها �لفل�صطيني، 

27
وقطع �أو�صال �ل�صفة �لغربية على نحو يظهر عن�رشية �الحتالل.

نور �لدين م�صاحله، اأر�س اأكرث وعرب اأقل: �شيا�شة “الرتان�شفري” الإ�رضائيلية يف التطبيق، 1996-1949   
24

)بريوت: موؤ�ص�صة �لدر��صات �لفل�صطينية، 1997(، �ص 225-191.

ندى �ل�صقيفي �ملريني، الكيان ال�شهيوين بني “يهودية الدولة” وانهيارها )بريوت: مركز باحث للدر��صات   
25

�لفل�صطينية و�ال�صرت�تيجية، 2011(، �ص 155.

ال�شفة  الإ�رضائيلي يف  ال�شتيطان  للدر��صات و�ال�صت�صار�ت،  �لزيتونة  – مركز  �الأر�صيف و�ملعلومات  ق�صم   
26

الغربية 1993-2011، �ص 54-31.

 Joseph B. Schechtman, Fighter and Prophet: The Vladimir Jabotinsky Story: The Last Years  
27

1923-1940 )New York: Thomas Yoseloff, 1961(, p. 324.
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يهدف �جلد�ر �إىل �صّم نحو 80% من �مل�صتوطنني �لقاطنني يف �ل�صفة �لغربية، و�صّم 

�لفعلي على  لال�صتيالء  1948، متهيد�ً  �إىل حدود دولة �الحتالل بعد حرب  �مل�صتوطنات 

�ملو��صالت  و�صبكات  �مل�صتوطنات،  لهذه  �ملرت�مي  فاالنت�صار  �ملحتلة.  �لغربية  �ل�صفة 

�لكاملة  �ل�صيطرة  �إىل  جميعها  �أدت  �ملكاين  �لتطهري  جد�ر  �إقامة  �إىل  �إ�صافة  بها،  �مللحقة 

على �حليز �جلغر�يف �لفل�صطيني، وتفكيك �الإقليم �ملحتل ب�صكل ي�صتحيل معه �إقامة دولة 

فل�صطينية م�صتقلة مت�صلة جغر�فياً، يف �نتهاك خطري حلق �ل�صعب �لفل�صطيني يف تقرير 

28
�مل�صري.

خطو�ت  �تخاذ  �رشورة  توؤكد  �الإ�رش�ئيلية  �الأكاديية  و�الأبحاث  �لدر��صات  جاءت 

ويف  �لفل�صطيني،  �لديوجر�يف  �لتفوق  دون  للحيلولة  �لعرب؛  �ل�صكان  لعزل  فورية 

يف   Arnon Soffer �صوفري  �أرنون  حيفا  جامعة  يف  �جلغر�فيا  �أ�صتاذ  ي�صري  �ل�صدد  هذ� 

 Israel, و�حتماالت  خماطر   2020-2000 ديوغر�فياً  “�إ�رش�ئيل  بعنو�ن:  در��صة 

Demography 2000-2020 Dangers and Opportunities”، �إىل �أن ن�صبة �ل�صكان 

وتنتهي  فل�صطني،  يف  �ليهود  ن�صبة  هي   %42 مقابل   %58 �صتكون   2020 �صنة  �لعرب 

�لدر��صة بخال�صة مفادها �أن �لوجود �ل�صهيوين يف فل�صطني �صوف ينتهي طبيعياً �إذ� مل 

تتخذ “�إ�رش�ئيل” خطو�ت فورية تتمثل يف �لف�صل �لتام عن �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، 

و�صورية لبنان  حدود  على  �لقائمة  كتلك  كهربائية  و�أ�صيجة  جدر�ن  بناء  �إىل  تبادر   و�أن 

�لد�فع  هي  �خلطة  هذه  وكانت  يهودية”،  “دولة  وجود  ��صتمر�رية  �صمان  �أجل  من 

29
�لرئي�صي نحو تنفيذ م�رشوع �جلد�ر �ال�صتيطاين �صنة 2002.

نحو  �صعياً  و�إمنا  فقط،  �ليهودية  للقومية  دولة  �إقامة  لفكرة  جت�صيد�ً  �جلد�ر  يكن  مل 

تدمري �جلماعات �الإن�صانية �لفل�صطينية، �الأمر �لذي د�أبت على تنفيذه �لدول �ال�صتعمارية 

�ل�صكان  �إبادة  �إىل  ��صتعماري ي�صعى  �إىل و�قٍع عن�رشي  �لع�صور، وي�صتند ذلك  على مّر 

�الأ�صليني، و�لق�صاء عليهم عب �صتى و�صائل �لتطهري �لعرقي و�الإبادة �جلماعية، �صعياً 

30
نحو تكري�ص �لنظام �ال�صتعماري �ال�صتيطاين �لقائم يف فل�صطني.

عاطف دغل�ص، �صم �مل�صتوطنات.. �مل�رشوع �ملبدد حللم دولة فل�صطني، �جلزيرة.نت، 2018/1/1.  
28

�أرنون �صوفري، اإ�رضائيل دميوغرافياً 2000-2020: خماطر واحتمالت، ترجمة حممد غانيم، �صل�صلة �أور�ق   
29

�إ�رش�ئيلية )7( )ر�م �هلل: �ملركز �لفل�صطيني للدر��صات �الإ�رش�ئيلية “مد�ر”، 2001(، �ص 41-23.

�إيالن بابيه، التطهري العرقي يف فل�شطني، ترجمة �أحمد خليفة )بريوت: موؤ�ص�صة �لدر��صات �لفل�صطينية، 2007(،   
30

�ص 223-97.
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�أن  على  �لقائم  العتقادهم  جت�صيد�ً  لـ“�إ�رش�ئيل”  و�الأيديولوجي  �ملادي  �لبناء  جاء 

�لتطهري �لعرقي حاجة �إلهية ورغبة يهودية، وت�صتند “�إ�رش�ئيل” على �لقيم �لتي �نبثقت 

�لذي  �الفرت��ص  وهذ�  و�الآلهة،  �ليهودي  بني  عقدت  و�لتي  �لتور�تية،  �لعهدية  فكرة  من 

 ومن خالل 
31

مّهد لها �أن متار�ص �صتى فظائع �لتطهري �لعرقي من �أجل بناء �مل�صتوطنات،

ذلك تاأكدت مفاهيم �النعز�ل عن �الآخرين كتعبري عن �لقد��صة.

�لفل�صطيني،  لل�صعب  �الأ�صا�صية  �حلقوق  �الإ�رش�ئيلية  و�مل�صتوطنات  �جلد�ر  ينتهك 

وتاأكيد�ً على ذلك �عتمدت �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة �صنة 1975 على قر�رين مهمني 

حول ق�صية فل�صطني؛ هما �لقر�ر رقم 3376، و�لقر�ر رقم 3379، ويت�صمنان �لتاأكيد على 

�حلقوق �لثابتة غري �لقابلة للت�رشف لل�صعب �لعربي �لفل�صطيني، مبا يف ذلك حقه يف تقرير 

�ل�صهيونية،  3379 على عن�رشية �حلركة  �لقر�ر  �أكد  �إذ  �لعودة و�ل�صيادة.  م�صريه ويف 

�لتاأكيد  �لقر�ر�ن  ج�صد  وكما   
32

�لعن�رشي، و�لتمييز  �لعن�رشية  �أ�صكال  من  �صكل  و�أنها 

�لدويل على عد�لة ق�صية فل�صطني، وعّب� عن �رشعية �لن�صال �صّد �ال�صتعمار �الإ�رش�ئيلي 

يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة. 

تاريخ  يف  ظهرت  �لتي  �لعن�رشية  �حلركات  �أ�صو�أ  �ل�صهيونية   3379 �لقر�ر  عّد 

�لنظم  ومع  �أملانيا،  يف  �لنازية  مع  �ل�صهيونية  تعاون  مع  �لقر�ر  وتز�من  �لب�رشية، 

�لعن�رشية و�لدكتاتورية، وب�صكل خا�ص نظام �الأبارتهايد يف جنوب �إفريقيا، وممار�صة 

“�إ�رش�ئيل” لالإبادة �جلماعية لل�صعب �لفل�صطيني، وم�صادرة �أر�صه وممتلكاته، وبررت 
 1904 �لقر�ر  منها  �ل�صابقة،  �لقر�ر�ت  من  بالعديد   3379 �لقر�ر  �إ�صد�ر  �ملتحدة  �الأمم 

3151 رقم  و�لقر�ر  �لعن�رشي،  �لتمييز  �أ�صكال  جميع  على  �لق�صاء  ب�صاأن   1963  �صنة 

يف �لعن�رشي  و�لنظام  “�إ�رش�ئيل”  بني  �لوثيق  �لتعاون  �إد�نة  حول   1973  �صنة 

للمر�أة  �لدولية  لل�صنة  �لعاملي  �ملوؤمتر  عن  �ل�صادر  �لقر�ر  �إىل  و��صتندت  �إفريقيا،  جنوب 

World Conference of the International Women’s Year، يف �ملك�صيك �صنة 1975، 

و�ال�صتقالل  �لتحرر  حتقيق  يتطلبان  �لدوليني  و�ل�صلم  “�لتعاون  �أن  فيه  جاء  و�لذي 

مل�شتقبل  التف�شيلية  خطتها   :2020 اإ�رضائيل  يف:  �ليهودية،”  �لدولة  يف  يهودية  “قيم  �إليعازر،  د�نيئيل   
31

،)2005 �إليا�ص �صوفاين وهاين عبد �هلل )بريوت: مركز در��صات �لوحدة �لعربية،   الدولة واملجتمع، ترجمة 

�ص 298-273. 

�أحمد ع�صمت 1975–1981، تقدمي  الإ�رضائيلي:   – الأمم املتحدة ب�شاأن فل�شطني وال�رضاع العربي  قرارات   
32 

عبد �ملجيد )بريوت: موؤ�ص�صة �لدر��صات �لفل�صطينية، 1994(، �ملجلد 2، �ص 9. 
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و�لف�صل  و�ل�صهيونية،  �الأجنبي،  و�الحتالل  �جلديد  �ال�صتعمار  و�إز�لة  �لقوميني، 

بكر�مة  �العرت�ف  وكذلك  �أ�صكاله،  بجميع  �لعن�رشي  و�لتمييز  )�أبارتهايد(،  �لعن�رشي 

33
�ل�صعوب وحقها يف تقرير �مل�صري”.

و��صتندت �جلمعية �لعامة �إىل قر�ر �لقمة �الإفريقية �لـ 12 يف كمباال �صنة 1975 وجاء 

�إ�رش�ئيل و�لنظامني �لعن�رشيني  “�إن �لنظام �لعن�رشي �حلاكم يف فل�صطني �ملحتلة،  فيه: 

�حلاكمني يف زيبابوي وجنوب �إفريقيا ترجع �إىل �أ�صل ��صتعماري و�حد تهدف �إىل �إهد�ر 

34
كر�مة �الإن�صان”.

2. اجلدار ال�شتيطاين يف حمافظة القد�س:

تر�فق تخطيط �جلد�ر �ال�صتيطاين مع نظام �لتخطيط �ملكاين ملدينة �لقد�ص كم�رشوع 

�الأر�ص  على  لل�صيطرة  �ال�صتيطانية  �لو�صائل  �أ�صد  من  �جلد�ر  وُيعّد  جيو–�صيا�صي، 

وتطهريها من �لفل�صطينيني، ولتحقيق �الأكرثية �ليهودية يف �ملدينة. نتيجة لهذه �الإجر�ء�ت 

مل يعد �لفل�صطينيون ي�صيطرون �إال على 7% من �مل�صاحة �لكلية للمدينة، وي�صكل م�رشوع 

�لتخطيط �ملكاين يف �لقد�ص جوهر �ل�صيا�صة �لديوجر�فية �ل�صهيونية؛ �لهادفة �إىل طرد 

�لفل�صطينيني نحو معازل �أن�صاأها �الحتالل يف �ل�صفة �لغربية، و��صتمرت عملية �لتطهري 

�أ�صكال �لتطهري �لعرقي، و�لذي بد�أته �ملنظمات �ل�صهيونية خالل  �أحد  ُيعّد  �ملكاين �لذي 

�ل�صنو�ت 1947-1949، و��صتكملته خالل �لعدو�ن يف حرب �صنة 1967، من خالل عزل 

�الأحياء و�لقرى �لعربية خارج �جلد�ر، و�صّم �مل�صتوطنات �إىل حدود بلدية �لقد�ص، لت�صكل 

35
ثقالً ديوجر�فياً ي�صمن �لتفوق �ل�صكاين �ليهودي.

 ،2002 �صنة  �ال�صتيطاين  �جلد�ر  بت�صييد  �لنهائي  �لقر�ر  “�إ�رش�ئيل”  �تخذت  عندما 

حددت �ملرحلة �الأوىل )�أ( الإقامة �لقطاع �ملمتد من �صمال مدينة جنني حتى م�صتوطنة �ألكانا 

�لقد�ص؛  جد�ر  من  �الأوىل  �ملرحلة  �إقامة  قر�ر  فاتخذت  كم،   110 بطول  قلقيلية  منطقة  يف 

،)1995 �لعربي،  �لكاتب  د�ر  )دم�صق:  الدولية  وال�رضعية  الإ�رضائيلي  العربي  ال�رضاع  ح�صني،  غازي   
33 

�ص 120-119.

عدنان كيايل )مرتجم(، ال�شهيونية حركة عن�رضية: اأبحاث موؤمتر طرابل�س حول ال�شهيونية والعن�رضية   
34

)بريوت: �ملوؤ�ص�صة �لعربية للدر��صات و�لن�رش، 1979(، �ص 119.

Ilan Pappe, The Ethnic Cleaning of Palestine, pp. 97-117, and 175-223.  
35
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بطول 22 كم من �ملنطقة �ل�صمالية و�جلنوبية من �أ�صل 180 كم، الإحكام ح�صار �ملدينة 

 
36

وعزلها عن حميطها �لفل�صطيني، و�جلغر�يف، و�الإن�صاين، و�لتاريخي.

عزل اجلدار ال�شتيطاين للمنازل الفل�شطينية يف ال�شفة الغربية

من  �ملدينة  الإفر�غ  �لهادف  �لتهويدي؛  �مل�رشوع  ذروة  �لقد�ص  حول  �جلد�ر  وُيعّد 

خمطط  ر�صمت  �مل�صتوطنات  من  �أطو�ق  ثالثة  و�أقيمت  �ال�صتيطان،  عب  �لعرب  �صكانها 

�جلد�ر كما يلي:

�لطوق �ال�صتيطاين �الأول: يقع د�خل �لبلدة �لقدية للقد�ص، ويتد من حارة �ليهود  �أ. 

جنوباً، وحتى �حلديقة �لوطنية �ملحيطة ب�صور �لقد�ص من �ل�رشق و�جلنوب.

�لطوق �ال�صتيطاين �لثاين: �أقيم �رشق �لقد�ص الإحاطة �ملدينة من �جلهات كافة، حيث  ب. 

ف�صل �ملدينة ب�صكل كامل عن �لتجمعات �لفل�صطينية، ومنع �لتو�صع �لعمر�ين �لعربي 

ب�صجات  حي  �الأحياء:  هذه  ومن  باملدينة،  �أحاطت  ��صتيطانياً  حياً   11 و�أقيم  فيها، 

37
زئيف، وعطاروت Atarot، و�جلامعة �لعبية.

�لطوق �ال�صتيطاين �لثالث: وي�صمى م�رشوع “�لقد�ص �لكبى”، وي�صم كل من كفار  ج. 

38
عت�صيون، وجيلو، ويقيم يف هذه �لتجمعات �ال�صتيطانية نحو 300 �ألف م�صتوطن.

�أ�صعد غامن )حمرر(، تقرير “مدار” ال�شرتاتيجي 2005: امل�شهد الإ�رضائيلي يف العام 2004 )ر�م �هلل: �ملركز   
36

�لفل�صطيني للدر��صات �ال�رش�ئيلية “مد�ر”، 2005(، �ص 56-55.

خالد عايد، �شيا�شة اإ�رضائيل يف املناطق الفل�شطينية املحتلة، �ص 106-102.  
37

حممد مطر �لنخال، مرتوبوليت القد�س ال�رضقية )�لقد�ص: جمعية �لدر��صات �لعربية، 1993(، �ص 35-30.  
38
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دومناً،   16,261 نحو   1948 �صنة  نهاية  �لقد�ص  يف  �ملحتلة  �ملناطق  م�صاحة  كانت 

وبد�أت  �لقد�ص،  �رشقي  “�إ�رش�ئيل”  �حتلت   1967 يونيو  حزير�ن/  حرب  �ندالع  وبعد 

حدود  تو�صيع  عن  �الإعالن  وجرى  مت�صارعة،  بوترية  �ملدينة  د�خل  �لتهويد  عمليات 

مع  �الأر�ص  من  ممكنة  م�صاحة  �أكب  على  لل�صيطرة  1967/6/28؛  يف  وتوحيدها  �ملدينة 

 حدود بلدية �لقد�ص
39

 �أقل عدد ممكن من �ل�صكان �لفل�صطينيني، ور�صم رحبعام زئيفي

�إىل  
2
كم  6.5 من  م�صاحتها  فات�صعت  فل�صطينية،  وبلدة  قرية   28 �أر��صي  م�صادرة   عب 

40
.
2
126 كم

على  �ل�صيطرة  هو  �لقد�ص  يف  �لعمر�ين  �لتخطيط  نظام  من  �الأ�صا�صي  �لهدف  كان 

�الأر��صي �لعربية وطرد �لفل�صطينيني منها، وجرى تخطيط ذلك من خالل جلنة ع�صكرية 

ي�صغل  كان  �لذي  زئيفي  رحبعام  �للو�ء  وبقيادة  د�يان،  مو�صيه  �جلرن�ل  �إ�رش�ف  حتت 

باأقل  يهودية  �أكرثية  �إيجاد  �إىل  �خلطة  وتهدف  �لعامة،  �الأركان  يف  �لعمليات  ق�صم  رئي�ص 

عدد من �لعرب، ومنع �أي �حتمالية للتطور �لعمر�ين �لعربي د�خل �ملدينة.

�لوقت  ويف   
41

�لرتخي�ص، عدم  بحجة  �لعربية  �ل�صكنية  �لوحد�ت  �آالف  هدم  جرى 

�لدوالر�ت  ماليني  �الحتالل  حكومة  ومتنح  �ال�صتيطانية،  �لوحد�ت  �آالف  �أقيمت  نف�صه 

على  �لدوالر�ت  مباليني  غر�مات  تفر�ص  بينما  �الأجل،  طويلة  �صكنية  كقرو�ص  لليهود 

وبات   
42

�لقد�ص، خارج  �لفل�صطينيني  لطرد  ترخي�ص؛  دون  �لبناء  بحجة  �لفل�صطينيني 

�لقد�ص.  �لعمر�ين مل�صاحة بلدية  13% من �حليز  �أقل من  �لفل�صطينيون ي�صيطرون على 

�ألف   70 نحو  طرد  �إىل  �لقد�ص؛  يف  �ملكاين  و�لتطهري  �ل�صكاين  �القتالع  �صيا�صة  �أدت  كما 

و�أدى  �لعربية،  �الأحياء  �جلد�ر  و�أخرج  �جلد�ر،  خلف  �ملدينة  خارج  مقد�صي  فل�صطيني 

�لقائد �لع�صكري �الإ�رش�ئيلي ملنطقة �لقد�ص يف �أثناء حرب 1967.  
39

نزيه بريك، “نظام �لتخطيط يف خدمة �ل�صيا�صة �الإ�رش�ئيلية �لقد�ص منوذجاً،” جملة ق�شايا اإ�رضائيلية، �ملركز   
40

�لفل�صطيني للدر��صات �الإ�رش�ئيلية “مد�ر”، ر�م �هلل، �لعدد 22، 2006، �ص 70.

حقوق  عن  للدفاع  �الأهلي  �الئتالف   ”،2007-1967 �لقد�ص:  يف  �ملنازل  “هدم  �لعربي،  �لفكري  �مللتقى   
41

�لفل�صطينيني يف �لقد�ص، �لقد�ص، �أيار/ مايو 2007، مركز �ملعلومات �لوطني �لفل�صطيني - وكالة وفا، �نظر:

http://info.wafa.ps/userfiles/server/pdf/HousingDemo07.pdf  

والحتياجات  واملعوقات  الواقع  القد�س:  يف  الإ�شكان  قطاع  امل�شكن:  على  �رضاع  خماي�صي،  ر��صم   
42

وال�شيا�شات املطلوبة )�لقد�ص: مركز �لتعاون و�ل�صالم �لدويل، 2006(، �ص 51-47.
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مدنية  جتمعات   6 و�أغلق  �لفل�صطيني،  و�القت�صادي  و�لثقايف  �الجتماعي  �النقطاع  �إىل 

43
فل�صطينية كبرية، كما عزل 40 قرية فل�صطينية يف حميط �لقد�ص.

على �الإ�رش�ئيلية  �ل�صيادة  فر�ص  مل�رشوع  ��صتكماالً  �ال�صتيطاين  �جلد�ر   جاء 

�ل�صفة �لغربية، عب �مل�صتوطنات و�ملناطق �لع�صكرية �ملغلقة، وهذ� ما �أدركه �لفل�صطينيون 

�لتعبري عن ذلك بو�صوح يف مقابلة مع  �أر�د �صارون  ومل يخفه قادة �ال�صتيطان، وحني 

�صحيفة هاآرت�ص Haaretz يف 2001/4/13 �رشح قائالً �إن:

و�ليد  وم�صتوطنة  وقرية  مدينة   1,400 �صيدنا  فقد  �أبد�ً،  تنتهِ  مل   1948 حرب 

�الأخرى مت�صك بال�صيف، و�خلريطة �لتي ر�صمتها منذ �صنو�ت طويلة وجت�صدت 

على �الأر�ص باملو�قع �ال�صتيطانية هي �لت�صوية �ملقبولة ال �صيء غريها، ال يكن 

�لتنازل عن خز�ن �ملياه �جلويف �لذي يدنا بثلث كمية حاجتنا من �ملياه، وال يكن 

�ل�صدفة،  قبيل  من  لي�ص  �مل�صتوطنات  موقع  �أن  كما  �الأردن،  غور  عن  �لتنازل 

مو�صوع  و�لقد�ص  �الأخ�رش،  للخط  �ملتاخمة  �الأر��صي  بكل  نحتفظ  �أن  ويجب 

خارج �إطار �لنقا�ص، �أنا ال �أوؤمن بنظرية نحن هنا وهم هناك، فنحن هنا و�أي�صاً 

44
هناك.

3. الطرق اللتفافية:45 نظام متييز عن�رضي متهيداً للجدار ال�شتيطاين:

تهدف �ل�صيا�صة �ال�صتيطانية �الإ�رش�ئيلية �إىل فر�ص �لوقائع على �الأر�ص؛ من خالل 

�ال�صتيطاين  للم�رشوع  و��صتكماالً  �لغربية.  �ل�صفة  �أنحاء  �صتى  يف  �مل�صتوطنات  �إقامة 

لرتبط  �لطرق،  من  و��صعة  �صبكة  باإقامة   1 �أو�صلو  �تفاق  ومنذ  �الحتالل  �صلطات  بد�أت 

م�صاريع  �أوىل  ُنفذت  حيث   ،1948 �صنة  �ملحتل  بالد�خل  وت�صلها  ببع�صها  �مل�صتوطنات 

�لطرق �اللتفافية بني �صنتي 1995 و1997.

�أو�صالها  وتقطيع  �لغربية،  �ل�صفة  تفكيك  يف  وظيفتها  �ال�صتيطانية  �لطرق  �أدت 

�أمنية  لدو�ٍع  �لطرق  �إقامة  تكن  ومل  للحياة،  قابلة  فل�صطينية  دولة  �إقامة  ينع  نحو  على 

عليان �لهندي، جدار الطرد يف القد�س: الواقع العملي لفر�س حل اإ�رضائيلي نهائي )�لقد�ص: �ملوؤمتر �لوطني   
43

�ل�صعبي للقد�ص، 2010(، �ص 18-9.

�آري �صفيط، “حو�ر مع �صارون”، ملحق �صحيفة هاآرت�س، 2001/4/13.  
44

�خلا�صة  �لفل�صطينيني  �أر��صي  على  �الحتالل  دولة  �أقامتها  �لتي  �ال�صتيطانية  �لطرق  هي  �اللتفافية:  �لطرق   
45

�ل�صكانية  بالتجمعات  �الإحاطة  �إىل  �لطرق  �أدت هذه  �لع�رشين؛  �لقرن  ت�صعينيات  �لغربية منذ مطلع  �ل�صفة  يف 

�لفل�صطينية وعزلها عن بع�صها، وتربط �مل�صتوطنات �الإ�رش�ئيلية ببع�صها �لبع�ص.
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�ملرور  تفادى  �لذي  �لديوجر�يف و�لهند�صي  �لنظام  �أ�ص�صت  بل  “�إ�رش�ئيل”؛  تتذرع  كما 

�لتو�صع  معه  ي�صتحيل  نحو  على  �لطوق  ي�صبه  مبا  بها  و�أحاطت  �لعربية،  بالتجمعات 

Meir Har-Zion �أحد  �لعمر�ين �لفل�صطيني، وتاأكيدً� على ذلك ي�صري مئري هارت�صيون 

�صباط �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي �صنة 1979: “ال �أقول �إنه يجب �أن ن�صع �لعرب يف �صاحنات 

�أن يعي�صو�  �أن ن�صتحدث و�صعاً بحيث ال يكون من �ملجدي لهم  لرتحيلهم، و�إمنا يجب 

46
هنا، و�أن يكون �لبديل �أن يرحلو� �إىل �أي دولة �أخرى”.

بنيامني  ومتيه   ،Shomron �صومرون  مثل  للم�صتوطنات  �الإقليمية  �ملجال�ص  �أدت 

Mete Beniamin دور�ً �أ�صا�صياً يف �إقامة �صبكات �لطرق، وحظي �مل�صتوطنون باأف�صلية 

 وجاءت 
47

حياتية على ح�صاب حما�رشة �لفل�صطينيني د�خل معازل وكانتونات متناثرة.

�جلد�ر  �إقامة  يف  �الأ�صا�ص  حجر  �صكلت  كما  �الإ�رش�ئيلية،  �ل�صيادة  لرت�صيخ  �لطرق  هذه 

�الأخ�رش،  �خلط  د�خل  �ال�صتعماري  باملركز  �مل�صتوطنات  ربط  بعد  وذلك  �ال�صتيطاين، 

لتنهي �إمكان �إقامة دولة فل�صطينية ذ�ت �صيادة، حيث منعت �لتو��صل �جلغر�يف و�الإثني 

48
غري �ليهودي يف �ل�صفة �لغربية.

تبدو مالمح نظام �لتمييز و�لف�صل �لعن�رشي �الإ�رش�ئيلي و��صحة، من خالل �لنظر 

يف �صبكة �لطرق �ال�صتيطانية �لتي �أن�صاأتها دولة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي يف �ل�صفة �لغربية 

�ملحتلة؛ حيث �أقامت دولة �الحتالل طرقاً ح�رشت حّق ��صتخد�مها لليهود فقط، ومنعت 

�لفل�صطينيني �لذين �صودرت �أر�صهم الإقامة هذه �لطرق من ��صتخد�مها، يف تعدٍّ �صارٍخ 

ف�صل  دولة  هي  �الحتالل  دولة  باأن  �إ�صايف  ودليل  �الإن�صانية،  و�حلقوق  �لقيم  جلميع 

ومتييز عن�رشي )�أبارتهايد( فاق نظريه يف جنوب �إفريقيا، ومل ي�صبق له مثيل يف تاريخ 

على  �حلقائق  فر�ص  �إىل  �لر�مية  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صيا�صة  مظاهر  �أبرز  جتلت   
49

�لب�رشية.

�ليهودية يف �ل�صفة �لغربية �ملحتلة، حيث بد�أت �صلطات  �إقامة �مل�صتوطنات  �الأر�ص عب 

نور �لدين م�صاحله، اأر�س اأكرث وعرب اأقل: �شيا�شة “الرتان�شفري” الإ�رضائيلية يف التطبيق، 1996-1949،   
46

�ص 83.

�شلم متخيل حلو اخلطاب: احلدود ال�شيا�شة والعنف، ترجمة جو�د �جلعبي )ر�م �هلل:  ليف غرينبغ،   
47

�ملركز �لفل�صطيني للدر��صات �الإ�رش�ئيلية “مد�ر”، 2007(، بت�رشف.

ر��صم خماي�صي، “�صبكة �لطرق يف خدمة �ل�صيطرة �الإ�رش�ئيلية على �الأر�ص،” جملة ق�شايا اإ�رضائيلية، �ملركز   
48

�لفل�صطيني للدر��صات �الإ�رش�ئيلية “مد�ر”، ر�م �هلل، �لعدد 4، 2001، �ص 77.

خالد عايد، �شيا�شة اإ�رضائيل يف املناطق الفل�شطينية املحتلة، �ص 90.  
49
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�مل�صتوطنات  لربط  �لطرق،  من  متكاملة  �صبكة  باإقامة   ،1 �أو�صلو  �تفاق  ومنذ  �الحتالل 

1948، و�صميت هذه  ببع�صها وو�صلها مبركز �ال�صتعمار د�خل �الأر��صي �ملحتلة �صنة 

من   %1.6 على  ��صتولت  وقد  كم،   1,270 طولها  ويبلغ   
50

�اللتفافية، بالطرق  �مل�صار�ت 

51
جمموع م�صاحة �ل�صفة �لغربية �ملحتلة.

�صكلت هذه �لطرق �خلطوة �ملركزية و�حلا�صمة لبناء �جلد�ر �ال�صتيطاين �لفا�صل �صنة 

2002، كما يوؤكد ليف غرينبغ Lev Grinberg يف كتابه �أنه عندما عمد �إىل تاأ�صيل �ملدلول 
 و�لتي �صكلت �للبنة �الأ�صا�ص يف �خلطة �ال�صرت�تيجية �الإ�رش�ئيلية 

52
�لعام للطرق �اللتفافية،

الإقامة �جلد�ر �ال�صتيطاين، وذلك عب ربط �مل�صتوطنات باملركز �ال�صتعماري د�خل �خلط 

�لتو��صل �جلغر�يف  �إقامة دولة فل�صطينية ذ�ت �صيادة، ومنع  �الأخ�رش، و�حليلولة دون 

وجرى  لليهود،  �ال�صتيطانية  �لوحد�ت  �آالف  �أقيمت  ذ�ته  �لوقت  ويف   
53

�ليهودي. غري 

 ويف د�خل حدود حمافظة 
54

هدم �آالف �لوحد�ت �ل�صكنية �لعربية بحجة عدم �لرتخي�ص.

�لقد�ص متنح حكومة �الحتالل ماليني �لدوالر�ت كقرو�ص �صكنية طويلة �الأجل لليهود؛ 

بينما تفر�ص غر�مات مباليني �لدوالر�ت على �لفل�صطينيني عقوبة للبناء �لطبيعي، وبات 

مما  �لقد�ص،  مل�صاحة  �لعمر�ين  �حليز  من   %13 من  �أقل  على  ي�صيطرون  �لفل�صطينيون 

55
دفعهم للهجرة �لق�رشية خارج �أ�صو�ر �ملدينة.

4. ال�شيطرة على الأرا�شي من خلل قوانني باطلة:

ت�صعى دولة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي �إىل تر�صيخ �صيادتها عب �صّن �لقو�نني �لعن�رشية، 

م�صادرة  �إىل  �لهادفة  �لقو�نني  من  �أخرى  وجمموعة  و�جلن�صية،  �لعودة  قانويَنْ  يف  كما 

�الأر��صي �لفل�صطينية، �أبرزها:

قانون �أمالك �لغائبني ل�صنة 1950.  •

قانون �لت�رشف و��صتمالك �الأر��صي ل�صنة 1953.  •

�جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، �لطرق �اللتفافية يف �الأر��صي �لفل�صطينية، وكالة وفا.  
50

و�الإمناء،  للبحوث  بي�صان  مركز  �هلل:  )ر�م  الغربية  ال�شفة  لقت�شاد  ال�شهيونية  الروؤيا  حمودة،  د�وود   
51

2010(، �ص 11-1.

ليف غرينبغ، �شلم متخيل حلو اخلطاب: احلدود، ال�شيا�شة والعنف. بت�رشف.  
52

ر��صم خماي�صي، “�صبكة �لطرق يف خدمة �ل�صيطرة �الإ�رش�ئيلية على �الأر�ص،” �ص 77.  
53

�مللتقى �لفكري �لعربي، “هدم �ملنازل يف �لقد�ص: 1967-2007،” بت�رشف.  
54

ر��صم خماي�صي، �رضاع على امل�شكن، قطاع الإ�شكان يف القد�س، �ص 51-47.  
55
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اأ. قانون اأملك الغائبني ل�شنة 1950، وال�شيطرة على اأملك الفل�شطينيني:

ل�صعب بال  “�أر�ص بال �صعب،  باأنها  �أكذوبة  �ل�صهيونية لكي حتتل فل�صطني  روجت 

لفل�صطني،  وملكيته  �لفل�صطيني  �ل�صعب  بوجود  تعرتف  ال  �ل�صهيونية  �إن  �إذ  �أر�ص”، 

وظهرت عن�رشية �ل�صهيونية يف نظام �ل�صندوق �لقومي �ليهودي؛ و�لذي ن�ّص على عدم 

56
جو�ز بيع �أو تاأجري �أي �أر�ص يتلكها �ل�صندوق لغري �ليهود.

ت �حلكومة �الإ�رش�ئيلية يف 1950/3/20 قانون �أمالك �لغائبني؛ مل�صادرة �الأر��صي  �صنَّ

و�ملمتلكات �لعربية الأكرث من مليون الجئ فل�صطيني، �أجبتهم “�إ�رش�ئيل” على �لرحيل 

من فل�صطني. وُيعّد �لغائب مبوجب هذ� �لقانون كل مو�طن ترك مكان �إقامته �العتيادي 

�إىل خارج فل�صطني قبل 1948/9/1، �أو �نتقل �إىل مكان د�خل فل�صطني كان خا�صعاً لقو�ت 

57
هدفها منع قيام “�إ�رش�ئيل”، �أو حاربتها بعد قيامها.

�جلليل  �صكان  فقط؛  �لعرب  ي�صمل  و�لذي  �لقانون،  هذ�  مبوجب  “�إ�رش�ئيل”  وعدّت 

�لعربية قبل  �لفحم و�لتي كانت حتت �صيطرة �جليو�ص  �أم  �لغائبني، كمدينة  و�ملثلث من 

�أمالك  ملكية  و�نتقلت  وممتلكاتهم،  �أر��صيهم  على  “�إ�رش�ئيل”  فا�صتولت   ،1948/9/1

على  �ليهودي  �حلار�ص  �لقيّم،  �إىل  فيها  �لفل�صطينيني  و�ملهجرين  �لالجئني  و�أر��صي 

�أمالك �لغائبني، و�لذي و�صعها بدوره حتت ت�رشف �مل�صتوطنات �الإ�رش�ئيلية، و�أ�صكن 

58
�مل�صتوطنني يف �ملنازل �لعربية.

كان هدف هذ� �لقانون �لعن�رشي هو �ال�صتيالء على �الأر��صي و�ملمتلكات �لعربية، 

�أر��صي  معظم  مل�صادرة  متهيد�ً  وتهويدها،  فل�صطني  و�حتالل  �مل�صتوطنات  و�إقامة 

�لوقف  �أمالك  �صودرت  كما  و�أمالكهم.  فل�صطني  يغادرو�  مل  �لذين  �لعرب  �ملو�طنني 

59
�الإ�صالمي، و�لتي تقدر بنحو 16/1 من جمموع م�صاحة فل�صطني.

�صعيد متر�ز، الفل�شطينيون يف الفكر ال�شهيوين وممار�شات الرتحيل 1882-1949، �ص 69-68.  
56

غازي �ل�صعدي، جمازر وممار�شات 1936–1983، �ص 205.  
57

�ملرجع نف�صه، �ص 214-26.  
58

قانون �أمالك �لغائبني، موقع �ملركز �لقانوين حلقوق �الأقلية �لعربية يف �إ�رش�ئيل “عد�لة”، �نظر:  
59

 http://www.adalah.org/ar/law/view/343  
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�أمالك  قانون  عن�رشية  �إىل  �آنذ�ك،  �لكني�صت  يف  �لعربي  �لنائب  طوبي،  توفيق  ي�صري 

�لغائبني م�صري�ً �إىل �أن هذ� �لقانون تعبري عن �لتمييز �صّد �لعرب، و�إن �لوظيفة �حلقيقية 

60
له هي �أن ينهب �أكرث و�أكرث.

و�الأر��صي  �لعرب،  �ل�صكان  �أمالك  على  �لغائبني  �أمالك  قانون  “�إ�رش�ئيل”  فر�صت 

�الإ�رش�ئيلي  �ل�صحفي  وي�صري  عكا،  كمدينة  �ملدن،  يف  �ملنقولة  غري  و�الأمالك  �لزر�عية، 

�أو قريته  باإمكانية ت�صنيف كل عربي غادر مدينته  Don Peretz عن ذلك  دون بريت�ص 

بعد 1947/11/19 مبوجب هذ� �لقانون كغائب، ور�أى �لعرب يف مدينة عكا ممن يلكون 

�أر��صي يف مدينة عكا �جلديدة غائبني، ولو �أن بع�صهم مل ي�صافر �إال �أمتار�ً قليلة جد�ً عن 

على  �آخر،  �إىل  مكان  من  تنقلو�  الأنهم  عربي  �ألف   30 �أمالك  و�صودرت  �لقدية،  �ملدينة 

61
�لرغم من �أنهم مل يغادرو� �لبالد.

�لغائبني،  �أمالك  على  �حلار�ص  �لقيّم،   28 �لفقرة  مبوجب  �الإ�رش�ئيلي  �لقانون  ينح 

�عتبار �أي �صخ�ص �أو جماعة من �لغائبني، دون �لتحقق من �ملعلومات �لتي �عتمد عليها 

العتبارهم غائبني، ويبقى قر�ره نافذ �ملفعول وال يكن �إبطاله، حتى لو ثبت �أن �ل�صخ�ص 

62
�أو �الأ�صخا�ص مل يكونو� من �لغائبني.

ب. قانون الت�رضف وا�شتملك الأرا�شي ل�شنة 1953:

ي�صرتط هذ� �لقانون على �صاحب �الأر�ص �لفل�صطيني �أن يزرع �أر�صه �صخ�صياً، و�إال 

�لفل�صطينيني  �لفالحني  من  �الآالف  جب 
ُ
�أ كما  �الإ�رش�ئيلي،  �لزر�عة  وزير  عليها  ��صتوىل 

�أر��صيهم،  زر�عة  من  حرمهم  مما  �جلماعية،  �ملجازر  ب�صبب  قر�هم  من  �لرحيل  على 

فحينها ��صتولت عليها �حلكومة �الإ�رش�ئيلية. وينح هذ� �لقانون �ل�رشعية الأعمال �ل�صلب 

63
و�لنهب؛ لالأر��صي �لفل�صطينية غري �ملزروعة، الإقامة �مل�صتوطنات عليها.

جاء هذ� �لقانون مكمالً لقو�نني �لطو�رئ، فعندما يعلن �حلاكم �لع�صكري �الإ�رش�ئيلي 

قو�نني  من   125 �ملادة  الأحكام  تطبيقاً  مغلقة،  �أمنية  منطقة  باأنها  عربية  �أر�ص  قطعة 

جملة الأر�س، دم�صق، �لعدد 11، 1987، �ص 38.  
60

دون بريت�ص، اإ�رضائيل وعرب فل�شطني )و��صنطن: معهد در��صات �ل�رشق �الأو�صط، 1958(، �ص 148-122.  
61

�الأو�صط،  �ل�رشق  در��صات  مركز  )عّمان:   2015 عام  حتى  اإ�رضائيل  م�شتقبل  )حمرر(،  �لكيايل  �حلميد  عبد   
62

2008(، �ص 314.

�ملرجع نف�صه، �ص 310.  
63
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�لطو�رئ، فاإنه يحظر على مالكي �الأر�ص �لعرب �لدخول �إليها، وُيحظر عليهم زر�عتها، 

قر�ر�ته  حينها  �الإ�رش�ئيلي  �لزر�عة  وزير  في�صدر  مزروعة،  غري  �أر��صي  فت�صبح 

64
باال�صتيالء عليها، وينحها ل�رشكات �أو �أفر�د يهود.

تتجلى هنا عن�رشية “�إ�رش�ئيل” وهمجيتها باأب�صع مظاهرها، الأن �لهدف �الأ�صا�صي 

��صتمالك  قانون  منح  وقد  �لعربية،  �الأر��صي  على  �ال�صتيالء  هو  �لقانون  هذ�  من 

�الأر��صي وزير �ملالية �الإ�رش�ئيلي؛ ملكية �الأر��صي مبوجب �لقو�نني �ل�صابقة، �إذ� توفر 

65
�أحد �ل�رشوط �لتالية:

�إذ� مل يكن �لعقار �أو �الأر�ص حتت ت�رشف مالكه يف 1952/4/1.  •

وحتى   1948/5/14 بني  ما  �لو�قعة  �ملدة  يف  خ�ص�ص  قد  �الأر�ص  �أو  �لعقار  كان  �إذ�   •
1952/4/1 الأغر��ص �لتطوير، �أو �ال�صتيطان، �أو �الأمن.

�إذ� كان �لعقار �أو �الأر�ص ما ز�ل مطلوباً ال�صتخد�مه لالأغر��ص �ل�صابقة.  •

�الأر��صي  نهب  هو  “�إ�رش�ئيل”؛  �رشعتها  �لتي  �الأر��صي  قو�نني  من  �لهدف  �إن 

�لفل�صطينية، و�رشقتها عن طريق �صّن �لقو�نني �لظاملة �ملنحازة د�ئماً للم�صتوطنني، على 

ح�صاب ممتلكات �ل�صكان �لفل�صطينيني، و�ال�صتيالء على �أر��صيهم �خلا�صة، وت�صليمها 

للمهاجرين �ليهود، لتغيري �لوجه �لعربي لفل�صطني وتهويدها.

�لعرب،  جتاه  “�إ�رش�ئيل”  يف  �لقو�نني  لت�رشيع  �الأ�صا�صية  �ل�صفة  هي  �لعن�رشية  �إن 

بني  متيّز  �لقو�نني  هذه  الأن  لـ“�إ�رش�ئيل”،  �لعن�رشي  �لطابع  �الأر��صي  قو�نني  وتوؤكد 

�ملو�طنني ب�صبب دينهم، وتنتهك �أب�صط مبادئ �الإعالن �لعاملي حلقوق �الإن�صان و�التفاقية 

66
�لدولية للق�صاء على جميع �أ�صكال �لتمييز �لعن�رشي.

مغبة  من  �إ�رش�ئيل”  “عن�رشية  كتابه  يف   Israel Shahak �صاحاك  �إ�رش�ئيل  يحذر 

ظهور  �إىل  توؤدي  �أن  وخ�صي  �لعن�رشي،  و�لتمييز  للعن�رشية  “�إ�رش�ئيل”  ممار�صة 

عن�رشية جتاه �ليهود، ويقول:

عبد �لوهاب �مل�صريي، مو�شوعة اليهود واليهودية وال�شهيونية، �ص 84-83.  
64

غازي ح�صني، �لتمييز �لعن�رشي يف قو�نني �إ�رش�ئيل لالأر��صي، موقع دنيا �لوطن، �نظر:  
65

 http://www.pulpit.alwatanvoice.com/content/print/341888.htm  

و�لن�رش  للطباعة  بو�صالمة  د�ر  )تون�ص:  ال�شهيونية  معامل  اأبرز  العن�رضي  التمييز  عم�صة،  �أبو  �إبر�هيم   
66

و�لتوزيع، 1984(، �ص 46-41.
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لي�ص هناك حدود حلقوق �الإ�رش�ئيليني �ليهود، لن يتمكن �ليهود طويالً من 

��صتئ�صال  يجب  �ليهود،  مل�صلحة  الأنها  خاطئة  بحجة  عن�رشية  مبادئ  تطبيق 

�لعن�رشية من �ملجتمع �الإ�رش�ئيلي، فاإذ� مل ت�صتاأ�صل �لعن�رشية من �إ�رش�ئيل... 

فاإين ال �أ�صك مطلقاً يف �أن �مل�صتقبل كفيل باإظهار عن�رشية من نوع �آخر ال تخطر 

67
ببال، تتاأ�ص�ص �صد �ليهود �أنف�صهم.

�لقو�نني  عن�رشية   Aharon Cohen كوهني  �أهارون  �الإ�رش�ئيلي  �ملوؤرخ  ويوؤكد 

�الإ�رش�ئيلية يف كتابه “�إ�رش�ئيل و�لعامل �لعربي Israel and the Arab World” بقوله: 

“تعاقب �لقو�نني �الإ�رش�ئيلية �لعرب، لي�ص ب�صبب خمالفات �أو موؤ�مر�ت �رتكبوها، و�إمنا 
 ويوؤكد يو�صف 

68
ب�صبب خمالفات كان يكن �أن يرتكبوها، �أي �أنها تعاقبهم الأنهم عرباً”،

ويقول:  �الأر��صي  لقو�نني  �لعن�رشي  �لطابع   Joseph Shereshevski �صري�صيف�صكي 

“تتم �رشقة �الأر��صي من �ل�صكان �لذين يعي�صون يف �لدولة وهم مو�طنون، يوجد فرق 
69

و�حد بينكم وبينهم، هم عرب و�أنتم يهود”.

نهبت “�إ�رش�ئيل” لي�ص فقط �أر��صي �لالجئني و�أمالكهم �لذين �أجبتهم على �لرحيل، 

�أر��صي �لعرب و�أمالكهم �لذين بقو� فيها وُعِرفو� باحلا�رشين �لغائبني. ما  و�إمنا �أي�صاً 

“�إن  �لقول:  �إىل   Martin Buber بوبر  مارتن  �لكني�صت،  يف  �لقانونية  �للجنة  رئي�ص  دعا 

�لهدف �حلقيقي لقانون م�صادرة �الأر��صي هو �رشقة �الأر��صي من �صكان �لدولة �لذين 

و�أنتم  عرب  هم  و�حد:  فارق  وبينهم  وبينكم  مثلكم،  ومو�طنوها  �إ�رش�ئيل  مز�رعو  هم 

70
يهود”.

ميثاق  وتنتهك  �لعن�رشي،  �لتمييز  �أ�صكال  �صتى  على  �الإ�رش�ئيلية  �لقو�نني  تنطوي 

�لعن�رشي  �لتمييز  جترمي  و�تفاقية  �الإن�صان،  حلقوق  �لعاملي  و�الإعالن  �ملتحدة،  �الأمم 

)�التفاقية �لدولية للق�صاء على جميع �أ�صكال �لتمييز �لعن�رشي(. حيث �أقر �لكني�صت يف 

�إ�رش�ئيل”، وهو قانون عن�رشي ال مثيل له  �أر�ص  “طرد �لغز�ة من  1981/2/24 قانون 

حتى �إبان �حلكم �لنازي يف �أملانيا، و�أ�صدرت “�إ�رش�ئيل” يف 1982/12/28 قانوناً عن�رشياً 

�إ�رش�ئيل �صاحاك، عن�رضية اإ�رضائيل )دم�صق: د�ر طال�ص، 1988(، �ص 74-71.  
67

العربي  اإ�رضائيل والعامل  �أهارون كوهني،  1987، �ص28، نقالً عن:  �أغ�صط�ص  �آب/   ،11 �لعدد  الأر�س،  جملة   
68

)1964(، �ص 509.

هاآرت�س، 1955/1/14.  
69

جملة احلياة الدولية، وز�رة �خلارجية �لرو�صية، �لعدد 12، 1971، �ص 104.  
70
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�لعربية من  �لقرى و�لتجمعات  �لقانون  �لبناء و�لتخطيط”، وينع هذ�  “قانون  �آخر هو 

71
�لتو�صع، على �لرغم من �الزدحام �لذي تعانيه؛ لدفع �لفل�صطينيني على �لهجرة.

وحتدث �إ�رش�ئيل �صاحاك يف موؤمتر �صحفي عقده يف لندن عن عن�رشية �ل�صهيونية، 

و�لت�صابه بينها وبني �لنازية، وقال: “الأنني حتملت �لكثري من ��صطهاد �لنازية و�رشورها، 

ي�صريون  �لذين  �أولئك  من  �ليهودية  �لنازية  �إد�نة  وو�جب  مب�صوؤولية  �الآن  �أ�صعر  فاإنني 

على درب هتلر ويقتفون خطو�ته، �إنها تلك �لفئة �لتي جتعل �لتهجري حقاً )تهجري �ل�صعب 

72
�لفل�صطيني( و�ال�صطهاد عدالً”.

5. الإمربيالية ال�شهيونية والتمييز العن�رضي:

باأن  1975/11/10؛  يف  �ملوؤرخ   3379 رقم  �ملتحدة  لالأمم  �لعامة  �جلمعية  قر�ر  كان 

عّد  حيث  بامتياز،  تاريخياً  قر�ر�ً  �لعن�رشي  �لتمييز  �أ�صكال  من  �صكل  �ل�صهيونية 

تذكر  �لعامة  �جلمعية  “�إن  �لقر�ر:  يف  وجاء  خاطئة،  عن�رشية  عرقية  عقيدة  �ل�صهيونية 

بالقر�ر رقم 1904 �ل�صادر يف 1963/11/20 �لذي يعلن ت�رشيح �جلمعية �لعامة لت�صفية 

�أو  بالتفرقة  تنادي  عقيدة  كل  باأن  حددت  عندما  وخ�صو�صاً  �أ�صكالها،  بكل  �لعن�رشية 

73
بالتفوق �لعرقي، هي عقيدة كاذبة وخاطئة من �لناحية �لعلمية و�الجتماعية”.

بني  �لظامل  بالتحالف   1974/12/14 يف   3151 رقم  بقر�رها  �لعامة  �جلمعية  وتذكّر 

و�إعالن  �الإن�صان  حلقوق  �لعاملي  �الإعالن  بقر�ر  تذكر  و�ل�صهيونية، كما  �إفريقيا  جنوب 

 Declaration of Mexico ملك�صيك ب�صاأن م�صاو�ة �ملر�أة و�إ�صهامها يف �لتنمية و�ل�صالم�

 on the Equality of Women and their Contribution to Development and

Peace، �ل�صادر �صنة 1975، حيث وردت �الإ�صارة �إىل �لق�صاء على �ال�صتعمار �جلديد، 
74

و�الحتالل �الأجنبي، و�ل�صهيونية، و�لتمييز �لعن�رشي و�لعرقي بجميع �أ�صكاله.

عبد �لرحمن حممد علي، اإ�رضائيل والقانون الدويل، �ص 99-95.  
71

�إ�رش�ئيل �صاحاك، عن�رضية اإ�رضائيل، �ص 99.  
72

للمطبوعات،  �لكتبي  د�ر  )بريوت:  الإ�رضائيلي  العربي  ال�رضاع  الق�شايا اجلديدة يف  عبد �حل�صني �صعبان،   
73

1987(، بت�رشف.
قر�ر �جلمعية �لعامة رقم A/RES/3151، �نظر:  

74

 UN, General Assembly, ”Policies of apartheid of the Government of South Africa,“ 14/12/1973,  
 A/RES/3151, http://www.refworld.org/docid/3b00f1a6c.html
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يف  باإلغائه  قر�ر�ً  �لعامة  �جلمعية  �أ�صدرت  فقد  طويالً،  يدم  مل  �لقر�ر  هذ�  لكن 

�إلغاء  �الأمن، وجاء  �لدولية وجمل�ص  �ملنظمة  �الأمريكية على  �ل�صيطرة  بعد   1991/12/11

�لقر�ر تبعاً لالأحد�ث �لتالية:

عن  �لتمويل  بقطع  و�لتهديد  �ملتحدة،  �الأمم  يف  لـ“�إ�رش�ئيل”  �ملتحدة  �لواليات  دعم   .1

�ملنظمة �لدولية.

توقيع دولة �الحتالل �تفاقات كامب ديفيد مع م�رش، وكذلك معاهدة “�ل�صالم” بني   .2

�ململكة �الأردنية �لها�صمية و“�إ�رش�ئيل” يف 1994/10/26.

حال  يف  لها؛  �ملالية  و�ملعونات  و�لوعود  �ملرتددة،  للدول  �ملتحدة  �لواليات  تهديد   .3
75

�لت�صويت ل�صالح �إبطال �لقر�ر.

لقد �عرتف حاييم كوهني Haim Cohin ع�صو �ملحكمة �لعليا يف “�إ�رش�ئيل”؛ بالتمييز 

�ملو�صوعات  �أن  �لقدر  �صخرية  “من  بقوله:  فل�صطني  يف  �لعرب  �ل�صكان  �صّد  �لعن�رشي 

�لبيولوجية و�لعن�رشية �لتي روّج لها �لنازيون و�أد�نتها حمكمة نورمبغ هي �الأ�صا�ص 

76
�لذي يوؤخذ به ملنح �جلن�صية �الإ�رش�ئيلية”.

�لعاملية  �ل�صهيونية  �ملنظمة  رئي�ص   Nahum Goldmann جولدمان  ناحوم  ي�صري 

1956-1968 �إىل �أن: “مطالبة �ل�صهاينة بدولة يهودية كان يتعار�ص ب�صكل تام مع كل 

مبادئ �لقانون �لدويل و�لتاريخ �حلديث”.

�لتاريخ  يف  بها  و�ملرتبطة  �لعن�رشية،  عن  و�صوحاً  �الأكرث  �لتعبري  هي  �ل�صهيونية 

وهلو�صات  ذهنية،  �صطحات  على  يقوم  حديث  ��صتعماري  م�صطلح  وهو  �ملعا�رش، 

تاريخية، وحنني مزيف مفرط بالعبث و�لت�صليل، وم�صاعر م�صرتكة عند زعماء �حلركة 

على  �صهيون  ت�صمية  طلِقت 
ُ
�أ وقد   

77
�الأخرى. �الأمم  و�حتقار  و�لنق�ص،  �لذنب  بعقدة 

�أع�صاوؤها  و�ُصمي  ع�رش،  �لتا�صع  �لقرن  نهاية  رو�ص”  “يهود  �أ�ص�صها  �إرهابية  منظمة 

“ع�صاق �صهيون”، وما لبثت �أن �أ�صبحت موؤ�ص�صة ذ�ت جهاز تنظيمي، �تخذ موؤ�ص�صوها 

مرو�ن �ملا�صي، اأزمة فل�شطني: بني احلقائق والتزوير، �ص 130-80.  
75

مرو�ن �ملا�صي، الإمربيالية املت�شهينة والتمييز العن�رضي )دم�صق: د�ر �لفكر، 2005(، �ص 12.  
76

حم�صن حممد �صالح، �أزمة �مل�رشوع �ل�صهيوين، �جلزيرة.نت، 2008/5/21.  
77
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تاأ�صي�ص وطن قومي لهم يف فل�صطني، بزعامة  �ليهود ذريعة لتنظيم عملهم يف  ��صطهاد 

78
رئي�ص �حلركة ثيودور هريتزل يف موؤمتر بال �صنة 1898.

اأ. ال�شهيونية والتفاقية الدولية للق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز العن�رضي:

و�لتمييز  كافة،  �لعن�رشية  ومظاهره  �ال�صتعمار،  �ملتحدة  �الأمم  د�نت   1960 �صنة  يف 

�لعن�رشي يف �الإعالن �خلا�ص مبنح �ال�صتقالل لالأقطار و�ل�صعوب �مل�صتعمرة، و�رشورة 

�إنهاء جميع �أ�صكال �ال�صتعمار و�لتمييز �لعن�رشي فور�ً ودون �رشوط، ثم و�فقت �الأمم 

�ملتحدة على �التفاقية �لدولية للق�صاء على جميع �أ�صكال �لتمييز �لعن�رشي �صنة 1965، 

�لقانون ولهم حق  �أمام  �لب�رش مت�صاوون  “ جميع  �أن:  �لعهد يف مقدمته على  حيث ن�ّص 

79
مت�صاو يف حمايته لهم من �أي متييز ومن �أي حتري�ص على �لتمييز”.

عرفت �ملادة 1 من �التفاقية �لدولية للق�صاء على جميع �أ�صكال �لتمييز �لعن�رشي باأنه:

�أي متييز، �أو ��صتثناء، �أو تقييد، �أو تف�صيل يقوم على �أ�صا�ص �لعرق �أو �للون 

�أو �لن�صب �أو �الأ�صل �لقومي �أو �الإثني، وي�صتهدف �أو ي�صتتبع تعطيل �أو عرقلة 

�أو ممار�صتها،  بها  �لتمتع  �أو  �الأ�صا�صية،  �الإن�صان و�حلريات  �العرت�ف بحقوق 

على قدم �مل�صاو�ة، يف �مليد�ن �ل�صيا�صي �أو �القت�صادي �أو �الجتماعي �أو �لثقايف �أو 

80
يف �أي ميد�ن �آخر من ميادين �حلياة �لعامة.

وتن�ص �لفقرة �أ من �ملادة 2 منه على �أن: “ تتعهد كل دولة طرف بعدم �إتيان �أي عمل 

جماعات  �أو  �الأ�صخا�ص  �صد  �لعن�رشي  �لتمييز  ممار�صات  �أو  �أعمال  من  ممار�صة  �أو 

�الأ�صخا�ص �أو �ملوؤ�ص�صات، وب�صمان ت�رشف جميع �ل�صلطات �لعامة و�ملوؤ�ص�صات �لعامة، 

81
�لقومية و�ملحلية، طبقاً لهذ� �اللتز�م”.

)�لعر�ق: الآثارية  املكت�شفات  تظهرها  تاريخية  حقائق  التاريخ:  يف  واليهود  العرب  �صو�صة،  �أحمد   
78 

د�ر �لر�صيد، 1981(، �ص 460-310.

مدثر عبد �لرحيم �لطيب، حقوق الإن�شان: بني املبداأ والتطبيق )بريوت: د�ر �لفكر للطباعة و�لن�رش و�لتوزيع،   
79

1968(، �ص 118.
�لتمييز �لعن�رشي، �نظر: موقع مكتب �ملفو�ص  �أ�صكال  �ملادة �الأوىل من �التفاقية �لدولية للق�صاء على جميع   

80

https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/ يف:  �ملتحدة،  �الأمم   – �الإن�صان  حلقوق  �ل�صامي 

instruments/international-convention-elimination-all-forms-racial
�نظر: موقع �صندوق �لعن�رشي،  �لتمييز  �أ�صكال  �لدويل �خلا�ص بالق�صاء على جميع  �لعهد  �لثانية من  �ملادة   

81 
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وتطالب �لفقرة ج �لدول �ملوقعة تعديل �أو �إلغاء �أو �إبطال �أي قو�نني �أو لو�ئح يكون من 

نتائجها �إيجاد �أو �إبقاء �لتمييز �لعن�رشي، وتن�ص �لفقرة د على ��صتخد�م جميع �لو�صائل 

�الأجنا�ص،  بني  �حلو�جز  باإز�لة  هـ  �لفقرة  وتطالب  �لعن�رشي،  �لتمييز  الإنهاء  �ملنا�صبة 

 وتن�ص �ملادة 3 على حترمي 
82

وعدم ت�صجيع كل ما من �صاأنه تقوية �النغالق �لعن�رشي.

�لف�صل �لعن�رشي؛ حيث تدين �لدول �الأطر�ف يف هذه �التفاقية �لعزل �لعن�رشي و�لتمييز 

وحتريها  لواليتها  �خلا�صعة  �ملناطق  يف  لها  ممار�صة  كل  مبنع  وتتعهد  �لعن�رشي، 

و�إز�لتها. ترى �ل�صهيونية �الندماج من �أكب �الأخطار �لتي تو�جهها، لذلك نادى زعماوؤها 

باأبدية �لال �صامية، و��صتغلو� �لهولوكو�صت Holocaust لالبتز�ز و�حل�صول على �ملزيد 

من �لدعم �ملايل و�ل�صيا�صي لـ“�إ�رش�ئيل” ولي�ص ل�صحايا �لنازية، بالرغم من تعاونهم مع 

�لنازية لتنظيف �أملانيا و�أوروبا من �ليهود، حتقيقاً للهدف �ل�صهيوين و�لنازي. و�نطالقاً 

“�إ�رش�ئيل”، جند �ليوم ُمدناً كاملة ُينَُع غري �ليهود  من �لف�صل �لعن�رشي �لذي تطبقه 

من �ل�صكن فيها، مثل كرمئيل Karmeil، وتبني “�إ�رش�ئيل” على �الأر��صي �لفل�صطينية 

83
�مل�صادرة �أحياء مغلقة متنع �لعرب من �ل�صكن فيها.

�نتزعت  قد   ،1967 �صنة  للقد�ص  �حتاللها  منذ  “�إ�رش�ئيل”  �أن  �صاحاك  �إ�رش�ئيل  �أكد 

�لكثري من �الأر��صي �لفل�صطينية، و�أقامت عليها �أحياء لليهود فقط، وقال باأنه من �ملمكن 

�أن يكون �أحد قاطني �لقد�ص من غري �ليهود ع�صو�ً يف �لكني�صت، �أو �صابط �رشطة، لكنه 

 
84

حمظور عليه �أن ي�صكن يف حي ر�مات �أ�صكول �ال�صتيطاين.

�أو نظريات  �أفكار  4 من �لعهد �لدويل؛ كل دعاية وكل منظمة تقوم على  وتدين �ملادة 

تدعو �إىل �صيادة جن�ص �أو جمموعة �أ�صخا�ص من لون �أو �أ�صل عن�رشي و�حد، �أو حتاول 

تبير �أو تعزيز �لكر�هية و�لتمييز �لعن�رشيني باأي �صكل من �الأ�صكال، وُتعّد �ملادة نف�صها 

�لتمييز  على  �لتحري�ص  �أو  �لكر�هية،  �أو  �ال�صتعالء،  على  �لقائمة  لالأفكار  ن�رش  كل  �أن 

�أو جمموعة  �أي جن�ص  �لتحري�ص عليها �صّد  �أو  �لعنف،  �أنو�ع  �لعن�رشي، وكذلك جميع 

لن�صاطات  م�صاعدة  �أي  تقدمي  وكذلك  و�حد،  عرقي  �أ�صل  �أو  لون  �إىل  ينتمون  �أ�صخا�ص 

85
عن�رشية مبا يف ذلك م�صاعدتها مادياً، جرية يعاقب عليها �لقانون.

�ملرجع نف�صه.  
82

غازي �ل�صعدي، جمازر وممار�شات 1936–1983، �ص 93-89.  
83

�إ�رش�ئيل �صاحاك، عن�رضية اإ�رضائيل، �ص 82-81.  
84

�ملادة �لر�بعة من �لعهد �لدويل �خلا�ص بالق�صاء على جميع �أ�صكال �لتمييز �لعن�رشي، يوني�صف، �نظر:  
85
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و�لتمييز  �لعن�رشي،  �لتفوق  للعن�رشية:  �الأربعة  �ملفاهيم  جند  �لقول  خال�صة 

�لعهد  ويدينها  يجرمها  و�لتي  �لعن�رشي،  و�لتع�صب  �لعن�رشي،  و�لف�صل  �لعن�رشي، 

�لدويل؛ تتوفر يف �الأيديولوجية �ل�صهيونية، ويف ممار�صات “�إ�رش�ئيل”، وبالتايل تنطبق 

�ملو�د �لو�ردة فيه على “�إ�رش�ئيل” وتوؤكد طابعها �لعن�رشي. وتابعت �الأمم �ملتحدة عملها 

يف تعزيز حقوق �الإن�صان ومكافحة �لعن�رشية و�لتمييز �لعن�رشي، فاأقرت يف �صنة 1966 

و�الجتماعية  �القت�صادية  باحلقوق  �خلا�ص  �لدويل  �لعهد  هما  �آخرين،  دوليني  عهدين 

و�لثقافية، و�لعهد �لدويل �خلا�ص باحلقوق �ملدنية و�ل�صيا�صية، باالإ�صافة �إىل بروتوكول 

86
�إ�صايف ملحق بهما.

�ل�صيا�صي بحرية،  �أن لل�صعوب كافة �حلق يف تقرير كيانها  1 منه على  �ملادة  وتن�ص 

�لطبيعية، وتتناول  �لت�رشف �حلر يف ثرو�تها ومو�ردها  �ل�صعوب �حلق يف  و�أن جلميع 

�ملادة 6 �حلق يف �لعمل لكل فرد، بينما تن�ص �ملادة 7 على �مل�صاو�ة يف �الأجور و�ملكافاآت عن 

�لعرب د�خل  “�إ�رش�ئيل” بالن�صبة ملو�طنيها  �لقيمة، وهو ما ال تطبقه  �الأعمال مت�صاوية 

�الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة �صنة 1948.

ب. العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�شيا�شية 1966:

و�آلية  �الإن�صان،  حلقوق  �لعاملي  �الإعالن  يف  �حلقوق  معظم  �لدوليان  �لعهد�ن  يتناول 

�لدول �الأطر�ف فيهما، و�أن�صاأ �ملجل�ص  �أعمال  تتيح الأجهزة �الأمم �ملتحدة �الإ�رش�ف على 

 United Nations Economic and Social �ملتحدة  لالأمم  و�الجتماعي  �القت�صادي 

و�لثقافية،  و�الجتماعية  �القت�صادية  باحلقوق  معنية  جلنة   ،Council )ECOSOC(

87
لالإ�رش�ف على تنفيذ �حلقوق �لو�ردة فيهما.

�مل�صري،  تقرير  يف  �حلق  كافة  لل�صعوب  �أن  على  �الأوىل؛  مادته  يف  �لدويل  �لعهد  ين�ص 

وحرية �لت�رشف يف ثرو�تها ومو�ردها �لطبيعية، وتن�ص �ملادة 2؛ على �أن تتعهد كل دولة 

يف  �ملوجودين  �الأفر�د  لكل  �لدويل  �لعهد  يف  �لو�ردة  �حلقوق  باحرت�م  �التفاقية  يف  طرف 

�ملعاهد�ت �لدولية �الأ�صا�صية حلقوق �الإن�صان، �الأمم �ملتحدة، نيويورك، 2006، �نظر:  
86

 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/CoreTreatiesar.pdf  
�لعهد �لدويل �خلا�ص باحلقوق �القت�صادية و�الجتماعية و�لثقافية، مكتب �ملفو�ص �ل�صامي حلقوق �الإن�صان –   

87
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12؛ حرية �لتنقل وحّق �ختيار حمل �الإقامة �صمن  �إقليمها دون متييز، وتت�صمن �ملادة 

88
�الإقليم، وعدم حرمان �أحد ب�صكل تع�صفي من حّق �لدخول �إىل بالده.

وحتظر �ملادة 20 �أي دعوة للكر�هية �لقومية �أو �لعن�رشية �أو �لدينية �لتي من �صاأنها 

ْي 
َ
�أن ت�صكل حتري�صاً على �لتمييز �أو �لعد�وة �أو �لعنف، وي�صمن �لعهد�ن �لدوليان مبد�أ

�مل�صاو�ة وعدم �لتمييز لكل فرد، بغ�ص �لنظر عن لونه �أو جن�صه �أو قوميته �أو دينه. 

 ثانيـاً: فتــوى حمكــمـة العــدل الدولـيـــة حـــول اجلـــدار

       اال�ضتيطاين 2004/7/9:

�أن   2003/12/8 يف  �لدولية  �لعدل  حمكمة  من  �ملتحدة  لالأمم  �لعامة  �جلمعية  طلبت 

حتدد �الآثار �لقانونية �ملرتتبة على قيام “�إ�رش�ئيل”، ب�صفتها �ل�صلطة �ملحتلة ببناء جد�ر 

عازل يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة، و�أ�صدرت حمكمة �لعدل �لدولية فتو�ها “�لتبعات 

�لقانونية لبناء �جلد�ر �لفا�صل يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة”، يف 2004/7/9، و�أكدت 

�لفل�صطينية �ملحتلة، مبا يف  “�إ�رش�ئيل” ببنائه يف �الأر��صي  �أن �جلد�ر �لعازل �لذي تقوم 

ذلك �رشقي �لقد�ص وما حولها، خمالف الأحكام �لقانون �لدويل، ما يرتب على “�إ�رش�ئيل” 

و�أن  �جلد�ر،  بناء  �أعمال  عن  و�لتوقف  �لدويل،  للقانون  �خلرق  هذ�  باإنهاء  دولياً  �لتز�ماً 

تزيل �الإن�صاء�ت �لتي �أقامتها، و�أن تلغي وتبطل مفعول �لت�رشيعات و�للو�ئح �لتنظيمية 

89
�ملتعلق بذلك كله.

1. الأثر القانوين للراأي ال�شت�شاري ملحكمة العدل الدولية:

�الحتالل؛  دولة   2004/7/20 يف  �ل�صادر  �ملتحدة  لالأمم  �لعامة  �جلمعية  قر�ر  طالب 

بالتقيد بالتز�ماتها �لقانونية كما وردت يف �لر�أي �ال�صت�صاري، وطلب من �لدول �الأع�صاء 

�إقامة  عن  �لناجم  �ل�رشعي  غري  بالو�صع  �العرت�ف  وعدم  �لقانونية،  بالتز�ماتها  �لتقيد 

90
�جلد�ر على �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة.

�التفاقية �لدولية للحقوق �ملدنية و�ل�صيا�صية، يوني�صف، �نظر:  
88

 http://www.unicef.org/arabic/why/files/ccpr_arabic.pdf  
عبد �هلل حممد بن عبود، اجلدار العازل يف الأرا�شي الفل�شطينية املحتلة: درا�شة قانونية �شيا�شية يف �شوء   

89

حمكمة العدل الدولية )�لقاهرة: مركز �لدر��صات �لوطنية، 2013(، �ص 7.

عبد �لعزيز �لع�صاوي، “�جلدل �لقائم حول �جلد�ر �الأمني �لعازل يف فل�صطني �ملحتلة،” جملة الباحث، جامعة   
90

قا�صدي مرباح ورقلة، �جلز�ئر، �لعدد 5، 2007، بت�رشف.
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�الأ�رش�ر  حل�رش  �صجل  �إن�صاء  �ملتحدة  لالأمم  �لعام  �الأمني  من  �لقر�ر  طلب  كما 

ورد  كما  �جلد�ر،  نتيجة  و�العتباريني  �لطبيعيني  �لفل�صطينيني  باالأ�صخا�ص  حلقت  �لتي 

�لر�أي �ال�صت�صاري، و�صكلت فتوى �ملحكمة فر�صة حقيقية  152 و153 من  �لفقرتني  يف 

لتثبيت �حلق �لفل�صطيني عب ر�أي ق�صائي ُمف�صل، وعب �ل�رشد �لتاريخي جلميع مر�حل 

 ،2004 �صنة  �لفتوى  �إ�صد�ر  وحتى   1947 �صنة  منذ  فل�صطني  على  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن 

�الأمم  �إىل ميثاق  �الإ�رش�ئيلي باالإ�صتناد  �لفل�صطيني -  �ل�رش�ع  وعاجلت �ملحكمة جو�نب 

�ملتحدة، و�لقانون �الإن�صاين �لدويل، وقو�نني حقوق �الإن�صان، وفندت �ملز�عم �الإ�رش�ئيلية 

و�صائل  �إيجاد  يف  �ملتحدة  �الأمم  و�جب  و�أكدت  �ملحتلة،  �الأر��صي  د�خل  �جلد�ر  �إقامة  يف 

 
91

فاعلة الإجبار “�إ�رش�ئيل” على �لوفاء بالتزماتها �لدولية.

�لعدل  حمكمة  من  �إ�صت�صاري  ر�أي  بطلب  �ملتحدة  لالأمم  �لعام  �الأمني  تقدم  وقد 

�لدولية يف 2003/12/10، وتبلغت �ملحكمة �لطلب مبوجب �لقر�ر ES–10/14، �ملعتمد يف 

 وكان �صوؤ�ل �لفتوى هو:
92

.2003/12/8

�إ�رش�ئيل،  تقوم  �لذي  �جلد�ر  ت�صييد  عن  �لناجتة  �لقانونية  �الآثار  هي  ما 

�ل�صلطة �لقائمة باالحتالل، باإقامته يف �الأر�ص �لفل�صطينية �ملحتلة، مبا يف ذلك يف 

�لقد�ص �ل�رشقية وحولها، على �لنحو �ملبني يف تقرير �الأمني �لعام، وذلك من حيث 

 ،1949 لعام  �لر�بعة  جنيف  �تفاقية  ذلك  يف  مبا  �لدويل،  �لقانون  ومبادئ  قو�عد 

93
وقر�ر�ت جمل�ص �الأمن و�جلمعية �لعامة ذ�ت �ل�صلة.

ويف �إطار �إجابة �ملحكمة عن �ل�صوؤ�ل �ملطروح، وقبل عر�ص �لوقائع �لتاريخية، �أثارت 

�ملحكمة نقطتني: 

�ختارت �ملحكمة ��صتخد�م كلمة جد�ر )Mur )Wall كما ورد من قبل �جلمعية �لعامة،  �أ. 

 Barrière )Cloture )Fence، وحاجز  �إن ��صتخد�م �لعبار�ت �الأخرى مثل �صور  �إذ 

)Barrier(، لي�صت �صحيحة وفق مفهومها �ملادي، وال ت�صري �إىل و�قع �حلال.

�أني�ص م�صطفى �لقا�صم، اجلدار العازل الإ�رضائيلي، بت�رشف.  
91

ع�صام �إ�صماعيل وعلي مقلد، “�لفتوى �ل�صادرة عن حمكمة �لعدل �لدولية يف ق�صية �جلد�ر �لعازل،” املجلة   
92

�ل�صيا�صية، بريوت،  للعلوم  �لعربية  �جلمعية  �لعربية،  �لوحدة  ال�شيا�شية، مركز در��صات  للعلوم  العربية 

�لعدد 11، 2006، �ص 91–122.

�ملرجع نف�صه، �ص 145–146.  
93
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�أن در��صة �الآثار �لقانونية لبناء �جلد�ر يف �الأر��صي �لفل�صطينية  �إىل  �أ�صارت �ملحكمة  ب. 

تاريخي  بتحليل  �ملحكمة  تقوم  �أن  ت�صتوجب  وحولها،  �لقد�ص  �رشقي  ويف  �ملحتلة 

خمت�رش لو�صع �الأر��صي �ملبحوث بها منذ �حلقبة �لتي كانت فل�صطني فيها جزء�ً من 

�لدولة �لعثمانية، �إىل �أن و�صعت حتت �النتد�ب، فئة �أ �مل�صند �إىل بريطانيا من ع�صبة 

94
�الأمم بعد �حلرب �لعاملية �الأوىل.

�إذ   ،181 رقم  �لعامة  �جلمعية  قر�ر  �صدر   1947/11/29 ويف  �أنه  �إىل  �ملحكمة  �أ�صارت 

�أو�صى جميع �أع�صاء �الأمم �ملتحدة وعلى ر�أ�صهم بريطانيا ب�صفتها �لدولة �ملنتدبة؛ بتبني 

وتنفيذ م�رشوع تق�صيم فل�صطني �إىل دولتني م�صتقلتني: عربية ويهودية، مع و�صع نظام 

يف  ��صتقاللها  “�إ�رش�ئيل”  �أعلنت  ذلك  �إىل  و��صتناد�ً  �لقد�ص،  مبدينة  خا�ص  دولية  حماية 

95
1948/5/14، ومل يتم تنفيذ �جلزء �ملتعلق باإقامة دولة عربية.

يف 1948/11/16 �صدر قر�ر جمل�ص �الأمن رقم 62 و�لذي يدعو �إىل �إقامة هدنة يف جميع 

�أنحاء فل�صطني، وحّث جميع �الأطر�ف الإبر�م �تفاقات الإنهاء �ل�رش�ع، و�إقامة خطوط هدنة 

د�ئمة ال يجوز جتاوزها، و��صتناد�ً �إىل ذلك عقدت �تفاقات ثنائية للهدنة �صنة 1949، وكان 

�أحد هذه �التفاقات هو “�تفاقية �لهدنة �لعامة بني �ململكة �الأردنية �لها�صمية و�إ�رش�ئيل” 

يف   ،Hashemite Jordan Kingdom - Israel: General Armistice Agreement
رودو�ص يف 1949/4/3، ومبوجب �ملادتني 5 و6 من هذ� �التفاق جرى تر�صيم خط �لهدنة 

بني �لقو�ت �لعربية و�الإ�رش�ئيلية، وهو ما بات يعرف باخلط �الأخ�رش. 

�لقو�ت  عنا�رش  جتاوز  منع  على  �لهدنة  التفاقية   3 �ملادة  من  �لثانية  �لفقرة  وتن�ص 

�لع�صكرية �أو �صبه �لع�صكرية من طرف �أو �آخر، خط �لهدنة الأي �صبب كان، وخالل حرب 

�النتد�ب، مبا  �أيام  �أر��صي دولة فل�صطني  �الإ�رش�ئيلية جميع  �لقو�ت  �حتلت   1967 �صنة 

96
فيها كامل �ل�صفة �لغربية �رشق خط �لهدنة.

22 من ميثاق ع�صبة �الأمم �لتي ت�صري �إىل �أن بع�ص �جلماعات �لتي كانت  4 من �ملادة  لال�صتز�دة �نظر �لفقرة   
94

تابعة للدولة �لعثمانية قد و�صلت �إىل مرحلة من �لتقدم يكن معها �العرت�ف، ب�صفة موؤقتة، بوجودها كاأمم 

�لذي  �لوقت  باالنتد�ب، حتى يحني  �لقائمة  �ل�صلطة  �الإد�رية من جانب  �مل�صورة و�ملعونة  م�صتقلة، مع تقدمي 

ت�صبح به قادرة على �لوقوف وحدها، ويتعني �أن تكون رغبات هذه �ل�صعوب هي �العتبار �لرئي�صي يف �ختيار 

�ل�صلطة �لقائمة باالنتد�ب. 

،1 �ملجلد   ،3 ط   ،1974–1947 – الإ�رضائيلي:  العربي  وال�رضاع  فل�شطني  ب�شاأن  املتحدة  الأمم  قرارات   
95 

�ص 4–15.

�تفاق �لهدنة يف رودو�ص يف 1949/4/3 بني �الأردن و�إ�رش�ئيل، �نظر: موقع وز�رة �خلارجية �الإ�رش�ئيلية، يف:   
96

 https://www.mfa.gov.il/MAFAR/InfotmationaboutIsrael/IsraelStoryInMaps/Pages/armistice  
 %20agreement%20with%20jordan%201949.aspx
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�إىل  دعا  �لذي   242 رقم  �الأمن  جمل�ص  قر�ر  وباالإجماع  �صدر   1967/11/22 ويف 

�ن�صحاب �لقو�ت �مل�صلحة �الإ�رش�ئيلية من �الأر��صي �لتي �حتلتها يف �لنز�ع �الأخري، و�إنهاء 

1967 �لعديد من �الإجر�ء�ت  “�إ�رش�ئيل” منذ �صنة  جميع حاالت �حلرب، وحيث �تخذت 

 فقد دفع جمل�ص �الأمن �إىل �إ�صد�ر �لقر�ر رقم 298 
97

من �أجل تغيري و�صع مدينة �لقد�ص،

يف 1971/9/25 و�لذي �أكد قر�َريه 252 )1968( و267 )1969(، حيث �أعرب �ملجل�ص عن 

�لتد�بري  ب�صاأن  �ل�صابقة  �ملتحدة  �الأمم  قر�ر�ت  باحرت�م  “�إ�رش�ئيل”  قيام  لعدم  ��صتيائه 

�لقد�ص،  مدينة  و�صع  على  �لتاأثري  �إىل  وتهدف  “�إ�رش�ئيل”،  تتخذها  �لتي  و�الإجر�ء�ت 

و�أكد �ملجل�ص يف �أو�صح �لعبار�ت �أن جميع �الإجر�ء�ت �لت�رشيعية و�الإد�رية �لتي �تخذتها 

“�إ�رش�ئيل” لتغيري و�صع مدينة �لقد�ص، مبا يف ذلك م�صادرة �الأر��صي و�ملمتلكات ونقل 
وال  كلياً،  الغية  �أعمال  هي  �ملحتل؛  �لقطاع  �صّم  �إىل  تهدف  �لتي  و�لت�رشيعات  �ل�صكان 

98
يكنها �أن تغري �لو�صع �لقانوين ملدينة �لقد�ص.

بحثت �ملحكمة �إمكانية تطبيق �تفاقية الهاي ل�صنة 1907، وقد �صبق ملحكمة نورمبغ 

�أحكامها قد  �أن  �إىل  �أقرَّتها �الأمم �ملتحدة، و�أ�صارت  �أن �عتمدت قو�عد �تفاقية الهاي �لتي 

فاإنها  وبالتايل  �مل�صاركة،  �الأطر�ف  جميع  تدركه  ما  وهذ�  �لدويل،  �لعرف  �صفة  �كت�صبت 

99
تنطبق على �الحتالل �الإ�رش�ئيلي لالأر��صي �لفل�صطينية.

لقد دفعت �الأ�رش�ر �لكبرية �لتي �أ�صابت �ل�صعب �لفل�صطيني، نتيجة �جلد�ر و�لنظام 

باإز�لته  و�ملطالبة  �جلد�ر،  الإد�نة  �لعامل  يف  ق�صائية  هيئة  �أعلى  به،  �ملرتبط  �ال�صتيطاين 

�جلمعية  و�تفقت  �ملحكمة،  تاريخ  يف  حدوثها  قلّ  �لتي  �الأغلبية  هذه  قا�صياً،   14 باأغلبية 

 كما 
100

�لعامة مع �ملحكمة تاأكيد�ً منها على عدم �رشعية �جلد�ر، وخمالفته �لقانون �لدويل،

،2 �ملجلد   ،1981–1975 الإ�رضائيلي:   – العربي  وال�رضاع  فل�شطني  ب�شاأن  املتحدة  الأمم  قرارات   
97 

�ص 198-197.

298 )1971( ب�صاأن �لقد�ص، بعثات جمل�ص �الأمن و�الأمني �لعام، �الأمم �ملتحدة،    �لبعثة �ملوفدة مبوجب �لقر�ر 
98

https://www.un.org/securitycouncil/ar/content/repertoire/missions-security- �نظر:  �الأمن،  جمل�ص 

council-and-secretary-general

لل�صليب  �لدولية  �للجنة  الهاي،   ،1907/10/18 �لبية،  �حلرب  و�أعر�ف  قو�نني  باحرت�م  �خلا�صة  �التفاقية   
99

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/62tc8a.htm :الأحمر، �نظر�

م�صطفى �أحمد �أبو �خلري، فتوى اجلدار العازل والقانون الدويل )�لقاهرة: �إيرت�ك للطباعة و�لن�رش و�لتوزيع،   
100

2006(، �ص 246. 
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عّد �لقا�صي �الأمريكي �لذي �صّوت �صّد �لفتوى، �مل�صتوطنات غري �رشعية، و�أن �جلد�ر 

101
�لذي يحاول �صمها غري �رشعي كذلك، متفقاً مع ر�أي �ملحكمة يف هذ� �خل�صو�ص.

�صبق فتوى حمكمة �لعدل �لدولية �صدور ع�رش�ت �لتقارير �لدولية حول �الآثار �لتي 

�الأر��صي  يف  �الإن�صان  حلقوق  �الإ�رش�ئيلي  �ملعلومات  مركز  كتقارير  �جلد�ر،  ي�صببها 

�ملحتلة )بت�صيلم B’tselem(، و�لتي وثقت �ملاآ�صي �الإن�صانية، و�النتهاكات �جل�صمية، �لتي 

�أحلقها �جلد�ر و�لنظام �ال�صتيطاين �مللحق به باملجتمع �لفل�صطيني، ومل ت�صمد �حلجج 

�الأمنية �لتي تذرعت بها دولة �الحتالل؛ ب�صبب �الأ�رش�ر �لتي ال يكن لعقل �إن�صاين �أن 

يت�صورها، وق�صت �ملحكمة باأن �النتهاكات �جل�صيمة �لناجمة عن �إقامة �جلد�ر، ال يكن 

102
تبيرها مبتطلبات ع�صكرية �أو �أمنية �أو �لنظام �لعام.

فتوى  على   2004/5/6 يف  �ل�صادر   292/58 رقم  قر�رها  يف  �لعامة  �جلمعية  �صدّقت 

حمكمة �لعدل �لدولية حول عدم �رشعية �جلد�ر، و�أن على “�إ�رش�ئيل” �إز�لة �الأجز�ء �لتي 

�أفر�د�ً وجماعات،  �ملت�رشرين  �إىل ما كانت عليه، مع تعوي�ص  �الأمور  ُبنيت منه، و�إعادة 

كما �صّدقت �جلمعية �لعامة على �إن�صاء �صجل باالأ�رش�ر �لناجمة عن �جلد�ر. ووفقاً لقر�ر 

على  �صو�ء  �جلد�ر  �أ�رش�ر  حل�رش  خا�ص؛  تنفيذي  طاقم  ت�صكيل  جرى  �لعامة  �جلمعية 

قطاعات  يف  �لفردي  �مل�صتوى  على  �الأ�رش�ر  ح�رش  ومّت  �جلماعي،  �أم  �لفردي  �مل�صتوى 

ح�رشت  بينما  و�لعمل،  و�لتجارة،  و�حلركة،  و�لتعليم،  و�ل�صحة،  و�لزر�عة،  �ل�صكن، 

�الأ�رش�ر �ملتعلقة باملو�رد �لعامة �لناجتة عن تاأثري �جلد�ر على �لقطاع �لعام، و�ملوؤ�ص�صات 

مّت  فقد  �خلا�ص،  و�لقطاع  �حلكومية،  وغري  �حلكومية  و�ملوؤ�ص�صات  �ملحلية،  و�لهيئات 

 يف 18 جانباً هي:
103

ح�رش �الأ�رش�ر

�أ�رش�ر تتعلق باأمالك �لدولة.  •

�أ�رش�ر تتعلق باملو�رد �ملائية.  •

�أ�رش�ر تتعلق باالقت�صاد �لوطني.  •

�أ�رش�ر تتعلق بالبيئة.  •

�أني�ص م�صطفى �لقا�صم، اجلدار العازل الإ�رضائيلي، �ص 298.  
101

�ملرجع نف�صه، �ص 302.  
102

�الأ�رش�ر، ح�رش  مكتب  �جلد�ر،  عن  �لنا�صئة  �الأ�رش�ر  بت�صجيل  خا�صة  ��صتمارة  �الأ�رش�ر،  ح�رش  �صجل   
103 

 www.pncrod.ps :ر�م �هلل، �نظر
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�أ�رش�ر تتعلق بالطرق �لزر�عية و�ملر�عي و�لتنوع �لبيئي �حليوي.  •

�أ�رش�ر تتعلق باملخططات �ل�صكانية.  •

�أ�رش�ر تتعلق بامل�صاريع �لتنموية و�خلطط �مل�صتقبلية.  •

�أ�رش�ر تتعلق بالبنية �لتحتية )�ملو��صالت، �لطرق، �جل�صور، �لقنو�ت، �ل�صدود(.  •

�ملياه  و�أحو��ص  و�الأحر��ص،  �الرتو�زية،  �الآبار  من  �لطبيعية  باملو�رد  تتعلق  �أ�رش�ر   •
�جلوفية.

�أ�رش�ر تتعلق باملو�قع �الأثرية.  •

�أ�رش�ر تتعلق باملنافع �لعامة مثل �صبكات �ملياه، و�لكهرباء، و�ل�رشف �ل�صحي.  •

�أ�رش�ر تتعلق باملمتلكات �لدينية.  •

�أ�رش�ر تتعلق باالأر��صي و�ملباين �لعامة و�لو�صول �إليها.  •

�أ�رش�ر تتعلق باملوؤ�ص�صات �الأهلية و�ملنظمات �لد�عمة لل�صعب �لفل�صطيني.  •
104

�أ�رش�ر تتعلق باال�صتثمار، وخطط �لتنمية، و�لتخطيط �لهيكلي، و�خلدمات.  •

�أ�رش�ر تتعلق بامل�صاريع باأنو�عها �الإغاثية، و�خلدمات، و�لتدريب.  •

�أ�رش�ر تتعلق بالنظم �لبيئية �لطبيعية مثل �الأ�صجار و�لنباتات.  •

�أ�رش�ر تتعلق باأمناط هجرة �حليو�نات و�لطيور �لبية.  •

ولقد �أ�صار �لرئي�ص �الأمريكي �الأ�صبق جيمي كارتر يف كتابه “فل�صطني: �صالم ال تفرقة 

عن�رشية” �إىل �أن �جلد�ر �لعازل هو �صجن فعلي، بعد �أن عاين مبا�رشة حياة �لفل�صطينيني 

105
�ليومية بعد �إقامة �جلد�ر.

ح�صن �بحي�ص و�صامي �ل�صالحات ومرمي عيتاين، معاناة املراأة الفل�شطينية حتت الحتلل الإ�رضائيلي،   
104

�ص 88-22.

مركز  )�لقاهرة:  ب�رشى  جنيب  عادل  ترجمة  عن�رضية،  تفرقة  ل  �شلم   - فل�شطني  كارتر،  جيمي   
105

�الأهر�م للرتجمة و�لن�رش، 2004(، �ص 195-183.
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2. اجلدار وال�شيطرة على املياه:

�لدولتني  حّل  تقبل  كدولة  تبدو  �أن  د�ئم  وب�صكل  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  دولة  حتاول 

�لتي  �لو�قع  �الأمر  �صيا�صة  �أن  �إال  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  مع  �ل�صيا�صية  �لت�صويه  لتحقيق 

�أوجدتها على �الأر�ص ب�صكل ممنهج، تنهي �الأمل �لفل�صطيني باإقامة دولتهم �لفل�صطينية 

�مل�صتقلة، يف ظّل خريطة �مل�صالح �الإ�رش�ئيلية �لتي �أعلنتها يف �ل�صفة �لغربية �ملحتلة و�لتي 

ت�صمل؛ �الأمن و�حلدود، و�الآثار �لدينية، و�ملحميات �لطبيعية، و�ملياه، و�ملو�رد �لطبيعية، 

و�مل�صتوطنات يف �صتى �أنحاء �ل�صفة �لغربية، فماذ� يبقى للفل�صطينيني بعد �جلد�ر و�لنظام 

�ال�صتعماري �ملر�فق له؟

�صعت “�إ�رش�ئيل” �إىل تر�صيم حدودها بال�صيطرة على مو�رد �ملياه من نهر �لليطاين 

�صماالً يف لبنان، ويف �أعقاب حرب حزير�ن/ يونيو 1967 �صيطرت “�إ�رش�ئيل” على منابع 

�ملائي  �خلز�ن  طبية،  بحرية  على  و�صيطرت  �جلوالن،  ه�صبة  �صفوح  يف  �الأردن  نهر 

106
�لعذب �لوحيد يف �ل�رشق �الأو�صط.

�لغربية،  �ل�صفة  يف  كافة  �جلوفية  �ملياه  م�صادر  على  �ال�صتيطاين  �جلد�ر  ��صتوىل 

18 كم؛ لي�صع  وخ�صو�صاً �حلو�ص �لغربي، حيث �خرتق �جلد�ر �ل�صفة �لغربية بنحو 

�حلو�ص �لغربي �صمن �ل�صيادة �الإ�رش�ئيلية �حل�رشية، و�أكد ذلك �خلبري �ال�صرت�تيجي 

غيور� �آيالند Giora Eiland حني �أ�صار �إىل وجود نحو 60% من م�صادر �ملياه �ل�رشورية 

�لناحية  على  �جلد�ر  �إقامة  من  “�إ�رش�ئيل”  هدف  و�أن  �لغربية،  �ل�صفة  يف  لـ“�إ�رش�ئيل” 

ما  �أ�صعاف  �أربعة  �مل�صتوطنني  ينح  مما   
107

�ملائية، مبو�ردها  �ال�صتئثار  هو  �لغربية 

108
يح�صل عليه �لفل�صطينيون من �ملياه.

تالل �أدنى  �لغربي  للحو�ص  �صنوياً  �جلوفية  �ملائية  �الإنتاجية  �لطاقة   تبلغ 

كامل،  ب�صكل  �حلو�ص  هذ�  �جلد�ر  عزل  وقد  مكعب،  مرت  مليون   340 �لغربية  �ل�صفة 

و�أ�صبح هذ� �ملخزون �ملائي يغذي مليوين ون�صف �ملليون �إ�رش�ئيلي يف مدينة تل �أبيب، 

و�لتجمعات �ليهودية و�صط �الأر��صي �ملحتلة �صنة 1948، بينما ال يح�صل �لفل�صطينيون 

حممد �أحمد �صالح، اأطماع ال�شهيونية يف املياه العربية )�لكويت: عامل �لفكر، 2003(، �ص 49-47.  
106

يا�رش �صالمه، “�ل�صيا�صة �ملائية �الإ�رش�ئيلية و�أثرها يف �ل�صفة �لغربية: در��صة يف �جلغر�فيا �ل�صيا�صية،” ر�صالة   
107

ماج�صتري،  كلية �لدر��صات �لعليا، جامعة �لنجاح �لوطنية، نابل�ص – فل�صطني، 2008، �ص 131-123.

للدر��صات  �لفل�صطيني  �ملركز  اإ�رضائيلية،  ق�شايا  جملة  �لدولتني،”  حل  يف  �لتفكري  “�إعادة  �آيالند،  غيور�   
108

�الإ�رش�ئيلية “مد�ر”، ر�م �هلل، �لعدد 34، 2009، �ص 74.
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يف  مائي  حو�ص  �أهم  وجود  من  وبالرغم  �صنوياً،  مكعب  مرت  مليون   20 نحو  على  �إال 

109
فل�صطني د�خل �ل�صفة �لغربية �ملحتلة.

�أدت  فقد  �لرئي�صي،  �حلياة  م�صدر  هي  �لغربية  �ل�صفة  يف  �جلوفية  �ملياه  �إن  وحيث 

و�لق�صاء  للفل�صطينيني،  �حلياة  مقومات  �صلب  �إىل  �ملياه  هذه  على  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صيطرة 

على �لزر�عة �لتي ُتعّد �رشيان �حلياة ل�صكان �ل�صفة �لغربية، دون �الأخذ بعني �العتبار 

110
للحد �الأدنى من حقوق �ل�صكان �لفل�صطينيني.

جنوب  يف  نظريه  فاق  اأبارتهايد  عن�رضي  نظام  وال�شتيطان:  اجلدار   .3 
             اإفريقيا:

جنوب  يف  �الأبارتهايد  �لعن�رشية  �لتفرقة  �أمناط  بني  �لت�صابه  �أوجه  من  �لرغم  على 

يف  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  دولة  متار�صه  �لذي  �الأبارتهايد  نظام  وبني  �صابقاً،  �إفريقيا 

�الإ�رش�ئيلي قد فاق نظريه يف جنوب  �لعن�رشي لدولة �الحتالل  �لنظام  �أن  �إال  فل�صطني، 

�مل�صتوطنات  الإقامة  �لفل�صطينيني  بتدمري  مقرتناً  �الحتالل  دولة  �إقامة  فكانت  �إفريقيا، 

111
�ليهودية.

عب  �لت�صلط  �إد�رة  من  نوع  هو  �جلد�ر،  خلف  معازل  يف  �لفل�صطينيني  ح�صار  ُيعّد 

�لقوة. فحني �لنظر �إىل فل�صطني �لتاريخية كوحدة جغر�فية ت�صم فئات �صكانية خمتلفة، 

هو  وكذلك  �لعرب،  �ل�صكان  ح�صاب  على  �ليهود  �مل�صتوطنني  ل�صالح  ُتد�ر  �أنها  نالحظ 

�حلال من �لناحية �حلقوقية و�ملعي�صية، يف ت�صابه و��صح مع �ل�صكان �ل�صود �لذين عا�صو� 

112
حما�رشين د�خل معازل يف جنوب �إفريقيا.

يخ�صع �لفل�صطينيون و�مل�صتوطنون ملرجعية قانونية خمتلفة، يف ت�صابه و��صح مع 

نظام �لف�صل �لعن�رشي؛ حيث يجري ت�صخري فئة من �ل�صكان عب �أدو�ت ع�صكرية، �أو 

ت�رشيعية، �أو �صيا�صية، ل�صمان حياة �أف�صل ملجموعة �صكانية. هذ� �لتف�صيل �لذي جرى 

يا�رش �صالمه، “�ل�صيا�صة �ملائية �الإ�رش�ئيلية و�أثرها يف �ل�صفة �لغربية،” �ص 59-58.  
109

العرقي والتطهري  الدميوغرافية  ال�شيا�شة  يف  درا�شة  الإ�رضائيلي:  العازل  اجلدار  يقني،  �صعيد   
110 

)2002-2014( )بريوت: مركز در��صات �لوحدة �لعربية، 2015(، �ص 237.

 Marwan Bishara, Palestine/ Israel: Peace or Apartheid: Prospects for Resolving the Conflict  
111

)London, New York: Zed Books, 2001(, pp.130–136.
هنيدة غامن، “ما بني �الحتالل �لع�صكري و�الأبارتهايد: مقاربة بني نقاط �لتقاطع و�الختالف،” جملة ق�شايا   

112

اإ�رضائيلية، �ملركز �لفل�صطيني للدر��صات �الإ�رش�ئيلية “مد�ر”، ر�م �هلل، �لعدد 35، 2009، �ص 9.
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�إقامة  وعب  منف�صلة،  مو��صالت  �صبكة  عب  �ملحتلة،  �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  تكري�صه 

�جلدر�ن و�حلو�جز؛ حيث بات جزء من �ل�صكان يتمتعون باملو�طنة �لكاملة، وفئة �أخرى 

113
تعاين �لقمع و�حلرمان.

جرى عزل �ل�صكان �ل�صود �الأ�صليني يف معازل خا�صة، خالل نظام �لتفرقة �لعن�رشية 

�لتحرك  �أر�دو�  �إن  �إفريقيا، و��صرتط عليهم �حل�صول على ت�صاريح خا�صة،  يف جنوب 

�الأر��صي  يف  ذ�ته  �الأمر  �الآن  ويجري  �ملعازل،  هذه  خارج  �آخر  �إىل  مكان  من  و�النتقال 

تنتهجها؛  �لتي  �لف�صل  �صيا�صة  �إفريقيا  جنوب  بررت  حني  ويف  �ملحتلة،  �لفل�صطينية 

“�إ�رش�ئيل” نظام �لف�صل �لعن�رشي  �إقامة  �لثقايف”، جاء  �لذ�تي  “�حلكم  كونها نوعاً من 

�لفل�صطينية على �الأر�ص، وللحيلولة دون  لل�صيادة  �لغربية؛ منعاً  �ل�صفة  �الأبارتهايد يف 

114
نيل �ل�صعب �لفل�صطيني حّق تقرير �مل�صري.

ويف �إعادة تدوير م�صطلحات نظام �الأبارتهايد، تزعم دولة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي باأن 

�خلا�ص  �مل�صتقبل  هذ�  �خلا�ص،  م�صتقبلهم  م�صوؤولية  تويل  للفل�صطينيني  �صيتيح  �جلد�ر 

و�صادر  �لطرق،  وقطع  �لطبيعية،  و�ملو�رد  �ملياه،  منهم  �صلب  �أن  بعد  �ملعازل،  د�خل 

�الأر��صي؛ فاأي م�صتقبل �صيكون للفل�صطينيني!

�ل�صهيونية  نظريتها  مع  �إفريقيا  جنوب  يف  �لبي�صاء  �لكولونيالية  �ل�صيا�صة  تتالقى 

ل�صمان  �ل�صيا�صي،  و�لف�صل  �لت�صاريح،  ونظام  �جلغر�يف،  و�لف�صل  �لتفرقة،  دعائم  يف 

�ل�صيا�صي و�لع�صكري  �لتفوق  �ل�صيطرة عب تر�صيخ  �آخر، و��صتد�مة  هيمنة جن�ص على 

مبزيد من �الإجر�ء�ت �لقمعية و�لعزل. �إن ممار�صات �لنظام �لعن�رشي يف جنوب �إفريقيا 

�جلنود  �آالف  يحتاج  هناك  �لنظام  يكن  فلم  “�إ�رش�ئيل”،  فعلته  �لذي  �لقدر  �إىل  ت�صل  مل 

تقتلع  ومل  عازل،  ��صتيطاين  جد�ر  الإقامة  و�الأ�صو�ق  �لبيوت  لهدم  �جلر�فات  وع�رش�ت 

�ملائية  �ملو�رد  ت�رشق  ومل  �الأ�صجار،  �آالف  �إفريقيا  جنوب  يف  �لعن�رشي  �لنظام  جر�فات 

115
وت�صتاأثر بها، كما فعلت “�إ�رش�ئيل”.

جيفري �أرون�صون، �شيا�شة الأمر الواقع يف ال�شفة الغربية، �ص 41-34.  
113

مقارنة،”  در��صة   – �إفريقيا  وجنوب  فل�صطني  ق�صيتي  بني  و�الختالف  �لت�صابه  “�أوجه  �صالمة،  �لغني  عبد   
114

https://www.prc.ps/ :مركز �الأبحاث، منظمة �لتحرير �لفل�صطينية، �نظر

�الإعالمية،  �مليادين  �صبكة  موقع  �لفل�صطينيني،  على  وتد�عياته  �لعن�رشي  �لف�صل  جد�ر  عطا،  �أبو  �أو�ص   
115

https://www.almayadeen.net/ :2018/1/11، �نظر
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مل يكن �جلد�ر و�لنظام �ال�صتعماري �ملرتبط به ليف�صل بني قوميتني خمتلفتني فقط، 

�ليهودي  �لكاتب  �أدركها  �لتي  �ملعاين  هذه  �لفل�صطينية،  �لقومية  متزيق  ��صتهدف  و�إمنا 

عن  توقفت  “قد  كاأنها  تبدو  �حلياة  �أن  �ىل  م�صري�ً   Yehoshua Sobol �صوبول  يهو�صع 

�جلد�ر  قيم 
ُ
رحيمة—�أ تبدو  �لتي  �لت�صمية  �لقد�ص—هذه  غالف  جد�ر  حيث  �حلركة، 

ب�صكل �صافر وفظيع كما لو كان كارثة طبيعية، لكنه من �صنع �إن�صان ال ي�صتطيع �أن يحيا 

 
116

دون �أن ُيدمر حياة �الآخرين”.

نظريه  ي�صبه  �لعن�رشي  للف�صل  نظاماً  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �صلطات  �أن�صاأت  لقد 

�لتمييز  �صيا�صات  عب  �لدويل  �لقانون  �إفريقيا  جنوب  �نتهكت  وكما  �إفريقيا،  جنوب  يف 

�العتد�ء�ت  وكذلك  �ل�صيا�صي،  و�لقمع  دولياً،  �ملحرمة  �الأ�صلحة  و��صتعمال  �لعن�رشي، 

حظر�ً  عليها  �لدويل  �الأمن  جمل�ص  فر�ص  لذلك  نتيجة  �جلو�ر؛  دول  على  �لع�صكرية 

و�لريا�صية،  و�لتعليمية  و�لثقافية  �لتجارية  �مل�صتويات  �ل�صالح، وعزلت على  ال�صتري�د 

�لعن�رشي  �لف�صل  نظام  عن  �إفريقيا  جنوب  تخلت  �لنهاية  ويف  دولياً،  ح�صارً�  وعانت 

دولة  �صعيد  على  �أما  �لدويل،  �لقانون  �نتهاك  عن  وتوقفت  �لدويل،  لل�صغط  و��صتجابت 

ع�رش�ت  بحقها  تنفذ  ومل  �لدويل،  �حل�صار  �إىل  تتعر�ص  مل  فهي  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل 

�لقر�ر�ت �ل�صادرة عن جمل�ص �الأمن �لدويل و�جلمعية �لعامة، على �لرغم من تفوقها يف 

ممار�صات �لتمييز �لعن�رشي عن نظريتها يف جنوب �إفريقيا!

ويف جنوب �إفريقيا مّت عزل �ل�صكان �ل�صود يف معازل خا�صة، وفر�ص عليهم �حل�صول 

على ت�صاريح خا�صة �إن �أر�دو� �النتقال من مكان �إىل �آخر، وهو ما يجري �الآن يف �الأر��صي 

�لذ�تي  للحكم  متهيد�ً  باأنها  �لف�صل  �صيا�صة  �إفريقيا  جنوب  بررت  وحني  �لفل�صطينية، 

�لفل�صطينيني  منح  دون  للحيلولة  �لعن�رشي  �لف�صل  نظام  “�إ�رش�ئيل”  �أوجدت  �لثقايف، 

�لتي  �ملعازل  من  �أ�صغر  �الحتالل  دولة  �أقامتها  �لتي  �ملعازل  �إن   
117

�مل�صري. تقرير  حّق 

 Noam Chomsky أقامها نظام جنوب �إفريقيا، وجت�صيد�ً لذلك �أ�صار نعوم ت�صوم�صكي�

�إفريقيا �أول حكومة �صود�ء يف جنوب  Transkei تديره  �أول معزل  �إقامة   باأنه عندما متّ 

www.maariv.co.il �نظر:   ،2008/3/16 معاريف،  �صحيفة  من،  يحا�رش  �لذي  من  �صوبول،  يهو�صع   
116 

)باللغة �لعبية(

ق�شايا  جملة  �لبي�صاء،”  �إفريقيا  جنوب  بتجربة  �ال�صتعمارية  �ل�صهيونية  �لتجربة  “مقارنة  مر�صخ،  ليلى   
117

اإ�رضائيلية، �ملركز �لفل�صطيني للدر��صات �الإ�رش�ئيلية “مد�ر”، ر�م �هلل، �لعدد 35، 2009، �ص 54.
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�لتي  �ال�صتعمارية �جلديدة  �لكولونيالية  �لتبعية  �أكرث من  للحياة  1962، كان قابالً  �صنة 

ير�د تطبيقها يف فل�صطني.

�الإن�صانية،  �صّد  جرية  ُيعّد  حيث  �لدولية؛  �جلر�ئم  �أخطر  �أحد  �لعرقي  �لتطهري  ُيعّد 

ويرقى �إىل �عتباره جرية �إبادة جماعية، فقد �رتكبت “�إ�رش�ئيل” عمليات �لتطهري �لعرقي 

�صّد �لفل�صطينيني منذ �صنة 1947، وطالت نحو 750 �ألف فل�صطيني بطريقة وح�صية عب 

118
�لعنف و�الإرهاب، كما ي�صري لذلك �ملوؤرخ �إيالن بابيه.

و��صتكماالً جلريتها يف �لتطهري �لعرقي، ما تز�ل “�إ�رش�ئيل” تتجاهل قر�ر �جلمعية 

ودفع  ديارهم،  �إىل  �لالجئني  بعودة  �ل�صماح  وجوب  على  ن�ّص  و�لذي  194؛  رقم  �لعامة 

�لتعوي�صات عّما حلقهم من �أ�رش�ر. وبالرغم من �جلر�ئم �صّد �الإن�صانية �لتي �رتكبتها 

�ملتحدة  �الأمم  لقر�ر�ت  �المتثال  ورف�صها  ممنهجة،  وبطريقة  �إقامتها  منذ  “�إ�رش�ئيل” 
بحل ق�صية �لالجئني، فقد �ُصمح لها �الن�صمام �إىل �الأمم �ملتحدة �صنة 1949، كدولة حمبة 

119
لل�صالم، وم�صتعدة لتطبيق �اللتز�مات �لتي تقع على عاتقها مبوجب �مليثاق.

�أكملت دولة �الحتالل �نتهاكها للقانون �لدويل بعدو�نها على دول �جلو�ر �صنة 1967، 

�الحتالل  دولة  تز�ل  وما  غزة،  وقطاع  �ل�صوري،  و�جلوالن  �لغربية،  �ل�صفة  فاحتلت 

ترف�ص تطبيق قر�ر جمل�ص �الأمن رقم 242 ل�صنة 1967، �لذي طالبها ب�رشورة �ن�صحاب 

120
�لقو�ت �لع�صكرية من �الأر��صي �لتي �حتلتها.

يتفق �ملجتمع �لدويل على �رشيان �تفاقيات جنيف �لر�بعة على دولة �الحتالل، بينما 

 ،2004 “�إ�رش�ئيل” �الن�صياع �إىل �لر�أي �ال�صت�صاري ملحكمة �لعدل �لدولية �صنة  ترف�ص 

�لذي يدعو �إىل تطبيق �أحكام �لقانون �لدويل. و�إمعاناً يف �نتهاك �لقو�نني �لدولية؛ ت�صتمر 

�الأر��صي  يف  للعي�ص  �ليهود  ونقل  �مل�صتوطنات،  �إقامة  يف  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  دولة 

49 للمادة  �نتهاكاً  �ال�صتيطاين  �لبناء  وقف  “�إ�رش�ئيل”  رف�ص  ي�صكل  حيث   �ملحتلة، 

Ilan Pappe, The Ethnic Cleaning of Palestine, pp. 90-138.  
118

�نظر �لقر�ر رقم 194 يف:  
119

 Palestine - Progress Report of the United Nations Mediator, UN, General Assembly, A/RES/194 )III(,  

11/12/1948.

 John McHugo, “Resolution 242: A Legal Reappraisal”, International and Comparative Law  
120

Quarterly Journal, Cambridge University Press, Vol. 51, Issue 4, 2002, p. 851.



174

ال�ضتيطان الإ�ضرائيلي يف ال�ضفة الغربية

بتقرير  �لفل�صطيني  �ل�صعب  حّق  يعّوق  وب�صكل  �لر�بعة،  جنيف  �تفاقية  من   6 �لفقرة 

�لعقوبات  فر�صها  خالل  من  �ملذكورة؛  �التفاقية  �الحتالل  دولة  تنتهك  وكما  �مل�صري، 

121
�جلماعية وفق �ملادة 33، وتدمري �ملنازل و�ملمتلكات وفق �ملادة 53.

4. اآثار اجلدار على حياة الفل�شطينيني:

�لتي  فاحلرب  �صارون؛  �أو�صح  كما  تنتهِ  مل  �لتي  للحرب  ��صتكماالً  �جلد�ر  كان 

هم  �ألف   900 �أ�صل  من  فل�صطيني،  �ألف   750 بطرد  و�نتهت   ،1948 �صنة  �ليهود  بد�أها 

تعرف  �أ�صبحت  و�لتي  �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  يقيمون  �لذين  �لعرب  �ل�صكان  جمموع 

بـ“�إ�رش�ئيل”، ليبد�أ ف�صل جديد من ف�صول �لطرد و�لتطهري �لعرقي �صّد �لفل�صطينيني، 

�لعن�رشي،  و�لف�صل  �لقهر  ل�صيا�صة  فعلية  ترجمة  ُيعّد  �لذي  �ال�صتيطاين  �جلد�ر  عب 

وفر�ص �لوقائع على �الأر�ص، ويتد �جلد�ر على نحو 780 كم ُمتوغالً يف �أعماق �ل�صفة 

�لغربية �ملحتلة، حميطاً باملدن و�لقرى و�لتجمعات �ل�صكانية �لفل�صطينية.

يلتزم �جلد�ر خط �لهدنة �صنة 1949 يف �أقل من 13% من م�صاره، بينما يتد يف %87 

كانتونات   3 �إىل  �لغربية  �ل�صفة  �جلد�ر  ويق�صم   
122

�لغربية، �ل�صفة  د�خل  م�صاره  من 

�لفرتة  خالل  قطعت  �لتي  �الأ�صجار  عدد  �لفل�صطينية  �لزر�عة  وز�رة  وقدَّرت  معزولة. 

�إىل  �جلد�ر  و�أدى  �صجرة،  �ملليون  ون�صف  مليوين  بنحو  و2007   2000 بني  �ملمتدة 

�جلد�ر و�صل  بينما   
123

فل�صطيني، �ألف   400 نحو  ت�صم  فل�صطينياً  جتمعاً   97  عزل 

400 �ألف م�صتوطن يقيمون د�خل 80 م�صتوطنة يف �ل�صفة �لغربية باملركز �ال�صتعماري 

ت�صم م�صتوطنة   70 ز�لت  وما   ،1948 �صنة  �ملحتلة  �الأر��صي  د�خل  �الحتالل   لدولة 

100 �ألف م�صتوطن �رشقي �جلد�ر �لعازل.

�تفاقية جنيف �لر�بعة 1949، �للجنة �لدولية لل�صليب �الأحمر، 1949/8/12، �نظر:  
121

 http://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5nsla8.htm  

عدنان عيا�ص، “جد�ر �لف�صل �لعن�رشي �ل�صهيوين، “�آثاره �ل�صلبية على �أر��صي حمافظة �صلفيت”،” جملة   
122

اجلامعة الإ�شلمية، �صل�صلة �لبحوث �الإن�صانية، غزة، جملد 17، �لعدد 2، 2009، �ص 250-215.

�جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، “ م�صح �أثر جد�ر �ل�صم و�لتو�صع على �لو�قع �الجتماعي و�القت�صادي   
123

للتجمعات �لفل�صطينية �لتي ير �جلد�ر من �أر��صيها، حزير�ن 2008،” ر�م �هلل، ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2008، 

https://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/PressRelease/wall_a.pdf :نظر�
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قلقيلية  حمافظة  خ�رشت  �جلد�ر،  مزقها  �لتي  �لفل�صطينية  �ملحافظات  �صعيد  وعلى 

و�مل�صتوطنات؛  �اللتفافية  و�لطرق  �جلد�ر  جر�ء  �خل�صبة،  �الأر��صي  من  دومن   27,600

�أ�صل  من  دومن  �ألف   28 بلغت  و�لتي   ،1948 حرب  خالل  �ل�صابقة  خل�صارتها  ��صتكماالً 

124
400 �ألف دومن هي م�صاحة �ملحافظة �لتاريخية.

�الإ�رش�ئيلي �لعام  �الأمن  جهاز  رئي�ص   ،Ami Ayalon �أيالون  عامي   ي�صري 

�حلو�جز  �أن  �إىل   ،)2000-1996( Israel Security Agency )Shabak( )�ل�صاباك( 

��صرت�تيجية  �إىل  حتولت  ميد�نياً  تكتيكاً  كانت  �لفل�صطينية،  للمدن  �مل�صتمرة  و�الإغالقات 

د�ئمة، و�أن �الأمور يف �الأر��صي �ملحتلة هي �أكرث من جمرد �أمور غري �أخالقية، فبع�صها 

غري �أخالقي ب�صورة �صارخة.

�صجرة،  �ألف   60 �قتالع  �إىل  �لعازل  �ال�صتيطاين  �جلد�ر  �أدى  حلم  بيت  حمافظة  ويف 

�أدى �صّم  �أ�صحت خلف �جلد�ر، وكما  �أخرى  �ألف �صجرة   14 بينما ��صتوىل �جلد�ر على 

مقام بالل بن رباح على �ملدخل �ل�صمايل للمدينة �إىل بلدية “�لقد�ص �لكبى”؛ �إىل �صيطرة 

“�إ�رش�ئيل” على 3 �آالف دومن، وي�صاف �إىل ذلك �إقامة م�صتوطنة هار حوما، �لتي ��صتولت 
125

على 2,250 دومناً، و�أدت �إىل ف�صل �لقد�ص عن بيت حلم.

يف  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  دولة  متار�صه  �لذي  �لعن�رشي  �الأبارتهايد  نظام  لتحليل 

�ل�صفة �لغربية، �أ�صار �لباحث �إىل بع�ص �ملعازل و�جليوب �ملعزولة، �لتي جنمت عن �إقامة 

�جلد�ر يف بع�ص حمافظات �ل�صفة �لغربية:

اإر�شادي  دليل  للفل�شطينيني:  الق�رضي  والنقل  للأر�س  الإ�رضائيلي  النهب  �لعزة،  ون�صال  �لقي�صي  �أجمد   
124

للأفراد والتجمعات ال�شكانية املعر�شة خلطر التهجري )ر�م �هلل: �ملركز �لفل�صطيني مل�صادر حقوق �ملو�طنة 

و�لالجئني - بديل، 2013(، �نظر:

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/handbook2013ara_0.pdf  

معهد �الأبحاث �لتطبيقية – �لقد�ص )�أريج(، “در��صة حول �آثار �جلد�ر �لعن�رشي يف بيت حلم”، موقع ر�صد   
125

.2004/9/8 ،)POICA( أن�صطة �ال�صتيطان �الإ�رش�ئيلي يف �الأر��صي �لفل�صطينية�
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�أدى �جلد�ر �ال�صتيطاين يف حمافظة قلقيلية �صمال غرب  �جلد�ر يف حمافظة قلقيلية:  �أ. 

�لنحو  على  منف�صلة،  معازل  �صبعة  �إىل  �ملحافظة  تق�صيم  �إىل  �ملحتلة  �لغربية  �ل�صفة 

126
�لتايل:

�ملعزل �ل�صمايل وي�صم قرى: كفر قدوم، وحجة، و�لفندق، وجين�صافوط، وكفر القف،   •
وعزون، و�صري، وعزبة �لطبيب، وجيو�ص، وفالمية، وع�صلة، و�لنبي �صالح.

�ملعزل �ل�رشقي وي�صم قرى: جيت، و�إماتني، وفرعتا.  •

�ملعزل �جلنوبي وي�صم قرى: حبلة ور�أ�ص عطية.  •

�ملعزل �جلنوبي �ل�رشقي وي�صم قرى: كفر ثلث، و�صنرييا، وبيت �أمني، وخربة �الأ�صقر،   •
و�ملدور، وخربة جلعود، وخربة �صلمان.

معزل منفرد: مدينة قلقيلية.  •

قرى معزولة بني �جلد�ر و�خلط �الأخ�رش: عرب �لرما�صني �ل�صمايل و�جلنوبي، وعرب   •
127

�أبو بردة، و�ل�صبعة، وو�دي �لر�صا، ور�أ�ص طريه، وعزون عتمة.

وو�دي  �لرما�صني،  وعرب  �لطبيب،  عزبة  و�لرتحيل:  بالطرد  ومهددة  معزولة  قرى   •
128

�لر�صا.

�لقد�ص:  غرب  �صمال  �لفل�صطينية  �لقرى  عزل  �إىل  �جلد�ر  �أدى  �لقد�ص:  يف  �جلد�ر  ب. 

 قطنة، وبدو، وبيت عنان، وبيت �صوريك، وبيت �إجز�، وبيت دقو، و�لقبيبة، وخربة

129
�أم �للحم.

ح�صن �بحي�ص و�صامي �ل�صالحات ومرمي عيتاين، معاناة املراأة الفل�شطينية حتت الحتلل الإ�رضائيلي،   
126

�ص 61-57.

�أجمد �لقي�صي ون�صال �لعزة، النهب الإ�رضائيلي للأر�س والنقل الق�رضي للفل�شطينيني.  
127

�ل�صم  جد�ر  �ملحلي:  �حلكم  “وز�رة  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  و�لدر��صات،  و�لبحث  للتطوير  �لعامة  �الإد�رة   
128

و�لف�صل �لعن�رشي،” موقع وز�رة �حلكم �ملحلي، دولة فل�صطني، ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2004، �نظر:

 https://www.molg.pna.ps/uploads/files/expantion_and_%20anexation_wall_44d176cb1a  

124c48a4c1ea2bfb7fc00a.pdf

خليل �لتفكجي، الدميوغرافيا وجدار الف�شل يف تهويد القد�س )�لقد�ص: جمعية �لدر��صات �لعربية، 2009(،   
129

�ص 13-11.
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�لطرق  �صبكات  تعد  ومل  �جلد�ر،  بفعل  �ملحتلة  �لغربية  �ل�صفة  �أو�صال  تقطعت  لقد 

�لع�صكرية؛ يف ظّل  �لبو�بات و�ملعابر و�حلو�جز  �أي مكان يف نظام  �إىل  �لفل�صطينية توؤدي 

وجود ثمانية �أمناط خمتلفة من �ملعابر و�لبو�بات على �متد�ر �جلد�ر �ال�صتيطاين، حيث 

130
يعاين �لفل�صطينيون ب�صببها �أ�صد �ملعاناة.

و�ل�صيا�صية،  و�القت�صادية،  و�لثقافية،  �الجتماعية،  �لن�صاطات  جميع  تاأثرت 

له،  �ملر�فق  �ال�صتيطاين  و�لنظام  �جلد�ر  بفعل  �لغربية  �ل�صفة  يف  و�لعائلية  و�لريا�صية، 

و�أدى �إىل �رتفاع معدل �لبطالة، وبلغت ن�صبة �لفقر 46%، وتر�جعت ح�صة قرو�ص �لغذ�ء 

 
131

.World Bank �لدويل  �لبنك  لتقدير�ت  وفقاً   2003-2001 �صنتي  بني   %30 مبقد�ر 

وتن�ص �ملادة 13 من �الإعالن �لعاملي حلقوق �الإن�صان على حرية �لفرد يف �لتنقل و�ختيار 

حمل �الإقامة د�خل حدود كل دولة، و�حلق له يف مغادرة �أي بلد مبا يف ذلك بلده، كما يحق 

�جلد�ر  حظر  بينما  �حلياة  بحق  مقروناً  جاء  �حلق  هذ�   
132

ي�صاء، وقتما  �إليها  �لعودة  له 

�لتنقل و�الإقامة و�ل�صفر، وكما �أنه �أتلف طرقات �ل�صفة �لغربية و�أغلق 46% منها، حيث 

 وقد �أدى �إغالق 
133

2,809 كم هو طول طرق �ل�صفة �لغربية، 1,300 كم من �أ�صل  �أغلق 

�لوقت  �صعفي  عن  يقل  ال  مبا  �لد�خلي؛  و�ل�صفر  �لتنقل  م�صافات  م�صاعفة  �إىل  �لطرق 

و�مل�صافة.

Eyal Weizman, Hollow Land: Israel’s Architecture of Occupation )Verso, 2012(, pp. 139-144.  
130

الفل�شطينية،  القت�شادية  الإغلق والأزمة  النتفا�شة:  �شنتان من  �لدويل،  �ملركزي  للبنك  تقرير من�صور   
131

.2003

�الإعالن �لعاملي حلقوق �الإن�صان، �الأمم �ملتحدة، �نظر:  
132

 http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights  

يف  وخدماتها  و�ملو��صالت  �لنقل  �أنظمة  ��صتد�مة  على  �لعن�رشي  �لف�صل  جد�ر  “تاأثري  عي�صه،  �أبو  �صمري   
133

 ،2 18، �لعدد  جامعة النجاح للأبحاث، جامعة �لنجاح �لوطنية، نابل�ص، فل�صطني، �ملجلد  فل�صطني،” جملة 

2004، �ص 293.
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خريطة رقم 1: م�شار اجلدار ال�شتيطاين الإ�رضائيلي يف ال�شفة الغربية املحتلة، 

متوز/ يوليو 2011 134

بلغت  فقد  �لزر�عة،  جمال  يف  وخ�صو�صاً  للجد�ر  �القت�صادية  �الآثار  عن  وباحلديث 

دويل  تقرير  وي�صري  �لعي�ص،  لقمة  توفري  من  �لفل�صطينيني  حرمت  جد�ّ  خطرية  مرحلة 

لالأمم �ملتحدة؛ �إىل �الآثار �خلطرية �لتي ي�صببها �جلد�ر على “�صلة خبز” �ل�صفة �لغربية، 

خريطة م�صار �جلد�ر �لعازل بال�صفة �لغربية – يوليو 2011، مكتب تن�صيق �ل�صوؤون �الإن�صانية - �الأر��صي   
134

�لفل�صطينية �ملحتلة، �الأمم �ملتحدة، موقع فل�صطني بالعربية، �نظر:

http://www.palestineinarabic.com/Maps/Disengagment/Wall_July_2011.jpg  
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�لزر�عية  �ملنتجات  من   2000 �صنة  وجنني  وطولكرم  قلقيلية  حمافظات  �أنتجت  فقد 

�لزر�عي �الإنتاج  �إجمايل  من   %45 نحو  يعادل  ما  وهو  دوالر،  مليون   200 قيمته   ما 

لل�صفة �لغربية، وبينما �أدى ��صتيالء “�إ�رش�ئيل” على �الأر��صي �لزر�عية �لفل�صطينية عب 

�إىل تقدمي م�صاعد�ت  �لدويل  �لغذ�ء  �إىل ��صطر�ر برنامج  �الأ�صجار،  �آالف  �جلد�ر و�قتالع 

غذ�ئية �إ�صافية �إىل نحو 25 �ألف حُمتاج جديد يف �ل�صفة �لغربية، كنتيجة مبا�رشة الإقامة 

135
�جلد�ر بعد �أن كانت تتمتع باالكتفاء �لذ�تي.

ت�صبب �جلد�ر باآثار كارثية على �خلدمات �ل�صحية و�ملر�فق �لطبية يف �ل�صفة �لغربية 

�ملحتلة، ومل يعد مبقدور �ملر�صى �لو�صول �إىل �مل�صت�صفيات و�لعياد�ت �لطبية، ومل يعد 

ي�صتطيع مر�صى �لعيون �لو�صول �إىل م�صت�صفى �لعيون، �لوحيد �ملجهز باملعد�ت �لطبية 

�لتجمعات  �لطبية يف عدد كبري من  �إىل توقف �خلدمات  �لقد�ص، و�أدى �جلد�ر  �حلديثة يف 

�لفل�صطينية، حيث منع �الأطباء من �لو�صول �إليها، هكذ� كان ت�صييد �جلد�ر لو�صع �ل�صعب 

136
�لفل�صطيني �أمام خيار�ت ثالثة: �ال�صت�صالم �أو �لرحيل �أو �لفناء �لتدريجي.

�صدر قر�ر حمكمة �لعدل �لدولية �لنهائي يف 2004/7/9 حول �الآثار �لقانونية �ملرتتبة 

على بناء جد�ر يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة، ووجدت �ملحكمة �أن ت�صييد “�إ�رش�ئيل” 

ج�صيماً  �نتهاكاً  ي�صكل  �لقد�ص،  �رشقي  ذلك  يف  مبا  �ملحتلة،  �لغربية  �ل�صفة  يف  للجد�ر 

يف �صيغ  و�لذي  �لر�أي،  هذ�  ويعّد   
137

لـ“�إ�رش�ئيل”، �ملُلزمة  �لدولية  �اللتز�مات  من   لعدد 

 منها: 
138

64 �صفحة يف ن�صه �الإجنليزي، تاريخياً يف جماالت عدة،

لالأر��صي  �إ�رش�ئيلي  �حتالل  حول  بالنز�ع  يتعلق  فيما  ق�صائي،  قر�ر  �أول  ُيعّد  �أوالً: 

�لفل�صطينية.

ُيعّد �صماح �ملحكمة لفل�صطني بامل�صاركة يف �لدعوى �صابقة تاريخية. ثانياً: 

كما  عليها  متنازعاً  ولي�صت  حمتلة  �أر��صي  �لفل�صطينية  �الأر��صي  �ملحكمة  عّدت  ثالثاً: 

تدعي “�إ�رش�ئيل”.

�صعيد يقني، اجلدار العازل الإ�رضائيلي، �ص 231-227.  
135

تاأثري �جلد�ر على �ل�صحة، تقرير خا�ص، 2010، مكتب من�صق �الأمم �ملتحدة لل�صوؤون �الإن�صانية، �نظر:  
136

 http://www.ochaopt.org/sites/default/files/ocha_opt_special_focus_july_2010_arabic.pdf  
�أني�ص م�صطفى �لقا�صم، اجلدار العازل الإ�رضائيلي، �ص 128-127.  

137

ع�صام �إ�صماعيل وعلي مقلد، “�لفتوى �ل�صادرة عن حمكمة �لعدل �لدولية يف ق�صية �جلد�ر �لعازل،” �ص 122-91.  
138
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و�لقانون  �لعام  �لدويل  �لقانون  تنتهك  �ليهودية؛  �مل�صتوطنات  �أن  �ملحكمة  قررت  ر�بعاً: 

139
�لدويل �الإن�صاين.

�أكدت �ملحكمة �رشيان قانون حقوق �الإن�صان على �لفل�صطينيني. خام�صاً: 

و�لبوتوكولني   ،1949 ل�صنة  �لر�بعة  جنيف  �تفاقية  �أن  �ملحكمة  وجدت  �صاد�صاً: 

الدعاء  خالفاً  �لفل�صطينية  �الأر��صي  على  ت�رشي   ،1977 ل�صنة  �الإ�صافيني 

“�إ�رش�ئيل” بعدم �رشيانها يف �الأر��صي �ملحتلة.

“�إ�رش�ئيل” �الأمنية يف ت�صييد  �لدولية ب�صكل قاطع ذر�ئع  �لعدل  رف�صت حمكمة  �صابعاً: 

�جلد�ر.

�الأر��صي  على   1907 ل�صنة  الهاي  معاهدة  �أحكام  �رشيان  �ملحكمة  �أكدت  ثامناً: 

140
�لفل�صطينية.

تظهر �أهمية فتوى �جلد�ر �أنها �ملرة �الأوىل �لتي ُت�صِدر فيها �أعلى هيئة ق�صائية دولية 

�ل�صابق جمل�ص �الأمن �لدويل و�جلمعية  �لفل�صطينية؛ حيث كان يف  قر�ر�ً يتعلق بالق�صية 

�لق�صية  �للتني تعاجلان جو�نب  �ملتحدة  �ل�صيا�صيتني يف �الأمم  �لعامة بو�صفهما �جلهتني 

�لفل�صطينية. و�أكدت �ملحكمة �أن قر�ر جمل�ص �الأمن رقم 1515 �ل�صادر يف 2003/11/19، 

قد �صّدق على “خارطة �لطريق” للتو�صل �إىل حّل د�ئم لل�رش�ع �لفل�صطيني - �الإ�رش�ئيلي 

على �أ�صا�ص حل �لدولتني، �إال �أن �أياً من “خارطة �لطريق” �أو �لقر�ر 1515، مل يت�صمنا �أي 

141
�أحكاماً حمددة حول بناء “�إ�رش�ئيل” للجد�ر يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة.

ورف�صت �ملحكمة حماولة “�إ�رش�ئيل” �إيجاد �أمر و�قع على �الأر�ص عب �إقامة �جلد�ر، 

و�صددت على �حلاجة �مللحّة لقيام �الأمم �ملتحدة مب�صاعفة جهودها لتحقيق حّل �رشيع 

الإنهاء  �إ�صافية  �إجر�ء�ت  �أي  يف  �لنظر  و�جب  �ملتحدة  �الأمم  على  �أن  �أكدت  كما  لل�رش�ع، 

باحل�صبان  �آخذة  ي�صانده،  �لذي  و�لنظام  �جلد�ر  بناء  عن  �لناجت  �لقانوين  غري  �لو�صع 

فيما  �ملتحدة  لالأمم  �إجر�ء  الأي  ُمر�صد�ً  �ملحكمة  ر�أي  و�صّكل  �حلايل.  �ال�صت�صاري  �لر�أي 

عبد �هلل حممد بن عبود، اجلدار العازل يف الأرا�شي الفل�شطينية املحتلة، �ص 60-59.  
139

ح�صن �بحي�ص و�صامي �ل�صالحات ومرمي عيتاين، معاناة املراأة الفل�شطينية حتت الحتلل الإ�رضائيلي،   
140

�ص 29-27.

جمل�ص �الأمن �لدويل، قر�ر جمل�ص �الأمن رقم 1515 �ل�صادر يف 2003/11/19، �نظر:
 141

 http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdfResolution_1515_cle0bcaab.pdf  
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يتعلق بالق�صية �لفل�صطينية، ويف ر�صالة و��صحة جلميع هيئات �الأمم �ملتحدة جاء توبيخ 

و�الأمن  �ل�صلم  �صون  يف  مب�صوؤولياته،  �لقيام  يف  �ملتكرر  لف�صله  �الأمن؛  ملجل�ص  �ملحكمة 

142
�لدوليني، نتيجة ��صتخد�م حّق �لنق�ص )�لفيتو(.

ُيعّد �صماح �ملحكمة لفل�صطني بامل�صاركة يف �الإجر�ء�ت �صابقة تاريخية؛ حيث مل ي�صبق 

يف تاريخ �الإجر�ء�ت �ال�صت�صارية يف حمكمة �لعدل �لدولية، �أن منحت كياناً لي�ص معرتفاً 

“�صعب  �أن وجود  �ملحكمة  �الإجر�ء�ت، ور�أت  �أن ي�صارك يف  �ملتحدة  �الأمم  به كدولة لدى 

فل�صطني” هو �أمر ثابت مل يعد حمالً للنقا�ص.

�أ�صارت �ملحكمة �إىل �أن �الأر��صي �لو�قعة بني �خلط �ملبنّي يف “�تفاقية �لهدنة �لعامة بني 

�ململكة �الأردنية �لها�صمية و�إ�رش�ئيل” �صنة 1949، و�حلدود �ل�رشقية �ل�صابقة لفل�صطني 

 و�أن و�صع “�إ�رش�ئيل” هو و�صع �صلطة 
143

مبوجب �نتد�ب ع�صبة �الأمم هي �أر��ٍص حمتلة،

باأن  “�إ�رش�ئيل”  �دعاء  قطعي  ب�صكل  �ملحكمة  ورف�صت   ،1967 �صنة  منذ  فعلي  �حتالل 

هذه �الأر��صي “متنازع عليها”، ومن ناحية قانونية بات يحظر �إجر�ء �أي تغيري�ت على 

و�صع �الأر��صي �ملحتلة، مبا يف ذلك نقل �صكان دولة �الحتالل لالإقامة د�خل �الأر��صي 

144
�ملحتلة.

منذ  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  على  �مل�صتوطنات  بناء  ر�ف�صاً  �ملحكمة  قر�ر  جاء 

لغايات موؤقتة،  �مل�صتوطنات جاء  بناء  �أن  “�إ�رش�ئيل”  �دعاء  �لرغم من  1967، على  �صنة 

ز�لت،  وما  عاماً   54 منذ  �إقامتها  يف  “�إ�رش�ئيل”  بد�أت  حيث  �حلقائق؛  تنفيه  �أمر  وهو 

والحظت �ملحكمة �أن م�صار �جلد�ر يف �ملناطق �ملعزولة بني �خلط �الأخ�رش و�جلد�ر، يتخذ 

�لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  �مل�صتوطنات  من  �لعظمى  �لغالبية  ي�صم  حيث  متعرجاً  م�صار�ً 

�ملحتلة، وقررت �ملحكمة �أن �مل�صتوطنات �الإ�رش�ئيلية يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة مبا 

يف ذلك �لقد�ص �ل�رشقية متثل �نتهاكاً للقانون �لدويل، وقد حر�ص �لقا�صي �الأمريكي �لذي 

�لذي تقوم  �الأجز�ء من �جلد�ر  �أن  �إىل  �أ�صار  ر�أيه حيث  �ملحكمة على بيان  عار�ص توجه 

 Pieter H.F. Becker, “The Israel/ Palestine conflict: The Geopolitical Focus Point of a World  
142

Crisis,” International Conference on Middle East Policies, 6/11/2004.

ع�صام �إ�صماعيل وعلي مقلد، “�لفتوى �ل�صادرة عن حمكمة �لعدل �لدولية يف ق�صية �جلد�ر �لعازل،” �ص 161.  
143

 Pieter H.F. Becker, “The Israel/ Palestine conflict: The Geopolitical Focus Point of a World  
144

Crisis,” p. 112.
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�أن  و�أكد  �الإن�صاين،  �لدويل  للقانون  �نتهاك  هي  �مل�صتوطنات  حلماية  ببنائه  “�إ�رش�ئيل” 
145

�إقامة �مل�صتوطنات يعد �نتهاكاً للقانون �لدويل.

يتعلق  فيما  �الأمن  وجمل�ص  �لعامة  �جلمعية  قر�ر�ت  �لدولية  �لعدل  حمكمة  �أكدت 

بفل�صطني، و�أن �لقاعدة �الأ�صا�صية تق�صي بعدم جو�ز �ال�صتيالء على �الأر��صي عن طريق 

�حلرب �أو �ل�صم، ور�أت �أن ت�صييد �جلد�ر و�لنظام �لذي يقيمه معه؛ يوجد�ن و�قعاً على 

�الأر�ص من �صاأنه �أن ي�صبح و�صعاً د�ئماً، وبالتايل فاإنه قد ي�صبح �صماً فعلياً، وهو �الأمر 

�لذي يخالف قر�ر�ت جمل�ص �الأمن و�جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة يف عدم جو�ز �ال�صتيالء 

�ال�صتيالء  و�مل�صتوطنات  �جلد�ر  بناء  يعادل  حيث  �ل�صم،  خالل  من  �الأر��صي  على 

 وقد �صّكل قر�ر �ملحكمة دعوة لعدم جو�ز �إجبار �لفل�صطينيني على �لتفاو�ص 
146

�لفعلي.

مع “�إ�رش�ئيل”، حول ما �أعلنه 15 قا�صياً للمحكمة باأنه غري �رشعي، و�أ�صارت �ملحكمة �إىل 

�رشورة �لتو�صل �إىل حلٍّ للنز�ع ��صتناد�ً �إىل �لقانون �لدويل.

5. �رضيان اتفاقيات جنيف ولهاي على دولة الحتلل:

على  تطبق  جنيف  �تفاقيات  كانت  �إذ�  ما  �صوؤ�ل  يف  �لدولية  �لعدل  حمكمة  نظرت 

�لر�بعة جنيف  �تفاقية  �أن  وقررت  �لفل�صطينية،  �الأر��صي  يف  �الإ�رش�ئيلي   �لوجود 

“�إ�رش�ئيل” طرفاً فيها، وكذلك  1949 �ملتعلقة بحماية �ملدنيني زمن �حلرب، وُتعّد  ل�صنة 

“�إ�رش�ئيل”  �حتالل  تنطبقان على  “�إ�رش�ئيل”؛  تلزم  1907، و�لتي  ل�صنة  �تفاقية الهاي 

�الإن�صان  �الإن�صاين وقانون حقوق  �لدويل  �لقانون  �أن   و�أكدت 
147

�لفل�صطينية، لالأر��صي 

وجمل�ص  �لعامة  �جلمعية  قر�ر�ت  من  عدد  وجود  �إىل  �ملحكمة  و�أ�صارت  �لتطبيق،  و�جبا 

يرت�فق  �جلد�ر  و�أن  الهاي،  و�تفاقية  �لر�بعة  جنيف  �تفاقية  تطبيق  وجوب  �أكدت  �الأمن 

مع �مل�صتوطنات  �إقامة  وتتعار�ص  �لفل�صطينيني،  على  �لت�صييق  �إىل  تهدف  �إجر�ء�ت   مع 

�ملادة 49 من �تفاقية جنيف �لر�بعة، وتوؤكد على �أن �لقوة �ملحتلة ال يكنها نقل جزء من 

من  �لر�بعة  للفقرة  خطري�ً  خرقاً  ي�صكل  كما  حتتلها،  �لتي  �الأر��صي  �إىل  �ملدنيني  �صكانها 

148
�ملادة 85 من �لبوتوكول �الإ�صايف �الأول التفاقيات جنيف.

�أني�ص م�صطفى �لقا�صم، اجلدار العازل الإ�رضائيلي، 90-83.  
145

�صقر �جلبايل، جد�ر �لف�صل �لعن�رشي: حقائق و�أرقام، مركز �ملعلومات �لوطني �لفل�صطيني - وكالة وفا.   
146

�لعازل،” �جلد�ر  ق�صية  يف  �لدولية  �لعدل  حمكمة  عن  �ل�صادرة  “�لفتوى  مقلد،  وعلي  �إ�صماعيل  ع�صام   
147 

�ص 164-163.

�لبوتوكول �الإ�صايف �الأول التفاقيات جنيف 1949، �ملادة 85، �لفقرة 4.  
148
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هي  “�إ�رش�ئيل”  و�أن  حمتلة”،  “�أر�صاً  �لفل�صطينية  �الأر��صي  �عتبار  على  يرتتب 

�لدويل  �لقانون  من  جزء�ً  معظمها  �أ�صبح  قانونية  قو�عد  وجود  �الحتالل”،  “�صلطة 
�الحتالل  حتت  تقع  �لتي  �الأقاليم  على  تنطبق  �إن�صانية  دولية  مبادئ  و�أ�صحت  �لعريف، 

�حلربي، حيث ن�صت �لفقرة 89 من فتوى �ملحكمة فيما يتعلق بالقانون �الإن�صاين �لدويل. 

كما تالحظ �ملحكمة �أن “�إ�رش�ئيل” لي�صت طرفاً يف �تفاقية الهاي ل�صنة 1907، و�أن هذه 

�لقو�عد �أُعدت لتنقيح قو�نني و�أعر�ف �حلرب �لعامة �لقائمة يف ذلك �لوقت، ومع ذلك ومنذ 

ذلك �حلني، حكمت حمكمة نورمبغ �لع�صكرية �لدولية باأن �لقو�عد �ملحددة يف �التفاقية 

و�أعر�ف  لقو�نني  تف�صريية  بو�صفها  �إليها  وينظر  �ملتح�رشة،  �الأمم  جميع  بها  تعرتف 

 وترى �ملحكمة �أن �أحكام قو�عد الهاي قد �أ�صبحت جزء�ً من �لقانون �لعريف، 
149

�حلرب،

وهو ما يعرتف به يف �لو�قع جميع �مل�صرتكني يف �لدعاوى �ملنظورة �أمام �ملحكمة.

جنيف  �تفاقية  �رشيان  عدم  “�إ�رش�ئيل”،  �دعاء  بطالن   90 �لفقرة  يف  �ملحكمة  �أكدت 

�إحلاقه  قبل  �الإقليم  ب�صيادة  �العرت�ف  لعدم  �ملحتلة،  �لفل�صطينية  �الأر��صي  على  �لر�بعة 

150
باالأردن.

��صتمرت “�إ�رش�ئيل” يف رف�ص تطبيق �تفاقية جنيف �لر�بعة، وتذرعت حمكمة �لعدل 

وطنياً،  قانوناً  جنيف  �تفاقية  يعّد  قانوناً  ت�رّشع  مل  “�إ�رش�ئيل”  باأن  �الإ�رش�ئيلية  �لعليا 

وتغرّي موقف �ملحكمة حيث �أ�صارت يف حكم موؤرخ يف 2004/5/30 �إىل �أنه وبالقدر �لذي 

التفاقية  تخ�صع  فاإنها  �ملدنيني  على  �الإ�رش�ئيلي  للجي�ص  �لع�صكرية  �لعمليات  به  توؤثر 

الهاي �صنة 1907 والأحكام �تفاقية جنيف �لر�بعة ل�صنة 1949.

“�إ�رش�ئيل” ما ز�لت �صلطة �حتالل يف �الأر��صي �ملحتلة، وبالتايل  �أن  و�أكدت �ملحكمة 

فاإنها ملزمة بالقيود �لقانونية �لدولية �لتي تفر�ص على �صلطة �الحتالل، و�أن هذه �لقيود 

�التفاقات �خلا�صة  يف  �إنها وردت  بل  �الإن�صاين فقط،  �لدويل  �لقانون  يف  تف�صيالً  ترد  مل 

151
بحقوق �الإن�صان؛ �لتي تنطبق يف حالة �ل�صلم و�حلرب.

�أحكام حمكمة نورمبغ �لع�صكرية �لدولية، 1946/10/1، موقع مو�صوعة �لهولوكو�صت، �نظر:  
149

https://encyclopedia.ushmm.org/content/ar/article/international-military-tribunal-at-nuremberg  

�لعازل،” �جلد�ر  ق�صية  يف  �لدولية  �لعدل  حمكمة  عن  �ل�صادرة  “�لفتوى  مقلد،  وعلي  �إ�صماعيل  ع�صام   
150 

�ص 166-164.

�أني�ص م�صطفى �لقا�صم، اجلدار العازل الإ�رضائيلي، �ص 257-232.  
151
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ت�صري �ملحكمة يف �لفقرة 91 �إىل �أن “�إ�رش�ئيل” قد �صدّقت على �تفاقية جنيف �لر�بعة يف 

1951/7/6، و�أنها طرفاً يف تلك �التفاقية، وكذلك فاإن �الأردن ُيعّد طرفاً يف تلك �التفاقية منذ 
1951/5/29، ومل تقدم �أي من �لدولتني حتفظات متّت ب�صلة �إىل �لدعوى �حلالية، وعالوة 
على ذلك فقد قدمت فل�صطني تعهد�ً من جانب و�حد باالإعالن �ملوؤرخ يف 1982/6/7 بتطبيق 

 
152

�تفاقية جنيف �لر�بعة، ور�أت �صوي�رش� ذلك �لتعهد �صحيحاً ب�صفتها �لدولة �لوديعة،

�أ�صدرت   ،1967 �صنة  �لغربية  �ل�صفة  �حتالل  وبعد  �أنه  93؛  �لفقرة  يف  �ملحكمة  وتوؤكد 

�ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية �الأمر �لع�صكري رقم 3، وين�ص يف مادته رقم 35 على �أن �ملحكمة 

�ملدنيني زمن �حلرب، ويف حالة  �تفاقية جنيف حلماية  �أحكام  �أن تطبق  �لع�صكرية يجب 

�لتعار�ص بني هذ� �الأمر و�التفاقية �ملذكورة، فاإن �الأولوية لالتفاقية، وتالحظ �ملحكمة 

عب �لفقرة 95 �أنه وفقاً للفقرة �الأوىل من �ملادة 2 من �تفاقية جنيف �لر�بعة، �أن �التفاقية 

تنطبق عند حتقق �رشطني: 

�الأول: �أن يكون ثمة نز�ع م�صلح، �صو�ًء �عرتف بحالة حرب �أم ال. 

153
�لثاين: �أن يكون �ل�رش�ع قد ن�صاأ بني طرفني متعاقدين.

و�فقت  �لر�بعة  جنيف  �تفاقية  يف  �الأطر�ف  �لدول  �أن   96 �لفقرة  يف  �ملحكمة  بيّنت 

�تفاقية جنيف  �أكدت فيه �رشيان  بياناً  1999/7/15، و�أ�صدرت  �التفاقية يف  على تف�صري 

 2001/2/5 ويف  �لقد�ص،  �رشقي  فيها  مبا  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  على  �لر�بعة 

�لر�بعة  �تفاقية جنيف  1 من  �ملادة  �إىل  �ملتعاقدة على وجه �خل�صو�ص  �الأطر�ف  �أ�صارت 

ل�صنة 1949، و�أكدت �رشيان �التفاقية على �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة مبا فيها �رشقي 

“�إ�رش�ئيل” باأنها �ل�صلطة �لقائمة باالحتالل،  �لقد�ص، وو�صفت �الأطر�ف �ملتعاقدة دولة 

“�أكدت دوماً عن �رشيان  �لدولية قد  97 باأن جلنة �ل�صليب �الأحمر  �لفقرة  وبينما ت�صري 

�تفاقية جنيف �لر�بعة بحكم �لقانون على �الأر��صي �ملحتلة منذ عام 1967 من جانب دولة 

 
154

�إ�رش�ئيل”.

�ملرجع نف�صه، �ص 227.  
152

�تفاقية جنيف �لر�بعة 1949، موقع وز�رة �خلارجية �لفل�صطينية، �نظر:  
153

 http://www.mofa.gov.ps/new/?page_id=1151  

�لفل�صطينية  �الأر��صي  �لفل�صطيني يف  �ل�صعب  �لر�بعة ل�صمان حماية  �تفاقية جنيف  “تنفيذ  فيليت�صيا النغر،   
154

�ملحتلة،” جملة الدرا�شات الفل�شطينية، موؤ�ص�صة �لدر��صات �لفل�صطينية، بريوت، �ملجلد 3، �لعدد 11، �صيف 

1992، �ص 89.
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�أكدت  �إذ  98 باأن �جلمعية �لعامة قد تبنت موقفاً مماثالً يف قر�ر�ت عدة،  �لفقرة  تفيد 

�تفاقية  �إن  �لتو�يل،  على  و97/58   ،60/56 �لقر�رين   2003/12/9 ويف   2001/12/10 يف 

�الأر��صي  1949 تنطبق على  �ملوؤرخة �صنة  �ملدنيني زمن �حلرب  �ملتعلقة بحماية  جنيف 

155
�لفل�صطينية �ملحتلة، مبا فيها �رشقي �لقد�ص.

�مل�صتوطنات  �إقامة  يف  وممار�صاتها  “�إ�رش�ئيل”  �صيا�صة  �لدويل  �الأمن  جمل�ص  تناول 

وعّد  ،1967 �صنة  منذ  �ملحتلة  �لعربية  �الأر��صي  من  وغريها  �لفل�صطينية  �الأر��صي   يف 

على  �مل�صتوطنات  باإقامة  �الإ�رش�ئيلية  �ملمار�صات   1979/3/22 يف  �ل�صادر   446 �لقر�ر 

�الأر��صي �لفل�صطينية و�لعربية �ملحتلة، عقبة خطرة يف وجه �ل�صالم يف �ل�رشق �الأو�صط، 

�أ�صا�ص  �أي  �إىل  ت�صتند  “ال  �مل�صتوطنات  باأن  �لقر�ر  ون�ّص  قانوين،  م�صتند  �أي  لها  ولي�ص 

 ،1949 �صنة  يف  �حلرب  وقت  �ملدنيني  بحماية  �ملتعلقة  جنيف  �تفاقية  �أن  و�أكد  قانوين”، 

ت�رشي على �الأر��صي �لعربية �لتي حتتلها “�إ�رش�ئيل” منذ �صنة 1967 مبا فيها �لقد�ص، 

156
ودعا “�إ�رش�ئيل” باعتبارها �لقوة �لقائمة باالحتالل �إىل �لتقيد �لدقيق باالتفاقية.

 6. ت�شييد اجلدار وامل�شتوطنات وفق اجلمعية العامة للأمم املتحدة وفتوى 
            حمكمة العدل الدولية:

متت �الإ�صارة �إىل �لعالقة �لتي تربط بناء �جلد�ر بامل�صتوطنات، من خالل �ملد�خالت 

�خلط  عن  �جلد�ر  م�صار  ينحرف  حيث  �ملحكمة؛  �إىل  قدمت  �لتي  و�ملكتوبة  �ل�صفوية 

تغيري  يف  م�صهماً  �لغربية،  �ل�صفة  يف  �مل�صتوطنني  من   %80 وي�صم  لل�صم،  �الأخ�رش 

�جلمعية  د�نت  وقد  للحياة.  قابلة  فل�صطينية  دولة  �إقامة  ومعيقاً  �لديوجر�يف،  �لرتكيب 

“�الإجر�ء�ت  بعنو�ن:   1977/10/28 يف   5/32 �لقر�ر  عب  �الإ�رش�ئيلية  �ملمار�صات  �لعامة 

�لقانوين،  �لو�صع  تغيري  �ىل  تهدف  �ملحتلة  �لعربية  �الأر��صي  يف  �الأخرية  �الإ�رش�ئيلية 

مبادئ  مع  يتعار�ص  مبا  �الأر��صي  لتلك  �لديوجر�يف  و�لتكوين  �جلغر�فية،  و�لطبيعة 

�لر�بعة جنيف  �تفاقية  مبوجب  �لدولية  �إ�رش�ئيل  و�لتز�مات  �ملتحدة،  �الأمم   ميثاق 

�ملرجع نف�صه، �ص 230.   
155

“�مل�صتوطنات �الإ�رش�ئيلية و�لقانون �لدويل،” موقع د�ئرة �صوؤون �ملفاو�صات، منظمة �لتحرير �لفل�صطينية،   
156

 https://www.nad.ps/ar/publication-resources/factsheets :2011/3/16، �نظر
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ل�صنة 1949 وقر�ر�ت �الأمم �ملتحدة، وعرقلة �جلهود �لر�مية �إىل حتقيق �صالم عادل ود�ئم 

“�إ�رش�ئيل” يف تطبيق هذه  يف �ل�رشق �الأو�صط”، وكما تاأ�صف �جلمعية �لعامة ال�صتمر�ر 

�ل�صنوية  قر�ر�تها  يف  وتوؤكد  �ملحتلة،  �الأر��صي  يف  �مل�صتوطنات  وخ�صو�صاً  �الإجر�ء�ت، 

معار�صتها �ل�صديدة لل�صيا�صات �الإ�رش�ئيلية �خلا�صة باال�صتيطان، كالقر�ر رقم 22/58 

وواليتها  قو�نينها  لفر�ص  �إ�رش�ئيل  تتخذها  �إجر�ء�ت  “�أي  �أن:  �أكد  �لذي   2003/12/3 يف 

و�إد�رتها على مدينة �لقد�ص �ل�رشيف هي �إجر�ء�ت غري قانونية الغية وباطلة ولي�ص لها 

�لقلق �صديد  عن  �أعرب  و�لذي   2003/9/12 يف   98/58 رقم  �لقر�ر  وكذلك   
157

 �رشعية”.

158
�إز�ء مو��صلة “�إ�رش�ئيل” �أن�صطة �ال�صتيطان، ودعا �إىل وقف بناء �مل�صتوطنات.

عب �ال�صتيطانية  �ل�صيا�صات  باإد�نة  �لدويل  �الأمن  ملجل�ص  �الأول  �لتحذير   جاء 

�لقر�ر 446 يف 1979/3/22 و�لذي ن�ّص على �أن:

�إقامة �مل�صتوطنات يف �الأر��صي �لفل�صطينية  �إ�رش�ئيل وممار�صاتها يف  �صيا�صات 

و�لعربية �ملحتلة منذ عام 1967 لي�ص لها �رشعية قانونية، ويدعو �لقر�ر �إ�رش�ئيل 

بو�صفها �ل�صلطة �لقائمة باالحتالل �إىل �لتقيد باتفاقية جنيف �لر�بعة لعام 1949 

و�إلغاء تد�بريها �ل�صابقة، و�المتناع عن �تخاذ �أي �إجر�ء يوؤدي �إىل تغيري �لو�صع 

�لقانوين و�لطابع �جلغر�يف �أو يوؤثر على �لتكوين �لديوغر�يف لالأر��صي �ملحتلة 

159
و�لقد�ص.

د�ن جمل�ص �الأمن �لدويل يف �لقر�ر 465 �صنة 1980 �لتد�بري �لتي �تخذتها “�إ�رش�ئيل” 

�لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  �ملوؤ�ص�صي  و�لهيكل  �ل�صكاين،  و�لرتكيب  �ملادية،  �ملعامل  لتغيري 

�أنه لي�ص لها �أي م�صتند قانوين،  1967 مبا فيها �لقد�ص، و�أكد  و�لعربية �ملحتلة منذ �صنة 

و�أن �صيا�صة “�إ�رش�ئيل” و�أعمالها لتوطني ق�صم من �صكانها ومن �ملهاجرين �جلدد يف هذه 

�الأر��صي، ت�صكل خرقاً فا�صحاً التفاقية جنيف �لر�بعة، ويدعو �إىل تفكيك �مل�صتوطنات 

�الأر��صي  يف  لها  و�لتخطيط  وبنائها،  �مل�صتوطنات،  �إن�صاء  عن  فور�ً  و�لتوقف  �لقائمة، 

قرارات الأمم املتحدة ب�شاأن فل�شطني وال�رضاع العربي الإ�رضائيلي: 1975-1981، �ملجلد 2، �ص 58-57.  
157

جاء تاأكيد �لن�ص ذ�ته يف �لقر�رين )A/RES/32/59( يف 2004/12/1 و�لقر�ر )A/RES/41/60( يف 2005/12/1.  
158

باإقامة  �الإ�رش�ئيلية  �ملمار�صات   ،1979 مار�ص  �آذ�ر/   22 بتاريخ   ،)1979(  446 رقم  قر�ر  �الأمن،  جمل�ص   
159

�مل�صتوطنات على �الأر��صي �لفل�صطينية و�لعربية �ملحتلة عقبة خطرة يف وجه �ل�صالم يف �ل�رشق �الأو�صط ولي�ص 

https://www.palquest.org/ar/node/9996 :لها �أي م�صتند قانوين، موقع �لرحالت �لفل�صطينية، �نظر
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�أي  تقدمي  عدم  �إىل  كافة  �لدول  ويدعو  �لقد�ص،  فيها  مبا   1967 �صنة  منذ  �ملحتلة  �لعربية 

160
م�صاعدة �إىل “�إ�رش�ئيل” يكن ��صتعمالها فيما يتعلق بامل�صتوطنات يف �الأر��صي �ملحتلة.

�أع�صاء �ملنظمة يف �لبند رقم 25؛ بقبول قر�ر�ت  وقد جاء ميثاق �الأمم �ملتحدة مطالباً 

جمل�ص �الأمن وتطبيقها كما ن�صّ هذ� �مليثاق، وحني كانت حمكمة �لعدل �لدولية يف �صدد 

“مّت حتديد  �أنه:  �لقائمة والحظت  �ليهودية  �مل�صتوطنات  للجد�ر مع  �ل�صار  �الأثر  توثيق 

�مل�صار �ملتعرج للجد�ر بحيث ي�صم د�خل تلك �ملنطقة �لغالبية �لعظمى من �مل�صتوطنات يف 

161
�الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة مبا فيها �لقد�ص �ل�رشقية”.

و�نتقلت �ملحكمة لو�صف ظاهرة �مل�صتوطنات باأنه:

فيما يتعلق بهذه �مل�صتوطنات تالحظ �ملحكمة �أن �لفقرة �ل�صاد�صة يف �ملادة )49( 

من �تفاقية جنيف �لر�بعة تن�ص على �أنه ال يجوز لدولة �الحتالل �أن ترّحل و�أن 

تنقل جزء�ً من �صكانها �ملدنيني �إىل �الأر��صي �لتي حتتلها، وال يقت�رش هذ� �حلكم 

�لعاملية  �أثناء �حلرب  بالقوة مثلما حدث يف  �أو نقلهم  �ل�صكان  على حظر ترحيل 

الأجل  باالحتالل  �لقائمة  �لقوة  تتخذها  تد�بري  �أي  �أي�صاً  يحظر  و�إمنا  �لثانية، 

 
162

تنظيم �أو ت�صجيع نقل �أجز�ء من �صكانها �إىل �الأر��صي �ملحتلة.

وت�صتند حمكمة �لعدل �لدولية �إىل قر�ر�ت جمل�ص �الأمن �لدويل و�جلمعية �لعامة لت�صري 

فيها  مبا  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  “�إ�رش�ئيل”  �أقامتها  �لتي  “�مل�صتوطنات  باأن: 

�جلد�ر  “ت�صييد  �أن:  �إىل  �ملحكمة  و�أ�صارت   
163

�لدويل”، �لقانون  تتجاهل  �ل�رشقية  �لقد�ص 

و�لنظام �ملر�فق له يخلقان �أمر�ً و�قعاً يكن �أن ي�صكل و�صعاً د�ئماً على �الأر�ص من قبيل 

164
�ل�صم �لفعلي، دون �عتبار للو�صف �لر�صمي �الإ�رش�ئيلي للجد�ر”.

“�إ�رش�ئيل”؛ فيما يتعلق  �لتي تتخذها  �لتد�بري غري �مل�رشوعة  يثل �جلد�ر جزء�ً من 

 بالقد�ص و�مل�صتوطنات، على �لنحو �لذي د�نه جمل�ص �الأمن، كما �أن ت�صييد �جلد�ر؛ ي�صكل 

قرارات الأمم املتحدة ب�شاأن فل�شطني وال�رضاع العربي الإ�رضائيلي: 1975-1981، �ملجلد 2، �ص 281.  
160

�أني�ص م�صطفى �لقا�صم، اجلدار العازل الإ�رضائيلي، �ص 131-121.  
161

�أني�ص م�صطفى �لقا�صم، اجلدار العازل الإ�رضائيلي، �لفقرة 120 من فتوى حمكمة �لعدل �لدولية.  
162

�ملرجع نف�صه.  
163

�ملرجع نف�صه، �لفقرة 121.  
164
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�ملحكمة  تقرير م�صريه، ور�أت  �لفل�صطيني حلقه يف  �ل�صعب  على ممار�صة  عائقاً خطري�ً 

�أن ت�صييد �جلد�ر باالقرت�ن مع �إقامة �مل�صتوطنات �مل�صار �إليها يف �لفقرة 120، يوؤدي �إىل 

165
تغيري �لرتكيب �لديوجر�يف ل�صكان �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة.

و�ن�صم  �ملحكمة،  الأع�صاء  �إجماعياً  موقفاً  �مل�صتوطنات  �رشعية  عدم  قر�ر  ل  �صكَّ

�لقا�صي �الأمريكي ثوما�ص بويرجنتال Thomas Buergenthal �إىل �الأع�صاء �الآخرين، 

166
و�أكد عدم �رشعية �مل�صتوطنات �ملقامة على �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة.

تعّد مالحظات �ملحكمة حول عدم �رشعية �مل�صتوطنات يف غاية �الأهمية؛ الأنها تنطبق 

�صلطة  “�إ�رش�ئيل”،  �ملحكمة  طالبت  وحيث  �ملحتلة،  �لفل�صطينية  �الأر��صي  كامل  على 

�الحتالل، باأن تطبق �لتز�ماتها �لقانونية �لو�ردة يف �لفتوى، و�لتوقف عن �نتهاك �لقانون 

�لدويل، وكما ي�صري �ملقرر �خلا�ص لالأمني �لعام جون دوغارد John Dugard يف تقريره 

يف 2007/9/17، حول حقوق �الإن�صان يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة، �إىل �أنه عو�صاً عن 

�لفتوى، فقد  225 كم حني �صدور  تبلغ  �لتي كانت  �ملبنية  �الأجز�ء  تفكيك �جلد�ر و�إز�لة 

بلغ طول �جلد�ر 425 كم، �أي �أ�صيف له 200 كم بعد �ل�صنو�ت �لثالث �لتي �أعقبت �صدور 

167
فتوى حمكمة �لعدل �لدولية.

عن  و�أعربت   ،26/61 �لقر�ر   2006/12/1 يف  �ملتحدة  لالأمم  �لعامة  �جلمعية  �أ�صدرت 

“�إ�رش�ئيل”، �ل�صلطة �لقائمة باالحتالل، بالقيام باأن�صطة ��صتيطانية  قلقها �إز�ء ��صتمر�ر 

غري قانونية، مبا يف ذلك �ملنطقة �إت�ص-1 �أو H-1 تطبيقاً لبوتوكول �خلليل، وت�صييدها 

�لفل�صطينية  �الأر��صي  بقية  عن  �ملدينة  عزل  وزيادة  وحولها،  �لقد�ص  �رشقي  يف  �جلد�ر 

�أن ي�صبق �أي �تفاق  �أثر �صار على حياة �لفل�صطينيني، ومبا يكن  �ملحتلة، ملا يف ذلك من 

168
ب�صاأن �ملركز �لنهائي للقد�ص.

مركز  �ملحتلة،  �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  �الإ�رش�ئيلية  �مل�صتوطنات  �ملتحدة،  لالأمم  �لعامة  �جلمعية  قر�ر�ت   
165

 http://www.wafainfo.ps/ar_page.aspx?id=7599 :ملعلومات �لوطني �لفل�صطيني - وكالة وفا، �نظر�

�أني�ص م�صطفى �لقا�صم، اجلدار العازل الإ�رضائيلي، �ص 303-298.  
166

�الأر��صـي  يف  �الإنـ�صان  حقـوق  بحالة  �ملعني  �خلا�ص  �ملقرر  تقرير  �لعامة،  �جلمعية  �ملتحدة،  �الأمم  �نظر:   
167

�لفلـ�صطينية �ملحتلة منذ عام 1967، �لدورة A/62/275 ،62، 2007/8/17، يف:

 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N07/463/14/PDF/N0746314.pdf?OpenElement  

،61 �لدورة   ،2006 1 كانون �الأول/ دي�صمب  �لعامة يف  �لعامة، قر�ر �تخذته �جلمعية  �الأمم �ملتحدة، �جلمعية   
168 

 https://undocs.org/ar/A/RES/61/26 :2007/1/29، يف ،A/RES/61/26
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مطالبة  كرر  �لذي   ،2016/12/23 يف   2334 رقم  �لقر�ر  �لدويل  �الأمن  جمل�ص  �عتمد 

�الأر��صي  �الأن�صطة �ال�صتيطانية يف  باأن توقف فور�ً على نحو كامل جميع  “�إ�رش�ئيل”؛ 
�إقامة  �رشعية  عدم  �لقر�ر  ويوؤكد  �لقد�ص،  �رشقي  فيها  مبا  �ملحتلة  �لفل�صطينية 

فيها مبا   1967 �صنة  منذ  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  للم�صتوطنات   “�إ�رش�ئيل” 
وعقبة  �لدويل،  للقانون  �صارخاً  �نتهاكاً  �مل�صتوطنات  �لقر�ر  ويعّد  �ل�رشقية،  �لقد�ص 

 و�أن �أي تغيري�ت على حدود
169

 كبى �أمام حتقيق حل �لدولتني و�إحالل �ل�صالم �لعادل،

و�متناع   14 �لـ  باأغلبية  �لقر�ر  و�صدر  �لطرفني،  بتو�فق  �إال  بها  ُيعرتف  لن   1967  �صنة 

�الأمريكي �لرئي�ص  �إد�رة  �أ�رشت  حيث  �لت�صويت،  عن  �الأمريكية  �ملتحدة   �لواليات 

بار�ك �أوباما Barack Obama على عدم ��صتخد�م حق �لنق�ص )�لفيتو(.

�أن تتقيد تقييد�ً �صارماً  “�إ�رش�ئيل”، �صلطة �الحتالل، و�جب  للقر�ر، فاإن على  وفقاً 

بحماية  �ملتعلقة  �لر�بعة؛  جنيف  �تفاقية  مبوجب  �لقانونية  و�مل�صوؤوليات  بااللتز�مات 

�ملدنيني وقت �حلرب، �إذ د�ن �لقر�ر جميع �لتد�بري �لر�مية �إىل تغيري �لتكوين �لديوجر�يف، 

ونقل  وتو�صيعها،  �مل�صتوطنات  ت�صمل؛  و�لتي  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  وو�صع 

يف  �ملدنيني؛  وت�رشيد  �ملنازل،  وهدم  �الأر��صي،  وم�صادرة  �الإ�رش�ئيليني،  �مل�صتوطنني 

 و�أكد �لقر�ر �أنه لن يعرتف باأي تغيري�ت 
170

�نتهاك للقانون �لدويل و�لقر�ر�ت ذ�ت �ل�صلة،

على خط �لر�بع من حزير�ن/ يونيو 1967.

�لعامة  �جلمعية  عن  فيه  �صدر  �لذي  �لوقت  يف  �لدولية  �لعدل  حمكمة  قر�ر  جاء 

هي  �لفل�صطينية  �الأر��صي  �أن  توؤكد  دولياً  قر�ر�ً   30 من  �أكرث  �لدوليني؛  �الأمن  وجمل�ص 

�لعدل  حمكمة  ت�صدت  �لقر�ر�ت،  هذه  “�إ�رش�ئيل”  جتاهلت  وبينما  حمتلة”،  “�أر��ٍص 
�لدولية مل�صاألة حتديد �لو�صع �لقانوين لالأر��صي �لفل�صطينية، و�أكدت مبا ال يدع جماالً 

 وتعّد فتوى حمكمة 
171

“�إ�رش�ئيل” هي �صلطة �حتالل. �أر��صٍ حمتلة، و�أن  باأنها  لل�صك 

�لفل�صطينية  �الأر�ص  يف  جد�ر  ت�صييد  عن  �لنا�صئة  �لقانونية  �الآثار  ب�صاأن  �لدولية  �لعدل 

�لزيتونة  مركز  )بريوت:   2017-2016 الفل�شطيني  ال�شرتاتيجي  التقرير  )حمرر(،  �صالح  حممد  حم�صن   
169

للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2018(، �ص 426.

 ،2017/1/28  ،5415 �لعدد  �ملتمدن،  �حلو�ر  �صحيفة  �الأمن،”  جمل�ص  قر�ر�ت  يف  “�ال�صتيطان  �صليمان،  فهد   
170

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=546304 :نظر�

عبد �هلل حممد بن عبود، اجلدار العازل يف الأرا�شي الفل�شطينية املحتلة، �ص 60-59.  
171



190

ال�ضتيطان الإ�ضرائيلي يف ال�ضفة الغربية

�ملحتلة مادة مرجعية مهمة يف �لقانون �لدويل؛ ونظر�ً الأهميتها �صيقوم �لباحث بعر�ص 

172
مكثّف للن�ص يف �ل�صفحات �لتالية:

�أو�صحت �ملحكمة �أن �الأر��صي �لو�قعة بني �خلط �الأخ�رش، و�حلدود �ل�رشقية زمن 

و�الأردن  “�إ�رش�ئيل”  بني  وقع  �لذي  �مل�صلح  �لنز�ع  خالل  “�إ�رش�ئيل”  �حتلتها  �النتد�ب، 

وجود  و�أن  حمتلة،  �الأر��صي  هذه  تعّد  �لعريف،  �لدويل  �لقانون  ومبوجب   ،1967 �صنة 

“�إ�رش�ئيل” فيها يعّد �صلطة قائمة باالحتالل، و�أن �الأحد�ث و�ملمار�صات �لتي وقعت بعد 
ذلك، لي�ص لها �أي �أثر قانوين يوؤدي �إىل تغيري و�صع هذه �الأر��صي مبا فيها �لقد�ص.

ن�صتنتج من خالل قر�ر �ملحكمة �ل�صابق �لنقاط �الأ�صا�صية �لتالية:

تاأكيد قر�ر جمل�ص �الأمن رقم 242 �ل�صادر يف 1967/11/22 على �أن:

�لوفاء مببادئ �مليثاق يقت�صي �إقامة �صالم عادل ود�ئم يف �ل�رشق �الأو�صط، 

وهو ما يجب �أن يت�صمن تطبيق �ملبد�أين �لتاليني:

�لنز�ع  يف  �حتلتها  �لتي  �الأر��صي  من  �الإ�رش�ئيلية  �مل�صلحة  �لقو�ت  �ن�صحاب   .1
�الأخري؛

�ملنطقة  يف  دولة  كل  �صيادة  و�حرت�م  �حلرب،  حاالت  �أو  دعاوى  كل  �إنهاء   .2
�صالم  يف  تعي�ص  �أن  يف  وحقها  �ل�صيا�صي  و��صتقاللها  �الإقليمية  و�صالمتها 

�لقوة،  ��صتخد�م  �أو  للتهديد  تعر�ص  دون  بها  معرتف  �آمنة  حدود  د�خل 

و�العرت�ف بذلك. 

ت�صري �ملحكمة يف �لفقرة 103 �إىل �أن “�إ�رش�ئيل” قد �صّدقت يف 1991/10/3؛ على �لعهد 

 ،1966/12/19 يف  �ملبم  و�لثقافية،  و�الجتماعية  �القت�صادية  باحلقوق  �خلا�ص  �لدويل 

�لطفل،  �تفاقية حقوق  �ملدنية و�ل�صيا�صية، وكذلك على  �لدويل �خلا�ص باحلقوق  و�لعهد 

�ملبمة يف 1989/11/20، وهي طرف يف هذه �ل�صكوك �لثالثة. 

من �الأوىل  �لفقرة  باأن  لت�صري  �لدولية  �لعدل  حمكمة  فتوى  من   108 �لفقرة   وجاءت 

�ملادة 2 من �لعهد �لدويل �خلا�ص باحلقوق �ملدنية و�ل�صيا�صية؛ حتدد نطاق تطبيق �لعهد، 

حيث:

�لطارئة  �ال�صتثنائية  �لدورة  �لعامة،  �جلمعية  �ملتحدة،  �الأمم  يف:  �لعربية  باللغة  للفتوى  �لكامل  �لن�ص  �نظر   
172

وبقية  �ملحتلة  �ل�رشقية  �لقد�ص  يف  �لقانونية  غري  �الإ�رش�ئيلية  �الأعمال  �الأعمال،  جدول  من   5 �لبند  �لعا�رشة، 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/ يف:   ،A/ES-10/273  ،2004/7/13 �ملحتلة،  �لفل�صطينية  �الأر�ص 

UNDOC/GEN/N04/419/84/PDF/N0441984.pdf?OpenElement.
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تتعهد كل دولة طرف يف هذ� �لعهد باحرت�م �حلقوق �ملعرتف بها فيه، وبكفالة 

هذه �حلقوق جلميع �الأفر�د �ملوجودين يف �إقليمها و�لد�خلني يف واليتها، دون �أي 

متييز ب�صبب �لعرق �أو �للون �أو �جلن�ص �أو �للغة �أو �لدين، �أو �لر�أي �ل�صيا�صي �أو 

غري �ل�صيا�صي، �أو �الأ�صل �لقومي �أو �الجتماعي �أو �لرثوة �أو �لن�صب �أو غري ذلك 

من �الأ�صباب.

�القت�صادية  باحلقوق  �خلا�ص  �لدويل  �لعهد  �لفتوى؛  من   112 �لفقرة  تناولت 

و�الجتماعية و�لثقافية، و�أ�صارت باأنه ال يت�صمن �أي �أحكام ب�صاأن نطاق تطبيقه، ونتذكر 

�ملعنية  �للجنة  �إىل  �ملقدمة  تقاريرها  يف  “�إ�رش�ئيل”  �تخذته  �لذي  �ملوقف  �ل�صدد  هذ�  يف 

�إح�صاء�ت ت�صري  1998/12/4، وقدمت  باحلقوق �القت�صادية و�الجتماعية و�لثقافية يف 

�إىل متتع �مل�صتوطنني يف �الأر��صي �ملحتلة باحلقوق �ملن�صو�ص عليها يف �لعهد، والحظت 

�للجنة �أنه وفقاً ملا تدعيه “�إ�رش�ئيل”، فاإن “�ل�صكان �لفل�صطينيني يف مناطق واليتها ذ�تها 

��صتبعدو� من �لتقرير ومن �حلماية �لتي يكفلها �لعهد”، وهو ما ردت عليه “�إ�رش�ئيل” يف 

تقرير الحق يف 2001/10/19؛ باأن �لعهد ال ينطبق على �ملناطق غري �خلا�صعة ل�صيادتها 

يف  �جلارية  باالأحد�ث  مت�صلة  �للجنة  والية  تكون  �أن  يجوز  ال  �أنه  و�أ�صافت  �الإقليمية، 

�لدولية  �اللتز�مات  باأن  جمدد�ً  �لدولية  �للجنة  �أكدت  بينما  غزة،  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة 

مبوجب �لعهد تنطبق على جميع �الأر��صي و�ل�صكان يف مناطق �صيطرتها �لفعلية.

“ملخ�ص �ملوقف  115 �ملرفق �لثاين من تقرير �الأمني �لعام، بعنو�ن:  تناولت �لفقرة 

حماولة  ي�صكل  �جلد�ر  “ت�صييد  �أن  فيها  وجاء  �لفل�صطينية”،  �لتحرير  ملنظمة  �لقانوين 

ل�صم �الأر��صي مبا يناق�ص �لقانون �لدويل”، و�أن “�صم �الأر��صي يتعار�ص بحكم �لو�قع 

مع �ل�صيادة �الإقليمية ويتعار�ص من ثم مع حق �لفل�صطينيني يف تقرير �مل�صري”. كما جاء 

حقه  فيه  يار�ص  �أن  �لفل�صطيني  لل�صعب  يحق  �لذي  �الإقليمي  �ملجال  يقطع  “�جلد�ر  �أن 

يف تقرير �مل�صري، وي�صكل �نتهاكاً للمبد�أ �لقانوين �لذي يحظر �ال�صتيالء على �الأر��صي 

�لتكوين  يغري  �لذي  بال�صكل  م�صمم  �جلد�ر  “م�صار  �أن  على  �لت�صديد  وجرى  بالقوة”، 

تعزيز  خالل  من  �ل�رشقية،  �لقد�ص  فيها  مبا  �ملحتلة،  �لفل�صطينية  لالأر��صي  �لديغر�يف 

�مل�صتوطنات �الإ�رش�ئيلية”.

فيما  يرتكز�ن  �الأمن  وجمل�ص  �لعامة  �جلمعية  باأن   117 �لفقرة  عب  �ملحكمة  وتذكر 

يتعلق بفل�صطني، �إىل �لقاعدة �لعرفية �لتي تق�صي بـ“عدم جو�ز �ال�صتيالء على �الأر��صي 

 بالقوة”، وت�صري �ملحكمة يف �لفقرة 87 �أنه وفقاً للفقرة 4 من �ملادة 2 من ميثاق �الأمم �ملتحدة:
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“يتنع جميع �الأع�صاء يف عالقاتهم �لدولية عن �لتهديد با�صتعمال �لقوة و��صتعمالها �صّد 
�ل�صالمة �الإقليمية �أو �ال�صتقالل �ل�صيا�صي الأي دولة، �أو باأي طريقة ال تتما�صى مع مقا�صد 

�الأمم �ملتحدة”، ويف 1970/10/24 �تخذت �جلمعية �لعامة �لقر�ر رقم 2625 �لذي �أكد �أنه: 

“لن يعرتف باأي �كت�صاب لالأر��صي نا�صئ من �لتهديد با�صتعمال �لقوة �أو ��صتعمالها”.

“�إ�رش�ئيل” حول �لقد�ص  وتاأكيد�ً على ذلك، د�ن جمل�ص �الأمن �لتد�بري �لتي �تخذتها 

و�الإد�رية  �لت�رشيعية  �الإجر�ء�ت  جميع  باأن  �أكد  �لذي   1971 �صنة   298 �لقر�ر  يف  كما 

�الأر��صي  م�صادرة  ذلك  يف  مبا  �لقد�ص،  مدينة  و�صع  لتغيري  “�إ�رش�ئيل”  �تخذتها  �لتي 

غري  هي  �ملحتل،  �جلزء  �صّم  ت�صتهدف  �لتي  و�لت�رشيعات  �ل�صكان،  ونقل  و�ملمتلكات، 

�صحيحة، وال يكن �أن تغري ذلك �لو�صع.

ويف 1980/7/30 �عتمدت “�إ�رش�ئيل” �لقانون �الأ�صا�صي �لذي يجعل �لقد�ص عا�صمة 

�لقانون  “�صّن  �أن:   1980/8/20 يف   478 رقم  �الأمن  جمل�ص  قر�ر  يف  وجاء  لـ“�إ�رش�ئيل”، 

�لت�رشيعية  و�الإجر�ء�ت  �لتد�بري  جميع  و�أن  �لدويل”،  للقانون  �نتهاكاً  ي�صكل  �الأ�صا�صي 

�أو تهدف  �لقائمة باالحتالل، و�لتي غرّيت  �ل�صلطة  “�إ�رش�ئيل”،  �لتي �تخذتها  و�الإد�رية 

بـ“�لقانون  �العرت�ف  عدم  وقرر  وباطلة،  ملغية  هي  �لقد�ص  مدينة  و�صع  تغيري  �إىل 

�صدر  2017 �صنة  ويف  �لقد�ص،  و�صع  تغيري  �إىل  تهدف  �إجر�ء�ت  و�أي   �الأ�صا�صي” 

�لقر�ر A/ES-10/L.22 و�لذي طالب بعدم تغيري �لو�صع �لقائم يف مدينة �لقد�ص.

�أو�صحت �لفقرة 118 مبد�أ حّق �ل�صعوب يف تقرير �مل�صري، والحظت �ملحكمة �أن م�صاألة 

“�إ�رش�ئيل” عالوة على ذلك  �إن  بل  �أ�صبحت م�صاألة حم�صومة،  فل�صطيني  وجود �صعب 

1993/9/9 بني يا�رش عرفات و�إ�صحق  �ملتبادلة يف  �لر�صائل  قد �عرتفت بهذ� �لوجود؛ يف 

لل�صعب  �لفل�صطينية كممثل  �لتحرير  �أن تعرتف مبنظمة  “�إ�رش�ئيل”  ر�بني، حني قررت 

�حلقوق  هذه  �أن  �ملحكمة  وترى  �لفل�صطيني،   – �الإ�رش�ئيلي  �التفاق  يف  كما  �لفل�صطيني، 

ت�صمل �حلق يف تقرير �مل�صري �لذي �صلمت به �جلمعية �لعامة يف عدة منا�صبات. 

جديد،  �إد�ري  نظام  �إيجاد  �جلد�ر  ت�صييد  ر�فق  قد  �أنه   85 �لفقرة  يف  �ملحكمة  بيّنت 

�جلزء  فيها؛  حتدد  �أو�مَر  �جلي�ص  �أ�صدر  2003؛  �صنة  �أكتوبر  �الأول/  ت�رشين  �صهر  ففي 

“منطقة مغلقة”، حيث  �لو�قع بني �خلط �الأخ�رش و�جلد�ر من �ل�صفة �لغربية، بو�صفه 

�أي  �أن يدخلها  �الآن، وكما ال يجوز  بعد  فيها  �لبقاء  �ملنطقة من  �صاكنو� هذه  ي�صتطيع  ال 

�صخ�ص غري مقيم فيها، �إال �إذ� كان حامالً لرتخي�ص �أو بطاقة هوية �إ�رش�ئيلية.
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و�أ�صارت �ملحكمة يف �لفقرة 120؛ �إىل حترمي �تفاقية جنيف �لر�بعة قيام دولة �الحتالل 

بنقل �صكانها �إىل �الإقليم �ملحتل، وُتبنّي �ملعلومات �لتي تلقتها �ملحكمة، �تباع “�إ�رش�ئيل” 

منذ �صنة 1967 �صيا�صة وممار�صات تت�صمن �إقامة م�صتوطنات يف �الأر��صي �لفل�صطينية 

�لر�أي  49، وقد تبنى جمل�ص �الأمن �لدويل  6 من �ملادة  �أحكام �لفقرة  �ملحتلة؛ مبا يخالف 

قانوين”،  �أ�صا�ص  �أي  �إىل  ت�صتند  “ال  �الإ�رش�ئيلية:  و�ملمار�صات  �ل�صيا�صة  هذه  باأن  �لقائل 

كما دعا “�إ�رش�ئيل”، باعتبارها �لقوة �لقائمة باالحتالل؛ �إىل �لتقيّد بدقة باتفاقية جنيف 

تغيري  �إىل  توؤدي  �إجر�ء�ت  �أي  �تخاذ  عن  و�المتناع  �ل�صابقة،  تد�بريها  و�إلغاء  �لر�بعة، 

�لو�صع �لقانوين و�لطبيعة �جلغر�فية، وتوؤثر ب�صورة مادية على �لتكوين �لديوجر�يف 

وجه  على  تقوم  و�أاّل  �لقد�ص،  فيها  مبا   ،1967 �صنة  منذ  �ملحتلة  �لعربية  لالأر��صي 

�خل�صو�ص بنقل �أجز�ء من �صكانها �ملدنيني �إىل �الأر��صي �لعربية �ملحتلة، و�أعاد �ملجل�ص 

تاأكيد موقفه يف �لقر�ر �الأخري، حيث و�صف �صيا�صة “�إ�رش�ئيل” و�ملمار�صات �لتي تتبعها 

“�الأر��صي �ملحتلة”؛ باأنها �نتهاك �صارخ التفاقية جنيف  �أجز�ء من �صكانها يف  بتوطني 

�ملحتلة مبا  �لفل�صطينية  �الأر��صي  �مل�صتوطنات يف  �إقامة  �أن  �لر�بعة، و��صتنتجت �ملحكمة 

فيها �لقد�ص هي خرق للقانون �لدويل.

�أو�صحت �ملحكمة يف �لفقرة 123؛ باأن ت�صييد �جلد�ر يثري عدد�ً من �مل�صائل يف �لقانون 

�الإن�صاين �لدويل و�صكوك حقوق �الإن�صان، وفيما يتعلق بقو�عد الهاي ل�صنة 1907، تذكر 

�ملحكمة يف �لفقرة 124؛ باأنها تتناول يف �جلزء �لثالث منها �ل�صلطة �لع�صكرية يف �الأر��صي 

الهاي  قو�عد  من  �لثالث  �جلزء  وي�صمل  �لغربية.  �ل�صفة  على  ينطبق  ما  وهو  �ملحتلة، 

�لتنظيمية �ملو�د 43، و46، و52 �لتي تنطبق على �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة؛ فاملادة 43 

و�حلياة  �لعام  �لنظام  ال�صتعادة  �ملمكنة  �لتد�بري  كافة  �تخاذ  و�جب  �ملحتل  على  تفر�ص 

 46 �لعامة و�حرت�م �لقو�نني �ل�صارية يف �لبلد، وكفالة ذلك قدر �الإمكان. وت�صيف �ملادة 

�أنه ال بّد من �حرت�م �مللكية �خلا�صة، و�أنه ال يكن م�صادرتها، و�أخري�ً ت�صمح �ملادة 52 يف 

حدود معينة بامل�صادر�ت �لعينية، وبتقدمي �خلدمات لتلبية �حتياجات جي�ص �الحتالل.  

من  و59  و53،  و52،  و49،   ،47 �ملو�د   126 �لفقرة  يف  �لدولية  �لعدل  حمكمة  تناولت 

�لذين  �ملحميني  �الأ�صخا�ص  حرمان  يتم  ال   47 للمادة  ووفقاً  �لر�بعة،  جنيف  �تفاقية 

يتو�جدون يف �إقليم حمتل باأي حال من �النتفاع بهذه �التفاقية نتيجة �حتالل �الأر��صي؛ 

�تفاق  �أي  ب�صبب  �أو  حكومته،  �أو  �ملذكور  �الإقليم  موؤ�ص�صات  على  يطر�أ  تغيري  �أي  ب�صبب 

يعقد بني �الإقليم �ملحتل ودولة �الحتالل، �أو كذلك ب�صبب قيام هذه �لدولة ب�صم كل �أو جزء 
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من �الأر��صي �ملحتلة. وحتظر �ملادة 49: “�لنقل �جلبي �جلماعي �أو �لفردي لالأ�صخا�ص 

�أر��صي دولة  �إىل  �أو  �أر��صي دولة �الحتالل  �إىل  �ملحتلة  �الأر��صي  �أو نفيهم من  �ملحميني 

“جميع �لتد�بري   :52/2 �أياً كانت دو�عيه”. كما حتظر �ملادة  �أخرى حمتلة �أو غري حمتلة، 

�لتي من �صاأنها �أن توؤدي �إىل بطالة �لعاملني يف �لبلد �ملحتل �أو تقييد �إمكانات عملهم بق�صد 

حملهم على �لعمل خدمة دولة �الحتالل”. وحتظر �ملادة 53 على دولة �الحتالل: “�أن تدمر 

�أي ممتلكات خا�صة ثابتة �أو منقولة تتعلق باأفر�د �أو جماعات �أو �ملنظمات �الجتماعية �أو 

�لتعاونية؛ �إال �إذ� كانت �لعمليات �حلربية تقت�صي هذ� �لتدمري”.

و�أوردت �لفقرة 128 من فتوى حمكمة �لعدل �لدولية؛ باأن �لفقرة 1 من �ملادة 12 من 

“لكل فرد يوجد على  �أن:  �ملدنية و�ل�صيا�صية تن�ص على  �لدويل �خلا�ص باحلقوق  �لعهد 

نحو قانوين د�خل �إقليم دولة ما حق حرية �لتنقل فيه وحرية �ختيار مكان �إقامته”.

و�أو�صحت �لفتوى يف �لفقرة 132 و��صتناد�ً للمعلومات �ملقدمة �إىل �ملحكمة، وخ�صو�صاً 

عليها،  و�ال�صتيالء  �ملمتلكات  تدمري  يف  ت�صبب  �جلد�ر  ت�صييد  �أن  �لعام؛  �الأمني  تقرير 

،1907 ل�صنة  �لتنظيمية  الهاي  لو�ئح  من  و52   46 �ملو�د  مقت�صيات  تخالف  ظروف   يف 

و�ملادة 53 من �تفاقية جنيف �لر�بعة.

�خلط  بني  وجيوب  مغلقة،  منطقة  و�إن�صاء  �جلد�ر،  ت�صييد  �أن   133 �لفقرة  وبينت 

�لفل�صطينية  �الأر��صي  �صديدة على حرية حركة �صكان  �الأخ�رش و�جلد�ر، فر�ص قيود�ً 

�ملحتلة؛ با�صتثناء �ملو�طنني �الإ�رش�ئيليني ممن مّت نقلهم �إىل هناك، وتتجلى تلك �لقيود يف 

�ملعنية  �للجنة  �لقد�ص و�صو�حيها، وتفيد  �أو مدينة  �ملناطق �حل�رشية مثل جيب قلقيلية 

يف  �لفل�صطيني  لل�صعب  �الإن�صان  حقوق  مت�ص  �لتي  �الإ�رش�ئيلية  �ملمار�صات  يف  بالتحقيق 

�ل�صفة  يف  �لزر�عية  �الأر��صي  �أخ�صب  من  دومن  �ألف   100 نحو  باأن  �ملحتلة  �الأر��صي 

�لغربية �صادرتها قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي وتعر�صت للتدمري يف �أثناء �ملرحلة �الأوىل 

عليها  يعتمد  مياه  و�آبار  زر�عية،  و�أر��صٍ  خا�صة،  ممتلكات  ر�أ�صها  وعلى  �جلد�ر،  لبناء 

�ملعني بحالة  �خلا�ص  �ملقرر  وي�صري  يف ك�صب قوتهم.  �لفل�صطينيني  �الآالف من  ع�رش�ت 

حقوق �الإن�صان يف �الأر��صي �لفل�صطينية باأن �الأر��صي �لفل�صطينية �لو�قعة على �جلانب 

و�أن �جلد�ر قد  �ملياه،  �آبار  �أهم  زر�عية خ�صبة ت�صم  �أر��صٍ  �الإ�رش�ئيلي من �جلد�ر هي 

�ملتحدة  �الأمم  للجنة  �خلا�ص  �ملقرر  و�لزيتون. وي�صري  �لفاكهة  �أ�صجار  من  �لكثري  �أهلك 

عن  �لفل�صطينيني  يعزل  �جلد�ر  ت�صييد  �أن  �إىل  �لغذ�ء؛  يف  باحلق  �ملعني  �الإن�صان  حلقوق 
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30 بلدة عن �خلدمات  �إىل ف�صل  �أدى  كما 
 
�لزر�عية و�آبارهم وم�صدر رزقهم، �أر��صيهم 

�ل�صحية، و22 بلدة عن �ملد�ر�ص، و8 بلد�ت عن م�صادر �ملياه، و3 بلد�ت عن �لكهرباء.

توؤكد �لفقرة 134 من فتوى �ملحكمة؛ �أن �جلد�ر و�لنظام �ملرتبط به، يعيقان حرية تنقل 

�صكان �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة، با�صتثناء �ملو�طنني �الإ�رش�ئيليني، على �لنحو �ملكفول 

و�ل�صيا�صية،  �ملدنية  باحلقوق  �خلا�ص  �لدويل  �لعهد  من   12 �ملادة  من   1 �لفقرة  مبوجب 

كما �أنهما يعيقان ممار�صة �الأ�صخا�ص �ملعنيني حلقهم يف �لعمل، و�ل�صحة، و�لتعليم، ويف 

م�صتوى معي�صة مالئم كما ين�ص �لعهد �لدويل �خلا�ص باحلقوق �القت�صادية و�الجتماعية 

�أن �جلد�ر و�لنظام  و�لثقافية، و�تفاقية �الأمم �ملتحدة ب�صاأن حقوق �لطفل. ترى �ملحكمة 

�لر�بعة وقر�ر�ت جمل�ص  �تفاقية جنيف  49 من  �ملادة  6 من  �لفقرة  به؛ يخالفان  �ملرتبط 

�الأمن، ما �أدى �إىل تغيري �لو�قع �لديوجر�يف، كما ورد يف �لفقرتني 122، و133.

�ختارته  �لذي  �ملحدد  �مل�صار  باأن  مقتنعة  غري  �أنها   137 �لفقرة  يف  �ملحكمة  �أكدت 

“�إ�رش�ئيل” للجد�ر تقت�صيه �أهد�فها �الأمنية، فاجلد�ر مب�صاره �حلايل و�لنظام �ملرتبط به 
ي�صكالن �نتهاكاً خطري�ً لعدد من حقوق �لفل�صطينيني يف �الأر�ص �لتي حتتلها “�إ�رش�ئيل”، 

وال يكن تبيرها بال�رشورة �لع�صكرية �أو دو�عي �الأمن �لقومي �أو �لنظام �لعام، وتبعاً 

لذلك، فاإن ت�صييد �جلد�ر ي�صكل �إخالالً من جانب “�إ�رش�ئيل” بالتزمات عديدة و�جبة عليها 

مبقت�صى �لقانون �الإن�صاين �لدويل و�صكوك حقوق �الإن�صان، وختاماً تخل�ص �ملحكمة من 

خالل �لفقرة 142 �إىل �أن ت�صييد �جلد�ر و�لنظام �ملرتبط به؛ يخالفان �لقانون �لدويل.

7. التزامات “اإ�رضائيل” مبوجب فتوى اجلدار:

�لدولية  لاللتز�مات  باالمتثال  ملزمة  “�إ�رش�ئيل”  �أن   149 �لفقرة  عب  �ملحكمة  توؤكد 

�لتي �نتهكتها عب ت�صييد �جلد�ر يف �الأر�ص �لفل�صطينية �ملحتلة، و�اللتز�م باحرت�م حّق 

�لدويل  �الإن�صاين  �لقانون  مبقت�صى  و�اللتز�مات  �مل�صري،  تقرير  يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب 

وقانون حقوق �الإن�صان �لدويل، وكفالة حرية �لو�صول �إىل �الأماكن �ملقد�صة �لتي وقعت 

حتت �صيطرتها؛ يف �أعقاب حرب 1967.

ت�صري �ملحكمة يف �لفقرة 151 وجوب �لتز�م “�إ�رش�ئيل” باأن توقف فور�ً �أعمال ت�صييد 

�جلد�ر يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة، مبا فيها �رشقي �لقد�ص وما حولها، و�أن �إخالل 

“�إ�رش�ئيل” بالتز�ماتها وفق ما خل�صت �إليه �ملحكمة �صببه ت�صييد �جلد�ر و�لنظام �ملرتبط 
و�للو�ئح  �لقو�نني  باإلغاء  فور�ً  �لقيام  ويجب  �اللتز�مات،  بتلك  �الإخالل  عن  و�لكف  به، 
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�ملعتمدة و�إبطالها، حت�صري�ً لت�صييده مع �لنظام �ملرتبط به، وذلك با�صتثناء ما ين�ص منها 

على تعوي�ص �ل�صكان �لفل�صطينيني �أو على �أي �صكل �آخر من �أ�صكال جب �ل�رشر.

�ال�صتيالء  ت�صمن  �ملحتلة؛  �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  �جلد�ر  ت�صييد  �أن  �إىل  وبالنظر 

يف �ملحكمة  ترى  وتدمريها،  �لزر�عية  و�ملناطق  �لتجارية،  و�مل�صاريع  �ملنازل،   على 

�الأ�صخا�ص  بجميع  حلق  �لذي  �ل�رشر  بجب  �اللتز�م  “�إ�رش�ئيل”  على  �أن   152 �لفقرة 

�لطبيعيني و�العتباريني، حيث �إن حمكمة �لعدل �لدولية �أر�صت يف �لقانون �لعريف �أ�صكال 

�إن �ملبد�أ �الأ�صا�صي يتمثّل يف �ملفهوم �لفعلي الأي عمل غري م�رشوع  جب �ل�رشر بقولها 

�لعمل غري  �لنا�صئة عن  �الآثار  باأق�صى قدر ممكن جميع  �لتعوي�ص  �أن يحو  يف وجوب 

�مل�رشوع، و�أن يعيد �لو�صع �إىل �صابق عهده �لذي كان ي�صهده، و�إعادة �ملمتلكات �لعينية، 

�صرتد،  كانت  �لتي  �لعينية  �ملمتلكات  قيمة  يعادل  مايل  مبلغ  دفع  ذلك،  يت�صَن  مل  و�إن 

و�إ�صد�ر حكم بالتعوي�ص عن �خل�صائر �ملكت�صبة غري �مل�صمولة برد �ملمتلكات �لعينية �أو 

�ملبلغ �ملدفوع عو�صاً عنها.

�الأر��صي،  باإعادة  �اللتز�م  “�إ�رش�ئيل”  على  باأن   153 �لفقرة  يف  �ملحكمة  �أ�صارت 

و�لب�صاتني، وحد�ئق �لزيتون، و�ملمتلكات �لثابتة �لتي �نتزعت لت�صييد �جلد�ر يف �الأر��صي 

�ملحتلة، ويف حال تعذر رّد �ملمتلكات، تكون “�إ�رش�ئيل” ملزمة بتعوي�ص �ملت�رشرين وفق 

قو�عد �لقانون �لدويل.

�أن  �إال  ملزم،  غري  �لدولية  �لعدل  ملحكمة  �ال�صت�صاري  �لر�أي  �أن  “�إ�رش�ئيل”  تدعي 

�لر�أي  يعك�ص  �إذ  �ال�صت�صارية؛  �ملحكمة  الآر�ء  قانوين  �أثر  ينفي عدم وجود  �لقول ال   هذ� 

�ال�صت�صاري �الآر�ء �ملرجعية للمحكمة حول م�صائل مهمة يف �لقانون �لدويل، ومن �لناحية 

�أحكامها �مللزمة، فالر�أي  �الإجر�ئية تتبع �ملحكمة �لقو�عد و�الإجر�ء�ت ذ�تها حني ت�صدر 

�ال�صت�صاري ي�صتمد قوته من كونه �الإي�صاح �لر�صمي للهيئة �لق�صائية �لرئي�صية يف �الأمم 

 Rosalyn Higgins ملتحدة، وتاأكيد�ً على ذلك ت�صري �لقا�صية �لبيطانية روز�لني هيجنز�

باأن كون �ملحكمة هي �لهيئة �لق�صائية �لرئي�صية يف �الأمم �ملتحدة فاالأثر �لقانوين، فعالً �أو 

و�صفاً، هو ذ�ته مبثابة قر�ر ملزم �صادر عن هيئة �الأمم �ملتحدة مبوجب �ملادتني 24 و25 

من ميثاق �الأمم �ملتحدة.

8. اللتزامات التي تقع على الدول مبوجب فتوى اجلدار:

غري  بالو�صع  �العرت�ف  بعدم  ملزمة  �لدول  جميع  �أن   159 �لفقرة  يف  �ملحكمة  ترى 

�لعون  �ملحتلة، وعدم تقدمي  �لفل�صطينية  �الأر��صي  ت�صييد �جلد�ر يف  �لناجت عن  �لقانوين 
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�أو �مل�صاعدة يف �الإبقاء على �لو�صع �لناجت عن �جلد�ر، وعلى جميع �لدول �أن تعمل على 

�إز�لة �أي عائق ناجت عن �إن�صاء �جلد�ر؛ يحول دون ممار�صة �ل�صعب �لفل�صطيني حلقه يف 

تقرير �مل�صري، وتلتزم جميع �لدول �الأطر�ف يف �تفاقية جنيف بكفالة �متثال “�إ�رش�ئيل” 

للقانون �الإن�صاين �لدويل على �لنحو �لو�رد يف �التفاقية.

�أنه ينبغي على �جلمعية �لعامة وجمل�ص �الأمن، �لنظر   160 وتوؤكد �ملحكمة يف �لفقرة 

يف �تخاذ �أي �إجر�ء �رشوري �آخر الإنهاء �لو�صع غري �لقانوين، �لناجت عن �إن�صاء �جلد�ر 

ون�صت �لو�جب،  �لنحو  على  �العتبار  يف  �لفتوى  هذه  و�صع  مع  به،  �ملرتبط   و�لنظام 

�لفقرة 161 على �رشورة قيام �الأمم �ملتحدة مب�صاعفة جهودها؛ من �أجل ت�صوية عاجلة 

لل�رش�ع �لذي ما ز�ل ي�صكل تهديد�ً لل�صالم و�الأمن �لدوليني.

�لفتوى،  هذه  مبر�عاة  ملزمان  �الأمن  وجمل�ص  �لعامة  �جلمعية  �أن  �ملحكمة  وترى 

 ودر��صة �لتد�بري �لو�جب �تخاذها لو�صع حّد للو�صع غري �ل�رشعي �لناجت من بناء �جلد�ر 

و�لنظام �مللحق به، وبذلك يكون �جلد�ر غري م�رشوع؛ الأنه يثل خروجاً من “�إ�رش�ئيل” 

 هي:
173

على ثالث قو�عد �أ�صا�صية يف �لقانون �لدويل،

�إر�دة �ملجتمع �لدويل بعدم �للجوء �إىل ��صتعمال �لقوة �أو �لتهديد بها يف �إطار �لعالقات  �أ. 

�لدولية.

�حرت�م حّق �ل�صعوب يف تقرير �مل�صري. ب. 

�حرت�م حقوق �الإن�صان وحرياته �الأ�صا�صية. ج. 

�لو�صع  لهذ�  حّد  و�صع  يكن  ال  �أنه   162 �لفقرة  عب  �ملحكمة  فتوى  عّدت  وختاماً 

�ملاأ�صاوي �إال بتنفيذ جميع قر�ر�ت جمل�ص �الأمن ذ�ت �ل�صلة وال �صيّما قر�ريه 242 )1967( 

و338 )1973(. فقد �أ�صدر جمل�ص �الأمن �لقر�ر 338 يف �أعقاب �لنز�ع �مل�صلح �صنة 1973، 

242 بجميع  و�لذي دعا �الأطر�ف �إىل وقف فوري الإطالق �لنار و�لتنفيذ �لفوري للقر�ر 

174
�أجز�ئه.

�لعازل،” �جلد�ر  ق�صية  يف  �لدولية  �لعدل  حمكمة  عن  �ل�صادرة  “�لفتوى  مقلد،  وعلي  �إ�صماعيل  ع�صام   
173 

�ص 179-177.

�لعا�رشة، �لطارئة  �ال�صتثنائية  �لدورة  �لعامة،  �جلمعية  �ملتحدة،  �الأمم  يف:  �لعربية  باللغة  �لقر�ر  ن�ص  �نظر   
174 

�الأر�ص  وبقية  �ملحتلة  �ل�رشقية  �لقد�ص  يف  �لقانونية  غري  �الإ�رش�ئيلية  �الأعمال  �الأعمال،  جدول  من   5 �لبند 

.A/ES-10/273 ،2004/7/13 ،لفل�صطينية �ملحتلة�
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ويف �لفقرة 163 و�الأخرية من فتوى �ملحكمة، فاإن �ملحكمة ولالأ�صباب �ل�صابقة جميعها 

175
تقرر:

باالإجماع، تقرر �أنها ذ�ت �خت�صا�ص بالن�صبة الإ�صد�ر �لفتوى �ملطلوبة.  .1
باأغلبية �أربعة ع�رش �صوتاً �صد �صوت و�حد ]وهو �لواليات �ملتحدة �الأمريكية[؛   .2

تقرر �أن ت�صتجيب لطلب �إ�صد�ر �لفتوى.

)....(  

جتيب كما يلي عن �ل�صوؤ�ل �ملطروح عليها من �جلمعية �لعامة:  .3
باأغلبية �أربعة ع�رش �صوتاً �صد �صوت و�حد ]وهو �لواليات �ملتحدة �الأمريكية[:  • 
�إن ت�صييد �جلد�ر �لذي تقوم �إ�رش�ئيل، �لدولة �لقائمة باالحتالل، ببنائه يف �الأر�ص 

به،  �ملرتبط  و�لنظام  وحولها،  �ل�رشقية  �لقد�ص  ذلك  يف  مبا  �ملحتلة،  �لفل�صطينية 

يتعار�ص مع �لقانون �لدويل.

)....(  

باأغلبية �أربعة ع�رش �صوتاً �صد �صوت و�حد ]وهو �لواليات �ملتحدة �الأمريكية[:  • 
�إ�رش�ئيل ملزمة بو�صع حّد النتهاكاتها للقانون �لدويل، وهي ملزمة باأن توقف 

على �لفور �أعمال ت�صييد �جلد�ر �لذي تقوم ببنائه يف �الأر�ص �لفل�صطينية �ملحتلة، 

مبا فيها �لقد�ص �ل�رشقية وما حولها و�أن تفكك على �لفور �لهيكل �الإن�صائي �لقائم 

هناك، و�أن تلغي على �لفور �أوتبطل مفعول جميع �لقو�نني �لت�رشيعية و�للو�ئح 

�لتنظيمية �ملت�صلة به، وفقاً للفقرة 151 من هذه �لفتوى.

)....(  

باأغلبية �أربعة ع�رش �صوتاً �صد �صوت و�حد ]وهو �لواليات �ملتحدة �الأمريكية[:   •
�الأر�ص  ت�صييد �جلد�ر يف  �لناجتة عن  �الأ�رش�ر  “�إ�رش�ئيل” ملزمة بجب جميع 

�لفل�صطينية �ملحتلة مبا فيها �لقد�ص �ل�رشقية وما حولها.

)....(  

�الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  ]وهما  �صوتني  مقابل  �صوتاً  ع�رش  ثالثة  باأغلبية   •
�ملرتتب  �لقانوين  غري  بالو�صع  �العرت�ف  بعدم  ملزمة  �لدول  جميع  وهولند�[: 

�لو�صع  على  �الإبقاء  يف  �مل�صاعدة  �أو  �لعون  تقدمي  وعدم  �جلد�ر،  ت�صييد  على 

�لنا�صئ عن هذ� �لت�صييد، ....

باأغلبية �أربعة ع�رش �صوتاً �صد �صوت و�حد ]وهو �لواليات �ملتحدة �الأمريكية[:  • 
ينبغي لالأمم �ملتحدة، وال �صيّما �جلمعية �لعامة وجمل�ص �الأمن، �لنظر يف ما يلزم 

من �إجر�ء�ت �أخرى الإنهاء �لو�صع غري �لقانوين �لناجت عن ت�صييد �جلد�ر و�لنظام 

�ملرتبط به، مع �ملر�عاة �لو�جبة لهذه �لفتوى.

�ملرجع نف�صه.  
175
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ثالثًا: اال�ضتيطان واجلدار واحلق يف تقرير امل�ضري:

�لقو�نني  �أقرتها  �لتي  �الأ�صا�صية  �حلقوق  �أهم  من  �مل�صري  تقرير  يف  �حلق  يعّد 

و�التفاقيات �لدولية، وكذلك �أكدت عليها قر�ر�ت �جلمعية �لعامة وجمل�ص �الأمن �لدوليني، 

�أمر  هو  �لفل�صطيني  �ل�صعب  وجود  م�صاألة  باأن  �لدولية  �لعدل  حمكمة  تاأكيد  عن  ناهيك 

 حتمي مل يعد حمالً للنقا�ص، و�أن له �حلق يف تقرير �مل�صري. تاأكيد�ً على ذلك تناول �لباحث

هذ�ن  ي�صكل  حيث  �لفل�صطينية،  بالدولة  �العرت�ف  يف  ودورهما  و242   181 �لقر�رين 

�أ�صا�صاً قانونياً مهماً يكفل حّق �ل�صعب �لفل�صطيني يف تقرير �مل�صري، ومتكينه  �لقر�ر�ن 

 كما �أنه �صابقاً، كان من حّق �ملحارب �ملنت�رش �أن 
176

من �إقامة دولته �مل�صتقلة على �أر�صه،

�أر�صه، وقد ظّل هذ� �الأمر �صارياً حتى  �إىل  �أر�ص خ�صمه �ملهزوم و�صمها  ي�صتويل على 

1970، ومنذ ذلك �حلني مل يعد لالحتالل �لع�صكري �أي   �صنة 
177

�أو�خر حرب �ل�صبعني،

�أثر ناقل للملكية، و�أ�صبحت �ل�صلطة �لقائمة باالحتالل جمرد �صلطة فعلية؛ حيث متار�ص 

كل دولة على �إقليمها ورعاياها نوعني من �ل�صلطة: �ل�صيادة �ل�رشعية من جهة، و�ل�صلطة 

�لفعلية من جهة ثانية، وعندما يقع جزء من �إقليم �لدولة حتت �صيطرة دولة �أخرى، فاإن 

�ل�صلطة �لفعلية تنتقل �إىل �لدولة �لقائمة باالحتالل، بينما تبقى �ل�صيادة �ل�رشعية للدولة 

178
�لتي متلك �الإقليم �صاحبة �ل�صيادة �ل�رشعية.

وعمالً بهذ� �ملبد�أ، تعّد جميع �الأر��صي �لعربية �لتي �حتلتها “�إ�رش�ئيل” بعد �خلام�ص 

من  �أكرث  �الإ�رش�ئيلي  �لكيان  يلك  ال  حمتلة؛  �أر��صي   1967 �صنة  يونيو  حزير�ن/  من 

�ل�صيادة  �لدويل، وبينما تكون  �لقانون  �لفعلية ووفق  �إد�رتها بحكم �الحتالل و�ل�صيادة 

179
�ل�رشعية عليها هي الأ�صحابها �الأ�صليني.

�إقر�ر مبادئ �صالم عادل   ،1967 )نوفمب(  �لثاين  22 ت�رشين  بتاريخ   )1967(  242 �الأمن رقم  قر�ر جمل�ص   
176

https://www.palquest.org/ar/node/9622 :ود�ئم يف �ل�رشق �الأو�صط، موقع �لرحالت �لفل�صطينية، �نظر

�أملانيا  �صمت  حيث  فرن�صا،  هزية  �إىل  و�أدت  وفرن�صا،  �أملانيا  بني  وقعت  �لتي  �حلرب  هي  �ل�صبعني:  حرب   
177

مقاطعتي �الألز��ص و�لالوين �لفرن�صيتني �إىل �أر��صيها.

ريا�ص �لعيلة ومنري �أبو رحمة، “�لقد�ص �ملحتلة يف قر�ر�ت �ل�رشعية �لدولية،” جملة درا�شات باحث، مركز   
178

باحث للدر��صات �لفل�صطينية �ال�صرت�تيجية، بريوت، �لعدد 24، 2008، �ص 169.

عبد �هلل حممد بن عبود، اجلدار العازل يف الأرا�شي الفل�شطينية املحتلة، �ص 60-51.  
179
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180
خريطة رقم 2: ال�شفة الغربية بعد اجلدار وامل�شتوطنات الإ�رضائيلية

1. قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة رقم 181 )1947(:

�صدر قر�ر تق�صيم فل�صطني يف 1947/11/29، و�أ�صار �إىل �إنهاء �النتد�ب على فل�صطني 

يف �أقرب وقت ممكن، على �أاّل يتاأخر يف �أي حال عن 1948/8/1، وقد جتاهل �لقر�ر �حلقيقة 

�لديوجر�فية يف فل�صطني؛ حيث منح �الأقلية �ليهودية �لتي بلغت ن�صبتها 10% من �لتعد�د 

�ل�صكاين �آنذ�ك ما ن�صبته 56% من �الأر�ص، ويُعدّ �لقر�ر 181 من �أهم قر�ر�ت �الأمم �ملتحدة 

نيويوركر ذ�  عن  نقالً   ،2018/7/14 �الإعالمية،  �مليادين  �صبكة  �أوباما،  �صدمت  �لتي  �مل�صتوطنات  خر�ئط   
180 

https://www.almayadeen.net/ :نظر� ،The New Yorker
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�ل�صادرة بخ�صو�ص �لق�صية �لفل�صطينية، ويت�صمن �لقر�ر �الأق�صام �لتالية: �لق�صم �الأول 

يت�صمن د�صتور فل�صطني وحكومتها، و�لق�صم �لثاين يت�صمن بياناً دقيقاً باإقليم كل من 

�لقد�ص  ملدينة  �لقانوين  �لو�صع  �لثالث  �لق�صم  ويحدد  �مل�صرتكة،  وحدودهما  �لدولتني 

باعتبارها كياناً منف�صالً تتوىل �الأمم �ملتحدة �إد�رتها، وُيعنّي جمل�ص و�صاية ليقوم باأعمال 

�لعامة  �جلمعية  فيه  تدعو  �لر�بع  و�لق�صم   
181

�ملتحدة، �الأمم  عن  نيابة  �الإد�رية  �ل�صلطة 

�لعربية،  �لدولتني  �لتخلي عنه يف  �إىل  �لتي تتمتع بنظام �المتياز�ت  �لدول،  لالأمم �ملتحدة 

182
و�ليهودية، ويف مدينة �لقد�ص.

ت�صتند “�إ�رش�ئيل” يف �رشعيتها �إىل �لقر�ر 181، بالرغم من �أن �جلمعية �لعامة جتاوزت 

�لفل�صطينيني  �أ�صدرته، لذلك فهو م�صكوك يف �رشعيته، ويجب على  �خت�صا�صها عندما 

باإلغاء  1991 �صنة  جنحت  و�لتي  “�إ�رش�ئيل”،  فعلت  كما   181 �لقر�ر  باإلغاء  يطالبو�   �أن 

حتى  �لعن�رشية؛  �أ�صكال  من  �صكالً  �ل�صهيونية  يعّد  و�لذي   ،1975 �صنة   3379 �لقر�ر 

183
يتمكن �لفل�صطينيون من ��صرتجاع �أر�صهم.

184
وتبنّى �لقر�ر تق�صيم فل�صطني �إىل ثالثة كيانات جديدة كالتايل:

، وتقع 
2
دولة عربية: تبلغ م�صاحتها 45% من م�صاحة فل�صطني وتقدر بنحو 11 �ألف كم  •

على �جلليل �لغربي، ومدينة عكا، و�ل�صفة �لغربية، و�ل�صاحل �جلنوبي �ملمتد من مدينة 

�أ�صدود �صماالً وحتى رفح جنوباً، مع جزء من �ل�صحر�ء على طول �ل�رشيط �حلدودي 

مع م�رش. 

بنحو وتقدر  �لتاريخية،  فل�صطني  م�صاحة  من   %55 م�صاحتها  تبلغ  يهودية:  دولة   • 
على �ل�صهل �ل�صاحلي؛ من حيفا وحتى جنوب تل �أبيب، و�جلليل �ل�رشقي 

15 �ألف كم 2

 
185

مبا يف ذلك بحرية طبية و�جلليل.

مناطق حتت �لو�صاية �لدولية: �لقد�ص، وبيت حلم، و�الأر��صي �ملجاورة.  •

ن�ص قر�ر �لتق�صيم رقم 181، �جلزيرة.نت، 2006/7/24.  
181

قرارات الأمم املتحدة ب�شاأن فل�شطني وال�رضاع العربي الإ�رضائيلي: 1975-1981، �ملجلد 2، �ص 16-4.  
182

مقبولة حمدي�ص، “�رشعية �لدولة �الإ�رش�ئيلية: �جلدل �لقائم يف ظل �مل�صتجد�ت �لدولية،” جملة دفاعات، مركز   
183

�لبناء �جلز�ئري للدر��صات �ال�صرت�تيجية، �لعدد 5، 2016، �نظر:

https://platform.almanhal.com/Details/article/85186  

قرارات الأمم املتحدة ب�شاأن فل�شطني وال�رضاع العربي الإ�رضائيلي: 1975-1981، �ملجلد 2، �ص 16-4.  
184

عبد �لرحمن حممد علي، اإ�رضائيل والقانون الدويل، �ص 55-41.  
185
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دولية  منطقة  حتديد  مع  وعربية  يهودية  دولتني  �إىل  فل�صطني  تق�صيم  فكرة  وردت 

حول �لقد�ص؛ يف تقرير جلنة بيل Peel Commission �صنة 1937 وتقرير جلنة وودهد 

Woodhead Commission �صنة 1938، و�صدر �لتقرير�ن عن جلنتني مّت تعيينهما من 

�لكبى  �لفل�صطينية  �لثورة  �أعقاب  يف  فل�صطني  ق�صية  لبحث  �لبيطانية،  �حلكومة  قبل 

�صكوك  يف  �لنظر  �إعادة  �ملتحدة  �الأمم  طلبت  �لثانية  �لعاملية  �حلرب  وبعد   .1939-1933

�النتد�ب �لتي منحتها ع�صبة �الأمم لالإمب�طوريات �الأوروبية، وعّدت �النتد�ب �لبيطاين 

186
على فل�صطني من �أكرث �لق�صايا تعقيد�ً.

�صكلت هيئة �الأمم جلنة موؤلفة من عدة دول، وطرحت �للجنة م�رشوعني حلل �لنز�ع؛ 

حيث دعا �مل�رشوع �الأول �إىل �إقامة دولتني م�صتقلتني، وتد�ر مدينة �لقد�ص من قبل �إد�رة 

�ليهودية  �لدولتني  من  كالً  ت�صم  فيدر�لية  تاأ�صي�ص  على  �لثاين  �مل�رشوع  ون�ّص  دولية، 

و�لعربية. و�جته معظم �أفر�د جلنة �الأمم �ملتحدة �خلا�صة �ملعنية بفل�صطني )يون�صكوب( 

�مل�رشوع  �إىل   United Nations Special Committee on Palestine )UNSCOP(

�الأول، �لهادف لتاأ�صي�ص دولتني م�صتقلتني يف �إطار �قت�صادي موحد، وقامت هيئة �الأمم 

بقبول م�رشوع �للجنة �لد�عي للتق�صيم، مع بع�ص �لتعديالت على �حلدود �مل�صرتكة بني 

187
�لدولتني �لعربية و�ليهودية.

�إز�لة  نيّته  1938 عن  �ليهودية �صنة  �لوكالة  �أمام  �أعلن ديفيد بن جوريون يف خطاب 

قر�ر  من  �أ�صهر  وبعد  فل�صطني،  كامل  على  و�ال�صتيالء  �ليهودي   - �لعربي  �لتق�صيم 

بعد  فل�صطني  �أر��صي  غالبية  على  �مل�صلحة  �ل�صهيونية  �ملنظمات  �صيطرت  �لتق�صيم، 

�لفل�صطينيون  وُهّجر   ،1948 �صنة  “�إ�رش�ئيل”  دولة  و�أقامو�  منها،  بريطانيا  �ن�صحاب 

�لذي  �لعرقي  �لتطهري  عمليات  الأ�صو�أ  وتعر�صو�  بـ“�لنكبة”،  يعرف  فيما  �أر��صيهم  من 

خطط له بن جوريون، و�أ�صبحت و�صائل �لقتل كلها م�رشوعة، مبا يف ذلك �إحر�ق �لبيوت، 

و�أ�صحى ثالثة 
188

وتفجريها باملتفجر�ت، و�إ�صعال �لنار يف �حلقول و�لقرى �لفل�صطينية،

�أرباع فل�صطني حتت �ل�صيطرة �الإ�رش�ئيلية.

�لقر�ر 181.. مرور 69 عاماً على تق�صيم فل�صطني، موقع بو�بة �لالجئني �لفل�صطينيني، 2016/11/29، �نظر:   
186

 https://refugeesps.net/p/1334

عبد �ملجيد �صبيتان عفونة، عموا�س مدينة الن�رض )عّمان: 2016(، �ص 158.  
187

ترجمة  ،)1949–1947( احلرب  يوميات  غوريون:   - بن  دافيد  �أورن،  و�إحلانان  ريفلني  غري�صون   
188 

�صمري جبور، ط 2 )بريوت، موؤ�ص�صة �لدر��صات �لفل�صطينية، 1998(، بت�رشف.
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2. قرار جمل�س الأمن الدويل رقم 242 ل�شنة 1967:

�ل�صوري،  و�جلوالن  �لغربية،  �ل�صفة  حتتل  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  دولة  ز�لت  ما 

�حتاللها  �أر��صي حمتلة مهما طال زمن  وُتعّد جميعها   ،1967 �صنة  �صبعا منذ  ومز�رع 

“�إ�رش�ئيل” �أن تن�صحب منها �إىل حدود �لر�بع من حزير�ن/  وفقاً للقانون �لدويل، وعلى 

1967/11/22، و�لذي ن�ّص على:  242 يف  لقر�ر جمل�ص �الأمن رقم  ��صتناد�ً   1967 يونيو 

189
“وجوب �ن�صحاب �إ�رش�ئيل من �الأر��صي �لتي �حتلتها يف �لنز�ع �الأخري”.

3. و�شع القد�س يف ظّل قرار جمل�س الأمن رقم 242:

�صغلت ق�صية �لقد�ص حيز�ً كبري�ً وبارزً� يف مناق�صات �الأمم �ملتحدة وهيئاتها �ملختلفة، 

وما ز�لت ق�صية فل�صطني، من �أهم �لق�صايا �لتي تفرعت عن �لق�صية �الأم، وتاأكيد�ً على 

وجمل�ص  �لعامة،  كاجلمعية  �لرئي�صية،  �ملتحدة  �الأمم  �أجهزة  توليه  �لذي  �لبالغ  �الهتمام 

�الأمن، وجمل�ص حقوق �الإن�صان، و�للجان �ملتخ�ص�صة، فقد �تخذت هذه �لهيئات قر�ر�ت 

60 قر�ر�ً وتو�صية، وو�صعت حلوالً  �لقد�ص، بلغت نحو  �إز�ء ق�صية  وتو�صيات عديدة 

 Lord Caradon كار�دون  �للورد  روؤية  �القرت�حات  تلك  �أبرز  من  وكان  لها،  مقرتحة 

حيث  1967؛  �صنة  يونيو  حزير�ن/  حرب  بعد  �لدويل  �الأمن  جمل�ص  يف  بريطانيا  مندوب 

�لتي  �لدولية  �لقر�ر�ت  للتوفيق بني م�صاريع  �أ�صبحت �صانحة؛  �لفر�صة قد  �أن  �إىل  �أ�صار 

 ويف �لنهاية �عتمد 
190

طرحت لوقف �حلرب، و�إيجاد حل لل�رش�ع �لعربي – �الإ�رش�ئيلي،

�مل�رشوع  باعتماد  �أو�صى  و�لذي  �الأمن،  جمل�ص  على  بريطانيا  عر�صته  �لذي  �مل�رشوع 

191
قر�ر�ً دولياً يحمل �لرقم 242.

و�لذي  �ملقرتح  �مل�رشوع  1967/11/22؛  يف  وباالإجماع  �لدويل  �الأمن  جمل�ص  �عتمد 

حتقق  �أن  يكن  مبادئ  ت�صمن  و�لذي   242 رقم  �لقر�ر  ف�صدر  �ملتحدة،  �ململكة  قدمته 

192
ت�صوية �صلمية د�ئمة يف �ل�رشق �الأو�صط.

قرارات الأمم املتحدة ب�شاأن فل�شطني وال�رضاع العربي الإ�رضائيلي: 1975-1981، �ملجلد 2، �ص 198-197.  
189

“�لفكر �لعربي”.. مالب�صات حرب 1967 من خالل روؤية �أردنية، �صحيفة ال�شبيل، عّمان، 2017/7/2، �نظر:   
190

http://www.assabeel.net/135558

ريا�ص �لعيلة ومنري �أبو رحمة، “�لقد�ص �ملحتلة يف قر�ر�ت �ل�رشعية �لدولية،” �ص 170.  
191

�لقر�ر رقم 242.. �الن�صحاب من �أر��صٍ حمتلة، �جلزيرة.نت، 2004/10/3، �نظر:  
192

 https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/64582565-73ac-4ddf-aadc-3a0be2f94522  
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�لو�صع  ب�صاأن  �مل�صتمر  قلقه  عن  يعرب  �إذ  �الأمن  جمل�ص  �إن   
193

:242 �لقر�ر  يف  جاء 

باحلرب،  �الأر��صي  على  �ال�صتيالء  جو�ز  عدم  يوؤكد  و�إذ  �الأو�صط،  �ل�رشق  يف  �خلطري 

�أن تعي�ص فيه  �ملنطقة  �أجل �صالم د�ئم وعادل ت�صتطيع كل دول  �لعمل من  �إىل  و�حلاجة 

باأمان، و�إذ يوؤكد �أي�صاً �أن جميع �لدول �الأع�صاء وبقبولها ميثاق �الأمم �ملتحدة قد �لتزمت 

بالعمل وفقاً للمادة 2 من �مليثاق:

�ل�رشق  يف  ود�ئم  عادل  �صالم  �إقامة  يتطلب  �مليثاق  مبادئ  تطبيق  �أن  �ملجل�ص  يوؤكد  �أ. 

�الأو�صط، وي�صتوجب تطبيق �ملبد�أين �لتاليني:

�ن�صحاب �لقو�ت �مل�صلحة �الإ�رش�ئيلية من �الأر��صي �لتي �حتلتها �صنة 1967.  .1

كل  �أر��صي  ووحدة  ب�صيادة  و�العرت�ف  �حلرب،  وحاالت  �دعاء�ت  جميع  �إنهاء   .2

�صمن  ب�صالم  �لعي�ص  يف  وحقها  �ل�صيا�صي،  ��صتقاللها  و�حرت�م  �ملنطقة،  يف  دولة 

حدود �آمنة ومعرتف بها.

يوؤكد �ملجل�ص �حلاجة �إىل: ب. 

�صمان حرية �ملالحة يف �ملمر�ت �ملائية �لدولية يف �ملنطقة.  .1

حتقيق ت�صوية عادلة مل�صكلة �لالجئني �لفل�صطينيني.  .2

طريق  عن  �ملنطقة،  يف  دولة  لكل  �ل�صيا�صي  و�ال�صتقالل  �الأر��صي  حرمة  �صمان   .3

�إجر�ء�ت من بينها �إقامة مناطق جمردة من �ل�صالح.

يعني �الأمني �لعام ممثالً خا�صاً للذهاب �إىل �ل�رشق �الأو�صط؛ لكي يجري �ت�صاالت مع  ج. 

تبناه  �لذي  �لقر�ر  �أحكام  �صلمية مقبولة، وفق  �تفاق وت�صوية  �ملعنية، الإيجاد  �لدول 

�ملجل�ص باإجماع �الأ�صو�ت.

يطلب �ملجل�ص من �الأمني �لعام، �أن يرفع تقرير�ً �إىل �ملجل�ص ب�صاأن تقييم جهود �ملمثل  د. 

�خلا�ص يف �أقرب وقت ممكن.

United Nations Security Council, Resolution 242, Middle East, site of UNSCR,  
193

http://unscr.com/en/resolutions/242.  
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�الإجر�ء�ت  جتاهله  �إىل  باالإ�صافة  �العتبار،  بعني  �لقد�ص  م�صاألة  �لقر�ر  هذ�  ياأخذ  ال 

�الإ�رش�ئيلية ل�صمها، ولكننا جند �لقر�ر ين�ص على �الن�صحاب من �الأر��صي �لتي �حتلت 

�صنة 1967، و�أن �لقد�ص هي من �صمن تلك �الأر��صي، ��صتناد�ً على قاعدة �أن كل ما يقوم 

�لعام  �لدويل  �لقانون  م�صادر  من  �أ�صلي  م�صدر  فهي  ُثم  ومن  باطل،  فهو  باطل  على 

و�أحكامه، وفقاً للمادة 38/1 من �لنظام �الأ�صا�صي ملحكمة �لعدل �لدولية.

تتو�فر �مل�صوؤولية �لدولية على �أ�صا�ص �نتهاك ميثاق �الأمم �ملتحدة، ولي�ص على �أ�صا�ص 

�نتهاك ن�ّص �ملادة 25 من �مليثاق، كما �أن مدينة �لقد�ص تعّد م�صمولة بالقر�ر ولو مل ين�ص 

على ذلك �رش�حة، وحني �الإ�صارة �إىل �رشورة �ن�صحاب “�إ�رش�ئيل” من جميع �الأر��صي 

�لتي �حتلتها، فاإن �لقد�ص بالطبع هي جزء من تلك �الأر��صي، و�إن تغيري بنيتيها �لتحتية 

و�لفوقية تعّد كلها �إجر�ء�ت باطلة، و�نتهاكاً �رشيحاً للقانون �لدويل و�ل�رشعية �لدولية، 

�لر�بعة جنيف  �تفاقيات  �أحكام  ر�أ�صها  وعلى  جميعها،  �لدولية  لالتفاقيات   و�نتهاكاً 

 
194

ل�صنة 1949، ومعاهدة الهاي ل�صنة 1907 �لتي تنظم قو�نني و�أعر�ف �حلرب �لبية،

هذه  يف  �ملقد�صة  �الأماكن  حلرمة  �صارخاً  �نتهاكاً  �لقد�ص  �حتالل  ��صتمر�ر  ُيعّد  وكذلك 

�ملدينة.

مبا  �لغربية  �ل�صفة  �ل�صهيوين  �لكيان  �حتل   1967 يونيو  حزير�ن/  من  �لر�بع  ويف 

فيها �رشقي �لقد�ص، وغزة، و�صيناء، ومرتفعات �جلوالن �ل�صوري، و�صدر عن جمل�ص 

�لتي  �الأر��صي  �إىل �الن�صحاب من  “�إ�رش�ئيل”  �لذي يدعو   1967 242 �صنة  �لقر�ر  �الأمن 

 ويف تقرير �صدر عن �الإح�صاء �ملركزي 
195

�حتلتها يف حزير�ن/ يونيو من �ل�صنة ذ�تها.

�لفل�صطيني يف �أيار/ مايو 2016؛ فاإن “�إ�رش�ئيل” ت�صتويل على 85% من �أر��صي فل�صطني 

15% فقط من  ، حيث مل يتبَق للفل�صطينيني �صوى 
2
�ألف كم  27 �لتاريخية و�لبالغة نحو 

م�صاحة فل�صطني �لتاريخية.

�لقر�ر رقم 242.. �الن�صحاب من �أر��صٍ حمتلة، �جلزيرة.نت، 2004/10/3.   
194

جمال م�صعود، الطريق اإىل بيت املقد�س: “الق�شية الفل�شطينية” )�ملن�صورة: د�ر �لوفاء للطباعة و�لن�رش،   
195

1997(، ج 2، �ص 143-130.
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فلم  �ملتحدة،  �الأمم  �أدر�ج  طيّ  �لدوليان  �لقر�ر�ن  هذ�ن  ز�ل  ما  ذلك  من  �لرغم  على 

تقم “�إ�رش�ئيل” دولة �الحتالل باالمتثال لهما، وما ز�لت ترف�ص تطبيقهما كما ع�رش�ت 

�لقر�ر�ت �لدولية؛ وعو�صاً عن �اللتز�م بالقر�ر 181 و�ملو�فقة على �إقامة دولة فل�صطينية 

�لعامة،  �ملنفعة  لغايات  �إال  �الأر��صي  م�صادرة  وعدم  �الأر��صي،  من   %45 نحو  على 

�أ�صدرت دولة �الحتالل قو�نني عن�رشية من �أجل م�صادرة �الأمالك �لفل�صطينية.

 رابعًا: دور القانون الدويل يف مواجهة اال�ضتيطان ومقا�ضاة

     “اإ�ضرائيل” دولة وقادة:

�ملختلفة،  �لدولية  و�لهيئات  و�ملو�ثيق  �التفاقات  خالل  ومن  �لدويل  �لقانون  يهدف 

�ل�صلم و�الأمن �لدوليني، وحّل �ملنازعات بالطرق  �إىل حفظ  وقر�ر�ت هيئة �الأمم �ملتحدة؛ 

دولة  ز�لت  ما  لذلك  خالفاً  �لدولية،  �لعالقات  يف  �لقوة  ��صتعمال  عن  وينهى  �ل�صلمية، 

م�صاريع  وتو��صل   ،1967 �صنة  منذ  �لغربية  �ل�صفة  حتتل  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل 

�ال�صتيطان، متجاهلة جميع �التفاقات و�ملو�ثيق و�لقر�ر�ت �لدولية �لتي تدعو �إىل وقف 

�ال�صتيطان، و�لكّف عن م�صادرة �الأر��صي و�الأمالك �لفل�صطينية �خلا�صة، و�الن�صحاب 

196
من �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة.

�التفاقات  عن  �حلديث  �صيتم  �ال�صتيطان،  مو�جهة  يف  �لدويل  �لقانون  دور  ولتبيان 

و�ملو�ثيق �لدولية �لتي تنطبق على دولة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، وموقف �لقانوين �لدويل 

ملقا�صاة  و�مل�صاعدة،  �لرئي�صية  �لدولية،  �الآليات  وكذلك  �الإ�رش�ئيلية،  �مل�صتوطنات  من 

“�إ�رش�ئيل” دولة وقادة و�أفر�د�ً، عن جرية �ال�صتيطان و�نتهاك �لقانون �لدويل.

1. التفاقات واملواثيق الدولية التي تنطبق على دولة الحتلل الإ�رضائيلي:

به  تقوم  ما  �أن   2001/10/20 يف  �ملتحدة  لالأمم  �لتابعة  �الإن�صان  حقوق  جلنة  �أعلنت 

“�إ�رش�ئيل” ُيعّد �نتهاكاً حلق �الإن�صان يف �حلياة وجرية �صد �الإن�صانية، وكذلك هو �حلال 
 يف �ال�صتيطان ونقل �ل�صكان د�خل �أو خارج �الإقليم �ملحتل، ونقلت �صلطات �الحتالل جزء�ً 

جيفري �أرون�صون، �شيا�شة الأمر الواقع يف ال�شفة الغربية، �ص 127-126.  
196
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من مو�طنيها �إىل د�خل �الأر��صي �ملحتلة، وتندرج هذه �الأفعال حتت �إطار جر�ئم �حلرب؛ 

كما ورد �لن�ص عليها يف ميثاق روما �الأ�صا�صي �ملوؤ�ص�ص للمحكمة �جلنائية �لدولية، وكذلك 

�أكدت جلنة حقوق �الإن�صان �أن �إحالة �لقادة �الإ�رش�ئيليني �إىل �ملحاكم �لدولية، وتوقيع �أ�صد 

�لعهود  �إىل  ي�صتند  �أمر  وهو  �ملدنيني،  �ل�صكان  �صد  جر�ئمهم  خلفية  على  بهم  �لعقوبات 

 
197

و�ملو�ثيق �لدولية �لتالية:

�الأوروبي  �ملحـور  لـدول  �لرئي�صـيني  �حلـرب  جمرمـي  ومعاقبـة  مقا�صـاة  �تفـاق   •
 Agreement for the Prosecution and Punishment of the Major War

Criminals of the European Axis، �أو )�تفاق لندن( بني �لدول �حلليفة ل�صنة 1945، 

حول تقدمي جمرمي �حلرب �لنازيني �إىل �ملحاكمة.

198
ميثاق �الأمم �ملتحدة �لذي يحّرم �لعدو�ن، وينع �لتهديد با�صتخد�م �لقوة.  •

ن�صو�ص �الإعالن �لعاملي حلقوق �الإن�صان �صنة 1948.  •
طوكيو وحمكمة  نورمبغ  حمكمة  ر�صختها  �لتي  و�ملبادئ  و�الأحكام  �لقر�ر�ت   • 
 International Military Tribunal for ملحكمة �لع�صكرية �لدولية لل�رشق �الأق�صى�(

the Far East(؛ ملحاكمة جمرمي �حلرب �لنازيني و�لع�صكريني �ليابانيني.

قر�ر �الأمم �ملتحدة رقم 195 �ل�صادر يف 1946/9/11 و�لذي �أقر �ملبادئ �لتي ن�ّص عليها   •
نظام نورمبغ كجزء من �لقانون �لدويل.

�تفاقيات جنيف �الأربعة ل�صنة 1949.  •
ن�صو�ص �تفاقية منع جرية �الإبادة �جلماعية و�ملعاقبة عليها ل�صنة 1948.  •

 Convention �الإن�صانية  �صد  �ملرتكبة  و�جلر�ئم  �حلرب  جر�ئم  تقادم  عدم  �تفاقية   •
 on the Non-Applicability of Statutory Limitations to War Crimes and

Crimes Against Humanity �صنة 1968.

 Conference on هل�صنكي(  )�تفاق  �أوروبا  يف  و�لتعاون  �الأمن  موؤمتر  مقرر�ت   •
)Security and Cooperation in Europe )Helsinki Agreement، ل�صنة 1975.

عبد �لرحمن حممد علي، اإ�رضائيل والقانون الدويل، �ص 152-133.  
197

https://www.un.org/securitycouncil/ :ملقا�صد �لرئي�صية لالأمم �ملتحدة، �الأمم �ملتحدة، جمل�ص �الأمن، �نظر�  
198

ar/content/purposes-and-principles-un-chapter-i-un-charter
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�الأر��صي  جميع  من  �الن�صحاب  حول  �لدويل  �الأمن  وجمل�ص  �لعامة  �جلمعية  قر�ر�ت   •
�ملحتلة.

�رشعية  عدم  حول  �لدويل،  �الأمن  وجمل�ص  �ملتحدة  لالأمم  �لعامة  �جلمعية  قر�ر�ت   •
�مل�صتوطنات �الإ�رش�ئيلية �ملقامة على �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة.

قر�ر�ت جمل�ص �الأمن �لدويل رقم 465 و476 ل�صنة 1980، حول بطالن �صّم “�إ�رش�ئيل”   •
�تخذتها  �لتي  و�الإجر�ء�ت  و�الإد�رية  �لت�رشيعية  �لتد�بري  �رشعية  وعدم  للقد�ص، 

199
“�إ�رش�ئيل”، �ل�صلطة �لقائمة باالحتالل.

قر�ر�ت موؤمتر�ت �لقمم �لعربية، و�الإ�صالمية، و�الإفريقية، ودول عدم �النحياز.  •
قر�ر�ت �ملنظمات �لدولية، كمجل�ص �ل�صلم �لعاملي و�الحتاد�ت �لعاملية للنقابات.  •

ت�صتوجب �مل�صوؤولية �لتي يلقيها ميثاق �الأمم �ملتحدة على عاتق جمل�ص �الأمن �لدويل 

و�ملجتمع �لدويل، �رشورة ت�صكيل حمكمة خا�صة ملحاكمة جمرمي �حلرب �الإ�رش�ئيليني، 

و�رشبيا،  رو�ند�،  يف  �حلرب  جر�ئم  وح�صيتها  يف  �رتكبوها  �لتي  �جلر�ئم  تفوق  حيث 

يبقى  �أن  �لعد�لة  من  لي�ص  �إذ   
200

خا�صة، جنائية  حماكم  لهم  �صكلت  و�لذين  وكرو�تيا، 

�لد�عمة لال�صتيطان،  �لدول  �أن تطال �ملالحقة  �لقانون، كما يجب  “�إ�رش�ئيل” فوق  قادة 

و�ل�رشكات �لتي تعمل د�خل �مل�صتوطنات يف �ل�صفة �لغربية و�لتي تنتهك �أحكام �لقانون 

201
�لدويل.

2. امل�شتوطنات الإ�رضائيلية وفقاً للقانون الدويل:

�لو�قعة  �أر��صيهم  �ملو�طنني يف  �لدولية على حماية حقوق  �لقر�ر�ت و�لقو�نني  تن�ص 

من  �ل�صاد�صة  �لفقرة  يف  ت�صري   1949 ل�صنة  �لر�بعة  جنيف  فاتفاقية  �الحتالل،  حتت 

�لتي  �الأر��صي  �إىل  �صكانها  من  تنقل جزء�ً  �أن  �ملحتلة ال يجب  “�لقوة  �أن:  49 على  �ملادة 

و�صمها،  �الأر��صي،  م�صادرة  وعملية  �ال�صتيطاين،  �لن�صاط  ُيعّد  لذلك  وتبعاً   �حتلتها” 

 47 وبناء �مل�صتوطنات �الإ�رش�ئيلية عليها منافياً لالتفاقية �ملذكورة، وكذلك ن�صت �ملادة 

قر�ر جمل�ص �الأمن �لدويل رقم 465، مركز �ملعلومات �لوطني �لفل�صطيني - وكالة وفا، �نظر:  
199

https://www.wafainfo.ps/ar_page.aspx?id=7249  

حممد �حلمد�ين، جرائم احلرب يف القانون الدويل واملحاكم املخت�شة بنظرها )بريوت: د�ر �لكتب �لعلمية،   
200

2013(، �ص 104-101.

،2009/2/17 بريوت،  ال�شفري،  �صحيفة  و�ملر�جع،  �لو�صائل  �لق�صاء:  �أمام  �إ�رش�ئيل  مالحقة  فرحات،  �ألبري   
201 

�ص 19.
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باالإ�صافة �إىل تعار�ص �لن�صاطات �ال�صتيطانية مع �أب�صط 
 
من �تفاقية جنيف ل�صنة 1949،

202
قو�عد �لقانون �لدويل.

�أر�ص �لدولة حمتلة حني  “تعتب   
203

:1907 42 من �تفاقية الهاي ل�صنة  وفقاً للمادة 

�لتي  �الأر��صي  �صوى  �الحتالل  ي�صمل  وال  �لعدو،  جلي�ص  �لفعلية  �ل�صلطة  حتت  تكون 

يكن �أن متار�ص فيها هذه �ل�صلطة”، وحيث �حتلت “�إ�رش�ئيل” �الأر��صي �ملعنية يف �صياق 

1967؛ يجب �عتبار �الأر��صي �لفل�صطينية حتت �الحتالل �لع�صكري.  نز�ٍع م�صلح �صنة 

تعامل  �أن  وعليها  �ملحتل،  �لبلد  يف  لالأر��صي  مدير  مبثابة  �ملحتلة  �لدولة   55 �ملادة  وتعّد 

ممتلكات �لبلد معاملة �الأمالك �خلا�صة، وعليه تطبق �تفاقية الهاي ل�صنة 1907 على هذ� 

�الأمن  وجمل�ص  �لعامة،  �جلمعية  وقر�ر�ت  �لدولية،  �لعدل  حمكمة  �أكدته  ما  وهو  �لو�قع، 

�إن �لبوتوكولني �الإ�صافيني �الأول و�لثاين التفاقية جنيف  �أي�صاً  �لقول  �لدويل، ويكن 

�الإن�صان،  ملكية  نزع  حتّرم  ن�صو�ص  وردت  وحيث  �ال�صتيطان؛  حّرما  قد   1977 ل�صنة 

بهدف تهجريه �أو ت�رشيده من بلده.

ثمة على �الأقل ثالثة مبادئ يف �لقانون �لدويل ذ�ت �صلة بامل�صتوطنات �الإ�رش�ئيلية يف 

�الأر��صي �ملحتلة؛ وهي:

مبد�أ عدم جو�ز �ال�صتيالء على �الأر��صي بالقوة. �أ. 

و�المتناع عن �لقيام باأعمال يكن 
 
مبد�أ �أن على �لدول حّل نز�عاتها بالو�صائل �ل�صلمية ب. 

�أن تزيد �لو�صع �صوء�ً وت�صّعب �أو تعيق �حلل �ل�صلمي للنز�ع.

 
مبد�أ �أن �لدول يجب �أاّل تتخذ �أي �إجر�ء يحرم �ل�صعوب من حقها يف تقرير �مل�صري. ج. 

كذلك �صدرت �لعديد من قر�ر�ت جمل�ص �الأمن �لدويل؛ ومنها �لقر�ر�ت 446، و452، 

و465، و471، و476، و338، و2334، و�لتي �أكدت جميعها �أن �مل�صتوطنات غري �رشعية، 

دعت  و�لتي  �ملتحدة  لالأمم  �لعامة  �جلمعية  عن  �ل�صادرة  �لتو�صيات  ع�رش�ت  وكذلك 

204
“�إ�رش�ئيل” �إىل وقف �ال�صتيطان.

�نظر:   ،2010/10/29 �الأحمر،  لل�صليب  �لدولية  �للجنة  �الإ�صافية،  وبروتوكوالتها   1949 جنيف  �تفاقيات   
202

 https://www.icrc.org/ar/doc/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/over

 view-geneva-conventions.htm

عبد �لرحمن حممد علي، اإ�رضائيل والقانون الدويل، �ص 199-198.  
203

قرارات الأمم املتحدة ب�شاأن فل�شطني وال�رضاع العربي الإ�رضائيلي: 1975-1981، �ملجلد 2، بت�رشف.  
204
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3. امل�شتوطنات الإ�رضائيلية وانتهاك حقوق الإن�شان الفل�شطيني:

�لتي  �الأر��صي  على  م�صتوطنة  مئة  من  �أكرث   1967 �صنة  منذ  “�إ�رش�ئيل”  �صيَّدت 

�صادرتها من �لفل�صطينيني، �الأمر �لذي ينتهك حقوق �ملو�طن �لفل�صطيني؛ حيث توؤدي 

وُتعّد  �حلركة،  وحرية  �مللكية  يف  �الإن�صانية  حقوقهم  من  حرمانهم  �إىل  �مل�صتوطنات 

�الإن�صان،  حلقوق  خطري�ً  �نتهاكاً  �لفل�صطينية  �الأر��صي  على  �ال�صتيطانية  �ملمار�صات 

وتن�ص �ملادة 13 من �الإعالن �لعاملي حلقوق �الإن�صان على حرية �لفرد يف �لتنقل و�ختيار 

حمل �الإقامة د�خل حدود كل دولة، و�حلق يف مغادرة �أي بلد مبا يف ذلك بلده، كما يحق له 

205
�لعودة �إليها وقتما ي�صاء.

هذ� �حلق �لذي جاء مقروناً بحق �حلياة، وبينما يحظر �جلد�ر �لتنقل و�الإقامة و�ل�صفر. 

وتوؤكد �ملادة 17 منه �أنه: “ال يجوز جتريد �أحد من ملكه تع�صفاً” ومع ذلك، مل يتم �حرت�م 

الإقامة  ممتلكاتهم،  وم�صادرة  للطرد  يتعر�صون  ز�لو�  ما  �لذين  �لفل�صطينيني  ممتلكات 

206
�مل�صتوطنات.

 1 �ملادة  يف  عليه  �ملن�صو�ص  �مل�صاو�ة  مبد�أ  �الإ�رش�ئيلي  �ال�صتيطان  �صيا�صة  تنتهك 

لليهود،  ح�رش�ً  قيمت 
ُ
�أ قد  �مل�صتوطنات  هذه  كون  �الإن�صان؛  حلقوق  �لعاملي  �الإعالن  من 

ومغلقة �أمام �لفل�صطينيني من م�صلمني وم�صيحيني على حدٍّ �صو�ء. باالإ�صافة �إىل ذلك فقد 

و�صعت �ل�صلطات �الإ�رش�ئيلية �لنظم �لقانونية و�لق�صائية �خلا�صة بامل�صتوطنات؛ حيث 

تعّد  و�لتي  �ل�صيا�صة  هذه  و�ملحاكم،  �لقو�نني  من  و�حدة  ملجموعة  �مل�صتوطنون  يخ�صع 

متييزية وعن�رشية، ال تختلف عن �لف�صل �لعن�رشي �لذي يتم �إد�نته با�صتمر�ر من قبل 

207
�الأمم �ملتحدة.

�لفعلي  �ل�صم  مبثابة  هو  �ملحتلة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  على  �مل�صتوطنات  بناء  �إن 

للفل�صطينيني، وكما تغرّي  لـ“�إ�رش�ئيل”، الأنه يعيق حّق تقرير �مل�صري  �مل�صتوطنات  لتلك 

�الأ�صليني  �ل�صكان  طرد  يتم  حيث  �ملحتلة؛  لالأر��صي  �لديوجر�يف  �لطابع  �مل�صتوطنات 

�الإعالن �لعاملي حلقوق �الإن�صان، �الأمم �ملتحدة، �نظر:  
205

 http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights  

عبد �هلل خليل، حقوق الإن�شان يف الد�شاتري العاملية، ط 2 )2013(، �ص 149.  
206

�ملادة �الأوىل من �الإعالن �لعاملي حلقوق �الإن�صان، �الأمم �ملتحدة، �نظر:  
207

https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/  
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على  غريبة  فل�صطينية  �أقلية  ت�صكيل  �إىل  يوؤدي  ما  �أجانب،  مكانهم  ويحل  �الأر�ص  من 

�أر�صها كما ح�صل يف �رشقي �لقد�ص. وعدّ جمل�ص حقوق �الإن�صان �لتابع لالأمم �ملتحدة �أن 

 حيث ينتهك 
208

�لدويل؛ للقانون  �نتهاكاً  �ل�صلة  �الإ�رش�ئيلية و�الأن�صطة ذ�ت  �مل�صتوطنات 

يف �ملو�د 10-23، و�لتي 
 
�ال�صتيطان �ملبادئ �لتي �صملها �الإعالن �لعاملي حلقوق �الإن�صان

تتناول �حلق يف �حلياة و�ل�صالمة �جل�صدية، و�صون �لكر�مة، و�حلرية يف �لتنقل، و�ختيار 

�ملعي�صية  و�لظروف  �لطبية،  �لعناية  وتوفري  �لعائلية،  �لرعاية  يف  و�حلق  �ل�صكن،  مكان 

209
�ملنا�صبة وغريها.

اأ. مقا�شاة “اإ�رضائيل” كدولة وقياداتها كاأفراد:

يتيح �لقانون �لدويل �إمكان مقا�صاة “�إ�رش�ئيل” كدولة تقوم بانتهاك �لقانون �لدويل 

عب �ال�صتيطان و�جلد�ر، وكذلك مقا�صاة �لقادة �الإ�رش�ئيليني، �ل�صيا�صيني و�لع�صكريني 

�ملتهمني بارتكاب جر�ئم حرب وجر�ئم �صد �الإن�صانية، فمقا�صاة �لدولة تكون بامل�صوؤولية 

�ملدنية �أمام حمكمة �لعدل �لدولية، وبينما تتم مقا�صاة �الأفر�د بامل�صوؤولية �جلنائية �أمام 

�أو  �لعاملي،  �لق�صائي  �الخت�صا�ص  ذ�ت  �لوطنية  �ملحاكم  �أو  �لدولية،  �جلنائية  �ملحكمة 

210
�ملحاكم �جلنائية �لدولية �خلا�صة �ملوؤقتة.

ب. مقا�شاة دولة الحتلل “اإ�رضائيل” بامل�شوؤولية املدنية:

ويف  �ل�رشر،  �إ�صالح  طابع  وياأخذ  �لدولة،  مل�صوؤولية  طبيعية  نتيجة  �لتعوي�ص  ُيعّد 

�حلالة �لفل�صطينية تن�صاأ م�صوؤولية دولة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي نتيجة �لفعل غري �مل�رشوع 

�إىل  �أدى  ما  �لفل�صطينية،  �الأر��صي  يف  و�ال�صتيطان  �جلد�ر  خالل  من  ترتكبه؛  �لذي 
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حدوث �رشر مبا�رش بالفل�صطينيني، وما يفر�ص عليها و�جب تعوي�ص �ملت�رشرين،

وي�صتوجب مقا�صاة “�إ�رش�ئيل” كدولة بامل�صوؤولية �ملدنية كما يلي:

�الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  دولة  توقف  ذلك  ويعني  دولياً:  امل�رضوع  غري  العمل  وقف   .1

�إقامة  يف  و�ملتمثل  �لدويل؛  �لقانون  لقو�عد  �ملخالف  �لفعل  �قرت�ف  عن  فوري  ب�صكل 

حممد �مل�رشي، “�لتخطيط �الإقليمي لال�صتيطان �ل�صهيوين يف �ل�صفة �لغربية من 1967-2000،” �ص 70-67.  
208

عبد �لرحمن حممد علي، اإ�رضائيل والقانون الدويل، �ص 347-342.  
209

http://www icj-cij.org/en :لال�صتز�دة حول حمكمة �لعدل �لدولية، �نظر  
210
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طالبت  وقد   
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�ملحتلة. �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  �مل�صتوطنات  بناء  ووقف  �جلد�ر، 

�الحتالل  �صلطات  �لدوليني  �الأمن  وجمل�ص  �لعامة،  �جلمعية  قر�ر�ت  ع�رش�ت 

�أعماالً  �لغربية، بو�صفها  �ل�صفة  �مل�صتوطنات يف  �الإ�رش�ئيلي ب�رشورة وقف ت�صييد 

غري م�رشوعة.

اإعادة احلال اإىل ما كان عليه، التعوي�س العيني: ويق�صد بذلك �رشورة قيام دولة   .2

�الحتالل �الإ�رش�ئيلي، و�لتي �صببت �رشر�ً بالفل�صطينيني نتيجة عملها غري �مل�رشوع 

دولياً، باإز�لة كل هذه �الأعمال غري �مل�رشوعة، و�إعادة �حلال كما كان �صابقاً، ويف حالة 

�ال�صتيطان �رشورة �إعادة �ملمتلكات و�الأر��صي �مل�صادرة �إىل �أ�صحابها.

وي�صبح  عليه  كان  ما  �إىل  �حلال  �إعادة  �حلاالت  بع�ص  يف  يتعذر  املايل:  التعوي�س   .3

�ملايل؛ هو  �لتعوي�ص  �لعملية، حينها ي�صبح  �لناحية  ذلك م�صتحيالً، وغري ممكن من 

�لو�صيلة �لقانونية �لوحيدة �ملمكنة للطرف �ملت�رشر. وحيث �أدى �ال�صتيطان �إىل تدمري 

�آالف �الأ�صجار و�لتي تعود ملكيتها للفل�صطينيني، فاإن �مل�صوؤولية �ملدنية تفر�ص على 

213
دولة �الحتالل و�جب �لتعوي�ص �ملايل من منطلق جب �ل�رشر.

ج. مقا�شاة الأفراد بامل�شوؤولية اجلنائية الدولية:

يتحمل �الأفر�د �لطبيعيني من جنود وقادة �صيا�صيني وع�صكريني، �مل�صوؤولية �جلنائية 

عن �رتكاب جر�ئم حرب �أو جر�ئم �صد �الإن�صانية، �أمام �ملحكمة �جلنائية �لدولية �أو �ملحاكم 

م�صادرة  �أو  كالغر�مة  مالية  عقوبات  عليها  ويرتتب  �لعاملي،  �الخت�صا�ص  ذ�ت  �لوطنية 

�لفردية عن  �مل�صوؤولية �جلنائية  تن�صاأ  �ل�صجن،  للحرية مثل  �ملمتلكات، وعقوبات �صالبة 

214
�جلر�ئم �لدولية؛ عندما يرتكب �لفرد فعالً غري م�رشوع ينتهك �لقانون �لدويل.

اجلرائم  عن  اإ�رضائيل  م�شوؤولية  الإن�شانية:  �شد  واجلرائم  احلرب  جرائم  حول  تقرير  درعاوي،  د�ود   
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حلقوق  �مل�صتقلة  �لفل�صطينية  �لهيئة  �هلل:  )ر�م   )24( �لقانونية  �لتقارير  �صل�صلة  الأق�شى،  انتفا�شة  خلل 

�الإن�صان، 2001(، �ص 33.

عبد �لرحيم �صدقي، القانون الدويل اجلنائي: نحو تنظيم جنائي عاملي: )درا�شة يف املفهوم - الخت�شا�س   
213

- اجلرمية - العقوبة والق�شاء( )�لقاهرة: مكتبة �لنه�صة �مل�رشية، 1998(، �ص 10.

بحق  جرائمهم  على  وقادتها  لإ�رضائيل  الدولية  املقا�شاة  اإ�رضائيل؟:  نقا�شي  كيف  �لده�صان،  �صعيد   
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الفل�شطينيني )بريوت: مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2017(، �ص 34.
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�حلرب  جر�ئم  تقادم  عدم  �تفاقية   1968 �صنة  �ملتحدة  لالأمم  �لعامة  �جلمعية  تبنت 

و�جلر�ئم �ملرتكبة �صد �الإن�صانية، وبذلك تكون قد �أكدت �أحد �أهم مبادئ �لقانون �لدويل 

�ل�صالم  �صد  �رتكبت  �لتي  �جلر�ئم  على  ي�رشي  ال  �لزمن  تقادم  �أن  وهو  �الأ�صا�صية، 

و�الإن�صانية، وال ي�رشي كذلك على جر�ئم �حلرب �لتي ما ز�لت “�إ�رش�ئيل”، �لدولة �لقائمة 

باالحتالل، ترتكبها منذ قيامها �صنة 1948، وبالتايل فاإن هذه �التفاقية ت�رشي على قادة 

“�إ�رش�ئيل” �لذين خططو�، ونفذو�، و�صاركو� يف �ملجازر �جلماعية و�ال�صتيطان �مل�صتمر، 
للنظر  خا�صة  دولية  جنائية  حماكم  و�إىل  �لدولية،  �جلنائية  �ملحكمة  �إىل  تقديهم  ويجب 

�لغربية  �ل�صفة  �ال�صتيطان يف  وترية  زيادة  بعد  �رتكبوها، وخ�صو�صاً  �لتي  يف �جلر�ئم 
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�ملحتلة.

�لقانون  وتطور  �لثانية،  �لعاملية  �حلرب  بعد  �لدولية  �جلر�ئم  مفهوم  تطور  لقد 

 ولقد ن�صّ نظام روما �الأ�صا�صي �ملوؤ�ص�ص للمحكمة �جلنائية �لدولية يف
216

 �جلز�ئي �لدويل،

�جلر�ئم  �أ�صد  يف  �ملحكمة  �خت�صا�ص  �صمن  تدخل  �لتي  باجلر�ئم  تتعلق  و�لتي  5؛  �ملادة 
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خطورة، للنظر يف �جلر�ئم �لتالية:

جر�ئم �الإبادة �جلماعية.  .1

�جلر�ئم �صد �الإن�صانية.  .2

جر�ئم �حلرب.  .3

جر�ئم �لعدو�ن.  .4

�تفاقية عدم �رشيان تقادم �لزمن على �جلر�ئم و�لتي �أقرتها �جلمعية �لعامة �صنة 1968 مبوجب �لقر�ر 2391،   
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و�أ�صبحت نافذة �صنة 1970.

�ألبري فرحات، مالحقة �إ�رش�ئيل �أمام �لق�صاء: �لو�صائل و�ملر�جع، ال�شفري، 2009/2/17، �ص 19.  
216

�لدولية  �للجنة   ،1998 يوليه  متوز/   17 يف  روما  يف  �ملعتمد  �لدولية  �جلنائية  للمحكمة  �الأ�صا�صي  روما  نظام   
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لل�صليب �الأحمر، 1998/7/17.
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خام�ضًا: االآليات الدولية املتاحة ملواجهة اال�ضتيطان:

�لغربية  �ل�صفة  يف  �ال�صتيطاين  �لبناء  وقف  �رشورة  �إىل  �لدولية  �لقر�ر�ت  ت�صري 

�ملحتلة ب�صكل فوري، و�رشورة �إلغاء �الإجر�ء�ت و�لقو�نني كافة �لتي �أوجدها �الحتالل، 

هذه  نتيجة  �أ�رش�ر  من  بهم  حلق  عما  �لفل�صطينيني  وتعوي�ص  �لعازل،  �جلد�ر  و�إز�لة 

�لدولية  �الآليات  �لدويل عدد�ً من  �لقانون  �أتاح  �الإ�رش�ئيلية. وقد  �ملمار�صات �ال�صتيطانية 

ملالحقة “�إ�رش�ئيل” النتهاكها �لقانون �لدويل عب �ال�صتيطان و�جلد�ر، �إذ يكن مقا�صاة 

“�إ�رش�ئيل” كدولة بامل�صوؤولية �ملدنية �أمام حمكمة �لعدل �لدولية، بينما تتم مقا�صاة �الأفر�د 
بامل�صوؤولية �جلنائية �أمام �ملحكمة �جلنائية �لدولية و�ملحاكم �جلنائية �خلا�صة، بع�ص هذه 

�الآليات رئي�صية و�الأخرى م�صاعدة، ويكن من خاللها مقا�صاة “�إ�رش�ئيل” دولة وقادة؛ 

ب�صبب �جلر�ئم �ملرتكبة وخ�صو�صاً جرية �ال�صتيطان، وم�صادرة �الأر��صي و�ملمتلكات 
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�لفل�صطينية �خلا�صة.

1. الآليات الدولية الرئي�شية ملقا�شاة “اإ�رضائيل” دولة وقادة:

�إن مقا�صاة دولة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي وقادتها، ب�صبب �النتهاكات �جل�صيمة للقانون 

�لدويل يف �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة هي م�صاألة يف غاية �الأهمية، فا�صتمر�ر �ال�صتيطان 

ي�صتوجب �لتحرك �لدويل �لعاجل لوقفه؛ تنفيذ�ً لالتفاقات و�لقر�ر�ت �لدولية �لد�عية �إىل 

وقف �ال�صتيطان، وحما�صبة دولة �الحتالل وقادتها على جر�ئمهم �مل�صتمرة، وحتميل 

�مل�صوؤولية �لدولية لـ“�إ�رش�ئيل” عن �الأفعال غري �مل�رشوعة بخ�صو�ص جرية �ال�صتيطان 

�لتز�مات  “�إ�رش�ئيل”  على  يرتتب  وبثبوتها  ومعنوياً،  مادياً  �أفر�دها  يار�صها  �لتي 

ما  وفق  عنها،  و�لتعوي�ص  �الأ�رش�ر  و�إ�صالح  �مل�رشوعة،  غري  �الأعمال  بوقف  �أ�صا�صية؛ 

�أكدت عليه �ملحكمة �لد�ئمة للعدل �لدولية تبعاً ملبادئ �لقانون �لدويل.

اأ. م�شاءلة جمرمي احلرب باللتزام بوقف الأعمال غري امل�رضوعة:

لل�صعب  �ململوكة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  على  باال�صتيالء  “�إ�رش�ئيل”  ��صتمر�ر  يعّد 

عليها  يرتتب  �لتي  �جل�صيمة  و�النتهاكات  �خلطرية،  و�الأعمال  �جلر�ئم  من  �لفل�صطيني 

�ل�صعب  جتاه  �أفر�دها  �أو  بها  تقوم  �لتي  م�رشوعة  �لغري  �الأعمال  بوقف  فور�ً  �اللتز�م 

�لفل�صطيني. ومن �أهم �اللتز�مات �لقانونية �لتي يتوجب على دولة �الحتالل “�إ�رش�ئيل” 

عبد �لرحمن حممد علي، اإ�رضائيل والقانون الدويل، �ص 352-338.  
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�حتلتها  �لتي  �الأر��صي  من  و�الن�صحاب  فل�صطني،  لدولة  �الحتالل  �إنهاء  هو  بها  �لقيام 

�لدولية،  �لدويل و�لقر�ر�ت  �لقانون  لقو�عد  1967 طبقاً  �أعقاب حرب حزير�ن/ يونيو  يف 

وهناك على �الأقل ثالثة مبادئ يف �لقانون �لدويل ذ�ت �صلة بامل�صتوطنات �الإ�رش�ئيلية يف 

�الأر��صي �ملحتلة: 

عدم جو�ز �ال�صتيالء على �الأر��صي بالقوة.  .1

مبد�أ �أن على �لدول حّل نز�عاتها بالو�صائل �ل�صلمية، و�لنتيجة باأن على �لدول �المتناع   .2

�ل�صلمي  �حلل  ُتعيق  �أو  وُت�صّعب  �صوء�ً،  �لو�صع  تزيد  �أن  يكن  باأعمال  �لقيام  عن 

للنز�ع.
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مبد�أ �أن �لدول يجب �أال تتخذ �أي �إجر�ء يحرم �ل�صعوب من حّقها يف تقرير �مل�صري.  .3

م�رشوعة،  �لغري  �مل�صتوطنات  �إز�لة  “�إ�رش�ئيل”  �الحتالل  دولة  على  يرتتب  كما 

و�لتعوي�ص عن �خل�صائر و�الأ�رش�ر، فكما تنطبق مبادئ �لقانون �لدويل ذ�تها على م�صاألة 

�لتعوي�صات عن �خل�صائر �لتي �صببتها �صيا�صات “�إ�رش�ئيل” �ال�صتيطانية، تنطبق �أي�صاً 

�نتهاك  �أن  هو  �لدويل  �لقانون  يف  و�ملبد�أ  �الحتالل،  �صبّبها  �لتي  �الأخرى  �خل�صائر  على 

�إحدى �لدول لو�جب دويل يزيد م�صوؤولية �لدولة، ونتيجة لذلك يكون هناك تاأ�صي�ص جيد 
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لو�جب �لتعوي�ص.

ب. م�شاءلة جمرمي احلرب باإ�شلح الأ�رضار الناجتة عن جرمية ال�شتيطان:

و�لدولة  �الأفر�د  على  �لو�قعة  �الأ�رش�ر  باإ�صالح  �حلرب  جمرمي  م�صاءلة  يكن 

“�إ�رش�ئيل” �لدولية  بخ�صو�ص جرية �ال�صتيطان، من خالل �عتماد حتريك م�صوؤولية 

�ملتعلقة بجر�ئمها، وعن طريق �الأخذ مببد�أ �الإ�صالح �لعيني و�ملادي عن تلك �جلر�ئم.

�أن �إجر�ء �إعادة �حلال �إىل ما كان عليه ُيعّد �ل�صورة �لطبيعة ل�صاحب �حلق، من  كما 

خالل �أن ي�صرتجع حقوقه �مل�صلوبة، فاال�صتيالء وم�صادرة �الأر��صي من قبل جمرمي 

�ملجرمون  عليها  يعاقب  جرية  تعّد  عليها،  م�رشوعة  غري  م�صتوطنات  وبناء  �حلرب 

�إرجاع كل �الأر��صي الأ�صحابها �صو�ًء  �ملبد�أ يجب  �لتعوي�ص. وعند تطبيق هذ�  وتتطلب 

�نظر لقر�ر جمل�ص �الأمن �لدويل رقم 298 �ملتعلق بالو�صع بال�رشق �الأو�صط �ل�صادر يف 1971/9/25، يف:  
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http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/298  
“ر�أي حمكمة �لعدل �لدولية يف �جلد�ر،” �لفقرة 159، مركز �ملعلومات �لوطني �لفل�صطيني - وكالة وفا.  
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�أكانت ممتلكات خا�صة �أم عامة، وُيعّد هذ� �الإجر�ء �ل�صورة �الأ�صلية الإ�صالح �ل�رشر. �إن 

“�إ�رش�ئيل” عند قيامها بارتكاب جرية �ال�صتيطان يجب عليها �إز�لة �ل�رشر �لذي حلق 
باملت�رشر من �ل�صكان �لفل�صطينيني، و�إعادة كافة �حلقوق �صو�ًء �ال�صتيالء على �الأر��صي 

�أم نقل �ل�صكان �أم �الإبعاد، وباحلالة ذ�تها قبل �إحد�ث �ل�رشر، فـ“�إ�رش�ئيل” يجب �أن تقوم 

و�ملكا�صب  م�رشوعة،  غري  بطريقة  عليها  �ملتح�صل  �مل�صادرة  و�ملنقوالت  �الأر��صي  برد 

�لتي مّت �حل�صول عليها با�صتغالل �ملو�رد �لطبيعية ونهب �الآثار و�لرت�ث، ويجب عليها 

�إز�لة كافة مظاهر �ال�صتيالء على تلك �الأر��صي؛ مثل �إقامة �مل�صتوطنات عليها �أو �حلو�جز 

�لع�صكرية و�الأمنية؛ باالإ�صافة �إىل �رشورة تقدمي كل �الأفر�د للمحاكمة على �جلر�ئم �لتي 

�ملمتلكات  على  �العتد�ء  �أم  �الأر��صي  على  �ال�صتيالء  يف  دور  لهم  كان  �صو�ًء  �قرتفوها 

�خلا�صة و�لعامة.

جرمية  حول  املادية  التعوي�شات  جرب  عن  احلرب  جمرمي  م�شاءلة   ج. 

                ال�شتيطان:

وحتمل  �اللتز�م  يخ�ص  فيما  �ال�صتيطان؛  جر�ئم  عن  �حلرب  جمرمي  م�صاءلة  يكن 

�مل�صوؤولية عن كافة �الأ�رش�ر بالتعوي�ص �ملادي، نتيجة �ال�صتيالء وم�صادرة �الأر��صي 

من �أ�صحابها دون وجه حق، مما يعر�صها بالتعوي�ص عن تلك �جلر�ئم �لتي �قرتفوها.

عند قيام “�إ�رش�ئيل” باملمار�صات �ال�صتيطانية �الإ�رش�ئيلية غري �مل�رشوعة، �ملن�صو�ص 

عليها يف �ملادة 49 من �تفاقية جنيف �لر�بعة ل�صنة 1949، و�لتي حتظر على �لقوة �ملحتلة 

بالنقل  وقيامها  حتتلها،  �لتي  �الأر��صي  �إىل  �ملدنيني  �صكانها  من  جمموعات  بنقل  �لقيام 

�لق�رشي وي�صمل �لو�صع �لذي تعمل فيه �لقوة �ملحتلة بن�صاط؛ ومن خالل جمموعة من 

�الأر��صي  يف  و�ل�صكن  �الإقامة  على  �صكانها  لت�صجيع  و�القت�صادية  �ل�صيا�صية  �حلو�فز 

�ملحتلة، وبذلك تغيري �صفتها �جلغر�فية و�لديوجر�فية على �ل�صكان �لفل�صطينيني، فاإنها 

جمبة على تقدمي تعوي�ص مادي عن تلك �جلر�ئم �لتي �قرتفوها.

�أعمال  عن  �لعامة  �جلمعية  �إىل  �لدويل  �لقانون  جلنة  تقرير  يف   35 �ملادة  �أن  جند  كما 

دولياً �مل�رشوعة  �الأفعال  عن  �لدول  م�صوؤولية  حول  و�خلم�صني،  �لثالثة   دورتها 

ل�صنة 2001، و�صعت �لتز�ماً على �لدولة باإعادة �حلالة ملا كانت عليه قبل �رتكاب �لفعل 

�لتعوي�ص،  طلب  حالة  يف  تتعلق  و�رشوطاً  قيود�ً  و�صعت  بحيث  دولياً،  �مل�رشوع  غري 
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ويجب �أن يكون حمل رّد �ل�صيء و�إعادته للحالة ملا كانت عليه، وال يكون م�صتحيالً مادياً 

221
وغري م�صتتبع لعبء ال يتنا�صب �إطالقاً مع �ملنفعة �ملتاأتية من �لرد و�لتعوي�ص.

1998، قو�عد قانونية بجب  ل�صنة  �لدولية  للمحكمة �جلنائية  كما و�صع نظام روما 

�الأ�رش�ر �لتي تلحق باملجني عليهم �أو فيما يخ�صهم، ورّد �حلقوق �ملتعلقة بهم، و�لتي 

جمرمو  ي�صتطيع  فال  عليهم،  �لو�قعة  �جلر�ئم  تلك  عن  �العتبار  ورّد  �لتعوي�ص  تتطلب 

222
�حلرب �لتهرب من م�صوؤولية جب �الأ�رش�ر نتيجة �جلر�ئم �لتي �قرتفوها.

�لتعوي�ص  بتحديد  تقوم  باأن  بحكمها؛  �لنطق  عند  للمحكمة  �أجاز  روما  نظام  �أن  كما 

�أي  �لطلب، حول ومدى  �أم عند تقدمي  �لظروف �ال�صتثنائية  �صو�ًء باملبادرة من قبلها يف 

 75 للمادة  �أو فيما يخ�صهم، وذلك وفقاً  �أذى يلحق باملجني عليهم  �أو  �أو خ�صارة  �رشر 

فقرة 1 من نظام روما للمحكمة �جلنائية �لدولية.

لل�صحايا  مادية  تعوي�صات  بدفع  ملزمة  “�إ�رش�ئيل”  �الحتالل  دولة  تكون  ولذلك 

�الأر��صي  على  �ال�صتيالء  جتيز  من  هي  الأنها   
223

�ال�صتيطان، جرية  من  �ملت�رشرين 

�لدويل  �لقانون  لقو�عد  خمالفة  تعّد  و�لتي  قانونية،  غري  م�صتوطنات  �إىل  وحتويلها 

وتتناق�ص مع �ملو�ثيق �لدولية. وحيث �إن “�إ�رش�ئيل” كيان �صيا�صي من �أ�صخا�ص �لقانون 

�لتي  �الأفعال غري �مل�رشوعة  �لناجمة عن  �لتبعات  �لدويل؛ فاإنها م�صوؤولة دولياً عن كافة 

�أو  �مل�رشوعة  غري  �الأفعال  �رتكاب  مبنع  فالتز�مها  �صلطتها،  �أفر�د  من  ممثلوها  يرتكبها 

�لناجمة عن �ال�صتيطان،  �إ�صالح �الأ�رش�ر  �إىل جانب  �أهم �اللتز�مات �لدولية،  وقفها من 

باإعادة �حلال �إىل ما كان عليه، و�لتعوي�ص �ملادي و�ملعنوي عن تلك �الأ�رش�ر.

د. م�شاءلة “اإ�رضائيل” عن اأعمال �شلطتها غري امل�رضوعة:

عليها  ترتب  و�لتي  �مل�رشوعة،  غري  و�صلطتها  �أعمالها  عن  “�إ�رش�ئيل”  م�صاءلة  �إن 

م�صوؤولية جز�ئية دولية؛ يف حال قيامها باعتد�ء و��صع �لنطاق ومنظم ومنهجي �صد �أي 

من �ل�صكان، ومع علمها �أن هذ� �العتد�ء ياأخذ �لطابع �لدويل، مما يجعلها تتحمل �مل�صوؤولية 

عبد �ملجيد �لعبديل، قانون العلقات الدولية، ط 3 )تون�ص: د�ر �لن�رش مطبعة فن و�ألو�ن، 2012(، �ص 269.  
221

�ملادة 75 من �لنظام �الأ�صا�صي للمحكمة �جلنائية �لدولية ل�صنة 1998، �للجنة �لدولية لل�صليب �الأحمر، �نظر:   
222

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/6e7ec5.htm

�ل�صعب  بحق  جر�ئمها  عن  �إ�رش�ئيل  م�صوؤولية  على  �لفل�صطينية  بالدولة  �العرت�ف  �لكيالين، “�أثر  فار�ص   
223

�لفل�صطيني،” ر�صالة ماج�صتري، كلية �حلقوق، جامعة �الأزهر، غزة، فل�صطني، 2014، �ص 99.
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�جلز�ئية �لدولية. فالقو�عد �ملجمع عليها يف �لقانون �لدويل؛ �أن �لت�رشفات �لتي ت�صدر عن 

�أع�صاء �لدولة بو�صفهم �أدو�تها يف �لتعبري عن �إر�دتها �لقانونية، ال تن�صب �إىل �الأ�صخا�ص 

�إمنا تن�صب للدولة �مل�صوؤولة عن تلك �الأ�صخا�ص، وهناك ت�رشفات متعددة �مل�صدر وقد 

ت�صدر عن �ل�صلطة �لتنفيذية و�لت�رشيعية.

مع  متفقة  �لدولة  يف  �لثالث  �ل�صلطات  عن  ت�صدر  �لتي  �لت�رشفات  تكون  �أن  يجب 

تلك  يف  طرفاً  �لدول  كانت  �إذ�  وخ�صو�صاً  �لدولية،  و�ملو�ثيق  �لدويل  �لقانون  قو�عد 

�ملعاهد�ت لقانون  فيينا  و�تفاقية  حترتمها،  �أن  عليها  فالو�جب  �لدولية   �ملعاهد�ت 

�ألزمت �لدول باحرت�م   ،1969 Vienna Convention on the Law of Treaties ل�صنة 
�لقانون �لوطني للمعاهد�ت وعدم تعطيل نفاذ �ملو�ثيق �لدولية، بحيث مل ت�صمح للدول 

و�ملو�ثيق  �ملعاهدة  تنفيذ  يف  الإخفاقه  كمبر  �لوطنية،  �لقانونية  بن�صو�صها  حتتج  باأن 

�لدولية.

هـ. م�شاءلة اأ�شخا�س ال�شلطة الت�رضيعية عن جرمية ال�شتيطان:

تعّد عملية و�صع �لقو�نني و�لت�رشيعات �لوطنية من �أوجه ممار�صة �لدولة ل�صيادتها 

�لوطنية، و�لتي تتمتع با�صتقاللية باإ�صد�ر �لقو�نني و�لت�رشيعات �ملالئمة وفق �حتياجاتها 

�لقانونية، و�الجتماعية، و�لثقافية، و�القت�صادية، و�ل�صيا�صية، ولكن ذلك لي�ص بعيد�ً عن 

224
�لتعهد�ت �لدولية �لتي قد تكون �أحياناً جزء�ً ال يتجز�أ من �لقو�نني �لوطنية.

باإ�صد�ر  �الإ�رش�ئيلي،  �الأ�صا�صي  �لقانون  وفق  �الإ�رش�ئيلي  �لكني�صت  يقوم  فعندما 

�ال�صتيطان،  جرية  و�رشعنه  عليها،  و�ال�صتيالء  �الأر��صي  مب�صادرة  تتعلق  قو�نني 

و�لتعدي على �أر��صي �لدولة �لفل�صطينية، �صو�ًء من قبل �الأفر�د �الإ�رش�ئيليني �أم مو�طنيها، 

�أعمال �حلكومة مبا فيهم رئي�ص وزر�ء �حلكومة.  �الإ�رش�ئيلي عن  �لكني�صت  فم�صوؤولية 

�الأ�صا�صي  �لقانون  وفق  �لقر�ر�ت  وجميع  �أعمالهم  عن  �لكني�صت  �أمام  م�صوؤولون  فهم 

�الإ�رش�ئيلي، ومبا �أن �لكني�صت �الإ�رش�ئيلي هو �ل�صلطة �لت�رشيعية؛ فاإنه خمول �أن يعلب 

دورً� �أ�صا�صياً يف مالحقة جمرمي جرية حرب �ال�صتيطان، و�أن ينع �حلكومة يف تنفيذ 

�أي �نتهاكات تتعلق باال�صتيالء على �ملمتلكات �لعامة و�خلا�صة للدولة �لفل�صطينية. لذلك 

من �الآثار �لقانونية �ملرتتبة هنا على �مل�صوؤولية �لدولية هي �لتعوي�ص؛ �أي �أن تقوم �لدولة 

بدفع مبالغ مالية الإ�صالح �الأ�رش�ر �ملرتتبة عليها.

�ملرجع نف�صه، �ص 93.  
224
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وبالتايل يكن �لقول �إن هوؤالء لن يكون من حقهم �لتم�صك بالقر�ر�ت و�ملر��صيم، �أو 

للمو�ثيق  خمالفتها  يخ�ص  فيما  عنهم  �صدرت  �لتي  �لدولية،  �التفاقيات  �أو  �لت�رشيعات 

لهم  يحق  ال  وحيث  �لدولية،  �جلنائية  للمحكمة  �الأ�صا�صي  للنظام  وخ�صو�صاً  �لدولية، 

تلك  عن  �مل�صوؤولية  يتحملون  ال  بذلك  وهم  قانوين،  ب�صكل  �إ�صد�رها  مّت  ما  �إذ�  �لتم�صك 

بها. كما ال  �لتي يعملون  بالدولة  الأنها �صدرت عن جهات ر�صمية  �ملخالفة  �لت�رشيعات 

يحق للدولة �لتم�صك باإكر�ه ممثلها؛ عن طريق �إ�صد�ر �أعمال �أو تهديد�ت موجهة �صده، 

وفقاً ذلك،  عن  �مل�صوؤولية  كل  م�صوؤولة  وتكون  �لدولية،  للمعاهد�ت  خمالفة   وتكون 

للمادة 51 التفاقية فيينا لقانون �ملعاهد�ت ل�صنة 1969.

و. م�شاءلة م�شوؤويل ال�شلطة التنفيذية عن جرمية ال�شتيطان:

وت�رشفاتهم  �أعمالهم  جميع  عن  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  م�صوؤويل  م�صاءلة  يكن 

عند  تتحملها  �لتي  فامل�صوؤولية  باحلكومة،  �ملتمثلة  �لتنفيذية  �ل�صلطة  عن  �ل�صادرة 

و�خلا�صة،  �لعامة،  �ملمتلكات  على  باال�صتيالء  ت�صمح  حكومية  قر�ر�ت  باإ�صد�ر  �لقيام 

و�لغائبني، وم�صادرة �الأر��صي من �لدولة �لفل�صطينية، وبحيث �إ�صد�رها لتلك �لقر�ر�ت 

225
تتحمل �مل�صوؤولية عن ذلك، دون �خلو�ص على �أنها قر�ر�ت ت�صدر من نابع قانوين.

ويكن م�صاءلتهم على عدم تنفيذ �لقر�ر�ت �لدولية من �صمنها قر�ر�ت جمل�ص �الأمن 

 2016/12/23 يف  �ل�صادر   ،2334 رقم  �لدويل  �الأمن  جمل�ص  قر�ر  وخ�صو�صاً  �لدويل، 

�أن  عّد  و�لتي  و�ال�صتيطان،  �لفل�صطينية  �لق�صية  �الأو�صط،  �ل�رشق  يف  بالو�صع  �ملتعلق 

�مل�صتوطنات غري قانونية وغري �رشعية.

�الأمن  جمل�ص  قر�ر  تنفيذ  لعدم  �الإلز�مية  للتد�بري  د�عمة  جلنة  �إن�صاء  يتم  �صوف  كما 

د�عمة  جلنة  باإن�صاء  �لدويل  �الأمن  جمل�ص  قام  �أن  �صبق  قد  “�إ�رش�ئيل”،  قبل  من  �لدويل 

مّت �صّن قانون �أمالك �لغائبني �صنة 1950 يف حماولة الإ�صفاء �ل�صفة �لقانونية على �صيطرة “�إ�رش�ئيل” على   
225

�الأر��صي �لفل�صطينية فيما �أ�صبح يعرف “�إ�رش�ئيل”. ينح �لقانون �لو�صي �الإ�رش�ئيلي على �أمالك �لغائب 

“كغائبني”.  تعريفهم  يتم  �أ�صخا�ص  يلكها  �لتي  �الأر�ص  على  و�ل�صيطرة  و�الإد�رة،  �ال�صتيالء،  يف  “�حلق” 
فل�صطني  من  �الأق�صام  تلك  عن   1948/5/18 �إىل   1947/11/29 من  �لفرتة  يف  رحل  فل�صطيني  �أي  هو  “�لغائب” 
�الإ�رش�ئيلية، �لتطوير  �صلطة  �إىل  �لو�صي،  من   ،1948 �صنة  بعد  �لقانون  لهذ�  وفقاً  عليها،  �ال�صتيالء  مّت   �لتي 

�أو �ل�صندوق �لوطني �ليهودي و��صتخدمت لتوطني �ليهود فقط.
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1267 )1999(، و1989 )2011(، و2253 )2015(؛  للتد�بري �الإلز�مية مبوجب �لقر�ر�ت 

وما  “�لقاعدة”،  وتنظيم  )د�ع�ص(”  و�ل�صام  �لعر�ق  يف  �الإ�صالمية  “�لدولة  تنظيم  ب�صاأن 

226
يرتبط بهما من �أفر�د وجماعات وموؤ�ص�صات وكيانات.

2. املحاكم الدولية:

حيث   
227

�لدولية، للمحا�صبة  �لرئي�صية  �لدولية  �الآليات  �صمن  �ملحاكم  هذه  تاأتي 

�رشورة  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  دولة  ترتكبها  �لتي  �مل�رشوعة  غري  �الأفعال  ت�صتوجب 

مقا�صاتها �أمام �ملحاكم �لدولية، فقد �أوجد �لنظام �لدويل عدد�ً من �ملحاكم �لدولية ملحا�صبة 

�لدول و�الأفر�د نتيجة �نتهاك �لقانون �لدويل، و�رتكاب جر�ئم خطرية تهدد �ل�صلم و�الأمن 
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�لدوليني، وتق�صم �ملحاكم �لدولية الأ�صناف ثالثة هي:

اأ. حمكمة العدل الدولية:

تعدّ حمكمة �لعدل �لدولية �أعلى هيئة ق�صائية دولية تخت�ص مبحاكمة �لدول، ويكن 

“�إ�رش�ئيل” �لدولة باحلق �ملدين، ومطالبتها بالتعوي�ص �ملادي وجب  للمحكمة مقا�صاة 

و�لقانونية،  �ل�صيا�صية  �ملنازعات  يف  بالنظر  �لدولية  �لعدل  حمكمة  وتخت�ص  �ل�رشر، 

تد�بري  تنفيذ  على  لالإ�رش�ف  جلنة   ،1999/10/15 �ملوؤرخ   1267 �لقر�ر  مبوجب  �لدويل  �الأمن  جمل�ص  �أن�صاأ   
226

�جلز�ء�ت حمددة �لهدف �صد �لكيانات و�الأفر�د �لذين حتددهم �للجنة و�لطائر�ت �لتي متتلكها �أو تتحكم فيها 

�لقر�رين  �لتد�بري، ال �صيّما مبوجب  �أو ت�صغلها حركة طالبان. ومّت يف وقت الحق تعديل هذه  �أو ت�صتاأجرها 

وهي  �الأ�صلحة،  لتوريد  وحظر�ً  لل�صفر  وحظر�ً  لالأ�صول  جتميد�ً  لت�صمل   ،)2002( و1390   )2000(  1333

تد�بري تطال �لكيانات و�الأفر�د �ملرتبطني باأ�صامة بن الدن وتنظيم �لقاعدة وحركة طالبان �أينما كانو�. وقرر 

جمل�ص �الأمن مبوجب �لقر�رين 1988 )2011( و1989 )2011( �ملوؤرخني 2011/6/17، �أن يق�ّصم نظام �جلز�ء�ت 

�أن  على   )2011(  1989 �لقر�ر  وين�ص  م�صتقلني.  نظامني  �إىل  طالبان  وحركة  �لقاعدة  تنظيم  على  �ملفرو�صة 

تعرف بعد �الآن قائمة �جلز�ء�ت �لتي تتعهدها �للجنة �ملن�صاأة عمالً بالقر�ر 1267 )1999( بـ“قائمة �جلز�ء�ت 

�أفر�د وجماعات  �لقاعدة من  �أ�صماء من يرتبط بتنظيم  �لقاعدة”، و�أال تت�صمن �صوى  �ملفرو�صة على تنظيم 

باإن�صاء فريق   ،2004/1/30 �ملوؤرخ   )2004(  1526 �لقر�ر  �أي�صاً مبوجب  وموؤ�ص�صات وكيانات. وقام �ملجل�ص 

للدعم �لتحليلي ور�صد �جلز�ء�ت مكلّف يف جملة �أمور، بتقييم تنفيذ �لتد�بري وتقدمي تو�صيات يف هذ� �ل�صاأن، 

و�إجر�ء در��صات �إفر�دية، و�إجر�ء بحث متعمق الأي م�صائل �أخرى ح�صبما توجهه �إىل ذلك �للجنة. ر�جع �ملوقع 

�لر�صمي ملجل�ص �الأمن حول جلان �جلز�ء�ت وجلان �أخرى ر��صدة للتد�بري �الإلز�مية، �نظر:

http://www.un.org/ar/sc/repertoire/subsidiary_organs/sanctions  

�صعيد �لده�صان، كيف نقا�شي اإ�رضائيل؟، �ص 102-120، و180-164.  
227

�صامح خليل �لو�دية، امل�شوؤولية الدولية عن جرائم احلرب الإ�رضائيلية، �ص 45.  
228



221

اجلدار وامل�شتوطنات وفق القانون الدويل والراأي اال�شت�شاري ملحكمة العدل الدولية

ويف  �ملتحدة  �الأمم  ميثاق  يف  عليها  �ملن�صو�ص  �مل�صائل  جميع  �ملحكمة  والية  وت�صمل 

 وتق�صم والية �ملحكمة �إىل نوعني هما:
229

�ملعاهد�ت و�التفاقات �لدولية،

�لنز�ع  عر�ص  �لدول  قبول  �إن  �إذ  �ملحكمة،  عمل  يف  �الأ�صل  وهي  �الختيارية:  �لوالية   .1
230

على �ملحكمة هو �أمر جوهري لتقرير واليتها، فهي قائمة على ر�صا �الأطر�ف.

يف  �الأطر�ف  �لدول  بني  تقوم  �لتي  �لقانونية  �ملنازعات  يف  تتعلق  �الإجبارية:  �لوالية   .2

فيها، وتنظر يف  �ملتحدة طرفاً  �الأمم  �أع�صاء  للمحكمة، ويعدّ جميع  �الأ�صا�صي  �لنظام 

231
�مل�صائل �لتالية:

تف�صري �ملعاهد�ت. �أ. 

م�صائل �لقانون �لدويل. ب. 

�خلروقات لاللتز�مات �لدولية. ج. 

�لتعوي�ص �ملرتتب على خرق �لتز�م دويل. د. 

ويف هذ� �ل�صياق جلاأ �لفل�صطينيون �إىل حمكمة �لعدل �لدولية يف ق�صية �جلد�ر �لعازل 

�جلد�ر  �رشعية  عدم  �ملحكمة  قررت  وحيث  �ملحتلة،  �لغربية  �ل�صفة  �أر��صي  على  �ملقام 

�الأر��صي  يف  بنائها  عن  �لفوري  و�لتوقف  �إز�لتها  وجوب  وقررت  و�مل�صتوطنات؛ 

�لفل�صطينية �ملحتلة.

ب. املحكمة اجلنائية الدولية:

�لتنفيذ حيّز  �ملحكمة  ودخلت  د�ئمة،  دولية  جنائية  حمكمة  �أول  �ملحكمة  هذه   ُتعّد 

�صنة 2002، بعد �أن مّت �إقر�ر نظام روما �ملوؤ�ص�ص لها �صنة 1998، وُتعّد من �أهم �الآليات 

ومرتكبي  �لدويل،  للقانون  ج�صيمة  �نتهاكات  بارتكاب  �ملتهمني  �الأفر�د  ملقا�صاة  �لدولية 

ماليني  �أن  �مليثاق  ر�أى  حيث  و�لع�صكريني.  �ل�صيا�صيني  �مل�صوؤولني  من  �لدولية  �جلر�ئم 

�لب�رش من �لن�صاء و�الأطفال و�لرجال قد وقعو� �صحايا �حلربني �لعامليتني �الأوىل و�لثانية، 

�أني�ص فوزي �لقا�صم، “ت�صييد �جلد�ر و�لر�أي �ال�صت�صاري ملحكمة �لعدل �لدولية،” يف عبد �لرحمن حممد علي،   
229

اإ�رضائيل والقانون الدويل )بريوت: مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2011(، �ص 150-147.

هاين �حل�صن �لع�رشي، الإجراءات يف النظام الق�شائي الدويل )�الإ�صكندرية: د�ر �جلامعة، 2011(، �ص 79.  
230

�ملادة 36 من ميثاق حمكمة �لعدل �لدولية، �للجنة �لدولية لل�صليب �الأحمر، �نظر:  
231

https://www.icj-cij.org/homepage/ar/icjstatute.php  
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�لدولية  �جلنائية  �ملحكمة  ومتار�ص  �لدوليني،  و�الأمن  �ل�صلم  تهدد  خطرية  جر�ئم  يف 

�خت�صا�صها فيما يتعلق باجلر�ئم �مل�صار �إليها يف �ملادة 5 من �لنظام �الأ�صا�صي يف �حلاالت 

232
�لتالية:

�إذ� �أحال جمل�ص �الأمن مبوجب �لف�صل �ل�صابع من ميثاق �الأمم �ملتحدة حالة �إىل �ملدعي   .1
�لعام، يبدو فيها �أن جرية معينة قد �رتكبت.

14 حالة  �إذ� �أحالت دولة طرف يف نظام روما �الأ�صا�صي �إىل �ملدعي �لعام، وفق �ملادة   .2
يبدو فيها �أن جرية معينة قد �رتكبت.

233
�إذ� كان �ملدعي �لعام قد با�رش �لتحقيق فيما يتعلق بجرية معينة وفق �ملادة 15.  .3

وفقاً ملا تقدم نالحظ �أنه تتوفر جميع هذه �ل�رشوط يف فل�صطني، و�لتي �أ�صبحت تتمتع 

ب�صفة �لدولة منذ 2012/11/29، وهي كذلك دولة طرف يف نظام روما �الأ�صا�صي منذ �صنة 

من  تعّد  �الإن�صانية  �صد  وجر�ئم  حرب  جر�ئم  فل�صطني  �أر�ص  على  �رتكبت  وقد   ،2015
234

�خت�صا�ص �ملحكمة �جلنائية �لدولية.

ويف �حلالة �لفل�صطينية جند �أن �ال�صتيطان ي�صتدعي مقا�صاة “�إ�رش�ئيل” �أمام �ملحكمة 

�جلنائية �لدولية، حيث يجمع فقهاء �لقانون �أن �جلر�ئم �صد �الإن�صانية وجر�ئم �حلرب 

هي �أكرث �جلر�ئم خطورة وفق �لقانون �لدويل؛ نظر�ً لتاأثريها �لكبري على �ل�صلم و�الأمن 

حظرها  لذلك  لوجودها،  حقيقي  تهديد  �إىل  �الإن�صانية  �جلماعات  ولتعري�صها  �لدوليني، 

�لدويل  �لقانون  وي�صنف  �لدولية؛  �جلنائية  باملحكمة  �خلا�ص  �الأ�صا�صي  روما  ميثاق 

235
�ال�صتيطان على �أنه جرية حرب م�صتمرة، و�نتهاك و��صح مليثاق روما.

�جلر�ئم  �صمن  �ال�صتيطان  يف  �ملتمثلة  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  دولة  ممار�صات  تندرج 

“�إبعاد  �أن  �إىل  ت�صري  �لتي  �الأ�صا�صي  روما  نظام  من   7 �ملادة  يف  �لو�ردة  �الإن�صانية  �صد 

�ال�صتيطان  ُيعّد  وكذلك  �الإن�صانية،  �صد  جرية  ُيعّد  لهم”  �لق�رشي  �لنقل  �أو  �ل�صكان 

،1998 يوليه  متوز/   17 يف  روما  يف  �ملعتمد  �لدولية  �جلنائية  للمحكمة  �الأ�صا�صي  روما  نظام  من:   5 �ملادة   
232 

�للجنة �لدولية لل�صليب �الأحمر، 1998/7/17.

�ملرجع نف�صه، �ملادة 15.  
233

�ن�صمام فل�صطني للمحكمة �جلنائية �لدولية، موقع مركز جيل �لبحث �لعلمي، �نظر:  
234

 https://www.jilrc.com/wp- content/uploads/2016/12/13  

،1998 يوليه  متوز/   17 يف  روما  يف  �ملعتمد  �لدولية  �جلنائية  للمحكمة  �الأ�صا�صي  روما  نظام  من:   13 �ملادة   
235 

�للجنة �لدولية لل�صليب �الأحمر، 1998/7/17. .
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جرية حرب كما ورد يف �ملادة 8 من نظام روما �الأ�صا�صي �أن: “قيام دولة �الحتالل على 

�أو  �إىل �الأر�ص �لتي حتتلها،  �أجز�ء من �صكانها �ملدنيني  �أو غري مبا�رش بنقل  نحو مبا�رش 

�إبعاد �أو نقل �صكان �الأر�ص �ملحتلة �أو �أجز�ء منهم د�خل هذه �الأر�ص �أو خارجها يعتب 

236
جرية حرب”.

لقد وثقت �لهيئات �لتابعة لالأمم �ملتحدة �النتهاكات �الإ�رش�ئيلية للقو�نني و�التفاقيات 

�لدويل  �الأمن  وجمل�ص  �لعامة  �جلمعية  �أ�صدرت  كما  �ملحتلة،  �لغربية  �ل�صفة  يف  �لدولية 

�الأر��صي  يف  يجري  ما  م�صوؤولية  وحتملها  “�إ�رش�ئيل”،  تدين  �لتي  �لقر�ر�ت  ع�رش�ت 

�خلا�صعة ل�صيطرتها، حيث طرد �ل�صهاينة �صعباً باأكمله، و�حتلو� �أر�صه، ودمرو� مئات 

�لقرى و�لبلد�ت �لعربية و�أز�لوها عن �خلريطة، و��صتمرت يف �ال�صتيطان، و�أقامت جد�ر 

�لف�صل �لعن�رشي، حيث يتم �ال�صتيالء على �الأر��صي �لفل�صطينية ذ�ت �مللكية �خلا�صة، 

�لدولية  �جلنائية  �ملحكمة  فاإن  باالإد�نة  �حلكم  حال  ويف   
237

�لغائبني، �أمالك  و�صادرت 

238
ت�صدر �لعقوبات �لتالية:

�ل�صجن �ملوؤبد.  .1

�ل�صجن �ملوؤقت مبا ال يتجاوز 30 عاماً.  .2

م�صادرة �ملمتلكات و�الأ�صول.  .3

�لغر�مة �ملالية.  .4

ج. املحاكم الوطنية ذات الخت�شا�س العاملي:

تعّد �ملحاكم �لوطنية ذ�ت �الخت�صا�ص �لعاملي من �الآليات �لقانونية �لدولية ملقا�صاة 

�ملتهمني  ملقا�صاة  �جلنائية  �ملحاكم  �أهم  من  وتعّد  كاأفر�د،  �الإ�رش�ئيليني  �حلرب  جمرمي 

بارتكاب �نتهاكات للقانون �لدويل، �صو�ًء �أكانو� م�صوؤولني �صيا�صيني �أم ع�صكريني، ويعّد 

�ملرجع نف�صه، �ملادة 8.  
236

ي�صري �ملوؤرخ �الإ�رش�ئيلي �آريي �إ�صحاقي Aria Itshaki �أن قوة �لكوماندوز �مل�صماة �صاكيد، و�لتي كانت بقيادة   
237

وي�صري  م�رشي،  �أ�صري   300 نحو   1967 �صنة  يونيو  حزير�ن/  حرب  يف  قتلت  �أليعازر  بن  بنيامني  �جلرن�ل 

300 جندي م�رشي  �ملوؤرخ �إىل حقيقة كيف مّت ت�صفية �لقوة �مل�رشية بالكامل خالل �صاعات، ومّت قتل نحو 

بالر�صا�ص بعد �أن ��صت�صلم عدد كبري منهم.

�لدولية  �للجنة   ،1998 يوليه  متوز/   17 يف  روما  يف  �ملعتمد  �لدولية  �جلنائية  للمحكمة  �الأ�صا�صي  روما  نظام   
238

لل�صليب �الأحمر، 1998/7/17.
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ب�صكل  و�الأوروبية  �لغربية  �ملحاكم  �إىل  �لفل�صطينيني  للجوء  متاحاً  �صبيالً  �خليار  هذ� 

خا�ص؛ ملقا�صاة دولة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي عن �جلر�ئم �لتي �رتكبوها. حيث تطبق هذه 

�لدول �الخت�صا�ص �لق�صائي �لعاملي؛ �لذي ينحها �صالحية مالحقة �أي �صخ�ص يثبت 

�رتكابه جرية دولية خارج حدودها، �صو�ء من مو�طنيها �أم كان �أجنبي �جلن�صية، ومن 

239
�لدول �لتي تطبق �الخت�صا�ص �لق�صائي �لعاملي: بريطانيا، �صوي�رش�، بلجيكا، هولند�.

�لر�بعة  �تفاقيات جنيف  �لعاملي يف  �لق�صائي  �الخت�صا�ص  �لن�ص على مبد�أ  وقد جاء 

�صنة 1949، فاملو�د 49، و50، و129، و146 تن�ص على �لتايل: “تتعهد �الأطر�ف �ل�صامية 

�ملتعاقدة باأن تتخذ �أي �إجر�ء ت�رشيعي يلزم لفر�ص عقوبات جز�ئية فعالة على �الأ�صخا�ص 

�لذين يقرتفون �أو ياأمرون باقرت�ف �إحدى �ملخالفات �جل�صيمة لهذه �التفاقية، ويلتزم كل 

240
طرف متعاقد مبالحقة �ملتهمني وتقديهم �إىل حماكمه �لوطنية”.

3. املنظمات الدولية ودورها يف تفعيل مقا�شاة “اإ�رضائيل” وقادتها:

�صعبة  م�صاألة  و�لع�صكريني  �ل�صيا�صيني  وقادتها  كدولة  “�إ�رش�ئيل”  مقا�صاة  ُتعّد 

�أدل على ذلك  �لدولية، ولي�ص  �لعد�لة  �ل�صيا�صة على جمريات  تاأثري  �أهمها  الأ�صباب عدة؛ 

�أمام  �ملر�ت  ع�رش�ت  )�لفيتو(  �لنق�ص  حلق  �الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  ��صتخد�م  من 

جمل�ص �الأمن �لدويل؛ حماية لـ“�إ�رش�ئيل” وقادتها، من هنا تاأتي �أهمية �ملنظمات �لدولية 

241
�حلكومية وغري �حلكومية لتاأثريها �لبالغ على �مل�صتوى �لدويل.

باأنها   intergovernmental organization �حلكومية  �لدولية  �ملنظمة  وتعرف 

 
242

�ملنظمات، تلك  يف  دولهم  عن  ممثلني  �أع�صاوؤها  ُيعّد  �لدول،  من  جمموعة  ت�صم  هيئة 

 International Non-Governmental �حلكومية  غري  �لدولية  �ملنظمات  تعّد  بينما 

�لدولة  حدود  ن�صاطها  ويتعدى  �ملدين،  �ملجتمع  موؤ�ص�صات  من  جزء�ً   Organizations

 ،Amnesty International لو�حدة؛ مثل �ل�صليب �الأحمر �لدويل، ومنظمة �لعفو �لدولية�

�صامح خليل �لو�دية، امل�شوؤولية الدولية عن جرائم احلرب الإ�رضائيلية، �ص 61-59.  
239

�تفاقية جنيف �لر�بعة 1949، �للجنة �لدولية لل�صليب �الأحمر، 1949/8/12.  
240

�صعيد �لده�صان، كيف نقا�شي اإ�رضائيل؟، �ص 200-198.  
241

و�لتوزيع،  للن�رش  �لثقافة  د�ر  )عّمان:  الدويل  التنظيم  الدويل:  القانون  مو�شوعة  �لفتالوي،  ح�صني  �صهيل   
242

2008(، �ص 17.
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Human Rights Watch، وتق�صم �ملنظمات �لدولية �حلكومية  وهيومن ر�يت�ص ووت�ص 

 World �لعاملية  �لتجارة  ومنظمة  �ملتحدة  �الأمم  منظمة  مثل:  عامة؛  دولية  منظمات  �إىل 

 Council of  ومنظمات دولية �إقليمية مثل منظمة جمل�ص �أوروبا ،Trade Organization

Europe وجامعة �لدول �لعربية.

دور الهياكل املتخ�ش�شة يف الأمم املتحدة يف مقا�شاة “اإ�رضائيل” وقادتها:

ت�صعى  حكومية  دولية  كمنظمة  �ملتحدة،  لالأمم  �لتابعة  �ملتخ�ص�صة  �لهياكل  توؤدي 

�لدويل،  �لقانون  �نتهاك  معاجلة  يف  مهماً  دور�ً  �لدوليني،  و�الأمن  �ل�صلم  على  �حلفاظ  �إىل 

�إىل تنمية �لعالقات �لودية بني �لدول، وحل �مل�صاكل �لدولية  �إىل �صعيها �لد�ئم  باالإ�صافة 

هي  �ملتحدة  لالأمم  �لتابعة  �لفاعلة  �ملتخ�ص�صة  �لهياكل  �أهم  ولعل   
243

�ل�صلمية. بالطرق 

�جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة، وجمل�ص �الأمن �لدويل، وجمل�ص حقوق �الإن�صان.

اأ. اجلمعية العامة للأمم املتحدة:

ُتعّد �جلمعية �لعامة من �الأجهزة �لرئي�صية لالأمم �ملتحدة، �أع�صاوؤها هم جميع �أع�صاء 

�لدويل،  �لقانون  مبادئ  تر�صيخ  يف  مهماً  دور�ً  �لعامة  �جلمعية  وتوؤدي  �ملتحدة،  �الأمم 

�لدول  �لتز�م  عدم  �إىل  يوؤدي  ما  ملزمة،  غري  تو�صيات  �صورة  على  قر�ر�تها  وت�صدر 

�أدو�ت  �متالكها  لعدم  نظر�ً  �ملتحدة،  لالأمم  �لعامة  �جلمعية  تو�صيات  م�صمون  بتنفيذ 

تنفيذية لتطبيق قر�ر�تها بوقف �نتهاكات �لقانون �لدويل، ويكن للجمعية �لعامة �أن تدعم 

244
مقا�صاة “�إ�رش�ئيل” وقادتها من خالل �الأدو�ر �لتالية:

�أن تتبنى �جلمعية �لعامة قر�رً� يطلب من حمكمة �لعدل �لدولية ر�أياً ��صت�صارياً؛ لبيان   .1

�الآثار �لقانونية �لناجمة عن �نتهاك “�إ�رش�ئيل” �لتز�ماتها �لدولية، كما حدث يف ق�صية 

�جلد�ر �ال�صتيطاين.

�إ�صد�ر قر�ر�ت وتو�صيات تدعم �حلقوق �لفل�صطينية، كتاأكيد حّق �ل�صعب �لفل�صطيني   .2

يف تقرير �مل�صري، و�الإد�نة �مل�صتمرة لال�صتيطان �الإ�رش�ئيلي يف �ل�صفة �لغربية �ملحتلة.

�ملرجع نف�صه، �ص 105-96.  
243

فوؤ�د �لبطاينة، الأمم املتحدة: منظمة تبقى ونظام يذهب )بريوت: مركز �لدر��صات للبحث و�لن�رش، 2003(،   
244

�ص 70-64.
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�لت�صديق على �لتقارير �لدولية فيما يخ�ص �جلر�ئم �الإ�رش�ئيلية �ملرتكبة يف �الأر��صي   .3

�لدعاوى  لتحريك  �لتقارير  هذه  �إىل  و�ال�صتناد   ،1967 �صنة  منذ  �ملحتلة  �لفل�صطينية 

245
�صد “�إ�رش�ئيل” وقادتها �أمام �ملحاكم �لدولية.

�لتو�صية من �جلمعية �لعامة ملجل�ص �الأمن باأن يحيل �جلر�ئم �الإ�رش�ئيلية وال �صيّما   .4

فل�صطني  لدولة  يتيح  ما  �لدولية،  �جلنائية  �ملحكمة  �إىل  �لغربية  �ل�صفة  يف  �ال�صتيطان 

�إمكان �لتوجه للجمعية �لعامة؛ ال�صت�صد�ر قر�ر يطالب جمل�ص �الأمن باأن يحيل ملف 

246
�ال�صتيطان للمحكمة �جلنائية �لدولية.

ب. جمل�س الأمن الدويل:

نظر�ً  �ملتحدة؛  �الأمم  د�خل  فاعلية  �الأكرث  �جلهاز  �لدويل  �الأمن  جمل�ص  يعدّ 

�صلطة  و�متالكه  �ملتحدة،  �الأمم  ميثاق  مبوجب  له  �ملمنوحة  �لو��صعة  لالخت�صا�صات 

�أن  �الأمن  �ملتحدة، ويكن ملجل�ص  �الأمم  �ل�صابع من ميثاق  �لبند  �لع�صكري وفق  �لتحرك 

247
يوؤدي دور�ً بارز�ً يف وقف �النتهكات �الإ�رش�ئيلية للقانون �لدويل عب �الأدو�ر �لتالية:

فر�ص �لعقوبات �القت�صادية: تعّد �لعقوبات �القت�صادية �إحدى �لتد�بري �لعقابية غري   .1

�مل�صلحة �لتي يكن ملجل�ص �الأمن �تخاذها مبوجب �ملادة 41 من ميثاق �الأمم �ملتحدة؛ 

وقد  �مليثاق،  من   39 �ملادة  يف  ورد  كما  به  �الإخالل  �أو  لل�صلم،  تهديد  حدوث  حال  يف 

�لقانون  تنتهك  �لتي  �لدول  بحق  �القت�صادية  �لعقوبات  �تخاذ  �إىل  �الأمن  جمل�ص  جلاأ 

248
�لدويل.

لل�صلم  وحفظاً  �ملتحدة،  �الأمم  ميثاق  من   42 �ملادة  مبوجب  �مل�صلحة:  �لقوة  ��صتخد�م   .2

�لنز�عات  �أثناء  يف  �مل�صلحة  �لقوة  ��صتخد�م  �إىل  �الأمن  جمل�ص  يلجاأ  �لدوليني  و�الأمن 

�مل�صلحة.

�ملتحدة، �الأمم  �آ�صيا،  لغربي  و�الجتماعية  �القت�صادية  �للجنة  موقع  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  تاأثري   
245 

E/ESCWA/30/5، �نظر:
 www.unescwa.org/files/events/files/dm_lshb_lflstyny_tdyt_lhtll_lsryyly_ wmmrsth.pdf  

�ملادة 12 من: ميثاق روما �الأ�صا�صي للمحكمة �جلنائية �لدولية، ع�صوية فل�صطني يف �ملحكمة �جلنائية �لدولية،   
246

 http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=Ce3DK661946115006aCe3KDK :2005، وكالة وفا، �نظر

فوؤ�د �لبطاينة، الأمم املتحدة: منظمة تبقى ونظام يذهب، �ص 45-39.  
247

�ملو�د 39-41 من: نظام روما �الأ�صا�صي للمحكمة �جلنائية �لدولية �ملعتمد يف روما يف 17 متوز/ يوليه 1998،   
248

�للجنة �لدولية لل�صليب �الأحمر، 1998/7/17.
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لالنتهاكات  وقادتها؛  “�إ�رش�ئيل”  مقا�صاة  يف  �الأمن  جمل�ص  دور  �صعيد  وعلى 

وخ�صو�صاً  �ملحتلة،  �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف  ترتكب  و�لتي  �لدويل  للقانون  �جل�صيمة 

جرية �ال�صتيطان، يكن للمجل�ص �تخاذ �لتايل:

�إحالة �لق�صايا �إىل �ملحكمة �جلنائية �لدولية: منحت �ملادة 13 من نظام روما �الأ�صا�صي   .1

جمل�ص �الأمن �لدويل �خت�صا�ص �إحالة �حلاالت؛ �لتي يبدو فيها �رتكاب جر�ئم دولية 

ونقل  �ال�صتيطان  �إن  وحيث  �لدولية،  �جلنائية  �ملحكمة  �خت�صا�ص  يف  تدخل  خطرية 

فاإن   
249

�الإن�صانية؛ �صد  وجرية  حرب  جرية  يعّد  �ملحتل  �الإقليم  د�خل  �ل�صكان 

�لتحقيق  لتبد�أ  �لدولية،  �جلنائية  للمحكمة  �ال�صتيطان  ملف  يحيل  �أن  �الأمن  ملجل�ص 

فيه وتعاقب �مل�صوؤولني عنه، وقد �صبق ملجل�ص �الأمن �إحالة ملف د�رفور يف �ل�صود�ن 

�لعائق  ويعّد   ،2005 �صنة   1593 رقم  �ملجل�ص  قر�ر  وفق  �لدولية  �جلنائية  للمحكمة 

�ملتحدة  �لواليات  �لذي ت�صتخدمه  )�لفيتو(  �لنق�ص  �لدور هو حقّ  �الأكب يف وجه هذ� 

250
حماية لـ“�إ�رش�ئيل”.

ت�صكيل �ملحاكم �جلنائية �خلا�صة �ملوؤقتة: يلك جمل�ص �الأمن مبوجب �لف�صل �ل�صابع   .2

من ميثاق �الأمم �ملتحدة �صلطة �إن�صاء حماكم جنائية موؤقتة يف �حلاالت �مل�صتعجلة، حدث 

ذلك �صابقاً يف يوغ�صالفيا �ل�صابقة، وكمبوديا، ورو�ند�، ولبنان. جاءت هذه �ملحاكم 

�النتهاكات  ومرتكبي  �حلرب،  جر�ئم  عن  �مل�صوؤولني  �الأ�صخا�ص  ملحاكمة  �خلا�صة 

مثل:  �أخرى،  ملفات  يف  �الأمن  جمل�ص  يتحرك  مل  بينما  �لدويل،  للقانون  �جل�صيمة 

�الأمريكي  )�لفيتو(  �لنق�ص  حّق  وي�صكل  وغريها،  و�أفغان�صتان  و�لعر�ق،  فل�صطني، 

251
�لعائق �الأكب �أمام ت�صكيل �ملحاكم �خلا�صة.

ج. جمل�س حقوق الإن�شان:

وبد�أ  �الإن�صان،  بحقوق  تعنى  �لتي  �ملتحدة  �الأمم  يف  �لرئي�صية  �حلكومية  �لهيئة  يُعدّ 

47 ع�صو�ً ومقره يف جنيف، وقد حل حمل جلنة  2006، ويتاألف من  �ملجل�ص عمله �صنة 

فوؤ�د �لبطاينة، الأمم املتحدة: منظمة تبقى ونظام يذهب، �ص 105.  
249

 http://www.İccforum.com/media/background/darfur/ :نظر� ،S/RES/1593 قر�ر �جلمعية �لعامة رقم  
250

 2005-03-31_UN_Security_Council_Resolution_1593_)Arabic(.pdf

http://www.un.org/ruleoflaw/ar/thematic-areas/international- :ملحاكم �جلنائية �لدولية �ملوؤقتة، �نظر�  
251

law-courts-tribunals/international-hybrid-criminal-courts-tribunals
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�ملجل�ص  ويخت�ص  و�الجتماعي،  �القت�صادي  للمجل�ص  تتبع  كانت  �لتي  �الإن�صان  حقوق 

ببحث �نتهاكات حقوق �الإن�صان، ويكن للمجل�ص �أن ي�صهم يف مقا�صاة “�إ�رش�ئيل” دولة 

252
وقادة عب �الأدو�ر �لتالية:

رفع �لتقارير و�لتو�صيات �إىل �جلمعية �لعامة فيما يخ�ص �نتهاكات حقوق �الإن�صان.  .1

�لت�صديق على �لتقارير �لتي تعدها جلان تق�صي �حلقائق، و�عتمادها كوثائق ر�صمية   .2

�صادرة عن جهة دولية، يكن �ال�صتناد عليها �أمام �لق�صاء �لدويل.

253
�إر�صال جلان تق�صي �حلقائق لبحث حاالت �نتهاك حقوق �الإن�صان.  .3

جولد�صتون  جلنة  تقرير  �لفل�صطينية؛  �حلالة  يف  ذلك  على  �لعملية  �الأمثلة  ومن 

Goldstone report ب�صاأن �لنز�ع، �حلرب، يف غزة �صنة 2014، حيث �صكّل جمل�ص حقوق 

�الإن�صان جلنة تق�صي حقائق �أ�صدرت تقريرها ود�نت �جلر�ئم �الإ�رش�ئيلية، وو�صفتها 

254
بجر�ئم �حلرب و�جلر�ئم �صد �الإن�صانية.

وملخ�ص �لقول فيما يتعلق بدور �ملنظمات �لدولية �حلكومية يف مقا�صاة “�إ�رش�ئيل” 

كدولة وقادتها، مل تتمكن �الأمم �ملتحدة من و�صع �آليات فاعلة للحد من �النتهاكات �ملرتكبة 

�لدويل  �الأمن  جمل�ص  دور  �إن  �لعملية  �لناحية  فمن   
255

�ملحتلة، �لفل�صطينية  �الأر��صي  يف 

�أمر �صعب جد�ً يف  �لدولية، هو  يف ت�صكيل �ملحاكم �خلا�صة، و�الإحالة للمحكمة �جلنائية 

ُيعّد  �لد�ئم، وبينما  �لفيتو �الأمريكي  �لفل�صطينية، فيما يخ�ص �ال�صتيطان، ب�صبب  �حلالة 

دور جمل�ص حقوق �الإن�صان عبارة عن تو�صيات غري ملزمة للدول، وقد �كتفى �ملجل�ص 

باإد�نة �النتهاكات، وتوثيق �جلر�ئم، وت�صكيل جلان تق�صي �حلقائق �لتي منعها �الحتالل 

�الإ�رش�ئيلي من �لدخول �إىل �الأر��صي �لفل�صطينية �ملحتلة يف مر�ت عديدة، فاملطلوب من 

Mais Qandeel, Enforcing Human Rights of Palestinians in The Occupied Territory, Series  
252 

Sui Generis )4( )Berlin: Bern, 2018(, pp. 210-214.

�صعيد �لده�صان، كيف نقا�شي اإ�رضائيل؟، �ص 199-197.  
253

�لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت،  �الأفعال، مركز  �لتاأجيل وردود  �نظر: ملف خا�ص: تقرير غولد�صتون:   
254

2009/10/10، يف:

https://www.alzaytouna.net/arabic/data/attachments/ReportsZ/2009/Report_Goldestone_10-09.pdf  

مفو�ص حقوق �الإن�صان يف �الأمم �ملتحدة، در��صة مع مفو�ص حقوق �الإن�صان، جنيف، 2006، �نظر:  
255

 http://www.refworld.org/  
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هذه �ملنظمة �لدولية �أن تقوم بدورها �حلقيقي بحفظ �ل�صلم و�الأمن �لدوليني، و�أن تعاقب 

256
دولة �الحتالل وقادتها عن جرية �ال�صتيطان يف �ل�صفة �لغربية �ملحتلة.

4. الآليات الدولية امل�شاعدة ملقا�شاة “اإ�رضائيل” دولة وقادة:

و�نتهاكات  �ال�صتيطان،  ملو�جهة  �ملتاحة  �لرئي�صية  �لدولية  �الآليات  ��صتعر��ص  بعد 

دولة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي للقانون �لدويل، فال بّد من �حلديث عن �آليات دولية م�صاعدة 

يف  �ال�صتيطان  جرية  عن  وقادتها  “�إ�رش�ئيل”  مقا�صاة  يف  ت�صهم  �أن  يكن  م�صاندة  �أو 

�ل�صفة �لغربية �ملحتلة، و�أبرز هذه �الآليات هي �ملنظمات �لدولية غري �حلكومية، وكذلك 

257
موؤ�ص�صات حقوق �الإن�صان، وو�صائل �الإعالم.

اأ. دور املنظمات الدولية غري احلكومية يف مقا�شاة “اإ�رضائيل” وقادتها:

عرّف �ملجل�ص �القت�صادي و�الجتماعي لالأمم �ملتحدة �ملنظمات �لدولية غري �حلكومية 

باأنها: “كل منظمة مل تن�صاأ باتفاق بني �حلكومات، حتى لو �صمت هذه �ملنظمات �أع�صاء 

 
258

�أاّل تتد�خل هذه �لع�صوية مع حرية �لتعبري يف �ملنظمة”، ت�صميهم حكوماتهم ب�رشط 

يف  �ال�صت�صارية  �ل�صفة  منحت  فقد  �حلكومية؛  غري  �ملنظمات  دور  �أهمية  على  وتاأكيد�ً 

�ملجل�ص �القت�صادي و�الجتماعي ��صتناد�ً للمادة 71 من ميثاق �الأمم �ملتحدة.

ومن �أهم �ملنظمات �لدولية غري �حلكومية: �للجنة �لدولية لل�صليب �الأحمر، ومنظمة 

مر�قبة حقوق �الإن�صان، ومنظمة �لعفو �لدولية، وغريها من منظمات جمتمع مدين.

“�إ�رش�ئيل” وقادتها؛  ويكن للمنظمات �لدولية غري �حلكومية �أن ت�صهم يف مقا�صاة 

259
من خالل ما يلي:

�إعد�د ون�رش تقارير مف�صلة عن �نتهاكات حقوق �الإن�صان.  .1

جمع �ملعلومات حول �نتهاكات حقوق �الن�صان؛ متهيد�ً لتقديها �إىل �لهيئات �لدولية   .2
�ملخت�صة.

�صعيد �لده�صان، كيف نقا�شي اإ�رضائيل؟، �ص 199-197.  
256

دور منظمات �ملجتمع �ملدين يف �لدفاع عن حقوق �الإن�صان، مكتب �ملفو�ص �ل�صامي حلقوق �الإن�صان – �الأمم   
257

https://www.ohchr.org/AR/AboutUs/Pages/CivilSociety.aspx :ملتحدة، �نظر�

للن�رش  زهر�ن  د�ر  )عّمان:  اجلديد  العاملي  النظام  ظل  يف  الدولية:  العلقات  ز�قود،  جمعة  �ل�صالم  عبد   
258

و�لتوزيع، 2014(، �ص 97.

�صعيد �لده�صان، كيف نقا�شي اإ�رضائيل؟، �ص 220-214.  
259



230

ال�ضتيطان الإ�ضرائيلي يف ال�ضفة الغربية

بالتقارير  حكومية،  دولية  هيئات  قبل  من  توفد  �لتي  �حلقائق،  تق�صي  جلان  تزويد   .3

و�ملعلومات �لتف�صيلية لالنتهاكات �لتي ترتكب.

تزويد �ملحكمة �جلنائية �لدولية مبعلومات حول �نتهاك �لقانون �لدويل وفق �ملادة 15   .4
260

لنظام روما �الأ�صا�صي.

�أن  يكن  �أنها  �حلكومية؛  وغري  �حلكومية  �لدولية  �ملنظمات  در��صة  خالل  من  يتبني 

�لدولية �حلكومية  “�إ�رش�ئيل” وقادتها دولياً، فاملنظمات  ت�صهم يف دعم جهود مقا�صاة 

كمجل�ص �الأمن، و�جلمعية �لعامة، وجمل�ص حقوق �الإن�صان يكن �أن يوؤدو� جميعاً �أدو�ر�ً 

�لفل�صطينية �ملحتلة، وال �صيّما جمل�ص  �الأر��صي  �الإ�رش�ئيلية يف  مهمة لوقف �النتهاكات 

�الأمن، مع �الأخذ بعني �العتبار حقّ �لنق�ص )�لفيتو(، وبينما يوؤدي جمل�ص حقوق �الإن�صان 

261
دوره يف �إر�صال جلان تق�صي �حلقائق، و�مل�صادقة على �لتقارير �لدولية.

�لدولية وهيومن ر�يت�ص  �لعفو  �لدولية غري �حلكومية، مثل: منظمة  توؤدي �ملنظمات 

“�إ�رش�ئيل” من خالل توثيق �جلر�ئم، وُتعّد هذه �الأدو�ر  ووت�ص دور�ً مهماً يف مقا�صاة 

�ملحاكم  �أمام  “�إ�رش�ئيل” وقادتها دولياً  ملقا�صاة  �لفل�صطينية  �لر�صمية  للجهود  م�صاندة 

262
�لدولية.

“اإ�رضائيل” مقا�شاة  يف  الإعلم  وو�شائل  الإن�شان  حقوق  موؤ�ش�شات  دور   ب. 

               وقادتها:

توؤدي موؤ�ص�صات حقوق �الإن�صان �لفل�صطينية دور�ً مهماً يف حماية حقوق �الإن�صان، 

ور�صد وتوثيق �النتهاكات �الإ�رش�ئيلية للحقوق �لفل�صطينية، وتعمل هذه �جلمعيات غري 

�حلكومية د�خل �ل�صفة �لغربية، وقطاع غزة، و�الأر��صي �ملحتلة �صنة 1948 يف ظروف 

263
بالغة �لتعقيد يف ظّل �الحتالل �الإ�رش�ئيلي.

�ملادة 15 �لفقرة 2 من نظام روما �الأ�صا�صي.  
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حم�صن حممد �صالح، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني 2016-2017، �ص 431-424.  
261

�صهيل ح�صني �لفتالوي، مو�شوعة القانون الدويل: التنظيم الدويل، �ص 249-248.   
262

منظمات حقوق �الإن�صان يف فل�صطني، �نظر:  
263

http://www.arab.org/directory/activitiy/human-rights/region/palestine/?amp=  
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اجلدار وامل�شتوطنات وفق القانون الدويل والراأي اال�شت�شاري ملحكمة العدل الدولية

مقا�صاة  يف  �لفل�صطينية،  �الإعالم  وو�صائل  �الإن�صان،  حقوق  موؤ�ص�صات  ت�صهم 

“�إ�رش�ئيل” وقادتها �ملتهمني بارتكاب جر�ئم حرب وجر�ئم �صد �الإن�صانية يف �الأر��صي 
264

�لفل�صطينية �ملحتلة؛ من خالل �الأدو�ر �لتالية:

هذه  يف  خمت�صون  باحثون  يعمل  حيث  �الإن�صان:  حقوق  �نتهاكات  وتوثيق  مر�قبة   .1

�ملوؤ�ص�صات، باإعد�د �لتقارير �لدقيقة و�ملوثقة قانونياً، حول �نتهاكات �لقانون �لدويل 

كاالأمم  �حلكومية  �لدولية  �ملنظمات  �إىل  لتقديها  متهيد�ً  �لفل�صطينية؛  �الأر��صي  يف 

265
�ملتحدة و�أجهزتها �ملختلفة.

�نتهاكات  �صحايا  �صكاوى  ��صتقبال  خالل  من  وذلك  �لقانونية:  �مل�صاعدة  تقدمي   .2

�لدويل،  �لقانون  يف  و�ملخت�صني  �ملحامني  من  فريق  عب  ومتابعتها  �الإن�صان،  حقوق 

�إىل  �لقانونية لالأفر�د و�جلماعات ب�صكل جماين؛ �صعياً  �إىل تقدمي �ال�صت�صارة  �إ�صافة 

الإقامة  �خلا�صة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  م�صادرة  و�أعمال  �الحتالل،  �نتهاكات  وقف 

266
�مل�صتوطنات �الإ�رش�ئيلية عليها.

تق�صي  جلنة  مع  حدث  كما  �لدوليني،  و�ملر�قبني  �حلقائق  تق�صي  جلان  مع  �لتعاون   .3
267

�حلقائق يف تقرير جولد�صتون �صنة 2009.

 http://www.aldameer.org/ :نظر �أن�صطة ون�صاطات موؤ�ص�صة �ل�صمري حلقوق �الإن�صان، يف�  
264

�لتقارير �ل�صنوية حول �نتهاكات حقوق �الإن�صان، موؤ�ص�صة �ل�صمري حلقوق �الإن�صان، �نظر:  
265

 http://www.addameer.org/ar/publications/annual-violations-reports  
�صعيد �لده�صان، كيف نقا�شي اإ�رضائيل؟، �ص 230-226.  
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تقرير غولد�صتون حول �حلرب �الإ�رش�ئيلية على غزة 2008-2009، مركز �ملعلومات �لوطني �لفل�صطيني -   
267

https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=4188 :وكالة وفا، �نظر






