
العنصري الفصل جدار مقاومة  حملة
القانون الدولي الجدار و

الدولي. حیث والقانون خطیرًا لحقوق اإلنسان انتهاكا الضفة الغربیة في قوات االحتالل تبنیه الذي العنصري جدار الفصل یشكل
للضفة الشرعي غیر االحتالل ظل الجدار تحت بناء یتم
احتالل القوات منذ تعرضت التي غزة، قطاع و الغربیة
للقانون عدیدة النتهاكات 1967 عام لها اإلسرائیلیة
مصمم الجدار مسار االحتالل. على أیدي قوات الدولي
ذاتها بحد هي التي اإلسرائیلیة المستوطنات یضم بحیث
بحیث الغربیة، الضفة داخل تقع التي و شرعیة، غیر
إسرائیل" ــة "دول من جــزءا المستوطنات  هذه تصبح 
إحتقارها مرارًا أظهرت إسرائیل لقد رسمي. غیر بشكل
تقسیم لخطة إسرائیل بانتهاك  بدءًا الدولیة،  لإلتفاقیات

.1947 عام المتحدة األمم وضعتها التي فلسطین

جدیدة حدود وضع إلى یؤدي سوف العنصري الفصل جدار إن
المحتلة. لألرض جانب واحد والى الضم الفعلي من الغربیة للضفة

تتضمن والتي اإلنسان، لحقوق األخرى االنتهاكات عن هذا عدا
الملكیة على الید ووضع الفلسطینیین، للمدنیین الجماعي العقاب

وانتهاك الممتلكات، و المنازل تدمیر قوة االحتالل، قبل الخاصة من
ورقة التنقل. حریة وفي العمل في الحق مثل اساسیة انسان حقوق

نطاق في الجدار على المترتبة لآلثار تحلیال تقدم هذه الحقائق
في وارد هو كما االنسان حقوق وقانون االنساني الدولي القانون

، 1(1949) الرابعة جنیف اتفاقیة ،(1907) الهاي تعلیمات
الخاص الدولي العهد ،(1948) االنسان لحقوق العالمي اإلعالن

بالحقوق الخاص الدولي العهد ،(1966) والسیاسیة المدنیة بالحقوق
الطفل حقوق اتفاقیة ،(1966) والثقافیة االقتصادیة واالجتماعیة

والعهد الدولي من التمییز العنصري (1966) الحد (1989)، میثاق
التالیة الجداول .(1973) العنصري الفصل جریمة ومعاقبة لقمع

بموجب محتلة- –كقوة إسرائیل اللتزامات األساسیة االنتهاكات تعدد
الفصل جدار بناء عن الناتجة لالنتهاكات أمثلة وتوفـّر الدولي القانون

العنصري.
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االحتالل، قبل المحتلة األرض الموجودة في الترتیبات یعمل على تغییر كونه الدولي بموجب القانون قانوني الجدار غیر بناء
المحظور المحتلة األرض ضم الجدار هو على المترتبة اآلثار أخطر ومن المحتّلة. للقوة المخّولة اإلداریة للصالحیة انتهاك في
العسكري االحتالل طریق عن اكتسابه یمكن باألرض ال الحق القانوني أن فحقیقة اإلنساني)، (القانون قوانین الحرب بموجب
"حقائق على لـ یشّكل خلقًا المحتلة األراضي في الجدار ببناء المنفرد إسرائیل قرار إن االحتالل. قوانین أساسیا من مبدءا تشكل
االتصال الحیلولة دون طریق عن المصیر تقریر في الفلسطیني الشعب حق تحقیق دون للحیلولة صممت خصیصا األرض"

مستقّلة. فلسطینیة دولة إلقامة المناطقي الالزم

على االنتهاكات أمثلة االنساني الدولي القانون بموجب الدولة التزامات
الضفة داخل كم الجدار 20 بناء مختلفة، یتم مناطق  في

الضفة الغربیة، ُعُشر عرض من تقطع خالل أكثر الغربیة،
"المرحلة األراضي. في من كبیرة أجزاء ضم مؤّدیًا الى

األرض 121,455 دونم3 من ضم فعلّیا األولى" للجدار تم
الضفة الغربیة . 2% من - أي

الخاّصة."2 الملكیة مصادرة یجوز "ال
األمن. الحتیاجات حتى وال استثناء، بدون ینطبق هذا المنع

                             

دونم مصادرة 14،680 من الجدار تمت األولى" "المرحلة في
102،000 أكثر من اقتالع تم الجدار، مسار لصالح تدمیرها تم

من وكیلومترات اآلبار عشرات تدمیر إلى باإلضافة شجرة،
محل ومنزل.5 200 أكثر من تدمیر كما تم ، شبكات الري

للممتلكات " تدمیر بأي تقوم أن المحتلة القوة على  یحظر
أو ألفراد ملكیتها تعود التي الخاصة الشخصیة أو العینیة

عامة لسلطات أو للدولة ملكیتها تعود التي تلك و  جماعات
أو تعاونیة."4 اجتماعیة أو لمنظمات أخرى

"210،000 األقل على مباشر بشكٍل یؤذي سوف الجدار ان
قطع سوف یتم ومدینة. بلدة قریة، 67 في  فلسطیني یعیشون
عن األخضر والخط الجدار بین یعیشون الذین الفلسطینیین
الصحیة العیادات المدارس، وعن عملهم، وأماكن  أرضهم

االجتماعیة."7 والخدمات

االحتالل" تحت مسؤولیة واقع شخص معاقبة أي یجوز ال
العقوبات لم یرتكبها هو أو هي شخصیًا. تحظر مخالفة  على

االرهاب... أو التهدید إجراءات جمیع وبالمثل الجماعیة
المحمیین األشخاص من االقتصاص إجراءات تحظر

وممتلكاتهم."6
مستوطنات ضم بهدف الضفة الغربیة الى یدخل الجدار  ان

المقّدر من "مطالبها". لمواءمة الجدار مسار تغییر الى  أّدت
یتم سوف الغربیة الضفة في المستوطنین من تقریبًا %98  أن

الجدار. من اإلسرائیلي" إلى "الجانب ضمهم

جزء" أو نقل تهجیر على أن تعمل االحتالل لدولة یجوز ال
تحتلها."8 التي المدنیین الى األراضي سكانها من

االحتالل. عند مباشرة قابلة للتطبیق تصبح األساسیة الحقوق من قائمته ألن الشعب المحتل وذلك حقوق بالئحة الرابع جنیف تسمیة میثاق تم 1

.(1907 (الهاي, األرض الحرب على وتقالید قوانین احترام ,(4) االتفاقیة رقم ,46 المادة 2

هكتار 4\1 كم= 1 الواحد= الدونم 3

الهدم “یعتبر. كان اذا حالة في یوجد استثناء (الهاي، 1907). على األرض الحرب وتقالید قوانین (4), احترام رقم االتفاقیة 23/ز, المادة بموجب أیضًا محمي ذلك أن كما الرابعة. جنیف اتفاقیة ,53 المادة 4

المحتلة. األرض على یعیشون الذین عن سكان االحتالل الدفاع تمتد الى ال العسكریة الضرورة ان سیاسیة. العتبارات لیس ولكن الحربیة” العملیات أجل من جدًا ضروریًا
.2003 تموز فلسطین, ودعوة للعمل، تحلیل واقع، فلسطین: شهادات في الجدار بنغون, 5

جنیف الرابعة. اتفاقیة المادة 33, 6

.2003 أیلول E/CN.4/2004/6 االنسان,8 , حقوق للجنة الخاص الموفد تقریر فلسطین”, فیها بما المحتّلة, العربیة األراضي االنسان في حقوق انتهاك “مسألة جون, دیغارد, 7

جنیف الرابعة. اتفاقیة المادة 49, 8

الدولي للقانون انتهاك الجدار بناء



مئات حقوق مباشر وبشكل حالیا الجدار  ینتهك
تحت یقعون الذین  الفلسطینیین المدنیین من  اآلالف
سكان كافة الى تأثیره یمتد بینما االحتالل، مسؤولیة 
كلما أنه الواضح من المحتلة.  الفلسطینیة  األراضي
من المزید  فان الجدار  من مستقبلیة أقسام  بناء  تم 
بالجدار یتأثرون سوف والمدن القرى في  الفلسطینیین
حاالت الحصار،  حاالت االغالقات، مباشر. بشكل
حریة دون تحول التي التفتیش ونقاط التجّول   منع
االنتفاضة خالل الفلسطینیین، عند والتنقل الحركة
الوصول من فعًال حرمت وقرى  مدن عدة الحالیة
في الحریة حق ومن العمل، و التعلیم الصحة،  الى
لتضییق الخناق الجدار یؤسس التملك. ان  التنقل وفي
من حرمانهم  تعزیز والى والقرى المدن  على هذه

األساسیة. اإلنسان حقوق
الحقوق تلك الجدار ینتهك كیف الدولي القانون المحمیة بموجب االنسان حقوق

هو من فردي بشكل یقررون االسرائیلیین ان الجنود
كانت ما الجدار واذا في البوابات أن یعبر له" "مسموح

حاالت تسجیل فعلیًا تم لقد تفتح أم ال. سوف البوابات
حاالت عن عدا البوابات. على واذالل نار اطالق ضرب،

البوابات. عبر المرور من المنع
بالجدار" كلیًا محاطة سكانها 40،000 ، مدینة  قلقیلیة،

من اال دخولها أو مغادرتها ال یستطیعون فیها والمقیمون
الساعة تفتح من واحدة عسكرّیة نقطة تفتیش خالل

مساءًا."11 صباحًا الى السابعة السابعة
قلقیلیة على سكان من %15 اجبار حتى اآلن تم لقد

الرزق.12 ومصادر العمل عن للبحث المدینة مغادرة

التنقل حریة في الحق
في ما الحق دولة اقلیم قانونیة ضمن بصفة فرد مقیم  لكل

ذلك ضمن اقامته محل یختار أن وفي االنتقال حریة
 االقلیم."9

لألشخاص الفردي أو الجماعي الجبري النقل یحظر
قوة أراضي الى المحتّلة األراضي من نفیهم أو المحمیین
غیر أو محتلة أخرى، دولة أي أراضي الى أو االحتالل

كانت دواعیه.“10 محتلة، أّیًا

شمال في 65 قریة من أكثر في والعائالت المزارعین ان
الجدار من األولى"14 "المرحلة من بالقرب الضفة الغربیة

الجدار من قبل عزلها تم التي من أرضهم  محرومون
الجدار. طریق لفتح تمشیطها و/أو

في التمّلك الحق
غیره. باالشتراك مع أو بمفرده التمّلك حق "لكل شخص

تعّسفًا."13 أحد من ملكه تجرید یجوز ال

مستشفى الممكن الوصول إلى یعد من الجدار لم بسبب
الفلسطینیین الالجئین وتشغیل المتحدة الغاثة األمم وكالة
شمال في الالجئین لجمیع بالنسبة قلقیلیة في (األونروا)

كان من وهم قلقیلیة) (باستثناء المقیمین في الغربیة الضفة
لهم. المفترض توفیر العون الطبي من

القرى العدید من من الوصول إلى األطباء یتمكن ال
المستشفیات عن معزولة وهي المناطق تلك في  والمنازل

الطبیة. والعیادات

الصحة في الحق
وبمعاونة السلطات تعمل، أن االحتالل دولة واجب "من

والخدمات الطبیة المنشآت صیانة على الوطنیة والمحلّیة،
األراضي في العامتین والنظافة الصحة وكذلك والمستشفیات

فئاتهم بكل الطبیة الخدمات أفراد لجمیع ویسمح المحتلة...
مهامهم."15 بأداء

االنسان. لحقوق العالمي االعالن من 13 المادة بموجب أیضًا محمي والسیاسیة، المدنیة بالحقوق الخاص الدولي العهد ،12 لمادة 9

الرابع. جنیف اتفاقیة ،49 المادة 10

.(7) أعاله هامش دیجارد، 11

.(5) أعاله هامش بنجون، 12

والسیاسیة. المدنیة بالحقوق الخاص الدولي العهد 1 من والمادة والثقافیة واالجتماعیة االقتصادیة بالحقوق الخاص العهد الدولي من 1 المادة بموجب االنسان. محمي أیضًا لحقوق العالمي االعالن ،17 المادة 13

للجدار. األولى” “المرحلة الفصل العنصري: بجدار الخاصة ورقة المعلومات أنظر المعلومات من للمزید 14

والثقافّیة. واالجتماعیة االقتصادیة بالحقوق الدولي الخاص المادة 12 من العهد محمي بموجب وكذلك الرابعة. اتفاقیة جنیف المادة 56، 15

االنسانیة الفلسطینیین حقوق  انتهاك  الجدار: عواقب
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مدارسهم عن معزولون والمعلمین األطفال من العدید ان
الطالب الضبعة في المثال سبیل فعلى الجدار، بسبب

في الواقعة الثانویة مدرستهم الى الوصول من ممنوعون
الجدار. بسبب اآلن عنهم ومقطوعة البلدة المجاورة

بناء نتیجة بالهدم مهددة الریحان أم في ابتدائیة مدرسة ان
الجدار.

كما الجدار "بوابات" یعبرون الذین المدارس أطفال ان
البوابات، مرارًا على تأخیرهم یتم ووادي رشا، جبارة في

ساعات لالنتظار یضطرون ألطفال موثقة حاالت هناك
لهم البوابات بفتح االحتالل جنود حتى یقوم البوابات على

المدرسي. الدوام بعد انتهاء منازلهم إلى للعودة

التعلیم في الحق
الشاملة للشخصیة التنمیة الى التعلیم یتم توجیه "سوف

التعلیم یعزز وسوف بكرامتها، االحساس والى االنسانیة
األساسیة."16 االنسان والحریات لحقوق االحترام

والمحلّیة، بالسلطات الوطنیة باالستعانة االحتالل، قوة "تكفل
وتعلیم كافة المنشآت المخصصة لرعایة تشغیل حسن

األطفال."17

اقتصادي قد ومشروع محل 600 حوالي أن "من المسجل
الجدار."20 لبناء اآلن نتیجة قلقیلیة في أبوابها أغلقت

تؤدي التنّقل سوف ومنع التدمیر األراضي، مصادرة ان
األقل. على وظیفة جمیعها الى خسارة 6،500

في القرى حول والجدار االغالقات االسرائیلیة ان
للعمل، التنقل من فیها المواطنین تمنع طولكرم محافظة

عام 18% في من معدل البطالة ارتفاع الى أدى مما
21 .2003 ربیع في %78 الى 2000

العمل في الحق
لتحصیل عیشه الفرصة الحصول على في شخص "الحق لكل

العمل."18 طریق عن
عادلة بشروط اختیاره حریة وله العمل في الحق شخص "لكل

البطالة."19 من الحمایة حق له أن كما مرضیة

بسبب الجدار، فعلي بشكل األرض المضمومة ان
أراٍض عن عبارة هي الغربیة، الضفة شمال في وخاصة

والدخل. البقاء للعائالت زراعیة توفر
یقیمون األولى" "المرحلة طول على فرد 20،000 حوالي

غربه، الزراعیة على أراضیهم تقع الجدار بینما شرق
لدخلهم وبقاءهم. الرئیسي المصدر یفقدون یعني أنهم مما
200 حوض وأكثر من بئرا 34 األقل على تم عزل لقد
14 الى باالضافة هذا الجدار، بسبب التجمعات عن میاه

للجدار. العازلة" "المنطقة في بالهدم مهددة بئرا

في الطعام والماء الحق
له وألسرته، المعیشة مستوى مناسب من في للجمیع الحق "

والحق في مناسبین، ومسكن وملبس طعام ذلك بما في
في األطراف الدول ان المعیشة... لظروف المستمر التحسین
في أن لكل شخص األساسي بالحق تعترف اذ أنها العهد، هذا
ومن خالل منفرد بشكل تتخذ، سوف الجوع، من یكون سالما
المتخصصة، المشاریع ذلك في بما التدابیر، الدولي، التعاون

الطعام."22 وتوزیع انتاج طرق لتحسین (أ) الالزمة:

االنسان. لحقوق العالمي من االعالن الطفل والمادة 26 حقوق اتفاقیة 28 من المادة محمي أیضًا بموجب القتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، بالحقوق الخاص الدولي العهد من 13 المادة 16

الرابعة. 50, اتفاقیة جنیف المادة 17

والثقافیة. واالجتماعیة الخاص بالحقوق االقتصادیة الدولي العهد ,6 لمادة 18

االنسان. االعالن العالمي لحقوق ,23 المادة 19

.(7) هامش أعاله دیجارد، 20

.(5) أعاله هامش بنجون, 21

االنسان. العالمي لحقوق االعالن من 25 وكذلك المادة والثقافیة, واالجتماعیة االقتصادیة بالحقوق الخاص الدولي العهد المادة 11, 22
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إلى الفلسطینیین وصول دون یحول لحم بیت في الجدار
راحیل. قبة

بما المقدسة المدینة القدس، كلي، بشكل یعزل،  الجدار
األقصى وقبة المسجد للعبادة مثل أماكن من فیها

في الضفة الغربیة. كل الفلسطینیین الصخرة، عن

الدیانة حریة في الحق
والدیانة."23 والضمیر الفكر حریة في الحق فرد "لكل

الروحیة المساعدة لرجال الدین بتقدیم االحتالل قوة تسمح "
الدینیة."24 طوائفهم ألفراد

یتم ال الجدار، بسبب فعلیًا ضمها تم التي الضبعة في قریة
أصل كان ان هناك ولدوا بأنهم الجدد بالموالید االعتراف

وجود قبل یكن الوضع هكذا قرى أخرى، لم من  آبائهم
الجدار.

الهویة في الطفل حق
على" الحفاظ في حق الطفل األطراف باحترام الدول تتعهد

والصالت االسم ذلك الجنسیة، بما في هویتها، هویته أو
غیر بدون تدخل متعارف علیها بالقانون هي  العائلیة كما

مشروع."25

والسیاسیة. المدنیة الدولي الخاص بالحقوق العهد ,18 المادة 23

الرابعة. 58, اتفاقیة جنیف المادة 24

الطفل. حقوق اتفاقیة ,8 المادة 25

.S/2/03  رقم 26

في. والبقاء الدخول العالم أنحاء كافة من للسواح یحق االلتحام” منطقة في والبقاء للدخول العام التصریح ,1970-5730 (رقم 378), وساماریا) (جودیا األمن بتعلیمات “أمر 27 بموجب

أرضهم وفي بیوتهم. على البقاء لطلب المدنیة االدارة الى الذهاب السنین مئات منذ هناك یعیشون الذین الفلسطینیین على بینما تصریح، اصدار أي أن یطلبوا بدون یرغبون، كما المنطقة
المتعددة. التدابیر التشریعیة عنصري فصل كجریمة منها و 2/د المادة 2/ج في تعّرف التي 1973 الثاني 30 تشرین المؤرخ في العنصري الفصل جریمة لقمع ومعاقبة الدولي العهد 28

.5 ,3 ,2 المواد العنصري، التمییز الحد من أنظر أیضًا میثاق المساس بحقوق احداها. تؤدي الى بحیث مختلفة عنصریة مجموعات على

عنصري فصل نظام یؤسس الجدار

اضطهادهم یتم األرض أبناء الفلسطینیین السكان ان بحجة األمن. العنصري نظامًا للفصل اسرائیل تخلق ان
الدارة الموضوعة التعلیمات .1948-47 منذ أغلبیتهم في المنطقة استقّرت الذین الفلسطینیین غیر لمصلحة

"االسرائیلیین"26 (1) من السكان: نوعین العملي بالتطبیق تخلق األخضر والخط الجدار بین تقع التي المنطقة
لألرض المغلق االعالن في تعریفهم تم الذین
إسرائیل مواطني بأنهم " التماس "منطقة  في

یملكون حق الذین وأولئك فیها  أو المقیمین
االسرائیلي، العودة قانون بموجب الجنسیة
الموضوعة تنطبق علیهم القیود ال وهؤالء

ولهم المنطقة، هذه في والمكوث الحركة  على
دخولها في والحریة المنطقة في التنّقل  حریة

بالتطبیق أي، – اآلخرین (2)  والخروج منها. و
أنواع جمیع الى –یحتاجون الفلسطینیین  العملي،

ان المنطقة.27 من والخروج لدخول  التصاریح
مغلقة عسكریة منطقة هي التماس"  "منطقة

ألجیال، هناك یعیشون الذین للفلسطینیین بالنسبة
حریة قید على أي بدون مفتوحة هي منطقة  بینما
یهود الدیاسبورا ذلك في بما ألي یهودي، التنقل

األول المجتمع فیه یكون تمییزي نظام إقامة تمت أنه أي وبالتالي، اسرائیل. في یسكنون ال الذین (المنفى)
تكون الذین األناس األحرار قبل من المسكونة المستوطنات بجانب للفلسطینیین، احتجاز مخیم في الفلسطینیین- –

األصل على المبنیة العادلة غیر والمعاملة الفصل اسرائیل. ان هذا بسكان الخاصة لتلك مساویة المدنیة حقوقهم
یعتبرغیر.28 و عنصري الناحیة القانونیة فصل من هي  القومي

•

•

•



حرب جریمة الجدار

العنصري الدولي لوقف جدار الفصل التدّخل

علیها جزائّیًا معاقب حرب جریمة واضح بشكل الجدار هو ان
"الهدم أن على ینص الذي االنساني القانون الدولي بموجب

خطیرًا" "انتهاكًا یعتبران النطاق"29 الواسعي للملكیة والمصادرة
حرب. جریمة وبالتالي الرابعة جنیف التفاقیة

الضفة شمال في المباني مئات تدمیر الى الجدار أدى اآلن حتى
مناطق الخلیل. في ومؤخرًا والقدس، لحم بیت  الغربیة وفي

تقع الصغیرة التي والكفر من القرى عددًا ان ذلك، باالضافة الى
مجتمعاتها الجزء األكبر من بأن اعالمها تم قد الجدار بجانب

یتم تدمیرها. سوف

الرابعة. جنیف اتفاقیة ,147 المادة 29

تطبیق على التأكید واجب علیهم یقع اسرائیل،  فیهم بما (1949) جنیف  اتفاقیات على الموّقعین كل ان
من 1 المادة بموجب االنساني الدولي القانون

األطراف "تتعهد  أن  على تنص التي العامة  األحكام 
احترامها وتكفل االتفاقیة هذه تحترم بأن السامیة

األحوال." جمیع في
الحقائق ورقة في  المقّدمة والحقائق المعلومات   ان
على تقع  وعلیه، الجدار، مشروعیة عدم تبّین  هذه 

مسؤولیة جنیف اتفاقیات على الموّقعة الدول  جمیع
ما الى الوضع واعادة بنائه بوقف للمطالبة  التدّخل

لوقف الوحیدة الطریقة هي وهذه علیه،  كان
الدولي. للقانون المتعددة الجدار انتهاكات


