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مركز القدس لحقوق اإلنسان

مقدمة
المواطن�ن  ببناء حاجز �فصل  العسكر�ة اإلسرائ�ل�ة  القوات  بدأت  في حز�ران ٢٠٠٢ 
االحتالل  قوات  تدعي  وقراهم.  ومدنهم  أهلهم  عن  المحتلة  الفلسط�ن�ة  األراضي  في 
الجدار ”األمني“ هو ضرورة عسكر�ة وإجراء أمني لحما�ة  اإلسرائ�ل�ة أن ما �سمى 
داخل  �ع�شون  الذ�ن  اإلسرائ�ل��ن  أمن  إلى ضمان  ادعاءاتهم-  �هدف- حسب  إسرائ�ل: 
حركة  على  الس�طرة  خالل  من  المحتلة،  األراضي  في  والمستوطن�ن  األخضر  الخط 

الفلسط�ن��ن داخل الخط األخضر والمستوطنات.
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بناء الجدار س�ؤثر سلب�ا على ح�اة آالف الفلسط�ن��ن. و�دعي القائمون على تخط�ط الجدار المسمى ”حاجز الفصل“ 
انه قائم على االحت�اجات األمن�ة بناء على طبوغراف�ة األرض، مع بذل الجهود الممكنة لتقل�ل الضرر الذي قد 
�ص�ب المواطن�ن من أصحاب األراضي إذا كان ذلك في اإلمكان. في الحق�قة، هناك أهداف س�اس�ة وود�موغراف�ة 

تحدد موقع وطر�قة بناء الجدار كما تقرر آثاره النهائ�ة.

ربما كان األثر األكثر ضررا في الجدار �تمثل في التدم�ر الهائل للممتلكات الفلسط�ن�ة١، والضم الفعلي لألراضي 
الفلسط�ن�ة الواقعة خلف الجدار لدولة إسرائ�ل.

الجدار المكون من طبقات متعاقبة من الجدران األسوار والمعوقات أألخرى مثل الخنادق واألسالك الشائكة، التي 
ل�س من السهل نقلها أو إزالتها، الهدف النهائي للجدار س�ؤدي إلى فصل الضفة الغرب�ة كل�ا عن المناطق اإلسرائ�ل�ة 
والمستوطنات داخل الضفة الغرب�ة، وال تختلف عن الس�اج الذي �ح�ط بالضفة الغرب�ة. في الحق�قة الجدار ال �س�ر 
على الخط األخضر الذي �ب�ن الحدود ب�ن المناطق اإلسرائ�ل�ة والضفة الغرب�ة، ولكنه �أتي بكل�ته داخل الضفة 
الغرب�ة، مارا خالل المناطق المحتلة وعازال عدة آالف من الفلسط�ن��ن عن أراض�هم، وآالفا آخر�ن عن بق�ة الضفة 
الغرب�ة. معنى ذلك، أن الخرق األساسي للقانون الدولي �تمثل في وضع حدود جد�دة مع الضفة الغرب�ة، وبالتالي، 

الضم الفعلي لألراضي المحتلة، والذي �عد غ�ر شرعي في قوان�ن الحرب والقانون اإلنساني الدولي.

اإلنسان والقانون  انتهاكات حقوق  �قوم على مجموعة كب�رة من  الجدار، مثله مثل االحتالل في س�اقه األوسع، 
الدولي. االنتهاكات تتضمن مبدأ العقوبة الجماع�ة. االست�الء على الملك�ة الخاصة من قبل قوة محتلة. هدم المنازل 
بهدف بناء الجدار. باإلضافة إلى انتهاك الحقوق اإلنسان�ة األساس�ة مثل الحق في العمل، حر�ة الحركة، وفصل 

الناس عن عائالتهم، وانتهاكات أخرى لحقوق اإلنسان األساس�ة.

هذه االنتهاكات المختلفة للقانون الدولي تشكل استمرارا منطق�ا ومتوقعا النتهاك المواث�ق الدول�ة. – خطة األمم 
المتحدة لعام ١٩٤٧ لتقس�م فلسط�ن، والتي ادت إلى احتالل فلسط�ن عام ١٩٤٨، وضم القدس. الجدار في حق�قته 
هو استمرار لعمل�ة االحتالل والضم،  فالجدار هو ضمان لضم المز�د من أراضي الضفة بشكل غ�ر معلن رسم�ا 
للمناطق اإلسرائ�ل�ة، وللح�لولة دون إمكان�ة إقامة دولة فلسط�ن�ة مستقلة وذات س�ادة في الضفة الغرب�ة وغزة، 
من خالل خلق وقائع على األرض تحول دون أ�ة إمكان�ة للتواصل الجغرافي ب�ن المناطق الفلسط�ن�ة. المستوى 

٧٦٧٧
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ذروة  هو  الجدار  بناء  المص�ر.  تقر�ر  في  الفلسط�ن��ن  حق  على  اعتداء  تشكل  للجدار  الدائمة  والطب�عة  الواسع 
س�اسة ”الفصل“ العنصر�ة في أصلها، والتي تهدف إلى إقامة نمط س�طرة مجتمع�ة وس�اس�ة على المنطقة لصالح 
المستوطن�ن، وعلى حساب سكانها األصل��ن. هذه الس�اسة أسوأ من س�اسة الفصل العنصري التي طبقت في جنوب 

إفر�ق�ا، والتي تمت إدانتها والتخلي عنها في النها�ة لكونها عنصر�ة وظالمة.

ال بد من ان �كون واضحا أن نظام االحتالل اإلسرائ�لي، الذي بلغ ذروته في بناء الجدار، �مثل أكثر من مجموع 
االنتهاكات التي �شملها، بل �ستمر ل�عزز على األرض وفي القانون نظاما اضطهاد�ا وغ�ر عادل وعنصري وغ�ر 

قانوني، من الضروري تذكر ذلك عندما نعدد انتهاكات مع�نة �تضمنها بناء الجدار والعمل ف�ه.

هذه الورقة ستفحص ما إذا كان بناء الجدار في المناطق المحتلة متوافقا مع التزامات إسرائ�ل كقوة محتلة تجاه 
”المحم��ن“ الواقع�ن تحت احتاللها، أي الفلسط�ن��ن في الضفة الغرب�ة وغزة، الواقع�ن تحت س�طرتها منذ احتالل 
عام ١٩٦٧. س�كون هناك إشارة بالتفص�ل إلى القانون الدولي، والقانون الدولي اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان 
الملزمة إلسرائ�ل كقوة محتلة. كما ستناقش الورقة حقوق وواجبات إسرائ�ل تحت القانون الدولي اإلنساني، ف�ما 

�تعلق بالخاضع�ن لس�طرتها، وهل �مكن اعتبار الجدار ضرورة عسكر�ة أم أنه مجرد خطوة س�اس�ة؟

بموجب  رسمي-  بشكل  ضمها  �تم  لم  المحتلة  األراضي  ان  بما 
القوان�ن  القدس،  باستثناء  إسرائ�ل،  دولة  اإلسرائ�لي –إلى  القانون 
تبقى سار�ة. مع س�طرة  االحتالل  المناطق عش�ة  السائدة في هذه 
قوات االحتالل اإلسرائ�ل�ة على هذه المناطق، فإن الغالب�ة العظمى 
من القوان�ن التي كانت سار�ة تم تعد�لها أو إلغاؤها بأوامر عسكر�ة. 
اإلسرائ�ل�ة  االحتالل  قوات  قامت  عام ١٩٦٧  االحتالل  بدا�ة  منذ 
بحقوق  المتعلقة  والعثمان�ة  األردن�ة  القوان�ن  من  العد�د  بتعد�ل 
هذه  العسكر�ة.  األوامر  خالل  من  باألراضي  �تعلق  ف�ما  الملك�ة 
التغ��رات أدت إلى نقل مساحات هائلة من األراضي لملك�ة الدولة، 
محدودة ألصحاب  تعو�ضات  لتقد�م  االحتالل  استعداد حكومة  مع 
هذه األراضي. مع أن تحو�ل ملك�ة األراضي كانت تتم على أسس 
مؤقتة إال أن مصادرة جم�ع األراضي تمت لصالح المستوطنات أو 
الشوارع االلتفاف�ة المخصصة للمستوطن�ن حصر�ا، مما أدى إلى 

تجر�د – غ�ر علني – للملك�ة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

خؤَّميهـخؤخإلَّإلٌّـمـخþ‰خميٌّـخ٠سالְקـ
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القانون اإلنساني الدولي مؤلف من اتفاق�ة ”الهاي ١٩٠٧“ ومواث�ق جن�ف لعام ١٩٤٩ وبروتوكوالتها.

هذه المواث�ق معا تحكم اإلدارة في فترات النزاع. مع إعطاء أهم�ة خاصة التفاق�ة جن�ف الرابعة المتعلقة بإدارة 
المناطق المحتلة ومعاملة المدن��ن تحت االحتالل.

بشكل خاص، تمنع مواث�ق ”الهاي“ مصادرة أمالك السكان في المناطق المحتلة، وتفرض على القوة المحتلة أن 
تحافظ على النظام العام والسالمة العامة. وتمنع العقوبات الجماع�ة. م�ثاق جن�ف الرابع �وفر الحما�ة للمدن��ن 
خالل النزاع. وتمنع، بشكل خاص، استعمال العنف ضد سكان المناطق المحتلة، أو اهانتهم، والتصرفات التعسف�ة 
أمن�ة في ظروف  المواث�ق ألسباب  بهذه  الخاصة٣، اإلخالل  الملك�ة  إلى حما�ة  باإلضافة  الجماع�ة٢،  والعقوبات 
الطوارئ لم �عد مقبوال ألن هذه المواث�ق وقعت ل�تم العمل بها في الحاالت الطارئة على خالف اتفاق�ات حقوق 

اإلنسان األخرى.

تبنت المحكمة اإلسرائ�ل�ة العل�ا قواعد ”الهاي“ لعام ١٩٠٧ كجزء من القوان�ن العرف�ة الدول�ة المطبقة في المحاكم 
اإلسرائ�ل�ة٤. إال أنها ادعت أنها التستط�ع تطب�ق االتفاق�ات الدول�ة حتى تسن ”الكن�ست“ ص�غة تشر�ع�ة لدمج 
بناء على  المحتلة جاء  المناطق  قواعد ”الهاي“ في  لتطب�ق  العل�ا  المحكمة  إقرار  المحلي.  التشر�ع  االتفاق�ة في 
كونها تحت القانون العرفي الدولي وتمت مراجعة ممارسات الدولة في المناطق المحتلة بناء على تعل�ماتها. خاصة 
بمصادرة  المحتلة  للقوة  تسمح  التي  ”الهاي“  قواعد  على  بناء  الملك�ة  بمصادرة  قامت  اإلسرائ�ل�ة  السلطات  أن 

لألغراض العسكر�ة في أوقات الحرب.٥

كان موقف الحكومة اإلسرائ�ل�ة الرسمي بالنسبة لم�ثاق جن�ف الرابع، إنه غ�ر قابل للتطب�ق الكلي في األراضي 
المحتلة، مع أن إسرائ�ل وقعت على الم�ثاق وأقرته. هذا الرأي اعتمد على أن اإلدارة األردن�ة و المصر�ة ألراضي 

الضفة والقطاع لم �كن معترفا بها عالم�ا من قبل.”فلم �كن هناك ك�ان ذا س�ادة“.٦

الدول�ة  المتحدة واللجنة  المحتلة رفضته األمم  الفلسط�ن�ة  المناطق  الم�ثاق على  هذا االدعاء بعدم إمكان�ة تطب�ق 
للصل�ب األحمر. ومن قبل إسرائ�ل��ن وخبراء في القانون الدولي. الصل�ب األحمر اعتبر أن ”م�ثاق جن�ف ال �أخد 
باالعتبار كون أحد األطراف  في الصراع ذا س�ادة. م�ثاق جن�ف �نطبق على كل الحاالت التي تحتل ف�ها مناطق 

ضمن س�اق صراع مسلح، بغض النظر عن وضع�ة هذه المناطق“.٧

في عام ١٩٩٠، مرر مجلس األمن القرار ٦٨١ الذي �لزم الحكومة اإلسرائ�ل�ة ”بقبول التطب�ق الكامل لم�ثاق 
المتحدة في قرارها  له�ئة األمم  العموم�ة  الجمع�ة  أكدت  المحتلة. في عام ٢٠٠١،  المناطق  الرابع“ على  جن�ف 
٦٠/٥٠ أن م�ثاق جن�ف الرابع �نطبق على المناطق الفلسط�ن�ة المحتلة بما ف�ها القدس، والمناطق العرب�ة المحتلة 

في العام ١٩٦٧.

في كانون األول ٢٠٠١، األطراف المتعاقدة العل�ا لم�ثاق جن�ف الرابع أكدت على أن الم�ثاق �نطبق على األراضي 
المحتلة، ودعت إسرائ�ل إلى التوقف عن البحث عن الثغرات في الم�ثاق، فالتدم�ر المكثف واالست�الء على األمالك 

ل�س مبررا بالضرورة العسكر�ة.

خ⁄إل�خ خلؤجلٍؤٌّـ مـ خ⁄إل�خإلٌّـ خؤجلٍؤٌّـ خؤخإلَّْـ مسİرָדءـ إلٌّـ َخ?ءٍؤٌّ خإل خلَ⁄إل�خَّْ َؤ سس
ؤÐال�İİָדָَדְקـخ٠
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بالنت�جة، فإن إسرائ�ل تطبق القوان�ن القضائ�ة في م�ثاق ”الهاي“ على الضفة الغرب�ة وقطاع غزة، ب�نما ترى أن 
م�ثاق جن�ف الرابع ال �نطبق عل�ها. كما أن إسرائ�ل ترفض تطب�ق قانون االحتالل بشكل عام على القدس.

بالرغم من الرفض اإلسرائ�لي المستمر لإلنطباق الرسمي لم�ثاق جن�ف الرابع على المناطق المحتلة، إال أنها ب�نت 
ن�تها على احترام بعض ”الخدمات اإلنسان�ة“ التي �نص عل�ها الم�ثاق دون أن تحدد ما هي، باإلضافة إلى أنه من 
غ�ر الواضح إلى أي مدى ستلتزم به في الممارسة. هذا اإلصرار على التنصل من مسؤول�تها في تطب�ق االتفاق�ة 

�أتي ضمن ن�تها االست�الء على األرض وطرد سكانها، ورفضها االعتراف باحتالل أراضي الغ�ر بالقوة.

المصدر الرئ�سي لقانون حقوق اإلنسان منصوص عل�ه في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر عن األمم 
االقتصاد�ة  الحقوق  حول  الدولي  العهد  و  والس�اس�ة  المدن�ة  الحقوق  حول  الدولي  العهد   ،١٩٤٨ عام  الممتحدة 

االجتماع�ة والثقاف�ة عام ١٩٦٦، تمثل األدوات القانون�ة الثالث لحقوق اإلنسان األساس�ة.

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان هو إعالن مبادئ ول�س اتفاق�ة ملزمة، ل�س مطلوبا من الدول المصادقة عل�ها، 
إسرائ�ل أقرت الم�ثاق�ن حول الحقوق الس�اس�ة والمدن�ة وحول الحقوق االقتصاد�ة و االجتماع�ة والثقاف�ة في عام 
١٩٩١، إال أنها أكدت أن هذه الحقوق ال تنطبق على األراضي الفلسط�ن�ة المحتلة، بالرغم من مصادقتها على 

المعاهدة.

إحدى األسس التي تعتمد عل�ها إسرائ�ل إلثبات عدم انطباق قوان�ن حقوق اإلنسان على إدارتها للمناطق المحتلة 
هي ان قانون حقوق اإلنسان �هتم بمعاملة الدولة لمواطن�ها داخل حدودها، ول�س بمعاملتها للغرباء، وال تنطبق 
خارج حدودها أو في حالة النزاع، مخالفة بذلك ادعاءها بأنها ل�ست قوة احتالل وقوان�نها األساس�ة التي ال تعترف 
بحدود لدولتها، فهي ال تقبل بتطب�ق قانون الحرب أو السلم رغم تناقض ادعاءاتها عند تبر�رها لكل حالة على حدة. 
اللجان القانون�ة التفاق�ات العهد الدولي للحقوق الس�اس�ة والمدن�ة رفضت هذا الموقف، باعتبار أن هذه الحقوق 
تنطبق على ”كل األفراد داخل أراضي الدولة وكل الخاضع�ن لقضائها“.٨ هذا �عني أن المواطن�ن من قوم�ة أخرى 
مشمول�ن في الم�ثاق وأن مسؤول�ة الدولة في حما�ة حقوق المواطن�ن ال تقتصر على أراض�ها بل تمتد لألفراد 
الخاضع�ن لقضائها،٩ بهذا المعنى فإن القضاء �عني القضاء اإلسرائ�لي خارج مناطقها والذي �متد إلى الناس في 
الضفة وغزة.١٠ اللغة هي نفسها في معظم معاهدات حقوق اإلنسان الرئ�س�ة،١١ وهي تضع األسس الحترام حقوق 

اإلنسان المستحقة لكل الناس المواطن�ن القوم��ن والغرباء.

ه�ئات األمم المتحدة المسؤولة عن مراقبة تطب�ق االتفاق�ات، أكدت في كل من لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان 
و لجنة األمم المتحدة للحقوق االقتصاد�ة واالجتماع�ة والثقاف�ة ولجنة مناهضة التعذ�ب ومنع التم��ز العنصري 
وغ�رها على أن كل دولة وقعت على االتفاق�ات ملزمة بتطب�قها على كل األشخاص الخاضع�ن لس�طرتها، بغض 

النظر عن قضا�ا الس�ادة.١٢ هذا �نطبق على الوضع الراهن في المناطق المحتلة.

ئـخ⁄إل�خْـخؤجلٍ خ⁄إل�ְקـسİرָדءـىخإلَّْـضَّئـخ⁄إل�خْـخؤجلٍؤָٌّדءـىخإلَّْـضذ ئَّئذألئخإلָדְקسİألئخإلָדְקسİرָדءىخإلَّْضَّئ  إل ءى İإلְקس⁄ ئ  إل ءى
Ðال�İָדَ خؤÐمـخلَ ?ء

ٌّ
خ٠سالְק ְק ָדְק? خؤ ְק َ İ

٨٠٨١
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الخاصة  الز�تون  وأشجار  الزراع�ة  األراضي  خاصة  األمالك،  من  هائلة  كم�ات  تدم�ر  إلى  أدى  الجدار  بناء 
والب�ارات والدف�ئات؛ األراضي الزراع�ة التي �عتمد عل�ها آالف الفلسط�ن��ن في بقائهم. قوات االحتالل اإلسرائ�ل�ة 
المرحلة األولى لوحدها  لبناء جدارها ”األمني“.  الفلسط�ن�ة  صادرت على األقل ١٤,٦٨٠ دونما من األراضي 

ستؤدي إلى مصادرة ما �ز�د على ١٢٠,٠٠٠دونم، أي ما �عادل ٢٪ من الضفة الغرب�ة.١٣

باإلضافة إلى األراضي المالصقة للجدار والتي تم اعتبارها ممنوعة على الفلسط�ن��ن، محول�نها إلى أراض عد�مة 
النفع. 

الملك�ة التي تتم مصادرتها تقع في منطقة محتلة وبالتالي لها الحق في الحما�ة وفقا للبند ٥٣ من م�ثاق جن�ف الرابع. 
كما أ، الملك�ة في المناطق المحتلة واجبة الحما�ة وفقا لقواعد ”الهاي“.

البند ٢٣(ج) لعام ١٩٠٧من قواعد ”الهاي“ �نص على أن تدم�ر أو است�الء على  تحت عنوان ”االعتداءات“ 
ممتلكات األعداء هو ممنوع، ”إال إذا كان متطلبا رئ�س�ا لضرورات الحرب“، في القسم الذي �تناول االحتالل 

هالءخـفزفءـ⁄Š0خִקָדالـٍألخـفزـهال ָדفءـ⁄Š0خִקָדالـٍألخـفزـهالָדٌخـيָדآلخ هالָדٌألخ ُّسŠخִק يָדآلخ خألخفزهالָדٌخ ال خִק ⁄
Ðال�İָד مـخلَ خؤÐخþألֻד خ٠سالְק?ء ְק ָד?ֻדؤمم خؤ ְקؤمخلَخ?ء َ İ

ف
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�مكن  ”ال  أنه  على  صر�ح  بشكل  �ؤكد  القواعد،  من   ٤٦ البند  العسكري، 
تستط�ع  ال  المحتلة  القوة  أن  �ب�ن   ٥٢ والبند  الخاصة“.  الملك�ة  مصادرة 

مصادرة الملك�ات إال إذا كانت ”الحت�اجات ج�ش االحتالل“. 

باإلضافة إلى ذلك، البند ٥٣ �ؤكد أن ج�ش االحتالل �ستط�ع أن �أخذ فقط 
الملك�ة القابلة للنقل والتابعة للدولة ألغراض عسكر�ة، ب�نما �تطلب البند ٥٥ 

من القواعد أن تكون إدارة المنطقة المحتلة ”متوافقة مع قواعد االستفادة“.

بالنسبة لم�ثاق جن�ف، البند ٥٣ �منع تدم�ر الملك�ة الحق�ق�ة أو الشخص�ة إال 
إذا كان هذا التدم�ر في غا�ة الضرورة بالنسبة للعمل�ات العسكر�ة. التعل�ق 
�عني:  بح�ث   ٥٣ البند  في  السابق  االستثناء  �فسر  الم�ثاق  على  الرسمي 
مع�نة  لملك�ات  الجزئي  أو  الكلي  بالتدم�ر  الق�ام  تستط�ع  المحتلة  ”القوى 
العسكر�ة  الضرورة  تتطلب  عندما  المحتلة  المناطق  في  العامة  للملك�ة  أو 
البند ٢٣  في  أصال  الموجود  الم�ثاق  من  البند ٥٣  ذلك“. جوهر  القصوى 
(ج) والبند ٤٦ باإلضافة إلى منع العقوبات الجماع�ة في البند ٥٠ من قواعد 

”الهاي“، هي أحكام القانون العرفي الدولي.١٤

المبرر�ن  غ�ر  األمالك  ومصادرة  المفرط  ”التدم�ر  الم�ثاق  و�عرف 
�عتبر  قانوني ومقصود“  بشكل غ�ر  بها  الق�ام  وتم   ) العسكر�ة  بالضرورة 
خرقا فادحا للقانون ضد األمالك التي �حم�ها الم�ثاق. حتى �كون هناك خرق 

”ال بد أن �كون التدم�ر والمصادرة مفرطا“.١٥

العثور عل�ها في قرارات  للملك�ة �مكن  القانون�ة  الحما�ة  أمثلة أخرى على 
المحكمة الجنائ�ة الدول�ة بالنسبة ل�وغوسالف�ا السابقة. المحاكمة قد تمارس 
المفرط  التدم�ر  المتهم�ن بخروقات فادحة في  أحكاما قضائ�ة على األفراد 
للملك�ة.١٦ كذلك بالنسبة للقرار القضائي في روما في محكمة الجنا�ات الدول�ة 
أكدت على حما�ة الملك�ة في القانون الدولي. البند ٨ من األحكام القضائ�ة 
اعتبارها  �جب   ١٩٤٩ لم�ثاق  الفادحة  الخروقات  أن  على  �ؤكد  روما  في 
جرائم حرب. بالتحد�د، البند ٨ (٢) (أ) (iv) �ب�ن أن الخرق الفادح للتدم�ر 
 ،(b) (xiii) (٢) المفرط وانتزاع الملك�ة هو جر�مة حرب. كما أن البند ٨
ف�ما عدا في حاالت  أن ”تدم�ر واالست�الء على ممتلكات األعداء –  �علن 
”للقوان�ن  شد�دا،  خرقا  �عتبر  الحرب“،  لالحت�اجات  القصوى  الضرورة 
وبالتالي  الدولي“،  المستوى  على  المسلح  الصراع  في  المطبقة  واألعراف 

جر�مة حرب.

٨٢٨٣
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ألوامر  تبعا  الخاصة  الملك�ة  مصادرة  تتم  الجدار  لبناء  الالزمة  األراضي  على  الحصول  أجل  من 
عسكر�ة �وقعها القائد العسكري في الضفة الغرب�ة بناء على االحت�اجات العسكر�ة واألمن�ة - وفقا 
لالدعاءات اإلسرائ�ل�ة. بشكل خاص، �قال أن الجدار األمني �هدف إلى منع منفذي العمل�ات العسكر�ة 

من الدخول إلى المناطق اإلسرائ�ل�ة.

�تم تمد�دها دون  العسكر�ة، في واجهتها، ستطبق حتى ٢٠٠٣ أو ٢٠٠٥، ولكن �مكن أن  األوامر 
حدود. بالرغم من إسرائ�ل لن تدع رسم�ا ملك�ة األرض التي �قام عل�ها الجدار لفترة غ�ر محدودة، إال 
أن أوامر المصادرة تدعي أن ”حق التملك الوح�د لها س�عطى لضابط األراضي في اإلدارة المركز�ة 
مكتب شؤون المناطق في وزارة الدفاع في اإلدارة المدن�ة“ و�ستمر هذا الوضع طالما كانت األوامر 
سار�ة المفعول. بن�ة الجدار الماد�ة الضخمة والتي تتجاوز في االرتفاع والضخامة جدار برل�ن، تدل 

على أنه لن �كون مجرد إجراء أمني مؤقت.

معظم األرض التي تمت مصادرتها كانت من مناطق تعتبر منطقة ”ج“ وفقا التفاق�ات أوسلو. ب�نما 
تنص االتفاق�ة المرحل�ة في عام ١٩٩٥ على أنه ال �سمح ألي من الطرف�ن بتغ��ر وضع�ة األرض 
حتى التوصل إلى تسو�ة نهائ�ة، كما ال �سمح بأي عمل قد �ؤدي إلى أن تكون نت�جة المفاوضات غ�ر 
منصفة ألحد الطرف�ن. الحكومة اإلسرائ�ل�ة لم تعتبر بناء المستوطنات أو الشوارع االلتفاف�ة كتغ��ر 

لمعالم األرض وفقا لالتفاق�ة.

وفقا للج�ش اإلسرائ�لي، األرض المح�طة بالجدار ستبقى مفتوحة أمام المالك�ن، ولكن �بقى للج�ش 
الحق في منع الدخول إلى األراضي ألسباب عسكر�ة أو أمن�ة. نعلم من خبرتنا السابقة مع االحتالل أن 
هذا استثناء �بتلع القاعدة، وب�نما من الممكن أن �تم إعطاء تصار�ح خاصة مؤقتة لألفراد للوصول إلى 
أراض�هم في بعض األوقات، إال أن إمكان�ة الوصول هذه تبقى مؤقتة و�مكن إ�قافها بسرعة وتصبح 

أداة للس�طرة على الناس بدال من أن تعكس حقهم في الوصول ألراض�هم.

البند ٥٢ من قواعد ”الهاي“ �سمح بمصادرة الملك�ة في المناطق المحتلة إذا ”كانت الحت�اجات ج�ش 
الجدار ”األمني“، تخفق في  التي س�قام عل�ها  المتعلقة باألرض  الملك�ة  االحتالل“. أوامر مصادرة 
ذلك فالجدار ال �بنى على أساس ”احت�اجات ج�ش االحتالل“ بل لخدمة س�اسة الفصل والس�طرة على 
أألراضي التي تقوم بها الحكومة اإلسرائ�ل�ة. لقد ثبت أنه ب�نما قد �كون حجز األراضي التي �قام عل�ها 
الجدار مؤقتا من الناح�ة الرسم�ة. إال أن المقصود والتأث�ر �دالن على مصادرة دائمة، وبالتالي البد 

من التعامل معها بناء على هذا األساس.

البند ٥٣ �تناول التدم�ر غ�ر المشروع للملك�ة ول�س المصادرة غ�ر المشروعة لها. ال �مكن اعتبار 
أي من مصادرة أو حجز الملك�ة كتدم�ر، ومع هذا فإن األرض التي تمت مصادرتها أو حجزها ل�ست 

مستثناة من منع تدم�ر الممتلكات المذكورة في البند ٥٣.

خؤŠšٍ‰طـخؤه�ئŠְُّקـخ⁄Š0خִקָדالָדְק
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البند ٥٣ من م�ثاق جن�ف الرابع �منع تدم�ر األمالك الع�ن�ة أو الشخص�ة على �د قوات االحتالل ف�ما 
عدا عندما �كون هذا الهدم بغا�ة الضرورة للعمل�ات العسكر�ة. كذلك البند ٢٣(g)  من قواعد ”الهاي“ 
�نص على أن تدم�ر أو االست�الء على ملك�ة الشعب الواقع تحت االحتالل ”ممنوع حتما“ إال إذا كان 

”مطلوب للضرورات الحرب“.

الضرورة العسكر�ة تعني المتطلبات الالزمة لإلجراءات الضرور�ة لتحق�ق أهداف الحرب، والتي 
�جب أن تكون إجراءاتها متوافقة مع قوان�ن وأعراف الحرب.١٧ س�ادة قانون الصراع المسلح ال �مكن 
الحكم  في  بوضوح  عل�ها  منصوص  اإلمكان�ة  ”هذه  كانت  إذا  إال  العسكر�ة  الضرورة  عن  فصلها 

المعني“.١٨

المراجع الرسمي لم�ثاق جن�ف الرابع �حذر من أن ”أ�ة محاوالت ملتو�ة ف�ما �تعلق بالبند المتعلق 
أ�ان  ب�ن  الم�ثاق“.  عل�ه  �نص  الذي  المنع  تتجاوز  أن  المحتلة  للقوى  س�سمح  العسكر�ة  بالضرورة 
براونلي أنه بما أن الدولة هي التي تحدد الضرورة العسكر�ة فهي الحكم على الحالة ”الضرورة تبدو 

وكأنها النافذة لوجود مبرر“.١٩

الممارسات اإلسرائ�ل�ة أكدت توقعات لجنة الصل�ب األحمر وعدد من األكاد�م��ن ح�ث أنها بررت 
العد�د من األعمال غ�ر المشروعة التي �قوم بها جهازها العسكري في المناطق المحتلة باالدعاء أن 
الملقى على  الثقل  أنه في عام ١٩٦٣ أن  العسكر�ة. و�ب�ن براونلي  هذه األعمال تطلبتها الضرورة 
عاتق ”الضرورة“ تضاءل مع نمو سلطات القانون الدولي. هذا صح�ح إذا ما أخذنا باالعتبار األحكام 
الدول�ة بحق حكومة رواندا و�وغوسالف�ا السابقة. أو الحالة القضائ�ة  التي اتخذتها المحاكم الجنائ�ة 

لروما في محكمة الجرائم الدول�ة.

ولكن الجدار ال �هدف إلى تحق�ق هز�مة عسكر�ة “لألعداء”، الجدار �تم بناؤه في مناطق محتلة لحما�ة 
المدن��ن اإلسرائ�ل��ن في المناطق اإلسرائ�ل�ة، وفي المستوطنات بدال من أن �كون إجراء عسكر�ا 
�عمل على تقو�ة الج�ش اإلسرائ�لي. الهدف األساسي من الجدار تدع�م قبضة إسرائ�ل على الضفة 

الغرب�ة.

باإلضافة إلى هذا،  من الصعب التصور أنه من الممكن اعتبار الجدار ضرورة عسكر�ة عندما تقوم 
القوات اإلسرائ�ل�ة بممارسة الس�طرة العسكر�ة على كل مد�نة فلسط�ن�ة من خالل الحواجز العسكر�ة 

ومنع التجول واإلغالق.

كما ال تستط�ع السلطات اإلسرائ�ل�ة تبر�ر ممارساتها بالضرورة العسكر�ة ألن بناء الجدار �نتهك عدة 
قواعد من القوان�ن اإلنسان�ة الدول�ة التي أشرنا إل�ها مسبقا. تدم�ر الملك�ة �نتهك حق الشعب الفلسط�ني 

المنصوص عل�ه في القانون اإلنساني العالمي. 

إن األذى الالحق بالمدن��ن الفلسط�ن��ن مع تدم�ر األرض الزراع�ة ومصادر الم�اه، وفرض اإلغالق 

خلآلسالئ ـ سجلح ال سجلخ0سَسخصخس ًال سسح س ًال خس سالئخسسخ خل جل
ٍ‰طـخؤه�ئŠأل٥‰ـرخؤ š٥ُّ‰ـرخؤŠ Ššط

٨٤٨٥
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على المناطق القر�بة من الجدار باإلضافة إلى الضم غ�ر الرسمي لألراضي في المناطق المحتلة غرب الجدار 
�ب�ن أن األذى الذي لحق باألشخاص ”المفروض“ حما�تهم وملك�تهم �صبح جل�ا، وأقوى من الزعم القائم على 

”الضرورة العسكر�ة“ للجدار ”األمني“.

فوق كل هذا، سمة دائمة من سمات إقامة الجدار أن المستوطن�ن في الضفة الغرب�ة س�تمكنون من عبوره بسهولة 
إلى المناطق اإلسرائ�ل�ة.ب�نما س�تم منع غ�ر ال�هود من عبور الجدار، كما س�تمكن اإلسرائ�ل�ون من تجاوز الجدار 
إلى المناطق الفلسط�ن�ة المحتلة، ب�نما لن �تمكن العرب من المناطق المحتلة (وربما من إسرائ�ل نفسها) من الدخول 
إلى نفس المناطق. نقاط العبور على الجدار في كال االتجاه�ن ستكون مراقبة بناء على أسس س�اس�ة –عنصر�ة.هذا 
هو بالضبط وضع الجدار في غزة ال�وم.المستوطنون اإلسرائ�ل�ون وداعم�هم �دخلون قطاع غزة و�غادرونه وفق 
رغبتهم. أما العرب من غزة ومن القدس الشرق�ة والضفة الغرب�ة وحتى من المناطق اإلسرائ�ل�ة فإنهم �حتاجون 

إلى موافقة أمن�ة خاصة ل�سمح لهم بالمرور.

أخ�را، المحاكم اإلسرائ�ل�ة قامت بمراجعة النواحي األمن�ة لألعمال العسكر�ة اإلسرائ�ل�ة في المناطق المحتلة. 
العل�ا  المحكمة  الجدار.  في  المتعلق  العسكري  لألمر  مشابها  العسكري  األمر  كان  مور�ه،  أ�لون  حالة  في  مثال، 
اإلسرائ�ل�ة أعلنت أن األمر العسكري بحجز األرض الفلسط�ن�ة غ�ر ساري المفعول في هذه الحالة، على أساس 
أنه وفقا لقانون اإلدارة اإلسرائ�لي فإن األسباب الس�اس�ة هي أسس غ�ر مناسبة إذا كانت هي الهدف الرئ�سي وراء 
القرار العسكري. في القرار المتعلق بحالة ألون مور��ه رأت المحكمة أن االعتبار الرئ�سي وراء القرار العسكري 

كان س�اس�ا، وبالتالي حتى لو كان الج�ش مساندا للقرار على أساس عسكري فالقرار �عتبر الغ�ا.

في الحق�قة، التأث�ر الفعلي للجدار هو ضمان أن المز�د من أراضي الفلسط�ن��ن س�تم ضمها بشكل غ�ر رسمي، 
والقضاء على إمكان�ة إقامة دولة فلسط�ن�ة مستقلة وذات س�ادة في الضفة الغرب�ة وغزة من خالل الح�لولة دون 
تقر�ر  في  الفلسط�ن��ن  حق  على  اعتداء  تشكل  للجدار  الدائمة  والطب�عة  الضخم  الحجم  مناطقي.  تواصل  وجود 

مص�رهم.

 

١ - حوالي ١٤,٦٨٠ دونما من أراضي الضفة الغرب�ة  الزراع�ة األكثر خصوبة س�تم تدم�رها في المرحلة األولى من 
البناء، وعلى األقل ١٢١,٠٠٠ أخرى س�تم عزلها عن مجتمعاتها.

٢ - الم�ثاق الرابع المتعلق بقوان�ن وأعراف الحرب حول األرض وضمها: القواعد المتعلقة بقوان�ن وأعراف الحرب حول 
األرض، “الهاي”، ١٨ تشر�ن أول ١٩٠٧، (قواعد الهاي) ن البنود ٤٣، ٤٦، ٥٠، و ٥٥.

٣ - الم�ثاق iv، المتعلق بحما�ة المدن��ن في وقت الحرب، جن�ف، ١٢ آب ١٩٤٩، (م�ثاق جن�ف الرابع)، البنود ٢٧، ٣٣، 
و٥٣.

 HCJ606/78 Suleiman Tawfiq Ayyub et al. v. Minister of Defense Et al., at 6:(1978)  -  ٤
33(2)PD 113;9 Isr YHR (1979)337

(g)٥ - قواعد الهاي، البند ٢٣

اإلسرائ�لي  السالم  اتفاق�ات  و  الدولي  القانون  أوسلو.  ”اتفاق�ات  واتسون،  ر.  ج�فري.  المثال،  سب�ل  على  أنظر   -  ٦
جن�ف  اتفاق�ات  من   (٢) و   (١)٢ البند  كذلك  انظر   .٣٤ أكسفورد، ٢٠٠٢،  أكسفورد،  جامعة  منشورات  –الفلسط�ني“، 
الرابعة. السبب وراء مثل هذه التفس�رات �كمن في فكرة ”شرع�ة الس�ادة“ منطق إسرائ�ل أن طرف من أطراف اتفاق�ة 
جن�ف �ستط�ع احتالل وغزو دولة ل�ست طرفا في الم�ثاق، أو منطقة ذات شعب التي تعتبر terra nullius وإدارة االحتالل 
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بغض النظر عن اتفاق جن�ف. هذا التفس�ر ال �توافق مع الهدف اإلنساني للم�ثاق، والمع تعل�ق بكت�ت Pictet على البند 
٢ ”في حالة إعالن الحرب أو الصراع المسلح، �دخل الم�ثاق في القوة، حق�قة أن منطقة طرف أو آخر من المتنازع�ن �تم 
احتاللها الحقا خالل االعتداءات ال �ؤثر على ذلك بأي حال من األحوال، السكان في المناطق المحتلة �تحولون إلى محم��ن 

عند وقوعهم تحت سلطة االحتالل“. انظر ج. واتسون، -٩١٣٨

٧ - انظر داف�د كرتزمر، احتالل العدالة: المحكمة العل�ا في إسرائ�ل والمناطق المحتلة‘ (ساني ، ألبان�ا، ٢٠٠٢) ٣٣-٤.

٨ - البند ٢ (١) لجنة الصل�ب األحمر الدولي.

٩ - ج. واتسون.  سوبرا رقم ٢، ١٧٤

١٠ - االتفاق�ة المرحل�ة حول الضفة الغرب�ة وغزة، ٢٨, أ�لول ١٩٩٥. الملحق الرابع، البند ١ (٧) (a). ”إسرائ�ل لد�ها... 
قضاء جنائي متوافق مع قوان�نها المحل�ة حول المضا�قات المقترفة في مناطق السلطة ضد إسرائ�ل أو اإلسرائ�لي“. انظر 

.E ج. واتسون. سوبرا رقم ٧,١٧٤ وملحق

١١ - انظر CAT بند ١(١)، الم�ثاق األوروبي حول حقوق اإلنسان، ٤ تشر�ن الثاني ١٩٥٠, البند ١.

  CCPR/C/79/ Add.93 ،١٢ - ”مالحظات ختام�ة للجنة حقوق اإلنسان: إسرائ�ل ٩٨/٨/١٨“، لجنة حقوق اإلنسان
ن(١٨آب ١٩٩٨) ومالحظات نهائ�ة للجنة الحقوق االقتصاد�ة واالجتماع�ة والثقاف�ة: إسرائ�ل. ٩٨/١٢/٠٤، اللجان للحقوق 

االقتصاد�ة االجتماع�ة والثقاف�ة، E/C.12/1Add27 ن(٤ كانون األول ١٩٩٨)

الفلسط�ن�ة غ�ر الحكوم�ة. PENGON / حملة  الب�ئ�ة  المنظمات  ١٣ - انظر مثال ”اعرف الحقائق عن الجدار“ شبكة 
مقاومة جدار الفصل العنصري على موقع االنترنت: 

http://www.pengon.org/wall/fact-march2003.pdf

١٤ -ت�ودور م�رون، ”حقوق اإلنسان والقوان�ن اإلنسان�ة كقوان�ن عرف�ة“ كالرندون للنشر ١٩٨٩, ٤٦-٧

١٥ - ج�ن. س. بكت�ت. ”مراجعة: م�ثاق جن�ف الرابع،“ اللجنة الدول�ة للصل�ب األحمر، جن�ف، ١٩٥٨، ٦٠١

١٦ - في القض�ة Kordic اعتبرت محكمة الجرائم الدول�ة أن التدم�ر المفرط للملك�ة غ�ر مبرر بالضرورة العسكر�ة، 
  (g)للقض�ة الذي �علن الخروقات الفادحة لم�ثاق حن�ف جر�مة حرب. المحكمة اعتبرت أنه ب�نما البند ٢٣ (d)تحت بند ٢
من قواعد الهاي �شمل كل الممتلكات في المنطقة المتورطة في الحرب، فإن متطلب الحما�ة المنصوص عل�ه في البند ٥٣ 

من م�ثاق جن�ف الرابع �ضع واجبا إضاف�ا على القوة المحتلة.  

.Kordic and Cerkez IT-١٤/٢—٩٥ “Lasva Valley” Trial Chamber III, ٢٦Feb. ٢٠٠١, para.٣٣٧

١٧ - اللجنة الدول�ة للصل�ب األحمر، مراجعة على البروتوكوالت اإلضاف�ة لعام ١٩٧٧ لم�ثاق حن�ف الرابع لعام ١٩٤٩، 
نشر مارت�نوس ن�خوف، جن�ف، ١٩٨٧، ٣٩٣

Ibid - ١٨

١٩ - إ�ان براونلي”القانون الدولي واستخدام قوة الدول“، كالرندون للنشر، أكسفورد، ١٩٦٣،٤٨

٨٦٨٧
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