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ملخص: 
للق�شية  االإن�شاين  الدويل  القانون  اأهمية  على  ال�شوء  ت�شليط  اإىل  الدرا�شة  هذه  تهدف 
الفل�شطينية، كونه االإطار القانوين الناظم للعالقة بني ال�شعب املحتل و�شلطة االحتالل، واإىل 
االأر�ص  على  االإن�شاين  الدويل  القانون  انطباق  من  الفل�شطيني  املوقف  على  ال�شوء  ت�شليط 
الف�شائل  وموقف  الفل�شطيني،  ال�شيا�شي  اخلطاب  يف  اأهميته  وبيان  املحتلة،  الفل�شطينية 
الفل�شطينية منه. كذلك تركز الدرا�شة على بيان املواقف االإ�رسائيلية املختلفة من انطباق 
التي  التغريات  ظل  يف  خا�شة  املحتلة،  الفل�شطينية  االأر�ص  على  االإن�شاين  الدويل  القانون 
االإ�رسائيلي من  واالن�شحاب  العام 1993،  اأو�شلو يف  اتفاق  بعد  الواقع  اأر�ص  ح�شلت على 
قطاع غزة عام 2005، كما تتناول الدرا�شة الو�شع القانوين لالأر�ص الفل�شطينية املحتلة 
بعد قبول فل�شطني دولة غري ع�شو يف االأمم املتحدة، وكيف ميكن اال�شتفادة من القانون 

الدويل االإن�شاين ل�شالح الق�شية الفل�شطينية. 
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International Humanitarian Law 
in the Palestinian/ Israeli Context

Abstract: 

This study highlights the importance of International Humanitarian 
Law to the Palestinian cause, as the legal framework that governs relations 
between the occupying power and the people under occupation. It analyzes 
the various Palestinian positions on the applicability of International 
Humanitarian Law in the Occupied Palestinian Territories, and indicates its 
importance in the Palestinian political discourse. It also analyze the different 
Israeli positions on the applicability of that law in the Occupied Palestinian 
Territories, especially in light of changes that took place on the ground after 
the Oslo Agreement in 1993, and the Israeli withdrawal from the Gaza Strip 
in 2005. The study also tackles the legal status of the Occupied Territories 
in the aftermath of the acceptance of Palestine as a non-member state at 
United Nations, and how the Palestinians can take advantage of international 
humanitarian law for the benefit of the Palestinian cause.
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مقدمة: 
احلياة  ن�شاأة  منذ  االإن�شاين،  الواقع  يف  الثابتة  احلقائق  اإحدى  ال�رساع  ظاهرة  ظلت 
الأ�شباب  النزاعات  وكرثة  باحلروب  القدم  منذ  الدولية  العالقات  ات�شمت  وقد  االأر�ص.  على 
والرغبة  املوارد،  على  وال�شيطرة  االإرادة،  يف  واالختالف  امل�شالح،  ت�شارب  منها:  عديدة 
يف ال�شيطرة اال�شتعمارية باإحالل �شعب حمل �شعب اآخر كما هو حال االحتالل االإ�رسائيلي 
لالأر�ص الفل�شطينية، واختالف الدين، والعرق، واالأيديولوجيا، وحديثًا ظهر م�شطلح احلرب 
على االإرهاب. . . الخ. ومل يكن ما مينع وقوع احلرب بني الدول، اإال اأن م�شاألة تنظيم احلروب 
كانت موجودة منذ القدم، حيث �شاهمت معظم احل�شارات والديانات ال�شماوية يف تنظيم 

�شلوك املتحاربني يف اأثناء احلروب. 
اأ�شبحت احلروب بعد الثورة ال�شناعية وما تبعها من تقدم يف �شناعة االأ�شلحة، اأكرث 
اإيالمًا واأ�شد فتكًا من ذي قبل. لقد لقّنت احلربان العامليتان االأوىل والثانية الب�رسية درو�شًا 
كبرية ملا اأحلقته من كوارث ب�رسية ومادية يف الدول التي �شاركت فيهما. وخالل 31 عامًا 
)1914 – 1945( خ�رس العامل اأكرث من مائة مليون �شخ�ص، وفقد ماليني النا�ص منازلهم 
وم�شادر عي�شهم، ما حدا باالأمم اإىل التفكري يف قوننة احلرب، بعد اأن كانت و�شيلة م�رسوعة 
لف�ص املنازعات الدولية. ويف هذا ال�شياق جاء ميثاق االأمم املتحدة يف العام 1945 ليوؤكد 
على عدم م�رسوعية ا�شتخدام القوة يف العالقات الدولية، اإال يف حاالت الدفاع عن النف�ص، 
التخاذ   1949 لعام  االأربعة  جنيف  اتفاقيات  جاءت  كذلك  االأمن.  جمل�ص  من  بتكليف  اأو 
العرب والدرو�ص من املعاناة االإن�شانية التي حلقت بالب�رسية خالل احلرب العاملية الثانية، 
وو�شعت عدداً من القواعد واالأحكام ل�شبط �شلوك املتحاربني، وخ�ش�شت االتفاقية الرابعة 

)الأول مرة( حلماية املدنيني زمن احلرب. 
وعلى الرغم من التطور الذي حلق بقانون احلرب Jus in� bello، وهو القانون املتعلق 
بتنظيم �شلوك املتحاربني يف اأثناء احلرب وبعدها اإذا ما وقع احتالل، وقانون اإعالن اأو منع 
القانون املخت�ص بفح�ص �رسعية احلرب، فاإن احلروب  احلرب »“Jus Ad� bellum، وهو 
مل تتوقف، ومعاناة الب�رسية نتيجة للحروب مل تنته. �شحيح اأن عدد احلروب ذات الطابع 
الدويل قد تناق�ص يف الفرتة التي اأعقبت احلرب العاملية الثانية مقارنة بالفرتة ال�شابقة، 
اإال اأن ارتفاعًا م�شطرداً قد طراأ على احلروب ذات الطابع الداخلي )احلروب االأهلية( . وعليه 
الداخلية،  امل�شلحة  النزاعات  يف  املتحاربني  �شلوك  لتنظيم  مبحاولة  الدويل  املجتمع  قام 
وكان ذلك يف املادة الثالثة امل�شرتكة التفاقيات جنيف االأربعة لعام 1949، الربوتوكول 
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االإ�شايف الثاين التفاقيات جنيف االأربعة الذي �شدر نتيجة جهود املوؤمتر الدويل الذي عقد 
يف جنيف يف العام 1977. 

قامت قوات االحتالل االإ�رسائيلي ب�شن عمليات ع�شكرية وا�شعة على الدول العربية يف 
�شيناء امل�رسية، وال�شفة  �شبه جزيرة  اأثرها  العام 1967، واحتلت على  �شهر حزيران من 
الغربية مبا فيها القد�ص، وقطاع غزة، ومرتفعات اجلوالن ال�شورية. ويف عام 1982 خرجت 
اإ�رسائيل من �شبه جزيرة �شيناء ما عدا طابا التي ان�شحبت منها عام 1989. ويف عام 1993 
وقّعت منظمة التحرير الفل�شطينية ما يعرف باتفاق اأو�شلو مع احلكومة االإ�رسائيلية، وتكون 
والذي  الفل�شطينية،  الوطنية  ال�شلطة  با�شم  يعرف  املحتلة  االأر�ص  يف  جديد  �شيا�شي  ج�شم 
بفل�شطني دولة غري ع�شو يف  املتحدة  االأمم  اعرتاف  بعد  فل�شطني  اإىل حكومة دولة  حتّول 
االأمم املتحدة يف عام 2012، واأخذت ال�شلطة �شالحيات اأمنية ومدنية يف بع�ص املناطق 
على  اأبقت  لكنها  غزة،  قطاع  من  اإ�رسائيل  ان�شحبت   2005 عام  ويف  املحتلة.  الفل�شطينية 
اجلوي  املجال  وعلى   ، رفح(  معرب  )با�شتثناء  واملعابر  احلدود،  على  املطلقة  �شيطرتها 

والبحري. 

مشكلة الدراسة: 
اأي  على  تطبيقها  يتوجب  التي  القانونية  املنظومة  االإن�شاين  الدويل  القانون  ي�شكل 
اأر�ص حمتلة، وهوبذلك ي�شكل االإطار القانوين الذي يحكم �شلوك قوة االحتالل احلربي، التي 

ت�شيطر فعليًا على االأر�ص، وناظمًا للعالقة بينها وبني ال�شعب املحتل. 
الفل�شطينية  العالقات  ويف  الفل�شطينية،  ال�شاحة  على  التغريات  من  العديد  حدث 
االإ�رسائيلية منذ احتالل اإ�رسائيل لالأر�ص الفل�شطينية يف العام 1967. ومن اأبرز املحطات 
التي مّرت خاللها تلك العالقة: اتفاق اأو�شلو بني منظمة التحرير الفل�شطينية، ودولة اإ�رسائيل 
الفل�شطينية، ثم االجتياح االإ�رسائيلي  ال�شلطة الوطنية  عام 1993، وما نتج عنه من قيام 
االن�شحاب  ثم  والتو�شع،  ال�شم  جدار  بناء  ثم  االأق�شى،  انتفا�شة  بداية  يف  »اأ«  ملناطق 
اأواخر  غزة  قطاع  على  االإ�رسائيلي  العدوان  ثم   ،2005 عام  غزة  قطاع  من  االإ�رسائيلي 
العام 2008، ومن هذا املنطلق ترّكز هذه الدرا�شة على امل�شكلة البحثية االآتية: ما االآثار 
القانونية لتلك التغريات من منظور القانون الدويل االإن�ساين، كاإطار قانوين 
الطرفني  موقف  وما  االحتالل،  و�سلطة  املحتل،  ال�سعب  بني  للعالقة  ناظم 
اُ�ستخدم  الدويل من ذلك، وكيف  واالإ�رضائيلي، وكذلك املجتمع  الفل�سطيني 

لتدعيم املواقف ال�سيا�سية لكال الطرفني؟ 
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منهجية الدراسة: 
بني هذا البحث على املنهجية التحليلية، ويف هذا ال�شياق حلل الباحث ن�شو�ص القانون 
الدويل االإن�شاين وقواعده لبيان االآثار القانونية لو�شعية االأر�ص الفل�شطينية املحتلة التي 
نتجت عن التغريات التي طراأت على اأر�ص الواقع منذ بداية االحتالل االإ�رسائيلي عام 1967، 
كذلك ا�شتعر�ص الباحث م�شمون املواقف الر�شمية وغري الر�شمية الفل�شطينية واالإ�رسائيلية 
وحّللها، كذلك تلك املتعلقة باملجتمع الدويل التي تطَرقت اإىل الو�شعية القانونية لالأر�ص 
الفل�شطينية املحتلة بعد تلك التغريات، كذلك تبيان مدى اأهمية القانون الدويل االإن�شاين يف 
اخلطاب الذي �شاحب تلك املواقف، واال�شتفادة من اآلياته خلدمتها. وما ميّيز هذه الدرا�شة 
عن غريها من الدرا�شات ذات العالقة هو املزيج القانوين وال�شيا�شي الذي ت�شمنه التحليل. 

األرض الفلسطينية يف منظور القانون الدولي اإلنساني، الوضع القانوني 
لألرض الفلسطينية احملتلة: 

قد يت�شاءل بع�شهم عن طبيعة العالقة بني فل�شطني واإ�رسائيل، اإال اأنه ال يوجد م�شطلح 
بع�ص  ترى  ف�شيا�شيًا  واإ�رسائيل،  فل�شطني  بني  العالقة  هذه  طبيعة  يحدد  واحد  �شيا�شي 
الف�شائل اأن اإ�رسائيل هي عدو للفل�شطينيني يجب الق�شاء عليها، وبع�شها االآخر يراها دولة 
جارة، وبع�شها يراها طرفًا اأو �رسيكًا يف عملية ال�شالم. . . اإلخ، اإال اأنه من الناحية القانونية 

فاالأمر خمتلف. 
حدد القانون الدويل االإن�شاين العالقة بني اإ�رسائيل وفل�شطني بطريقة واحدة مفادها 
اإ�رسائيل  اأن فل�شطني )ال�شفة العربية مبا فيها القد�ص وقطاع غزة( هي اأر�ص حمتلة، واأن 
اليومية للمدنيني، واحلفاظ على  ال�شالحيات الإدارة احلياة  هي �شلطة احتالل، لها بع�ص 
املعادلة  �شيادة، وعلى �شوء هذه  ذات  ب�شلطة �رسعية  لي�شت  لكنها  الع�شكرية،  قواتها  اأمن 

القانونية حُتَكم العالقة بني قوة االحتالل وال�شعب اخلا�شع الحتاللها. 
ي�شمى  ما  اأو  االإن�شاين  الدويل  القانون  من  مهمًا  جزءاً  احلربي  االحتالل  قانون  يعد 
قانون احلرب اأو القانون الدويل للنزاعات امل�شلحة، والتي حتكم قواعده العرفية واملكتوبة 
عالقتها  وحتدد  الفعلية،  �شيطرتها  عليها  متار�ص  التي  االأر�ص  يف  املحتلة  القوة  �شلوك 
لعام  الربية  احلرب  بقوانني  املتعلقة  الهاي  الئحة  وتعد  الحتاللها.  اخلا�شع  بال�شعب 
1907 واأعرافها، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ب�شاأن حماية املدنيني زمن احلرب، 
االأول لعام 1977 م�شادر قانون االحتالل احلربي. وتفر�ص هذه  االإ�شايف  والربوتوكول 
االتفاقيات التزامات قانونية على دولة االحتالل، لذا يتوجب عليها الوفاء بالتزاماتها )1( . 
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اأنه ممار�شة ال�شلطة الفعلية جلي�ص  وقد عّرف قانون االحتالل احلربي االحتالل على 
العدو على اأر�ص ال تعود له، بعد اأن تكون قد اجتازت حدود اإقليم دولة اأخرى، وحققت انت�شاراً 
ع�شكريًا على قواتها، وجنحت يف ا�شتبعاد احلكومة ال�رسعية فيها، وممار�شة ال�شلطة الفعلية 
وذلك من خالل فر�ص النظام على االأرا�شي املحتلة واإدارة �شوؤونها املختلفة وت�شيريها )2( . 
وحدد القانون انتهاء حالة االحتالل بان�شحاب القوة املحتلة من اأرا�شي االإقليم املحتل، اأو 
اأن ُتدفع اإىل اخلروج منه، وتّوقفها عن ممار�شة ال�شيطرة الفعلية على اأرا�شي العدو، واإعادة 

ال�شلطة العامة اإىل الدولة ال�شيادية )3( . 
احلربي،  االحتالل  لقانون  االأ�شا�شية  القواعد  لعام 1907  وقد و�شعت الئحة الهاي 
�شلطة  واجب  على  اأكدت  التي   ،56  –  42 املواد  يف  الالئحة  من  الثالث  الق�شم  يف  وذلك 
االحتالل يف حتقيق االأمن والنظام العام و�شمانه، واحرتام القوانني ال�شارية يف االأر�ص 
تعد دولة  املدنيني وممتلكاتهم، وال  ال�شكان  ، واحرتام حقوق   )4( االحتالل  املحتلة ع�شية 
االحتالل نف�شها �شوى م�شوؤول اإداري عن املوؤ�ش�شات واملباين العمومية، والغابات، واالأرا�شي 
الزراعية التي متتلكها دولة البلد اخلا�شع لالحتالل، كما ينبغي على �شلطة االحتالل �شيانة 

هذه املمتلكات واإدارتها وفقًا لقواعد االنتفاع )5( . 
انطباقها يف جميع حاالت االحتالل  الرابعة  اتفاقية جنيف  اأكدت  اأخرى  من ناحية 
اجلزئي، اأو الكلي، الإقليم اأحد االأطراف ال�شامية املتعاقدة، حتى لو مل يواجه هذا االحتالل 
الذين  اأولئك  هم  حتميهم  الذين  االأ�شخا�ص  اأن  االتفاقية  اأكدت  كما   .  )6( م�شلحة  مقاومة 
يجدون اأنف�شهم يف حلظة ما وباأي �شكل كان، يف حالة قيام نزاع اأو احتالل، حتت �شلطة 
طرف يف النزاع لي�شوا من رعاياه اأو دولة احتالل لي�شوا من رعاياها )7( . وعليه فاإن ال�شكان 
دولة  وتلتزم  االتفاقية،  هذه  مبوجب  املحميني  االأ�شخا�ص  من  هم  الفل�شطينيني  املدنيني 
االحتالل باأحكام املواد التالية من االتفاقية: من 1 اإىل 12، ومن 29 اإىل 34، و47، و49، 
و51، و52، و53، و59، ومن 61 اإىل 77، و143، وذلك طوال مدة االحتالل ما دامت دولة 

االحتالل متار�ص وظائف احلكومة يف االأرا�شي املحتلة )8( . 
لعام 1949 مو�شوعًا مهمًا  االأول التفاقيات جنيف  االإ�شايف  الربوتوكول  وت�شمن 
وهو النزاعات امل�شلحة التي تنا�شل بها ال�شعوب �شد اال�شتعمار واالحتالل االأجنبي و�شد 
االأنظمة العن�رسية، وذلك يف ممار�شتها حلق ال�شعوب يف تقرير امل�شري، كما كر�شه ميثاق 
االأمم املتحدة واالإعالن املتعلق مببادئ القانون الدويل اخلا�شة بالعالقات الودية والتعاون 
بني الدول طبقًا مليثاق االأمم املتحدة )9( . وقد خ�ش�ص الباب الرابع من الربوتوكول )املواد 

48 – 79( حلماية ال�شكان املدنيني اأثناء العمليات الع�شكرية وخالل فرتة االحتالل. 
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بع�ص  خالل  من  االحتالل  اأمد  اإطالة  اإىل  احلربي  االحتالل  قانون  يهدف  مل 
اإىل  �شعى  لكنه  املحتل،  االإقليم  على  االحتالل ملمار�شتها  لدولة  منحها  التي  ال�شالحيات 
توفرياحلمايةلالأ�شخا�شاملحميني، فهو ينظم العالقة بني �شلطة االحتالل وال�شلطة اأو الدولة 
التي اأحتلت اأرا�شيها، ويوفر احلماية الالزمة ل�شكان االأر�ص املحتلة ملنع االإ�شاءة املحتملة 
ال�شتخدام القوة من قبل �شلطة االحتالل، وو�شع �شوابطو حدود على قواعد �شري العمليات 
الع�شكرية، وتهيئة الظروف واالإمكانات الإنهاء حالة االحتالل احلربي يف اأقرب وقت ممكن. 
االحتالل  لدولة  �شيادة  ال  اأن  احلربي  االحتالل  لقانون  االأ�شا�شية  القواعد  اأبرز  ومن 
مللكية  حقا  املحتل  تعطي  ال  موؤقتة  واقعية  حالة  فاالحتالل  حتتلها،  التي  االأر�ص  على 
دولة  اإىل  منه  اأي جزء  اأو  املحتل  الإقليم  وبالتايل عدم جواز �شما  ياملحتلة،  االأرا�ص  يف 
االحتالل. وقد اأكدت على هذا املبداأ حمكمة نورمربغ اخلا�شة بجرائم احلرب الدولية. ومن 
القوانني  واحرتام  العام،  والنظام  االأمن  فر�ص  وجوب  احلربي  االحتالل  قانون  مبادئ 
ال�شارية ع�شية االحتالل، واحرتام حقوق الفرد يف االإقليم املحتل )10( . وعليه ال يجوز لها 
اتخاذ اأي تدابري اأو اأعمال توؤدي اإىل اإجراء تغيري يف الطابع اجلغرايف اأو الدميوغرايف اأو يف 
الن�شيج االجتماعي وال�شيا�شي للمجتمع. لكن القانون الدويل االإن�شاين اأعطى �شلطة االحتالل 
احلق يف اإدارة �شوؤون االأر�ص املحتلة اإىل حني ت�شليمها الأ�شحابها، واأخذ التدابري الالزمة 

ل�شمان اأمن قواتها. 
اإن �شبب احلرب، اأو مدى �رسعيتها، ال يوؤثر يف تطبيق القانون الدويل االإن�شاين خالل 
اإذا كانت  اإقليمها، وعليه  اأو جزء من  اإذا ما ح�شل احتالل حربي لدولة ما  احلرب وبعدها 
احلرب حالة دفاع عن النف�ص، اأو �شادرة عن جمل�ص االأمن، اأو عدوان، . . . الخ، ال توؤثر يف 
تطبيق قواعد واأحكام القانون الدويل االإن�شاين. فاالأمر املهم لتطبيق القانون الدويل االإن�شاين 
على اأر�ص حمتلة هو بدء �رسيان حالة االحتالل ح�شب التعريف القانوين لالحتالل، وينتهي 

تطبيق هذا القانون بزوال �شلطة االحتالل ح�شب الوجه املبني اأعاله. 
اأعقاب  يف  االإ�رسائيلية  القوات  �شيطرة  حتت  وقعت  التي  الفل�شطينية  االأر�ص  ولكون 
حرب اخلام�ص من حزيران عام 1967 ينطبق عليها تعريف االإحتالل، فال ميكن و�شفها 
قانونيًا اإال باأر�ص حمتلةينظم عالقتها بالقوة املحتلة قانون االحتالل احلربي، وهو اأحد 

اأبرز فروع القانون الدويل االإن�شاين. 
وقد اأكدت ع�رسات القرارات الدولية ال�شادرة عن جمل�ص االأمن واجلمعية العامة لالأمم 
املتحدة انطباق و�شف االأر�ص املحتلة على االأر�ص الفل�شطينية )11( ، كذلك اأ�شدرت الدول 
االأطراف يف اتفاقية جنيف الرابعة بيانًا عام 1999 ويف وقت الحق يف عام 2001، اأكدت 
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فيه �رسيان اتفاقية جنيف الرابعة على االأر�ص الفل�شطينية املحتلة مبا فيها القد�ص ال�رسقية. 
كما اأكدت فتوى حمكمة العدل الدولية ب�شاأن االآثار القانونية النا�شئة عن ت�شييد جدار يف 
االأرا�شي الفل�شطينية املحتلة، ال�شادرة بتاريخ 9 متوز 2004، على انطباق الئحة الهاي 
لعام 1907، واتفاقية جنيف لعام 1949، والربوتوكول االإ�شايف االأول لعام 1977، على 

االأر�ص الفل�شطينية املحتلة. 

موقف إسرائيل ونظرتها للعالقة بفلسطني يف منظور القانون الدولي 
اإلنساني: 

كيف ترى اإ�رضائيل عالقتها باالأر�س الفل�سطينية املحتلة؟ 
رف�شت غالبية الدول التي احتلت دواًل اأخرى تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 
ب�شاأن حماية املدنيني زمن احلرب على االأرا�شي التي احتلتها، ومن االأمثلة عل ذلك رو�شيا 
عند احتاللها الأفغان�شتان خالل االأعوام 1979 – 1989، واإندوني�شيا عند احتاللها لتيمور 
ال�رسقية خالل االأعوام 1975- 1999، واالحتالل االأمريكي لغرانادا عام 1983، ولبنما 
عام 1989، و العراق عند احتاللها للكويت عام 1990. ويعود ال�شبب الرئي�ص وراء معار�شة 
هو  �شيطرتها  حتت  الواقعة  االأرا�شي  على  احلربي  االحتالل  قانون  لتطبيق  االحتالل  قوة 
اآثار خارج حماية ال�شكان الواقعني  خ�شيتها يف كثري من االأحيان اأن يكون لقبولها بذلك 
حتت االحتالل )12( . اإ�شافة اإىل ذلك اأعتقد اأن اأحد االأ�شباب الرئي�شة وراء عدم اعرتاف القوة 
املحتلة بانطباق قانون االحتالل احلربي هو تعار�ص هذا القانون مع مطامع القوة املحتلة 

ال�شيا�شية واالقت�شادية يف االإقليم املحتل. 
قانون  تطبيق  رف�شت  التي  الدول  من  �شابقاتها  من  اأف�شل  بحال  اإ�رسائيل  تكن  ومل 
االحتالل احلربي على االأرا�شي التي احتلتها. فهي ترف�ص انطباق هذا القانون على االأر�ص 
الفل�شطينية املحتلة عام 1967، ويعد “يهواد بلوم” �شفري اإ�رسائيل لدى االأمم املتحدة اأحد 
الدويل  املجتمع  اإقناع  وحاول  االنطباق،  هذا  رف�شوا  الذي  االإ�رسائيليني  املفكرين  كبار 
بنظريته “فراغ ال�شيادة”. لكن يف املقابل ما مييز االحتالل االإ�رسائيلي عن غريه هو طول 

اأمد ذلك االحتالل. 
�شببه  الفل�شطينية املحتلة  االأر�ص  اتفاقيات جنيف على  اإ�رسائيل النطباق  اإن رف�ص 
اإ�رسائيل  �شعت  اال�شتعمارية. وقد  االإ�رسائيلية  القانون مع املخططات  اأحكام هذا  تعار�ص 
ل�شالح  والدميوغرايف  اجلغرايف  الواقع  تغيري  اإىل  الفل�شطينية  لالأر�ص  احتاللها  بداية  منذ 
االإ�رسائيليني اليهود على ح�شاب اأ�شحاب االأر�ص ال�رسعيني. ومن خالل االأوامر الع�شكرية 
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و�ّشعت �شلطة االحتالل �شالحياتها لت�شمل جميع مناحي احلياة اليومية لل�شكان يف االأر�ص 
واملحتلة، وخدمت تلك االأوامر املخططات اال�شتيطانية التو�شعية على االأر�ص الفل�شطينية 

املحتلة، والتي ما زالت حتى يومنا هذا تتعاظم حتت مراأى وم�شمع العامل ال�شامت. 
قوة  بكونها  اإ�رسائيل  اعرتفت   ،1967 عام  الفل�شطينية  لالأر�ص  احتاللها  بداية  يف 
اأن  و�رّسحت  �شنعها،  من  لي�شت  حرب  نتيجة  عليها  فر�ص  االحتالل  اأن  وزعمت  احتالل، 
االحتالل �شي�شتمر حتى تتم ت�شوية نهائية مع الدول العربية يتم مبقت�شاها مبادلة االأر�ص 
اأ�شدرت �شلطات االحتالل االإ�رسائيلي  بال�شالم. ففي ال�شابع من حزيران من العام 1967 
الع�شكرية  العمليات  بدء  اأعدت قبل  قد  االأوامر  اأن هذه  الوا�شح  اأوامر ع�شكرية، ومن  ثالثة 
كجزء من خطة اجلي�ص االإ�رسائيلي الحتالل ال�شفة الغربية وقطاع غزة. وقد اأعلن يف االأمر 
غزة،  وقطاع  القد�ص  فيها  مبا  الغربية  لل�شفة  االإ�رسائيلي  اجلي�ص  دخول   1 رقم  الع�شكري 
اأ�شبح  الذي  “حاييم هريت�شوغ”،  املنطقة  قائد  الع�شكري رقم 2 مت تعيني  االأمر  ومبوجب 
فيما بعد رئي�ص دولة اإ�رسائيل، وتوىل ال�شلطات الت�رسيعية والتنفيذية والق�شائية، وق�شى 
االأمر الع�شكري رقم 3 باإن�شاء املحاكم الع�شكرية وت�شكيلها )13( ، وقد ن�شت املادة 35 منه 
على اأنه ينبغي للمحكمة الع�شكرية تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ب�شاأن حماية 
واأكدت هذه املادة على  الق�شائية،  املدنيني وقت احلرب ب�شدد كل ما يتعلق باالإجراءات 
االأف�شلية  تكون  الرابعة  واتفاقية جنيف  الع�شكري  االأمر  تعار�ص بني  اأنه يف حال وجود 

لالتفاقية )14( . 
املخططات  تواجهه  قد  الذي  للخطر  االإ�رسائيليون  تنبه  ق�شرية  فرتة  بعد  لكن 
على  الرابعة  جنيف  اتفاقية  اأحكام  بانطباق  اعرتافهم  نتيجة  االإ�رسائيلية  اال�شتعمارية 
اإدارة  اأبعد بكثري من  اإىل حد  االإ�رسائيلية تذهب  الفل�شطينية املحتلة. فاملخططات  االأر�ص 
حني  اإىل  االحتالل  جي�ص  ولقوات  لل�شكان  واحلماية  االأمن  وتوفري  الفل�شطينية،  االأر�ص 
قام عدد  ال�شياق  ال�رسعيني. ويف هذا  اأ�شحابها  اإىل  املحتلة  االأر�ص  ت�شوية الإعادة  اإيجاد 
من خرباء القانون الدويل يف اإ�رسائيل، واأبرزهم “يهودا بلوم” )15( ، بتقدمي عدد من احلجج 
التي و�شفوها بالقانونية للتاأكيد على عدم انطباق اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على 
االأر�ص الفل�شطينية التي �شيطرت عليها اإ�رسائيل يف العام 1967. وقد اأ�شبحت هذه احلجج 
�شيا�شاتها  لتربير  االإ�رسائيلية  احلكومة  عليها  ت�شتند  التي  االأ�شا�شية  القانونية  الركيزة 

وممار�شاتها اال�شتعمارية. 
الغربية،  ال�شفة  حكمت  التي  الها�شمية  االأردنية  اململكة  اأن  اإىل  احلجج  هذه  وت�شتند 
وال�شلطات امل�رسية التي حكمت قطاع غزة منذ عام 1949 اإىل عام 1967، مل تكن ال�شلطة 
اأر�ص ال  العدو على  الفعلية جلي�ص  ال�شلطة  اأن االحتالل هو ممار�شة  اعتبار  ال�رسعية، على 
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تعود له، بعد اأن تكون قد اجتازت حدود اإقليم دولة اأخرى، وحققت انت�شاراً ع�شكريًا على 
وذلك من  الفعلية  ال�شلطة  فيها، وممار�شة  ال�رسعية  احلكومة  ا�شتبعاد  قواتها، وجنحت يف 
خالل فر�ص النظام على االأرا�شي املحتلة واإدارة �شوؤونها املختلفة وت�شيريها. وعليه حاول 
الفل�شطينية  االأر�ص  ينطبق على  ال  )اأر�ص حمتلة(  اأن و�شف:  الدويل  املجتمع  اإقناع  بلوم 
االأرا�شي  التي طردت من هذه  االأطراف  االإ�رسائيلية، كون  القوات  قبل  امل�شيطر عليها من 
اجلي�ص  قوات  �شيطرة  فاإن  وبالتايل  دوليًا،  بها  معرتف  �رسعية  �شيادة  �شاحبة  تكن  مل 
االإ�رسائيلي عليها ال يعني احتالال لها )16( . ومن حججه اأي�شًا اأن حرب عام 1967 كانت 
حربًا دفاعية وعليه فاإن اإ�رسائيل اأحق باالأر�ص من االأردن، واأن احتاللها فريد من نوعه 
)sui generic( ، وبالتايل طالب بلوم اأن تعفى اإ�رسائيل من تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة 
لعام 1949. ومع ذلك اأقر خرباء القانون يف اإ�رسائيل على قبول تطبيق اجلوانب االإن�شانية 

فقط يف االتفاقية )17( . 
تبنت احلكومة االإ�رسائيلية اأفكار يهودا بلوم، وقامت �شلطات االحتالل باإيقاف �رسيان 
مفعول املادة 35 من االأمر الع�شكري رقم 3 ال�شادر يف 07/ 06/ 1967، وا�شتبداله بعد 
معللة   ،1967  /10  /23 بتاريخ  ال�شادر   144 رقم  الع�شكري  باالأمر  اأ�شهر  اأربعة  حوايل 
على  واالأف�شلية  بال�شمو  تتمتع  ال   1949 لعام  الرابعة  جنيف  اتفاقية  اإن  بالقول  قرارها 
املادة 35  واأن ما ت�شمنته  االإ�رسائيلية،  الع�شكرية  القيادة  االإ�رسائيلي وتعليمات  القانون 
من االأمر الع�شكري رقم 3 ال�شالف الذكر من اإ�شارة التفاقية جنيف الرابعة قد جاء عن طريق 
اإ�رسائيل يف اختالق و�شف لالأر�ص التي احتلتها،  اإلغاوؤه )18( . وعليه برعت  اخلطاأ لذا مت 
اأخرى  وتارة  املدارة،  االأرا�شي  وتارة  عليها،  املتنازع  االأرا�شي  م�شطلح  ت�شتخدم  فتارة 

يهودا وال�شامرة، . . . اإلخ. 
هدف  اأن  الفل�شطينية  لالأر�ص  االإ�رسائيلي  االحتالل  تلت  التي  ال�شنوات  برهنت  لقد 
اإ�رسائيل من �شن احلرب وال�شيطرة على االأر�ص مل يكن بهدف حماية اأمن اإ�رسائيل كما كانت 
تدعي، واإمنا هدف ا�شتعماري تو�شعي. لقد �رّسعت اإ�رسائيل منذ �شيطرتها �شلب االأر�ص ونقل 
ال�شكان اإىل امل�شتوطنات التي اأقامتها يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة، وقدمت الت�شهيالت 
املمكنة كلها لت�شجيع االإ�رسائيليني للقدوم والعي�ص يف تلك امل�شتوطنات، وبنت لهم امل�شانع 
واملزارع لتمكينهم اقت�شاديًا. ومل تكتف بذلك بل قام الكني�شت االإ�رسائيلي ب�شن قانون يف 
ذلك  منذ  املدينة  تعرف  واأ�شبحت  اإ�رسائيل،  دولة  اإىل  ال�رسقية  القد�ص  ل�شم   1981 العام 
التاريخ بالعا�شمة املوحدة واالأبدية لدولة اإ�رسائيل. و�شنت �شلطات االحتالل حربًا �رسو�شًا 
الدميوغرايف  طابعها  تغيري  بهدف  ال�شكان  وعلى  تهويدها،  بهدف  املقد�شة  املدينة  على 
اإ�رسائيل على �شمان التبعية االقت�شادية لالأر�ص الفل�شطينية  ل�شالح اليهود. كذلك عملت 
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القت�شادها كقوة حمتلة، وهذا وا�شح من خالل فر�ص ا�شتخدام عملة ال�شيكل يف التعامالت 
التجارية واملالية، وحتكمها باالقت�شاد الفل�شطيني ب�شكل كامل، ومنع دخول الب�شائع اإىل 
االأر�ص الفل�شطينية املحتلة اأو اخلروج منها اإال باإذن من �شلطات االحتالل يف اإجراء وا�شح 

لتحقيق �شيا�شة ال�شم والتو�شع التي تنتهجها اإ�رسائيل منذ العام 1967. 
مل تغري اإ�رسائيل موقفها من الو�شع القانوين لالأر�ص الفل�شطينية املحتلة بعد اتفاق 
اأو�شلو، بل ت�شبثت باحلجج التي اأر�شاها يهودا بلوم، لكي ت�شتطيع موا�شلة احتاللها لالأر�ص 
االإ�رسائيلي  االن�شحاب  ذلك كان  الواقع. مع  االأمر  بفعل  الفل�شطينية، و�شم ما ميكن �شمه 
اإ�رسائيل القطاع كيانًا عدائيًا يف العام 2007، نقطة  من قطاع غزة عام 2005، واإعالن 
اإ�رسائيل كقوة احتالل حربي بالقطاع. فبعد هذا االإعالن �شّددت اإ�رسائيل  حتول يف عالقة 
احل�شار املفرو�ص على القطاع، ومنعت تزويده باملواد االأ�شا�شية الالزمة لل�شكان املدنيني، 
ودّمرت  واجلرحى،  ال�شهداء  اآالف  �شحيتها  راح  وا�شعة،  ع�شكرية  عملية  �شن  على  واأقدمت 
اإعمار ما  اإعادة  اأجل  �شنوات عديدة من  اإىل  اأ�شبحت بحاجة  التي  للقطاع،  التحتية  البنية 
حاولت  لقد  الع�شكرية.  العمليات  من  يومًا   22 خالل  االإ�رسائيلي  االحتالل  �شلطات  دمرته 
االإن�شانية يف  بالكامل، حتى من تطبيق اجلوانب  التن�شل  االإعالن  اإ�رسائيل من خالل هذا 
اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على قطاع غزة. ويومًا بعد يوم ت�شتمر �شلطات االحتالل 
التزاماتها  لها بقطاع غزة، وت�شدير  ارتباط  اأي  اإىل فك  الهادفة  �شيا�شتها  االإ�رسائيلي يف 
اإىل  لالحتالل،  اخلا�شعني  املدنيني  لل�شكان  االأ�شا�شية  احلاجات  تاأمني  يف  حمتلة  كقوة 

جهات اأخرى مثل جمهورية م�رس العربية. 
من جهة اأخرى، جند بع�ص اال�شتثناءات النادرة يف املواقف الر�شمية االإ�رسائيلية يف 
ق�شية  يف  اوكون”  قرارالقا�شي”بوعز  ففي  وفل�شطني.  اإ�رسائيل  بني  العالقة  حتديد  �شاأن 
جمعية “اآالمنوريه” اال�شتيطانية �شد دولةاإ�رسائيل رقم 1008/ 06 ال�شادرة عن حمكمة 
الفل�شطينية.  بالدولة  �شمني  اعرتاف  يوجد   ،2006  /04  /23 بتاريخ  املركزية  القد�ص 
وتتعلق الدعوى باأر�ص تدعي اجلمعية ملكيتها يف جزء من ال�شفة الغربية �شمن املنطقة 

امل�شنفة األف حتت ال�شيطرة الفل�شطينية )19( . 
القانوين جلزء من  الو�شع  اأو�شلو 2 غرّي من  اتفاق  اأن  القا�شي  اأقّر  القرار  ووفقًا لهذا 
�شيطرة  ميار�ص  �شيادي  �شبه  اجلزء  هذا  اأ�شبح  حيث  املحتلة  الفل�شطينية  االأرا�شي  اإقليم 
االأرا�شي  يف  االإ�رسائيلي  القانون  مبوجب  ال�شادرة  لالأحكام  نفوذ  ال  وبالتايل  م�شتقلة، 
)ال�شلطة  الكيان  هذا  اأن  على  القرار  اأكد  كذلك  الفل�شطينية.  ال�شلطة  �شيادة  حتت  الواقعة 
الوطنية الفل�شطينية( �شبه ال�شيادي يرتقي اإىل الدولة الأنه يلبي عنا�رس الدولة االأ�شا�شية من 
اإقليم، و�شكان وحكومة. كما اأكد القرار على اأن االعرتاف بالدولة هو كا�شف لها ولي�ص من�شاأ 
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وبالتايل االعرتاف بالدولة الفل�شطينية ال يرتبط بعدد الدول املعرتفة بها، وبالتايل كان من 
ا�شتنتاجات القرار اأنه وفقًا للقانون الدويل العريف ال ت�شتطيع دولة ما اأن تفر�ص �شيادتها 
على دولة اأخرى انطالقًا من مبداأ “ال اإكراه بني املت�شاويني”. مع ذلك حتفظ حمكمة العدل 
العليا االإ�رسائيلية على هذا القرار يف قرارها رقم 5093/ 06. اإن منا�رسي هذا املوقف يف 
املجتمع االإ�رسائيلي هم من القلة القالئل، اإال اأن اأهميته تتجلى يف �شدوره عن جهة ر�شمية 
للدولة  الفعلي  الوجود  على  تاأكيده  ويف  االإ�رسائيلية،  الق�شائية  ال�شلطة  وهي  اإ�رسائيلية، 
الفل�شطينية التي تلبي معايري اتفاقية مونتفيديو يف العام 1933 ب�شاأن حقوق وواجبات 

الدول )20( . 
�شحيح اأن حمكمة العدل العليا االإ�رسائيلية ال تعرتف بانطباق اتفاقية جنيف الرابعة 
كاملة على االأر�ص الفل�شطينية املحتلة، اإال اأنها يف الوقت نف�شه ال ترف�ص بالكامل انطباق 
قانون االحتالل احلربي عليها. اإن وجهة نظر املحكمة بهذا اخل�شو�ص منبثقة من اأن املادة 
خالل  اإ�رسائيل  عليها  �شيطرت  التي  االأر�ص  على  تنطبق  ال  الرابعة  جنيف  اتفاقية  من   2
ال�رسعية  ال�شيادة  مو�شوع  الأن  الفل�شطينية(  االأر�ص  عن  نتحدث  )هنا   1967 عام  حرب 
اأن احلكومة  املحكمة  ترى  ذلك  قبل عام 1967 هو مو�شع خالف. مع  االأر�ص  على هذه 
االإ�رسائيلية ملزمة بتطبيق قوانني احلرب العرفية على االأرا�شي التي ت�شطري عليها. وح�شب 
راأي املحكمة فاإن ق�شية ال�شيادة املتنازع عليها بني االأطراف املختلفة ال تعوق اإ�رسائيل 
اأن تكون مطبقة ما دامت هناك  التي يجب  العرفية لقانون احلرب،  التزامها بالقواعد  من 
�شيطرة فعلية الإ�رسائيل على تلك االأرا�شي )21( . وح�شب حمكمة العدل العليا االإ�رسائيلية، 
فاإن الئحة الهاي لعام 1907، وبع�ص االأحكام )ولي�ص جميعها( يف اتفاقية جنيف الرابعة 
العليا  العدل  قرار ملحكمة  . كذلك ن�ص   )22( احلرب  لقانون  قوانني عرفية  اعتبارها  ميكن 
االإ�رسائيلية بتاريخ 30 اأيار 2004 بخ�شو�ص العملية الع�شكرية االإ�رسائيلية يف رفح على 
اأنه: “ تخ�شع العمليات الع�شكرية للجي�ص االإ�رسائيلي يف رفح، والتي قد توؤثر على املدنيني، 
. واتفاقية   . الرابعة املتعلقة بقوانني واأعراف احلرب الربية لعام 1907.  التفاقية الهاي 

جنيف الرابعة املتعلقة بحماية املدنيني يف وقت احلرب لعام 1949”. 
يف  عرفية  اأنها  ترى  التي  كافة  االأحكام  االإ�رسائيلية  العليا  العدل  حمكمة  حتدد  مل 
اإال اأنها يف الوقت نف�شه اأكدت على اأن املادة 49 من  اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، 
االتفاقية اخلا�شة باالإبعاد، ونقل �شكان دولة االحتالل اإىل االأرا�شي التي حتتلها واالإخالء( 
اخلا�شة   23 املادة  اأن  على  املحكمة  اأكدت  املقابل  يف  العرفية،  االأحكام  من  لي�شت  هي 
واملادة  اجلزائية،  بالت�رسيعات  اخلا�شة   64 واملادة  االإن�شانية،  للر�شاالت  احلركة  بحرية 
78 اخلا�شة باالعتقال واالإقامة اجلربية وحق اال�شتئناف )23( ، ومواد االتفاقية كافة ذات 
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العالقة باالعتقال )24( تنطبق على االأر�ص الفل�شطينية املحتلة. 
“ و�شع   :1995 – االإ�رسائيلية 1983  العليا  العدل  يقول مئري �شمغر رئي�ص حمكمة 
حتاول  ولذلك  نوعه،  من  فريد  هو  املحتلة(  الفل�شطينية  االأر�ص  عن  يتحدث  )هنا  االإقليم 
احلكومة االإ�رسائيلية التمييز بني امل�شاكل النظرية القانونية وال�شيا�شيةمن جهة، ومراعاة 
حكومة  متيز  لذلك،  ووفقا  اأخرى.  جهة  من  الرابعة  جنيف  اتفاقية  يف  االإن�شانية  االأحكام 
اإ�رسائيل بني امل�شكلة القانونية النطباق اتفاقية جنيف الرابعة على االأرا�شي التي ت�شيطر 
 de( عليها، والتي من وجه نظري ال تنطبق عليها، وقررت اأن تت�رسف بفر�ص االأمر الواقع

facto( ، وفقًا لالأحكام االإن�شانية يف االتفاقية”. 

ويف موقف اآخر اعرتفت جمعية جنمة داوود احلمراء، وهي موؤ�ش�شة ر�شمية اإ�رسائيلية، 
يف مذكرة التفاهم )25( التي اأبرمت بينها وبني جمعية الهالل االأحمر الفل�شطيني يف العام 
2005، باالأر�ص الفل�شطينية كاأر�ص حمتلة تنطبق عليها اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. 
الفل�شطيني  االأحمر  الهالل  جمعيتا  تعمل   « االآتي:  على  املذكرة  من  االأوىل  الفقرة  ت  ون�شّ
وجنمة داوود احلمراء االإ�رسائيلية وفق االإطار القانوين الذي ي�رسي يف االأرا�شي الفل�شطينية 
التي احتلتها اإ�رسائيل عام 1967، مبا يف ذلك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 واخلا�شة 
بحماية املدنيني يف وقت احلرب«. كذلك اأقّرت املذكرة اأن جمعية الهالل االأحمر الفل�شطيني 
هي اجلمعية الوطنية املفو�شة يف االأرا�شي الفل�شطينية واأن هذه االأرا�شي تقع �شمن النطاق 
اجلغرايف الذي تغطيه الن�شاطات امليدانية، وحدود والية جمعية الهالل االأحمر الفل�شطيني. 
وعليه ت�شمن جنمة داوود احلمراء االإ�رسائيلية عدم وجود اأي مكاتب لها خارج حدود دولة 

اإ�رسائيل املعرتف بها دوليًا. 
الدولية  وقد �شاعدت هذه املذكرة يف قبول ع�شوية جنمة داوود احلمراء يف احلركة 
لل�شليب االأحمر والهالل االأحمر، كما قبلت جمعية الهالل االأحمر الفل�شطيني، ا�شتثناًء كونها 

ال تعمل حتت مظلة دولة معرتف بها، ع�شواً كاماًل يف احلركة الدولية. 
االأحمر  الهالل  جمعية  افتتحت  اجلمعيتني،  بني  املوقعة  التفاهم  مذكرة  على  وبناء 
االإ�شعاف  خدمات  لتقدمي  القد�ص  مدينة  قلب  يف  والطوارئ  لالإ�شعاف  مركزاً  الفل�شطيني 
والطوارئ لل�شكان الفل�شطينيني يف املدينة، ومت ت�شغيل خم�ص �شيارات اإ�شعاف يف املركز. 
كما مت االتفاق على و�شع �شيارة للهالل االأحمر الفل�شطيني على ج�رس امللك ح�شني، لتوفري 
اخلدمة للم�شافرين الفل�شطينيني ولت�شهيل عملية نقل املر�شى الفل�شطينيني من داخل االأر�ص 

الفل�شطينية املحتلة اإىل االأردن وبالعك�ص. 
يف  العمل  عن  احلمراء  داوود  جنمة  جمعية  تخلي  �رسورة  على  االتفاق  مت  كذلك 
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امل�شتوطنات وتقدمي اخلدمة للم�شتوطنني، وبالفعل قامت جنمة داوود احلمراء بت�شليم عدٍد 
من مراكزها ل�شلطات االحتالل االإ�رسائيلي، مع ذلك ما زالت تبقي عدداً من املراكز حتت 
اإدارتها يف خرق وا�شح ملذكرة التفاهم. وما زالت �شيارات االإ�شعاف التابعة جلمعية الهالل 
االأحمر الفل�شطيني تعاين من منع و�شولها واإعاقة حركتها على احلواجز الع�شكرية املوؤدية 
جمعية  اإ�شعاف  �شيارات  متكني  على  اجلمعيتني  بني  االتفاق  ن�ّص  فقد  القد�ص،  مدينة  اإىل 
الطبية  واخلدمات  الفل�شطينية  امل�شت�شفيات  اإىل  الو�شول  من  الفل�شطيني  االأحمر  الهالل 
واالإن�شانية يف القد�ص ال�رسقية، لكن على اأر�ص الواقع مل يتحقق يف هذا اجلانب �شوى القليل 

 . )26(

تلك  خا�شة  االإ�رسائيلي،  املدين  املجتمع  موؤ�ش�شات  من  عدد  يوجد  اأخرى  ناحية  من 
قانون  واأن  حمتلة،  قوة  هي  اإ�رسائيل  اأن  تعرتف  التي  االإن�شان،  حقوق  جمال  يف  العاملة 
املوؤ�ش�شات  هذه  وتوؤدي  كافة.  املحتلة  الفل�شطينية  االأر�ص  على  ينطبق  احلربي  االحتالل 
االإن�شاين  الدويل  القانون  الأحكام  املخالفة  االإ�رسائيلية  املمار�شات  ك�شف  يف  مهمًا  دوراً 
تبقى  ذلك  مع  ق�شائيًا.  ومتابعتها  وتوثيقها  االإن�شان،  حلقوق  الدويل  والقانون  وقواعده، 
هذه املوؤ�ش�شات قّلة داخل املجتمع االإ�رسائيلي، يف زمن تتزايد فيه قوة اليمني االإ�رسائيلي 

ذي امل�شاريع اال�شتيطانية واالحتاللية ونفوذه. 

موقف الفلسطينيني ونظرتهم للعالقة مع إسرائيل يف منظور القانون 
الدولي اإلنساني: 

كيف يرى الفل�سطينيون عالقتهم باإ�رضائيل يف منظور القانون الدويل 
االإن�ساين؟ 

اأو  اأر�ص حمتلة  الفل�شطينية هي  االأر�ص  اأن  قط  الفل�شطيني  الر�شمي  املوقف  ينكر  مل 
اأن اإ�رسائيل قوة احتالل، وظل املوقف الر�شمي الفل�شطيني من�شجمًا مع املوقف الدويل من 
انطباق قواعد واأحكام القانون الدويل االإن�شاين قانونًا )de jure( على االأر�ص الفل�شطينية 
املحتلة عام 1967. وقد اأدركت املوؤ�ش�شة ال�شيا�شية الفل�شطينية، منذ والدتها، اأهمية القانون 
الدويل االإن�شاين للق�شية الفل�شطينية، وحاولت يف بع�ص االأحيان التم�شك به يف خطابها، 
اأهمية قانونية يف حفظ حقوق  واإظهار احرتامها والتزامها بقواعده واأحكامه، ملا له من 
الفل�شطينيو  ال�شيا�شي  للتوجه  الدويل  التاأييد  لك�شب  كذلك  لالحتالل،  اخلا�شعني  املدنيني 
الق�شية الفل�شطينية. وعلى الرغم من ذلك مل ت�شتغل القيادة ال�شيا�شية الفل�شطينية القانون 
الفل�شطيني  الر�شمي  الزخم  اأو  الرتكيز  يكن  ومل  ا�شتغالل،  اأح�شن  واأدواته  االإن�شاين  الدويل 
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اأو�شلو وحتى  اتفاق  الوترية نف�شها بعد  االإن�شاين على  الدويل  القانون  واهتمامه مبو�شوع 
يومنا هذا. 

تعود جذور عالقة منظمة التحرير الفل�شطينية مبعاهدات جنيف االأربعة لعام 1949 
للموؤمتر  اخلتامية  الوثيقة  على  املنظمة  وقعت  حينما   1977 عام  اإىل  وبروتوكوليها، 
فل�شطني  دولة  اإعالن  وبعد  وتطويره.  الدويل  القانون  بتعزيز  املعني  الدويل  الدبلوما�شي 
التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  قررت   ،1988  /11  /15 بتاريخ  اجلزائر  يف  مت  الذي 
الفل�شطينية املكلفة باأعمال حكومة دولة فل�شطني االلتزام باتفاقيات جنيف االأربعة لعام 
1949 والربوتوكولني امللحقني بها لعام 1977، وتقدمت منظمة التحرير الفل�شطينية يوم 
يق�شي  ال�شوي�رسي  االإحتاد  جمل�ص  اإىل  ر�شمي  باإ�شعار   1989 العام  من  متوز  من  ال�شابع 
بالتزامها باأحكام اتفاقيات جنيف لعام 1949، وما يرتتب عليها من اآثار. وقد اعترب اإ�شعار 
منظمة التحرير الفل�شطينية وتوقيعها التزامًا من جانب واحد، ومت الرتحيب به. وهذا االأمر 
مازال حتى االآن. لكن هذا االإ�شعار القى رف�شًا من بريطانيا واأمريكا واإ�رسائيل، على اعتبار 
اأن التوقيع على االتفاقيات هي من �شالحيات الدولة )27( . وبعد مرور ثالثة اأ�شهر من تقدمي 

االإ�شعار جاء رد احلكومة ال�شوي�رسية احلافظة التفاقيات جنيف االأربعة كاالآتي: 
نظرا لعدم اليقني داخل املجتمع الدويل ب�ساأن وجود اأو عدم وجود دولة فل�سطني، 
وطاملا اأن امل�ساألة مل تتم ت�سويتها يف اإطار منا�سب، فاإن احلكومة ال�سوي�رضية احلافظة 
التفاقيات جنيف والربوتوكولني االإ�سافيني لي�ست يف و�سع ي�سمح لها اأن تقرر ما اإذا 
كان االإ�سعار املقدم من قبل منظمة التحرير الفل�سطينية ميكن اعتباره �سك االن�سمام 

يف �سياق االأحكام ذات ال�سلة يف اتفاقيات جنيف وبروتوكوالتها االإ�سافية )28( . 
 مع ذلك رحبت كثري من الدول ومنها دول عدم االنحياز بهذا االإ�شعار، وكذلك جلنة 
حقوق االإن�شان التابعة لالأمم املتحدة يف دورتها ال�شاد�شة واالأربعني، التي عقدت يف جنيف 

يف �شهر اآذار1990 )29( . 
القانون  باأهمية  الفل�شطيني  والع�شكري  ال�شيا�شي  امل�شتوى  وعي  اأن  اعتقادي  ويف 
الدويل االإن�شاين قد مت ترجمته على االأر�ص با�شت�شدار قانون العقوبات الثوري الفل�شطيني 
الوقت  ذلك  فاإنه كان يف  القانون،  هذا  التحفظات على  كل  الرغم من  لعام 1979. وعلى 
�شلوك  لتقييد  �شوابط  و�شع  يف  املتمثل  الفل�شطينية  الثورة  فكر  تطور  عن  يعرب  جناحًا 
قوات الثورة الفل�شطينية لتن�شجم مع قواعد القانون الدويل االإن�شاين واأحكامه. وقد تطرق 
واالأ�رسى  واملر�شى  واجلرحى  القتلى  حماية  اإىل  منه  جزء  يف  الثوري  العقوبات  قانون 
احلياة.  يف  حقهم  اأو  االإن�شانية،  كرامتهم  ينتهك  من  كل  ومعاقبة  امل�شلحة،  النزاعات   يف 
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بتعزيز  الدويل، املعني  الدبلوما�شي  للموؤمتر  الوثيقة اخلتامية  لتوقيع املنظمة على  وكان 
الثوروي  العقوبات  قانون  تبني  يف  االأثر   ،1977 العام  يف  الدويل  القانون  وتطوير 
لعام  جنيف  اتفاقيات  بها  نادت  التي  املهمة،  االأحكام  هذه  مثل   1979 عام  الفل�شطيني 
1949 وبروتوكوالها االإ�شافيان. مع ذلك بقيت عملية مواءمة الت�رسيعات الفل�شطينية مع 
احلكومية  غري  اجلهات  بع�ص  حماوالت  من  الرغم  على  حمدودة  االإن�شاين  الدويل  القانون 

تو�شيع نطاق هذه الت�رسيعات. 
مّرت العالقات الفل�شطينية االإ�رسائيلية بكثري من املحطات املهمة التي يجب الوقوف 
عندها ملناق�شتها وفق منظور القانون الدويل االإن�شاين. ويف هذه الورقة �شيتم ت�شليط ال�شوء 
على العالقة بني اإ�رسائيل كقوة حمتلة، واالأر�ص الفل�شطينية، و�شكانها املدنيني يف ثالث 
حمطات اأ�شا�شية: االأوىل هي مرحلة ما بعد اتفاق اأو�شلو وقيام ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية، 
والثانية هي االن�شحاب االإ�رسائيلي من قطاع غزة عام 2005، والثالثة هي الفرتة التي تلت 

العملية الع�شكرية االإ�رسائيلية على قطاع غزة يف اأواخر العام 2008. 

احملطة األوىل- اتفاق أوسلو وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية: 

العام  يف  اإ�رسائيل  ودولة  الفل�شطينية  التحرير  منظمة  بني  اأو�شلو  اتفاق  اإبرام  يعد 
الفل�شطينية.  الق�شية  يف  املحطات  اأبرز  من  الفل�شطينية  الوطنية  ال�شلطة  وقيام   ،1993
االإدارية  ال�شالحيات  اأو�شلو بع�ص  اتفاق  الفل�شطينية مبوجب  الوطنية  ال�شلطة  انتزعت  لقد 
)االأمنية واملدنية( على جزء من االأر�ص الفل�شطينية املحتلة، التي ق�شمت ح�شب االتفاق اإىل 
ثالث مناطق اأ، ب، ج. واأعطيت ال�شلطة يف مناطق »اأ« �شالحيات اأمنية ومدنية، فيما اأعطيت 

�شالحيات مدنية فقط يف مناطق »ب«، ومل تعط اأية �شالحية يف مناطق »ج« )30( . 
وقد تباين املوقف الفل�شطيني من االتفاق بني موؤيد ومعار�ص. فالذين اأيدوا االتفاق 
اآمنوا اأنه قد يكون خطوة على طريق ا�شرتداد احلقوق الفل�شطينية كافة، اأو مرحلة لتطبيق 
مل  اأو�شلو  اتفاق  اأن  فاأكدوا  االتفاق  عار�شوا  الذين  اأما  و338.   242 االأمن  جمل�ص  قراري 
ينه االحتالل، واأبقى ال�شيادة على االأر�ص لالحتالل االإ�رسائيلي، يف املقابل اأعفى االتفاق 
االحتالل من واجباته جتاه ال�شكان املدنيني املقرة يف اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، 
االجتماعية،  وال�شوؤون  والتعليم،  ال�شحية،  للخدمات  مالية  نفقات  من  عليها  يرتتب  وما 

واالأمن، وغريها، اأي اأنه اأ�شبح هناك احتالل »نظيف« مدفوع االأجر )31( . 
ت�شتمد  اأنها  اأو  تابعة  هي  الفل�شطينية  الوطنية  ال�شلطة  اأن  يعني  ال  اأو�شلو  اتفاق  اإن 
�شلطتها من �شلطة االحتالل االإ�رسائيلي، فما تقوم به من وظائف يدخل �شمن حق ال�شعب 
الن�ص،  قراءة  فقط  ولي�ص  اأو�شلو  اتفاق  فحوى  اإىل  فبالنظر  امل�شري.  تقرير  يف  الفل�شطيني 
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ميكن اال�شتدالل اأن الهدف من االتفاق كان حق تقرير امل�شري للفل�شطينيني، واإقامة الدولة 
الفل�شطينية )32( ، وما االتفاق اإال مرحلة توؤدي اإىل الو�شول اإىل هذا الهدف. 

وعقب اإتفاق اأو�شلو مار�شت ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية فعليًا بع�ص ال�شالحيات ذات 
الطابع ال�شيادي على جزء من االأر�ص الفل�شطينية املحتلة، مثل �شن القوانني، وفر�ص االأمن 
والنظام العام، وجمع ال�رسائب والر�شوم، واإجراء االنتخابات الت�رسيعية الرئا�شية واملحلية، 
وحتقيق العدالة من خالل ال�شلطة الق�شائية، واإقامة العالقات الدبلوما�شية. ونتيجة لذلك 
يرى بع�ص فقهاء القانون الدويل اأنه بعد اتفاق اأو�شلو واإن�شاء ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية 
حم�شوراً   1949 لعام  الرابعة  جنيف  واتفاقية   1907 لعام  الهاي  الئحة  انطباق  اأ�شبح 
فقط على مناطق »ج« والقد�ص املحتلة، اأما املناطق امل�شنفة »اأ« و »ب« فال تنطبق عليها 
بالكامل الالئحة واالتفاقية، ب�شبب عدم وجود �شيطرة اإ�رسائيلية فعلية على مناحي احلياة 
كافة لل�شكان املدنيني يف تلك املناطق، واأن ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية حتافظ على �شيطرة 
اأمنية ومدنية فيها وتقدم معظم اخلدمات لل�شكان املدنيني. اإال اأن هذا االإدعاء يف اعتقادي 

قد مت دح�شه بالكامل بعد فتوى حمكمة العدل الدولية ب�شاأن اجلدار عام 2004. 
االأر�ص  اأن  الدويل  املجتمع  وداخل  القانوين  الفقه  يف  ال�شائد  الراأي  يبقى  وعليه 
املناطق  فيها  مبا  حمتلة،  اأر�ص  بالكامل-  هي-   1967 عام  اأحتلت  التي  الفل�شطينية 
اعتبار نقل جزء من  القانون ال ميكن  . فوفق   )33( القد�ص  »اأ«، »ب«، »ج« وكذلك  امل�شنفة 
الوجه املبني يف  اإنهاًء حلالة االحتالل، ح�شب  اإىل �شلطة حملية  �شالحيات قوة االحتالل 
الرابعة  اتفاقية جنيف  اأكدت املادة 6 من  ال�شياق  اإنهاء االحتالل. ويف هذا  تعريف حالة 
لعام 1949 على انه تلتزم دولة االحتالل باأحكام االتفاقية طوال مدة االحتالل مادامت 
هذه الدولة متار�ص وظائف احلكومة يف االأرا�شي املحتلة. كذلك اأكدت املادة 42 من الئحة 
ال�شلطة الفعلية جلي�ص  اأر�ص الدولة حمتلة حني تكون حتت  اأنه تعترب  الهاي لعام 1907 
العدو، وال ي�شمل االحتالل �شوى االأرا�شي التي ميكن اأن متار�ص فيها هذه ال�شلطة بعد قيامها. 
ومن هذا املنطلق ميكن اعتبار ما حدث نتيجة اتفاق اأو�شلو هو تقلي�ص ل�شلطة االحتالل 
ولي�ص انق�شاءها، فما زالت اإ�رسائيل ت�شيطر اأمنيًا على االأر�ص الفل�شطينية املحتلة، تقتحمها 
متى ت�شاء، وتعتقل من ت�شاء، وتغلقها متى ت�شاء باحلواجز الع�شكرية املتناثرة يف املدن 
والقرى الفل�شطينية كافة، وتتحكم باحلدود وباملجال اجلوي والبحري. كذلك اأبقت �شلطات 
الوطنية  فال�شلطة  قب�شتها،  يف  ال�شكان  و�شجل  الهيكلي،  التخطيط  �شالحيات  االحتالل 
اأخذ املوافقة االإ�رسائيلية، حتى تغيري  اأي بطاقة هوية دون  اإ�شدار  الفل�شطينية ال ت�شتطيع 
االإحتالل  �شلطات  تتحكم  كما  االإ�رسائيلية،  املوافقة  اإىل  بحاجة  الهوية  يف  ال�شكن  مكان 
االإ�رسائيلي بدخول الب�شائع وخروجها من واإىل ال�شفة الغربية، وهي التي توافق اأو ترف�ص 
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امل�شاريع التطويرية يف املناطق امل�شنفة »ج«، وحتى م�شاريع البنية التحتية التي تنفذها 
املحتلة عام  الفل�شطينية  االأر�ص  تبقى  . وعليه   )34( املتحدة يف قطاع غزة  االأمم  وكاالت 

1967 هي اأر�ص حمتلة تنطبق عليها قانونًا قواعد قانون االحتالل احلربي واأحكامه. 
مع  ال�شيا�شية  اجلوانب  على  اأو�شلو  اتفاق  على  مفاو�شاتهم  يف  الفل�شطينيون  ركز 
دولة اإ�رسائيل، دون الرتكيز على القانون الدويل االإن�شاين كمنطلق للمفاو�شات. ومل ت�رّس 
منظمة التحرير، ك�رسط للبدء باملفاو�شات، على اعرتاف اإ�رسائيل باأنها قوة احتالل حربي، 
واأن االأر�ص الفل�شطينية هي اأر�ص حمتلة تنطبق عليها قانونًا الئحة الهاي لعام 1907، 
واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. ونتيجة لذلك مل يذكر يف اتفاق اأو�شلو اأي �شيء ي�شري 
اإىل الو�شع القانوين لالأر�ص الفل�شطينية، وعالقة اإ�رسائيل بها. ووقع املفاو�ص الفل�شطيني 
اأر�ص متنازع عليها ولي�ص  اأ�شبحت املفاو�شات، وكاأنها على  يف الفخ االإ�رسائيلي بحيث 
على اأر�ص حمتلة، وظل م�شطلح اإنهاء ال�رساع العربي االإ�رسائيلي، والفل�شطيني االإ�رسائيلي 
هي امل�شطلحات الدارجة داخليًا ودوليًا، ومت تهمي�ص م�شطلح اإنهاء االحتالل االإ�رسائيلي 
تبني  بعد  وازداد   ،2007 العام  بعد  الو�شع  هذا  تغري  اعتقادي  يف  لكن  املحتلة،  لالأر�ص 
احلكومة الفل�شطينية الثالثة ع�رسة برنامج اإقامة الدولة واإنهاء االحتالل، واأ�شبح م�شطلح 

اإنهاء االحتالل هو االأ�شا�ص يف اخلطاب ال�شيا�شي الفل�شطيني بل الدويل. 
االتفاق  تعظيم  م�شاألة  نظري يف  من وجهة  االأخطاء  بع�ص  وقعت  اأخرى  ناحية  من 
املوؤيدة  الف�شائل  قبل  بحته، و�شٌور من  �شيا�شية  الأ�شباب  العامني 1993- 1999  خالل 
لالتفاق على اأنه نقطة االنطالق لتحرير االأر�ص الفل�شطينية، واأعطي للراأي العام يف الداخل 
ويف اخلارج انطباع مفاده اأن املناطق التي اأ�شبحت حتت ال�شيطرة الفل�شطينية هي مناطق 
حمررة، وذلك لزيادة التاأييد ال�شعبي لالتفاق. ومل تهتم تلك الف�شائل بخطابها يف ذلك الوقت، 
الفل�شطينية  االأر�ص  اأن  على  واالإ�رسار  االإن�شاين،  الدويل  بالقانون  �شيا�شية،  الأ�شباب  رمبا 

بالكامل ما زالت حمتلة الأن ذلك كان من �شاأنه اأن ي�شعف التاأييد ال�شعبي لالتفاق. 
لكن هذا الو�شع بداأ يتغري بعد االجتياح االإ�رسائيلي لل�شفة الغربية يف العام 2002، 
االإن�شاين  الدويل  القانون  الذي وقعت فيه بتهمي�شها  ال�شيا�شية للفخ  القيادة  عندها تنبهت 
على  واحلفاظ  الفل�شطينية  للق�شية  القانون  هذا  اأدوات  ا�شتخدام  والأهمية  خطابها،  يف 
احلقوق الوطنية. وميكن اعتبار اجلهد التي قامت به ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية وموؤ�ش�شات 
املجتمع املدين الفل�شطيني خالل مرحلة التح�شري لفتوى حمكمة العدل الدولية ب�شان اجلدار 
عام 2004، دلياًل على �شحوة القيادة ال�شيا�شية الأهمية القانون الدويل االإن�شاين للق�شية 
املاأ�ش�شة  اإىل م�شتوى  االهتمام �شئياًل ومو�شميًا، ومل ي�شل  الفل�شطينية. مع ذلك بقي هذا 

حتى االآن )35( . 
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يف ر�شالة وجهها ال�شفري الفل�شطيني لدى االأمم املتحدة )جنيف( ، ال�شيد نبيل رمالوي، 
ال�شتني  للموؤمتر  التح�شريات  �شمن  االإن�شان  حقوق  جلنة  رئي�ص  اإىل   2003  /9  /30 يف 
»من  قال:  ني�شان،   23 اإىل  اآذار   15 من  الفرتة  يف  جنيف  يف  عقد  الذي  االإن�شان  حلقوق 
ال�رسوري اأن نذكر باأن اإ�رسائيل ت�شري اإىل االأرا�شي الفل�شطينية املحتلة مب�شطلح )االأرا�شي( 
دون اأي حتديد، وهي تخالف كل قرارات جمل�ص االأمن الدويل واجلمعية العامة وجلنة حقوق 
االإن�شان منذ احتالل اإ�رسائيل لتلك االأرا�شي بالقوة عام 1967 اإذ تعتربها اأرا�شي حمتلة. 
. . اإن ا�شتعمال م�شطلح »االأرا�شي املتنازع عليها« من قبل ال�شفري االإ�رسائيلي لدى االأمم 
املتحدة كذبة اإ�رسائيلية خمتلقة هدفها التحايل على الراأي العاملي، وفر�ص م�شطلح وواقع 
على االأر�ص. . . اأن دوافع اإ�رسائيل وراء رف�ص اعتبار االأر�ص الفل�شطينية اأر�شًا حمتلة، هي 
رغبة منها للتهرب من م�شوؤولياتها ك�شلطة احتالل، وجتنب اإعادة تلك االأر�ص اإىل اأ�شحابها 

االأ�شليني« )36( . 
اأدت موؤ�ش�شات املجتمع املدين الفل�شطيني دوراً مهمًا يف االعتماد على القانون الدويل 
وبعده،  اأو�شلو  اتفاق  قبل  الفل�شطينية،  باالأر�ص  اإ�رسائيل  عالقة  لو�شف  كاأ�شا�ص  االإن�شاين 
التفاو�ص،  عملية  خالل  االأحيان،  من  كثري  يف  الفل�شطينية  الوطنية  ال�شلطة  طالبت  بل 
كان  كذلك  حمتلة.  كاأر�ص  الفل�شطينية  االأر�ص  بو�شع  اإ�رسائيل  اعرتاف  على  باالإ�رسار 
ال�شورة احلقيقية  اإعطاء  الفل�شطيني دور كبري يف  يف اعتقادي ملوؤ�ش�شات املجتمع املدين 
للو�شع القانوين لالأر�ص الفل�شطينية دوليًا. كما �شاهمت تلك املوؤ�ش�شات يف ر�شد وتوثيق 
الدول  حماكم  ويف  االإ�رسائيلية،  املحاكم  يف  ق�شائيًا  ومتابعتها  االإ�رسائيلية  االنتهاكات 
اأن  اأعتقد  ذلك  للنظر يف جرائم احلرب خارج حدودها. مع  الق�شائية  التي فتحت واليتها 
عمل تلك املوؤ�ش�شات ما زال يت�شم بالتناف�ص مع بع�شها بع�شًا للح�شول على التمويل، واأدى 
�شعف التن�شيق بني تلك املوؤ�ش�شات اإىل ت�شتيت اجلهود يف كثري من االأحيان، وبالتايل عدم 

الو�شول اإىل نتائج اأف�شل. 

احملطة الثانية- االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة عام 2005: 

العام 2005  قطاع غزة يف  اأجزاء من  االإ�رسائيلي عن  االحتالل  قوات  ان�شحاب  يعد 
الدويل  القانون  منظور  يف  االإ�رسائيلية  الفل�شطينية  العالقة  يف  املهمة  الثانية  املحطة 
االإن�شاين. لقد هدفت اإ�رسائيل من وراء هذا االن�شحاب التخلي الكامل عن التزاماتها يف قطاع 
غزة، وت�شدير م�شكالت القطاع املختلفة اإىل اجلهات املانحة واإىل جمهورية م�رس العربية. 
وا�شتناداً اإىل قواعد القانون الدويل العام يعّد ان�شحاب قوات االحتالل االإ�رسائيلي عن اأجزاء 
من قطاع غزة يف العام 2005، جمرد اإعادة انت�شار وان�شحاب جزئي لقوات االحتالل عن 
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هذا اجلزء من االأر�ص املحتلة، ولي�ص اإنهاء حلالة االحتالل )37( . حيث مل ي�شرتد الفل�شطينيون 
�شيادتهم الكاملة على قطاع غزة، جراء مت�شك اإ�رسائيل بعد جالئها عن قطاع غزة بال�شيطرة 
على احلدود )ما عدا معرب رفح على احلدود مع م�رس( واأجواء القطاع، ف�شاًل عن البحر، ما 

يعني اأن قطاع غزة مل يزل حتت ال�شيطرة الفعلية لقوات االحتالل االإ�رسائيلي. 
االحتالل  دولة  مع  االأر�ص  هذه  عالقة  تبقى  حمتلة،  اأر�شًا  غزة  قطاع  لكون  ونظراً 
الناظمة لالحتالل، كما تبقى جميع  القانون الدويل االإن�شاين  االإ�رسائيلي حمكومة بقواعد 
لعام  الرابعة  جنيف  واتفاقية   1907 لعام  الهاي  الئحة  عن  النا�شئة  املحتل  التزامات 
1949، وغريها من القواعد العرفية الناظمة لالحتالل �شارية وواجبة االحرتام والتطبيق 

من قبل املحتل االإ�رسائيلي )38( . 
مل ت�شتفد بع�ص احلركات الفل�شطينية من التجربة ال�شابقة، فبعد االن�شحاب االإ�رسائيلي 
�شيا�شية  الأ�شباب  احلركات،  تلك  �شورت   ،2005 العام  يف  غزة  قطاع  من  اجلانب  اأحادي 
يف  لكن  حمررة.  اأر�شًا  غزة  قطاع  واعتربت  التاريخي،  بالن�رس  االن�شحاب  ذلك  اأي�شًا، 
الع�شكرية  والعملية  عام 2007،  القطاع  على  اإ�رسائيل  فر�شته  الذي  احل�شار  اأن  اعتقادي 
اآالف  �شحيتها  راح  والذي   ،2008 العام  اأواخر  االإ�رسائيلي  االحتالل  قوات  نفذتها  التي 
االأبرياء من املدنيني، وتدمري البنية التحتية للقطاع، اأيقظت تلك احلركات من غفلتها جتاه 
الدويل  القانون  مفردات  واأ�شبحت  خطابها،  يف  االإن�شاين  الدويل  بالقانون  التم�شك  اأهميه 
تلك  ال�شيا�شيني يف  القادة  األ�شنة  ت�شتخدم على  االإن�شان  الدويل حلقوق  والقانون  االإن�شاين 
احلركات، ويف خطابهم املحلي والدويل، مع ذلك ال يوجد اتفاق موحد جتمع عليه الف�شائل 

كافة يف كيفية ا�شتخدام القانون الدويل خلدمة الق�شية الفل�شطينية. 
بني  الفرتة  يف  الدويل  امل�شتوى  على  اإجمااًل  الفل�شطيني  الدبلوما�شي  التحرك  ات�شم 
عمل  وخطة  منظم  برنامج  وجود  وعدم  الهدف،  و�شوح  بعدم   2008 اإىل   1993 العامني 
مف�شلة ذات ا�شتهدافات حمددة. ومن اأبرز اأ�شباب هذه النتائج يف راأيي هو اختزال مفهوم 
العمل الدبلوما�شي الفل�شطيني باملفاو�شات الثنائية مع اجلانب االإ�رسائيلي، واعتماده يف 
وقت من االأوقات خياراً وحيداً، واإهمال تنمية العالقات ال�شيا�شية واالقت�شادية والثقافية 
واملنظمات  اإفريقيا،  ودول  والربازيل  وال�شني  الهند  مثل  الدول،  بني  واملتعددة  الثنائية 
ومت  ن�شوئها.  منذ  التحرير  ملنظمة  الن�شالية  املرحلة  دعمت  التي  احلكومية  غري  العاملية 
الالعبني  مع  العالقات  وتنمية  االإ�رسائيلي  اجلانب  مع  املفاو�شات  جانب  على  الرتكيز 
الفل�شطينية يف وقت من  القيادة  الذي وثقت  االأمريكي  الرئي�شيني فيها، وبخا�شة اجلانب 
اإىل ت�شوية عادلة مع اجلانب االإ�رسائيلي، ومع مرور الزمن  االأوقات بقدرته على الو�شول 
غري  االأمريكي،  الدور  حقيقة  الفل�شطيني  للجانب  تبني  وقفها،  واأخرياً  املفاو�شات  وتعرث 
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املحايد، والداعم باملطلق الإ�رسائيل، واأن اال�شتمرار يف ال�شري يف الطريق نف�شه لن يحقق اإال 
مزيداً من الف�شل. 

احملطة الثالثة- العملية العسكرية اإلسرائيلية على قطاع غزة أواخر العام 2008: 

قامت قوات االحتالل االإ�رسائيلي ب�شن عملية ع�شكرية على قطاع غزة يف الفرتة من 
27 كانون اأول 2008 – 18 كانون الثاين 2009، وراح �شحيتها اأكرث من 1325 �شهيداً 
)منهم 446 طفاًل، و110 امراأة، و108 م�شن( ، و5320 جريحًا )منهم 1855 طفاًل و795 
امراأة( ، ومت تدمري حوايل 16 األف من�شاأة �شكنية، وتعليمية، و�شحية، و�شناعية، ودينية، 

وحكومية ب�شكل جزئي وكلي )39( . 
ال�شعور  تنامي  اإىل   2008 العام  اأواخر  غزة  قطاع  على  االإ�رسائيلي  العدوان  اأدى 
ا�شتمرار عمليات اال�شتهداف للمدنني  ال�شيا�شية، يف ظل  الفل�شطيني باالإحباط من العملية 
اأجل  من  الفل�شطينية  االأر�ص  �شلب  وتوا�شل  غزة،  وقطاع  الغربية  ال�شفة  يف  وممتلكاتهم 
تغذية اال�شتيطان، االأمر الذي اأدى بالقيادة الفل�شطينية اإىل الو�شول اإىل نتيجة مفادها اأن 
اال�شتمرار يف املفاو�شات الثنائية بالطريقة نف�شها، ودون النظر اإىل بدائل اأخرى، �شيوؤدي 
االأر�ص  على  ال�شيادة  ذات  الفل�شطينية  الدولة  اإقامة  باالإمكان  فيها  يكون  لن  نقطة  اإىل 
الفل�شطينية املحتلة عام 1967. وكان اخليار االأمثل واملتاح للقيادة بعد جتربة اخليارات 
الدولية،  املحافل  اإىل  اللجوء  هو  الثانية،  االنتفا�شة  خالل  الع�شكري  العمل  مثل  االأخرى 

وا�شتخدام اأدوات القانون الدويل كو�شيلة لل�شغط على اإ�رسائيل. 
كبرياً  دوليًا  �شدى   2008 العام  اأواخر  غزة  قطاع  على  االإ�رسائيلي  العدوان  لقي 
ا�شتطاعت  راأيي  ويف  االحتالل.  حتت  الفل�شطينيون  يعي�شها  التي  املعاناة  حجم  اإبراز  يف 
االإعالم  ومواقع  التكنولوجيا  ا�شتخدام  تنامي  ظل  يف  الفل�شطينية،  العامة  الدبلوما�شية 
املجتمعي وتطورها يف فل�شطني والدول العربية والعامل، الو�شول اإىل قطاعات خمتلفة يف 
دول العامل مل تكن ت�شمع عن الق�شية الفل�شطينية، وعن االنتهاكات االإ�رسائيلية، واملعاناة 
التي يعاين منها الفل�شطينيون نتيجة االحتالل، والتاأثري يف تلك ال�شعوب للوقوف لن�رسة 

الق�شية الفل�شطينية، وحق ال�شعب الفل�شطيني يف تقرير م�شريه. 
اإىل حدوث  اأّدت  املحتلة  الفل�شطينية  االأر�ص  االإ�رسائيلية يف  االنتهاكات  ا�شتمرار  اإن 
القيادة  اأدركت  حيث  الفل�شطيني،  اجلانب  لدى  الدبلوما�شي  العمل  يف  اإ�شرتاتيجي  حتول 
الفل�شطينية اأن االأداء الدبلوما�شي الفل�شطيني قد ف�شل بعد اتفاق اأو�شلو يف حتقيق النتائج 
املرجوة، فنتيجة اخلطاب الفل�شطيني املغلوط قانونيًا، وغري املمنهج واملخطط له �شيا�شيًا 
وقانونيًا خلدمة الق�شية الفل�شطينية اأواًل، قبل خدمة هذا الف�شيل اأو ذاك، اأ�شبح الكثريون يف 
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العامل يظنون عندما ي�شمعون و�شف »الرئي�ص الفل�شطيني« اأو »رئي�ص الوزراء الفل�شطيني« 
االأمن  قوات  �شور  ي�شاهدون  عندما  اأو  ذاك،  اأو  اجلهاز  هذا  قائد  اأو  الفل�شطيني،  الوزير  اأو 
الفل�شطينية، اأو عنا�رس ف�شائل املقاومة، اأن هناك دولة فل�شطينية، واأن هذه الدولة تتنازع 
�شائر  التي بني  اأو لها معها خالفات كتلك  اإ�رسائيل على بع�ص املكت�شبات احلدودية،  مع 
الدول. ويف املح�شلة اأدى هذا اخلطاب اإىل اإ�شعاف جوهر الق�شية الفل�شطينية وم�شمونها 
االأ�شا�شي، اأال وهو اأن االأر�ص الفل�شطينية هي اأر�ص حمتلة، واأن املواطن الفل�شطيني يقاوم 

االحتالل االإ�رسائيلي الأر�شه و�شعبه، والذي مينع حقه يف تقرير امل�شري. 
هدف برنامج احلكومة الثالثة ع�رسة الذي مت اعتماده يف اآب 2009 والذي اأطلق عليه 
»فل�شطني: اإنهاء االحتالل واإقامة الدولة«، اإىل اللجوء اإىل املجتمع الدويل وا�شتخدام اأدوات 
القانون الدويل يف املعركة الفل�شطينية للح�شول على احلقوق الوطنية لل�شعب الفل�شطيني، 
اأجل و�شع حدٍّ  واعتماد االإجراءاتوالتدخالت البناءة، على امل�شتويني املحلي والدويل، من 
لالحتالل وا�شتمراره )40( . وعليه ترجمت خطة التحرك ال�شيا�شي والدبلوما�شي الفل�شطيني 
هذه ال�شيا�شة من خالل عدد من التدخالت على امل�شتوى الدويل، وا�شتخدام املحافل الدولية 
اخليار  اإن   .  )41( املحتلة  االأر�ص  يف  االإ�رسائيلي  االحتالل  وممار�شات  �شيا�شات  لف�شح 
الفل�شطيني يف اللجوء اإىل املحافل الدولية، وا�شتخدام اأدوات القانون الدويل كو�شيلة لل�شغط 
لنيل حقوق  الدويل  املجتمع  دعم  تنامي  النجاحات يف جمال  بع�ص  اإ�رسائيل، حقق  على 
احتاللها،  الإنهاء  اإ�رسائيل  على  وال�شغط  الفل�شطينية،  الدولة  اإقامة  يف  الفل�شطيني  ال�شعب 
وكانت النتيجة ارتفاع عدد الدول املعرتفة بدولة فل�شطني على حدود الرابع من حزيران 
كذلك  الدول.  اأغلبية  بت�شويت  اليون�شكو  ع�شوية  على  فل�شطني  وح�شول  دولة،   130 اإىل 
اجلنائية  املحكمة  والية  بقبول   2012  /01  /22 يف  الفل�شطينية  الوطنية  ال�شلطة  قامت 
الدولية للنظر يف جرائم احلرب وجرائم �شد االإن�شانية التي تقرتف يف االأر�ص الفل�شطينية 
املحتلة، اإال اأن حمكمة اجلنايات الدولية ردت موؤخرا )بعد حوايل ثالث �شنوات( على طلب 
ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية بعدم اخت�شا�شها بالنظر يف جرائم حرب حمتملة يف االأرا�شي 
الفل�شطينية. وعلى الرغم من اأن هذه اخلطوة مل حتقق �شيء ملمو�شًا على االأر�ص حتى االآن 
اإال اأنها تعد موؤ�رساً اإيجابيًا على تنامي اأهمية ا�شتخدام اأدوات القانون الدويل عند القيادة 

ال�شيا�شية الفل�شطينية خلدمة الق�شية. 
لقد اأربك التحرك الفل�شطيني يف املحافل الدولية دولة اإ�رسائيل، التي اأ�شبحت تخ�شى 
القانون الدويل اأكرث من اأي وقت م�شى. اإن االإ�رسار الفل�شطيني على نيل الع�شوية الكاملة 
يف االأمم املتحدة اأفقد اإ�رسائيل �شوابها، وحاولت كل جهدها منع تلك املحاولة، كي ال يفتح 
اأدوات القانون الدويل، مثل اللجوء ملحكمة اجلنايات  املجال للفل�شطينيني لال�شتفادة من 
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االإن�شانية يف  القانونية على مرتكبي جرائم احلرب، واجلرائم �شد  الق�شايا  الدولية ورفع 
للقانون  امل�شتمرة  انتهاكاتها  اأجل وقف  عليها من  وال�شغط  املحتلة،  الفل�شطينية  االأر�ص 

الدويل االإن�شاين يف االأر�ص الفل�شطينية املحتلة. 
مع ذلك يجب اأن نذكر اأن االعرتاف الدويل بدولة فل�شطني ال يلغي اأبداً الو�شف القانوين 
بقيام  يتاأَثر  ال  الدولة  اأن وجود  اأي  والعك�ص �شحيح،  كاأر�ص حمتلة،  الفل�شطينية  لالأر�ص 
االحتالل احلربّي على اإقليمها، وال ينفي االحتالل وجود الدول وال يحّل حمّلها من الناحية 
القانونية، حيث تبقى ال�شيادة على االإقليم املحتل، اإّبان فرتة االحتالل ويف جميع االأوقات، 

من حّق �شكان ذلك االإقليم )42( . 
الدولية،  لالتفاقيات  االن�شمام  لها  �شيتيح  فل�شطني  بدولة  الدويل  االعرتاف  اإن 
وبالتايل يحق لفل�شطني يف هذه احلالة ا�شتخدام اآليات هذه االتفاقيات يف طرح االنتهاكات 
والتجاوزات االإ�رسائيلية، ومن ثم ال�شغط على الدول االأطراف يف هذه االتفاقيات لتحمل 
م�شوؤولياتها القانونية التعاقدية مبواجهة املمار�شات والت�رسفات االإ�رسائيلية. اإن اأبرز ما 
اأو  قد يقدمه االعرتاف بالدولة يتمثل يف حق هذه الدولة يف م�شاءلة الدول التي قد تدعم 
اأم يف دعم هذه  انتهاكاتها  تنفيذ  �شواء يف  االإ�رسائيلي ومالحقتها  االحتالل  دولة  ت�شاند 

الدولة وت�شجيعها على اال�شتمرار يف عدوانها واحتاللها لالأر�ص الفل�شطينية )43( . 

خالصة وتوصيات: 
ي�شكل القانون الدويل االإن�شاين املنظومة القانونية التي يتوجب تطبيقهاعلى االأر�ص 
الفل�شطينية املحتلة. ولي�ص العرتاف االمم النتحدة اأو اإ�رسائيل بالدولة الفل�شطينية اأو عدمه 
اأو اعرتافها باحتاللها لالأر�ص الفل�شطينية تاأثري يف الو�شع القانوين للفل�شطينيني ولالأر�ص 
الفل�شطينية، فموقف القانون الدويل االإن�شاين وا�شح ال لب�ص فيه، وهو اأن االأر�ص الفل�شطينية 
التي مت احتاللها عام 1967 من قبل دولة اإ�رسائيل هي اأر�ص حمتلة. اإال اأن اعرتاف الدولة 
باحتاللها الأر�ص ما اأو الإقليم معني يوؤثر يف مدى اإمكانية اأو �شهولة تطبيق قواعد واأحكام 
بالدولة  املتحدة  االأمم  العرتاف  كذلك   ،  )44( االأر�ص  تلك  على  االإن�شاين  الدويل  القانون 
الفل�شطينيةيزيد من ال�شغوط الدولية على اإ�رسائيل الإنهاء احتاللها الأر�ص دولة ع�شو يف 
االأمم املتحدة، و�شيزيد من فر�ص الفل�شطينيني يف ا�شتخدام اأدوات القانون الدويل من خالل 

ع�شويتهم يف املنظمات الدولية، وا�شتخدامها كاأداة لنيل حقوق ال�شعب الفل�شطيني. 
يف  الفل�شطينية  والف�شائل  الفل�شطينية،  احلكومة  قبل  من  الكايف  االهتمام  عدم  اإن 
اأو تكري�ص مفاهيمه، وقواعده،  اأهمية القانون الدويل االإن�شاين للق�شية الفل�شطينية،  تعزيز 
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هذا  يف  مبتخ�ش�شني  الفل�شطينية  املوؤ�ش�شات  ورفد  املوؤ�ش�شي،  النظام  داخل  واأحكامه 
املجال، وا�شتغالله يف تعزيز املوقف الفل�شطيني يف اخلطاب ال�شيا�شي، اأدى يف املح�شلة 
اإىل انعكا�شات �شلبية على اجلانب العملي يف ا�شتخدام اأدواته القانونية يف املحافل الدولية، 
لك�شب مزيٍد من النقاط يف املعركة ال�شيا�شية �شد االحتالل االإ�رسائيلي، بل كان اخلطاب يف 
بع�ص االأحيان يتعار�ص مع اأحكامه وقواعده، االأمر الذي اأدى اإىل ا�شتغالله من قبل �شلطات 
االحتالل االإ�رسائيلي لتربير �شيا�شاتها، وممار�شاتها العن�رسية �شد املدنيني الفل�شطينيني. 
خا�شة  الدويل،  بالقانون  الت�شبث  االأو�شاع  هذه  يف  الفل�شطينيني  من  املطلوب  اإن 
دوليًا  العمل  وا�شتمرار  والدويل،  الداخلي  ال�شيا�شي  اخلطاب  يف  االإن�شاين،  الدويل  القانون 
يف ف�شح ال�شيا�شات االإ�رسائيلية املخالفة للقانون الدويل االإن�شاين والعمل على مقاطعتها 
دوليًا. اإن اخلطاب ال�شيا�شي مهم يف تغيري وجهة نظر العامل جتاه الق�شية الفل�شطينية، ولهذا 
اخلطاب  الإثراء  االإن�شان  حلقوق  الدويل  والقانون  االإن�شاين  الدويل  القانون  ا�شتخدام  يجب 

وجعله ذا اأثر فّعال. 
يف  االإن�شاين  الدويل  القانون  ماأ�ش�شة  على  داخليًا  العمل  من  بد  ال  ذلك  ولتحقيق 
موؤ�ش�شاتنا الفل�شطينية. �شحيح اأن عدداً من املوؤ�ش�شات مثل جمعية الهالل االأحمر الفل�شطيني، 
اإال  االإن�شاين،  الدويل  بالقانون  متخ�ش�شة  وبرامج  وحدات  لديها  وغريهما  احلق  وموؤ�ش�شة 
اأنها يف اعتقادي ال تكفي ل�شد العجز القائم. وعليه اأقرتح يف هذا ال�شياق اإعادة تفعيل اللجنة 
الوطنية الفل�شطينية للقانون الدويل االإن�شاين، التي مت اأ�ِش�شت عام 2003 بناء على تو�شية 
يف  عقد  الذي  والع�رسين  ال�شاد�ص  االأحمر  والهالل  االأحمر  لل�شليب  الدولية  احلركة  موؤمتر 
الفل�شطينية يف  الوطنية  وال�شلطة  الفل�شطينية  التحرير  ذراعًا ملنظمة  لتكون  العام 1995، 

جمال القانون الدويل االإن�شاين وت�شليحها باأدواته. 
فل�شطني  يف  املدين  املجتمع  موؤ�ش�شات  جهود  ت�شافر  من  بد  ال  اأخرى  ناحية  من 
الذي  االأجنبي  التمويل  على  املناف�شة  من  بداًل  االإن�شاين  الدويل  القانون  تفعيل  جمال  يف 
يوؤدي يف النهاية اإىل تبعرث اجلهود و�شوء توزيع املوارد و�رسفها. وعليه ال بد من و�شع 
الفل�شطينية  الوطنية  ال�شلطة  مع  بالت�شاور  املدين  املجتمع  ملوؤ�ش�شات  موحدة  اإ�شرتاتيجية 
على  االأدوار  وتوزيع  االإن�شاين،  الدويل  بالقانون  اخلا�شة  االأولوية  ذات  التدخالت  لتحديد 

املوؤ�ش�شات لتحقيق اأف�شل النتائج خلدمة الق�شية الفل�شطينية. 
القانون  وكليات  الفل�شطينية  اجلامعات  قبل  من  اأكرث  االهتمام  زيادة  من  بد  وال 
مبو�شوع القانون الدويل االإن�شاين، كي ي�شبح م�شاقًا اإجباريًا لطلبة احلقوق يف فل�شطني، 
الطلبة  ابتعاث عدد من  العمل على  بد من  الفل�شطينية. كذلك ال  للق�شية  اأهمية  له من  ملا 
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اإىل اخلارج للتخ�ش�ص يف موا�شيع القانون الدويل املختلفة، ل�شد العجز يف  الفل�شطينيني 
عدد املخت�شني يف هذا املجال. 

لقد اأكدت اتفاقيات دولية عديدة يف املجاالت املختلفة على احرتام حقوق االإن�شان 
من قبل الدولة ك�رسط لقبولها طرفًا يف االتفاقية. وعليه يجب ربط االمتيازات املمنوحة 
الإ�رسائيل يف كثري من االتفاقيات الدولية نتيجة ع�شويتها فيها، مثل ع�شويتها يف منظمة 
التعاون االقت�شادية والتنمية )OECD( باحرتامها حلقوق االإن�شان. وعليه يجب ا�شتخدام 
الفل�شطيني  اجلانب  قبل  اأ�شا�شية من  الفل�شطينية كورقة  للق�شية  الدويل  القانون  ما منحه 
لل�شغط على اإ�رسائيل قانونيًا ودبلوما�شيًا و�شيا�شيًا واقت�شاديا لكي ت�شل اإىل نقطة ت�شبح 

فيها غري قادرة على موا�شلة احتاللها لالأر�ص الفل�شطينية نتيجة ما تخ�رسه. 
اإ�شرتاتيجية عمل موحدة حجر عرثة  االتفاق على  الفل�شطيني وعدم  االنق�شام  ويبقى 
واالتفاق على  االنق�شام  اإنهاء  بد من  الفل�شطينية. وعليه ال  بالق�شية  التقدم  اأمام  اأ�شا�شية 
روؤية واأهداف واآليات عمل موحدة، ت�شتخدم القانون الدويل واأدواته و�شيلة لك�شب مزيد من 

التاأييد الدويل النتهاء االحتالل واإقامة الدولة الفل�شطينية ذات ال�شيادة. 
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