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جرائم آالترحيل والنقل القسري : 1650و  1649لعسكرية اإلسرائيلية ألوامر القانوني تحليل  :مؤسسة الحق
 دولية

 61/2010: المرجع
 1650 مر العسكري رقماألو ،"يةاألمناإلجراءات بشأن " 1649رقم  مر العسكرياألدخل  13/04/2010بتاريخ 

ز حّي ،سرائيليلقوات االحتالل اإل وسطىالالمنطقة لقيادة العام ري العسكالقائد  عن ة، والصادر"تسللال بشأن منع"

في الضفة  "لتسللـا"مصطلح لـنطاق التعريف الحالي  دراماتيكيبشكل  انالعسكري انمراأل انهذع وّسي 1.ذانفال

من شأن ن فإ، ما تم تطبيقهماإذا و. فيهاموجودين الص اشخاألللترحيل آل  انعخضُيو انجرمآما ي، الغربية المحتلة

شخاص المحميين فلسطينيين وغيرهم من األمواطنين القسري لنقل الالترحيل الجماعي أو  السهأن ي انمراألان هذ

 .في انتهاك واضح للقانون الدوليوذلك ، من الضفة الغربية

مر والنظام األ لسياق العامتقدم مراجعًة لآما ا، مذاته نيالعسكري نيمراألن هذي وصنصل م هذه الورقة تحليًالتقّد

استهداف في  بعادلتهديد بالسجن أو اإلا فيها توظيف قد يتمتنظر في الكيفية التي آما . هجزء منيأتيا آالذي  ةالعسكري

األوامر العسكرية هذه لمحتوى  تحليًالالورقة  متقّدو. مجموعات معينة من األشخاص المحميين في الضفة الغربية

 .ري بالرجوع إلى القانون الدوليوالنقل القس بعادحظر اإلآذلك و

  "متسللون"آل األشخاص المتواجدين في الضفة الغربية هم : تحليل لألوامر العسكرية
 تعريف التسلل

صدر في أآان قد ي ذالو، "تسللالبشأن منع " 329 رقمالسابق  األمر العسكري 1650رقم العسكري األمر ل عدِّي

 وأردن الضفة الغربية من األإلى شخص دخل يعتبر أي آان متسلل فإن ال، األمر العسكري لكلذ ووفقًا. 1969عام ال

وآان . هفي المنطقة بعد انتهاء تصريحبقي ، أو تصريح من القائد العسكري للمنطقةدون بمصر  وألبنان  وأسوريا 

اتلين المسلحين من ، ومنع المقلى ديارهممنع الالجئين الفلسطينيين من العودة إ هو ساساألمر في األالهدف من هذا 

ه، إلى عكسيقوم على اإلشارة بشكل منطقة الي إل "قانونيالالدخول غير "تم تعريف آما . راضي المحتلةل األدخو

. "تصريح من القائد العسكريى لع ًءابن" دخول المنطقة عنيي آان يذالو الدخول القانوني،مصطلح  ي علىأ

  .بعاداإل مكانية، مع إامةالسجن أو الغرعلى تسلل ال لىب عامل العقتشاو

) أ(الذين األشخاص شمل آل يل ،جذريبشكل تسلل التعريف  صدر مؤخرًاالذي  1650األمر العسكري يوسع 

. قانوني تصريحأن يكون بحوزتهم دون بالموجودون في المنطقة  أولئك )ب(و  قانوني،غير  شكٌلب"المنطقة  ونلدخي

  :التصريح على أنهف عرَّوي
                                                            

، يمكن الوصول إليها )112التعديل رقم (، واألمر العسكري بشأن اإلجراءات األمنية )2التعديل رقم (األمر العسكري بشأن منع التسلل  1
  . http://www.hamoked.org.il/news_main_en.asp?id=904على الرابط 
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ألحكام  نيابة عنه وفقًاباليح صادر عن قائد قوات جيش الدفاع اإلسرائيلي أو أي شخص يتصرف وثيقة أو تصر"

 تسمحوالتي ... عن السلطات في دولة إسرائيل بموجب قانون الدخول إلى إسرائيل ، أو صادرالتشريعات األمنية

 .""في المنطقةشخص الوجود ب

الفلسطينية من ثني بطاقات الهوية ستدو أن أي قراءة تقنية له ت، ويبجدًا غامض "تصريحال" لـجديد التعريف هذا ال

وعلى ، الفلسطينيةبطاقات الهوية  ، حيث أناألمر العسكريتصاريح بموجب اعتبارها نطاق الوثائق التي يمكن 

م ألحكا تصدرها السلطة الفلسطينية وفقًاوثائق ، هي في الواقع في نهاية المطافتقّرها إسرائيل من أن رغم ال

الوثيقة "يبدو أن آما . تعريفهذا ال متطلباتتفي ب، وبالتالي فهي ال سرائيل والفلسطينيينإات المؤقتة بين ياالتفاق

، ال أعاله إليها مشاٌرآما هو  ،في المنطقةوجود بموجبها ألي شخص بالالذي يسمح  "القانوني أو التصريحالقانونية 

  .الفلسطينيةبطاقات الهوية تضمن ت

إعادة في فشل آما ي، "في المنطقة ينالمقيم"األشخاص حذف تعريف العسكري ياألمر م اإلشارة إلى أن ومن المه

أن أنه من سكان المنطقة  تبثأي شخص ال يحمل وثائق تعلى  سابقال ، حيث آان فيهذا المصطلحلتعريف وضع 

. متسللينليسوا إقامة وثائق  تهمزوحاألشخاص الذين بأن بافتراض وعليه فقد آان هناك . متسلًال يسل ت أنهثبي

ي ذالو، منه 5القسم  ، حيث أنم من هذا القبيلاحكأ ةالجديد ال يتضمن أي كرير العسمذلك فإن األمع وبالتناقض 

في  ذا آان موجودًاإ شخص متسلًاليعتبر ال"نص على أنه ين، وفترض أنهم متسللذين ياألشخاص الأولئك حدد ي

، فإن وبعبارة أخرى. "من دون مبرر معقولوقانوني في المنطقة  هوجودأن  ثبتيح المنطقة بدون وثيقة أو تصري

ن وفلسطينيالنظر عما إذا آانوا  صرف، بمتسللينمكن اعتبارهم ن في الضفة الغربية يوجداوتجميع األشخاص الم

 .لضفة الغربيةافي  يندائم ينآمقيم مكانتهمحدد تيحملون بطاقة هوية ممن 

 ترحيل، وبينما آان يمكن متسللينيعتبرون األشخاص الذين م الجديد يجّراألمر العسكري فإن  كلى ذلباإلضافة إو

يمكن فحسب، بل ويمكن أن يتم ترحيله  ال الجديد ألمر العسكريل ه وفقًافإن، القديم حسب األمر العسكري المتسلل

السجن لمدة ب، وقانونيةمنطقة بصورة غير دخل القد سنوات إذا آان  لى سبعإتصل قد حكم عليه بالسجن لمدة ال أيضًا

  .قانونيتصريح دون ًا في المنطقة بثالث سنوات إذا آان موجود

ن في موجوديالاألشخاض يشمل جميع له تجعله  حرفيًةقراءًة ، ولكن اللتباسا سببيو غامٌض" تسلل"مصطلح إن 

على تسلل الوال يقتصر مفهوم . بشكل قانوني افيهلدوا ويقيمون ، بما في ذلك أولئك الذين ُوالضفة الغربية المحتلة

، ولكن على فحسب ةصالحيال يةنتهمدخول تصاريح لديهم أو  بصورة غير قانونية المنطقةاألشخاص الذين دخلوا 

، بذلكو. طوال حياتهمفيها موجودون  واأو آان منطقةدخلوا المن  سواًء شخاص الموجودين في الضفة الغربيةاألآل 

حتمال ال ًاجميعهم عاخضآذلك إو ين،الحاليالضفة الغربية سكان م وجود جميع يتجريمكن لتعريف الجديد هذا ال وفقًاف

 . نهاإبعادهم ع
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  األمر العسكري تعسف
معنى وبالتالي يترك  ،"قانوني"أي تعريف لمصطلح  زيلالجديد ياألمر العسكري فإن  ما سبقوباإلضافة إلى 

. دخول الصحيحالتصريح  شرط الحصول على أخرى تتجاوز ًاظروفشمل ي ويمكن أن مبهمًا "غير قانونيدخول "

هم أولئك األشخاص المتسللين أن يفترض أنه يسمح بالتعسف، وذلك بسبب نصه على  األمر العسكريأن آما 

الـ ستثناء تضمين األمر العسكري الإن . "مبرر معقول"وبدون  "التصريح الالزم"دون بفي المنطقة  ينالموجود

  .ًامة سياسيئالي ام حسب تطبيقهبيسمح للقائد العسكري ، لهتعريف تقديم أي دون ب، "معقولالرر مب"

  غياب الرقابة القضائية
  ألمر العسكريوفقًا للجنة تم إنشاء  غير مالئمة، حيثاإلبعاد أوامر  على تراضع، فإن اآلليات المتاحة لالوأخيرًا

 أن يبادروا إلى همال يمكناإلبعاد ن ألوامر وخضعذين ياألشخاص البيد أن . على عمليات الترحيل رقابةلل 1649

 همثمانية أيام من تاريخ استالمخالل على اللجنة  همعرض يتم فترض أني ن ذلكع ، وعوضًالجنةلأمام استئناف اال

ئد العسكري لقااألمر لالوقت يسمح  وفي نفس. مرحلةإلى اعتراضاتهم في هذه ال ماعتسحيث يمكن اال، اإلبعادلقرار 

تكون قد أشخاص دون أن إبعاد يتم أن  من الممكن تمامًاإنه ف ، وبالتاليساعةخالل اثنتين وسبعين أشخاص أي  بإبعاد

من قضاة عسكريين تتألف اللجنة فإن هذه وعلى أي حال . اللجنةأمام اإلبعاد  على لالعتراضالفرصة  ت لهمحيتأ

الواضح إلى أي ليس و. ساسفي األ اإلبعادأوامر تصدر نفس الجهة التي ي أ - نهم قائد قوات االحتالل اإلسرائيلي يعي

أوامر الترحيل األصلي للنظر في المراجعات القضائية المتعلقة بالعليا اإلسرائيلية لمحكمة ااختصاص سيكون مدى 

إلى المحكمة العليا  آون االستئنافوحتى في حالة . "ةنصاف بديلإ" آليةجنة إلى احتمال اعتبار الل نظربال ًامتاح

الجيش اإلسرائيلي من دون  اتججاحمقبول من حاالت اإلبعاد، ب ما يتعلقفيعلى األقل ، تاريخلمحكمة ل، فإن ًامتاح

  .الئم فيهاتدقيق م

   مراجعة لنظام التصاريح الحالي في الضفة الغربية
  األمر العسكري ونظام التصاريح

من حيث  جديدة، ليست نطاقهامن حيث  ةقوسبآانت غير موإن ، جديدةالعسكرية الوامر األفهم أن أن نمن المهم 

 منذ بدء االحتالليهدف و يةمن األوامر العسكر نظام قائمآجزء من وهي تأتي . طينيينعلى حياة الفلس ًاقيودفرضها 

حصول على الاألشخاص فرض على حيث ن في األرض الفلسطينية المحتلة، للفلسطينيي "القانوني"وجود الإلى تقييد 

 بطاقاتإصدار آما أن . مختلفةال مناطقالالنتقال بين ل وأ، بعض المناطقفي من الوجود  وانكتميلكي تصاريح 

في ل تتمثعة متّبمع ممارسة متداخل ، ة في األرض الفلسطينية المحتلةاإلقام وقحقب أساسًا متعلق ، وبينما هوالهوية

  .فيها وحرية التنقلفي هذه المناطق وجود التقييد 
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، هوياتهمبطاقات لسحب فلسطيني  150000تعرض أآثر من ، 1967عام في المنذ بداية االحتالل اإلسرائيلي و

وقد اتخذت  2.في األرض الفلسطينية المحتلة عيشالأو إلى تعترف بها اسرائيل للدخول مكانة  ةأي مفقدهاألمر الذي أ

قضائهم بسبب القانونية  مكانتهم آالف من الفلسطينيين فقدحيث ، تنوعةموأشكال آثيرة  بطاقات الهويةعملية سحب 

لتغييرات إدارية سرائيل إ طبيقتنجم عن آما . ، أو العمل في الخارجدراسةال وأ، ةرايالزفي الوقت فترات من 

 عجم"عليهم التقدم بطلبات آان  ئٍذمنذالذين  ،نوالفلسطينيأولئك من لبطاقات الهوية  سحب ية الجانبداحأتعسفية 

وقد . تهمآن والدامأو منازلهمالعودة إلى تصريح بالحصول على من أجل  التي تسيطر عليها إسرائيل ،"ألسرةشمل ا

إذا حصل أحد ، على سبيل المثالو. ةهذه العمليعبر وطنهم  عناإلقصاء لى إعرض مئات اآلالف من الفلسطينيين ت

 فسوف يتم سحب هويته، مثًالالواليات المتحدة آ، أخرىن على جواز سفر من دولة والفلسطينيالقدس الشرقية سكان 

  .في القدس "مقيمآ"مكانة  ةأيمن  حرمانه، وبالتالي إسرائيل تهادرصتي أال

لعيش في لمن حقوقهم  أّي وافقديدون أن لدول متعددة  اتجنسي وايحملأن السرائيليين يمكن ل، على النقيض من ذلكو

عسكرية الوامر األآما هو الحال مع و، اإلدارية التمييزيةاإلجراءات مثل هذه  وراءمن الهدف السياسي إن . سرائيلإ

في الوقت الذي يتم  لى تخفيض عدد السكان الفلسطينيين في األرض الفلسطينية المحتلةع عمل، هو الأيضًا جديدةال

وية أو تصاريح يين بطاقات هحتى عندما يتم منح الفلسطينفإنه ، ية حالعلى أو. السكان اإلسرائيليينزيادة عدد  فيه

الوثيقة، مع عدم صالحية هذه تقتصر على مدة مدة لحق اإلقامة هم هذه الوثائق تمنحفإن ، ملإلقامة في أرضه

قراءة هذه يجب . من المواطنةحتى قترب مكانة تأي أو ب، لهم دائمآوطن الضفة الغربية أو قطاع غزة باالعتراف 

  .، والتمييزالجنسية غياب، ودالسياق من االستبعا في هذاالجديدة األوامر العسكرية 

  
  في األرض الفلسطينية المحتلة نظام التصاريح

قطاع غزة عن عسكرية تعلن ر أوامر اصدإ تم، 1967ام عالمنذ بداية االحتالل في األراضي الفلسطينية المحتلة في 

سطينيين الحصول على تصاريح خاصة الفل هاسكانمن تطلب بالتالي و، طق عسكرية مغلقةاوالضفة الغربية من

 ،تصاريح لدخول القدس الشرقيةأن يحصلوا على ، يجب على الفلسطينيين على سبيل المثالو. معينة لدخول مناطق

واقعة بين الجدار والخط األخضر المناطق ال"ما يعرف بـ – جدار الضمخلف المناطق بعض ، وووادي األردن

)seam zone(  "– لدخول مطلوبة تصاريح أن هناك حتى و ،والضفة الغربيةبين غزة نقل آذلك من أجل التو

                                                            
2 HSRC Occupation, Colonialism, Apartheid? A Re‐assessment of Israel’s practices in the occupied Palestinian 

territories under international law (Cape Town, 2009) 199‐219  الرابط           متوفر على 
3227.phtml‐http://www.hsrc.ac.za/Document  
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التعسفية  ل أحد الصالحياتيشّكزال أنه ال يال إ، ق في آثير من األحيانرغم أن هذا الشرط ال يطّب، و)ج(المنطقة 

  .لقوات االحتالل اإلسرائيلي

انتقائي وغير يطّبق بشكل الحرآة ألنه  ما يتعلق بحريةفيمن عدم اليقين متواصلة نظام التصاريح حالة يخلق و

. المجتمع الفلسطينيشلل تصيب الحالة من سبب ي، ما تم تطبيقه بشكله الكاملي "منيالتصعيد األ"أوقات في و. متسق

تى بين المدن داخل الضفة تصاريح للسفر ححيازة الفلسطينيين لب من ُط، نتفاضة الثانية على سبيل المثالخالل االو

إلى هم السفر نامكبإيجد الفلسطينيون أن ل، بشكل أآثر مرونةط وشرهذه الفي أحيان أخرى يتم فرض  ينما، بالغربية

  .لالعتقال عرضالتدون الخوف من ب، ولكن ليس ائقوعديد من المناطق في األرض الفلسطينية المحتلة دون ع

  بطاقات الهوية
على حرية الحرآة وعلى  يؤثر أيضًا، حقوق اإلقامةب ًاأساسفيه  تعلقالوقت الذي يفي و، الهويةبطاقات إصدار إن 

جاء نظام قد و. بشكل قانوني في مناطق معينة من األرض الفلسطينية المحتلة واجداويتعلى أن قدرة الفلسطينيين 

جميع على  فرض، ولاالحتال ايةبعد وقت قصير من بدصدر عسكري  ألمٍر نتيجًةالهوية إلى الوجود  اتبطاق

آشرط سرائيل تصدرها إهوية بطاقات أن يحصلوا على غزة قطاع ن المقيمين في الضفة الغربية والفلسطينيي

تعداد سكاني أجرته بناًء على هوية سيمنحوا بطاقات  نالذياألشخاص تحديد تم  فقد ومع ذلك. فيها إلقامتهم الدائمة

في األشخاص الذين آانوا موجودين  تعداد أسماء جميعتضمن ال ، حيثت اإلسرائيلية في بداية االحتاللالسلطا

، لى الدول المجاورة نتيجة للحربإالذين فروا أولئك ستبعد ولكنه ا، الفلسطينية المحتلة في ذلك الوقتاألرض 

   3.يعيشون في بلدان أخرى في ذلك الوقتآانوا أنهم تصادف وأولئك الذين 

 أي نشذال - يسجل السكانال نالمسؤولية عقلت تنا، 1995ام عالفي  ةالمؤقت ةالفلسطيني- ةاإلسرائيليالحقًا لالتفاقيات و

موافقة بقي مشروطًا بمنح اإلقامة الدائمة غيرأن ، لسلطة الفلسطينيةإلى ا ظاهريًا - المذآور أعاله نتيجة التعداد 

ليس هناك ما  ال أنهإي سجل السكانالإجراء تغييرات على لسلطة الفلسطينية ا نامكبإبينما آان و 4.مسبقة من إسرائيل

مد على ن الجيش االسرائيلي يعتوحيث أ. من هذا السجل تهانفس التغييرات على نسختجري ن اسرائيل سأيضمن 

 التي يجريهاالتغيرات فإن في الضفة الغربية، الموجودين األشخاص مكانة تحديد في ل النسخة االسرائيلية من السج

ذلك أهمية ، وستتضح لى منح حقوق لألشخاص على األرضإة ورترجم بالضرُتل لن لى السجعالجانب الفلسطيني 

  .القسم التاليفي  غزة قطاع في بعناوين ألشخاص المسجلين بالنسبة ل

وفقًا – "قانونية"لفرض قيود  ة في األرض الفلسطينية المحتلةتنظيم اإلقامو الهوية بطاقات عمليًا فت إسرائيلوّظ قدف

األوقات التي ففي . داخل األرض الفلسطينية المحتلة تهموحرية حرآ ينلسطينيالفوجود على  - للشروط اإلسرائيلية 
                                                            

   3Occasional Paper No 8: The Right to Unite (1990)مؤسسة الحق،  3
  ).1() 2( 28، المادة 2االتفاقية المؤقتة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، ملحق  4
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 يحددهاها في منطقة وجود حامل تقصر قانونيةالهوية  بطاقاتفإن ، صارمالتصاريح بشكٍل نظام  فرضيتم فيها 

محصورين األحيان في أغلب  االنتفاضة الثانيةخالل  منفسهأن والفلسطيني وجدفقد لذلك . فيها فقطالعنوان المسجل 

خارجها إلى أجزاء أخرى من ل لم يتمكنوا من التنقبالتالي ، والهوية الخاصة بهمبطاقة مسجلة في المنطقة في ال

 بطاقاتتحمل ون في الضفة الغربية ولكن سكنوبالمثل، فإن األشخاص الذين ي. الغربية دون تصريح خاص الضفة

دون تصريح بفي الضفة الغربية  واأن يكون -  للسلطات اإلسرائيلية فقًاو - قانونًالهم  سمحال ي عناوين غزة تهمهوي

  .إضافي

نظام تكمل فإنها ، غير مسبوقوبشكل آبير مفهوم التسلل في حين أنها توسع و، جديدةالعسكرية الوامر األفإن  وهكذا

ة والتنقل داخل األرض على اإلقامالفلسطينيين قدرة على واسعة  الذي يضع قيودًا القائمالتشريعات العسكرية 

رجح ُيلطريقة التي لفهم أفضل  من الممكن الوصول إلى نوكسيهذا السياق، فوإذا نظرنا إليها في . الفلسطينية المحتلة

  .هامن تضرررجح أن تالتي ُيمجموعات لل آذلك، والعسكرية وامرتطبق فيها هذه األأن 

   الجديد ر العسكرياألمبموجب  باإلبعاد تستهدفرجح أن التي ُيمجموعات لا
ما على من هم نإعلى اإلسرائيليين، و هقيطبيتم تقصد به أن ُي ال" 1650 األمر العسكريإسرائيلي أن  متحدث صّرح

في المتواجدين إجراءات ترحيل الفلسطينيين " ـ، وأنه يتعلق ب5"السامرةغير قانونية في يهودا و متواجدون بصورة

ون المدنية في السلطة ، وزير الشؤللشيخحسين للوزير  حسب تصريحبو. 6"بصورة غير قانونية الضفة الغربية

، والذين ال الضفة الغربية إلى "األجانب"د دخول ّيقستوامر األأن له سرائيليون إمسؤولون ح صًرقد فالفلسطينية، 

 يةنامكإإلى ية حرفاألمر العسكري قراءًة  قراءةتفضي بينما و 7.ريح لدخول الضفة الغربيةاتص همتأشيرات تعتبر

  :من غيرها، ومنها للخطر أآثر عرضًةتعتبر  مجموعاتمن ال ديبدو أن عدفإنه ، على جميع األشخاص هقيطبت

  الضفة الغربية يعيشون في الذين  قطاع غزةسكان 
في  ونسجلم همآالف من الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية ولكنتضم للخطر  عرضًة اتالمجموعأآثر 

مع  واتسنلفيها أو عاشوا  ،الضفة الغربيةفي  واولد هؤالء آثير من. في قطاع غزةعناوين بالسكان الفلسطيني  سجل

فإن  ،وتقوم بتحديثه يسجل السكانالبظ فتحتالسلطة الفلسطينية  أن على الرغم منف، ر أعالهوذآهو موآما . أسرهم

 ةأيإحداث دت إسرائيل جّم 2000عام الفي و. عليه تجرىتغييرات  ةيأالموافقة النهائية على سلطة سرائيل إل

الفلسطينيين على  هاأدخلتغييرات  ةعترف بأيتعد تلم  ايعني أنهمما ، يل السكانمن السج تهاتغييرات على نسخ

                                                            
  ).باللغة اإلنجليزية( http://www.haaretz.com/hasen/spages/1162075.htmأنظر  5
 Dan Izenberg New law could deport of thousands of West Bank Palestinians Jerusalem Post, 12 Aprilأنظر 6

http://www.jpost.com/Israel/Article.aspx?id=172917vailable at: 2010. A.  
  ,األوامر العسكرية اإلسرائيلية ال تنطبق على سكان غزة: وزير فلسطيني/ أنظر وآالة معًا لألنباء 7
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على بموجبها سياسة يتعين بتطبيق ت إسرائيل شرع 2007عام الوفي . لى الضفة الغربيةإغزة قطاع عناوينهم من 

. ريح للبقاء في الضفة الغربيةاتصالحصول عل ) عناوين في غزةأي أولئك المسجلين ب(قطاع غزة  "سكان"جميع 

تستند إلى أي تشريع ال ، آما أنها أبدًاعلى المآل نشر تلم  ، حيثداخلي سرائيليإالسياسة هي في األساس قرار هذه 

  . محدد

 منهأثبات إ اتالطلب يمقدمى ل، حيث أنه يجب عللغاية ةصعب هي مسألةعملية الحصول على مثل هذا التصريح إن 

 يةأمنموافقة لديهم ، وأطفال مولديه ونمتزوجأنهم ، ولغربية لمدة ثماني سنوات متواصلةفي الضفة ا واعاش

لحصول على طلبات االعديد من رفض تم  ونتيجة لذلك. إضافية "إنسانية"ية، وتنطبق عليهم شروطًا سياسو

  8. األشخاص بالفعل إلى غزةمئات  ترحيلتم ، وتصاريح

آانت ، التي على هذه العملية ًارسمي ًاإضفاء طابعساهم في سي مؤخرًاالعسكري الذي صدر مر األأن يكون حتمل وُي

أنه ، وغزة من الضفة الغربية إلى غزةفي قطاع عناوين بل الفلسطينيين المسجلين ترحيية بوالقاضبدأت بالفعل، قد 

الغرض ، فإن نقل بين الضفة الغربية وقطاع غزةحرية التعلى بالفعل  مفروضةالشديدة ال سياق أوسع من القيودفي و

  .ن الضفة الغربيةعفصل قطاع غزة وسكانه المتمثلة في السياسة اإلسرائيلية  األمر العسكري هو تعزيزمن 

  يحملون جوازات سفر أجنبيةالضفة الغربية الذين أزواج وزوجات فلسطينيي 
الضفة  ن المقيمين فيفلسطينييالوزوجات أزواج في خرى من األشخاص المعرضين للخطر األ اتفئلا وتتمثل إحدى

قد عاشوا في بلدان آانوا  همولكن ،األصل وينيفلسط من هؤالء هم رآثي. يةنبأجسفر جوازات يحملون والغربية 

طلبات البت في وينتظرون نتائج  ،لبداية االحتال عندالذي أجري  يتعداد السكانالمن  وااستبعدآانوا قد أخرى، أو 

 ،شمل األسر جمعجميع طلبات  النظر فيسرائيل إدت جّم 2000عام الفي ف. تقدموا بها ة التيسرشمل األ عمج

خلق حالة ى لذلك إ أدىقد و ،تسوية أوضاعهم في الضفة الغربيةمن آالف من األشخاص لم يتمكن  ونتيجة لذلك

ن يقيمغير الممن على الزواج اإلقدام محاولة من حتى من سكان الضفة الغربية  آثيرتردع  عدم اليقينمستمرة من 
                                                            

ائتالف من المنظمات غير الحكومية اإلسرائيلية باستئناف لدى المحاآم اإلسرائيلية ضد إجراء جديد تقدم  2001في شهر مارس من عام  8
وال يؤسس هذا . وضعته وزارة الدفاع اإلسرائيلية، يمنع بموجبه آل الفلسطينيين تقريبًا من االنتقال للسكن من قطاع غزة إلى الضفة الغربية

بين قطاع غزة والضفة " سياسة عامة تهدف لتقليص حرية الحرآة"اإلنسانية على أنه جزء من  اإلجراء، الذي وصفه مكتب تنسيق الشؤون
فحسب، بل إنه يقترح آذلك تخصيص حصة محددة من عدد طلبات التصاريح التي  الغربية، لمعايير ضيقة جدًا لتلبية شروط االستحقاق

 State ofأنظر ". سيتم النظر فيها سنويًا" Israel Ministry of Defense Coordinator of Government Activities  in the 
Territories „Procedure for Processing Requests of Gaza Strip Residents to Settle in Judea and Samaria� 8 

March 2009) .(سيتعين "العتبارات إنسانية" وفي الحاالت القليلة التي يمكن فيها فعليًا منح تصريح وفقًا للتفسير اإلسرائيلي لمصطلح ،
تغيير عنوان السكن لهذا " النظر في"على مقدم الطلب أن يعيد التقدم بطلب آل ستة أشهر، ومن ثم آل سنة لمدة سبع سنوات، يتم بعدها 

  :على الرابطنص االستئناف متوفر باللغة العبرية . الشخص إلى العنوان الجديد حيث مسحل أنه يسكن من قبل السلطات اإلسرائيلية
http://www.hamoked.org.il/items/112250.pdf . وللمزيد من المعلومات حول هذا اإلجراء أنظر

.gisha.org/index.php?intLanguage=2&intItemId=1707&intSiteSN=113http://www.  
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بعض ب أيضًاآما حدا ذلك . للعيش معهم في الضفة الغربيةوزوجاتهم أزواجهم بإحضار ، أو في الضفة الغربية

في و. إقامة قانونيةأو زوجاتهم بأزواجهم يث يتمتع فيها حمغادرة الضفة الغربية للعيش في بلدان إلى الفلسطينيين 

، جمع الشملمن حاالت محدود عدد بإنجاز ، قامت السلطات اإلسرائيلية سياسي وقانونيضغط لنتيجة و 2007عام ال

تمتعهم بأي عدم متزعزع يتمثل بفي موقف  "نبااألج" زوارالآالف من بالتالي وبقي . قةمعّلبقيت  هامنآثير ولكن 

  .وامرهذه األمن وراء صد اقمالأحد  ترحيلهمد يكون وق. في الضفة الغربيةة قانونيمكانة 

  

  األجانب
 الذين لديهمحاملي جوازات السفر األجنبية فقد يكون ، الفلسطينيةوزارة الشؤون المدنية  تحصروآما ، وأخيرًا

 األوامر العسكريةقد تكون ف في الواقعو. أو يعملون في الضفة الغربية في خطر ونزورويسياحية  سفرتأشيرات 

الموظفين األجانب في المنظمات الدولية والمدافعين تسعى إلى ضمان عدم قدرة دائمة من استراتيجية  الجديدة جزءًا

أخرى إسرائيلية سياسات  ةعدمؤخرًا آانت هناك قد و. هاأو البقاء فيالضفة الغربية دخول على عن حقوق اإلنسان 

صالحة في تأشيرات سياحية  "على سبيل المثال إصدار  ،الوجود الدولي في الضفة الغربية إلى الحد من رميت

المنظمات غير  فيعمل للعاملين األجانب أشيرات تبدًال من سياحية تأشيرات ، و"فقط لسلطة الفلسطينيةا قطامن

 من ةمن نشطاء حرآة التضامن الدوليآثير  لاعتقتم ا فقد لى ذلكباإلضافة إو. في الضفة الغربية ةملاالحكومية الع

لقيود المفروضة على قدرة إن ل. األشهر األخيرةوإصدار قرارات إبعاد بحقهم خالل  ،ازلهم في الضفة الغربيةمن

أنشطة أو  اإلغاثيوال سيما أولئك الذين يدعمون السكان المدنيين الفلسطينيين من خالل العمل  المواطنين األجانب،

على قدرة المجتمع المدني الفلسطيني فهي تحد من . عديدةآثار  هاوالبقاء فيالضفة الغربية زيارة على  ،التضامن

مثل هذه إن ل. هاوتطوير مع العالم الخارجي عالقاتهالحفاظ على على و ية،فعالباالحتالل  مجابهةعلى المدى الطويل 

  .والصمود بقاءال على السكانقدرة حيوية لأهمية ، طويل األمداالحتالل العسكري ظل في وال سيما ، العالقات

   االنتهاآات الجسيمة، وجرائم الحرب، والجرائم ضد اإلنسانية: قانون الدوليلا
  ولي اإلنسانيدالمساءلة والقانون ال

مادة الوتحظر . رض المحتلةفي األ "ألشخاص المحميينل" قسريألالنقل أو الترحيل  القانون الدولي اإلنساني يحظر

الجماعي أو الفردي لألشخاص  قسريألالنقل "، إلسرائيل ملزمةتي تعتبر وال، من اتفاقية جنيف الرابعة 49

  ."أيًا آانت دواعيه ...المحميين أو نفيهم من األراضي المحتلة

من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية ) د()1( 7بموجب المادة  قسريالنقل ال م عمليات الترحيل أوجّرآما ت

متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو  ،قل القسرى للسكاند السكان أو النإبعاأن  التي تنص علىو ،الدولية
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من  )7()2( 8بموجب المادة و. يشكل جريمة ضد اإلنسانية، منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين

وال سميا عندما ترتكب في إطار "، شكل جريمة حربت  "اإلبعاد أو النقل غير المشروعين" فإن نظام روما األساسي

  9."ة أو سياسية عامة أو في إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائمخط

فراد مجموعة من األالقسري وغير القانوني لاإلخالء "على أنه القسري في القانون الدولي نقل الو بعادإللفهم  هناكو

النقل القسري تعلق بينما ي، ةخارج حدود الدولإلى نقل الاإلبعاد يفترض آما . "[...]من األراضي التي يقيمون فيها 

ة االبتدائية شعبالتناولت ، 2001عام في ال )Kristic(في قضية  قرارهاففي  10."الدولةحدود داخل بالتهجير 

مذنب  )Radislav Kristic( قررت أن، والنقل القسري داخل الدولةمن حالة  اللمحكمة الدولية ليوغوسالفيا سابق

نقل وبذلك فإن  11.أراضي البوسنة والهرسكداخل مسلمي البوسنة في  ًاقسري هقلنسانية لنبارتكاب جرائم ضد اإل

فعمليات . هو أمٌر محظور، محتلةداخل األرض الفلسطينية الوإن آان ، طينيين من الضفة الغربية إلى غزةالفلس

أو القاهرة العسكرية الضرورة ها تتطلبفي حالة ، فقط للغايِة استثنائيٍة وز في ظروٍفجتالء األشخاص المحميين جإ

، غير قانونيةتكون ات الترحيل أو النقل عمليفإن ، مثل هذه الظروف االستثنائيةتوجد إذا لم و. أمن السكان المدنيين

مسؤولية جنائية فردية ألولئك  تنشأ، وأشد العقوباتالعقاب عليها ب تستوجبالتفاقية جنيف، و خطيرًا انتهاآًاتشكل و

  .رساتامالمهذه مثل المسؤولين عن 

القوة القائمة باالحتالل جميع أولئك الذين يجدون أنفسهم في أيدي هم في األراضي المحتلة ن واألشخاص المحميو

فإن آل وهكذا ). عة على اتفاقية جنيفأو دولة محايدة ليست من الدول الموّق(الدولة المحتلة تباع أولكنهم ليسوا من 

اإلقليم  وابداية االحتالل أو دخلاإلقليم المحتل عند آانوا في  سواًءميون، محأشخاص جانب هم الفلسطينيين واألمن 

قامة من قبل السلطة القائمة إوثائق أو على إصدار تصاريح  توقفت الإن مكانة الشخص المحمي  12.في وقت الحق

                                                            
بشأن الجريمة ضد اإلنسانية المتمثلة في إبعاد السكان أو النقل ) د) (1(7في ميثاق روما أنه ولغرض المادة " عناصر الجرائم"توضح  9

ادية، بل قد يتضمن التهديد باستخدام القوة أو اإلآراه الذي قد ينجم ال يقتصر على استخدام القوة الم" قسريًا"القسري للسكان، فإن المصطلح 
عن الخوف من العنف، أو الضغط، أو االحتجاز، أو االضطهاد النفسي، أو إساءة استخدام القوة ضد شخص أو أشخاص، أو غيرهم، أو 

  . باستغالل وجود بيئة تسبب اإلآراه
من أجل  768E5F9082543/0/Element_of_Crimes_English.pdf p ‐AB0B‐41D6‐38CF‐cpi.int/NR/rdonlyres/9CAEE830‐http://www.icc أنظر

  .نجليزية ترجمًة غير رسميةهذا النص مترجم عن اإل . النص األصلي باللغة اإلنجليزية
  .Kristic, ICTY, Trial Chamber, Case no. IT‐98‐33‐T, para 521أنظر  10
ة االبتدائية للمحكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة حالة النقل القسري داخل شعبالتناولت ، 2001في العام ) Kristic(في حكمهت في قضية  11

مسلم بوسني قسريًا في حافالت من قبل جيش صرب البوسنة إلى خارج معزل سربرينيتسيا،  25000ل تم نق 1995ففي العام . الدولةحدود 
مذنبًا ) Radislav Krstić(وقد وجدت المحكمة ). ولكن بداخل حدود البوسنة والهرسك(حيث نقلوا إلى أراض تحت سيطرة مسلمي البوسنة 

  .ص محميين، وأدانته بارتكاب النقل القسري بوصفه جريمًة ضد اإلنسانيةنظرًا لكونه شارك عن علم مسبق في النقل القسري ألشخا
: جنيف: اللجنة الدولية للصليب األحمر(على اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب ) J Pictet (ed)(أنظر تعليق  12

مصطلح مواطني "في مذآرة للرئيس األمريكي، مؤآدًا أن أآد المدعي العام األمريكي هذا الرأي  2004في العام . 47، صفحة )1958
إقليم "فلو آان القصد من مصطلح ... يجب أن يفسر في ضوء البناء الفوقي لالتفاقية" دولة محايدة الذين يجدون أنفسهم في إقليم دولة معتدية

رف في النزاع، فإن مواطني الدول المحايدة قد يفقدون على أنه يشمل اإلقليم المحتل إضافًة إلى اإلقليم الوطني للدولة الط" دولة معتدية
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 صلة يست ذاتلة هي مسألفي الضفة الغربية  وا موجوديناألشخاص لديهم تصريح ليكونوعليه فإن آون . باالحتالل

  .ًامحظور همنقلأو  همترحيليبقى ، ومحميين ًاأشخاص وانوكيأو لم  وامسألة ما إذا آانب ًاتتاب

ألوامر عسكرية  حاملي جوازات السفر األجنبية وفقًاأو  الفلسطينيين إبعادأن عمليات نقل أو بشك من هناك وليس 

عدم وجود التصريح (إداري هو سبب  المصرح بهيل عمليات الترح سببحيث أن غير مشروع، يعتبر أمر  جديدة

  .أو االحتياجات األمنية للسكانالقاهرة عسكرية الضرورة ال ، وليس)الالزم

في حال تم تنفيذ عمليات و ،على نحو فعال الرتكاب جرائم حرب عتشّرفإن هذه األوامر العسكرية إنما  يهعلو

تخويل ذلك، بما في ذلك وزير دفاع إسرائيل العسكرية أو امر وهذه األالمسؤولين عن إصدار ترحيل فإن األشخاص 

إضافًة إلى أولئك الذين ، الل اإلسرائيلي في الضفة الغربية، قائد قوات االحتمنيغادي َشاللواء يهود باراك وإ

  .التفاقية جنيف الرابعةجسيمة عن ارتكاب انتهاآات  ينمسؤول ونكونسي، عمليات الترحيل وننفذيو ونخططسي

باإلضافة ، على السكان المدنيينوقعها ُتقد التي  ةضارى اآلثار اللإ نظروبال، جماعيترحيل تنفيذ عملية في حالة و

أنها تشكل على  هاراعتبيتم اح أن من المرّجفإن ، السكان المدنيينترمي إلى تقسيم جهود إلى اإلشارة بأنها مدفوعٌة ب

  13.ضد اإلنسانية ، وبالتالي جريمًةضد السكان المدنيينظمًا أو من ًاواسع ًاهجوم

  الحق في دخول الضفة الغربية
خول دى لععلى قدرة األشخاص تفرضها أن الجديدة األوامر العسكرية  من شأنالتي دة شدمالقيود البوفيما يتعلق 

، وال حتلةإدارة األراضي المشأن يخضع للقواعد العامة بالقانون الدولي موقف فإن ، الضفة الغربية من بلدان أخرى

فإن  ، وبالتاليطبيعة مؤقتة وكون ذيفترض أن ُياالحتالل العسكري فآمبدأ أساسي، و. اتفاقيات الهايقواعد  سيما

أن  همايمكنفقط  ين اثنينملاعهناك ، ومة في األراضي المحتلة محظورةئادالرامية إلى إحداث تغييرات  التدابير

 ،االحتياجات العسكرية لجيش االحتاللوهما ، ائمة باالحتاللمن قبل السلطة القفرض تدابير إدارية  ابرري

 الضفة الغربيةإلى دخول جميع األشخاص  ًا عسكريًا يمنعأمرومن الواضح أن . ينالسكان المحميرفاه احتياجات و

 ةيالطبيع حياةالب ضرفهو ي: يناالعتبارهذين من  أّياالعتماد على ب ال يمكن تبريرهالالزم  "تصريحال"من دون 

                                                                                                                                                                                 
على أنه يشمل األرض المحتلة قد يفرغ " إقليم الدولة المعتدية"وعليه فإن تفسير . الحماية التي توفرها اتفاقيات جنيف في آل مكان في العالم

 Laubenheimer،, 290 U.S. 276, 303‐04ضد  Factor(أنظر أيضًا قضية . وهذا التفسير غير محّبذ". هذه العبارة من معناها
(1933)( ،)Jack L Goldsmith III ( مكانة الشخص المحمي في العراق المحتل وفقًا التفاقية جنيف "مساعد المدعي العام األمريكي
: ، النص األصلي متوفر على الرابط11-9، الصفحات 2004مارس  18مذآرة رأي لمستشار الرئيس، : الرابعة

http://www.justice.gov/olc/2004/gc4mar18.pdf  هذا النص مترجم إلى العربية عن النص باللغة اإلنجليزية ترجمة غير رسمية
  .لغرض التوضيح

  ولمزيد من التفصي أنظر أيضًا). Kristic(أنظر قضية  13
 Antonio Cassese International criminal Law (OUP, 2003) 76‐7.  
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 – الضفة الغربية إلىاألشخاص د بصورة تعسفية دخول جميع يقّي يحتمل أن ألنهونظرًا  –آما أنه ، للسكان المحليين

  .عسكرية اعتباراتبيمكن تبريره ال 

تقديم المعونات أو دخول األشخاص المشارآين في  ة القائمة باالحتاللقوال لأن تسهلى ذلك ينبغي باإلضافة إو

من اتفاقية جنيف  30المادة فعلى سبيل المثال تنص . ود بالفائدة على السكان المدنيينعتي تالانية المساعدات اإلنس

تسهل الدول الحاجزة أو دول االحتالل بقدر اإلمكان الزيارات التي يرغب ممثلو المؤسسات "الرابعة على أن 

من غير إنه ف لكولذ. "لهؤالء األشخاص األخرى القيام بها لألشخاص المحميين بهدف تقديم معونة روحية أو مادية

دولي في الضفة الوجود مجمل الفرض حظر على درحة صل إلى بفرض إجراءات تكاد تإسرائيل تقوم المشروع أن 

  .ن في مجال العمل اإلنسانيوالعاملأولئك ، بما في ذلك وجود الغربية

 القانون الدولي لحقوق اإلنسان

تحت  شخصآل التزامات تجاه إسرائيل قي على ليي ذ، الالمدنية والسياسيةالخاص بالحقوق العهد الدولي يضمن 

. في حرية اختيار مكان إقامتهمما م حق األشخاص الموجودين بصفة قانونية داخل إقلي 12في المادة سيطرتها، 

و الصحة العامة أو لحماية األمن القومي أو النظام العام أ الضرورية تلك باالستثناءات الوحيدة المسموح بها وتتمثل 

تم سيمنع الفلسطينيين الذين ؤدي إلى سياألمر العسكري أن وحيث  14.، وحقوق اآلخرين وحرياتهماآلداب العامة

أمنية  دواعيدون وب، اختيار اإلقامة في الضفة الغربيةدرة على قاللى قطاع غزة من إترحيلهم من الضفة الغربية 

  .للعهد انتهاآًا تشكلالعسكرية وامر فإن هذه األواضحة، 

على  تنصي تمن العهد، وال 13وامر ينتهك المادة بناًء على هذه األحاملي جوازات السفر األجنبية  فإن إبعادذلك آ

 قرار اتخذ وفقًافقط بناًء على وممكن األجانب الموجودين بصورة قانونية داخل أراضيها بإبعاد دولة ي أحق 

قانونية إتاحة عملية ، ووجود األجانب في اإلقليمتنظم عادلة فترض وجود قوانين ت "للقانون وفقًا"عبارة إن . للقانون

ال الطابع التعسفي لألوامر التي تخالف القانون الدولي ف آما هو موضح أعالهو 15.اإلبعاد ونواجهي نيذال كئلوأل

يمكن وصفها بأنها تسمح  ،اإلبعادعلى عمليات والمراقبة اإلشراف ستقوم بللجنة العسكرية التي ا، وال اإلنساني

  .من العهد 13نتهك المادة يوامر وفقًا لهذه األاألجانب مواطنين ال وعليه فإن إبعاد. "وفقا للقانون"بعاد عمليات اإلب

 الحق في تقرير المصير

                                                            
، )1999(، الجلسة السابعة والستون )حرية الحرآة( 12المادة : 27أنظر اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان، التعليق العام رقم  14

HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol.I).  
 ،)1986(لى العهد، الجلسة الثانية والسبعون مكانة األجانب بناًء ع: 15أنظر اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان، التعليق العام رقم  15

HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol.I).  
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األرض  هو ينطبق على آل، وراسٌخفي األرض الفلسطينية المحتلة  همصيرحق الشعب الفلسطيني في تقرير إن 

 -لى الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة عأي  - 1967عام الحرب  أثناءها إسرائيل تحتلاالتي 

سكان في السيادة مجموعة من الل األآثر عمومية، حٌق اهالحق في تقرير المصير هو، بمعنو. ةواحد إقليميةوحدة آ

التحرك فيه  وفي، شكل طبيعي داخل اإلقليمب في ممارسة حياتهمحق السكان  على ملتوهو يش ،قليم معينإعلى 

، العسكرية الجديدةوامر إن األ. اإلقليم تحديد من يدخل ويبقى داخل أراضيفي ، وعالقات دوليةوفي إقامة بحرية، 

مجرد  أساستجريم الفلسطينيين على  تؤدي إلىصل الدائم لغزة عن الضفة الغربية، في الف متهاهاسم من حيثو

نظام السيطرة إن . ينالفلسطيني سكانلاتنمية آذلك جهود و ،اديتيعاالحياة بشكل سير  آما تعيق ،وجودهم في وطنهم

أحد العوامل الرئيسية  ليشّك ةالعسكرينظام األوامر على حياة الفلسطينيين من خالل  الذي يفرضه االحتالل الكاملة

  .همصيرتقرير  منالفلسطيني الشعب التي تسهم في حرمان 

 األوامر العسكرية وفقًا التفاقيات أوسلو عدم قانونية

للسلطة الفلسطينية قد منحت الممارسة،  وأمضمون سواء من حيث ال ،ات أوسلويأن اتفاق ومن المسلم به عمومًا

ن الظروف بالنسبة للسكان تحت يتحسِد إلى تّؤلم  أنها، وفي الضفة الغربيةسير األمور حقيقية ضئيلة على  اتسلط

تجدر  ومع ذلك. ات أوسلوياتفاق ضوءألوامر في هذه ال مفصًال تتضمن تحليًال نفإن هذه الورقة ل كللذو. االحتالل

لسلطة الفلسطينية، ا صالحيات ومسؤولياتبتقييدية فيما يتعلق الات أوسلو ياتفاقحتى في ظل شروط و هاإلشارة إلى أن

بدو تإصدارها، التي سبقت فترة خالل السرائيلية السلطات اإل اتارسممإضافًة إلى جديدة، العسكرية الوامر فإن األ

  .اتياالتفاقهذه تتعارض مع أحكام آأنها 

السلطة ، )2أوسلو ( 1995لعام لبين االسرائيليين والفلسطينيين  ةالمؤقت يةاالتفاق فقد منحت ،صاخبشكٍل و

من الضفة  )ب(و) أ(في المناطق  - سرائيليينباستثناء اإل - لى الشؤون المدنية لجميع األشخاصع الفلسطينية واليًة

أن رغم (تقع على عاتق السلطة الفلسطينية  )ب(و) أ(المسؤولية عن إصدار وثائق الهوية في مناطق ف 16.الغربية

  17).مسبقةإسرائيلية يتطلب الحصول على موافقة منح إقامة دائمة 

ين في موجودال األشخاص جميعلى عليا عات صالحيلقائد العسكري ال خّويعسكري أمر بأن وجود  يمكن القولو

للسلطة  ُتمنحالتي آان من المفترض أن  لسلطاتل بتجاهل تامو ،بطريقة شاملةو جميع أنحاء الضفة الغربية مباشرًة

مزعوم إلصدار مثل هذا األمر فإن إسرائيل بذلك ي نأمدون تقديم أي مبرر و. ات أوسلويالفلسطينية بموجب اتفاق

. السرائيليينعن امن الشامل ألا مسؤوليةتعطي إلسرائيل ، 2أوسلو  يةاتفاقع اإلشارة بأن تنتهك هذه االتفاقات، م

في حالة من الواضح أن إسرائيل ف، األمن المزعوميعتمد على مبرر  م يتم حتى مجرد تقديمل هأنوحيث ، ومع ذلك
                                                            

  .من االتفاقية المؤقتة بشأن الضقة الغربية وقطاع غزة XVIIأنظر المادة  16
  ).1) (أ( 27، مادة 2بشأن الضقة الغربية وقطاع غزة، الملحق  بين االسرائيليين والفلسطينيين ةالمؤقت يةاالتفاقأنظر  17
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يمكن حتى سجل السكان بحيث ال  تجميد جميع التغييرات علىإسرائيل فإن قرار  وبالمثل. اتيالتفاقهذه اانتهاك ل

 تتوختي للترتيبات ال ، تشكل انتهاآًاطينيين من قبل السلطة الفلسطينيةإصدار حقوق اإلقامة للفلسالبدء بإجراءات 

لمعايير القانون الدولي  ليست مخالفةموضع الدراسة العسكرية  األوامرفإن من هنا و. تأسيسهاات أوسلو ياتفاق

تمثل األوامر وبهذا  ،مع الفلسطينيين يًةعاطوإسرائيل التي أبرمتها ات أوسلو يالتفاقخرقا بل وتشكل ، فحسب

  .وظائف السلطة الفلسطينية من قبل إسرائيلل ًاتهميشن أوسلو وع ًامتزايد خروجًاالعسكرية 

 الخالصة
الح الحظر باالجماع لص صوتوا واضعي االتفاقية"ن أتفاقية جنيف الرابعة الالرسمي  )Pictet(شرح يوضح 

عن  آان غائبًا نصشير إلى أن مثل هذا اليو 18،"ي أو الجماعي من األراضي المحتلةالفرد بعادالمطلق لعمليات اإل

األشخاص في بداية هذا القرن  إبعادر ممارسة اعتبإلى ايرجع ربما هذا على أساس أن  ةسابقالالهاي  قواعد

مثل هذا ل ن أنفسهم عرضًةوالفلسطينييجد  2010عام الفي و هأنمن غير المقبول إنه ف لكولذ. في الهاوية طوسقآال

تتعرض العشرين تعتبر ضرورية في بداية القرن آانت  اقوانينإن . لسلوك اإلجرامي من جانب السلطات االسرائيليةا

 رضهمفي أ "متسللون"على أنهم  ونمجّري، وتسللونأنهم مم الفلسطينيون بصوُي ، حيثعقاب مالالنتهاك دوناليوم 

 .ووطنهم

مئات حيث يعيش ، التي حدثت في الماضيوالنقل القسري  بعادآثار عمليات اإلبفعل ن يالفلسطينيوتستمر معاناة 

فإن هناك ، هذه الورقةإليه  أشارتآما و. في مخيمات الالجئين في األرض الفلسطينية المحتلة وخارجهامنهم اآلالف 

لسكان الفلسطينيين احياة  جعلالتي تواصل لقانونية او اسية واالقتصاديةالعسكرية والسيآبيرة من اآلليات مجموعة 

 جدار الضم بناء ، والقيود المفروضة على التنقل، ومصادرة األراضيوجراءات مثل هذه اإل أن ، حيثللغاية صعبًة

جديدة السكرية عالوامر إن األ. للسكان المحميين القسريةوالهجرة الداخلي  التهجيربشكل غير مباشر في ساهمت 

لفلسطينيين من قبل قوات لمباشرة  إبعادليات عمممارسة مكن من خاللها يأآثر، وتشكل آلية  ملموسًا تشكل تهديدًا

 .االحتالل اإلسرائيلي

 واتخذيأن  آكل، والمجتمع الدولي تعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعةواألطراف السامية الم ،المنظمات الدوليةإن على 

 نقلالوبعاد اإلآممارسات محظورة ب - القوة القائمة باالحتالل  –سرائيل إعدم قيام وسة وفورية لضمان خطوات ملم

ال يمكن اإلفالت من العقاب على الجرائم التي ترتكب ضد الفلسطينيين إن الحصانة و. لسكان المدنيينل القسري

إلى العدالة غير القانونية الممارسات ثل هذه عن م ينمسؤولالاألشخاص  معها بعد اآلن، ويجب تقديم أولئكالتسامح 

 .عنها جنائيةال همتمسؤوليعلى بناًء 

                                                            
  .، النص مترجم عن اإلنجليزية ترجمة غير رسمية279على اتفاقية جنيف الرابعة، صفحة ) Pictet( تعليق 18
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