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خالل  الدويل  املجتمع  يف  اأطراف  عدة  قامت 
املفاو�سات  ا�ستئناف  اإىل  بالدعوة  املا�سية  اال�سهر 
 1967 حدود  اأ�سا�س  على  وفل�سطني  اإ�سرائيل  بني 
من  الرغم  وعلى  لالأرا�سي.  عليه  متفق  تبادل  مع 
التي  االرا�سي  م�ساحة  حول  برزت  التي  االختالفات 
التحرير  ِقبل منظمة  تبادلها واملقرتحة من  �سيجري 
اأن  اإال  املتحدة  والواليات  وا�سرائيل  الفل�سطينية 
االقرتاحات املذكورة تتمحور حول احتفاظ ا�سرائيل 
مبا  الغربية  ال�سفة  يف  الكربى  اال�ستيطانية  بالكتل 

ال�سرقية. القد�س  فيها 

احلق-  مبوؤ�س�سة  اخلا�سة  هذه  املوقف  ورقة  تبحث 
املبادئ  على  "اخلروج  عنوان  حتت  جاءت  والتي 
حتت  االأرا�سي  تبادل  اتفاقيات  يف  القانونية 
اتفاقيات  عن  الناجمة  القانونية  االآثار  االحتالل"- 
وممثلي  ا�سرائيل  بني  تتم  قد  والتي  االأرا�سي  تبادل 
اال�سرائيلي  االحتالل  حتت  الفل�سطيني  ال�سعب 
فيها  مبا  الغربية  وال�سفة  غزة  قطاع  يف  امل�ستمر 

ال�سرقية. القد�س 

القانوين  لالإطار  عامة  روؤية  الورقة  هذه  توفر  كما 
االحتالل  قانون  عن  تتحدث  حيث  املطبق،  الدويل 
ال�سعب  وممثلي  املحتلة  ال�سلطة  مينع  الذي  احلربي 
املمنوحة  واحلريات  احلقوق  تقوي�س  من  املحتل 
اتفاق  خالل  من  لالحتالل  اخلا�سعني  لالأ�سخا�س 

طبيعة  اإىل  وبالنظر  الطرفني.  بني  متبادل  خا�س 
االحتالل االإ�سرائيلي طويل االأمد والذي يهيمن على 
حيث  الفل�سطينية-  االأر�س  يف  احلياة  مناحي  جميع 
كافًة  الفل�سطينية  االر�س  حتتل  ا�سرائيل  تزال  ما 
منذ العام 1967- وما يتكر�س فيه من اختالل توازن 
الفل�سطيني،  ال�سعب  وممثلي  ا�سرائيل  بني  القوى 
فاإنه يحظر على هوؤالء املمثلني اإبداء موافقتهم على 
بقيت  وطاملا  اقليمهم.  على  االجنبية  القوات  تواجد 
االر�س  على  الفعلية  �سيطرتها  متار�س  ا�سرائيل 
الفل�سطينية املحتلة حيث اأن  قانون االحتالل احلربي 
الفل�سطينيني  ال�سكان  م�سالح  حماية  على  ين�س 

الإحتاللها. اخلا�سعني 

قانون  مبادئ  تكت�سبها  التي  املطلقة  لل�سفة  ونتيجة 
ال�سعب  ممثلي  على  يحظر  فاإنه  احلربي،  االحتالل 
"تبادل  جتيز  التي  االتفاقيات  اإبرام  الفل�سطيني 
اأي  يرتتب  ال  وعليه  االحتالل.  حتت  االأرا�سي" 
االلتزام  على  املوافقة  عن  التعبري  على  قانوين  اأثر 
اإجبار  خالل  من  اإليها  التو�سل  يجري  باتفاقية 
اختالل  حالة  يف  فيها  الدخول  على  االأ�سعف  الدولة 
توازن القوى بينها وبني دولة اأخرى. ولهذا ال�سبب، ال 
مينح التنازل املذكور القوة القائمة باالحتالل احلق 
القانوين يف امتالك االقليم املحتل، بل تبقى احلقوق 

لل�سعب اخلا�سع الحتاللها. تابعة  ال�سيادية عليه 

ال�سيا�سات  من  جمموعة  عن  الورقة  تك�سف  كما 
االأر�س  يف  اإ�سرائيل  تنتهجها  التي  واملمار�سات 
اأ�سكال  من  �سكل  تاأخذ  والتي  املحتلة  الفل�سطينية 
الكتل  اإقامة  فان  ال�سياق،  هذا  ويف  االإ�ستعمار. 
فيها  مبا  الغربية  ال�سفة  يف  الكربى  اال�ستيطانية 
من  �سبكة  اإن�ساء  اإىل  باالإ�سافة  ال�سرقية  القد�س 
املزدهرة  الزراعية  وامل�ساريع  االإلتفافية  ال�سوارع 
غريهم،  دون  امل�ستوطنني  على  باملنفعة  تعود  والتي 
دائم  تغيري  اإحداث  على  وعزمها  اإ�سرائيل  نية  تثبت 
وممار�سة  املحتلة،  الفل�سطينية  االر�س  و�سع  يف 
اي  على  والتاأثري  الواقع  بحكم  عليها  �سيادتها 
اتفاقية ب�ساأن الو�سع الدائم من خالل هذه التدابري 

اال�ستباقية.

للوجود  اال�ستعماري  بالطابع  القبول  ي�سمح 
اال�سرائيلي على االأر�س الفل�سطينية املحتلة واملوافقة 
االحتالل  لدولة  فل�سطيني-اإ�سرائيلي  اتفاق  اأي  على 
الكربى  اال�ستيطانية  الكتل  على  �سيادتها  مبمار�سة 
املقامة على اأرا�سي ال�سفة الغربية مبا فيها القد�س 
املمار�سات  عن  التغا�سي  اإىل  يوؤدي  �سوف  ال�سرقية، 

ا�سرائيل.  تنتهجها  التي  اال�ستعمارية  وال�سيا�سات 

الف�سل  نظام  على  الر�سمية  ال�سفة  اإ�سفاء  اأن  كما 
تبادل  ب�ساأن  االتفاقيات  اإبرام  خالل  من  العن�سري 
يف  اإ�سرائيل  تبذلها  التي  اجلهود  يعزز  االأرا�سي، 
االأر�س  العن�سرية على  واإدامة هيمنتها  اإقامة  �سبيل 
من  اال�ستفادة  لها  ويي�سر  املحتلة  الفل�سطينية 
اإقامة  خالل  من  اإ�سرائيل  اأن  حيث  اجلرمية،  هذه 
والتو�سع  ال�سم  وت�سييد جدار  وتو�سيعها  امل�ستوطنات 
والنظام املرتبط به، تكفل للم�ستوطنني اليهود التمتع 
الفل�سطينية  االأر�س  توفرها  التي  واملنافع  باملزايا 
ولذلك  الطبيعية.  باملوارد  والغنية  للزراعة  القابلة 
تقوم  والتي  االأرا�سي  تبادل  ب�ساأن  اتفاقية  اأي  تعترب 
باإعتبارها  اأ�سا�س ممار�سات الف�سل العن�سري  على 

الأنها  والغية  باطلة  الدائم  الو�سع  لق�سايا  حاًل 
تنتهك القواعد القطعية التي ميليها القانون الدويل 

وتخالفها.

الدويل  املجتمع  اإىل  دعوتها  احلق  موؤ�س�سة  تكرر 
الدويل  بالقانون  اإليه  املنوطة  بواجباته  باالإلتزام 
عليها  ميلي  اإلتزام  حتت  الدول  جميع  اإن  بحيث 
الفعلي  ال�سم  بقانونية  االإعرتاف  عن  االإحجام 
امل�ستوطنات  عليها  اأقيمت  التي  الفل�سطينية  لالأر�س 
الف�سل  اال�سرائيلية واملمار�سات اال�ستعمارية ونظام 
وعدم  املحتلة  الفل�سطينية  االأرا�سي  يف  العن�سري 
تقدمي العون اأو امل�ساعدة يف اإدانته والتعاون من اأجل 
االلتزامات  �سوء  ويف  االإنتهاكات.  لهذه  حد  و�سع 
تقف  التي  الدعوة  تتوافق  ال  دولة،  كل  على  الواقعة 
عليه  متفق  تبادل  الإجراء  �سيا�سية  دوافع  ورائها 
لالأرا�سي مع امل�سوؤوليات التي ينيطها القانون الدويل 
بالدول االأخرى. فبداًل من االإعرتاف باإنعدام ال�سفة 
وو�سع  املطلوبة  اجلهود  وبذل  الو�سع  لهذا  القانونية 
اإ�سفاء  اإىل  الدول  هذه  تدعو  االنتهاكات،  لهذه  حد 
عليها  ُتقدم  التي  اخلرق  حاالت  على  ر�سمية  �سفة 
ا�سرائيل، فالدعوة اإىل اإبرام اإتفاقيات مثرية للجدل 
واخلالف ب�ساأن تبادل االأرا�سي حتت االحتالل الذي 
عن  فعليًا  تغا�سيًا  ي�سكل  االر�س  على  جاثمًا  يزال  ال 
احلق  موؤ�س�سة  وحتذر  القائم.  القانوين  غري  الو�سع 
املخاطر  من  وممثليهم  الفل�سطيني  ال�سعب  اأبناء 
تنتهك  التي  االتفاقيات  ت�ستتبعها  التي  املحدقة 
�سيادتهم  ممار�سة  يف  حقوقهم  �سيما  وال  حقوقهم  

على اأر�سهم وحقهم يف تقرير م�سريهم.

اخلروج على املبادئ القانونية يف اتفاقيات
تنفيذي ملخ�ص 
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1- املقدمة والسياق الواقعي 

التي  واملبادرة  موؤخًرا  االأو�سط  ال�سرق  منطقة  ت�سهدها  التي  والتغريات  العربي«،  »الربيع  عليه  يطلق  بات  ما  اأعقاب  يف 
اأطلقها الفل�سطينيون للتوجه اإىل االأمم املتحدة للقبول بفل�سطني دولة كاملة الع�سوية فيها، دعت عدة اأطراف يف املجتمع 
اإطالق  اإعادة  اإىل  هذا  م�سعاها  يف  االأطراف  هذه  وتهدف  وفل�سطني.1  اإ�سرائيل  بني  ال�سالم  عملية  ا�ستئناف  اإىل  الدويل 

املفاو�سات بني الفل�سطينيني واإ�سرائيل على اأ�سا�س حدود العام 1967 مع »تباُدل متََّفق عليه لالأرا�سي«. 

اأرا�سي  1.9% من  ن�سبته  ما  تبادل  فيه على  وافقوا  اقرتاًحا  الفل�سطينيون  قّدم   ،2011 الثاين/نوفمرب  ت�سرين   14 يوم  يف 
الفل�سطينية3  التحرير  التي قدمتها منظمة  وُيَعّد هذا االقرتاح واحًدا من جملة االقرتاحات  اإ�سرائيل.2  الغربية مع  ال�سفة 
من  الرغم  وعلى  واإ�سرائيل.  فل�سطني  بني  االأرا�سي  تبادل  بغية  االأخرية  ال�سنوات  يف  املتحدة5  والواليات  واإ�سرائيل4 
اإ�سرائيل  احتفاظ  املذكورة حول  املقرتحات  تتمحور  تباُدلها،  �سيجري  التي  االأرا�سي  برزت حول م�ساحة  التي  االختالفات 
بالكتل اال�ستيطانية الكربى يف ال�سفة الغربية، مبا فيها القد�س ال�سرقية. وقد ت�سمل امل�ستوطنات التي تت�سمنها االتفاقيات 
م�ستوطنات  اإىل  باالإ�سافة  ال�سرقية،6  القد�س  اأرا�سي  على  املقامة  امل�ستوطنات  معظم  االأرا�سي«  »تبادل  ب�ساأن  املحتملة 

1  لالطالع على الدعوات التي �سدرت يف هذا ال�ساأن، انظر خطاب رئي�س الواليات املتحدة االأمريكية باراك اأوباما حول  ال�سرق االأو�سط )19 اأيار/مايو 2011(  
كاثرين  البارونة  به  اأدلت  الذي  والبيان   ،  http://www.guardian.co.uk/world/2011/may/19/barack-obama-speech-middle-east االإلكرتوين:  املوقع  على 

اأ�ستون، املمثل ال�سامي لالحتاد االأوروبي لل�سوؤون اخلارجية وال�سيا�سة االأمنية )15 حزيران/يونيو 2011( على املوقع االإلكرتوين:
http://www.france24.com/en/20110615-eus-ashton-due-mideastpeace-process 

 والبيان الذي اأدىل به رئي�س الربملان االأوروبي جريزي بوزيك )Jerzy Buzek( )14 حزيران/يونيو 2011(، وهو من�سور على املوقع االإلكرتوين: 
http://www.europarl.europa.eu/en/mediaprofessionals/content/20110614SHL89160/html/Official-visit-by-EP-President-Jerzy-BUZEK-to-the-
Palestinian-Territories-77952 

 تاريخ زيارة املواقع يوم 8 كانون الثاين/دي�سمرب 2011. 

2   انظر اخلريطة )1( يف ملحق هذه الورقة. ومن املحتمل اأن هذه اخلريطة هي اخلريطة االأقرب التي مت ن�سرها حول ما يت�سمنه اقرتاح تبادل ن�سبة 1.9% من 
اأرا�سي ال�سفة الغربية. انظر:

B Ravid, ‘Nethanyahu balks at Abbas Proposal for Palestinian State Border’ Haaretz )1 December 2011( http://www.haaretz.com/print-
edition/news/netanyahu-balks-at-abbasproposal-for-palestinian-state-borders-1.398816 

 متت زيارة املوقع يوم 8 كانون الثاين/دي�سمرب 2011.

جميع  ب�سّم  اإ�سرائيل  قيام   2008 العام  خالل  الفل�سطينيون  طرحها  التي  العرو�س  ا�ستملت  وقد  الورقة.  هذه  ملحق  يف   )2( واخلريطة   )1( اخلريطة  انظر     3
امل�ستوطنات اليهودية املقامة يف القد�س ال�سرقية، والتي تعد غري قانونية مبوجب اأحكام القانون الدويل، اإىل اإقليمها. ومع ذلك، فلم يقرتح املمثلون الفل�سطينيون 

تبادل اأي من الكتل اال�ستيطانية الكربى املقامة على اأرا�سي ال�سفة الغربية. انظر: 
G Carlstrom, ‘The “napkin map” revealed: the Palestine papers include a rendering of the Israeli land swap map presented in mid-2008 to 
Mahmoud Abbas’ Al Jazeera )23 January 2011(
http://www.aljazeera.com/palestinepapers/2011/01/2011122114239940577.html  

 متت زيارة املوقع يوم 8 كانون الثاين/دي�سمرب 2011.

4  انظر اخلرائط )3اأ(، و)3ب( و)4( يف ملحق هذه الورقة. ويت�سمن االقرتاح الذي قدمته اإ�سرائيل �سم ما ن�سبته 10.6% من اأرا�سي ال�سفة الغربية، مبا فيها 
القد�س ال�سرقية، اإىل اإقليمها. انظر )G Carlstrom(، )احلا�سية 3 اأعاله(. 

5  يف يوم 20 كانون الثاين/يناير 2011، اأ�سدر معهد وا�سنطن ل�سيا�سات ال�سرق االأدنى مقرتًحا ت�ستعر�سه هذه اخلرائط املحتملة الثالث. ومبوجب هذا االقرتاح، 
اإ�سرائيل. ويف املقابل، حت�سل الدولة الفل�سطينية على  ميكن �سم ما ن�سبته 68% اإىل 80% من امل�ستوطنات اليهودية املقامة يف االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة اإىل 

االأرا�سي االإ�سرائيلية املتاخمة لقطاع غزة و�سحراء �سيناء، باالإ�سافة اإىل اأجزاء من ال�سفة الغربية. انظر املوقع االإلكرتوين: ينق�س املوقع االإلكرتوين هنا
http://www.washingtoninstitute.org/interactiveMaps/index.html 

 متت زيارة املوقع بتاريخ 8 كانون الثاين/دي�سمرب 2011.

الفرن�سية«،  و«التلة  و«رام��وت«،  و«جيلو«،  اإ�سكول«،  »رمات  من  كاّل  اأخرى،  م�ستوطنات  جملة  من  ت�سمل،  امل�ستوطنات  هذه  اأن  ال�سلة  ذات  التقارير  نقلت  وقد     6
و«ب�سغات زئيف«، و«هار حوما« و«احلي اليهودي« يف البلدة القدمية يف القد�س ال�سرقية. انظر: 

http://www.guardian.co.uk/world/2011/may/19/barack-obama-speech-middle-east
http://www.france24.com/en/20110615-eus-ashton-due-mideastpeace-process
http://www.europarl.europa.eu/en/mediaprofessionals/content/20110614SHL89160/html/Official-visit-by-EP-President-Jerzy-BUZEK-to-the-Palestinian-Territories-77952
http://www.europarl.europa.eu/en/mediaprofessionals/content/20110614SHL89160/html/Official-visit-by-EP-President-Jerzy-BUZEK-to-the-Palestinian-Territories-77952
http://www.haaretz.com/print-edition/news/netanyahu-balks-at-abbasproposal-for-palestinian-state-borders-1.398816
http://www.haaretz.com/print-edition/news/netanyahu-balks-at-abbasproposal-for-palestinian-state-borders-1.398816
http://www.aljazeera.com/palestinepapers/2011/01/2011122114239940577.html
http://www.washingtoninstitute.org/interactiveMaps/index.html


اخلروج على املبادئ القانونية يف اتفاقيات »تباُدل االأرا�سي« حتت االحتاللاخلروج على املبادئ القانونية يف اتفاقيات »تباُدل االأرا�سي« حتت االحتالل
A L -HAQ

11 10

A L -HAQ

»بيتار عيليت«، و«موديعني عيليت«، و«كيدوميم«، و«اأريئيل«، و«معاليه اأدوميم« وغريها من امل�ستوطنات، وذلك مقابل اأرا�ٍس 
زراعية تكاد تخلو من ال�سكان تقع بالقرب من قطاع غزة و�سحراء �سيناء، وجزءًا من اأرا�سي ال�سفة الغربية واأرا�ٍس واقعة 

يف �سحراء النقب.7 

وطاملا �سددت موؤ�س�سة »احلق«، منذ انطالق م�سار املفاو�سات بني اإ�سرائيل ومنظمة التحرير الفل�سطينية، على اأن القانون 
يكفلها  التي  الفل�سطيني  ال�سعب  حقوق  تقوي�س  �ساأنها  من  اإ�سرائيل  مع  اتفاقيات  يف  بالدخول  التحرير  ملنظمة  ي�سمح  ال 
ولذلك،  اإ�سرائيل.  وبني  بينها  متبادل  اتفاق  بناًء على  االتفاقيات  اأي من هذه  اإىل  التو�سل  لو جرى  الدويل، حتى  القانون 
تعرب موؤ�س�سة »احلق«  عن قلق عميق ب�ساأن الدعوات التي مل تفتاأ بع�س االأطراف الدولية تطلقها وحتث فيها الطرفني على 
»تبادل االأرا�سي« بني اإ�سرائيل والفل�سطينيني. اإن القانون الدويل يثري م�سائل خطرية حول �سحة اأية اتفاقية ب�ساأن ‘تبادل 
االأرا�سي’ و�سالمتها من الناحية القانونية يف الوقت الذي ما يزال االحتالل فيه متوا�ساًل وجاثًما على االأر�س الفل�سطينية. 

G Biger, ‘Blueprint for Land Swaps’ Haaretz )29 May 2011( 
http://www.haaretz.com/print-edition/opinion/blueprint-for-land-swaps-1.364664  

 متت زيارة  املوقع يوم 8 كانون الثاين/دي�سمرب 2011.

7   امل�سدر ال�سابق.

2- مسائل قانونية متهيدية 

اأ�سا�س تنازل املمثلون الفل�سطينيون  اإ�سرائيل وممثلي ال�سعب الفل�سطيني على  تقوم االقرتاحات ب�ساأن تبادل االأرا�سي بني 
على  وذلك  االأرا�سي،  متلُّك  يف  املتبعة  الو�سائل  اإحدى  التنازل  هذا  وي�سكل  اإ�سرائيل.  ل�سالح  عنها  والتخلي  االأرا�سي  عن 
اأ�سا�س »التنازل ]ال�سلمي[  عن ال�سيادة على اإقليم الدولة من الدولة التي متلكه اإىل دولة اأخرى.«8 ومن ناحية مبدئية، متلك 
وُي�سرتط ل�سحة  اأخرى،  اإىل دولة  اأرا�سيها  اأي جزء من  التنازل عن  اإقليمها، احلرية يف  ال�سيادة على  تب�سط  التي  الدولة 

هذا التنازل اإبداء املوافقة التامة عليه من جانب ال�سلطات املتناِزلة عن االأرا�سي املذكورة.9

يف  باالأرا�سي  املتعلق  البند  �سمن  االأرا�سي  عن  التنازل  ُيطرح  والفل�سطينيني،  اإ�سرائيل  بني  القائم  ال�سراع  �سياق  ويف 
اأنها  التي ميكن تو�سيفها على  الوثائق  الرغم من كرثة  الطرفني. وعلى  اإليها بني  التو�سل  التي �سيجري  ال�سالم«  »اتفاقية 
التفاقيات  يوجد  ال  وبذلك،  القانونية.10  الناحية  من  ف  معرَّ اأو  د  حمدَّ غري  امل�سطلح  هذا  يزال  فما  �سالم«،  »اتفاقيات 
ا بها يف القانون الدويل. فهي بب�ساطة، معاهدات بني الدول حتدد وتقرر التزامات  ال�سالم اأ�سا�ًسا قانونًيا م�ستقاًل اأو خا�سًّ

قانونية وي�سري النظام القانوين نف�سه على نتيجتها وم�سمونها.11 

تبادل  ب�ساأن  املقرتحة  االتفاقيات  اإبرام  يف�سي  لن  الواقع،  ويف 
على  اجلاثم  االأمد  طويل  االإ�سرائيلي  االحتالل  اإنهاء  اإىل  االأرا�سي 
االحتالل  انهاء  فاإن  اآخر،  جانب  ومن  املحتلة.  الفل�سطينية  االأر�س 
باالحتالل  القائمة  فالقوة  فقط.  ن�سية  ولي�ست  واقعية  م�ساألة  هي 
القدرة  متلك  ذلك  مع  تعود  ال  بحيث   – الفعلية  �سيطرتها  تنهي 
وذلك  الحتاللها  اخلا�سع  االإقليم  على   – �سلطتها  ممار�سة  على 
املعنية  القوات  اأن  به، ب�سفة عامة،  امل�سلَّم  باالن�سحاب منه.12 ومن 
القائمة  القوة  االإقليم املحتل عندما ت�ستطيع  ُتعترب »موجودة« داخل 
باالحتالل اإر�سال جمموعات من جنودها خالل فرتة معقولة لفر�س 
�سلطتها على هذا االإقليم.13 وال ُيعترب قانون االحتالل احلربي �سارًيا 
يف حالة فقدان ال�سيطرة الفعالة من جانب القوة القائمة باالحتالل 

8  L Oppenheim, International Law – A Treatise (8th edn) (H. Lauterpacht (ed), Longman, London, 1952) Vol. I – Peace, 547.

9  L Seokwoo, ‘Continuing Relevance of Traditional Modes of Territorial Acquisition in International Law and a Modest Proposal’ (2000) 16 
Connecticut Journal of International Law, 1-22.

10 C Bell, ‘Peace Agreements: Their Nature and Legal Status’ (2006) 100 American Journal of International Law, 373-412.

11 C Bell, Peace Agreements and Human Rights (Oxford University Press, Oxford, 2000) 293, 304-305.

12 K Mastorodimos, ‘How and When Do Military Occupations End?’ (2009) 21 Sri Lanka Journal of International Law, 109-152.

13 E Benvenisti, ‘The Law on the Unilateral Termination of Occupation’ in T Giegerich T and U Heinz (eds), A wiser century? Judicial Dispute 
Settlement, Disarmament and The Laws of War 100 Years after the Second Hague Conference, Veröffentlichungen des Walther-Schücking-
Instituts für Internationales Recht an der Universität Kiel, Band 173 (Duncker & Humblot, Berlin, 2009) 371-382.

ا، املبادئ التوجيهية ب�ساأن ال�سيطرة الفعلية على النحو الذي تبينه املحكمة اجلنائية الدولية اخلا�سة بيوغ�سالفيا ال�سابقة يف ق�سية املدعي العام �سد  انظر، اأي�سً
دو�سكو تاديت�س  )Prosecutor v Dusko Tadic(  )احلكم، دائرة اال�ستئناف(، IT-94-1-A، )15 متوز/يوليو 1999(، الفقرة 131. 

ويف الواقع، لن يف�ضي اإبرام 
االتفاقيات املقرتحة ب�ضاأن تبادل 

االأرا�ضي اإىل اإنهاء االحتالل 
االإ�ضرائيلي طويل االأمد اجلاثم 

على االأر�ض الفل�ضطينية املحتلة.

http://www.haaretz.com/print-edition/opinion/blueprint-for-land-swaps-1.364664
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على االقليم املحتل، وبالتايل اإنتهاء احتاللها لهذا االإقليم. 

كما يتوقف �سريان قانون االحتالل احلربي ونفاذه عندما تتغري 
على  قائم  احتالل  اإىل  عدواين  احتالل  من  االحتالل  طبيعة 
االإقليم  �سلطات  بني  اتفاقية  اإبرام  خالل  من  املتبادل  الر�سا 
با�ستمرار  ت�سمح  والتي  باالحتالل،  القائمة  والقوة  املحتل 
كان يخ�سع لالحتالل  الذي  االإقليم  االأجنبية يف  القوات  تواجد 
طبيعة  اإىل  وبالنظر  الزمن.14  من  فرتة  مدى  على  ال�سابق  يف 
جميع  على  يهيمن  الذي  االأمد  طويل  االإ�سرائيلي  االحتالل 
مناحي احلياة يف االأر�س الفل�سطينية – حيث ما تزال اإ�سرائيل 
حتتل االأر�س الفل�سطينية كافًة منذ العام 1967 – وما يتكر�س 
ال�سعب  وممثلي  اإ�سرائيل  بني  القوى  توازن  اختالل  من  فيه 
موافقتهم  اإبداء  املمثلني  هوؤالء  على  ُيحظر  فاإنه  الفل�سطيني، 
بقيت  وطاملا  اإقليمهم.15  على  االأجنبية  القوات  تواجد  على 
الفل�سطينية  االأر�س  على  الفعلية  �سيطرتها  متار�س  اإ�سرائيل 
مل�سالح  حماية  يوفر  احلربي  االحتالل  قانون  فاإن  املحتلة، 

الحتاللها.  اخلا�سعني  الفل�سطينيني  ال�سكان 

�سد  الدميوقراطية  الكونغو  )جمهورية  الكونغو  اأرا�سي  يف  امل�سلحة  باالأن�سطة  املتعلقة  الق�سية  انظر  امل�ساألة.  هذه  على  الدولية  العدل  حمكمة  اأكدت  وقد   14
امل�سلحة يف  االأن�سطة  بق�سية  الورقة  يلي من هذه  فيما  الق�سية  اإىل هذه  الفقرة )104( )ون�سري   ،2005 الدولية  العدل  ال�سادرة عن حمكمة  التقارير  اأوغندا(، 

الكونغو/اأوغندا(. 

احتلت قوات االحتالل االأوغندية، يف بادئ االأمر، منطقة �سغرية من اأرا�سي جمهورية الكونغو الدميوقراطية. ويف املقابل، تفر�س اإ�سرائيل �سيطرتها على   15
جميع االأرا�سي الفل�سطينية، وهي تتذرع يف ذلك بروايات تاريخية لتربير اإحكام قب�ستها وهيمنتها على هذه االأرا�سي. 

3- اإلطار القانوني الدولي 

1-3 قانون االحتالل احلربي 

1-1-3  املبادئ العامة اليت يقوم عليها القانون الدولي اإلنساني 

ت�ستند االلتزامات التي ميليها القانون الدويل االإن�ساين على اإ�سرائيل، ب�سفتها القوة القائمة باالحتالل يف ال�سفة الغربية، 
مبا فيها القد�س ال�سرقية، وقطاع غزة، اإىل الالئحة الرابعة امللحقة باتفاقية الهاي ب�ساأن قوانني واأعراف احلرب الربية 
ل�سنة 1907 )الئحة الهاي( التي تعك�س قانونًا دوليًا عرفيًا، واإىل اتفاقية جنيف الرابعة ب�ساأن حماية االأ�سخا�س املدنيني يف 
وقت احلرب ل�سنة 1949 )اتفاقية جنيف الرابعة( التي تعرّب عن قانون دويل عريف يف جانب كبري منها كذلك.16 وقد اأكد 
عدد كبري من القرارات ال�سادرة عن اجلمعية العامة لالأمم املتحدة17 وجمل�س االأمن18، والبيانات ال�سادرة عن حكومات 
بحكم  فيها  ونفاذها  املحتلة  الفل�سطينية  االأرا�سي  على  الرابعة  اتفاقية جنيف  �سريان  على  العامل،  اأنحاء  الدول يف جميع 
القانون. ومع ذلك، ت�سّر اإ�سرائيل على االحتكام اإىل ممار�سة تتعار�س مع هذا املوقف الدويل العام،19 وهو املوقف الذي 
اأكدت عليه حمكمة العدل الدولية يف فتواها ب�ساأن االآثار القانونية النا�سئة عن ت�سييد جدار يف االأر�س الفل�سطينية املحتلة 
)الفتوى ب�ساأن اجلدار(.20 وف�ساًل عن ذلك، يوؤكد فقه حمكمة العدل الدولية وممار�ستها على اأن االلتزامات التي متليها 

اتفاقيات حقوق االإن�سان التي �سادقت عليها القوة القائمة باالحتالل ت�سري على االأر�س الفل�سطينية املحتلة كذلك.21 

تبقى  بل  اخلا�سع الحتاللها،  االإقليم  على  �سيادًة  باالحتالل  القائمة  القوة  تكت�سب  فال  موؤقتة  حالة  ُيعد  االحتالل  اأن  ومبا 
هوؤالء  قدرة  على  قيودًا  يفر�س  االحتالل  اأن  االحتالل. غري  الواقعني حتت  ل�سكانه  تابعة  االإقليم  هذا  على  ال�سيادة  حقوق 
ووفًقا  اإقليمهم.  على  الفعلية  �سيطرتهم  ممار�سة  وبني  بينهم  يحول  حيث  ال�سيادية،  احلقوق  هذه  ممار�سة  على  ال�سكان 
اأر�س  على  املحتل  االإقليم  اإدارة  باالحتالل  القائمة  القوة  توؤديه  الذي  الدور  يتعدى  ال  احلربي،  االحتالل  قانون  الأحكام 
الواقع، وُتعنى اإدارة االإقليم املحتل باملحافظة على احلقوق ال�سيادية التي ميلكها ال�سكان اخلا�سعون لالحتالل وحمايتهم 

ر�سالة جمل�س االأمن الدويل املوؤرخة يف 24 اأيار/مايو 1994 املوجهة من االأمني العام لالأمم املتحدة اإىل رئي�س جمل�س االأمن الدويل )27 اأيار/مايو 1994(،   16
وثيقة االأمم املتحدة رقم )S/1994/674(، الفقرة 53. 

 )58/97( العامة  )A/RES/56/60(، وقرار اجلمعية  املتحدة رقم  االأول/دي�سمرب 2001( وثيقة االأمم  )10 كانون   )56/60( العامة  انظر، مثاًل، قرار اجلمعية   17
.)A/RES/58/97( وثيقة االأمم املتحدة رقم )17 كانون االأول/دي�سمرب 2003(

.)S/RES/1544( وثيقة االأمم املتحدة رقم )انظر، مثاًل، قرار جمل�س االأمن رقم )1544( )19 اأيار/مايو 2004  18

‘االأحكام االإن�سانية’ التي تن�س عليها هذه االتفاقية، وذلك دون حتديد االأحكام التي تعترب اأنها  اأنها لن تلتزم اإال ببع�س  فقد اأعلنت احلكومة االإ�سرائيلية   19
حتمل طابًعا اإن�سانيًّا. انظر يف هذا ال�ساأن: 

Al-Haq, ‘Legitimising the Illegitimate? The Israeli High Court of Justice and the Occupied Palestinian Territory’ (25 November 2010) 11-13 
http://www.alhaq.org/publications/publicationsindex/item/legitimising-the-illegitimate.

 متت زيارة املوقع يوم 8 كانون الثاين/دي�سمرب 2011

الفقرة   ،2004 الدولية،  العدل  ال�سادرة عن حمكمة  التقارير  )الفتوى(،  املحتلة،  الفل�سطينية  الأر�ض  ت�سييد جدار يف  النا�سئة عن  القان�نية  الآثار   20
)101( )ون�سري اإىل هذه الفتوى يف ثنايا هذه الورقة بالفتوى ب�ساأن اجلدار(. 

)الفتوى(، التقارير ال�سادرة عن حمكمة العدل الدولية، 1996، الفقرة )25(، وق�سية االأن�سطة  اأو ا�ستخدامها  م�سروعية التهديد بالأ�سلحة الن�وية   21
امل�سلحة يف الكونغو/اأوغندا )احلا�سية 14 اأعاله( الفقرة )175(، والفتوى ب�ساأن اجلدار )احلا�سية 20 اأعاله(، الفقرات )113-102(. 

وطاملا بقيت اإ�ضرائيل متار�ض 
�ضيطرتها الفعلية على االأر�ض 
الفل�ضطينية املحتلة، فاإن قانون 

االحتالل احلربي يوفر حماية 
مل�ضالح ال�ضكان الفل�ضطينيني 

اخلا�ضعني الحتاللها. 

http://www.alhaq.org/publications/publicationsindex/item/legitimising-the-illegitimate
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وحماية ممتلكاتهم من ا�ستغالل القوة القائمة باالحتالل.22 

2-1-3 حتريم االنتقاص من احلماية املكفولة للسكان اخلاضعني لالحتالل 

يف الوقت الذي يجوز فيه للقوة القائمة باالحتالل والأي �سلطات فعلية اأو �سلطات تّدعي �سيطرتها على االإقليم الواقع حتت 
الرابعة  جنيف  اتفاقية  من  و)47(  و)8(   )7( املواد  ت�سرتط  االحتالل،23  فرتة  خالل  خا�سة«  »اتفاقيات  اإبرام  االحتالل 
ويف  املذكورة.  االتفاقية  لهم  متنحها  التي  احلماية  من  املحميني  االأ�سخا�س  حرمان  بعدم  منوطة  االتفاقيات  �سحة  باأن 
�سلطات  وال  االحتالل  دولة  ت�ستطيع  فال  املحتل،  االإقليم  ل�سكان  املكفولة  االنتقا�س من احلماية  على حترمي  التاأكيد  �سياق 
االإقليم املحتل االإخالل بااللتزامات الواجبة عليهما يف مواجهة ال�سكان اخلا�سعني لالحتالل. وال يقت�سر حترمي االنتقا�س 
يف  يفوقها  مبداأ  عن  تعبري  اأنها  على  تف�سريها  ينبغي  بل  جنيف،  اتفاقيات  ت�سمنها  التي  احلماية  على  احلماية  هذه  من 
عموميته، وهو مبداأ حترمي االنتقا�س من جميع اأ�سكال احلماية التي يكفلها قانون االحتالل احلربي.24 وال تتعار�س اأ�سكال 
امللكية  حقوق  حماية  تكفل  التي  ال�سمانات  فيها  – مبا  االأخرى  وال�سمانات  الرابعة  جنيف  اتفاقية  توفرها  التي  احلماية 
اخلا�سعني لالحتالل مع بع�سها البع�س. وعالوًة على ذلك، فال حتل احلماية التي  لل�سكان  الهاي  الئحة  ت�سمنها  – التي 

تكفلها  التي  احلماية  اأ�سكال  حمل  جنيف  اتفاقية  تقدمها 
الئحة الهاي.25 ووفًقا لغاية قانون االحتالل احلربي وهدفه، 
التي  احلماية  اأ�سكال  بني  القائمة  التكاملية  العالقة  ت�سمن 
نطاق  تو�سيع  الهاي  والئحة  الرابعة  جنيف  اتفاقية  توفرها 
حترمي االنتقا�س من احلماية املكفولة، بحيث ت�سمل م�سادر 
يف�سي  ما  احلربي،  االحتالل  قانون  م�سادر  من  اأخرى 
احلماية  كفالة  ت�ستهدف  التي  الق�سوى  الغاية  تعزيز  اإىل 

وتوفريها لل�سكان الواقعني حتت االحتالل.26 

حلالة  طبيعية  كنتيجة  و�سعهما  يف  النزاع  طرفا  يت�ساوى  ال 
االحتالل احلربي، وهذا يحد من قدرة ال�سلطات يف االإقليم 
ع�سكري  ل�سغط  التعر�س  دون   – بحرية  العمل  على  املحتل 
ال�سياق،  هذا  ويف  وخريهم.  االإقليم  هذا  �سكان  – مل�سلحة 
اتفاقات،  اإبرام  اأحكامها  يف  الرابعة  جنيف  اتفاقية  حتظر 

22  E Benvenisti, The International Law of Occupation (Princeton University Press, New Jersey, 1993) 28.

اإن�ساء  املثال،  تتناول هذه االتفاقيات، على �سبيل  القائم. وقد  النزاع  اأطراف  اتفاقات خا�سة بني  الرابعة ب�سورة �سريحة جواز عقد  اتفاقية جنيف  تذكر   23
 )117 )املادة  قة  املطوَّ اأو  املحا�سرة  املناطق  الإخالء  حملية  ترتيبات  واإقرار   ،)15 )املادة  حميَّدة  مناطق  واإن�ساء   ،)14 )املادة  واأمان  ا�ست�سفاء  ومواقع  مناطق 

واإر�سال اإمدادات االإغاثة الطبية اإىل املعتقلني )املادة 108(. انظر: 
JS Pictet, Commentary on the Fourth Geneva Convention (ICRC, Geneva, 1958) 66.

24   ت�سري احلماية التي يكفلها قانون االحتالل احلربي اإىل جمموع ال�سمانات التي يوفرها. وال تقت�سر هذه ال�سمانات على احلقوق االأ�سا�سية الواجبة للفرد، 
والتي تتاألف من احلق يف �سالمة اجل�سم واالأخالق والفكر. انظر )JS Pictet( )احلا�سية 23 اأعاله(، �س. 72-70. 

25  Y Arai-Takahashi, The Law of Occupation: Continuity and Change of International Humanitarian Law and its Interaction with 
International Human Rights Law (Martinus Nijhoff Publishers, Leiden and Boston, 2009) 115.

26   للتو�سع حول العالقة التكاملية التي جتمع ما بني اأ�سكال احلماية التي تكفلها اتفاقية جنيف الرابعة والئحة الهاي، انظر اتفاقية جنيف الرابعة )1949(، 
املادة )154( والتعليق الذي اأعده بيكتيت )JS Pictet( على هذه املادة، )احلا�سية 23 اأعاله(، �س. 621-613. 

قد يجرب الو�سع غري املتوازن للطرفني فيها، �سلطات االإقليم املحتل على التوقيع على اتفاقيات تنتق�س من حقوق ال�سكان 
لالحتالل.27  اخلا�سعني 

ا على و�سع االأ�سخا�س  ويف هذا اخل�سو�س، حتظر املادة )1/7( من اتفاقية جنيف الرابعة اإبرام اأي اتفاق يوؤثر »تاأثرًيا �ساًرّ
املحميني« اأو »يقيد احلقوق املمنوحة لهم مبقت�ساها«. بل يجب اأن يتمتع االأ�سخا�س املحميون – اأي اأولئك االأ�سخا�س الذين 
يجدون اأنف�سهم يف قب�سة القوة القائمة باالحتالل – باحلماية التي تكفلها االتفاقية لهم.28 وعند تقدير ما اإذا كان االتفاق 
هذا  يف  يثبت  اأن  ينبغي  احلربي،  االحتالل  قانون  اأحكام  مع  يتما�سى  املحتل  االإقليم  و�سلطات  االحتالل  دولة  بني  املوقع 
اتخاذ  الطرفان على  ع  ُي�سجَّ القانون عليهما.29 ومع ذلك،  يوجبها هذا  التي  االلتزامات  ينتق�سا من  اأن طرفيه مل  االتفاق 
ومن  وقواعده،  االإن�سان  حلقوق  الدويل  القانون  اأحكام  مع  يتوافق  مبا  املحميني  االأ�سخا�س  �سالح  يف  ت�سّب  التي  التدابري 

�ساأن هذا املبداأ تعزيز �سريان القانون الدويل حلقوق االإن�سان يف ظروف النزاعات، مبا فيها حالة االحتالل.30 

وتن�س املادة )47( من اتفاقية جنيف الرابعة على حترمي انتهاك احلقوق املمنوحة لل�سكان اخلا�سعني لالحتالل. فبادئ 
ذي بدء، حتظر هذه املادة على القوة القائمة باالحتالل ا�ستخدام االتفاق الذي تربمه مع �سلطات االإقليم املحتل كو�سيلة 
لتحليل نف�سها من االلتزامات والقيود التي يوِقعها القانون ب�ساأن االحتالل احلربي عليها. وثانًيا، حتظر املادة املذكورة على 
دولة االحتالل اإجبار ممثلي ال�سكان اخلا�سعني لالحتالل على اإبرام اتفاقات ُتلِحق ال�سرر بحقوق االأ�سخا�س املحميني،31 
مبا فيها تلك االتفاقات التي ُتعنى بالت�سرف باالإقليم املحتل. واأخرًيا، تن�س املادة )47( ب�سراحة على اأن اأي فعل اأو اتفاق 
االأحوال  جميع  يف  يتمتعوا  اأن  يجب  الذين  املحميني،  االأ�سخا�س  حقوق  على  اأثر  اأي  يرتب  ال  املحتل  االإقليم  �سم  ي�ستهدف 

والظروف بحقوقهم وباحلماية التي يكفلها لهم قانون االحتالل احلربي.32

االأ�سخا�س  التزاماتها جتاه  يعفيها من  اأن  االحتالل احلربي ال ميكن  بقانون  االلتزام  الدول  على  يوجب  الذي  ال�سرط  اإن 
املحميني، حتى لو اأبدى هوؤالء االأ�سخا�س موافقتهم ال�سريحة على ذلك.33 ويف هذا املقام، حتظر املادة )8( من اتفاقية 
جنيف الرابعة، وب�سورة مطلقة، على االأ�سخا�س املحميني اأنف�سهم التنازل يف اأي حال من االأحوال عن احلماية التي يكفلها 

لهم القانون ب�ساأن االحتالل احلربي. 

27   انظر )C Bell( )احلا�سية 11 اأعاله(، �س. 185. 

28   انظر )JS Pictet( )احلا�سية 23 اأعاله(، �س. 72.

29   انظر )JS Pictet( )احلا�سية 23 اأعاله(، �س. 71-70.

30  L Doswald Beck, ‘The Right to Life in Armed Conflict: Does International Humanitarian Law Provide All the Answers?’ (2006) 864 
International Review of the Red Cross, 881, 892.

منع  على  معها  اتفاقات  اإب��رام  بهدف  لالحتالل  اخلا�سعني  ال�سكان  ممثلي  على  باالحتالل  القائمة  القوة  متار�سه  الذي  ال�سغط  على  االأمثلة  ت�ستمل     31
 )JS Pictet( الن�ساطات التي توؤديها املنظمات االإن�سانية، وتغيري و�سع االأ�سخا�س املحميني واإجازة التجنيد االإجباري اأو اإبعاد ال�سكان املحميني عن اأوطانهم. انظر

)احلا�سية 23 اأعاله(، �س. 274.

32   انظر )JS Pictet( )احلا�سية 23 اأعاله(، �س. 276-275.

 )JS Pictet( 33   ُيحظر على القوة القائمة باالحتالل التذرع برغبة االأ�سخا�س املحميني لتربير التخلي عن اإنفاذ كافة اأحكام هذه االتفاقية اأو جزء منها. انظر
)احلا�سية 23 اأعاله(، �س. 74، 80.

حتظر اتفاقية جنيف الرابعة يف 
اأحكامها اإبرام اتفاقات، قد يجرب 

الو�ضع غري املتوازن للطرفني 
فيها، �ضلطات االإقليم املحتل على 
التوقيع على اتفاقيات تنتق�ض من 
حقوق ال�ضكان اخلا�ضعني لالحتالل.
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الذي  املبداأ  يكت�سبها  التي  املطلقة  لل�سفة  ونتيجة 
جنيف  اتفاقية  من  و)47(   )7( املادتان  عليه  تن�س 
الفل�سطيني  ال�سعب  ممثلي  على  ُيحظر  الرابعة، 
حتت  االأرا�سي«  »تبادل  جتيز  التي  االتفاقيات  اإبرام 
طريق  عن  االأرا�سي  ملكية  نقل  ويق�سي  االحتالل. 
على  التامة  املتناِزلة  الدولة  موافقة  عنها  التنازل 
االإقليم  من  اأجزاء  على  ال�سيادية  حقوقها  عن  التخلي 
ال�سيادة  الواقع حتت االحتالل.34 ومع ذلك، فما تزال 
حتت  عنها  التنازل  ميكن  ال  بحيث  باحلماية،  حتظى 
االحتالل. ويف هذا اخل�سو�س، ال ميلك ممثلو ال�سعب 
من   ينتق�س  اتفاق  اأي  على  املوافقة  الفل�سطيني 
احلماية املمنوحة ل�سكان االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة 

حتت االحتالل. 

االلتزام  على  املوافقة  عن  التعبري  يرتب  ال  ولذلك، 
باتفاقية، يجري التو�سل اإليها من خالل اإجبار دولة على الدخول فيها ب�سبب اختالل توازن القوى بينها وبني دولة اأخرى، 
اأي اأثر قانوين.35 ولهذا ال�سبب، ال مينح التنازل املذكور القوة القائمة باالحتالل احلق القانوين يف امتالك االإقليم املحتل، 

بل تبقى احلقوق ال�سيادية عليه تابعة لل�سكان اخلا�سعني الحتاللها.36

3-1-3 محاية املمتلكات يف اإلقليم احملتل 

القوة  ا�ستغالل  من  للحماية  احلربي،  االحتالل  اأوقات  يف  االحتالل،  حتت  الواقعني  لل�سكان  تعود  التي  املمتلكات  حتظى 
القائمة باالحتالل. ويف هذا االإطار، يفّرق القانون الدويل االإن�ساين بني املمتلكات اخلا�سة واملمتلكات العامة، حيث مينح 
اأو  املنقولة  وغري  املنقولة  املمتلكات  على  اال�ستيالء  االحتالل  دولة  على  ويحظر  اخلا�سة  للممتلكات  التف�سيلية  املعاملة 

الق�سوى.37 الع�سكرية  ال�سرورة  التي تقت�سيها  با�ستثناء بع�س الظروف اال�ستثنائية  تدمريها، 

من  املنقولة  غري  العامة  املمتلكات  حماية  الهاي  الئحة  من   )55( املادة  عليها  تن�س  التي  االنتفاع  حق  قاعدة  وتكفل 
على  يدها  و�سع  االحتالل  لدولة  يجوز  القاعدة،  هذه  مقت�سيات  فبموجب  باالحتالل.  القائمة  القوة  من جانب  اال�ستغالل 
املمتلكات العامة، مبا فيها االأرا�سي واملوارد الطبيعية، غري اأنها ال تكت�سب احلق يف متلُّك هذه املمتلكات.38 وتق�سي قاعدة 

34  G Schwarzenberger, International Law, Vol I, International Law as Applied by International Courts and Tribunals )Stevens, 
London, 1957) 303.

35   وهذا يتوافق مع اأحكام املادة )52( من اتفاقية فيّنا لقانون املعاهدات )1969(. 

36  M Shaw, International Law (6th edn) (Cambridge University Press, Cambridge, 2008) 499-502.

37  Y Dinstein, The International Law of Belligerent Occupation (Cambridge University Press, Cambridge, 2009) 211.

38   يعود هذا املفهوم يف جذوره اإىل القانون الروماين، الذي يعّرف ‘حق االنتفاع’ على اأنه »احلق يف ا�ستخدام ممتلكات �سعب اآخر والتمتع بها، دون االإ�سرار 
بجوهر هذه املمتلكات.« انظر يف هذا اخل�سو�س: 

MB Clagget and OT Jr. Johnson, ‘May Israel as a Belligerent Occupant Lawfully Exploit Previously Unexploited Oil Resources of the Gulf of 
Suez?’ (1978) 3 American Journal of International Law, 567-568.

حق االنتفاع على القوة القائمة باالحتالل �سون باطن هذه املمتلكات وطبيعتها، وهو ما يقيد قدرتها على ا�ستخدام واإدارة 
االأرا�سي واملوارد الطبيعية التي تعود ملكيتها لالإقليم املحتل.39

االحتالل.  حتت  الواقع  االإقليم  يف  اخلا�سة  املمتلكات  م�سادرة  الهاي  الئحة  من   )46( املادة  حتظر  النحو،  هذا  وعلى 
املحتل الحتياجاتها  االإقليم  املمتلكات اخلا�سة يف  اإخ�ساع  باالحتالل احلربي  القائمة  للقوة  يجوز  القانونية،  الناحية  فمن 
احتياجات جي�س  ت�ستدعيه  والذي  املمتلكات اخلا�سة،  على  اال�ستيالء  وي�ستوجب  عليها.40  يدها  و�سع  الع�سكرية من خالل 
االحتالل دون غريها، التعوي�س. ومع ذلك، فال يت�سمن هذا اال�ستيالء التنازل عن حق متلك هذه املمتلكات للقوة القائمة 

باالحتالل.41 

ممتلكات  »اأية  تدمر  اأن  باالحتالل  القائمة  القوة  على  الرابعة  جنيف  اتفاقية  من   )53( املادة  حتظر  تقدم،  عما  وف�ساًل 
خا�سة، ثابتة اأو منقولة تتعلق باأفراد اأو جماعات، اأو بالدولة اأو ال�سلطات العامة، اأو املنظمات االجتماعية اأو التعاونية، اإال 

اإذا كانت العمليات احلربية تقت�سي حتًما هذا التدمري.« 

اإ�سرائيل، منذ بدء احتاللها لالأر�س الفل�سطينية، على م�سادرة االأرا�سي العامة واالأرا�سي اخلا�سة التي تعود  وقد داأبت 
البيانات الر�سمية ال�سادرة عن االإدارة املدنية  ملكيتها لفل�سطينيني وفًقا الآليات قانونية معقدة وذرائع متباينة. ومبوجب 
اأقيمت عليها امل�ستوطنات هي ملكيات خا�سة تعود  اإجمايل م�ساحة االأرا�سي التي  االإ�سرائيلية، فاإن ما يربو على 30% من 

 42 لفل�سطينيني.

على  املحتلة  الفل�سطينية  االأر�س  يف  الفل�سطينيني  اأرا�سي  على  اال�ستيالء  يف  اإ�سرائيل  تنفذها  التي  ال�سيا�سة  وتنطوي 
االحتالل احلربي  قانون  يقّر  الواقع،  الع�سكرية. يف  وال�سرورة  االأمنية  بالدواعي  وهي تربرها  �ساملة وممنهجة،  ممار�سة 
باحتياجاتها احلربية.  الوفاء  ي�ستهدف  ذلك  كان  اإن  املحتل  االإقليم  االأرا�سي يف  باالحتالل مب�سادرة  القائمة  القوة  بحق 
غري اأن ال�سيا�سة التي تنتهجها اإ�سرائيل يف م�سادرة اأرا�سي الفل�سطينيني ال تتما�سى مع املعايري التي ت�ستوجبها ال�سرورات 
اليهود دون  امل�ستوطنني  اإمنا تخ�س�سها ال�ستخدام  الفل�سطينيني، فهي  اأرا�سي  اإ�سرائيل يدها على  الع�سكرية. فحني ت�سع 
غريهم، وال تتوانى �سلطات االحتالل االإ�سرائيلية عن اال�ستيالء على املوارد الزراعية واالأحوا�س املائية اأو تدمريها، واقتالع 
البنية التحتية.43 وال  اأعمال  اأ�سجار الزيتون يف �سياق عملها على ت�سييد امل�ستوطنات وما يرتبط بها من  ما ال يح�سى من 
يف  االحتالل  لدولة  التابعة  للقوات  الع�سكرية  لالحتياجات  اال�ستجابة  اإطار  يف  تاأتي  املمار�سات  هذه  باأن  االدعاء  ميكن 

39   انظر )Y Dinstein( )احلا�سية 37 اأعاله(، �س. 213، 218-214.

40   الئحة الهاي )1907(، املادة )2/52(. 

41   انظر )Y Dinstein( )احلا�سية 37 اأعاله(، �س. 227-224.

42   اأقامت �سلطات االحتالل االإ�سرائيلية الكتل اال�ستيطانية الكربى يف ال�سفة الغربية على ما تزيد ن�سبته عن 40% من االأرا�سي التي تعود ملكيتها ملواطنني 
و«اأريئيل« )35.1%(. انظر  اأدوميم« )86.4%(، و«جفعات زئيف« )44.3%(، و«كيدوميم« )%47.7(  الن�سبة على م�ستوطنات »معاليه  فل�سطينيني. وتتوزع هذه 

يف هذا ال�ساأن: 
Peace Now, ‘GUILTY! Construction of Settlements upon Private Land – Official Data’ (2007)
http://peacenow.org.il/eng/sites/default/files/Breaking_The_Law_formal%20data_March07Eng.pdf 
Peace Now, ‘One Violation Begets Another: Israeli Settlement Building on Private Palestinian Property’ (November 2006)   http://peacenow.

org.il/eng/sites/default/files/Breaking_The_Law_in_WB_nov06Eng.pdf  
متت زيارة املوقعني ببتاريخ 8 كانون الثاين/دي�سمرب 2011. 

43  Al-Haq, ‘Unmasking the “Freeze”: Israel’s Alleged Moratorium on Settlement Construction Whitewashes Egregious Violations of 
International Law’ (26 April 2011) 10-11

http://www.alhaq.org/publications/publications-index/item/unmasking-the-freeze 
متت زيارة املوقع يوم 8 كانون الثاين/دي�سمرب 2011.

ونتيجة لل�ضفة املطلقة التي يكت�ضبها 

املبداأ الذي تن�ض عليه املادتان )7( 

و)47( من اتفاقية جنيف الرابعة، يُحظر 

على ممثلي ال�ضعب الفل�ضطيني اإبرام 

االتفاقيات التي جتيز "تبادل االأرا�ضي" 

حتت االحتالل. 

http://peacenow.org.il/eng/sites/default/files/Breaking_The_Law_formal%20data_March07Eng.pdf
http://peacenow.org.il/eng/sites/default/files/Breaking_The_Law_in_WB_nov06Eng.pdf
http://peacenow.org.il/eng/sites/default/files/Breaking_The_Law_in_WB_nov06Eng.pdf
http://www.alhaq.org/publications/publications-index/item/unmasking-the-freeze
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االأر�س الفل�سطينية املحتلة. فهي، بذلك، ت�سّكل خرًقا وخمالفة الأحكام املواد )55( و)46( و)52( من الئحة الهاي.44 

4-1-3 حظر نقل السكان املدنيني إىل اإلقليم احملتل 

وفًقا الأحكام املادة )6/49( من اتفاقية جنيف الرابعة، »ال يجوز لدولة االحتالل اأن ترّحل اأو تنقل جزًءا من �سكانها املدنيني 
اإىل االأرا�سي التي حتتلها.« ويف هذا ال�سياق، ت�سكل الن�ساطات اال�ستيطانية التي تنفذها �سلطات االحتالل االإ�سرائيلية يف 
االأمم  عن  ال�سادرة  القرارات  جملة  اأكدت  وقد  املادة.  هذه  الأحكام  و�سارًخا  مبا�سًرا  انتهاًكا  املحتلة  الفل�سطينية  االأر�س 
الفل�سطينية  االأر�س  يف  اإ�سرائيل  تقيمها  التي  امل�ستوطنات  اأن  على  اجلدار  ب�ساأن  الدولية  العدل  حمكمة  وفتوى  املتحدة45 
نقل  على  املفرو�س  احلظر  اإدراج  ويهدف  وقواعده.46  الدويل  القانون  الأحكام  فا�سحًا  خرًقا  ومتثل  قانونية  غري  املحتلة 
ال�سكان املدنيني التابعني لدولة االحتالل �سمن اتفاقية جنيف الرابعة اإىل تعزيز حماية ال�سكان املدنيني يف االإقليم املحتل، 

وذلك مبنع هذه القوة القائمة باالحتالل من اإحداث تغيري دميوغرايف اأ�سا�سي يف تركيبتهم ال�سكانية.47 

2-3  املبادئ العامة اليت ميليها القانون الدولي 

1-2-3  إماطة اللثام عن الطابع االستعماري الذي مييز االحتالل اإلسرائيلي 

»تقرير  يف  احلق  ميلكون  حمددة  اإقليمية  وحدة  �سمن  يعي�سون  الذين  ال�سعب  اأبناء  باأن  امل�سري  تقرير  يف  احلق  يق�سي 
كل  وعلى  والثقافية،  واالجتماعية  االقت�سادية  امليادين  يف  منائهم  وحتقيق  خارجي  تدخل  ودون  بحرية  ال�سيا�سي  و�سعهم 
اإجناز  وقد يرتتب على ممار�سة هذا احلق   48.» املتحدة[  ]االأمم  ميثاق  اأحكام  مع  يتفق  واجب احرتام هذا احلق مبا  دولة 
اال�ستقالل التام، اأو التكامل مع الدول املجاورة، اأو االندماج مع دولة اأخرى اأو تقرير اأي و�سع اآخر يحدده ال�سعب نف�سه.49 
االأرا�سي  فيها  مبا  الطبيعية،  موارده  على  الدائمة  �سيادته  مبمار�سة  املعني  ال�سعب  قيام  امل�سري  تقرير  يف  احلق  ويت�سمن 
وم�سادر املياه،50 وحماية قدرته على الت�سرف يف ثروته وموارده الطبيعية بحرية ومبا يتما�سى مع م�سالح التنمية الوطنية 

املواد على �سونها من �سياع ملكيتها. فلكي مي�ّسها اخلرق، يكفي منع مالكها من ممار�سة حقوقه  اأحكام هذه  امللكية اخلا�سة مبوجب  44   ال يقت�سر احرتام 
امل�سروعة فيها. انظر يف هذا اخل�سو�س: 

Krupp trial )Krupp et al.( (US Military Tribunal, Nuremburg, 1948) 10 LRTWC 69, 137-138.

45   من جملة هذه القرارات قرار جمل�س االأمن الدويل 237 )14 حزيران/يونيو 1967( وثيقة االأمم املتحدة )S/RES/237(، وقرار جمل�س االأمن الدويل 271 
 ،)S/RES/446( وثيقة االأمم املتحدة رقم )(، وقرار جمل�س االأمن 446 )22 اآذار/مار�س 1979S/RES/271( وثيقة االأمم املتحدة رقم )15 اأيلول/�سبتمرب 1969(
ا، قرار اجلمعية العامة 60/56 )10 كانون االأول/دي�سمرب  وقرار جمل�س االأمن 465 )1 اآذار/مار�س 1980( وثيقة االأمم املتحدة رقم )S/RES/465(. وانظر اأي�سً
 .)A/RES/58/97( وثيقة االأمم املتحدة رقم )(، وقرار اجلمعية العامة 97/58 )17 كانون االأول/دي�سمرب 2003A/RES/56/60( وثيقة االأمم املتحدة رقم )2001

46   الفتوى ب�ساأن اجلدار )احلا�سية 20 اأعاله(، الفقرات 115-122. وقد اأعلنت املحكمة اأن هذا احلكم ال يقت�سر على حظر ترحيل ال�سكان اأو نقلهم بالقوة 
ا اأي تدابري تتخذها القوة القائمة باالحتالل من اأجل تنظيم اأو ت�سجيع نقل اأجزاء من �سكانها اإىل االأرا�سي املحتلة.« امل�سدر ال�سابق،  فح�سب، »واإمنا يحظر اأي�سً

الفقرة 120. 

‘الرتكيبة الدميوغرافية’ يف  اإ�سارة �سريحة اإىل م�ساألة   ،)S/RES/465( 47   يت�سمن القرار 465 ال�سادر عن جمل�س االأمن الدويل، وثيقة االأمم املتحدة رقم 
املحتلة.  االأرا�سي 

اإعالن مبادئ القانون الدويل ب�ساأن العالقات الودية والتعاون بني الدول وفقًا مليثاق االأمم املتحدة، قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة 2625 )الدورة     48
 .)A/RES/2625)XXV(( وثيقة االأمم املتحدة رقم ،)اخلام�سة والع�سرين( )24 ت�سرين االأول/اأكتوبر 1970

49  M Shaw, ‘Peoples, Territorialism and Boundaries’ (1997) 8 European Journal of International Law, 478-507.

50   يعك�س مبداأ ال�سيادة الدائمة على املوارد الطبيعية التي متلكها الدولة اأحكام القانون الدويل العريف وقواعده. انظر ق�سية االأن�سطة امل�سلحة يف الكونغو/
اأوغندا )احلا�سية 14 اأعاله(، الفقرة 244. 

القطعية )االآمره(52  القواعد  اأحد  باأنه  ُيعّرف  الذي  امل�سري، وهو احلق  تقرير  ولكل �سعب احلق يف  والرفاه االجتماعي.51 
ال�سعوب  لتمكني  الدويل برمته  الدول فرادى واملجتمع  والتزامات على  والذي يرتب واجبات  الدويل،  القانون  ي�سملها  التي 

من ممار�سة حقها يف تقرير امل�سري )وهي ما ُتعرف باإلتزامات احلجة على الكل(.53 

اأو  اال�ستعمارية  الهيمنة  اأو  االأجنبي  لالحتالل  خا�سًعا  كان  اإذا  م�سريه  تقرير  يف  احلق  لل�سعب  الدويل،  القانون  ومبوجب 
كان يقع حتت حكم نظام عن�سري. ويف هذا املقام، فلي�س الأحد اأن ينكر اأن ال�سعب الفل�سطيني ما يزال خا�سًعا لالحتالل 
وحمكمة  الدويل55  االأمن  وجمل�س  املتحدة54  لالأمم  العامة  اجلمعية  اعرتفت  فقد   ،1967 العام  منذ  االإ�سرائيلي  االأجنبي 

العدل الدولية56 لهذا ال�سعب بحقه يف تقرير م�سريه منذ ذلك احلني. 

وف�ساًل عن ذلك، ميكن تكييف املمار�سات التي تنتهجها اإ�سرائيل يف االأر�س الفل�سطينية املحتلة على اأنها �سكل من اأ�سكال 
تدعيه  الذي  العلني  االدعاء  االأجنبية من خالل  ال�سيطرة  االأخرى من  االأ�سكال  اال�ستعمار عن  اال�ستعمار.57 وميكن متييز 
قوة مهيمنة بفر�س �سيادتها على اإقليم اآخر، اأو عندما تتبنى هذه القوة تدابري تتعمد من خاللها حرمان �سعب ذلك االإقليم 
التمتع  من  حرمانه  ت�ستهدف  نية  ُتظهر  – اأو  عليه  م�سريه  تقرير  يف  وحقه  عليه  �سيادته  يف  املطلقة  حقوقه  ممار�سة  من 
بهذه احلقوق على نحو دائم.58 ويف هذا املقام، ُتثِبت اإقامة الكتل اال�ستيطانية الكربى يف ال�سفة الغربية، مبا فيها القد�س 
دون  اليهود  امل�ستوطنني  على  باملنفعة  تعود  التي  املزدهرة  الزراعية  وامل�ساريع  االلتفافية  الطرق  �سبكة  واإن�ساء  ال�سرقية، 
غريهم نية اإ�سرائيل وعزمها على اإحداث تغيري دائم يف و�سع االأر�س الفل�سطينية املحتلة، وممار�سة �سيادتها عليها بحكم 
امل�ستوطنات  وجود  وي�ستهدف  اال�ستباقية.  التدابري  هذه  خالل  من  الدائم  الو�سع  ب�ساأن  اتفاقية  اأية  على  والتاأثري  الواقع، 
اأو�سال االأر�س الفل�سطينية املحتلة  حرمان ال�سكان الفل�سطينيني،  من ممار�سة حقهم يف تقرير امل�سري من خالل تقطيع 

51  A Cassese, ‘Powers and Duties of an Occupant in Relation to Land and Natural Resources’ in E Playfair (ed.), International Law and 
the Administration of the Occupied Territories (Clarendon Press, Oxford, 1992) 426.

52   انظر ق�سية االأن�سطة امل�سلحة يف الكونغو/اأوغندا )احلا�سية 14 اأعاله(، الفقرة 64؛ امل�سدر ال�سابق، الراأي امل�ستقل للقا�سي دوغارد، الفقرتان 4 و10. 
ا:  اأي�سً وانظر 

A Cassese, Self-Determination of Peoples: A Legal Reappraisal (Cambridge University Press, Cambridge, 1995) 320; Y Arai-Takahashi 
)n 25( 66.

53   للتو�سع يف هذا اخل�سو�س، انظر: 
C Tams, Enforcing Obligations Erga Omnes in International Law (Cambridge University Press, Cambridge, 2005) 263-305.

 .)A/RES/58/163( وثيقة االأمم املتحدة رقم ،)54  قرار اجلمعية العام 58 )22 كانون االأول/دي�سمرب 2003

.)SC/RES/242( وثيقة االأمم املتحدة رقم ،)55   قرار جمل�س االأمن 242 )22 ت�سرين الثاين/نوفمرب 1967

56   الفتوى ب�ساأن اجلدار )احلا�سية 20 اأعاله(، الفقرات 122-115. 

اإىل هذه  الدويل’، )ون�سري  القانون  املحتلة يف �سوء  الفل�سطينية  االأرا�سي  اإ�سرائيل يف  تقييم ممار�سات  اإعادة  اأم ف�سل عن�سري؟  ا�ستعمار  اأم  ‘احتالل     57
الدرا�سة فيما يلي من هذه الورقة بدرا�سة ‘احتالل اأم ا�ستعمار اأم ف�سل عن�سري’(، جمل�س اأبحاث العلوم االإن�سانية، كيب تاون، 2009، �س. 120-121. وهذه 
ا  اأي�سً وانظر   .2011 االأول/دي�سمرب  كانون   8 يوم  املوقع  زيارة  متت   .http://www.setav.org/ups/dosya/24515.pdf االإلكرتوين:  املوقع  على  من�سورة  الدرا�سة 
 )’Russell Tribunal on Palestine, ‘Findings of the South African Session( ’حمكمة »را�سل« حول فل�سطني، ‘النتائج التي خل�ست اإليها جل�سة جنوب اأفريقيا

)5-7 اأيلول/�سبتمرب 2011(، 18، انظر املوقع االإلكرتوين: 
http://www.russelltribunalonpalestine.com/en/sessions/southafrica/south-africa-session-%E2%80%94-full-findings 

متت زيارة املوقع يوم 8 كانون االأول/دي�سمرب 2011. 

58   درا�سة ‘احتالل اأم ا�ستعمار اأم ف�سل عن�سري’ )احلا�سية 57 اأعاله(، �س. 121-120.

http://www.setav.org/ups/dosya/24515.pdf
http://www.russelltribunalonpalestine.com/en/sessions/southafrica/south-africa-session-%E2%80%94-full-findings
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وتفتيتها59 ومنع ال�سعب الفل�سطيني من ممار�سة 
�سيا�سة  وتنطوي  الطبيعية.  موارده  �سيادته على 
على  اإ�سرائيل  تنتهجها  التي  بالوكالة«  »ال�سم 
�سيطرتها  فر�س  نيتها  عن  يف�سح  جلي  موؤ�سر 
اال�ستيطانية  الكتل  هذه  على  قب�ستها  واإحكام 

دائمة.  ب�سفة 

قرار  قّننه  الذي  اال�ستعمار،  مبداأ حظر  يرف�س 
منح  باإعالن  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية 
املوؤرخ  امل�ستعمرة  وال�سعوب  للبلدان  اال�ستقالل 
اال�ستعمار(،  ب�ساأن  )االإعالن   196060 �سنة  يف 
تخالف  الأنها  اال�ستعمارية  الهيمنة  اأ�سكال  كافة 
حقوق  عليها  تقوم  التي  االأ�سا�سية  القواعد 
االإن�سان وت�سّكل تهديًدا لل�سلم واالأمن الدوليني. 
العامة  اجلمعية  تعلن  االإعالن،  هذا  ففي 
»ر�سمًيّا �سرورة القيام، �سريًعا ودون اأي �سرط، 
بو�سع حد لال�ستعمار بجميع �سوره ومظاهره.« 

وعلى نحو مماثل، يوؤكد اإعالن مبادئ القانون الدويل ب�ساأن العالقات الودية والتعاون بني الدول وفقًا مليثاق االأمم املتحدة 
»و�سع  منها  اأمور  جملة  خالل  من  لل�سعوب  امل�سري  وتقرير  املت�ساوية  احلقوق  مبداأ  حتقيق  تعزيز  يف  دولة  كل  واجب  على 
حد لال�ستعمار على وجه ال�سرعة« وذلك من خالل االإجراءات اجلماعية والفردية التي تنفذها يف هذا امل�سمار.61 وتعيد 
وجوهره  اأ�سا�سه  يف  يتناق�س  اال�ستعمار  اأن  على  التاأكيد  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  عن  ال�سادرتان  الوثيقتان  هاتان 
مبادئ  اإىل جملة من  وت�ستندان  قانون دويل عريف  املذكورتان عن  الوثيقتان  تعرّب  واقع احلال،  الدويل.62 ويف  القانون  مع 
القانون الدويل، وال �سيما حق ال�سعوب يف تقرير امل�سري وحترمي �سم االأرا�سي با�ستخدام القوة اأو التهديد با�ستخدامها.

اإ�سرائيلي- اأي اتفاق  اأن  الفل�سطينية املحتلة، فمن اجللي  واإذ ن�سلِّم بالطابع اال�ستعماري لالحتالل االإ�سرائيلي يف االأر�س 
فل�سطيني ي�سمح الإ�سرائيل مبمار�سة �سيادتها على الكتل اال�ستيطانية الكربى املقامة على اأرا�سي ال�سفة الغربية، مبا فيها 

اإ�سرائيل.  القد�س ال�سرقية، �سوف ي�سهم يف التغا�سي عن املمار�سات وال�سيا�سات اال�ستعمارية التي تنتهجها 

2-2-3  الكشف عن ممارسات الفصل العنصري يف األرض الفلسطينية احملتلة 

املوؤرخة  عليها  واملعاقبة  العن�سري  الف�سل  جرمية  لقمع  الدولية  االتفاقية  تتناوله  الذي  العن�سري،  الف�سل  حترمي  ي�سكل 
يف �سنة 1973، قاعدة قانونية قطعية من قواعد القانون الدويل، وهي ترتب التزامات على كل دولة بعينها. ويف الواقع، ال 
ف القانون الدويل الف�سل العن�سري باعتباره اأفعااًل منف�سلة من التمييز العن�سري غري امل�سروع، واإمنا يعتربه نظاًما  يعرِّ

59   حماكمة »را�سل« حول فل�سطني، ‘النتائج التي خل�ست اإليها جل�سة جنوب اأفريقيا’ )احلا�سية 57 اأعاله(، �س. 18. 

 .)A/Res/1514)XV(( وثيقة االأمم املتحدة رقم ،)60   قرار اجلمعية العامة 1514 )الدورة 15( )14 كانون االأول/دي�سمرب 1960

.)A/RES/2625)XXV(( وثيقة االأمم املتحدة رقم ،)61   قرار اجلمعية العامة 2625 )الدورة اخلام�سة والع�سرين( )24 ت�سرين االأول/اأكتوبر 1970

62   درا�سة ‘احتالل اأم ا�ستعمار اأم ف�سل عن�سري’ )احلا�سية 57 اأعاله(، �س. 120، 42. 

وا�سطهادها  اأخرى  عن�سرية  فئة  اأي  علي  الب�سر  من  ما  عن�سرية  فئة  هيمنة  واإدامة  اإقامة  لغر�س  املرتكبة  االأفعال  من 
منهجية.  ب�سورة 

اجلماعة  متار�سها  التي  الهيمنة  وترتبط 
على  ال�سيطرة  بنقل  اأ�سا�سها،  يف  اليهودية، 
 1967 عام  املحتلة  فل�سطني  يف  االأر�س 
ب�سفة  اليهود  ال�ستخدام  وتخ�سي�سها 
ح�سرية، ناهيك عن عزل �سكان هذه االأرا�سي 
منف�سلة.  وفل�سطينية  يهودية  جيوب  يف 
يف  املقامة  الكربى  اال�ستيطانية  الكتل  وحتتل 
تتحكم  اإ�سرتاتيجية  مواقع  الغربية  ال�سفة 
هيمنة  اإدامة  لغاية  الفل�سطينية  االأر�س  يف 
املواطنني  على  و�سيطرتهم  اليهود  امل�ستوطنني 
وتعمل  الطبيعية.  مواردهم  وعلى  الفل�سطينيني 
االأر�س  يف  االإ�سرائيلية  واملوؤ�س�سات  القوانني 
احلقوق  حتويل  على  املحتلة  الفل�سطينية 
املواطنون  بها  يتمتع  التي  اخلا�سة  واالمتيازات 
ويف  اليهود،  امل�ستوطنني  اإىل  الفل�سطينيون 
وحرياتهم  حقوقهم  من  حترمهم  الوقت  ذات 

االأ�سيلة.63 

لقد اأف�سى ما تقوم به اإ�سرائيل، من خلق وقائع على االأر�س، من خالل اإقامة امل�ستوطنات وتو�سيعها وت�سييد جدار ال�سم 
العن�سري  الف�سل  اأجندة  تنفيذ  يف  االإ�سرائيلية  االحتالل  �سلطات  على  االأمر  ت�سهيل  اإىل  به  املرتبط  والنظام  والتو�سع 
باملوارد  والغنية  للزراعة  القابلة  الفل�سطينية  االأر�س  توفرها  التي  واملنافع  باملزايا  التمتع  اليهود  للم�ستوطنني  يكفل  الذي 
الطبيعية. ومن �ساأن اإ�سفاء ال�سفة الر�سمية على نظام الف�سل العن�سري باإبرام االتفاقيات ب�ساأن تبادل االأرا�سي تعزيز 
اجلهود التي تبذلها اإ�سرائيل يف �سبيل اإقامة واإدامة هيمنتها العن�سرية على االأر�س الفل�سطينية املحتلة، و�سوف تي�سر لها 
الف�سل  ممار�سات  اأ�سا�س  على  تقوم  والتي  االأرا�سي،  تبادل  ب�ساأن  اتفاقية  اأية  ُتعد  ولذلك،  اجلرمية.  هذه  من  اال�ستفادة 
العن�سري، باعتبارها حاًل لق�سايا الو�سع الدائم، باطلة والغية الأنها تنتهك القواعد القطعية التي ميليها القانون الدويل 

وتخالفها.64 

63   حماكمة »را�سل« ب�ساأن فل�سطني، ‘النتائج التي خل�ست اإليها جل�سة جنوب اأفريقيا’ )احلا�سية 57 اأعاله(، �س. 18، 20.

64   اتفاقية فيّنا لقانون املعاهدات )1969(، املادة )53(. 

وي�ضتهدف وجود امل�ضتوطنات حرمان 

ال�ضكان الفل�ضطينيني،  من ممار�ضة حقهم 

يف تقرير امل�ضري من خالل تقطيع اأو�ضال 

االأر�ض الفل�ضطينية املحتلة وتفتيتها  

ومنع ال�ضعب الفل�ضطيني من ممار�ضة 

�ضيادته على موارده الطبيعية.

ومن �ضاأن اإ�ضفاء ال�ضفة الر�ضمية على نظام 

الف�ضل العن�ضري باإبرام االتفاقيات ب�ضاأن 

تبادل االأرا�ضي تعزيز اجلهود التي تبذلها 

اإ�ضرائيل يف �ضبيل اإقامة واإدامة هيمنتها 

العن�ضرية على االأر�ض الفل�ضطينية املحتلة، 

و�ضوف تي�ضر لها اال�ضتفادة من هذه اجلرمية.
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ُتعد االتفاقيات التي ُتربم لغايات التنازل عن االأرا�سي والتخلي عنها حتت االحتالل احلربي الغيه وباطلة مبوجب اأحكام 
القانون الدويل وقواعده، الأنها ت�سكل خمالفة للمبادئ اجلوهرية التي يقوم عليها القانون الدويل االإن�ساين. فبينما ميكن 
ال�سعب  وممثلي  اإ�سرائيل  بني  االتفاقيات  هذه  مثل  اإبرام  جرى  ما  اإذا  نف�سها  �ستفر�س  التي  التداعيات  من  جملة  حتديد 
الفل�سطيني على الرغم من املحاذير والدالالت القانونية التي ا�ستعر�سناها اأعاله، حتتل النتيجتان التاليتان اأهمية خا�سة 

ال ميكن جتاهلهما. 

1-5 ادعاءات امللكية اخلاصة يف األراضي اليت تشملها اتفاقيات التبادل 

ال�سعب  اأبناء  عن  وبالنيابة  املحتلة،  الفل�سطينية  االأر�س  عن  امل�سوؤولة  ال�سلطات  تقوم  �سوف  االأرا�سي،  تبادل  حال  يف 
التنازل  على  ينطوي  ال  التبادل  هذا  ومثل  اخلا�سة.  امللكية  ادعاءات  من  ذلك  ي�سمله  مبا  االأرا�سي،  بتبادل  الفل�سطيني، 
حت�سل  و�سوف  الفل�سطينيني.  املواطنني  من  الأ�سحابها  ُملًكا  �ستبقى  التي  اخلا�سة  االأرا�سي  ملكية  يف  القانوين  احلق  عن 
ممار�سة  دون  االأمر  هذا  يحول  وال  املحتلة.67  االأرا�سي  �سلطات  تكت�سبها  التي  امللكية  حقوق  من  النوع  ذات  على  اإ�سرائيل 
احلق يف امللكية اخلا�سة، بل اإنه اأي�سًا �سيحرم مالكي االأرا�سي الفل�سطينيني من قدرتهم على املطالبة با�سرتجاع ملكيتهم 
يثري  اأن  ال�سروري  فمن  ال�سبب،  ولهذا  الفل�سطينيني.  �سالح  يف  االأرا�سي  تبادل  اتفاقيات  ت�سّب  فال  وبذلك،  الأرا�سيهم. 
ممار�سة  وبني  بينهم  يحول  اأمر  اأي  قبول  يرف�سوا  واأن  ممثليهم،  اأمام  وقلقهم  خماوفهم  الفل�سطينيني  االأرا�سي  اأ�سحاب 

حقوقهم يف اأمالكهم اخلا�سة. 

2-5 املواقع األثرية ومقّدرات الرتاث الثقايف يف فلسطني 

اأهمية  حتتل  اأثرية  مواقع  على  ال�سرقية،  القد�س  فيها  مبا  الغربية،  ال�سفة  يف  الكربى  اال�ستيطانية  الكتل  بع�س  اأقيمت 
اأهمية  االأثرية  املواقع  هذه  حتتل  ولذلك،  �سعًبا.  ب�سفتهم  الفل�سطينيني  وهوية  الفل�سطيني  الثقايف  للرتاث  بالن�سبة  خا�سة 
ق�سوى للب�سرية جمعاء، وفًقا الأحكام االتفاقية ب�ساأن حماية املمتلكات الثقافية يف حالة النزاعات امل�سلحة املوؤرخة يف �سنة 
اأو  فنية  اأو  التي ت�سم حتًفا معمارية  املمتلكات،  ويتعني احرتام هذه  الثقافية(.68  املمتلكات  ب�ساأن حماية  1954 )االتفاقية 
الواقع، مل  ويف  امل�سلحة.  والنزاعات  احلربي  االحتالل  اأوقات  وحمايتها يف  فنية،  اأو  تاريخية  اأهمية  ومباٍن حتمل  تاريخية 
ال�سفة  يف  املنت�سرة  الفل�سطينية  االأثرية  املواقع  حماية  اأو  احرتام  على  باالحتالل،  القائمة  القوة  ب�سفتها  اإ�سرائيل،  تعمل 
حماية  ب�ساأن  االتفاقية  عليها  ترتبها  التي  االلتزامات  عن  وتغا�ست  التحديد،  وجه  على  ال�سرقية  القد�س  ويف  الغربية، 
�سباط/فرباير  �سهر  خالل  االإ�سرائيلية  االحتالل  �سلطات  عليه  اأقدمت  ما  ذلك  على  ال�سواهد  ومن  الثقافية.  املمتلكات 
2010 من االإعالن عن احلرم االإبراهيمي ال�سريف يف البلدة القدمية يف مدينة اخلليل وم�سجد بالل بن رباح )قبة راحيل( 
يف مدينة بيت حلم على اأنها من �سمن قائمة مواقع الرتاث القومي االإ�سرائيلية.69 وزادت �سلطات االحتالل على ذلك باأن 

67  I Brownlie, Principles of Public International Law (7th edn) (Oxford University Press, Oxford, 2010) 651-652.

68   �سادقت اإ�سرائيل على االتفاقية ب�ساأن حماية املمتلكات الثقافية يف حال النزاعات امل�سلحة املوؤرخة يف �سنة 1954 يف يوم 3 ت�سرين االأول/اأكتوبر 1957، 
ودخلت هذه االتفاقية حيز النفاذ وال�سريان يف يوم 3 كانون الثاين/يناير 1958. 

69  Associated Press ‘US slams Israel over designating heritage sites’ Haaretz (25 February 2010) 
http://www.haaretz.com/news/u-s-slams-israel-over-designating-heritage-sites-1.263737 

متت زيارة املوقع يوم 8 كانون االأول/دي�سمرب 2011.

4- االعرتاف بالوضع القائم الذي خيالف القانون 

املمار�سات  من  معه  يرتافق  وما  اليهودية،  امل�ستوطنات  عليها  اأقيمت  التي  الفل�سطينية  لالأر�س  الفعلي  ال�سم  ي�سكل 
خرق  حاالت   65،1967 عام  املحتلة  الفل�سطينية  االأر�س  يف  اإ�سرائيل  ُتعِمله  الذي  العن�سري  الف�سل  ونظام  اال�ستعمارية 
خطرية للقواعد القطعية التي ين�سئها القانون الدويل ويرعاها. وترتب هذه االنتهاكات م�سوؤولية دولية ح�سب املادة )41( 

الدويل  القانون  جلنة  اأعدتها  التي  املواد  م�ساريع  من 
ب�ساأن امل�سوؤولية الدولية عن االأفعال غري امل�سروعة دولًيا. 
التزام ميلي  الدول حتت  تقع جميع  املادة،  فبموجب هذه 
الو�سع،  هذا  مثل  بقانونية  االعرتاف  عن  االإحجام  عليها 
عليه  واالإبقاء  اإدامته  يف  امل�ساعدة  اأو  العون  تقدمي  وعدم 

والتعاون من اأجل و�سع حد لهذه االنتهاكات.66 

تتوافق  فال  دولة،  كل  على  الواقعة  االلتزامات  �سوء  ويف 
»تبادل  الإجراء  �سيا�سية  دوافع  وراءها  تقف  التي  الدعوة 
ينيطها  التي  امل�سوؤوليات  مع  لالأرا�سي«  عليه  متفق 
االعرتاف  من  فبداًل  االأخرى.  بالدول  الدويل  القانون 
اجلهود  وبذل  الو�سع  لهذا  القانونية  ال�سفة  بانعدام 
املطلوبة لو�سع حد لهذه االنتهاكات، تدعو هذه الدول اإىل 
ُتقِدم عليها  التي  اإ�سفاء �سفة ر�سمية على حاالت اخلرق 
للجدل  مثرية  اتفاقيات  اإبرام  اإىل  فالدعوة  اإ�سرائيل. 

غري  الو�سع  عن  فعلًيّا  تغا�سًيا  ي�سكل  االأر�س،  على  جاثًما  يزال  ال  الذي  االحتالل،  حتت  االأرا�سي  تبادل  ب�ساأن  واخلالف 
القائم.  القانوين 

ومن �ساأن هذه الذريعة ال�سيا�سية مكافاأة اإ�سرائيل على ال�سيا�سات التي تنفذها يف م�سادرة اأرا�سي املواطنني الفل�سطينيني 
حقهم  ممار�سة  من  االحتالل  حتت  القابعون  الفل�سطينيون  ال�سكان  ُيحرم  وبذلك،  وتو�سيعها.  امل�ستوطنات  اإقامة  لغايات 
يف تقرير امل�سري على نحو اأ�سيل وذي معنى. ويف الواقع، فاإن الدول املعنية تغ�س الطرف عما تقوم به اإ�سرائيل من خلق 
اإن  القانون.  الفل�سطينية املحتلة ب�سورة تخالف  اإدامة فر�س �سيادتها على االأر�س  اإىل  الوقائع على االأر�س، والتي تف�سي 
اأ�سا�سه وكليته  يتناق�س يف  ال�سالم  اإىل  التو�سل  والتغا�سي عنها حتت ذريعة  االآمرة  الدولية  القانونية  القواعد  جتاوز هذه 
مع قواعد قانون االحتالل احلربي نف�سه ويحول دون التو�سل اإىل حل م�ستدام للنزاع القائم، وهو حل ميكن نيله من خالل 

االلتزام مببادئ القانون الدويل بحذافريها. 

65   حماكمة »را�سل« ب�ساأن فل�سطني، ‘النتائج التي خل�ست اإليها جل�سة جنوب اأفريقيا’ )احلا�سية 57 اأعاله(، �س. 20.

ا،  66   م�ساريع املواد التي اأعدتها جلنة القانون الدويل ب�ساأن م�سوؤولية الدولة عن االأفعال غري امل�سروعة دولًيا، املادتان 40 و41. وانظر اأي�سً
M Raggazi, The Concept of International Obligations Erga Omnes (Oxford, Clarendon Press, 1997) 152-153; M Sassoli and A 
Bouvier, How Does Law Protect in War? Cases, Documents and Teaching Materials on Contemporary Practice in International 
Humanitarian Law (3rd edn) (ICRC, Geneva, 2011) 426; and C Tams (n 53) 263-305.

تقع جميع الدول حتت التزام ميلي 
عليها االإحجام عن االعرتاف بقانونية 

مثل هذا الو�ضع، وعدم تقدمي العون 

اأو امل�ضاعدة يف اإدامته واالإبقاء عليه 

والتعاون من اأجل و�ضع حد لهذه 

االنتهاكات.

http://www.haaretz.com/news/u-s-slams-israel-over-designating-heritage-sites-1.263737
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و�سعت يدها على املواقع الدينية امل�سيحية الفل�سطينية يف املا�سي القريب. وبذلك، توؤكد اإ�سرائيل على هيمنة ثقافتها على 
الثقافات الرئي�سية االأ�سيلة االأخرى املوجودة يف اأر�س فل�سطني.70 ويف حال االتفاق على تبادل االأرا�سي، فمن غري املرجح 
اأن حتافظ اإ�سرائيل على الرتاث الثقايف والهوية الفل�سطينية، وال اأن ت�سمح للفل�سطينيني باالنتفاع من هذه املمتلكات. ولن 
اأي�سًا �سيفقدون م�سدًرا هاًما من م�سادر  اإنهم  العتيق، بل  الثقايف  الفل�سطينيون بفقدان جزء معترب من تراثهم  يجازف 

الدخل الذي يدّره قطاع ال�سياحة عليهم. 

70  S Irving, ‘Israel appropriating historical sites for colonial ends’ The Electronic Intifada (18 April 2011) 
http://electronicintifada.net/content/israel-appropriating-historical-sites-colonialends/9850#.TslLbHMxDpV. 

متت زيارة املوقع بتاريخ 8 كانون االأول/دي�سمرب 2011.

6- النتيجة 

اأي  ُتعد  الفل�سطينية،  االأر�س  على  اجلاثم  احلربي  االحتالل  ب�سبب  والفل�سطينيني  اإ�سرائيل  بني  القوى  توازن  اختالل  اإىل  بالنظر 
اتفاقية تنتق�س من احلماية املمنوحة للفل�سطينيني غري قانونية مبوجب اأحكام القانون الدويل وقواعده، وتكون بذلك الغية وباطلة 
التي  االأ�سا�سية  املبادئ  ت�سمن  ال  اتفاقيات  الدخول يف  من  النزاع  اأطراف  مواربة،  وبال  الرابعة متنع،  فاتفاقية جنيف  اأ�سا�سها.  يف 

يرعاها القانون الدويل، وهي ذات املبادئ التي ت�سكل االإطار الوحيد للتو�سل اإىل حل للنزاع القائم. 

ووفًقا للتحليل القانوين الذي ا�ستعر�سناه يف ورقة املوقف هذه، حتّذر موؤ�س�سة احلق اأبناء ال�سعب الفل�سطيني وممثليهم من املخاطر 
املحدقة التي ت�ستتبعها االتفاقيات التي تنتهك حقوقهم، وال �سيما حقوقهم يف ب�سط �سيادتهم على اأر�سهم وحقهم يف تقرير م�سريهم. 

يفيد  اأن  الأحد  ‘لي�س  باأنه  املقرر  القانوين  باملبداأ  الدولية،  العدل  حمكمة  اإىل  قدمته  الذي  اخلطي  الطلب  يف  اإ�سرائيل،  تذرعت  لقد 
اأُبرمت اتفاقية تق�سي بالتنازل عن االأرا�سي بني اإ�سرائيل  من باطل �سدر عنه.’71 ومن املفارقة اأن هذا املبداأ ذاته قد ينهار اإذا ما 
اإ�سرائيل �سوف ت�ستفيد، مبوجب هذه االتفاقية، من انتهاكات القانون الدويل التي  اأن  وممثلي ال�سعب الفل�سطيني. فمما ال �سك فيه 
املمار�سات  وتنفيذ  وتو�سيعها،  امل�ستوطنات  اإقامة  بغية  االأرا�سي  على  اال�ستيالء  �سيما  – وال  املحتلة  الفل�سطينية  االأر�س  يف  ارتكبتها 

اال�ستعمارية ونظام الف�سل العن�سري يف هذه االأرا�سي وحرمان الفل�سطينيني من ممار�سة حقهم يف تقرير م�سريهم فيها. 

ويف الوقت الذي ترحب فيه موؤ�س�سة »احلق« باالهتمام الذي يبديه املجتمع الدويل واجلهود الدوؤوبة التي يبذلها حلل النزاع االإ�سرائيلي-
الفل�سطيني واإنهاء االحتالل االإ�سرائيلي الذي ال يزال جاثًما على االأر�س الفل�سطينية املحتلة منذ اأمد طويل، فاإن املوؤ�س�سة على قناعة 
را�سخة باأن القانون الدويل ال يجب اأن ينح�سر دوره يف توجيه وتي�سري اإجراءات التفاو�س حول الق�سايا الرئي�سية العالقة، بل ينبغي 
اأن يتدخل يف ت�سكيل القواعد التي تبنى عليها هذه العملية برمتها. فقد �سبق اأن اأكدت حمكمة العدل الدولية يف الفتوى التي اأ�سدرتها 
اأن  اأن »التو�سل اإىل حل عن طريق التفاو�س للم�ساكل املعلقة واإقامة دولة فل�سطينية« يجب  يف العام 2004، على هذا املوقف بقولها 

ي�ستند »اإىل القانون الدويل.«72 

ويف هذا اخل�سو�س، تنتاب موؤ�س�سة »احلق« خيبة اأمل من الدعوات االأخرية التي اأطلقها املجتمع الدويل وم�ساندته الإبرام اتفاقيات 
ال�سامية  الواقع على االأطراف  يتناق�س مع االلتزام  النحو  تنطوي على »تبادل متفق عليه لالأرا�سي« وتعد �سلوكه وت�سرفه على هذا 
املتعاقدة ب�سمان احرتام اأحكام اتفاقية جنيف الرابعة يف جميع االأحوال والظروف.73 وف�ساًل عما تقدم، تتعار�س الدعوة اإىل ‘تبادل 
»اإميانها  على  جديد  من  املتحدة  االأمم  �سعوب  توؤكد  حيث  ديباجته،  يف  املتحدة  االأمم  ميثاق  يرعاها  التي  التطلعات  االأرا�سي’ مع 
تبني  واأن  مت�ساوية،  حقوق  من  و�سغريها  كبريها  واالأمم  والن�ساء  للرجال  ومبا  وقدره،  الفرد  وبكرامة  لالإن�سان  االأ�سا�سية  باحلقوق 

االأحوال التي ميكن يف ظلها حتقيق العدالة واحرتام االلتزامات النا�سئة عن املعاهدات وغريها من م�سادر القانون الدويل.«74 

71   املبداأ القانوين الذي يق�سي باأنه »لي�س الأحد اأن يفيد من باطل �سدر عنه«. انظر الفتوى ب�ساأن اجلدار )احلا�سية 20 اأعاله(، الفقرة )63(. 

72   الفتوى ب�ساأن اجلدار )احلا�سية 20 اأعاله(، الفقرتان 162-161. 

73   املادة االأوىل امل�سرتكة بني اتفاقيات جنيف االأربع املوؤرخة يف �سنة 1949. ووفًقا ملا جاء يف املالحظات على تعليقات اللجنة الدولية لل�سليب االأحمر، ُتعنى 
اإنفاذ  اأو الو�سائل االأخرى التي تكفل  اأن تعد يف وقت م�سبق، اأي يف وقت ال�سلم، املواد القانونية  هذه املادة بالتاأكيد على م�سوؤولية االأطراف املتعاقدة عن »]...[ 
االتفاقية ]االتفاقيات[ بح�سن نية حاملا ي�ستدعي االأمر ذلك«، وذلك من اأجل احليلولة دون وقوع انتهاكات ج�سيمة مرة اأخرى. انظر )JS Pictet( )احلا�سية 23 

اأعاله(، �س. 17-15.

 .)UNTS XVI 1( الوثيقة رقم ،)74   االأمم املتحدة، ميثاق الأمم املتحدة )24 ت�سرين االأول/اأكتوبر 1945
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اخلريطة )1( – االقرتاح الذي قدمه الفلسطينيون لتبادل األراضي 
يف الضفة الغربية )أ(، 200875

75   من املحتمل اأن هذه اخلريطة هي االأقرب التي مت ن�سرها حول ما يت�سمنه االقرتاح الذي يق�سي بتبادل ما ن�سبته 1.9% من اأرا�سي ال�سفة الغربية. 
Al Jazeera Transparency Unit, ‘The Palestine Papers Project’ Al Jazeera )January 2011(.
http://www.ajtransparency.com/files/2456.pdf 

متت زيارة املوقع يوم 8 كانون االأول/دي�سمرب 2011.

http://www.ajtransparency.com/files/2456.pdf


اخلروج على املبادئ القانونية يف اتفاقيات »تباُدل االأرا�سي« حتت االحتاللاخلروج على املبادئ القانونية يف اتفاقيات »تباُدل االأرا�سي« حتت االحتالل
A L -HAQ

29 28

A L -HAQ

اخلريطة )2( - االقرتاح الذي قدمه الفلسطينيون لتبادل األراضي 
يف الضفة الغربية )ب(، 200876

76   متثل هذه اخلريطة خريطة بديلة عن اخلريطة )1(، وقد ُر�سمت يف �سياق العمل على التو�سل اإىل االقرتاح الذي يف�سي اإىل تبادل ن�سبة 1.9% من اأرا�سي 
الغربية.  ال�سفة 

Al Jazeera Transparency Unit, ‘The Palestine Papers Project’ Al Jazeera )January 2011(. 
http://www.ajtransparency.com/files/2423.pdf  

 متت زيارة املوقع يوم 8 كانون االأول/دي�سمرب 2011.

اخلريطة )3-أ( - االقرتاح الذي قدمته إسرائيل لتبادل ما نسبته 
10.6% من أراضي الضفة الغربية، 200877

 

اإ�سرائيل  ت�سم  ف�سوف  االإ�سرائيلية،  للح�سابات  ووفًقا  ال�سرقية.  القد�س  فيها  الغربية، مبا  ال�سفة  اأرا�سي  10.6% من  ن�سبته  ما  تبادل  اإ�سرائيل  اقرتحت     77
و«جفعات  اأدوميم«،  و«معاليه  »اإفراتا«(،  »غو�س عت�سيون« )مع م�ستوطنة  ا�ستيطانية كربى، هي  كتل  اأربع  فيها  الغربية، مبا  ال�سفة  اأرا�سي  ن�سبته 6.8% من  ما 
زئيف« و«اأريئيل«، باالإ�سافة اإىل جميع امل�ستوطنات املقامة يف القد�س ال�سرقية )مبا فيها م�ستوطنة »هار حوما«(، وذلك مقابل ما ن�سبته 5.5% من االأرا�سي التي 
ت�ستثني  بذلك  وهي  الغربية،  ال�سفة  اأرا�سي  على  االإ�سرائيلية  ال�سلطات  اأجرتها  التي  احل�سابات  اإىل  املئوية  الن�سب  هذه  وت�ستند  الفل�سطينيون.  عليها  �سيح�سل 

ال�سرقية.  القد�س 
 Al Jazeera Transparency Unit, ‘The Palestine Papers Project’ Al Jazeera )January 2011(. 
http://www.ajtransparency.com/files/2424.pdf 

 متت زيارة املوقع  يوم 8 كانون االأول/دي�سمرب 2011.

http://www.ajtransparency.com/files/2423.pdf
http://www.ajtransparency.com/files/2424.pdf
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اخلريطة )3-ب( - االقرتاح الذي قدمته إسرائيل لتبادل األراضي يف 
الضفة الغربية وقطاع غزة، 200878

78   انظر )G Carlstrom(، )احلا�سية 3 اأعاله(.

اخلريطة )4( - االقرتاح الذي قدمته إسرائيل لتبادل األراضي يف 
القدس الشرقية، 200879

79   امل�سدر ال�سابق. 
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من�س�رات واإ�سدارات احلق للعام 2011

للت�ا�سل مع امل�ؤ�س�سة على امل�اقع اللكرتونية و�سفحات الت�ا�سل الجتماعي

 قناة احلق على
الفيمي�

vimeo.com/alhaq

�سفحة احلق على
الفي�سب�ك 

facebook.com/alhaqorganization

امل�قع اللكرتوين
للم�ؤ�س�سة

www.alhaq.org

 قناة احلق على
الي�تي�ب

youtube.com/alhaqhr

 �سفحة احلق على
الت�يرت

twitter.com/alhaq_org

دليل ح�ل
اإنتهاكات ت�ثيق 
 حق�ق الإن�سان

حدود �سالحيات
الجهزة المنية يف 

املدنيني احتجاز 

عدم م�سروعية 
الفل�سطينيني املدنيني  حماكمة 

 اأمام الق�ساء الع�سكري
الفل�سطيني  

الفل�سطيني  النق�سام 
�سفحة �س�داء يف م�سار 

احلق�ق واحلريات

اخلروج على املبادئ
 القان�نية يف اتفاقيات
 "تباُدل الأرا�سي" 

يف ظل الحتالل

ا�صدارات 
وروابط
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مـ�ؤ�س�سة احلـق

فل�صطينية،  اإن�صان  حقوق  موؤ�ص�صة  هي  الإن�صان،  اأج��ل  من  القانون   – »احلق«  موؤ�ص�صة 
العام 1979  تاأ�ص�صت يف  الغربية،  ال�صفة   - رام اهلل  غري حكومية وم�صتقلة، مقرها مدينة 
من قبل جمموعة من املحامني الفل�صطينيني بهدف توطيد مبداأ �صيادة القانون، وتعزيز 

و�صون حقوق الإن�صان واحرتامها يف الأر�ص الفل�صطينية املحتلة. 

الأمم  يف  الجتماعي  القت�صادي  املجل�ص  ل��دى  ال�صت�صارية  بال�صفة  »احلق«  وتتمتع   
ملناه�صة  الدولية  واملنظمة  الإن�صان،  حلقوق  اليورومتو�صطية  ال�صبكة  وع�صوية  املتحدة، 

التعذيب، والتحالف الدويل للموئل، وهي فرع جلنة  »احلقوقيني الدوليني - جنيف«.

 ين�صب عمل »احلق« على ر�صد وتوثيق انتهاكات حقوق الإن�صان الفردية واجلماعية يف 
النتهاكات  العام 1979 ومتابعتها، بهدف و�صع حد لهذه  املحتلة قي  الفل�صطينية  الأر�ص 
اجلرائم  تقدمي مرتكبي  على  والعمل  واآثارها،  التوعية مبخاطرها  واجلرائم عن طريق 
الدولية للق�صاء �صواء الوطني منه اأو الدويل. وتقوم »احلق« باإعداد الأبحاث والدرا�صات 
املحتلة  الفل�صطينية  الأرا�صي  يف  الإن�صان  حقوق  باأو�صاع  املتعلقة  القانونية  واملداخالت 

بال�صتناد اإىل القانون الدويل الإن�صاين والقانون الدويل حلقوق الإن�صان. 

حقوق  وان��ت��ه��اك��ات  بق�صايا  خا�صة  وع��امل��ي��ة  حملية  ح��م��الت  تنظيم  على  »احلق«  تعمل 
الأمم  اآل��ي��ات  وا�صتخدام  خمتلفة  وحملية  واإقليمية  دول��ي��ة  بهيئات  والت�����ص��ال  الإن�����ص��ان، 

املتحدة اخلا�صة بهذا ال�صاأن. 

الدولة  الفل�صطيني، ومنظمات  املدين  املجتمع  »احلق« وبالتعاون مع منظمات  كما تقوم 
ذات العالقة، بالعمل على اإدماج معايري حقوق الإن�صان الدولية يف القوانني والت�صريعات 

الفل�صطينية.  وال�صيا�صات 

يف  املهتم  وللجمهور  للباحثني  اخلدمة  توفر  متخ�ص�صة  قانونية  مكتبة  »احلق«  ل��دى 
جمال القانون الدويل وحقوق الإن�صان. 


