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مقدمة

في العام 2006، عقدت المفوضة العليا لحقوق اإلنسان في األمم المتحدة آنذاك، لويز آرفور، بعد زيارة لقطاع 
غزة ورام الله والقدس الغربية، لقاًء مع ممثلي منظمات إسرائيلية لحقوق اإلنسان تطرقت خاللها إلى وضع 
بارزًا وواضًحا جدًا  السكان في قطاع غزة  فإن خرق حقوق  اإلنسان في قطاع غزة. ووفقا ألقوالها  حقوق 
والسلطة  حماس  وسلطة  إسرائيل،  حكومة  ممثلي  التقت  أن  بعد  ظهرت  التي  الصعوبة  إن  وقالت   . للعيان 

الفلسطينية، تكمن في تعقب وتحديد االطراف التي تقع عليها الواجبات المختلفة تجاه سكان القطاع. 

وال يزال عدم الوضوح بشأن المسؤولين عن حماية السكان الفلسطينيين الذين يعيشون في قطاع غزة، وعن 
إحقاق حقوقهم سائدا منذ ذلك الوقت، األمر الذي يساهم في تنّصل كافة األطراف من مسؤوليتها، وباألساس 
تلك األطراف التي تمارس سلطة وحكما فعليَيْن على حياة سكان قطاع غزة، أي إسرائيل، سلطة حماس والسلطة 
الفلسطينية، تحديا معقدا  للمناطق  المركب والشائك  السياق  الفلسطينية. بل إن قطاع غزة يشّكل حتى في 
خاصة فيما يتعلق بتحليل المسؤولية التي يحددها القانون الدولي. إذ تدعي دولة إسرائيل، منذ العام 2005، 
أنه مع تطبيق خّطة "االنفصال"، فقد انتهى االحتالل اإلسرائيلي لقطاع غزة ولم تعد قوانين االحتالل � وباألساس 
النصوص واألوامر ذات الصلة في معاهدة جنيف الرابعة وأنظمة الهاي � سارية المفعول على عملياتها تجاه 
2007، وبعد  سكان غزة. وقد تم التشدد في هذا الموقف أكثر بعد تسلّم حركة حماس للحكم في حزيران 
التغييرات التي طرأت على طبيعة حكم وسيطرة مجمل األطراف على أثر ذلك. لذلك تعتبر إسرائيل نفسها، 
في كل ما يتعلق بقراراتها بشأن عبور االشخاص والبضائع من قطاع غزة وإليه، ملزمة بانتهاج حّد أدنى من 
المقاييس واالعتبارات فقط. لذلك، ومنذ حزيران 2007، تدّعي إسرائيل أن واجباتها تجاه قطاع غزة مقتصرة 
على السماح بانتقال بضائع "ضرورية لبقاء السكان المدنيين"، وتنقل األشخاص "في حاالت إنسانية، مع 

التشديد على الحاالت الصحية الطارئة" فقط. 

2007، نشرت جمعية "چيشاه-مسلك " مذكرة موقف1 إدعت فيها أن قوانين االحتالل ال تزال  في حزيران 
تسري على ممارسات دولة إسرائيل في قطاع غزة حتى بعد "االنفصال"، إذ يحدد حجم التزامات إسرائيل 
تجاه السكان وفقا لحجم سيطرتها على القطاع. كما ادعت المذّكرة أن قوانين أخرى تسري على ممارسات 
اإلسرائيلي  القانون  االحتالل، وكذلك  بعد  ما  فترة  اإلنسان، وقوانين  قوانين حقوق  فيها  بما  إسرائيل،  دولة 

اإلداري والدستوري. 

1      چيشاه-مسلك ،  محتلون منفصمون- املكانة القانونية لقطاع غزة )2007( )فيما يلي  : چيشاه-مسلك ، محتلون منفصمون(، 
www.gisha.org/userfiles/file/publications_/arabic%20position%20paper%20(website).pdf
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سنتطرق في مذكرة الموقف الحالية إلى التغييرات التي طرأت على السيطرة على قطاع غزة منذ العام 2007، 
والتي تؤّثر على تحليل واجبات جميع األطراف. وعلى الرغم من أننا سنركز على قطاع غزة، إال أننا سنتطرق 
إلى اإلطار المعياري الذي يسري على كافة المناطق الفلسطينية - قطاع غزة والضفة الغربية؛ سنركز على 
واجبات دولة إسرائيل.2 لكننا سنتطرق أيضا إلى المسؤولية التي تتحملها أطراف أخرى، وباألساس سلطة 

حماس في غزة والسلطة الفلسطينية القائمة في رام الله.

ادعاؤنا الرئيسي هو أن إسرائيل ال تزال تتحمل مسؤوليات تتعلق بالنظام العام وبإمكانية إدارة حياة سوية 
في المناطق الفلسطينية، ألنها تتحكم بجزء من المجاالت المتعلقة بذلك، وألنها تحكمت في السابق بمجاالت 
أخرى. سنصّر بالذات على الواجبات المشتقة من قوانين االحتالل وقوانين مرحلة ما بعد االحتالل، ألن هذه 
الواجبات، المرتبطة بإدارة حياة منتظمة وحفظ النظام العام، تالئم طبيعة السيطرة الحالية والتاريخية، أي 
م وتحفظ الحياة العامة وأن تتيح للسكان إدارة حياة طبيعية.  التحكم بصالحيات سلطوية من شأنها أن تنظِّ
سندعي أن قوانين االحتالل وقوانين مرحلة ما بعد االحتالل تسري على الوضع السائد اليوم في المناطق 
الفلسطينية، حيث تنازلت إسرائيل عن صالحيات معينة لكنها تواصل ممارسة صالحيات أخرى، طبقا لمدى 

السيطرة اإلسرائيلية الممارسة، ووفقا لمدى تعلّق سكان قطاع غزة بإسرائيل في ذلك المجال.  

إننا نتطلع بطبيعة الحال، باعتبارنا منظمة حقوقية تقدم المساعدة القانونية لسكان المناطق الفلسطينية، 
ن من حماية حقوق الفرد، وإلى ضمان قيام السلطات الحاكمة بتأدية واجباتها  إلى إيجاد إطار قانوني يحسَّ
إلتاحة حرية التنقل والحياة السليمتين للسكان المدنيين. ومع ذلك فإن هدفنا في مذكرة الموقف هذه ليس 
استعراض االطار القانوني المنشود من وجهة نظرنا ) الذي توجد بينه وبين االطار القانوني المتوفر فجوة 
كبيرة(، وإنما تطبيق المناهج المقبولة في القانون الدولي على الوضع السائد اليوم في المناطق الفلسطينية: 
وضع يتّم فيه ممارسة سيادة أجنبية على أناس هم ليسوا مواطني أو سكان الدولة صاحبة السيادة، والذين 
ال تسري عليهم قوانين تلك الدولة )بما في ذلك الحماية التي توفرها هذه القوانين للفرد(. إن جوهر القانون 
الدولي اإلنساني هو تنظيم العالقات بين السكان وبين القوة األجنبية، وباألساس بواسطة قوانين االحتالل. 
من هنا، فإن قطاع غزة والضفة الغربية ليستا حالتين فريدتين، فالقانون الدولي يوّفر حلوال للمسائل المعقدة 
التي تطفو عند محاولة تحليل مسؤولية األطراف المختلفة التي تمارس السلطة في المناطق الفلسطينية. إننا 

نتطلع في مذكرة الموقف هذه إلى عرض هذه الحلول. 

سنستعرض في الفصل األول حقائق سيطرة األطراف المعنية األساسية - إسرائيل، سلطة حماس والسلطة 
الفلسطينية - في قطاع غزة عبر إبراز التغييرات التي طرأت منذ صعود حماس للحكم في قطاع غزة، وأيضا، 
منذ نشر "محتلون منفصمون". يبدو أنه منذ العام 2007، تراجعت سيطرة دولة إسرائيل على حركة الناس 
والبضائع من وإلى قطاع غزة، وإن كانت إسرائيل ال تزال تمارس سيطرة مهمة على هذه الحركة. سنتطرق، 

أيضا، للتغييرات في جهاز الضرائب في قطاع غزة نتيجة للتغيير في السلطة الداخلية. 

2    اختيار التركيز على واجبات دولة إسرائيل يعكس مجال نشاطات جمعية چيشاه-مسلك ، باعتبارها منظمة حلقوق اإلنسان في إسرائيل، وواجبها االهتمام بأن 
حتترم السلطات اإلسرائيلية القانون وأن حتافظ على حقوق الناس الذين يعيشون حتت سيطرتها. تعبر جمعية چيشاه-مسلك عن تقديرها العميق للزمالء في 

املنظمات احلقوقية الفلسطينية، الذين يعملون سعيا ألن حتافظ السلطات الفلسطينية- سواء في غزة أم في الضفة الغربية- على حقوق األشخاص الذين تفرض 
سيطرتها عليهم.  
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الثاني إطارا معياريا لتطبيق قوانين االحتالل على ممارسات دولة إسرائيل في قطاع  سنقترح في الفصل 
تطبيق  فيه  يتسنى  ديناميكي  كأمر  الفلسطينية  المناطق  على  اإلسرائيلية  السيطرة  إلى  سنتطرق  غزة. 
جزئي للسيادة الفلسطينية، عبر مواصلة ممارسة صالحيات سلطوية من قبل االحتالل. سنتطرق في هذا 
إلى مسألة "انتهاء االحتالل" كأمر يتم على امتداد محور زمني بشكل ال يمّكننا دائما من معرفة  السياق 
نقطة تواجدنا على محور استمرار السيطرة الذي يشير إلى وجود االحتالل أو إلى انتهائه. سنعرض تحليال 
إنهاء  إلى  ما  مجال  في  السيطرة  عن  التنازل  بموجبه  يؤدي  والذي  للسيطرة  وفقا  المسؤولية  بموجبه  تقع 

المسؤولية عن هذا المجال.  

سنتطرق في الفصل الثالث إلى الواجبات  المشتقة من قوانين مرحلة ما بعد االحتالل،  حتى بعد التنازل عن 
جوانب معينة من السيطرة. يبدو أن على إسرائيل أن تواصل، لفترة انتقالية، تحّمل مسؤوليات في مجاالت 
قد تنازلت فيها عن سيطرتها، وذلك في إطار واجبها حماية السكان المدنيين خالل االنتقال من حالة االحتالل 

إلى تحقيق سيادة قانونية. 

سنتطرق في الفصل الرابع إلى سريان قوانين حقوق اإلنسان، التي تسري هي األخرى على ممارسات دولة 
إسرائيل تجاه قطاع غزة، والتي تؤثر على حياة سكانه بشكل مباشر وواضح للعيان.

في  سلطة  األخرى  هي  تمارس  التي  الفلسطينية  السلطات  واجبات   إلى  الخامس  الفصل  في  سنتطرق 
المناطق الفلسطينية، وسنتطرق، أيضا، بشكل مقتضب إلى دور مصر.  

سنطبق في الفصل السادس اإلطار المقترح، على قطاع غزة، وسط محاولة توفير حل لمسائل محددة تبرز 
نتيجة للسيطرة المشتركة لألطراف الرئيسية الثالثة.  

غزة  في  المختلفة  األطراف  بين  المسؤولية  توزيع  فهم  على  سيساعد  التحليل  هذا  بأن  اعتقاد  على  نحن 
والضفة الغربية على حد سواء، تجاه السكان الذين تحتاج حقوقهم للحماية. صحيح أن التحليل يركز على 
وطبيعة  حجم  على  تغييرات  حدوث  يحتمل  حيث  الغربية،  للضفة  أيضا،  مناسبة،  مبادئه  لكن  غزة،  قطاع 
سيطرة مختلف الالعبين في المنطقة على مّر الزمن، بما في ذلك كتحصيل حاصل للمكانة الدولية للكيان 

الفلسطيني ، ونتيجة لمدى االعتراف باستقالله. 
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موجز

يشكل قطاع غزة في السنوات األخيرة محور نقاش قانوني له إسقاطاته المتزايدة على الواقع السياسي في 
القانونية لغزة  النقاش، مسألة المكانة  المنطقة، وعلى حياة الفلسطينيين واإلسرائيليين أيضا، وفي صلب 
بعد أن سحبت إسرائيل منها كل قواعدها العسكرية الدائمة والمستوطنات في أيلول 2005. موقف إسرائيل 
الرسمي يقضي بأن احتالل القطاع الذي بدأ في العام 1967 قد انتهى، وانتهى معه سريان قوانين االحتالل 
بخصوص قطاع غزة. وفق هذا الموقف فإن مسؤوليات إسرائيل تجاه سكان القطاع تنبع فقط من قوانين 
الحرب التي تظّل قائمة طالما هناك حالة من المواجهة العنفية بين جيشها وبين منظمات مسلحة من الجهة 

األخرى للسياج.

نشرت جمعية "جيشاة � مسلك" في العام 2007 مذكرة موقف "محتلون منفصمون"، ادعت فيها أن قوانين 
للسيطرة  الكبير  الحجم  بسبب  وذلك  غزة،  قطاع  في  إسرائيل  ممارسات  كل  على  سارية  تزال  ال  االحتالل 
– مذكرة موقف جديدة معدّة لتحديث التحليل  التي كانت اسرائيل ُتعملها على القطاع. "مؤشر السيطرة" 
القانوني هذا ومالءمته للمتغيرات التي طرأت على الواقع وعلى أنماط السيطرة للجهات المختلفة على قطاع 

غزة منذ 2007، ألسباب عدة منها نتائج سيطرة حركة حماس على السلطة الداخلية في غزة.

الجوي  المجال  على  السيطرة  األخيرة،  السنوات  تطورات  وبعد  إسرائيل،  تواصل  كيف  الوثيقة  هذه  ُتجّسد 
والمياه اإلقليمية لقطاع غزة، وعلى إدارة سجل السكان الفلسطيني وعلى حركة األشخاص والبضائع إلى غزة 
ومنها. كما تواصل إسرائيل الحفاظ على تواجد فعلي ما في أراضي القطاع، وجباية الجمارك وضريبة القيمة 
المضافة على البضائع التي تدخل الى قطاع غزة، والسيطرة ايًضا على البنى التحتية للقطاع من خالل تبعية 

هذه البنى إلسرائيل والتزود منها.

إلى مسألة "انتهاء  الموقف  تزال محتلة من قبل إسرائيل؟ سنتطرق في مذكرة  أن غزة ال  األمر  هل معنى 
االحتالل" في غزة وفي الضفة الغربية كسيرورة متواصلة على محور زمني طويل؛ نحن موجودون، اليوم، 
على موقع ما على المحور الممتد بين االحتالل وانتهائه، أي في وضع تنازلت فيه إسرائيل عن صالحيات 
سلطوية معينة في قطاع غزة والضفة الغربية، وتسمح فيه للسلطات الفلسطينية بإعمالها، لكنها تواصل 
ُيمكننا أن نجزم أن االحتالل  تفعيل صالحيات سلطوية أخرى وال تسمح آلخرين بتفعيلها. لهذا السبب ال 
لقطاع غزة قد انتهى، وعليه، فإن قوانين االحتالل المستندة إلى القانون الدولي ال تزال سارية على إسرائيل 
في المجاالت التي تواصل فيها إعمال السيطرة على حياة السكان الفلسطينيين. في المجاالت التي نقلت 
السكان  تجاه  مسؤوليتها  فإن   � إعمالها  أخرى  لجهات  وتتيح  عنها  تنازلت  أو  الصالحيات  إسرائيل  فيها 

المدنيين في تلك المجاالت انحسرت أو اختفت تماما.
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إضافة إلى ذلك، على مدار المرحلة االنتقالية، تواصل إسرائيل تحمل مسؤوليات في مجاالت تنازلت فيها عن 
سيطرتها، إلى أن يستطيع ممثلو الشعب الفلسطيني إعمال سيادتهم بصورة مستقلة. هذا، بموجب مذهب 
"ما بعد االحتالل"، الذي يقضي بوجوب الدفاع عن السكان المدنيين خالل فترة االنتقال من االحتالل وحتى 
تحقيق السيادة الشرعية. كذلك، تواصل إسرائيل تحمل واجباتها بحكم قوانين حقوق اإلنسان، في كل مجال 
يتواصل من خالله تأثير ممارسات ممثليها أو سلطاتها الرسميين بشكل ملموس ومباشر على سكان غزة. 

وعلى الرغم من أن السلطات الفلسطينية، ليست جهات دوالنية )واالعتراف بالدولة الفلسطينية بحّد ذاته، لن 
يحوّلها إلى جهات كهذه( تتحمل مسؤوليات في المجاالت التي تسيطر عليها، بحكم قوانين حقوق اإلنسان 

وقوانين الحرب.

تفّسر إسرائيل اليوم مسؤولياتها تجاه سكان قطاع غزة )وبمدى أقّل تجاه سكان الضفة الغربية( على أنها 
محدودة اللتزامات "الحد االدنى"، والمشتقة من اإلطار القانوني لقوانين الحرب. وهي تتيح في هذا السياق 
تنقل االشخاص فقط "في حاالت إنسانية استثنائية"، وقد قلّصت في فترات مختلفة مرور البضائع الى تلك 
"الحيوية لبقاء السكان المدنيين". بالمقابل، فإن موقف جمعية "جيشاة � مسلك"، هو أن إسرائيل مسؤولة 
بحكم قوانين االحتالل وما بعد االحتالل، عن إتاحة تنقل األشخاص والبضائع وفًقا لالحتياجات الضرورية 
لحياة سوية، وتقييدها فقط في حال وجود ضرورة أمنية عينية، ومن خالل إقامة توازن بين الضرورة االمنية 

وبين احتياجات سكان غزة وحقوقهم.

على إسرائيل أن تقوم بواجباتها بحكم القانون الدولي، كأن تتيح تنقال حرا للناس والبضائع من قطاع غزة 
وإليه، من خالل إخضاع ذلك لتفتيشات أمنية عينية وأنظمة تنّقل تستجيب الحتياجات إسرائيل األمنية وتطبّق 
التطوير  ألن  غزة.  قطاع  داخل  المنتظمة  السوية  الحياة  ضمان  على  والمساعدة  االهتمام  وهي  واجباتها- 
االقتصادي واالجتماعي، ولّم الشمل، ومنالية التعليم وإمكانية تلقي العالج الطبي المناسب، كلها 
التنّقل ونقل البضائع، وعلى إسرائيل أن تضمن مستوى ما من  إلى حّد كبير بإمكانية  مشروطة 

حرية التنقل المطلوبة ليس فقط لبقاء السكان وإنما لالزدهار والتطور وإحقاق حقوق اإلنسان.

على الرغم من كون التحليل الذي نعرضه في هذه المذكرة متمحورا في قطاع غزة، فإنه يساعد على فهم 
واجبات إسرائيل نحو سكان المناطق الفلسطينية برمتها، خاصة في ضوء التغيرات المحتملة في مركبات 
السيطرة التي من الممكن ان تطرأ مستقبال، ومن ضمن ذلك، النتائج المترتبة عن االعتراف الدولي المحتمل 
بدولة فلسطينية. كان األمر بشأن دولة أو أي كيان آخر � فإن السيطرة تولّد المسؤولية، أما حجم المسؤولية 

ونوعيتها فيكونان بحجم السيطرة ونوعيتها. 
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الفصل االول : 
سرد الحقائق - السيطرة على قطاع غزة

نشرت جمعية " چيشاه-مسلك " في كانون ثاٍن 2007 مذكرة الموقف  "محتلون منفصلون" التي تطرقت 
فيها ضمن أمور أخرى إلى المجاالت التي تواصل إسرائيل ممارسة السيطرة عليها في قطاع غزة، حتى بعد 
20053.  تصف  أيلول  القطاع في آب -  المستوطنات اإلسرائيلية من  الثابتة وإزالة  البرية  القوات  انسحاب 
مذكرة الموقف  باإلضافة لذلك كيف يؤثر الوجود اإلسرائيلي العسكري الدائم في الضفة الغربية ووسائل 
الحكم المطبّقة هناك على حياة سكان قطاع غزة، إذ توجد بين سكان قطاع غزة وسكان الضفة الغربية أواصر 
قربى عائلية واسعة وأيضا عالقات تجارية، اقتصادية، ثقافية وتعليمية وثيقة. طرأت منذ 2007 تغييرات في 
السيطرة اإلسرائيلية في قطاع غزة - خاصة بعد سيطرة حركة حماس على الحكم في قطاع غزة في شهر 
حزيران 2007. سنستعرض في هذا الفصل باختصار جوانب الحياة في غزة التي تواصل إسرائيل ممارسة 
حركة  منفصمون":  "محتلون  الموقف  مذكرة  نشر  منذ  طرأت  التي  التغييرات  تأكيد  عبر  عليها،  سيطرتها 
الناس والبضائع، سجل السكان، نظام الضرائب، السيطرة الميدانية في مناطق القطاع، السيطرة على البنى 
وفي  الفلسطينية  السلطة  في  التحكم  وتبِعات  واالتصاالت  الماء  الكهرباء،  مثل  غزة  لقطاع  المدنية  التحتية 

الضفة الغربية على حياة سكان غزة.    

تنّقل الناس والبضائع
المجال الجوي

تسيطر إسرائيل سيطرة تامة على المجال الجوي لقطاع غزة وتمنع أية حركة لألشخاص أو للبضائع عبر 
 � الثانية  االنتفاضة  اندالع  2000 بعد  أول  1998 في تشرين  أقيم في غزة عام  الذي  المطار  تم إغالق  الجو. 
وقامت إسرائيل بتفجيره في العام 2001. ومنذ ذلك الحين ال توجد حركة جوية من وإلى قطاع غزة، باستثناء 
تقوم  غزة،  قطاع  أجواء  في  تحلق  والتي  طيار  بدون  أو  طيار  يقودها  التي  تلك  اإلسرائيلية،  الطائرات  حركة 
بعمليات مراقبة، تجمع معلومات وتفّجر أهدافا معينة، بما في ذلك عبر عمليات "تصفية عينية"، أي اغتيال 

أشخاص من الجو تعرّفهم إسرائيل على أنهم مطلوبين. 

3  چيشاه- مسلك ، محتلون منفصمون، املالحظة رقم 1 أعاله.
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المياه اإلقليمية

تسيطر إسرائيل سيطرة تامة على المياه اإلقليمية لقطاع غزة وتمنع حركة المسافرين والبضائع عبر البحر. 
تحدد إسرائيل عمليات صيد األسماك للفلسطينيين لغاية مسافة ال تزيد عن ثالثة أميال عن شواطئ غزة. 
لكنها  إلى شواطئ غزة،4  الوصول  2008 بشكل استثنائي لستة سفن من  العام  وقد سمحت إسرائيل في 
تمنع السفن، منذ ذلك الحين من الوصول5. عللت إسرائيل منع حرية النقل والحركة البحرية عند شواطئ 
قوانين  بموجب  جاء  الحركة  تقييد  أن  اّدعت   2005 العام  لغاية  مختلفة:  قانونية  منظومات  بواسطة  غزة 
االحتالل؛ فقد عللت منذ العام 2005 سيطرتها على المياه اإلقليمية لقطاع غزة بأنها "فرض قيود أمنية على 
أو   )exclusion zone( ك� "مناطق مستثناة"  الصيد مقابل شواطئ غزة"،6 وأحيانا عبر تعريفها  مناطق 
مناطق قتال7.  بتاريخ 3.1.2009 في أوج العملية العسكرية واسعة النطاق التي أطلق عليها اسم "الرصاص 
المصبوب"، أعلنت إسرائيل عن فرض "حصار بحري" )maritime blockade( قبالة شواطئ غزة. ومع أن 

العملية انتهت في ذلك الشهر، إال أن إسرائيل أبقت على الحصار البحري ساري المفعول.8

 2001 العام  أنها دمرت في  إال  ميناء بحري في قطاع غزة،  بإقامة  بالسماح  إسرائيل  التزام  الرغم من  على 
منشآت تابعة للشركة المنفذة، كانت قد اقيمت في الموقع المخصص لتطوير الميناء، ومنذ ذلك الحين تمنع 

اسرائيل بناء الميناء عبر رفضها االلتزام للمانحين بعدم هدمه إذا تم بناؤه.9

المعابر البرية مع إسرائيل

تسيطر إسرائيل، بطبيعة الحال، سيطرة تامة على المعابر بينها وبين قطاع غزة. أغلقت إسرائيل منذ حزيران 
2007 ثالثة من المعابر األربعة لنقل البضائع إلى غزة؛ معبر كارني، وهو شريان الحياة التجارية إلى غزة 
الذي تمر عبره الشاحنات المغادرة للقطاع وغالبية الشاحنات الوافدة إليه؛ معبر صوفا، الذي تمر عبره مواد 
البناء لقطاع غزة؛ ومعبر ناحل عوز الذي ُتنقل عبره الوقود وغاز الطهي إلى غزة. أما المعابر التي ظلت مفتوحة 
بين إسرائيل وقطاع غزة فهي معبر كيرم شلوم � كرم أبو سالم لنقل البضائع، الموجود داخل اسرائيل بجانب 
حركة  فيه  تقتصر  والذي  المسافرين،  لعبور  إيرز  ومعبر   ، ومصر  غزة  قطاع  السرائيل،  الثالثية  الحدود 
الخروج  اعداد  تصل  عاجلة".10  طبية  حاالت  على  التأكيد  مع  اإلنسانية  "الحاالت  على  اليوم  الفلسطينيين 

4        النيابة العسكرية العامة، "ورقة موقف بشأن اجلوانب القانونية لفرض االغالق  البحري على قطاع غزة وتطبيقه، التي قدمت للجنة اجلماهيرية لفحص األحداث 
 ،www.mag.idf.il/SIP_STORAGE/files/1/911.pdf ،)التي وقعت يوم 31 أيار 2010" ]بالعبرية[ )فيما يلي: مذكرة موقف النيابة العسكرية العامة

www.mag.idf.il/163-4314-en/patzar.aspx  :ص 39. راجعوا ايضا ملخص مذكرة موقف النيابة العسكرية العامة بالغة االجنليزية
5         منع سالح البحرية اإلسرائيلي في كانون ثاٍن 2008 عدة سفن مساعدات من الوصول إلى شواطئ غزة. فقد مت مثال منع وصول سفينة ليبية )روني سوفير 

ووكاالت األنباء، "سالح البحرية منع سفينة ليبية من نقل معدات لغزة" Ynet 1.12.2008، ]بالعبرية[ 
         )www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3631228,00.html( وسفينة أبحرت من قبرص مع معدات إغاثة )روني سوفير وياعيل ليفي، "سفينة إغاثة 

.)www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3646981,00.html  ]بالعبرية[ Ynet 30.12.2008  "تصطدم بسفينة سالح البحرية في غزة
6       رسالة من روت بار، مساعدة وزير األمن، لساري باشي، املديرة العامة جلمعية چيشاه-مسلك ، وجليسيكا مونتيل، املديرة العامة ملنظمة بتسيلم )9.5.2007( 

)الرسالة موجودة بحوزة واضعي مذكرة املوقف(. 
7        ورقة موقف املدعي العسكري الرئيسي، مالحظة رقم 4 اعاله ، ص 38. 

8   نفس املصدر. قارنوا: چيشاه-مسلك ، مذكرة موقف لتلخيص عمل جلنة تيركيل ) كانون ثان 2011(، 
www.gisha.org/UserFiles/File/ HiddenMessages/PositionpaperTurkelarabica23111.doc      

9       چيشاه-مسلك ، محتلون منفصمون، مالحظة 1 أعاله، ص 45.
gisha.org/UserFiles/File/ ]بالعبرية[   الدفاع،  وزارة  ضد  شريف   4906/10 العليا  العدل  حملكمة  االستئناف  في  الدولة  رد  من   15 البند   10

HiddenMessages/fatma_shariff_petition.pdf )فيما يلي ، رد الدولة في قضية شريف(.
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للفلسطينيين عبر ايرز منذ تموز 2010 حوالي ال� 3000 شهريا، وكان هؤالء باألساس مرضى ومرافقوهم، 
ومنذ العام 2011 يمّر عبره التجار، أيضا.   

تؤثر إسرائيل من خالل السيطرة على حركة البضائع ، تأثيرا كبيرا على الحياة في قطاع غزة، وهي مساحة 
صغيرة مكتظة بالسكان بحاجة للحركة التجارية مع العالم الخارجي للحصول على مواد أساسية، وإدارة 
اقتصاد منتِج. عندما تقرر إسرائيل أنه يمكن تصدير الورود والتوت والفلفل ولكن ليس البوظة أو البسكويت 
أو المشروبات11 -  فإنها تحدد عمليا أية صناعات يمكن أن تقوم في قطاع غزة. وعندما ُتلزِم إسرائيل منظمة 
البناء  للحصول على ترخيص إلدخال مواد  ما في قطاع غزة، كشرط  بناء مدرسة  تغيير موقع  دولية على 

الضرورية 12 –  فإنها تؤثر على سياسة التنظيم والبناء في قطاع غزة. 

المعبر البري بين غزة ومصر

حددت اتفاقية المعابر من العام 2005 نهاية الوجود العسكري إلسرائيل في معبر رفح بين مصر وغزة، لكن 
الذي  الفلسطيني  المعبر: بواسطة سيطرتها على سجل السكان  أبقى بأيدي إسرائيل سيطرة جوهرية في 
يحدد هوية الذين يحق لهم المرور عبر معبر رفح، وبواسطة مراقبة المارين في معبر رفح، وكذلك إمكانية 
اتخاذ القرار بإغالق المعبر. نشط المعبر بصورة منتظمة وفق االتفاقية لغاية حزيران 2006. شرح التقرير 
الذي نشرته جمعية چيشاه-مسلك ومنظمة أطباء لحقوق اإلنسان في العام 2009 تحت عنوان: "معبر رفح، 
َمن يحمل المفاتيح؟" تفاصيل الظروف التي أدت إلى إغالق معبر رفح أمام الحركة المنتظمة بدءا من حزيران 
2006، وأيضا، موقفنا بشأن المسؤولية الملقاة على كافة األطراف - إسرائيل، مصر، السلطة الفلسطينية، 

حماس وأطراف خارجية - نتيجة لتأثيرهم على إمكانية فتح المعبر.
في حزيران 2010 وبعد أن سيطرت إسرائيل على سفينة "مافي مرمرة"، التي كانت في طريقها إلى قطاع 
غزة، وأدت عملية السيطرة على السفينة إلى مقتل تسعة مسافرين برصاص سالح البحرية، األمر الذي جّر 
انتقادات دولية حادة، فتحت مصر معبر رفح بصورة منتظمة. قامت مصر بهذه الخطوة خارج إطار اتفاق 
المعابر، لصالح فئات محددة من المسافرين، من بينهم أجانب، وفلسطينيون أرادوا التوجه لتلقي العالج في 
أو يملكون تأشيرات سفر لدولة ثالثة،  إقامات او جوازات سفر أجنبية،  مصر وفلسطينيون ممن يحملون 
العالي، وكذلك، أصحاب تصاريح خاصة من مصر. وقد  التعليم  الخارج لغرض  الى  طالب يريدون السفر 
اجتاز بوابة معبر رفح في كال االتجاهين، بين حزيران 2010 وحتى نهاية أيار 2011 بمعدل 15.700مسافر 
اتفاق  2006، قبل تجميد تطبيق  العام  المسافرين شهريا في بداية  %40 من مجمل عدد  شهريا، أي نحو 
2011 عن فتح معبر رفح بصورة دائمة أمام جميع سكان غزة  المعابر.13 أعلنت مصر في نهاية شهر أيار 

11  قرار اللجنة الوزارية لشؤون األمن القومي )املجلس األمني- السياسي املصغر(، احلكومة ال� 32 (8.12.2010(، 

      www.pmo.gov.il/PMOEng/Communication/Spokesman/2010/12/spokedes081210.htm ، راجعوا أيضا، الناطق بلسان 
اجليش اإلسرائيلي، "بدء تصدير الفلفل األخضر من قطاع غزة" ]بالعبرية[ (23.1.2011(. 

dover.idf.il/IDF/News_Channels/today/2011/01/2201.htm
12     هكذا مثال، طلب منسق عمليات احلكومة في املناطق من وكالة األونروا ، نقل موقع مدرسة كانت تعتزم إقامتها، ملسافة عدة مئات من األمتار، بادعاء أنه يوجد 

قرب املوقع األصلي املعد إلقامة املدرسة مبنى تستخدمه حركة حماس. 
 )Yaakov Katz, Israel Reviewing UNRWA List of Sites for Gaza Schools, The Jerusalem Post [Dec. 15, 2010], 
at:  www.jpost.com/Defense/Article.aspx?id=199471).

13    چيشاه-مسلك، "چيشاه-مسلك  في أعقاب فتح معبر رفح  لغزة: سكان غزة يستحقون أيضا التنقل بني غزة والضفة الغربية" )بيان للصحافة( ,26.5.2011 

www.gisha.org/item.asp?lang_id=en&p_id=1283
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الذين يحملون جواز سفر وهوية فلسطينية، باستثناء الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاما الذين 
سيصادق على مرورهم فقط في شروط معينة. في حزيران وحتى آب 2011 ارتفع عدد الذين اجتازوا معبر 
رفح ليصل إلى نحو 27.700 شخص شهريا، لكن القيود التي تفرضها مصر على عدد مغادري القطاع ُتطيل 

فترات انتظار لتمتد أحياًنا على أسابيع. 

حظَر اتفاق المعابر استيراد بضائع من مصر إلى قطاع غزة عبر رفح، وعلى الرغم من أنه سمح بتصدير 
البضائع عبر المعبر، إال أنه لم يتم مطلقا تحديد الترتيبات التي تتيح ذلك. ال تسمح مصر، اليوم أيضا، بمرور 
البضائع عبر معبر رفح، باستثناء شحنات المساعدات اإلنسانية التي تصل عبر اراضيها ووفًقا العتباراتها.  

التي عمل فيها معبر رفح،  ال يزال الشرط لعبوره هو التسجيل في  اليوم، كما في جميع السنوات  ولغاية 
سجل السكان الفلسطيني المصادق عليه من إسرائيل. تواصل إسرائيل بهذه الطريقة ممارسة سيطرة معينة 

معبر رفح بين غزة ومصر                          تصوير: محمد عزايزة / چيشاه- مسلك، 16.6.11
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على معبر رفح وإن كانت مخففة جدا. ينبع استمرار تأثيرها في المعبر، أيضا، من التعاون األمني بينها وبين 
بموجب  أيضا،  الفلسطينية،  المناطق  في  سيادية  صالحيات  صاحبة  إسرائيل   اعتبار  تواصل  التي  مصر، 
معاهدة السالم المبرمة بين الدولتين والتي تحدد أنه في المنطقة الشمالية لسيناء، فإن الحدود الدولية بين 

مصر وإسرائيل هي الحدود بين مصر وقطاع غزة. 14 

تتم حركة البضائع واألشخاص، بين مصر وقطاع غزة برا، أيضا، عبر أنفاق تحت الحدود بين مصر والقطاع. 
ظاهرة األنفاق هذه ليست جديدة، ولكن األنفاق استعملت حتى شهر حزيران 2007،  لتهريب بضائع يمنع 
نقل  على  قيود  بفرض  إسرائيل  بدأت  أن  منذ  ولكن  والمخدرات.  األسلحة  مثل  الرسمية،  المعابر  عبر  نقلها 
البضائع المدنية إلى قطاع غزة في حزيران 2007، فقد اتسع حجم ونطاق البضائع التي تمر عبر األنفاق، 
وأخذت هذه البضائع تشمل مواد استهالكية وصناعية كثيرة منعت إسرائيل وصولها إلى القطاع عبر المعابر 
البرية. تشكل األنفاق اليوم قناة نقل أساسية للوقود ومواد البناء، التي تفرض إسرائيل قيود على دخولها إلى 
قطاع غزة.15 كما تستخدم األنفاق، أيضا، لتهريب السجائر من مصر، حيث أسعارها أرخص مقارنة بأسعار 
السجائر الواردة من  إسرائيل. ويتواصل عبر األنفاق نقل وإدخال الوسائل القتالية، والمال والمخدرات. وتقوم 
إسرائيل من حين آلخر بتفجير هذه األنفاق من الجو.16 ال تشكل األنفاق قناة تجارية منتظمة أو كافية، لكن 
نقل البضائع المدنية عبر األنفاق يتيح للحكومة في غزة أن تحدد سقف الضرائب )المختلف عن الذي تحدده 

إسرائيل( على بضائع مثل الوقود والسجائر وأحياًنا مواد البناء كما سنبيِّن ذلك الحقا.   

ب. سِجل السكان

تواصل إسرائيل التحكم بسِجل السكان الفلسطيني، المشترك لقطاع غزة والضفة الغربية. فكل تغيير في 
– والدة، زواج، طالق، وفاة أو تغيير عنوان السكن -  سجل السكان، في قطاع غزة كما في الضفة الغربية 
يوجب موافقة إسرائيلية، التي ُتمكن بعد الحصول عليها فقط، للسلطة الفلسطينية إصدار شهادة أو ملحق 
َمن  يحدد  الذي  بحوزتها،  الموجود  السكان  سجل  ملّف  في  التغييرات  بتسجيل  إسرائيل  تقوم  لذلك.   تبعا 
ُيعترف به كفلسطيني لغرض الحصول على تأشيرات وتصاريح للتنقل. يتم التنسيق الفعلي بشأن سِجل 
دولة  ممثلي  وبين  غزة  قطاع  في  الفلسطينية  السلطة  ممثلي  بين  لقاءات  عبر  غزة  بقطاع  الخاص  السكان 
لسكان  فقط  الفلسطينية  السفر  جوازات  الفلسطينية  السلطة  ُتصدر  إيرز.  معبر  في  تتم  والتي  إسرائيل، 

المناطق المسجلين في سجل السكان الذي تديره اسرائيل.

Peace Treaty Between Israel and Egypt, March 26, 1979, 1138 59 U.N.T.S   14 ، البند 2، ومبوجبه 

 "The permanent boundary between Egypt and Israel in the recognized international boundary between         
 Egypt and the former mandated territory of Palestine, as shown on the map at Annex II, without prejudice

 to the issue of the status of the Gaza Strip".
راجعوا   .)2011 )شباط  غزة  قطاع  في  أنفاق  أصحاب  مع  چيشاه-مسلك  مندوب  أجراها  شخصية  ومقابالت  هاتفية  اتصاالت  للمكان،  زيارات  إلى  استنادا    15

www.gisha.org/UserFiles/File/  ،)2010 أول  )كانون  غزة؟"  قطاع  بناء  اعادة  ميكن  هل  االغالق:  سياسة  تغيير  على  "بناء  مسلك،  چيشاه-  أيضا 
HiddenMessages/WhoWillRe-buildGaza_Ar.doc ، )فيما يلي: چيشاه-مسلك، "تغيير سياسة االغالق"(.

16  راجعوا مثال بيان عن الناطق بلسان اجليش اإلسرائيلي، "مهاجمة أنفاق إرهابية جنوبي قطاع غزة" 2.2.2011 ]بالعبرية[،

dover.idf.il/IDF/announcements/2011/02/0202.htm
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ُيطلب من  كل مواطن  إذ  الفلسطينيين،  التحكم بحركة  السكان،  بواسطة تحكمها بسجل  إسرائيل  تواصل 
فلسطيني يرغب بالمرور عبر معبر رفح أو إيرز، أن يبرز  بطاقة هوية أو جواز سفر مصادق عليه من دولة 
إسرائيل. كما تفرض إسرائيل سيطرتها على مكان سكن السكان الفلسطينيين، إذ أن العنوان المسجل في 
بطاقة الهوية والمصادق عليه من دولة إسرائيل، هو الذي يحدد مكان سكن حامل البطاقة: مواطن فلسطيني 
يعيش أو يمكث في الضفة الغربية قد ُيبعد إلى غزة عنوة إذا كان مكان السكن المسجل في بطاقة هويته هو 
قطاع غزة.17 تجدر اإلشارة هنا إلى أن إسرائيل ترفض، ومنذ العام 2000، تغيير العنوان المسجل في بطاقات 
في  يعيشون  كانوا  ولو  حتى  هناك،  سكناهم  عنوان  وتسجيل  الغربية،  الضفة  في  يمكثون  غزيين  هويات 

الضفة الغربية منذ سنين طويلة. 18

فلسطيني  بالغ   50.000 نحو  الفلسطيني  السكان  سجل  في  تدرج  أن   ،2005 العام  في  إسرائيل،  وافقت 
بتأشيرات  المناطق  أو زوجات  لسكان دخلوا  أزواج  غالبيتهم   ، بدون مكانة "مقيم"  المناطق  يعيشون في 
ِقبل  من  الشمل  لم  إجراءات  تجميد  بسبب  وذلك  الزيارة،  مدة  انتهاء  بعد  حتى  وظلوا  األمد  قصيرة  زيارات 
إسرائيل في العام 2000. خصصت نصف هذه التصاريح  ألشخاص يفتقرون ألي مكانة قانونية في قطاع 
غزة. أقرت إسرائيل، لغاية العام 2008 مكانة قانونية ل� - 12.308 فلسطينيين من فاقدي المكانة القانونية 
في قطاع غزة )يعيشون في غزة بدون أي هوية او وثيقة قانونية اخرى(، وتّم تجميد العملية منذ ذلك الوقت.  
يعيش في قطاع غزة اليوم، وفقا لتقديرات وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، 10.600 شخص على 
األقل ال يحملون هوية فلسطينية، بمن فيهم آالف األشخاص الذين ال تعترف إسرائيل بأحقيتهم بالحصول 
على بطاقة هوية حتى في إطار بوادر حسن نية مستقبلية، ألن دخولهم إلى قطاع غزة كان بدون مصادقة 
السكان  سِجل  في  مسجلين  غير  ألنهم  إيرز  أو  رفح  معبر  عبر  المرور  جميعا  لهؤالء  يحق  ال  إسرائيل. 
الفلسطيني الذي تتحكم به إسرائيل، ولذلك فإنهم "مسجونون" في قطاع غزة بدون إمكانية للخروج منه، 

أيضا، بفعل الخوف من عدم السماح لهم بالعودة.19

ج. نظام الضرائب 

إسرائيل  بين  المشتركة  الجمارك  لمنظومة  التابع  غزة  قطاع  في  الضرائب  بجهاز  التحكم  إسرائيل  تواصل 
التي  المضافة  القيمة  وضريبة  الجمارك  حجم  تحدد  إسرائيل  أن  ذلك  معنى  غزة.  وقطاع  الغربية  والضفة 

   GIShA, ReStRIctIoNS ANd RemovAL: ISRAeL'S doUbLe-bINd PoLIcy foR PALeStINIAN hoLdeRS of GAzA Id'S IN the WeSt  17

 bANK (2009) at www.gisha.org/UserFiles/File/publications/RestrictionsAndRemoval.doc
)فيما يلي: ReStRIctIoNS ANd RemovAL ،GIShA(. راجعوا أيضا چيشاه-مسلك، "أسئلة شائعة: تهديد اإلبعاد من الضفة الغربية واألمر اجلديد بشأن منع 

www.gisha.org/item.asp?lang_id=en&p_id=726 ،)21.4.2010( "التسلل
18    ملعلومات إضافية راجعوا :GIShA, ReStRIctIoNS ANd RemovAL ، املالحظة رقم 17 أعاله. في شهر شباط 2011 وافقت إسرائيل على السماح  بتغيير 

عناوين 5000 فلسطيني كانت عناوينهم مسجلة في غزة، ويعيشون في الضفة الغربية� ولكن لغاية نشر مذكرة املوقف هذه فقد صودق فقط على التغيير 
           حلوالي 2700 شخص. 

19   لتفاصيل عن السيطرة اإلسرائيلية على سجل السكان الفلسطيني، انظروا چيشاه-مسلك ، من يحمل مفاتيح معبر رفح؟ الصفحات 51-41 )آذار 2009(،

www.gisha.org/UserFiles/File/publications/Rafah_Report_Arabic.pdf ، )فيما يلي: من يحمل مفاتيح معبر رفح؟(، وأيضا 
محتلون منفصمون، املالحظة 1 أعاله، الصفحات 55-53. وراجعوا أيضا چيشاه-مسلك، "من يتحكم بسجل السكان الفلسطيني؟"   

   gazagateway.org/?p=1716 ، 11.11.2010  ،Gaza Gateway
Gaza Gateway 2.5.2010, Gazagateway.org/?p=1140 "وأيضا چيشاه-مسلك، "نصب اخليام عند معبر إيرز
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تجبى عن البضائع، وتؤثر بهذه الطريقة على أسعار المنتجات وعلى السياسة المالية الفلسطينية، أيضا. 
وللتوضيح  على ذلك: تاجر من غزة يشتري مالبس من ُمنتج إسرائيلي فإنه يدفع عن هذه البضائع ضريبة 
القيمة المضافة وفقا للنسبة التي حددتها إسرائيل، وتكون إسرائيل مسؤولة عن تحويل هذا المبلغ للسلطة 
الفلسطينية. إذا كانت البضائع مستوردة من الخارج، تحدد إسرائيل قيمة الجمارك المفروضة عليها، وتجبي 
المبلغ وتتحمل مسؤولية تحويله للسلطة الفلسطينية. تؤثر نسبة ضريبة القيمة المضافة والجمارك التي 

تحددها إسرائيل على األسعار التي ستباع فيها هذه البضائع في الضفة الغربية وقطاع غزة. 

وتحتفظ  الفلسطينية،  السلطة  لصالح  المضافة  القيمة  ضريبة  و  الجمارك  رسوم  جباية  إسرائيل  تواصل 
السلطة  الطريقة تتحكم إسرائيل بقدرات  أم ال. بهذه  إذا كانت ستحول هذه األموال للسلطة  القرار ما  بحق 
الفلسطينية على تمويل خدمات عامة في الضفة الغربية والقطاع من هذه األموال، مثل تزويدها بالكهرباء 

وخدمات الصحة، والموظفين وما شابه ذلك.20 

االستثناء الوحيد من هذا الوضع الذي تتحكم فيه اسرائيل بجباية الضرائب، وبالتالي في الخدمات العامة 
للجمهور الفلسطيني، هو جباية الضرائب من ِقبل حماس عن البضائع التي تصل القطاع عبر األنفاق من 
2007 فقد  العام  إلى قطاع غزة  في  مصر: فمنذ أن بدأت إسرائيل بفرض قيود على  إدخال بضائع مدنية 
إلى غزة عبر األنفاق بشكل كبير. تجبي الحكومة في غزة ضرائب عن جزء  التي تنقل  كبر حجم البضائع 
من هذه البضائع، مثل السجائر، والوقود وفي فترات معينة مواد البناء. تحدد سلطة حماس في قطاع غزة 
بهذه الطريقة مثال حجم الضرائب المفروضة على الوقود المنقول عبر األنفاق، وتجبي الضرائب من التجار 
الذين يستوردون الوقود إلى قطاع غزة. هكذا يؤثر الحكم في غزة على أسعار الوقود في غزة التي هي أرخص 
بشكل كبير مقارنة بأسعار الوقود في إسرائيل أو في الضفة الغربية.  يتيح نقل قسم من البضائع الواردة 
إلى قطاع غزة من المعابر التي تسيطر عليها إسرائيل، وأيضا، جباية الضرائب عن البضائع المنقولة عبر 
األنفاق، للحكومة في غزة تقليل االرتباط بإسرائيل لصالح تحديد حجم الضرائب عن تلك البضائع وكذلك 

لغرض تمويل الخدمات العامة الذي يتسنى بفضل أموال الضرائب المذكورة.

د.  تحكم فعلي  بأرض القطاع

2005، السيطرة على المنطقة المحاذية للحدود  واصلت إسرائيل بعد "االنفصال" عن قطاع غزة في العام 
بينها وبين قطاع غزة، في الجانب الفلسطيني. وّسعت إسرائيل، بدءا من العام 2008 هذه المنطقة المسماة 
"منطقة عازلة"، حيث يمنع دخول الفلسطينيين إليها، وهي تصل اليوم حتى مسافة بين 1500-300 متر 

20   راجعوا مثال چيشاه-مسلك، محتلون منفصمون، املالحظة 1 أعاله، ص 53، حيث يوجد تفصيل  لتبِعات رفض إسرائيل حتويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية 

من شهر آذار 2006 ولغاية حزيران 2007، الفترة التي كانت فيها حركة حماس في السلطة سوية مع حركة فتح وأحزاب أخرى. اتخذت خطوة مشابهة في أيار 
2011، بعد إعالن حركة حماس وفتح عن اتفاق مصاحلة. راجعوا:

Israel Suspends Cash to Palestinians After Hamas Deal, BBC News )May 1, 2011) at www.bbc.co.uk/news/ 
world-middle-east-13254155.
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من الحدود21  لكن المساحة المحظورة فعليا- التي تشمل المناطق التي يمنع دخولها بشكل رسمي، وتلك 
التي من يدخل إليها يجازف بإطالق النار عليه - تشكل نحو %17 من مساحة قطاع غزة ونحو ثلث األراضي 

الزراعية في القطاع.22 

تطبق هذه القيود فعليًا بواسطة إطالق النار من الجانب 
ذلك  في  بما  المنطقة،  هذه  يدخل  َمن  على  اإلسرائيلي 
بعد.  عن  تفعيلها  يتم  خالية  عسكرية  مواقع  بواسطة 
الفترة  خالل  ُقتل  فقد  المتحدة،  األمم  لمعطيات  وفقا 
في  المصبوب"  "الرصاص  حملة  نهاية  بين  الممتدة 
كانون ثاٍن 2009 وبين آب 2010 ،  22 مدنيا فلسطينيا 
146 مدنيا فلسطينيا بجروح، ممن دخلوا هذه  وأصيب 
جنود  و4  فلسطيني  مسلحا   41 إلى  باإلضافة  المنطقة 
إسرائيليين قتلوا في هذه المنطقة في تلك الفترة.23 تبلغ 
إسرائيل سكان القطاع عن هذه المنطقة بواسطة مناشير 
بين  فرق  هناك  ولكن  الجو،  في  الطائرات  من  تلقيها 

2009 دخل الجيش بصورة  المحددة فعليا. فمنذ  المناشير وبين المساحة  المعلن عنها في هذه  المساحة 
روتينية إلى "المنطقة الفاصلة" من أجل تسوية وجه األرض وتدمير  المنتجات الزراعية واقتالع األشجار 
الجيش  دخل  فقد  المتحدة،  األمم  لمعطيات  ووفقا  "كشف"(.  المسماة  العمليات  وهي   ( الجرافات  بواسطة 
قطاع  في  التوغل  يتم  أسبوعيا.24   مرات  ثالث  بمعدل  الفاصلة  المنطقة   2010 العام  مطلع  في  اإلسرائيلي 
غزة أيضا، خارج المنطقة الفاصلة، أحيانا بصورة عينية محددة، وأحيانا في إطار عمليات عسكرية واسعة 
2006 بعد وقوع الجندي چلعاد شاليط في األسر، وحملة  النطاق، مثل حملة "أمطار الصيف" في صيف 
"الرصاص المصبوب" في شتاء 2009-2008، على أثر انهيار اتفاق التهدئة الذي كان ساريا بين إسرائيل 
وسلطة حماس في غزة.25 وقد أعلنت إسرائيل أنها تحتفظ لنفسها بحق العودة لدخول قطاع غزة كما تشاء. 26

للقيود  اإلنساني  األثر  الفلسطينية احملتلة( "بني اجلدار والسندان-  – االراضي  اإلنسانية  الشؤون  – مكتب تنسيق  املتحدة  )األمم   OCHA للتفاصيل راجعوا،     21

اإلسرائيلية على الوصول إلى االراضي والبحر في قطاع غزة" )آب 2010(، 
www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_special_focus_2010_08_19_arabic.pdf

22   نفس املصدر ، ص 10.

23   نفس املصدر، ص  5.

24   نفس املصدر ص  16.

25    راجعوا مثال مذكرة موقف املدعي العسكري العام، املالحظة رقم 4 أعاله، ص 8-10. 

26     فقد جاء مثال في القرار 1996 للحكومة ال�30 :" خطة االنفصال املعدلة" ملحق أ، بند 3)أ( )3()6.6.2004(: "حتتفظ دولة إسرائيل بحقها األساسي في الدفاع عن 

النفس، مبا في ذلك اتخاذ خطوات وقائية وأيضا الرد عبر استخدام القوة ضد تهديدات تأتي من قطاع غزة".بل إن إسرائيل صرحت بأن جيش الدفاع اإلسرائيلي 
"سيعمل وفقا للحاجة" )الناطق بلسان اجليش، "بدءا من الساعة 2:00- وقف إطالق النار في قطاع غزة") 17.1.2009(،

      )www.idf.il/1133-8635-he/Dover.aspx)

منذ 2009 دخل الجيش بصورة روتينية 
إلى "المنطقة الفاصلة" من أجل تسوية 
وجه األرض وتدمير  المنتجات الزراعية 

واقتالع األشجار بواسطة الجرافات     
)وهي العمليات المسماة "كشف"(. ووفقا 
لمعطيات األمم المتحدة، فقد دخل الجيش 
اإلسرائيلي في مطلع العام 2010 المنطقة 

الفاصلة بمعدل ثالث مرات أسبوعيا.
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هـ.   التحكم بالُبنى التحتية المدنية 
إذ يعتمد  التزود بلوازمها.  المتعلقة بإسرائيل من أجل  التحتية في قطاع غزة- تلك  بالبُنى  تتحكم إسرائيل 
قطاع الكهرباء في غزة، الذي تم تطويره منذ العام 1967، باألساس على التزود بلوازمه من إسرائيل عبر 11 
خطا للتيار الكهربائي العالي تنقل الكهرباء إلى غزة.27  أقيمت في العام 1998 في غزة محطة لتوليد الطاقة 
الكهربائية، لكن قدرتها اإلنتاجية باتت محدودة بعد أن قصفتها إسرائيل عام 2006، ولم يتم لغاية اآلن إصالح 
كافة األضرار التي لحقت بها. كما أن القيود المفروضة على إدخال المعدات والمهنيين - وعلى إخراج المعدات 
من غزة لغرض التصليح – حدّت من قدرة القطاع على تطوير شبكة الكهرباء. القيود التي بدأت إسرائيل بفرضها 
في شهر تشرين أول 2007 على إدخال السوالر الصناعي إلى غزة، في إطار "الحرب االقتصادية" التي شنتها 
إسرائيل بهدف ضرب اقتصاد القطاع ، شوشت هي األخرى عمل محطة توليد الطاقة الكهربائية. خالل العام 
المنصرم، أدى "نزاع مالي" بين السلطة الفلسطينية وبين حكومة حماس في غزة الى تقليص أكبر في حجم 
السوالر الصناعي المنقول إلى غزة. وقد تم إيجاد حل جزئي للنقص في السوالر في بداية العام 2011، عبر نقله 
من خالل االنفاق إلى محطة توليد الطاقة. بهذه الطريقة قل مدى اعتماد وتعلق محطة الطاقة بإسرائيل بدرجة 
معينة، لكن إخراج المعدات للتصليح، وإدخال قطع الغيار، ودخول المهندسين المختصين وخروج مهندسين 

27     راجعوا چيشاه-مسلك، حتت اخلط األحمر- دمار البنى التحتية في غزة )آب 2009(، 

www.gisha.org/UserFiles/File/InfraStructure%20Arabic.pdf.

حقول التوت األرضي التابعة لمنذر بودي، بيت الهيا، المنطقة العازلة شمال قطاع غزة 
تصوير: محمد عزايزة / چيشاه- مسلك ، 1.12.10
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من غزة لدورات استكمال ولقاءات عمل - ظل متعلقا بإسرائيل بدرجة أو بأخرى. كما أن حجم الكهرباء الذي 
توفره إسرائيل يشكل الجزء األكبر من قطاع الكهرباء في غزة، في ظل غياب بدائل أخرى في األفق.  

يترجم االعتماد على إسرائيل في توفر الكهرباء إلى عالقة تبعية ايًضا في مسألة المياه ومعالجة المجاري 
ومياه الصرف الصحي، ألن الكهرباء مطلوب هنا من أجل ضخ المياه من االبار وتحويلها الى البيوت وضخ 
مياه المجاري من البيوت وتحويلها إلى منشآت تطهير المجاري وتشغيل هذه المنشآت. باإلضافة لذلك، فإن 

نحو %5 من المياه في غزة تصل من شركة المياه اإلسرائيلية عبر أنابيب المياه. 

تمارس إسرائيل، أيضا، سيطرتها على مجال االتصاالت السلكية والخليوية وخدمات االنترنت في المناطق 
الفلسطينية، ألن االتصاالت الدولية من قطاع غزة والضفة الغربية إلى الخارج تمر عبر الشبكة اإلسرائيلية، 
هو  اإلسرائيلية  الشبكة  عبر  يمّر  االنترنيت  ارتباط  أن  كما  المتوسط،  البحر  في  الماء  تحت  كابل  بواسطة 
اآلخر، وإسرائيل هي التي تحدد أي موجات وذبذبات تعطى للشركات الخليوية الفلسطينية. تبعيّة السلطة 
الفلسطينية للشبكة اإلسرائيلية هو حصيلة للتحكم اإلسرائيلي بالغالف الخارجي لقطاع غزة، وبالمعابر بين 
غزة والضفة الغربية بما في ذلك إمكانية إدخال المعدات ومّد الكوابل والبنى التحتية. تحظر إسرائيل على 
االتصاالت وبناء  لتحسين  الضرورية  الفلسطينية،  للمناطق  المعدات  أنواع معينة من  إدخال  المثال،  سبيل 
شبكة تحتية مستقلة. يتطلب إصالح الخلل في كوابل األلياف الضوئية )Fiber optic cable( لشبكات 
الهواتف بين المدن الفلسطينية في الضفة الغربية، أو بين الضفة الغربية وقطاع غزة، الحصول على موافقة 

إسرائيلية، ألن هذه الكوابل تمر في األراضي اإلسرائيلية، أو في مناطق تسيطر عليها إسرائيل.

  

و. التحكم بالسلطة الفلسطينية وبالمعابر بين غزة والضفة الغربية
 بعد اعتالء حركة حماس الحكم الداخلي في قطاع غزة، في حزيران 2007، قل تأثير السلطة الفلسطينية في 
غزة بشكل ملموس، وانتقلت إدارة غالبية شؤون الحياة اليومية للحكومة وللخدمات العامة- جهاز التعليم، 
الشرطة، خدمات النظافة والمستشفيات- أليدي سلطة حماس. مع ذلك ال تزال السلطة الفلسطينية مسؤولة 
عن جوانب مهمة من الحياة في قطاع غزة وخاصة تمويل خدمات عامة اساسية مثل جهاز الصحة والتزود 
بالكهرباء. ال تزال السلطة الفلسطينية تنسق مع إسرائيل بشأن تنقل األشخاص والبضائع وجباية الضرائب 
موظفو  يزال  ال  كما  الفلسطينية.  للسلطة  تحويلها  ليتم  إسرائيل،  من  المعابر  عبر  تمر  التي  البضائع  عن 
السلطة الفلسطينية مسؤولين عن نقل طلبات التغييرات في سجل السكان للسلطات اإلسرائيلية، بما في 

ذلك طلبات الحصول على جوازات سفر.  

لذلك فإن السيطرة التي تمارسها إسرائيل على السلطة الفلسطينية - التي تعمل في غزة وفي الضفة الغربية 
حياتهم  وإدارة  الفلسطينيين،  بالسكان  تتعلق  مستقلة  قرارات  اتخاذ  على  األخيرة  هذه  قدرة  على  تؤثر   -

وتمويل الخدمات العامة.28 

28    للتفاصيل، راجعوا چيشاه-مسلك، محتلون منفصمون، املالحظة  1 أعاله ص 58-59.
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باإلضافة لذلك، فإن السيطرة التي تمارسها إسرائيل على المعابر بين الضفة الغربية وقطاع غزة تنعكس 
واحد  جهاز  من  كجزء  تطورت  التي  الفلسطينية،  المناطق  في  تعمل  مدنية  ومنظّمات  مؤسسات  أداء  على 
يخدم سكانا فلسطينيين يعيشون في الضفة الغربية وأولئك الذين يعيشون في قطاع غزة.29 فعلى سبيل 
المثال فإن المنهاج لتعليم الديمقراطية وحقوق اإلنسان في جهاز التعليم العالي الفلسطيني قائم في الضفة 
الحظر  بين غزة والضفة - وبضمن ذلك  المعابر  بير زيت. تؤثر سيطرة إسرائيل على  الغربية في جامعة 
التعليم - على سهولة وصول سكان  الغربية ألغراض  انتقال طالب من غزة إلى الضفة  الذي فرضته على 
للمهنيين  فرصة  إعطاء  في  التحكم  أن  كما  تعيقه.30   عمليا  وهي  ككل،  العالي  وللتعليم  البرنامج  لهذا  غزة 
في  المتوفرة  الخدمات  جودة  على  ينعكس  غزة  قطاع  في  بعملهم  للقيام  الغربية  الضفة  من  الفلسطينيين 
غزة.31 تجدر اإلشارة إلى أن السيطرة على المعبر بين قطاع غزة وبين الضفة الغربية ليس ناتجا فقط عن 
وجود دولة إسرائيل بين غزة وبين الضفة، وإنما أيضا بفعل تحكمها الحصري بكافة معابر الضفة الغربية، 
بما في ذلك معبر اللنبي  بين الضفة واألردن. تحظر إسرائيل التنقل بين غزة والضفة الغربية بدون المرور 
عبر إسرائيل؛ إذ أن كل مواطن من غزة يسافر إلى األردن عبر الحدود المصرية ثم يسعى للعودة إلى الضفة 
عبر الحدود مع األردن سيرَفض طلبه بسبب السياسة اإلسرائيلية القاضية بعدم السماح بالتنقل عبر جسر 
اللنبي لسكان فلسطينيين سجلت عناوين سكناهم في قطاع غزة.32 على الرغم من أنه يجدر  بنا التمييز بين 
السيطرة القائمة في جزء واحد من المناطق الفلسطينية وبين تلك القائمة في الجزء الثاني )وأيضا دراسة  
التبعات القانونية لهذا التمييز(،  سيطرة إسرائيل على المعابر  في جزء من المناطق الفلسطينية وبين جزء 
آخر يؤثر على مؤسسات مدنية قائمة )في مجاالت االقتصاد، التعليم، الصحة، البنى التحتية(، وعلى حياة 

السكان في كافة أنحاء المناطق الفلسطينية.  

والمياه  الجوي  المجال  في  حصري  بشكل  التحكم   ،2007 العام  بعد  حتى  تواصل  إسرائيل  فإن   ، ختاما 
اإلقليمية لقطاع غزة، وفي إدارة سجل السكان الفلسطيني. ال تزال إسرائيل هي الطرف الذي يجبي الجمارك 
وضريبة القيمة المضافة عن البضائع التي تدخل للقطاع وتحول هذه األموال للسلطة الفلسطينية، وتؤثر 
بذلك على تمويل خدمات عامة في قطاع غزة. تواصل إسرائيل التحكم بالبنى التحتية في قطاع غزة، بسبب 
اعتماد هذه البنى على تزويدها بلوازمها من إسرائيل - وبشكل أساسي الكهرباء. قلَّت منذ العام 2007 بدرجة 
كبيرة السيطرة  اإلسرائيلية على مرور البضائع إلى غزة وعلى حركة تنقل الناس من غزة وإليها، كما توسع  
بعض الشيء نطاق السيطرة اإلسرائيلية الفعلية على أراضي قطاع غزة.  توجد لهذه التغييرات تداعيات على 
التي  األطراف  من  المطلوبة  وااللتزامات  الواجبات  على  أيضا  تؤثر  فإنها  وبالتالي  غزة،  قطاع  سكان  حياة 

تمارس سيطرتها على القطاع.     

29  راجعوا االتفاقية املرحلية بني إسرائيل والفلسطينيني حول الضفة الغربية وقطاع غزة، مجلد ك.أ. 1071،33 )وقع عام 1995( ) فيما يلي: اتفاق أوسلو ب( بند 

11، وأيضا چيشاه-مسلك ، محتلون منفصمون، املالحظة 1 أعاله، ص 55. 
30   راجعوا چيشاه-مسلك "إسرائيل تعلن: ال تسهيالت على تنقل السكان من وإلى قطاع غزة )بيان للصحافة( ,8.7.10 

  www.gisha.org/item.asp?lang_id=en&p_id=530
31   مثال على ذلك، يؤثر رفض السماح ملربية من الضفة الغربية مترير دورة تأهيل معلمني في قطاع غزة، هدفها تشجيع األهل على قراءة قصص ألوالدهم، على 

جودة اخلدمات التعليمية املوجودة في غزة. راجعوا چيشاه-مسلك،  "في أعقاب االلتماس حملكمة العدل العليا: أولياء أُمور في غزة سيحصلون على تأهيل في 
www.gisha.org/item.asp?lang_id=ar&p_id=1187  ، 25.11.2010 ،)مجال قراءة الكتب ألوالدهم" )بيان للصحافة

32    چيشاه-مسلك، "االطار القانوني: التجار واالقتصاد – احلقوق والواجبات طبًقا للقانون الدولي واالسرائيلي" أيار2010،  

        http://spg.org.il/docs_html/arb/traders/info/doc%20full_arb%20trader_info_02.pdf
 (فيما يلي: چيشاه-مسلك، "التجار واالقتصاد"(.
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         الفصل الثاني: 

سريان قوانين االحتالل في قطاع غزة

والواجبات  االلتزامات  أعاله، على  المذكورة  إسرائيل في غزة،  التي طرأت على سيطرة  التغيرات  تؤثر  كيف 
المفروضة على دولة إسرائيل تجاه قطاع غزة؟ هل  تبقى قوانين االحتالل سارية المفعول على تعامل دولة 

إسرائيل مع السكان المدنيين في قطاع غزة؟ 

سوف ندَّعي هنا أن قوانين االحتالل تبقى سارية المفعول في غزة )باإلضافة أيضا للضفة الغربية( في نفس 
المجاالت التي تواصل فيها إسرائيل ممارسة سيطرتها على حياة السكان الفلسطينيين. أما في المجاالت 
التي نقلت فيها إسرائيل الصالحيات أو تنازلت عنها وتتيح ألطراف أخرى ممارستها- فإن مسؤوليتها تجاه 
السكان المدنيين تقل أو تتالشى.33 هذا التوجه في القانون الدولي اإلنساني الذي يسميه بروفيسور أيال 
جروس "النهج الوظيفي" )Functional Approach(34، مطبق فعليا في هيئات دولية تبحث في مسائل 
وقضايا االحتالل والمسؤولية، وتتيح تطبيق نصوص ومضامين قوانين االحتالل، أي حماية السكان الذين 
يعيشون  تحت سيطرة قوة أجنبية، أيضا في الحاالت المعقدة التي تنشأ اليوم نتيجة لنزاعات مسلحة. يبدو 
أيضا أنه في سياق المناطق الفلسطينية، ومنذ فترة ما، فإن األطراف ذات الصلة ومن بينها دولة إسرائيل، 
تتبع نهجا وظيفي )Functional Approach(، يطبق معايير القانون الدولي اإلنساني عبر التطرق إلى 
مسألة ممارسة أكثر من طرف للسلطة. نشير هنا إلى أنه في جزء من المجاالت التي تنازلت فيها إسرائيل 
عن صالحياتها بصورة جزئية أو كاملة، تسري على إسرائيل مسؤولية بفعل قوانين مرحلة ما بعد االحتالل. 

سنتحدث عن ذلك بإسهاب في الفصل القادم.   

33   عرضنا هذا االدعاء للمرة األولى في "محتلون منفصمون"، املالحظة 1 أعاله، ولكن سنسهب هنا في احلديث عن مصادره وأيضا عن التطبيق احلالي له في 

املناطق الفلسطينية كما نراه نحن.  
   AEYAL GROSS, THE WRITING ON THE WALL: RETHINKING THE INTERNATIONAL LAW OF OCCUPATION )forthcoming)  34

.)GROSS :فيما يلي( )manuscript at chapter 2, on file with authors) 
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الخالف حول السؤال: 
هل تشكل إسرائيل قوة احتالل في المناطق الفلسطينية؟ 

وجود حالة احتالل مشروط بالسؤال: هل تمارس هذه القوة سيطرة فعلية نافذة كما جاء في البند 42 من أنظمة 
 belligerent- "أثر نشاط حربي نتيجة لحرب )"سيطرة على  لها،  تابعة  غير  أجنبية،  أرض  الهاي35 على 
الذي  النشاط  أي  الفعلي،  نشاطها  فحص   خالل  من  السلطة  هذه  مثل  وجود  فحص  يتم  occupation(؟ 
تقوم به ميدانيا، سواء من حيث احتمال تطبيق هذه السلطة، أي القدرة على ممارسة هذه السلطة وفق رغبة 

قوة االحتالل. تقاس هذه القدرة، أيضا، بين أمور أخرى، 
االحتالل  قوة  عبرها  تستطيع  التي  التسهيالت  وفق 
ترجمة صالحياتها في المنطقة الواقعة تحت االحتالل، 
من قوة محتملة إلى فعل على أرض الواقع.36  يتمحور 
االختبار التقليدي حول نشر قوات عسكرية في الميدان، 
أو بالقدرة على نشر القوات وفق الحاجة وفرض النظام 
في مناطق مختلفة كدليل على وجود سيطرة فعلية. وقد 
توصلنا في مذكرة الموقف "محتلون منفصمون" إلى 
االستنتاج بأنه على الرغم من نقل صالحيات معينة من 
دولة إسرائيل، في البداية في إطار اتفاق أوسلو ومن ثم 
في إطار خطة "االنفصال" التي نفذت عام 2005، فإن 
حتى  غزة،  قطاع  في  إسرائيل  تمارسها  التي  السيطرة 

النافذة. وعليه فقد حددنا )في مذكرة  الفعلية  السيطرة  إلى مستوى  دائم، تصل  بدون تواجد عسكري بري 
الموقف( أن إسرائيل ال تزال تتحمل التزامات وواجبات تجاه سكان القطاع بموجب قوانين االحتالل، بحيث يحدد 
حجم هذه الواجبات ونوعها وفقا لحجم السيطرة اإلسرائيلية ونوعها. لقد توصلنا إلى استنتاج أنه في المجاالت 
التي تنازلت فيها إسرائيل عن صالحياتها وتسمح لطرف آخر )حينها كان هذا الطرف السلطة الفلسطينية( 

بممارسة السيطرة - ال تقع عليها واجبات بفعل قوانين االحتالل.37

كما هو مبين في الفصل السابق، فقد طرأت منذ نشر مذكرة الموقف "محتلون منفصمون" تغييرات على 
حجم السيطرة اإلسرائيلية في قطاع غزة )وفي الضفة الغربية أيضا(، والتي تطرح من جديد السؤال: هل تواصل 
إسرائيل ممارسة سيطرة فعلية نافذة في المناطق الفلسطينية وتحمل المسؤوليات المشتقة من قوانين االحتالل 
نتيجة لذلك؟ لم يتم خفض وتقليل مستوى السيطرة اإلسرائيلية في قطاع غزة بالطرق "التقليدية" التي توقع�ه�ا 

35    أنظمة الهاي بشأن قوانني احلرب البرية، 18 تشرين أول،  I Bevans ، 613, 1907 ، )فيما يلي: أنظمة الهاي(.

36    راجعوا هيال أدلر، "قوانني االحتالل" في روبي سيفيل، القانون الدولي 594 ,561 ,557 ، مالحظة 258 )طبعة ثانية 2010(. انظروا أيضا آرنا بن نفتالي 

ويوفال شني، القانون الدولي بني احلرب والسالم 138 )حترير طالي نير، 2006( وايًضا التماس محكمة العدل العليا 102/82 تسيمل ضد وزير الدفاع، 
قرار حكم 37 (3( 365, 374-372, (1983(.

37    چيشاه-مسلك ، محتلون منفصمون، املالحظة  1 أعاله، ص 90-91.  

منذ نشر مذكرة الموقف "محتلون 
منفصمون" طرأت تغييرات على حجم 

السيطرة اإلسرائيلية في قطاع غزة )وفي 
الضفة الغربية أيضا(، والتي تطرح 

من جديد السؤال: هل تواصل إسرائيل 
ممارسة سيطرة فعلية نافذة في المناطق 

الفلسطينية وتحمل المسؤوليات المشتقة 
من قوانين االحتالل نتيجة لذلك؟
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��يطرة في إطار اتفاقية سالم. فقد تم تقليل  � �اني،38 مثل هزي��مة قوة االحتالل أو نقل الس� � القانون الدولي اإلنس�
وخفض السيطرة اإلسرائيلية في قطاع غزة بصورة تدريجية ومختلفة؛ في البداية نقلت صالحيات معينة للسلطة 
الفلسطينية في إطار اتفاقيات أوسلو، بدءا من العام 1994؛ بعد ذلك، تنازلت إسرائيل، وفي إطار عملية االنفصال 
أحادية الجانب في العام 2005، عن صالحيات إضافية في قطاع غزة وسمحت للسلطة الفلسطينية ممارستها؛ 
والحقا ونتيجة لسيطرة حركة حماس على السلطة الداخلية في القطاع في حزيران 2007، أخذت حركة حماس 

لنفسها صالحيات حكم إضافية أخرى وتّم خفض السيطرة اإلسرائيلية في الحدود بين غزة ومصر. 

نشأ على ضوء هذه التغييرات خالف في النصوص واألدبيات القانونية وفي أوساط جهات محلية ودولية بشأن 
المكانة القانونية لقطاع غزة وبشأن المصدر القانوني للواجبات التي تدين بها دولة إسرائيل لقطاع غزة. هناك 
من يقولون إن إسرائيل ال تزال قوة محتلة في قطاع غزة وعليه، فإن قوانين االحتالل ال تزال سارية المفعول 
عليها.39 وهناك من يدعون بالمقابل، أن السيطرة اإلسرائيلية الفعلية في قطاع غزة انتهت، وعليه فإن قوانين 
االحتالل ال تسري على إسرائيل بينما ال تزال قوانين حقوق اإلنسان سارية المفعول عليها في المجاالت التي ال 
تزال اسرائيل تمارس فيها سيطرتها.40 يستمد جزء من ُكتّاب النصوص واألدبيات القانونية مسؤولية إسرائيل 
وواجباتها تجاه سكان غزة من قوانين مرحلة ما بعد االحتالل، التي تسري عليها نتيجة لتواصل االحتالل لفترة 
طويلة ونتيجة لواجبها نقل السلطة بشكل يمكِّن من مواصلة حفظ النظام العام والحياة المدنية على األرض، 
على األقل خالل المرحلة االنتقالية41. يرفض آخرون كل ما ذُكر آنًفا ويدّعون أن قطاع غزة يشكل حالة "خاصة" 

تسري عليها باألساس قوانين الحرب.42  
حددت محكمة العدل العليا في قضية البسيوني43 أن السيطرة اإلسرائيلية الفعلية على قطاع غزة قد انتهت 
وعليه فقد انتهى االحتالل. مع ذلك فقد حددت المحكمة أن دولة إسرائيل ال تزال ملزمة بواجبات تجاه سكان قطاع 
غزة بموجب قوانين الحرب، نتيجة للسيطرة المتواصلة على المعابر وبفعل التبعية إلسرائيل التي نشأت على 
مدار أربعة عقود من السيطرة اإلسرائيلية المباشرة على القطاع.44 وباستثناء قوانين الحرب لم تذكر المحكمة 
اإلنسان45،   حقوق  قوانين  اقترحوا  باحثين  لكن  حددتها،  التي  اإلضافية  االلتزامات  مصدر  هو  ما  بالتفصيل 

 Adam Roberts, Transformative Military Occupation: Applying the Laws of War and Human Rights, 100 AM.  38

(2006( fLA. J. INt’L L. 580, 616 )فيما يلي: Roberts, Transformative Military Occupation(. يناقش روبرتس وضع يتم فيه نقل 
الصالحيات تدريجيا من قوة االحتالل حلكم محلي مكّون من سكان املنطقة احملتلة.

 YoRAm DINSteIN, The INteRNAtIoNAL LAW of BeLLIGeReNt OccUPAtIoN 277-80 )2009);  Johan D. van der :39   راجعوا

 Vyver, Legal Ramifications of the War in Gaza, 21 fLA. J. INt’L L. 403, 411 )2009); Ian Scobbie, An Intimate
 Disengagement: Israel’s Withdrawal from Gaza, the law of Occupation and of Self-Determination, 11

(yeARbooK of ISLAmIc ANd mIddLe eASteRN LAW 3, 30-1 )2006. راجعوا أيضا ، چيشاه-مسلك، محتلون منفصمون، املالحظة  1 أعاله.  
  Yuval Shany, The Law Applicable to Non-Occupied Gaza: A Comment on Bassiouni v. Prime Minister of Israel    40

2009), at ssrn.com/abstract=1350307( INt’L LAW FoRUm of the HebReW UNIv. of JeRUSALem LAW FAcULty) فيما يلي:
)Shany, The Law Applicable to Non-Occupied Gaza).

41    الستعراض الكتابة عن موضوع قطاع غزة ومذهب مرحلة ما بعد االحتالل راجعوا الفصل 3. 

   Elizabeth Samson, Is Gaza Occupied? Redefining the Legal Status of Gaza  beGIN–SAdAt ctR. foR    42

StRAteGIc StUdIeS- mIdeASt SecURIty ANd PoLIcy StUdIeS )2009), at: www.biu.ac.il/Besa/MSPS83.pdf
43    محكمة العدل العليا 9132/07 البسيوني ضد رئيس احلكومة )لم ُينشر بعد، 30.1.2008(  )فيما يلي : قضية البسيوني(. 

44    املصدر السابق، الفقرة 12.

 Yuval Shany, Binary Law املالحظة 40 أعاله، ص 11. راجعوا أيضا ،Shany, The Law Applicable to Non-Occupied Gaza   45

Meets Complex Reality: The Occupation of Gaza Debate, 41 ISR. L. REV. 68 )2008).
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قوانين مرحلة ما بعد االحتالل46 ومبادئ عامة للقانون الدولي اإلنساني،47 كمصدر معياري لتلك الواجبات.  
ومقابل محكمة العدل العليا اإلسرائيلية، فإن منظمات دولية مثل األمم المتحدة48 والصليب األحمر49 تستسمر 
 – النزاع اإلسرائيلي  تاثير على  لها  التي  الدول  أيضا موقف  اعتبار  قطاع غزة منطقة محتلة. وهذا هو  في 

الفلسطيني مثل الواليات المتحدة50 وانجلترا.51

 )Functional Approach( مسألة االحتالل وفق النهج الوظيفي
يبحثون  الذين  الباحثون  يواجه  غزة،  قطاع  مكانة  مسألة  حول  اآلراء  في  كبير  تنوّع  وجود  من  الرغم  على 
هذا الموضوع، جميعهم ودون استثناء، صعوبة في تطبيق تصنيف معين، قد يبدو للوهلة األولى بسيطا، 
على الوضع المركب والمتغير للقطاع. يوافق غالبية الباحثين، على األقل، بأن القانون الدولي ال يوفر أجابات 
لنقاط  تطرقه  عند  اإلشكالية  هذه  عن  غروس  أيال  يعبر  الوضع.  هذا  يطرحها  التي  المركبة  للقضايا  قاطعة 
التماس بين االحتالل وبين حالة السيادة، وهو ما يصفه ب� "إنعدام اليقين" في حالة االحتالل.52 يحلل غروس 
 Functional( عدة حاالت طرحت فيها مسالة االحتالل أمام هيئات دولية والتي اتبعت بدورها نهجا وظيفيًا
Approach(، بموجبه تنبع الواجبات في مجال معين من ممارسة السيطرة والقوة في نفس المجال، حتى 
عندما تمارس أطراف أخرى أيضا سيطرة عليه. ويتم ذلك من خالل االقرار بوجود حاالت معقدة، تمارس فيها 

قوة احتالل صالحيات سلطوية معينة، لكنها ال تلغي بشكل مطلق صالحية الحكم السيادي فعليا 

 Eyal Benvenisti, The Law on the Unilateral Termination of Occupation, TEL AVIV UNIV. LAW FACULTY, at 11-12   46

  )2008), at law.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1099&context=taulwps
.)Benvenisti, The Law on the Unilateral Termination of Occupation  :فيما يلي(

 Benjamin Rubin, Disengagement from the Gaza Strip and Post-Occupation Duties, 42)3) ISR. L. REV. 528, 555   47

.)Rubin :2010( )فيما يلي)
48   راجعوا رسالة بريد الكتروني من إيف سوروكوبي، مكتب الناطق بلسان السكرتير العام لألمم املتحدة، للمحامية ساري باشي، مدير عام جمعية چيشاه-مسلك  

   "The UN welcomed the Israeli disengagement from Gaza in August:)7002.2.72( )باذن من مؤلفات مذكرة املوقف(
2005.  However there has been no change in our characterization of the Gaza Strip as occupied territory".

49   راجعوا مثال تصريح صدر عن الصليب األحمر يعرِّف اإلغالق على غزة "عقابا جماعيا":

  Gaza Closure: Not Another Year!, INt'L CommIttee of the Red CRoSS, June 14, 2010
at: www.icrc.org/eng/resources/documents/update/palestine-update-140610.htm .

 طالعوا ايضا الصياغات في موقع الصليب األحمر التي يشار فيها إلى قطاع غزة كمنطقة محتلة: 
 "In 2010, the ICRC reminded the Israeli authorities of their responsibilities under IHL towards the people
              under Israeli occupation and called for an end to the Gaza blockade".
 The ICRC in Israel and the Occupied Territories, INt'L CommIttee of the Red CRoSS, 2010 at:
www.icrc.org/eng/where-we-work/middle-east/israel-occupied-territories/index.jsp.
CeNt. INteLLIGeNce AGeNcy, The WoRLd FActbooK, GAzA StRIP )2011) at: www.cia.gov/library/publications/the-50      راجعوا

 "West Bank and Gaza Strip are Israeli-occupied with current status :هناك ذكر ان  world-factbook/geos/gz.html,
 subject to the Israeli-Palestinian Interim Agreement - permanent status to be determined through further
negotiation; Israel removed settlers and military personnel from the Gaza Strip in August 2005".
   UNIted KINGdom: FoReIGN ANd CommoNWeALth OffIce, ANNUAL RePoRt oN HUmAN RIGhtS 2008 - ISRAeL ANd the                     51

   ,OccUPIed PALeStINIAN TeRRItoRIeS )2009),  at: www.unhcr.org/refworld/docid/49ce361bc.html جاء فيه:
 "Although there is no permanent physical Israeli presence in Gaza, given the significant control Israel
 has over Gaza's borders, airspace and territorial waters, Israel retains obligations as an occupying power
under the Fourth Geneva Convention".

GROSS    52,    املالحظة 34 أعاله، الفصل 2، ص 1-2
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)أي الشعب الواقع تحت االحتالل وممثليه(، الذي بالمقابل يمارس هو اآلخر نفوذ سلطوي. يمكن في مثل 
وكل  سواء  حد  على  نظرياً(،  )الحاكم  الشعب  ممثلي  وعلى  المحتلة  القوة  على  مسؤولية  إلقاء  الحالة  هذه 
المساءلة  التي يمارسها كل طرف. يدّعي غروس أن توجها كهذا يطّور نوعا من  ذلك طبقا لحجم السيطرة 
)accountability(، ويحمي السكان الذين يعيشون تحت سيطرة احتالل أجنبي ويأخذ بالحسبان أيضا 

التطورات السياسية والتكنولوجية التي تمكن االحتالل من ان يسود بواسطتها.53 

الوظيفي،  النهج  عبر  أيضا،  جزئيًا  نفهم  أن  ويمكننا  المحاكم  قرارات  في  التوجه  لهذا  أسسا  نجد  أن  يمكن 
المقاييس المختلفة، للوهلة األولى، التي طبقتها هيئات قانونية دولية عندما كان عليها أن تقرر فيما اذا كانت 
ستطبق قوانين االحتالل على وضع ما. في اتخاذ قرار الحكم، قد يتأثر السؤال: هل تسري هنا قوانين الحرب 
يطالب  بموجبه  الذي  السياق  ان  أي  وتحديدها؟  المسؤولية  فرض  يطلب  اجراء  أي  أجل  من  آخر:  سؤال  من 

بتطبيق قوانين االحتالل  قد يؤثر على السؤال هل تسري هذه القوانين أم ال. 

خذوا على سبيل المثال قرارات المحكمة ل� -ICTY ، التي بحثت في جرائم الحرب التي ارتكبت في يوغسالفيا 
في سنوات أل� 90 من القرن الماضي: فقد قررت المحكمة في قضية Naletilić  أنه من أجل تطبيق الحماية 
للمدنيين التي تنص عليها معاهدة جنيف الرابعة54، يجب تفسير المصطلح "in the hands of"، بشكل 
يسري على سكان وجدوا أنفسهم تحت حكم قوة أجنبية، حتى إذا كان المقصود هو فترة انتقالية بحيث ال 
يمكن الحسم فيها بأن القوة األجنبية تمارس سلطة فعلية نافذة على األرض.55 لقد حددت المحكمة عمليا أن 
اإلجابة على السؤال "هل تسري قوانين االحتالل"؟  تتعلق باإلجابة على السؤال "ما الغاية من السؤال"؟ وذلك 
بهدف إعطاء تفسير جوهري  لقوانين االحتالل وخاصة من أجل ضمان أن تلقى على القوة األجنبية في مكان 
:ICTYيجد فيه السكان أنفسهم يعيشون تحت حكم قوة أجنبية، واجبات وصالحيات مالئمة. وهكذا اكدت ال

"Consequently, the Chamber will have recourse to different legal tests to determine whether 
the law of occupation applies, depending on whether it is dealing with individuals or with 
property and other matters".56

وبذلك تكون ال�ICTY قد اعتمدت على قرار الحكم الصادر في االستئناف الذي قدم في قضية Tadić، حيث 
جاء في القرار أنه من أجل تطبيق الحماية التي تقرّها معاهدة جنيف الرابعة، يجب فحص ماهية العالقات 
بين السكان المطالبين بالحماية وبين القوة التي تفرض سيطرتها عليهم وليس فقط العالقة الرسمية.57 قرار 
ال�  -ICTY والذي يقول بأن تطبيق قوانين االحتالل بهدف حماية المدنيين ال يلزم بالضرورة تطبيقا جارفا 
الوظيفي )Functional Approach(  في قوانين االحتالل، حيث  النهج  لكل غاية، هو مثال على تطبيق 
تطبق واجبات معينة تبعا للمجال والسياق من أجل حماية السكان  ودون أن تكون حاجة لتطبيق كافة قوانين 

االحتالل بمجمل   ال يمكن الفصل بين مركباته.58

53   املصدر السابق، ص 4.

54   معاهدة جنيف حول حماية املدنيني في أوقات احلرب، 12 آب 1949، فصل 21 قسم 1، ص 559 )بدأ التوقيع عليها عام 1949( )فيما يلي: معاهدة جنيف(. 

 Prosecutor v. Naletilic & Martinovic, Case No. IT-98-34-T, Judgment, ¶ 221 )Mar. 31, 2003). 55

56   املصدر السابق، الفقرة 222.

     Prosecutor v. Tadić, Case No. IT-94-1-A, Judgment, ¶166 )July 15, 1999)  57

GRoSS   58، املالحظة 34 أعاله، الفصل 2. نشير إلى أن قرار احلكم هذا - الذي يتيح إجابات مختلفة على السؤال، هل تسري قوانني االحتالل، وذلك وفقا للمهمة التي 

نريد تطبيقها - ميكنه أن مينع حدوث وضع عبثي، يكون فيه االستنتاج بأن قوانني االحتالل تسري على جانب معني للعالقة بني القوة األجنبية والساكن احملمي، 
ملزًما لتطبيق مطلق  لقوانني االحتالل على كل عالقة بني القوة األجنبية وبني السكان احملميني. لهذا السبب مثال، ميكن القول إن قوانني االحتالل تلزم دولة إسرائيل 
بإتاحة املستوى املطلوب من النشاط التجاري لتيسير حياة سوية في قطاع غزة )ألنها تتحكم باملعابر(، لكنها ال تلزمها بفرض النظام العام في شوارع غزة )ألن 

إسرائيل ال تسيطر على ما يحدث في شوارع غزة(.  
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من  متأثرا  معينة  منطقة  في  االحتالل  قوانين  تطبيق  في  القرار  بموجبه  يكون  توجه  الحكم  قرار  في  يبرز 
الرغبة في االمتناع عن حالة فراغ، تبقي مدنين في مواجهة قوة أجنبية دون حماية كافية. فعلى سبيل المثال 
تتميز قرارات المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان )ECtHR( في مسالة النزاع في قبرص بغياب وحدة حال 
حول مسألة المسؤولية المشتقة من المعاهدة األوربية بشأن حقوق اإلنسان، عن أعمال الحكومة في الجزء 
لم  أخرى  حاالت  وفي  احتالل،  قوة  باعتبارها  لتركيا  معينة  حاالت  في  ُنسبت  والتي  الجزيرة،  من  الشمالي 
تنسب لتركيا، على الرغم من التأكيد بأنها تمارس سيطرة فعلية نافذة في شمالي الجزيرة. لقد اشارت ال�  
-ECtHR إلى الفروق، عندما شرحت أن أحد اعتباراتها األساسية هي الرغبة في حماية مدنيين تمارس قوة 

أجنبية سيطرة عليهم:  

"In the Court's view, the key consideration is to avoid a vacuum which operates to the 
detriment of those who live under the occupation... "59

وبالفعل أعلنت المحكمة عن نيتها بأن تنسب لتركيا مسؤولية انتهاك حقوق اإلنسان في حاالت يؤدي فيها 
االمتناع عن ذلك الى ابقاء الضحايا دون الحماية التي تنص عليها المعاهدة األوروبية لحقوق اإلنسان. وقد 
جاء أنه في المواقع التي تنتهك فيها حقوق سكان شمال الجزيرة نتيجة ألعمال أو تقصير الجنود األتراك 
المتواجدين في المنطقة، فإن تركيا تتحمل المسؤولية وفقا لنصوص المعاهدة.60 وذلك دون أن تلقى في هذه 

المرحلة مسؤولية جارفة على تركيا لتطبيق بنود المعاهدة في شمالي الجزيرة.

بخصوص   Claims Commission وجهته  الذي  التحذير  في  التوجه  هذا  على  آخرا  مثاال  نجد  أن  يمكننا 
الصراع بين أثيوبيا وأريتريا، والذي بموجبه ُيمنع أن يؤدي خالف حول المكانة القانونية لمنطقة ما، بالمس 

بالحماية التي يوفرها القانون الدولي اإلنساني للمدنيين61. 

الدولية تربط بين ماهية   القضاء  إبقاء مدنيين بدون حماية، فإن هيئات  االمتناع عن  الرغبة في  زيادة على 
صلة  ذات  أيًضا  وهي  السياق  هذا  في  لالهتمام  مثيرة  نقطة  المسؤولية.  ماهية  وبين  الممارسة  السيطرة 
بالوضع في غزة، هي مسألة مسؤولية تركيا عن حرمان الجئين قبارصة من حقهم بالعودة إلى بيوتهم في 
شمال الجزيرة. ومن أجل البت في هذه المسألة، فقد فحصت المحكمة نوع السيطرة التي تمارسها تركيا 
في قبرص، وتأثير هذه السيطرة على فرصة القبارصة بممارسة حقهم في العودة إلى بيوتهم. وقد حددت 
المحكمة، دون أن تحمل تركيا مسؤولية جارفة عما يحدث في الجزء الشمالي من الجزيرة، أن سيطرة تركيا 
على الخط الفاصل بين جنوب الجزيرة وبين شمالها، من خالل تواجد جنود أتراك على الحدود بين شطري 
الجزيرة، وحقيقة قيام الجنود األتراك بمنع الالجئين من االنتقال إلى الجزء الشمالي من الجزيرة – تشكل 

ل تركيا المسؤولية بموجب المعاهدة األوروبية:    ممارسة صالحيات تحمَّ

 Demopoulos and Others v. Turkey )dec.), no. 46113/99, ¶ 96, ECHR 2010.      59

 Cyprus v. Turkey, Decision on the admissibility of applications no. 6780/74 and no. 6950/75, 60      راجعوا

 "Therefore, insofar as these armed forces, by their acts or omissions, affect 26(، هناك أكد ان May 1975), para. 10.
such persons' rights or freedoms under the Convention, the responsibility of Turkey is engaged.”
 The Federal Democratic Republic of Ethiopia v. The State of Eritrea,2 Eritrea Ethiopia Claims Commission-      61

Permanent Court of Arbitration 8 )partial award) )2004) at
www.pca-cpa.org/upload/files/ET%20Partial%20Award%281%29.pdf.
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 "The Commission considers that by these measures preventing their return to the north,
 Turkey exercised in effect a control which in this respect bought the said persons under
 her jurisdiction within the meaning of Article 1 of the Convention as interpreted in the
Commission's decision on admissibility."62

 Functional( وقد اتبعت المحكمة، على امتداد قرارات حكمها المتعلقة بالوضع في قبرص،  نهجا وظيفيًا
Approach( في تحديد المسؤولية وفقا للمعاهدة، بحيث حددت أن كل ممارسة لنوع من السيطرة والسلطة 

في مجال ما، فرضت على تركيا المسؤولية عن هذا المجال.

بينما كنا على وشك انهاء مذكرة الموقف هذه، صدر قرار حكم ECtHR في قضية Al Skeini  المعروفة. وقد 
قررنا التطرق إليه باختصار هنا ألنه يسير وفق النهج الوظيفي )Functional Approach( ويوفر فرصة 

لمعاينة اختبار قضائي لتحميل المسؤولية في حاالت احتالل معّقدة. 

عندما ُبحثت القضية في بريطانيا63، حدّد مجلس اللوردات البريطاني أن نوع السيطرة التي مارسها الجنود 
البريطانيون في العراق لم تسمح لهم بتطبيق أوامر المعاهدة األوروبية لحقوق اإلنسان للتحقيق في حاالت 
للسكان ال يسري في حاالت معينة قتل فيها جنود  المتوخى توفيرها  الحماية  الوفيات. وعليه، فإن واجب 
العراق  احتالل في  لم يكن خالف حول وجود حالة  انه  الرغم من  بريطانيون مدنيين عراقيين. وذلك، على 
وفق معاهدة جنيف وأنظمة الهاي. فقد تقرر أن السيطرة الفعلية )النافذة( في سياق قوانين االحتالل ال توِفر 
بالضرورة الشروط الالزمة لوجود السيطرة الفعلية في سياق قوانين حقوق اإلنسان. أما المحكمة األوروبية  
والتي اتبعت هي األخرى نهًجا وظيفيًا، فقد توصلت إلى استنتاج عكسي، عندما حددت أن أوامر المعاهدة 
تسري على هذه الحالة سواء بموجب مذهب ممارسة الصالحية )State Agent Authority( أم بموجب 
السيطرة الفعلية التي مارسها الجنود في المنطقة )Effective Control Authority(.64 وقد تحدد أنه 
التي  االمتيازات  تعتبر من  التي  السلطوية،  الصالحيات  من  جزًءا  فقط  مارست  بريطانيا  أن  من  الرغم  على 
المحافظة على األمن هي جزء من هذه الصالحيات. وعليه، فإن بريطانيا  السيادة، فإن  يتمتع بها صاحب 
تتحمل مسؤولية تجاه سكان المنطقة بالذات في سياق نشاطات المحافظة على األمن، التي قتل في إطارها 

أبناء عائالت مقدمي الدعوى. 
وافق القاضي بونيلو، في وجهة رأي منفردة، على استنتاج األغلبية، والذي تسري بموجبه نصوص المعاهدة 
تجاه  أجنبية واجبات  قوة  تتحمل  لمسألة: متى  التطبيق  عام  اختبار  واقترح  الدعوى  األوروبية على قضايا 
سكان بلد آخر. بحسب رأيه، تجدر تحديد قاعدة واضحة، ووفقها، في الحاالت التي بمقدور دولة ما تطبيق 

أوامر المعاهدة فيه - يجب على الدولة أن تقوم بذلك: 

"[W]as it within the State's authority and control to see that those positive obligations 
would be respected? If it was, then the functional jurisdiction of the State would come into 
play, with all its natural consequences".65

.)Cyprus v. Turkey [1982] :فيما يلي( . Cyprus v. Turkey, App. Nos. 6780/74 and 6950/75, 4 Eur. H.R. Rep. 482, ¶ 203 )1982)     62

R )Al-Skeini) v. Secretary of State for Defence [2007] UKHL 26      63، بند 83.

   Al-Skeini and Others v. the United Kingdom, App. No. 55721/07, 2011, cmiskp.echr.coe.int/tkp197/search.asp?skin=hudoc-en      64

      (في Case Title ابحث عن،"Al-Skeini and other v. the United Kingdom"  وعندها اضغط على رابط القضية ، بند149( 
65      املصدر السابق، رأي القاضي بونولو، بند 19 .
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في سياق االحتالل، أكد القاضي بونيلو االحتمال بأن السيطرة الجزئية قد تؤدي الى مسؤولية جزئية وفقا 
للمجال والسياق: 

"It is quite possible to envisage situations in which a Contracting State, in its role as an 
occupying power, has well within its authority the power not to commit torture or extra-
judicial killings, to punish those who commit them and to compensate the victims – but 
at the same time that Contracting State does not have the extent of authority and control 
required to ensure to all persons the right to education or the right to free and fair elections: 
those fundamental rights it can enforce would fall squarely within its jurisdiction, those it 
cannot, on the wrong side of the bright line".66

قد  تقترحه  الذي  الوظيفي  النهج  فإن  اإلنسان،  حقوق  معاهدة  سريان  إلى  المحكمة  تتطرق  عندما  وحتى 
يساعد في قرارات تخص سريان القانون اإلنساني، وخاصة االختبار العملي الذي يقترحه القاضي بونيلو. 

يتضح مما ذكر أعاله أن هيئات دولية في الواقع تجد طرقا ناجعة لحل مشكلة االزدواجية: فهي تتبع نهجا وظيفيًا 
في تطبيق قوانين االحتالل، والذي يفحص العالقة بين القوة األجنبية وبين السكان المحليين ويسعى إلى فرض 

المسؤولية في تلك المجاالت الحياتية التي تمارس فيها القوة األجنبية سلطتها. من جهة أخرى،
 يمكننا أن نسمي التوجه الذي تتبعه المحاكم بأنه "توجه  هادف" (purposes approach) ألنه يسعى إلى 

66      نفس املصدر، نفس الصفحة، البند 32.

مطار قطاع غزة ـ معّطل منذ العام 2000                      تصوير: محمد عزايزة/ چيشاه- مسلك ، 2.1.11
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تطبيق جوهر القانون الدولي اإلنساني من خالل قيامه بفرض المسؤولية على الطرف القادر على ممارسة هذه 
المسؤولية، من جهة، والذي اكتسب في هذه الحالة واجب القيام بذلك من مجرد ممارسة صالحيات سلطوية على 
مدنيين، من جهة ثانية.خاصة عندما يكون المقصود حماية المدنيين، فإن التوجه هو إيجاد طريقة لتطبيق حمايتهم 

بموجب قوانين االحتالل من ِقبل قوة االحتالل األجنبية. هكذا يقترح فيكتيه في تفسيره لمعاهدة جنيف الرابعة: 

"The relations between the civilian population of a territory and troops advancing into 
that territory, whether fighting or not, are governed by the present Convention. There is no 
intermediate period between what might be termed the invasion phase and the inauguration 
of a stable regime of occupation. . . The Convention is quite definite on this point: all persons 
who find themselves in the hands of a Party to the conflict or an Occupying Power of which 
they are not nationals are protected persons. No loophole is left".67 

 راجعوا أيضا، تفسير آدم روبيرتس، الذي وجد أن المذاهب المتعلقة بتطبيق سريان قوانين االحتالل ليست
تنظيم أجل  أوامر قوانين االحتالل، من  يتم تطبيق فقط جزًءا من  أن  البعد، وأنه يمكن  ازدواجية   بالضرورة 

 :العالقة بين القوة األجنبية وبين السكان

"One might hazard as a fair rule of thumb that every time the armed forces of a country are 
in control of foreign territory, and find themselves face to face with the inhabitants, some 
or all of the provisions of the law of occupation are applicable"...68

تجدر اإلشارة إلى أن فيكتييه كما أل� -ICTY، قد ميّز بين تعريف المصطلح "احتالل"  في سياق أنظمة الهاي 
من العام 1907 وبين تعريفه في سياق معاهدة جنيف الرابعة، ووجد أنه يمكن تطبيق معاهدة جنيف حتى 
عندما ال تتوفر الشروط المفّصلة في البند 42 من أنظمة الهاي بشأن األرض المحتلة.  موقف جمعية "چيشاه-

 purposes) ايًضا(  )والهادف   )Functional Approach( الوظيفي  النهج  اعتماد  يجب  أنه  هو   " مسلك 
approach)، بهدف تطبيق أنظمة الهاي، طالما تتضمن بنود تنظيم العالقة بين القوة األجنبية وبين السكان 
المحليين، وذلك بسبب الحاجة إلى تفسير أنظمة الهاي على ضوء التطورات التي طرأت على مسألة حماية 
المدنيين، والمنصوص عليها أيضا في معاهدة جنيف الرابعة. فإذا كان يمكن القول في الماضي أن البند 43 
من أنظمة الهاي مخصص باألساس لحماية حقوق صاحب السيادة الذي تم طرده بصورة مؤقتة، فإن االهتمام 
بحق الشعب بتقرير مصيره وكذلك باحتياجات المدنيين كأفراد ذوي حقوق، أصبح يشكل جزًء ال يتجزأ من 
 la( على الحياة العامة  )to facilitate( البند 43. اليوم، يجب تفسير البند 43 كأمر يفرض واجب التسهيل

vie publique( لسكان المنطقة المحتلة طالما هم موجودون تحت قبضة القوة األجنبية.69 

المناطق الفلسطينية واستمرارية السيطرة

كما يبدو، فإن رفض ازدواجية قوانين االحتالل - حتى في مسألة سريان البند 43 من أنظمة الهاي - ُيميز سلوك 
إسرائيل وأطراف أخرى فيما يتعلق بالمناطق الفلسطينية، على األقل منذ  أن طرأت تغييرات في السيطرة الميدانية 

  INteRNAtIoNAL CommIttee of the Red CRoSS, CommeNtARy, IV GeNevA CoNveNtIoN ReLAtIve to the PRotectIoN of CIvILIAN     67

  .PeRSoNS IN TIme of WAR 60 )Jean S. Pictet ed., 1958)
. Adam Roberts, What Is a Military Occupation? 1984 BRIt. Y.B. INt'L L. 249, 250-251     68

69      لتفاصيل حول الطابع السلطوي بشأن تنفيذ الصالحيات على يد إسرائيل راجعوا ص 36-35 من املذكرة.
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نتيجة لتطبيق اتفاقيات أوسلو، التي كان يفترض فيها، حسب التوقعات، أن تنهي االحتالل بصورة تدريجية.70 

المناطق  في  فعليا  يحدث  ما  بالحسبان  األخذ  ومع  المحاكم،  قرارات  في  المتبع  الوظيفي  للنهج  وفقا 
الفلسطينية، فإننا نقترح التعامل مع مسألة "انتهاء االحتالل" أو "فقدان السيطرة الفعلية"، سواء في قطاع 
غزة أم في الضفة الغربية، كعملية ممتدة على فترة زمنية متواصلة، حيث طرأت تغييرات في حجم السيطرة 
التي تمارسها إسرائيل والتي تمارسها أطراف فلسطينية، بحيث ال يقوم أي طرف من هؤالء بممارسة كامل 
الصالحيات السلطوية التابعة لصاحب السيادة الشرعية. كما يبدو، خالل هذه الفترة، فإن األطراف )إسرائيل، 
السلطة الفلسطينية، المجتمع الدولي( اتبعوا نهًجا وظيفيًا في تقاسم المسؤولية، حيث فرضت مسؤوليات 
في مجال ما وفقا لمن يمارس الصالحية في هذا المجال. يتميز توجه األطراف فيما يتعلق بفرض السيطرة 
المسؤولية  األطراف  يولي   1994 فمنذ  المزدوج:  التوجه  عن  باالمتناع  الفلسطينية  المناطق  في  واالحتالل 
2005(، كان  بحسب السيطرة المفروضة، على الرغم من أنه على مّر السنين )وفي قطاع غزة لغاية العام 

هناك اتفاق بأن إسرائيل هي القوة المحتلة في المناطق الفلسطينية.  

االلغاء  بين  االستمرارية  محور  على  كليًا  معروف  غير  مكان  في  الحالية  الزمن  نقطة  في  اليوم،  نقف  إننا 
المطلق للسيادة القانونية، كما في السنوات التي سبقت نقل الصالحيات للسلطة الفلسطينية قبل إقامتها 
في العام 1994، وبين "إنهاء االحتالل"، أي وضع لم تعد تمارس فيه إسرائيل صالحيات سلطوية في قطاع 
الصالحيات.  تلك  بممارسة  المصير،  بتقرير  الحق  الشعب، صاحب  لممثلي  الغربية، وتسمح  غزة والضفة 
مستوى  في  تغييرات  خاللها  وقعت  السنين،  مّر  على  طرأت  أساسية  فارقة  احداث  عدة  إلى  اإلشارة  يمكن 
السيطرة على المناطق، وقادت إلى تغييرات في حجم المسؤولية وطبيعتها. نوردها أدناه إلبراز مدى سيولة 

نقل السيطرة بين إسرائيل وأطراف فلسطينية على مر الزمن:

الفلسطينية وفرضت حكًما عسكرًيا في قطاع غزة . 1 المناطق  إسرائيل  احتلت   1967 في حزيران 
القانون اإلسرائيلي في القدس الشرقية بطريقة ضمت شرقي القدس  والضفة الغربية، وطبقت 
من  الفلسطينيون  ُمنع  إسرائيلية  مستوطنات  الفلسطينية  األراضي  في  أقيمت  فعليا.  إليها 

الوصول إليها، وتم فرض القانون اإلسرائيلي على سكانها اليهود بشكل فردي.

إطار . 2 في  الفلسطيني"  "للمجلس  معينة  صالحيات  نقل  عملية   1994-2000 عامي  بين  تمت 
اتفاقيات أوسلو. نقلت صالحيات خدمات مدنية مثل جهاز الصحة، التعليم واالقتصاد للسلطة 
الفلسطينية، باالضافة الى صالحيات الشرطة في المدن الفلسطينية. واصلت إسرائيل المطالبة 
التابعة لقوة االحتالل، لكنها ادعت أنه في مجاالت معينة، تم فيها نقل  واالحتفاظ بالصالحيات 

صالحيات للسلطة الفلسطينية، فإن إسرائيل ال تتحمل المسؤولية المباشرة عنها.   

لنفسها . 3 إسرائيل  أخذت  فقد  الثانية،  االنتفاضة  اندالع  أثر  على   ،2000 أيلول  نهاية  من  ابتداء 
صالحيات معينة كانت قد نقلت للسلطة الفلسطينية في إطار اتفاقيات أوسلو. وقعت منذ ذلك 

70     توقعت االتفاقيات مرحلة انتقالية مدتها خمس سنوات، كان يفترض أن تنتهي عام 1999 باتفاق دائم، لم يتم التوصل إليه مطلقا.
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العام عمليات توغل عسكرية إسرائيلية في مناطق في قطاع غزة والضفة الغربية، كانت القوات 
اإلسرائيلية انسحبت منها في السابق بموجب اتفاقيات أوسلو.  

في شتاء 2002 أعيدت، بشكل مؤقت، السيطرة اإلسرائيلية العسكرية المباشرة على مدن مركزية . 4
في الضفة الغربية، في إطار حملة "السور الواقي".  

2005 تم رفع الوجود العسكري والمدني الدائم في أراضي قطاع غزة، وأزيل التواجد . 5 في أيلول 
العسكري الدائم في محور فيالدلفي بين قطاع غزة ومصر.

في حزيران 2007، سيطرت على السلطة الداخلية في قطاع غزة، حركة حماس، التي خالفا للسلطة . 6
الفلسطينية، ال تعتبر نفسها ملزمة باالتفاقيات الموقعة مع دولة إسرائيل في إطار االحتالل. بدأت 
وكان  باسرائيل،  ارتباط  دون  صالحياتها  مارست  مستقلة،  حكم  سلطة  غزة  قطاع  في  تتطور 

تمويلها غير متعلق بأموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية.  

7 . 2006 العام  صيف  في  وخاصة   2005 العام  منذ  متفاوتة  فترات  في  اإلسرائيلي،  الجيش  توغل 
وبين شهر كانون أول 2008 وكانون ثاٍن 2009 في أراضي قطاع غزة، وعادت إسرائيل لتسيطر 
العام  ابتداء من  أيام بل وحتى لعدة أسابيع.  أو  أحيانا لعدة ساعات  القطاع،  بشكل مباشر على 
2008 تم توسيع المنطقة "العازلة" المجاورة للحدود مع إسرائيل، حيث حظر على سكان غزة 

دخولها.

ابتداء من حزيران 2006، بعد وقوع الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط في األسر، شددت إسرائيل . 8
صيد  مساحات  تقيد  فهي  واليوم  غزة.  لقطاع  اإلقليمية  المياه  استخدام  على  المفروضة  القيود 
منذ  وتفرض  غزة،  شواطئ  عن  بحرية  أميال   3 الى  تصل  لمسافة  اإلقليمية  المياه  في  األسماك 
كانون ثاٍن 2009 "حصارًا بحريا" تدعي أنه يعطيها صالحية وقف السفن في عرض البحر إذا 

كان هناك تخوف من نية هذه السفن الوصول إلى قطاع غزة. 

في شهر حزيران 2010 فتح معبر رفح أمام حركة محدودة ولكن منتظمة لتنقل السكان بين قطاع . 9
غزة ومصر، خارج إطار اتفاق المعابر المبرم عام 2005، الذي  منح إسرائيل صالحيات جوهرية 
بإتاحة أو منع المرور في المعبر بين غزة ومصر.71 لم تمنع إسرائيل هذا التنّقل، وفي شهر أيار 

2011 وسعت مصر نطاق فئات وعدد األشخاص الذين يسمح لهم بالعبور عبر معبر رفح.  

من . 10 جزء  وأعيد  الغربية،  الضفة  أنحاء  في  اإلسرائيلي  الجيش  نشاط   ،2007 العام  منذ  قّل، 
الصالحيات التي أخذها الجيش في العام 2002 إلى الشرطة الفلسطينية من جديد.  

71      چيشاه-مسلك ، من يحمل مفاتيح معبر رفح؟ املالحظة 19 أعاله ، ص16. 
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في  اإلسرائيلية  السيطرة  خاللها  تعززت  أخرى،  فارقة  احداث  وهناك  شاملة،  غير  األحداث  من  القائمة  هذه 
المناطق الفلسطينية في بعض االحيان وأضعفت في أحيان أخرى. يجب أن نتوقع أن يتواصل في المستقبل حدوث 
تغييرات على حجم السيطرة اإلسرائيلية وسيطرة 
أطراف أخرى في هذه المناطق. ولغاية نشر مذكرة 
أن  لهما  يمكن  نهجين  هناك  فإن  هذه،  الموقف 
يؤثرا على طبيعة ومستوى السيطرة اإلسرائيلية 
التعهد  هناك  جهة،  من  غزة:  قطاع  في  الممارسة 
المصري بتسهيل حركة التنقل للفلسطينيين عبر 
رفح )ظاهريا عبر تقليص التنسيق مع إسرائيل( 
دولة  إلعالن  النية  بشأن  الفلسطيني  واإلعالن 
فلسطينية وادارة عالقات خارجية أكثر استقاللية 
أو  إلى رغبة  أن يشيرا  األمرين  - من شأن هذين 
محاولة السلطات الفلسطينية ممارسة صالحيات 
حكم إضافية في غزة والضفة الغربية.72 من جهة 
ثانية فإن تصريحات دولة إسرائيل، والتي بموجبها 
سياسية  تطورات  على   اإلسرائيلي  الرد  سيكون 
مثل اتفاق مصالحة بين الفصائل الفلسطينية، تقييد الصالحيات التي تسمح للسلطة الفلسطينية بممارستها، 

ومنع تحويل أموال الضرائب إليها، تشير إلى تقييد محتمل لصالحيات حكم فلسطينية. 

بممارسة  يتمتع  طرف  أي  الحالية،  المرحلة  في  يوجد  ال  أنه  أعاله،  المذكورة  الفارقة  االحداث  مطالعة  تبين 
أن يستمر  المحتمل  السيادة. من  امتيازات صاحب  التي تعتبر، ظاهرًيا، من  السلطوية،  مطلق الصالحيات 
هذا الوضع من السيطرة المختلطة و"إنعدام اليقين"، كما يسميه غروس، لسنوات طويلة، إذ تميزت السيطرة 
اإلسرائيلية في العقدين األخيرين – سواء في غزة أم الضفة الغربية، بديناميكية كبيرة وبشد قبضة السيطرة 
ثم إرخائها، طبقا لتطورات سياسية وعسكرية. وطالما بقينا على محور االستمرارية - بين المصادرة المطلقة 
ال  بأنه  هو  موقفنا  فإن  كاملة،  الفلسطينية  السيادة  تحقيق  وبين  إسرائيل  قبل  من  السلطوية  للصالحيات 
المحتلة،  للقوة  انسحاب بطيء  إلى  اإلشارة  تمكن  أنه  الرغم من  انتهى، على  قد  االحتالل  بأن  االدعاء  يمكن 
على األقل في جزء من المناطق وفي جزء من المجاالت. بناء على ذلك، فإن واجبات إسرائيل بموجب قوانين 
االحتالل ال تزال سارية، طبقا للسيطرة الممارسة من ِقبلها في غزة والضفة، كما أن أطراف أخرى تضطلع 

هي األخرى بواجبات في المجاالت التي تسيطر عليها. 

يطبق هذا النهج الوظيفي بشكل فعلي في األراضي الفلسطينية منذ وقت طويل، وإسرائيل بالذات هي التي 
تصر على ذلك. اتبعت إسرائيل منذ العام 1967، كما ذكر غروس73، سياسة ضبابية بخصوص سريان مفعول 
قوانين االحتالل عبر اتباع وسائل مختلفة: رفض تطبيق معاهدة جنيف الرابعة في المناطق المحتلة نظرياً- 

72  مجرد اإلعالن عن دولة ال يعزز السيادة الفلسطينية املمارسة ميدانيا، ولكن اتخاذ خطوات كنتيجة لهذا االعالن، خاصة في مجال العالقات اخلارجية، من احملتمل أن 

متنح امكانية للسلطات الفلسطينية ممارسة صالحيات حكم إضافية. حتليل معمق للتداعيات احملتملة سيكون في هذه املرحلة مجرد تخمينات.
GRoSS      73، املالحظة 34 أعاله، الفصل 3.

طالما بقينا على محور االستمرارية - بين 
المصادرة المطلقة للصالحيات السلطوية 

من قبل إسرائيل وبين تحقيق السيادة 
الفلسطينية كاملة، فإن موقفنا هو بأنه ال 
يمكن االدعاء بأن االحتالل قد انتهى، على 
الرغم من أنه تمكن اإلشارة إلى انسحاب 

بطيء للقوة المحتلة، على األقل في جزء من 
المناطق وفي جزء من المجاالت.
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"دي يورا" )وإن كانت المعاهدة، شكلت فعليا إطارا لعمليات الدولة التي وافقت على تطبيق األجزاء "اإلنسانية" 
بصورة  أخرى  أجزاء  وضم  القدس(،  شرقي   ( يورا"  "دي  القانون  بحكم  المناطق  من  أجزاء  ضم  للمعاهدة(؛ 
فعلية "دي فاكتو" )بواسطة إقامة المستوطنات، وتطبيق القانون اإلسرائيلي على المستوطنين وعلى اليهود 
في المناطق المحتلة بصورة فردية، وبناء جدار الفصل، الذي يضم عمليا جزءا من المنطقة المحتلة ويعمق 
السيطرة في مناطق التماس(؛ نقل صالحيات حكم معينة للسلطة الفلسطينية في إطار اتفاقيات أوسلو؛ وأيضا 
تنفيذ خطة "االنفصال" عن قطاع غزة في عام 2005، وما رافق ذلك من االدعاء بأنه بذلك تنتهي عمليا مسؤولية 
دولة إسرائيل تجاه قطاع غزة )مع أن إسرائيل واصلت المطالبة بصالحية تحديد التنقل من وإلى قطاع غزة(. 
كان التوجه اإلسرائيلي تجاه الضفة الغربية وقطاع غزة على مر السنين مختلًطا: تنازلت إسرائيل عن صالحيات 
معينة لصالح السلطة الفلسطينية )أخذ الحقا قسم من هذه الصالحيات من السلطة على يد حركة حماس في 
غزة( ثم قامت إسرائيل باستعادة جزء من هذه الصالحيات، عبر اعترافها بمسؤوليتها عن المناطق والسكان في 

سياقات معينة، ورفض هذه المسؤولية في سياقات أخرى كما في حالة غزة.

في  )بما  االحتالل  قوانين  تطبيق  مسألة  في  المزدوج  الحسم  الفترة  هذه  مر  على  إسرائيل  دولة  عارضت 
ذلك البند 43 من أنظمة الهاي( وأصرّت أنه على الرغم من أن قوانين االحتالل تسري – إال أنه يجب توزيع 
المسؤولية بحسب مدى السيطرة.  ومع أنه في إطار التصريحات اإلسرائيلية العامة يتم اإلشارة إلى المناطق 
اسرائيل  موقف  اليهودي"74،  "للشعب  يعود  األقل  على  منها  جزء  مناطق  أو  "مدارة"  كمناطق  الفلسطينية 
القضائي المتسق أمام المحاكم اإلسرائيلية وفي الهيئات الدولية، هو أن المناطق الفلسطينية )وبالنسبة لغزة 
 ،)Belligerent Occupation( هي مناطق تم االستيالء عليها نتيجة لعمليات قتالية )لغاية العام 2005
وبالتالي فإن للقادة العسكريين في المنطقة كامل الصالحيات التي تنص عليها قوانين االحتالل.75 على الرغم 
أن واجباتها في مجاالت  ادعت إسرائيل  الفلسطينيين،  المرحلية مع  االتفاقيات  من ذلك، وابتداء من تطبيق 
الصحة، التعليم، االقتصاد ومجاالت أخرى انتقلت للسلطة الفلسطينية مع نقل الصالحيات الحكومية في 
هذه المجاالت إليها،76 على الرغم من أنه بموجب هذا النهج "المزدوج"، فإنه طالما واصلت إسرائيل االحتالل، 
فإنها تواصل تحمل كامل المسؤولية عن السكان المحميين. يتم منذ مدة تقاسم المسؤولية وفقا للسيطرة، 
وإن كانت األطراف ال توافق على شكل هذا التقسيم. ُيشار إلى أن األطراف الدولية الكثيرة  ذات الصلة بهذا 
الصراع تعتمد هذا النهج هي األخرى، وفي إطار قوانين االحتالل، تتوجه الجهات الدولية للسلطات اإلسرائيلية 

74      راجعوا مثال خطاب رئيس احلكومة، بنيامني نتنياهو، أمام مجلسي النواب األمريكيني بتاريخ 24.5.2011 

)Benjamin Netanyahu [Prime Minister], Speech to a Joint Meeting of the U.S. Congress [May 24, 2011], 
at: www.mfa.gov.il/MFA/Government/Speeches+by+Israeli+leaders/2011/Speech_PM_Netanyahu_US_ 
Congress_24-May-2011.htm( مبوجبه فإن ،"In Judea and Samaria, the Jewish people are not foreign occupiers."
 راجعوا أيضا  "The Truth about the West Bank"، شريط فيديو مت نشره من قبل وزارة اخلارجية اإلسرائيلية ادعى فيه نائب وزير اخلارجية أن 

www.youtube.com/watch?v=XGYxLWUKwWo ."disputed territory": الضفة الغربية ليست منطقة محتلة وإمنا
75      راجعوا مثال، محكمة العدل العليا  7015/02 عجوري ضد قائد قوات جيش الدفاع في الضفة الغربية، قرار حكم 65(6( 352 (2002( ، الفقرة 13. على الرغم 

من أن دولة إسرائيل تدعي أن معاهدة جنيف الرابعة ال تسري بحكم القانون )دي يورا( على املناطق الفلسطينية، رغم أنه وفق رأي إسرائيل، هذه املناطق مت السيطرة 
عليها نتيجة القتال احلربي، وقد أعلنت إسرائيل عن نيتها تطبيق األجزاء اإلنسانية للمعاهدة وطالبت بصالحيات قوة االحتالل في الضفة الغربية ولغاية 2005 في 

قطاع غزة، أيضا.
76   راجعوا مثال، بند 20 من  كتاب الرد من قبل املدعى عليهم في االلتماس حملكمة العدل العليا  8242/06  سالمة ضد قائد قوات جيش الدفاع في الضفة الغربية 

]بالعبرية[ )17.10.2006(، 
 www.gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/SawsanSalame/StateResponse18_10_2006.pdf

)في ما يلي: كتاب رد الدفاع في قضية سالمة(: حيث ادعت الدولة فيه أنه "...وفقا لالتفاقية  املرحلية اإلسرائيلية- الفلسطينية بخصوص الضفة الغربية وقطاع 
للسلطة  ُنقلت  قد  الصحة-  املنطقة- كما في مجاالت مدنية أخرى وبضمنها جهاز  التعليم في  املسؤولية عن  فإن  املوقعة بني دولة إسرائيل وبني م.ت.ف،  غزة، 
الفلسطينية. وفي هذه الظروف فإنه ال توجد للقائد العسكري مسؤولية مباشرة عن جهاز التعليم في املنطقة". قدم هذا االدعاء في إطار التماس طالب بإلغاء منع 

دخول طالب فلسطينيني إلى إسرائيل لغرض التعليم،  بناء على مسؤولية إسرائيل، من بني امور اخرى،  لتسهيل تطوير جهاز التعليم في الضفة الغربية.  
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والفلسطينية وفقا للمجال الذي تنوي تحميل المسؤولية فيه لطرف من األطراف. كما أن محكمة العدل العليا 
اإلسرائيلية تفرض هي األخرى قوانين االحتالل على إسرائيل من أجل تحديد صالحيات سلطات الجيش في 
سن قوانين، محاكمة معتقلين واتخاذ كافة الوسائل األمنية ضمن عمل قوة االحتالل، إال أنها تمتنع عن إلقاء 

مسؤولية على إسرائيل  في مجاالت مدنية نقلت الصالحيات فيها للسلطة الفلسطينية. 77

صحيح هو االدعاء القائل بأن التطورات على األرض، على األقل منذ سنة 1994، بما فيها "خطة االنفصال"، 
والتغيير في الحكم الداخلي في غزة بدًءا من حزيران 2007، تنعكس على حجم المسؤولية المفروضة على 
دولة إسرائيل سواء في الضفة الغربية أم قطاع غزة. فهذه المسؤؤولية تقّل في مجاالت معينة أو تتالشى. 
ولكن حتى إذا تقدمنا في محور استمرارية السيطرة باتجاه ممارسة متزايدة للصالحيات السلطوية للسلطة 
الفلسطينية، فإن السيطرة اإلسرائيلية في مجاالت أساسية والتي لها تأثير على حياة السكان الفلسطينيين 

سواء في قطاع غزة أم الضفة الغربية، لم تنته بعد. 

لإلجمال يمكن تلخيص موقفنا كالتالي: بما أنه ال يمكن تحديد ما إذا انتهى االحتالل في المناطق الفلسطينية 
عموما وفي قطاع غزة على نحو خاص، فإنه يجب مواصلة التعامل مع قطاع غزة والضفة الغربية باعتبارهما 
مناطق محتلة، بحيث يكون حجم واجبات إسرائيل بموجب قوانين االحتالل وبحسب طبيعتها- مشتق من 

حجم السيطرة التي تواصل إسرائيل ممارستها، ومن طبيعة هذه السيطرة. 

قوانين االحتالل مقابل قوانين القتال: 
حياة سوية مقابل الحد األدنى من الحياة اإلنسانية 

باعتمادنا للموقف المفصل أعاله فإننا نخالف موقف دولة إسرائيل، والذي يقضي بأن المقاييس التي تلزمها 
في غزة78 هي مقاييس الحد األدنى المتعارف عليها في قوانين القتال، أي واجب السماح فقط بنقل البضائع 
واجب  هي  إسرائيل  على  تسري  التي  المقاييس  بأن  موقفنا  يقضي  المدنيين.79  السكان  لبقاء  الضرورية 
السماح بقيام التجارة بالحجم المطلوب لضمان حياة سوية، كما هو وارد في البند 43 من أنظمة الهاي. يقول 

77   هكذا مثال جاء في التماس حملكمة العدل العليا 6133/03 أبو بكر ضد وزارة الدفاع )لم ينشر، 23.9.2003( أن "...على املدعي أن يوجه  شكواه  إلى السلطة 

]الفلسطينية- ساري باشي/ متار فلدمان[ - وليس إلى دولة إسرائيل؛ بند 28 الذي سبق ذكره يحدد بوضوح  أن القوة واملسؤولية عن سجل السكان والتوثيق 
في الضفة الغربية وقطاع غزة ستُنقل من احلكم العسكري واإلدارة املدنية إلى اجلانب الفلسطيني". وفي التماس حملكمة العدل العليا 10548/06 

حاج ضد اإلدارة املدنية ملنطقة يهودا والسامرة )لم ينشر 6.9.2007( جاء : ".. وفقا للبند 28 من امللحق املدني لالتفاقية املرحلية بني إسرائيل والسلطة 
الفلسطينية... فإن صالحية املصادقة على لم الشمل في املنطقة هي للسلطة، بشرط مصادقة إسرائيل... لقد حكمت هذه احملكمة املرة تلو األخرى أنه طاملا لم 
يقدم طلب من السلطة الفلسطينية إلسرائيل ال ميكن التدخل بقرارات املدعى عليه، ويجب توجيه الشكاوى بهذا اخلصوص للسلطة....". وفي االلتماس رقم  

7221/08  أبو حمدة ضد دولة إسرائيل )لم ُينشر،13.1.2009( جاء أنه "مبوجب ... االتفاقية املرحلية بني إسرائيل والسلطة الفلسطينية... فإن صالحية 
معاجلة طلبات  لغرض منح اقامة دائمة هي للسلطة الفلسطينية بشرط مصادقة إسرائيل.. فقط إذا توجهت السلطة الفلسطينية إلى إسرائيل، سيكون هناك واجب 

على الطرف املختص هنا مبعاجلة الطلب واتخاذ القرار بشأنه...".  نبقي وجوب فحص مسالة املسؤولية املباشرة املتبقية لدولة إسرائيل، بكونها قوة احتالل، 
أيضا في مجاالت متارس فيها السلطة الفلسطينية صالحيات. ميكن أن جند إشارة إلى أن إسرائيل تواصل حتمل مسؤولية غير مباشرة في مجاالت نقلت 

فيها الصالحيات للسلطة الفلسطينية، في إعالن الدولة املكتوب في الرد للمحكمة في قضية سالمة ، املالحظة 67 أعاله، والتي جاء فيها أنه ال توجد إلسرائيل 
مسؤولية "مباشرة" في املجال املدني. راجع رابط چيشاه-مسلك ]بالعبرية[:                              

www.gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/SawsanSalame/StateResponse18_10_2006.pdf
78      راجعوا مثال البند 49 في الرد االولي للدفاع من قبل املدعى عليهم في االستئناف حملكمة العدل العليا 9132/07  البسيوني ضد رئيس احلكومة ]بالعبرية[ 

  www.gisha.org/UserFiles/File/Legal%20Documents_/fuel%20and%20electricity_oct_07/state_response_2_11_07.pdf ،)1.11.2007(
.  )فيما يلي : كتاب الدفاع من قبل املدعى عليهم في قضية البسيوني (، حيث حتدد فيه دولة إسرائيل حجم واجباتها في مجال نقل البضائع.   

79     راجعوا مثال معاهدة جنيف، البند 23، املالحظة 54 أعاله، وكذلك احملضر األول لهذه املعاهدة، 1977، البند 70 )فيما يلي: احملضر األول ملعاهدة جنيف(.



35

الدائم من أراضي  الموقف الرسمي لدولة إسرائيل بأنه منذ اللحظة التي أنهت فيها إسرائيل تواجدها البري 
قطاع غزة، فإنها أنهت االحتالل في القطاع. وعليه، فقد تغير أيضا المعيار الملزم لها، حتى في مجاالت لم تنته 
فيها سيطرتها، مثل حركة عبور البضائع. وفقا لهذا الموقف فإنه عندما ُتَسلّم السيطرة بصورة كبيرة ولكن 
جزئية، عبر "خطة االنفصال" مثال، فإن واجبات إسرائيل تقف عند الحد األدنى من المعايير المحددة في قوانين 
القتال، بما في ذلك في المجاالت التي لم تتغير فيها السيطرة إطالقا. يحق إلسرائيل بموجب هذا الموقف أن 
تمارس نفس الصالحيات السلطوية التي تتمتع بها منذ العام 1967، أي أن تقرر َمن وما يدخل أو يغادر قطاع 
ن انتقال  غزة، بشكل يحول دون أي إمكانية لتطور إنساني واقتصادي، طالما بقيت إسرائيل الطرف الذي يمكِّ

"بضائع ضرورية لبقاء السكان المدنيين"80 وتنقل األشخاص في "حاالت إنسانية استثنائية".81 

الطابع  ذات  السيطرة  بين  يربط  الذي  اإلنساني  الدولي  القانون  جوهر  على  االلتفاف  التوجه  هذا  يحاول 
إتاحة  الطابع السلطوي )مثل  السلطوي )مثل تنظيم حركة تنقل السكان والبضائع( وبين المسؤولية ذات 
الفرصة إلدارة حياة سوية، طالما تعلق األمر بحرية الحركة والتنقل(. وتصح هنا أقوال روبرتس حين أشار 
اتفاق سالم أو حالة من هزيمة قوة االحتالل، يصعب تحديد متى ينتهي االحتالل، وكل  أنه في غياب  إلى 
محاولة لتحديد تاريخ معين - قد تفوت الطابع التدريجي الذي تنقل فيه الصالحيات من قبل قوة االحتالل.82  
خفض سقف التزامات دولة إسرائيل فيما يتعلق بتنظيم حركة معابر غزة، دون أن يطرأ تغيير جوهري على 
إسرائيل بصالحيات  فيه  متوازٍ، تمسك  إلى وضع غير  لغزة، سيؤدي  الحركة  قنوات  غالبية  سيطرتها على 
ذريعة  هي  السيطرة  لتلك  المعلنة  الذريعة  كانت  إذا  )حتى  المدنيين  السكان  حياة  بتنظيم  تتعلق  سلطوية 
أمنية(، لكنها في الوقت نفسه ملتزمة بنفس الحد األدنى من الواجبات التي تدين بها أالطراف المتواجدة في 

مواجهة عسكرية، والتي تسيطر بشكل مؤقت على معبر ما بهدف تحقيق هدف عسكري محدد. 

السيطرة  فيه  تحققت  الذي  الطابع  بها:  الخاص  السياق  السيطرة  وسائل  تحليل  من  نستثني  أن  يمكن  ال 
الضغط83  )ممارسة  السيطرة  وتطبيق  ممارسة  طريقة  من  القصد   ،)1967 عام  عسكري  لصراع  )نتيجة 
 – اإلسرائيلي  للنزاع  المحدد  السياق  وأيضا  محددا(  عسكريا  هدفا  وليس  – سياسية"84  "أمنية  أهداف  أو 
على  السيطرة  تتّم  أن  مثال،  يمكن  الطرفين.  لكال  المنطقة   على  بالسيطرة  المتعلقة  والمطالب  الفلسطيني 
المياه اإلقليمية في إطار حصار بحري. كما يمكن أيضا منع حركة الطيران الجوي كخطوة قتالية حربية. 
ولكن إذا فحصنا السياق أيضا، أي سيطرة متواصلة في البحر والجو على مدار أكثر من أربعة عقود، سيكون 
أصعب علينا أن نتطرق إلى هذه الخطوة كخطوة قتالية حربية أو كمحاولة لتحقيق هدف عسكري مؤقت، 
تنطبق عليه مقاييس "الحد األدنى" المنصوص عليها في قوانين الحرب. من الصعب التطرق إلى "تنظيم 
حياة مدنية" مثل تحديد أنظمة التنقل، جباية الضرائب، مراقبة الحدود، تحديد َمن هو "مواطن فلسطيني" 
التنظيم والبناء وما شابه ذلك، كخطوة قتالية  التحتية، تحديد أنظمة  البنى  وأين يحق له أن يسكن، تنظيم 

80      كتاب دفاع املدعى عليهم في قضية البسيوني ، املالحظة 78 أعاله، البند 73. 

81      راجعوا مثال البند 41 لرد الدولة بشأن شريف، املالحظة 10 أعاله، حيث صاغت وزارة األمن املعيار إلعطاء حق عبور سكان فلسطينيني من غزة وإليها.  

Roberts, Transformative Military Occupation      82، راجع املالحظة 38 أعاله، صفحة 616-617.

83      راجعوا مثال تصريحات مسؤولني كبار في وزارة الدفاع: حنان غرينبيرغ، "إسرائيل تدرس تقليص نقل البضائع إلى غزة"، Ynet  ,23.9.2008 , ]بالعبرية[ 

 www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3600973,00.html.
البحري  احلادث  لفحص  العامة  اللجنة  أمام  عرض  شرائح(،  )عرض  غزة"  قطاع  جتاه  املدنية  "السياسة  املناطق،  في  احلكومة  عمليات  تنسيق  مثال،  راجعوا      84

املدنية  السياسة  مبادئ   15 صفحة  في  تعرض  ]بالعبرية[  .www.turkel-committee.gov.il/files/wordocs/dangot.pptت   ،31.5.2010
جتاه قطاع غزة، التي تشمل "الفصل بني يهودا والسامرة وبني قطاع غزة كحاجة أمنية- سياسية".    
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إذا كان هناك هدف عسكري للتحكم بالحدود، فهو أيضا، ذو طابع مدني، بحيث أن الجهات  حربية. حتى 
المسؤولة عن "نسيج الحياة" داخل الجيش هي من يتولى عمليات تنظيم التجارة والتنقل، كما كان الحال 
منذ العام 1967. نتحدث هنا عن صالحيات ُتمارس على أساس دائم، بواسطة أنظمة إدارية تنظم حياة سكان 
قطاع غزة. ال يدور الحديث عن سيطرة مؤقتة هدفها تحقيق غاية عسكرية، مثل احتالل منطقة أو إخضاع 
ليست كافية لوصف وتنظيم  أنها  إال  القتال تسري هنا  أن قوانين  الرغم من  المثال. على  عدو على سبيل 
شبكة العالقات بين دولة إسرائيل وبين سكان قطاع غزة. مقياس "الحد األدنى" الذي يفرضه القانون الدولي 

اإلنساني على حاالت قتال ال يالئم وضعا مستمرا من التحكم بالحياة المدنية وتنظيمها.     

يدعم كل ما ذكر أعاله االدعاء بأن قوانين االحتالل، وتحديدًا المعيار الذي ينص عليه البند 43 من أنظمة الهاي 
الدولية، هي اإلطار المناسب لفحص مدى مسؤولية دولة إسرائيل في قطاع غزة وفًقا لمدى سيطرتها. 

باإلضافة لهذه الواجبات، تسري على إسرائيل كذلك قوانين مرحلة ما بعد االحتالل وقوانين حقوق اإلنسان، 
كما سنفصل ذلك في الفصل الثالث والرابع. األطراف األخرى التي تمارس السيطرة، أي السلطة الفلسطينية 
وحكومة حماس، ملزمة هي األخرى بواجبات والتزامات تجاه سكان قطاع غزة بموجب قوانين حقوق اإلنسان 

والقانون اإلنساني التي سنسهب في الحديث عنها في الفصل الخامس.85 

19 أعاله،  من يحمل مفاتيح معبر رفح؟ املالحظة  85     بالنسبة لإلطار املعياري الذي يسري على حكم حماس وعلى السلطة الفلسطينية، راجعوا چيشاه-مسلك، 

صفحات 135-138. 
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الفصل الثالث :
واجبات مرحلة ما بعد االحتالل

ادعينا في الفصل السابق أنه طالما واصلت إسرائيل التمسك بأوجه هامة للسيطرة على قطاع غزة وممارستها 
طبقا الحتياجاتها ووفقا العتباراتها، فإنها تظّل ملزمة بواجبات تجاه سكان غزة، بموجب قوانين االحتالل. مع 
ن عناصر أخرى تولّي  ذلك، هناك كما بيّنا، مجاالت تنازلت فيها إسرائيل عن سيطرتها على غزة، بشكل يمكِّ

هذه الصالحيات أو جزء منها. السؤال هو ما مدى مسؤولية إسرائيل عن هذه المجاالت. 

نتطرق في هذا الفصل إلى مذهب مكّمل، يلقي على إسرائيل واجبات متواصلة تجاه قطاع غزة، في مجاالت 
بترجمة  )أو   jus post bellum قديم يسمى  نتحدث عن مذهب  إسرائيل عن سيطرتها.  فيها  تنازلت 
مباشرة "عدل ما بعد الحرب" أو "قوانين مرحلة ما بعد النزاع"( والذي أثار اهتمام باحثين كبار مجددا في 

السنوات األخيرة في مجال الفلسفة السياسية والقانون الدولي. 

Jus post bellum هو الضلع الثالث في نظرية الحرب العادلة )Just War Theory( إلى جانب قواعد 
الخروج للحرب وقوانين القتال. يقول المنطق األساس في هذا المثلث الذي يقترح نظرية الحرب العادلة ان: 
إذا كان هناك سبب شرعي لشن الحرب )وفق المبادئ التي تبرر الخروج للحرب – jus ad bellum(، وإذا 
أديرت الحرب بشكل عادل )بموجب قوانين القتال – jus in bello(، فيجب أن تقود الحرب إلى نتيجة عادلة 
)jus post bellum(. طّور "هوغو جروتيوس"، الذي يعتبر أحد مؤسسي القانون الدولي، في القرن أل� 17 
مفاهيم قوانين مرحلة ما بعد الحرب، التي تعتمد على أسس العدل الطبيعي. وفي وقت الحق، في القرن أل� 
19 ربط عمانويل كانط بين "قانون ما بعد الحرب" وبين مبادئ جوهرية للعدل واإلنصاف واحترام السيادة 

وحدود اإلجراءات العقابية.86 

في القرنين ال�19 وال� 20 أهِمل فرع  ال� jus post bellum مقارنة بالفرعين اآلخرين، في الكتابة عن القانون 
الدولي اإلنساني، وخالفا لهما لم يحظ بعملية تدوين. يكمن أحد األسباب الرئيسية لذلك في اإلدراك المزدوج 
للحرب والسلم باعتبارهما نماذج معيارية مختلفة ومنفصلة، وهو إدراك ال يتناسب مع الواقع الحديث وال 

طابع النزاعات في العالم اليوم.87

Carsten Stahn, Jus Post Bellum: Mapping the Discipline)s), 23 AM. U. INT'L L. REV. 311, 314 )2008)   86

.)Stahn, Mapping the Discipline)s) :فيما يلي)
87   نفس املصدر.
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الخالف،  موضع  التدخل،  خلفية  على  والعشرين،  ألحادي  القرن  في  الفرع  بهذا  المتجدد  االهتمام  نشأ 
مسؤوليته  أن  األمريكي  الجيش  إدراك  ضوء  وعلى  وأفغانستان،  العراق  في  األمريكية  المتحدة  للواليات 
القانون  باحثو  حاول  لالحتالل.  الرسمي  االنتهاء  مع  تنتهي  ال  المناطق  هذه  في  المدنيين  السكان  تجاه 
أن يفحصوا ما هي الواجبات القانونية الملقاة على القوة المحتلة في مراحل انتقالية مركبة في مثل هذه 
تنقل بعد بشكل  لم  لكنها  أو جزء منها،  السيطرة  بما فيها حاالت تنازلت فيها قوة االحتالل عن  الحاالت، 

كامل وفعال لمرجعية سيادية شرعية. 

 Temporary power( إن القانون الدولي اإلنساني مبني بشكل يمكنه من معالجة فراًغا مؤقتا فقط للحكم
vacuum(، بعد انتهاء نزاع، بل وحتى هذا يعتبر عام للغاية، باالعتماد على مبادئ قانونية أساسية وليس 
على قواعد محددة تالئم الحاالت االنتقالية.88 هنا، يأتي إذا دور قوانين ما بعد النزاع أو ما بعد االحتالل. يوفر 
مذهب "ما بعد االحتالل" وجهة نظر مختلفة وهامة لفحص منظومة الواجبات والحقوق لمختلف األطراف 
في المرحلة االنتقالية. أوال وقبل كل شيء، ألنه  يسلم بوجود مرحلة كهذه.89 يفترض مذهب مرحلة ما بعد 
االحتالل أو ما بعد النزاع وجود استمرارية بين المواجهة وبين السالم، وأيًضا بين االحتالل وبين التطبيق 
الكامل للسيادة القانونية. من هنا، فإن من شأن هذا المذهب أن يوفر إطارا مالئما لفهم واجبات إسرائيل تجاه 

قطاع غزة، خاصة في المجاالت التي تنازلت فيها إسرائيل عن سيطرتها.  

تملك  ال  التي  المجاالت  في  حتى  غزة،  سكان  تجاه  واجبات  تحمل  إسرائيل  تواصل  المذهب،  لهذا  وفقا 
عليها سيطرة مباشرة، بل وحتى انطالقا من فرضية أنها لم تعد تحتل قطاع غزة إطالقا، وذلك لفترة زمنية 
العراق  )في  المتحدة  للواليات  الفعلية  الممارسة  في  موجود  المبدأ  هذا  عنها.90  السيطرة  رفع  بعد  محددة 
حتى  البسيوني،  قضية  في  العليا  المحكمة  قرار  في  وحتى  بل  القانونية.91  األدبيات  وفي  وأفغانستان(، 
لو لم تذكر المحكمة هذا المذهب بإسمه.92 نتطّرق فيما يلي باقتضاب لإلطار المعياري لمذهب "ما بعد 
االحتالل" والمبادئ الموجهة له، التي بمقدورها أن تساعد في فهم طبيعة الواجبات التي تدين بها إسرائيل 

لسكان قطاع غزة، وحجم هذه الواجبات. 

g,Stahn, Mapping the Discipline)s)  88املالحظة 86  أعاله، ص 328-331.  يوفر القانون الدولي نقاشا محدودا جدا في العمليات التي تقع بعد 

خمود النزاع املسلح. االحكام 41-32 من أنظمة الهاي توفر األوامر االساسية ذات الصلة، إال أنها في غالبيتها غير قابلة للتطبيق في النزاعات احلديثة. غياب أوامر 
قانونية مفصلة، مالئمة حلاالت االنتقال من نزاع مسلح إلى تسوية دائمة، يعزز الشعور بأن نتائج النزاع تعكس "عدل املنتصرين". راجع  :  

  Major Richard P. DiMeglio, The Evolution of the Just War Tradition: Defining Jus Post Bellum, 186 MIL. L. REV. 116, 131 )Winter 2005).
)DiMeglio :فيما يلي(

بل  فحسب  احلرب  بعد  ما  إصالحات  في  التدخل  فقط  ليس  "عادلني"  حملتلني  يحق  العادلة،  احلرب  مجال  في  مرجعا  يعتبر  الذي   ،Michael Walzer وفق   89

 Dr. Eric De Brabandere, The Responsibility for Post-Conflict Reforms: إنهم ملزمون )أخالقيا( بالقيام بذلك. جاء أيضا في: 
 A Critical Assessment of Jus Post Bellum as a Legal Concept, 43 VAND. J. TRANSNAT'L L. 119 )January, 2010),

 .footnote 55
 ،16-18 أعاله، ص   40 املالحظة   ،Shany, The Law Applicable to Non-Occupied Gaza 46 أعاله،  املالحظة   ،  Benvenisti راجعوا  90

Rubin، املالحظة 47 أعاله.
 Inger Österdahl & Esther van Zadel, What Will Jus Post Bellum Mean? Of New Wine and Old Bottles, 14 J.  91

 Carsten Stahn, ‘Jus Ad Bellum’, ‘Jus In Bello’  ؛)Österdahl & van Zadel :فيما يلي(  CONFLICT & SECURITY L. 175 )2009)
 ... ‘Jus Post Bellum’? - Rethinking the Conception of the Law of Armed Force, 17 EUR. J. INT'L L. 921, 927-8

(November, 2006(.  ملراجعة النقد القائل بأن مذهب ما بعد االحتالل ال يجدد، وإمنا يجمع االلتزامات القائمة حتت عنوان واحد راجعوا: 
 Eric De Brabandere, The Responsibility for Post-Conflict Reforms: A Critical Assesment of Jus Post Bellum as

a  Legal Concept, 43 VAND. J. TRANSNAT'L L. 119, 135 )January, 2010)
92  تكتب بينيش رئيسة احملكمة في قضية البسيوني ، املالحظة 43 أعاله في الفقرة 12: "....الواجبات األساسية امللقاة على دولة إسرائيل جتاه سكان غزة تنبع من 

حالة احلرب السائدة بينها وبني منظمة حماس املسيطرة على قطاع غزة؛ هذه الواجبات تنبع ايًضا من حجم سيطرة دولة إسرائيل على املعابر بينها وبني قطاع غزة؛ 
وأيضا من الوضع الذي نشأ بني دولة إسرائيل وبني أراضي قطاع غزة بعد سنوات من احلكم العسكري اإلسرائيلي في املكان، الذي نشأت على أثره لغاية 

اآلن عالقة تبعية شبة مطلقة لقطاع غزة فيما يخص التزود بالكهرباء من إسرائيل" ) التشديد من إضافة – س.ب/ت.ف(. 
          وراجعوا أيضا   Shany, The Law Applicable to Non-Occupied Gaza، املالحظة 40 أعاله، ص 16.
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أ. االمتناع عن الفراغ المعياري وتطبيق مبادئ عامة 

من  بالمدنيين  ذلك  يتعلق  حين  وخاصة  المسؤولية،  في  الفراغ  حالة  من  أساسه  في  الدولي  القانون  ينفر 
السكان. وقد توقع مهندسو القانون الدولي اإلنساني مسبقا هذا النقص فيه وسعوا، من أجل تفادي نشوء 
حالة فراغ معياري - ِقيَمي، إلى تحديد مبادئ أساسية تسري في حاالت غير منتظمة بشكل كامل أو واضح. 
يتطرق بند )Martens Clause( المشهور والذي صيغ للمرة األولى في أنظمة الهاي منذ العام 1899، إلى 

"قواعد اإلنسانية" وإلى "الضمير العام" كمبادئ موِجهة: 

 “Until a more complete code of the laws of war is issued, the High Contracting Parties
 think it right to declare that in cases not included in the Regulations adopted by them,
 populations and belligerents remain under the protection and empire of the principles of
 international law, as they result from the usages established between civilized nations,
from the laws of humanity and the requirements of the public conscience.”93

أدرج البند، في صيغة ملََطفة في أنظمة الهاي، أيضا، من العام 94.1907 كتب الكثير عن بند مارتينز، وطرحت 
  ICJ أل�  أصدرته  الذي  الرأي  في     Shahabuddeenالقاضي حدد  وقد  وداللته.95  هدفه  حول  مختلفة  آراء 

)محكمة العدل الدولية( في مسألة السالح الذري، في هذا السياق أن: 

"In effect, the Martens Clause provided authority for treating the principles of humanity 
and the dictates of public conscience as principles of international law, leaving the precise 
content of the standard implied by these principles of international law to be ascertained in 
the light of changing conditions, inclusive of changes in the means and methods of warfare 
and the outlook and tolerance levels of the international community."96

Hague Convention )II) With Respect to the Laws and Customs of War on Land, July 29, 1899, preamble, T.S. No. 403        93

   "Until a more complete code of the laws of war has been issued, the High Contracting Parties deem it   94

 expedient to declare that, in cases not included in the Regulations adopted by them, the inhabitants and the
 belligerents remain under the protection and the rule of the principles of the law of nations, as they result
 from the usages established among civilized peoples, from the laws of humanity, and the dictates of the

”.public conscience.   )مقدمة، أنظمة الهاي، راجع املالحظة 35 أعاله(. 
 Theodor Meron, The Martens Clause, Principles of Humanity and Dictates of Public Conscience, :95    راجعوا مثال

  .94 Am. J. INt’L L. 78 )2000)
Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, ICJ Rep. 1996 )July 8) )Dissenting  96

    (Opinion of Judge Shahabuddeen  406 ,375.  قررت احملكمة أن - Martens Clause هي عملياً محكمة عرفية دولية، يخضع لها السلوك 
الدوالني )نفس املصدر، ص 405(.
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العام  الدولية، يمكن أن نطبق قواعد اإلنسانية ومطلب تحقيق معايير الضمير  العدل  وفقا لتفسير محكمة 
بغية تأسيس واجب ضمان االهتمام المعقول، في الحاالت التي تعتبر ضمن مرحلة ما بعد االحتالل.97 ولكن 

ماذا يشمل بالضبط هذا الواجب وما مدة سريانه؟ سنحاول توضيح ذلك فيما يلي: 

 )Residual Responsibility( - ب. المسؤولية المتبقية
إذا كان االحتالل، كمنظومة سيطرة، يسري بدرجات مختلفة، فقد تكون عملية نقل السيطرة أو انتزاعها من 
القوة المحتلة من ِقبل طرف آخر، عملية تدريجية خاصة إذا كان االحتالل متواصال وعميقا، أي أن له تأثير 
كبير على المؤسسات المدنية التابعة للمدنيين المحميين. تبدأ العملية التدريجية بتنازل قوة االحتالل عن 
المحلية،  السلطة  ِقبل  كامل وفعال من  لذلك بشكل  المصاحبة  والمسؤولية  الحكم  بأخذ  السيطرة وتنتهي 
صاحبة السيادة الشرعية. ولكن ماذا عن الفترة البينية؟ على َمن تقع المسؤولية خالل فترة "فراغ السيطرة"؟  

الفترة  تطال  واجبات  المحتلة  القوة  على  تفرض  االحتالل  قوانين  أن  بينبيستي  أيال  البروفيسور  يدعي 
إنهاء  السوية98 خالل عملية  والحياة  العام  النظام  استمرار  استطاعتها  أن تضمن قدر  المستقبلية وتلزمها 
الواجبات،  ُيشتق حجم هذه  المحلية.  للسلطة  نهائيًا  السيادة  انتهائه، لحين تسليم  بعد  االحتالل ومباشرة 
حسب ادعاء بينبيستي، من مدى استمرارية االحتالل، ومن حجم تدخل قوة االحتالل في إدارة المؤسسات 
كانت  كلما  المحتلة،  للقوة  المدنيين  السكان  حياة  تبعية  اتسعت  كلما  للسكان.  اليومية  والحياة  المدنية 

مسؤولية القوة المحتلة خالل الفترة االنتقالية أكبر.99 

تم التعبير عن مفهوم مشابه للتوجه المذكور اعاله في قضية البسيوني، حيث تطرقت المحكمة العليا إلى 
مسألة التبعية لالحتالل الذي أوجدته إسرائيل في قطاع غزة والخدمات المدنية فيها على امتداد أربعة عقود 
من االحتالل- كأحد مصادر الواجبات المتواصلة الملقاة على إسرائيل تجاه قطاع غزة.100 هذا باإلضافة إلى 
الواجبات الملقاة على عاتق إسرائيل بفعل قوانين االحتالل، طالما استمر الصراع، وبموازاة الواجبات المشتقة 
يبقى  أنه عندما  أي  الحدود والمعابر.101  السيطرة على  المجاالت، مثل  المتواصلة في جزء من  من سيطرتها 
السكان المدنيون متعلقون بقوة االحتالل حتى بعد أن أزالت األخيرة سيطرتها، فإن القوة المحتلة تواصل تحمل 

المسؤولية تجاه السكان المدنيين في المجاالت التي ظل السكان المدنيون فيها متعلقون بقوة االحتالل. 

وفقا لبروفيسور يوفال شاني، فإنه على الرغم من أن المحكمة لم تفّصل في قضية البسيوني ما هو المصدر 
المعياري لتلك الواجبات المشتقة من التبعية لالحتالل، فإنه من المحتمل أن تكون المحكمة أرادت أن تلّمح إلى 
أن إسرائيل فشلت على مدار سنوات االحتالل المتواصل لقطاع غزة في تمكين تطوير قدرات محلية، وعليه، 
فإنها تتحمل مسؤولية قانونية إلصالح مواضع الخلل.102 وبموجب شاني، فإنه حتى لو سلمنا بوجود مسؤولية 

مرحلة ما بعد االحتالل، فإنه من الصعب التمييز كيف يمكن أن نترجمها إلى واجبات قانونية عينية ومحددة.

 -Corfu Channel )United Kingdom of Great Britain and Northernمحمة العدل الدولية( في(  ICJ ال�  ِقبل  97    مبدأ مشابه طبق من 

.Ireland v. Albania) )merits), Judgment, I.C.J. Rep., 1949 )Apr. 9), 4, 22  
98    وفق مفهومهم مبوجب البند 34 من أنظمة الهاي، املالحظة  35  أعاله. 

Benvenisti    99، املالحظة 46 أعاله، ص 9.

100    قضية البسيوني، املالحظة 34 أعاله، البند 12.  

101     نفس املصدر.

Shany, The Law Applicable to Non-Occupied Gaza    102، املالحظة 40 أعاله، ص 16.
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طابور في محطة وقود في مدينة غزة                تصوير: محمد عزايزة/ چيشاه- مسلك ، 3.2.11

من شأن التحليل الذي يقترحه بنيامين روبين أن يساعد في "تحديد" واجبات "الُمحتّل المنسحب" وفي 
المتبقية  المسؤولية  تحمل  تواصل  االحتالل  قوة  أن  روبين  يدعي  المسؤوليات.  هذه  سريان  مدة  تحديد 
)Residual responsibility(  التي ال يتحملها أحد )من األطراف األخرى( عن السكان المدنيين في األرض 
القيام  قادرا على  المنطقة  الشرعي على  السيادة  يكون صاحب  أن  إلى  االحتالل،  انتهاء  بعد  المحتلة حتى 
بكامل الواجبات التي كانت ملقاة قبله على عاتق االحتالل، أو إلى أن يكون باإلمكان الحسم بأن عدم القيام 
بالواجبات نابع من فشل صاحب السيادة الشرعي وليس نابعا من ممارسات االحتالل خالل فترة االحتالل 
أو مع زواله.103 وفقا ألقوال روبين فإن إلقاء المسؤولية المتبقية على قوة االحتالل السابقة مشتقة من منطق 
قوانين االحتالل، التي تسعى لتفادي حالة فراغ في السلطة أو المسؤولية. لهذا السبب تنص قوانين االحتالل 
أنه ابتداء من لحظة بدء االحتالل، تنتقل كامل المسؤولية التي كانت ملقاة على عاتق صاحب السيادة إلى 
القوة المحتلة. في المقابل، فإنه مع انتهاء االحتالل، فقد ال يتوفر بالضرورة حكم سيادي بمقدوره أن يأخذ 
على عاتقه كامل عبء الحكم، ويكون خطر نشوء فراغ في المسؤولية أكبر بكثير. لذلك هناك حاجة  لفرض 
المسؤولية المتبقية على االحتالل إلى أن يكون واضحا أن صاحب السيادة قادر على تحمل العبء.104 مقابل 
الذي  االختبار  وصف  يمكن  فإنه  االحتالل،  بداية  لتحديد  مؤشرا  يشكل  الذي  الفعلية"  "السيطرة  اختبار 

يقترحه روبين باختبار "نزع السيادة الفعلية".  

Rubin     103 ، املالحظة 47 أعاله، الصفحات  556-558،553 .

104     نفس املصدر، 550-551.



42

التي تلي االحتالل،  الفترة  أيًضا في  المتعلق بمواصلة سريان قوانين االحتالل  للمنظور  أثرا  يرصد روبين 
لمعاهدة  األول  الملحق االضافي  3 )ب( في  البند  في مرحلة ما بعد االحتالل )Post Occupation(، في 
جنيف، والذي حدد صراحة أن المواثيق والمالحق تبقى سارية المفعول في حاالت معينة حتى بعد انتهاء 
انتهى  فقد  الثانية.  العالمية  الحرب  نهاية  في  ألمانيا  احتالل  حالة  إلى  أيضا،  روبين،  يحيلنا  االحتالل.105 
االحتالل مع إخضاع ألمانيا، ومع ذلك أبقيت أنظمة الهاي سارية المفعول على دول الحلفاء، بصورة جزئية 
 ،2004 األمن في حزيران  الصادر عن مجلس   1546 القرار  أن  يدعي روبين  لذلك،  باإلضافة  األقل.106  على 
والذي شكل القوة الدولية في العراق، هو تطبيق عملي حديث، يعكس المنظور القائل بأن االحتالل يجب أن 
يواصل تحمل المسؤولية والواجبات تجاه السكان المدنيين في المنطقة الخاضعة لالحتالل، إلى أن تتمكن 

السلطات المحلية من ممارسة سيادتها بصورة مستقلة.107 

إذا، فإن المصدر المعياري المؤِسس لواجبات المحتل المنسِحب وفق نظرية المسؤولية المتبقية، هو البند 43 
من أنظمة الهاي، والذي يشتمل على واجب ضمان حياة مدنية سوية على األرض.108 مفهوم أن سريان هذه 
الواجبات بعد االحتالل مختلف عن سريانها خالل االحتالل. فواجب تمكين وتسيير حياة سوية وواجبات أخرى 
لن يسري بشكل جارف بعد تنازل االحتالل عن السيطرة، وإنما فقط في الحاالت والحجم المطلوب وفقا للظروف 
الواقعية ذات الصلة. يجب أن نأخذ بالحسبان، في هذا السياق، مدى تطبيق قوة االحتالل لواجباتها خالل الفترة 
التي كانت السيطرة فيها بأيديها؛109 مدة السيطرة وعالقة االعتماد والتبعية التي تخلّفها لدى السكان الواقعين 
تحت االحتالل، حتى بعد انتهاء هذه السيطرة أو نقلها؛110 المدة الزمنية التي مرت منذ انتهاء السيطرة؛ القدرة 
الواقعية للقوة المحتلة المنسحبة في تطبيق واجباتها؛111 وأخيرا، الى أي مدى يكون التعلق بالمحتل المنسحب 

ا من فشل الحكم السيادي الجديد باالضطالع بواجباته تجاه السكان المدنيين.112 نابًعً

ففي سياق تزويد غزة بالكهرباء مثال، والذي كان في صلب النقاش في قضية البسيوني، حددت المحكمة أنه 
في ضوء العالقة التاريخية وعالقة التبعية التي نشأت، فإن إسرائيل ملزمة بواجب االهتمام بتزويد قطاع غزة 
بالكهرباء. وذلك بواسطة خطوط الكهرباء الرئيسية الممتدة من إسرائيل إلى قطاع غزة، وكذلك بواسطة السماح 
بدخول كميات كافية من السوالر الصناعي لمحطة توليد الطاقة.113 ال يعلل قرار الحكم لماذا يفرض، مجرد 
التعلق بإسرائيل لغرض تزويد الكهرباء، واجب توفير الكهرباء، ولكن من المحتمل أن تكون المحكمة أخذت 
باالعتبار فشل إسرائيل في االلتزام بتلك الواجبات المتعلقة بالمستقبل، التي تطرق إليها بينبينستي، مثل واجب 
تطوير شبكة كهرباء مستقلة في قطاع غزة، على مدار العقود األربعة من السيطرة اإلسرائيلية المباشرة عليها.114 

3 )ب(: "يتوقف سريان املعاهدات وهذا احملضر، في مناطق أطراف النزاع، مع االنتهاء العام للعمليات         79 أعاله، البند  105     احملضر األول ملعاهدة جنيف، املالحظة 

العسكرية، وفي حالة أن املناطق محتلة، مع انتهاء االحتالل، باستثناء حاالت تتعلق بأشخاص  سيتم اإلفراج عنهم أو إعادتهم لوطنهم أو توطينهم من جديد في وقت     
الحق. يستمر هؤالء األشخاص باالستفادة من أوامر املعاهدات وأوامر احملضر ذات الصلة إلى أن يتم اإلفراج عنهم وإعادتهم إلى وطنهم أو توطينهم من جديد نهائيا".

Rubin     106، املالحظة 47 أعاله، ص 554. 

107  نفس املصدر، ص 551.

  "The authority of the legitimate power having in fact passed :108   نفس املصدر، ص 553. البند 34 من أنظمة الهاي، املالحظة 35 أعاله، حتدد

   into the hands of the occupant, the latter shall take all the measures in his power to restore, and ensure, as far as
  possible, public order and safety, while respecting, unless absolutely prevented, the laws in force in the country".

Shany, The Law Applicable to Non-Occupied Gaza     109، املالحظة 40 أعاله، ص 16.

Benvenisti     110، املالحظة 46 أعاله، ص 9.

111     قضية البسيوني، املالحظة 43 اعاله، فقرة 12. 

Rubin     112 ، املالحظة 47 أعاله، ص 558،556.

113      قضية البسيوني، املالحظة 43 أعاله. نؤكد أن السوالر والكهرباء غير ممولني من إسرائيل وإمنا من ِقبل السلطة الفلسطينية.  

114  نشير إلى أن جمعية چيشاة قدمت التماسا حملكمة العدل العليا في إطار قضية البسيوني بادعاء أن الواجبات التي تدين بها دولة إسرائيل جتاه قطاع غزة ال تتيح 

لها أن تقيّد دخول الوقود والكهرباء، إال ألسباب أمنية عينية )مثل خطر يهدد معبر الوقود(. قررت محكمة العدل العليا أنه ميكن حتديد الكمية التي تسمح إسرائيل 
للسلطة الفلسطينية شراءها ونقلها لغزة، طاملا تسمح هذه الكميات املطلوبة بتوفير "االحتياجات اإلنسانية". نحن ال نوافق على التطبيق العملي للبت بشأن هذا املبدأ 

في قرار احلكم وندعي أن املقياس الذي يحدد الكمية هو املقياس الذي يوفر "حياة سوية" وفق البند 43 من أنظمة الهاي.    
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ج. مبدأ اإلعادة والتعويض

بعد  ما  قوانين مرحلة  المشتقة من  الواجبات  ُيساعد في تحديد طبيعة  أن  قانوني إضافي من شأنه  مبدأ   
 Michael الذي يتطرق إليه عالم الالهوت البروفيسور ،)Restoration( االحتالل وحجمها، هو مبدأ اإلعادة
Schuck في سياق مرحلة ما بعد الحرب. تشتق من هذا المبدأ واجبات المنتصر في الحرب بالعودة إلى ميدان 
القتال وإزالة الوسائل القتالية، مثل األلغام والقنابل، وذلك لمنع وقوع إصابات إضافية بعد انتهاء المعارك. 
يطلب من المنتصرين، في حاالت معينة، أن يساعدوا في إعادة بناء البنى التحتية المدنية للطرف المهزوم أو 
ذلك الواقع تحت االحتالل.115 يعطي Himes تفسيرا واسع النطاق ألقوال Schuck ويقترح فرض واجب بناء 
ل مبدأ اإلعادة، بواسطة توسيع  البنى التحتية والمؤسسات المدنية. يدّعي هيمس أن إقامة مجتمع مدني يكمِّ
الكهرباء،  الشوارع،  مثل  المادية  التحتية  البنى  فقط  ليس  ليشمل  أساسية"  مدنية  تحتية  "بنى  المصطلح 
واالتصاالت، وإنما أيضا، البنية االنسانية المطلوبة لبناء نسيج اجتماعي – ثقافي - اقتصادي.116 وعلى غرار 
ه في فهم فكرة "المسؤولية المتبقية" )Residual Responsibility( ، فقد قيل هنا أيضا، أن  المبدأ الموجِّ
واجب "اإلعادة" مشتق من مدة االحتالل وعمقه، أي من مدى تأثيره على وجود وأداء مؤسسات مدنية. ولكن 
واجب االعادة غير متعلق أو مرهون بشرعية االحتالل نفسه.117 في حاالت احتالل طويل األمد، كما هو الحال 
في قطاع غزة، فمن الصعب تقدير كيف كان يمكن أن يتطور المجتمع المدني، االقتصاد، والبُنى التحتية لو 

لم يكن هناك احتالل، وعليه من الصعب تحديد ما مدى تأثير االحتالل على وجود وأداء هذه المؤسسات.  

تم فصل المناطق المحتلة عن دولة إسرائيل لفترة محدودة نسبيا دامت 19 عاًما )بين العام 1948 ولغاية 1967، 
ذلك أن غزة وإسرائيل والضفة الغربية كانت لغاية العام 1948 وحدة جغرافية واحدة ضمن فلسطين االنتدابية( 
وتم "توحيدها" من جديد تحت الحكم اإلسرائيلي طيلة 44 عاًما. في هذا السياق، نحن نرى أن المعيار لتحديد 
واجبات إسرائيل تجاه السكان المدنين المحميين يجب أن ُيحدَد تبعا لدرجة تطويرها لمؤسساتها المدنية في 
أراضيها السيادية. مفهوم أنه في المكان الذي تأخذ فيه أطراًفا أخرى جزءا من السيطرة أو صالحية لتفعيل هذه 
السيطرة، فإن المسؤولية عن تطبيق هذا المقياس تكون مشتركة لهم أيضا. إضافة لذلك، فإن المعيار قد يتغير 
ويتقلّص في حال تم نقل جزء كبير من السيطرة من قوة االحتالل لطرف آخر، خالل فترة االحتالل، وكان هذا 

الطرف مسؤوال عن سبب عدم تطوير المؤسسات المدنية  الخاضعة لسيطرته. 

إذا عدنا إلى المبادئ العامة للقانون الدولي اإلنساني الواردة في بند مارتينز، فيمكن االدعاء أن قواعد اإلنسانية 
واإلنصاف تلزم القوة المحتلة أال تخلّف وراءها، على األقل، وضعا أسوأ مما كان قبل تدخلها. وإنما كما ذكرنا، 
في حاالت من االحتالل المتواصل، يصعب تحديد كيف كانت األمور ستتطور لوال وقوع االحتالل، ولذلك ال 

يكون واضحا دائما، ما هو المقياس المناسب لتحديد حجم مسؤولية المحتل.  

DiMeglio    115، املالحظة 88 أعاله، ص 137. 

 "The principle of establishing a civil society complements the principle of restoration by extending ‘basic    116

 infrastructure’ to include not just the material infrastructure of roads, electricity, and communication but the
 human infrastructure for peaceful communal life, such as police and judicial functions."

           راجعوا:   Kenneth R. Himes, The Case of Iraq and the Just War Tradition, [Dec. 3, 2002], www.jknirp.com/himes2.htm؛  
  Bartram S. Brown, Intervention, Self-Determination  : املالحظة 91 أعاله، ص 181، وأيضا ،Österdahl & van Zadel  راجعوا ايًضا

 ،Democracy and the Residual Responsibilities of the Occupying Power in Iraq
.11 U.C. DAVIS J. INT'L L. & POL'Y 23, 50 ) fall 2004)

Brown     117، ص 50-51.
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د. مسؤولية الدول عن انتهاك القانون الدولي 

مسائل  عن  مستقلة  النزاع  بعد  ما  مرحلة  في  الواجبات  أن  يقضي  والذي   أعاله،  المذكور  للموقف  خالًفا 
الدولي،  للقانون  انتهاكات  بشأن   )state responsibility( الدول"  "مسؤولية  مبدأ  فإن  والعدل،  الذنب 
يربط بين شرعية النزاع والعمليات التي تتم في إطاره، وبين المسؤولية الناتجة عن تلك العمليات.118 وفقا 
لتوجه بروفيسور بينبينستي، فإن فشل أو تقصير المحتل، خالل مرحلة االحتالل، في اتخاذ خطوات يتوقع 
ضرورتها مستقبال، قد تلقي عليه واجبات في فترة ما بعد االحتالل، طبقا لمبادئ مسؤولية الدول.119 تنفيذ 
هذه الواجبات، متعلق، مرة أخرى، بظروف االحتالل وطرق إنهائه. ويكون التعويض الذي على المحتل السابق 
تقديمه مرتبطا بطبيعة الحال، بالخدمات التي وفرها أو كان من المفروض أن يوّفرها خالل فترة االحتالل، 

وستشمل على األقل الخدمات األساسية المطلوبة لتوفير حياة مدنية سوية.120 

ونذكر هنا على سبيل المثال، الميناء البحري والمطار- 
في  خاصة  ضروريتان،  مدنيتان  مؤسستان  وهما 
منطقة مثل قطاع غزة، حيث طرق الوصول البرية إليها 
اآلخر  بالطرف  أساسي  بشكل  ومتعلقة  جدا  محدودة 
اتفاقية  في  التزمت  إسرائيل  إن  بل  إسرائيل.   - للنزاع 
لكنها  جوي،  وميناء  بحري  ميناء  إقامة  بإتاحة  أوسلو 
فقد   - الثانية  االنتفاضة  انطالق  مع  كليهما  دمرت 
دمرت منشآت كانت اقيمت في الموقع المفترض إقامة 
الميناء البحري فيه، أما الميناء الجوي فقد قصف بعد 
إقامة  أن إسرائيل تمنع  بما  ثالث سنوات من تدشينه. 
واجباتها  بذلك  وتخرق  احتاللها،  فترة  خالل  الموانئ 
إسرائيل  فإن  االحتالل،  قوانين  وفق  عليها  المفروضة 
والجو،  البحر  عن  سيطرتها  ونزع  االحتالل  إنهاء  بعد 

تبقى ملزمة بتمكين سكان قطاع غزة من استخدام موانئها 

لفترة انتقالية، بل ويمكن االدعاء أن إسرائيل ستكون ملزمة بضمان إقامة موانئ بحرية وجوية في غزة، في 
إطار مسؤوليتها عن فشلها وتقصيرها في تطوير قناة مواصالت عبر البحر والجو.   

طبقا  ستُحدَد  االحتالل،  بعد  ما  مرحلة  قوانين  من  المشتقة  إسرائيل  دولة  واجبات  حجم  فإن  لإلجمال، 
الواجبات الضروري توقعها  لقوانين االحتالل، وتحديدًا  السيطرة؛ مدى قيامها بتطبيق واجباتها وفًقا  لمدة 
للمستقبل؛ التبعية المتبقية بإسرائيل؛ وأيضا سلوك )او فشل( أطراف أخرى لها سيطرة على نفس المناطق. 

 ،)P.C.I.J. )Ser. A) No. 17, at 29, 1928( إلى قرار محكمة العدل الدولية الدائمة )نفس املصدر، ص  58-59. يحيل براون القارئ ) في املالحظة 112  118

 “…it is a principle of international law, and even a general conception of law, that any أن  هناك  وقررت احملكمة 
 Draft Articles on أل�  بنود  أيضا  "breach of an engagement involves an obligation to make reparation. كذلك حتدد 

.Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, 2001 Y.B. Int'l L. Comm'n,  vol. II )Part Two)
Benvenisti  119 ، املالحظة 46 أعاله، ص 12. 

.)”basic subsistence“( في ص 13، الذي يتطرق لواجب توفير شروط معيشة أساسية ،Benvenisti  120  قارنوا مع

إن حجم واجبات دولة إسرائيل المشتقة 
من قوانين مرحلة ما بعد االحتالل، سُتحدَد 

طبقا لمدة السيطرة؛ مدى قيامها بتطبيق 
واجباتها وفًقا لقوانين االحتالل، وتحديدًا 

الواجبات الضروري توقعها للمستقبل؛ 
التبعية المتبقية بإسرائيل؛ وأيضا سلوك 

)او فشل( أطراف أخرى لها سيطرة على 
نفس المناطق. 
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في سياق المناطق الفلسطينية، التي تنازلت فيها إسرائيل عن جوانب معينة من السيطرة، إال أنها تواصل 
السيطرة على جوانب أخرى، ستكون هناك مجاالت تتحمل فيها إسرائيل واجبات بموجب قوانين االحتالل 
وأخرى تتحمل فيها واجبات تفرضها عليها قوانين مرحلة ما بعد االحتالل. وفيما تقل الواجبات المفروضة 
عليها بموجب قوانين ما بعد االحتالل كلما مر الزمن، الواجبات المفروضة عليها بموجب قوانين االحتالل 

ستبقى نافذة ما دامت تواصل ممارسة السيطرة.  



طالبات في جامعة األزهر في غزة 46
تصوير قسم العالقات العامة، جامعة األزهر 16.6.06
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الفصل الرابع:
واجبات بموجب قوانين حقوق اإلنسان

التي بشكل عام تربط  المسؤولية في صلب قوانين حقوق اإلنسان،  السيطرة تولِّد  القائل بأن  المبدأ  يقوم 
الممارسة  القوة  أو السيطرة على أشخاص، وتفرض واجبات قانونية تبعا لنوع  القوة  المسؤولية بممارسة 
وحجمها. الموقف السائد اليوم في ساحة القانون الدولي هو أنه على ضوء طابعها العالمي والشمولي، فإن 
قوانين حقوق اإلنسان الدولية تسري في كل زمن- زمن السلم، زمن المواجهة وفي الفترات االنتقالية على 
حد سواء. زادت في السنوات األخيرة وعلى أثر قرارات لهيئات قضائية دولية، إقليمية وقطرية، درجة أهمية 
قوانين حقوق اإلنسان الدولية إلى جانب تعليمات القانون الدولي اإلنساني، أيضا في أوقات النزاع المسلح، 

وبشكل خاص خالل عمليات السيطرة الحربية- أي االحتالل.121 

التزامات  تولِد  االحتالل-  تعني  والتي   - معينة  جغرافية  منطقة  سكان  على  أجنبية  لقوة  الفعلية  السيطرة 
بموجب قوانين حقوق اإلنسان، لكنها ليست شرطا ضروريا لسريان هذه القوانين. وفقا للجنة األمم المتحدة 
والسياسية،  المدنية  للحقوق  الدولية  المعاهدة  تطبيق  ومتابعة  مراقبة  على  المؤتمنة  اإلنسان،  لحقوق 
السيطرة على  أو  القوة  أو مبعوثوها بممارسة  الدولة  فإن قانون حقوق اإلنسان يسري، أيضا عندما تقوم 
أشخاص خارج الحدود اإلقليمية التي يسري عليها قانون الدولة.122 هذا هو الحال أيضا، وفق قرارات الحكم 
الصادرة عن المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، وبيت اللوردات البريطاني، اللذين حددا، كال وفق سياقاته، 

 Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion,  121

July 9), 136 ¶ 106-113( ICJ Rep. 2004  )فيما يلي: وجهة نظر بشأن اجلدار(؛
   Armed Activities on the Territory of the Congo )Congo v. Uganda) judgment, ICJ Rep. 2005 )Dec. 19),168 ¶ 216.
قررت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان في عدة قضايا أن السريان اجلغرافي للمعاهدة األوروبية حلقوق اإلنسان  يحدد وفق اختبار "السيطرة الفعلية النافذة" 

وليس وفق احلدود اإلقليمية للدول املوقعة على املعاهدة:
merits), 18 December ,1996, ¶ 52, Reports of Judgments and Decisions 1996-VI( Loizidou v. Turkey  )فيما يلي:         
 Loizidou v. Turkey );  ; Behrami v. France, Saramati v. France, Germany and Norway )Application Nos 71412/01
(and 78166/01 )unreported), 2 May 2007(.  واعترفت محكمة العدل العليا هي األخرى بسريان حقوق أساسية مبوجب قانون حقوق اإلنسان 
الدولي في املنطقة اخلاضعة لسيطرة على أثر نشاط حربي. وقد حدد أكثر من مرة أن احلقوق األساسية لفرد أو ملجموعة أشخاص تسري أيضا خالل أوقات 
احلرب: التماس حملكمة العدل العليا 10356/02  هيس ضد قائد قوات جيش الدفاع في الضفة الغربية )لم ينشر،4.3.2004(؛ التماس حملكمة العدل العليا 
1890/03 بلدية بيت حلم ضد دولة إسرائيل 766-765 ,757-754 )لم ينشر، 3.2.2005( ) فيما يلي: قضية بلدية بيت حلم (؛ التماس حملكمة العدل العليا 
 3969/06رئيس مجلس قرية دير  سامت، اخلروب ضد قائد قوات جيش الدفاع في الضفة الغربية )لم ُينشر بعد، 22.10.2009(. في التماس  769/02 
التصفيات  العليا بشأن  العدل  التماس حملكمة  57(6( 285  )املعروف باسم  التعذيب في إسرائيل ضد حكومة إسرائيل قرار حكم  العامة ملناهضة  اللجنة 
العليا مستعدة  لالفتراض أن قوانني حقوق اإلنسان تسري في  العدل  العينية(، الذي صدر بعد االنفصال عن غزة ويسري أيضا على قطاع غزة، كانت محكمة 

املناطق، مبوازاة القانون اإلنساني الدولي، دون ان تبادر بحسم املوضوع.   
 William A. Schabas, Lex Specialis? Belt and Suspenders? The Parallel Operation of Human Rights :راجعوا بشكل عام          
 Law and the Law of Armed Conflict, and the Conundrum of jus ad bellum )Forthcoming) 40 ISRAEL L. REV. 592
 )2007); Orna Ben-Naftali & Yuval Shany, Living in Denial: The Application of Human Rights in the Occupies

.Territories 37 ISRAEL L. REV. 17 )2003)
 General Comment No. 31 [80] Nature of the General Legal Obligation Imposed on States Parties to the  122

.Covenant, Human Rights Committee, ¶ 10, CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 )26.5.2004)
 Lopéz Burgos v. Uruguay, U.N. Doc. CCPR/C/OP/188 )1984) :راجعوا أيضا قررا اللجنة في حالة بورجوس ضد أوروغواي          

.Montero v. Uruguay, U.N. Doc. CCPR/C/OP/2  136, ¶ 5 )1990):وراجعوا أيضا قرار اللجنة في قضية مونترو ضد أوروغواي          
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أن األشخاص الذين تمارس عليهم قوة من مبعوثي دولة في منطقة إقليمية أجنبية محميون بموجب قوانين 
أن  عنها،  الصادرة  الحكم  قرارات  إحدى  في  اإلنسان  لحقوق  األوروبية  المحكمة  حددت  اإلنسان.123  حقوق 
االختبار لفرض مسؤولية عن خرق حقوق اإلنسان على دولة ما هو ممارسة "صالحية فعالة، أو على األقل... 

تأثير قاطع" من ِقبلها في المنطقة التي وقعت فيها هذه االنتهاكات.124 

ليس  اإلنسان،  قوانين حقوق  بموجب  ما، واجبات  دولة  يمكن تحميل  أنه  يوفال شاني،  البروفيسور  يدعي 
عن  أيضا  وإنما  الدولة(  حدود  خارج  مناطق  في  تتم  )عمليات  اإلقليمية  الحدود  خارج  عمليات  بشأن  فقط 

تأثيرات  أي  اإلقليمية،  الحدود  خارج  معيّنة  تأثيرات 
لعمليات تمت في المنطقة الواقعة تحت سيطرة الدولة، 
حدودها.  خارج  منطقة  في  يعيشون  أشخاص  على 
المحكمة في  قرار  التوجه من  لهذا  تأييدا  وهو يستمد 
لمسألة  القرار  تطرق  ضوء  على  البسيوني،  قضية 
التبعية واالعتماد كمصدر لواجبات إسرائيل.125 يقترح 
شاني اختبارا يعتمد على القانون األمريكي في تطبيق 
على  اإلنسان  حقوق  قوانين  من  المشتقة  الواجبات 
وبموجب  للحدود،  عابرة  تأثيرات  لها  التي  النشاطات 
مباشرة،  التأثيرات  هذه  تكون  أن  يجب  االختبار،  هذا 

هامة، ويمكن توقعها مسبقا.126 

من الواضح في سياق قطاع غزة، أن لسيطرة إسرائيل على الحدود والمعابر، وعلى سجل السكان ومنظومة 
الضرائب – تأثير هام، مباشر ومتوقع، على سكان قطاع غزة. لذلك، تسري على إسرائيل معايير من قوانين 
ملزمة  إسرائيل  فإن  أخرى،  وبعبارة  القطاع.127  في  النافذة  السيطرة  بمسألة  عالقة  بدون  اإلنسان،  حقوق 
بواجبات، يفرضها قانون حقوق اإلنسان، في كل مكان يكون للعمليات التي تنفذها جهاتها الرسمية تأثير 

هام ومباشر على سكان غزة.

 مثال، بما أن إسرائيل تمارس سيطرة على حركة تنقل سكان غزة، وخاصة على حركتهم إلى الضفة الغربية، 

 Öcalan v. Turkey [GC], no. 46221/99, ¶ 86,90, ECHR 2005-IV; Al-Skeini v. Secretary of State for Defence                123

 UKHL 26 [13.6.2007]; R )on the application of Al-Jedda) )FC) v Secretary of State for Defence UKHL 58,
 EXTRA TERRITORIAL APPLICATION OF HUMAN RIGHTS TREATIES )Eds. F. Coomans & M.[12.12.2007]. راجعوا أيضا
.)Kamminga, 2004); NOAM. LUBELL, EXTRATERRITORIAL USE OF FORCE AGAINST NON-STATE ACTORS 193-235 )2010)

 Shany,  راجعوا املناقشة عند  .Ilaşcu and Others v. Moldova and Russia [GC], no. 48787/99, ¶ 392-393, ECHR 2004-VII      124

The Law Applicable to Non-Occupied Gaza،  املالحظة 40 أعاله، صفحة 14، بخصوص  القضية املذكورة أعاله وبشأن أحكام سابقة تناقض 
 Banković )Banković and Others v. Belgium and 16 Other Contracting States احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان في مسألة
 (dec.) [GC], no 52207/99 ¶ 75 ECHR 2001-XII(، هنا رفضت احملكمة االدعاء، وفقا للمعاهدة، بالسريان خارج احلدود اإلقليمية باالعتماد على 
توجه "الكل أو ال شيء". وكما يدعي شاني فإن هذا القرار ال يتماشى مع قرارات حكم سابقة للمحكمة ولهيئات قضائية أخرى، ولكنه يدل على معارضة قائمة في 
القانون لتطبيق قوانني حقوق اإلنسان  في منطقة خارج نطاق السيادة. يشار إلى أنه في كال احلالتني نتحدث عن حدود  تطبيق معاهدة إقليمية خالفا للمعاهدات  

الدولية ذات الصلة ملوضوعنا.  
125      نفس املصدر ص 14.

126     نفس املصدر، ص 15. يستخدم شاني املعيار الذي مت حتديده في - (Restatement )third) of Foreign Relations § 403)2 بخصوص ممارسة 
صالحية تنظيمية على عمليات خارج احلدود اإلقليمية، والتي لها تأثير عابر للحدود. 

127      نفس املصدر الصفحات، 15-16.

تبعية قطاع غزه إلسرائيل التي طّورتها 
األخيرة في مجاالت مختلفة، مثل تزويد 

الكهرباء، ُيبقي بأيدي إسرائيل قوة وتأثيرا 
كبيرين ومباشرين على سكان القطاع، 

وعليه، فإنه يفرض على إسرائيل واجبات 
حماية حقوقهم بناء على قوانين حقوق 

اإلنسان الدولية.
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 128.)1966( والسياسية  المدنية  للحقوق  الدولية  للمعاهدة  وفقا  التنقل  في  حريتهم  بحماية  ملزمة  فهي 
لسكان  االقتصادي  الرفاه  مجال  على  سيطرة  إسرائيل  فيه  تمارس  الذي  المكان  في  فإنه  ذلك،  غرار  وعلى 
غزة بواسطة سيطرتها على حركة البضائع من وإلى غزة،129 فإن هذه السيطرة  خاضعة لنصوص المعاهدة 
الدولية بشأن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. سيطرة إسرائيل على سجل السكان الفلسطيني،  
مع  باالجتماع  غزة،  قطاع  في  سكناهم  عناوين  المسجلة  السكان  قدرة  على  الحاسم  تأثيرها  لذلك  ونتيجة 
العالمي  المتحدة  االمم  اعالن  إسرائيل واجبات مشتقة من  تفرض على  الغربية،  الضفة  عائالتهم في  أبناء 
لحقوق اإلنسان وسلسلة أخرى من المعاهدات. سيطرة إسرائيل على جباية وتحويل أموال الضرائب للسلطة 
بموجب  واجبات  عليها  تفرض  المثال،  سبيل  على  الصحة،  وزارة  عاملي  رواتب  لدفع  الالزمة  الفلسطينية، 
المعاهدة الدولية لحقوق الطفل، وفق البنود المتعلقة بصحة الطفل،130 وما إلى ذلك. كما أسلفنا، فإن جميع 
هذه الواجبات تكون بموازاة  بنود القانون الدولي اإلنساني، في الحاالت التي يمكن ان تسري بها تلك البنود. 

باإلضافة لذلك، تواصل إسرائيل تحّمل مسؤوليات وواجبات بموجب قوانين حقوق اإلنسان أيضا في مجاالت 
ظل فيها سكان قطاع غزة تابعين لها ومعتمدين على خدماتها. تبعية قطاع غزه إلسرائيل التي طّورتها األخيرة 
في مجاالت مختلفة، مثل تزويد الكهرباء، ُيبقي بأيدي إسرائيل قوة وتأثيرا كبيرين ومباشرين على سكان 
القطاع، وعليه، فإنه يفرض على إسرائيل واجبات حماية حقوقهم بناء على قوانين حقوق اإلنسان الدولية.    

128 لقراءة مناقشة حول واجب إسرائيل االهتمام بضمان حرية احلركة لسكان املناطق الواقعة حتت سيطرتها، راجعوا قضية بلدية بيت حلم،  املالحظة 121 أعاله،  

الفقرة 15؛ وجهة النظر حول اجلدار، املالحظة  121 أعاله، الفقرة 134.  
www.gisha.org/UserFiles/ ]129 رد املدعى عليهم في التماس حملكمة العدل العليا رقم 2990/06 مركز امليزان حلقوق اإلنسان ضد وزير األمن ]بالعبرية

File/karni-state-respond.pdf؛ رد الدولة في التماس 5841/06 جمعية حقوق املواطن ضد وزير األمن وخاصة البند51، ]بالعبرية[ 
.www.gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/karni/StateResponse13_7_2006.doc

130   معاهدة حقوق الطفل، فصل 31- 21، 221  )بدأ التوقيع عليها في العام 1989(.
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الفصل الخامس: 
مسؤولية السلطات الفلسطينية

التي تمارس سيطرتها في قطاع  الفلسطينية  السلطات  إلى مسؤولية  الفصل باختصار،  سنتطرق في هذا 
غزة والضفة الغربية، والتي تضطلع هي األخرى بواجبات بموجب القانون الدولي. وسنكرس في النهاية عدة 

كلمات للدور المصري في إدارة معابر الحدود بينها وبين قطاع غزة. 

أنها ملزمة باحترام حقوق سكان غزة في  إال  الفلسطينية ليست طرفا دوالنيا،  السلطات  أن  الرغم من  على 
المجاالت التي تسيطر عليها. من المتعارف عليه اليوم في القانون الدولي فرض واجبات على أطراف غير 
دوالنية، مشتقة من قوانين حقوق اإلنسان الدولية، على األقل عندما يدور الحديث عن التزامات ذات طابع 
متعارف عليه. وبناًء على ذلك، فقد حدد تقرير مشترك ألربعة من مفوضي األمم المتحدة في موضوع لبنان 

وإسرائيل أن:    

“Although Hezbollah, a non-state actor, cannot become a party to these human rights 
treaties, it remains subject to the demand of the international community, first expressed 
in the Universal Declaration of Human Rights, that every organ of society respect and 
promote human rights." 131 

وأكد واضعو التقرير زيادة على ذلك أن: 

"It is especially appropriate and feasible to call for an armed group to respect human 
rights when it 'exercises significant control over territory and population and has an 
identifiable political structure."132  

 Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, Philip Alston;  131

 the Special Rapporteur on the right of everybody to the enjoyment of the highest attainable standard of
 physical and mental health, Paul Hunt; the Representative of the Secretary General on human rights of
 internally displaced persons, Walter Kalin; and the Special Rapporteur on adequate housing as a component
of the right to an adequate standard of living, Miloon Kothari, UN Doc. A/HRC/2/7, 2 October 2006, para. 19.
في  املشاركة   ،Liberation Tigers of Tamil Eelam )LTTE) أن منظمة   املبدأ مثال  املتحدة مبوجب هذا  األمم  الفقرة. حددت  نفس  املصدر.  نفس    132

 Report of the Special Rapporteur راجعوا  الدولي.  املجتمع  في  عليها  املتعارف  اإلنسان  حقوق  ملبادئ  تخضع  سريالنكا،  في  املسلح  النزاع 
on extrajudicial, summary or arbitrary executions, Mission to Sri Lanka, HRC,  paras. 25-26 U.N. Doc. E/
 SC راجعوا،  أفغانستان.  سياق  في  مشابه  استنتاج  إلى  املتحدة  لألمم  التابع  الدولي  األمن  مجلس  توصل   .CN.4/2006/53/Add.5 )Sept. 2006)

.Resolution on the situation in Afghanistan S/RES/1214 )Dec. 8, 1998)
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تمارس كال الحكومتين الموجودتين اليوم في المناطق الفلسطينية � السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية 
وسلطة حماس في قطاع غزة - سيطرة من هذا النوع. تمارس السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية صالحيات 
حكم. أما في قطاع غزة، فإن الحكم الداخلي ممارس من قبل السلطة الفلسطينية وسلطة حماس على حد سواء. 
ومنذ أن سيطرت حركة حماس على الحكم في قطاع غزة، في حزيران 2007، تمارس حماس صالحيات سلطوية 
واسعة النطاق في القطاع، والتي تشمل مجاالت كثيرة في حياة السكان المدنيين، مثل التعليم والصحة واألمن 
الداخلي والنظافة. كما تسيطر أيضا، على الجانب الفلسطيني من المعابر مع مصر وإسرائيل. انطالقا من 
ممارستها لهذا الحكم، تتحمل حركة حماس مسؤولية عن سكان قطاع غزة وعن حقوقهم بما في ذلك الحق في 
التنقل، طالما كان هذا األمر خاضعا لسيطرتها. كما تمارس السلطة الفلسطينية سيطرتها على جوانب مركزية 
من الحياة في الضفة الغربية ) خاصة في المنطقة "A"(، وتمارس أيضا سيطرة معينة في قطاع غزة، من خالل 
السيطرة على تمويل خدمات عامة مثل الكهرباء، الصحة ورواتب موظفيها، والتنسيق مع السلطة اإلسرائيلية 
بشأن سجل السكان وحركة البضائع والسكان، والتنسيق مع جهات دولية لغرض تخطيط وتنفيذ مشاريع 
إنسانية واقتصادية. وسواء واصلت السلطة الفلسطينية وحماس ممارسة سيطرتها، كل على انفراد، أم اتحدتا 
في حكومة واحدة - فإنهما تبقيان ملزمتين بواجبات في المجاالت التي تسيطران عليها. فحيث تنتهي السيطرة 

والمسؤولية اإلسرائيليتين - تبدأ واجبات ومسؤوليات السلطات الفلسطينية. 

اإلنسان  حقوق  ومواثيق  الدولي  القانون  باحترام  التزامها  عن  أعلنت  الفلسطينية  السلطة  أن  هنا  نؤكد 
المركزية سواء في قوانينها األساسية133 أم في االتفاقيات الدولية، ومن بينها اتفاقية أوسلو.134  تؤسس هذه 
التصريحات واجبها باحترام وتطبيق أوامر القانون الدولي المعمول به، باإلضافة إلى البنود العينية المحددة 

لالتفاقيات التي وقعت عليها.  

باإلضافة إلى ذلك، وكطرف شريك في نزاع مسلح، فإن حركة حماس ملزمة بواجبات بموجب القانون الدولي 
اإلنساني، وذلك دون عالقة بمكانتها القانونية، أو عدم كونها طرفا في اتفاقيات دولية. يأتي ذلك وفقا لنهج 
واضح في القانون الدولي، بفرض واجبات على أطراف غير دوالنية، هي طرف في نزاع مسلح. فقد حدد معهد 
القانون الدولي )Institute of International Law(، على سبيل المثال منذ العام 1999، أن األطراف غير 
الدوالنية المشاركة في نزاعات مسلحة، محلية أو دولية، تخضع هي األخرى للواجبات التي يحددها القانون 
اإلنساني الدولي ومبادئه، كما للواجبات التي يحددها قانون حقوق اإلنسان الدولي. 135 كما أن قرارات مختلفة 
لمجلس األمن الدولي لألمم المتحدة بشأن النزاع في يوغسالفيا سابًقًا، نسبت هي األخرى واجبات كبيرة 

��مية، � � ��مية – وغير رس� � � ��يات رس� � � ��ي النزاع، من بينها مي�لش� � � � � � لعدة أطراف غير دوالني�ة كانت طرفا ف�

133    القانون األساسي الفلسطيني )The Palestinian Basic Law 2002, www.palestinianbasiclaw.org/2002-basic-law(. يكفل الفصل 

الثاني للقانون )البنود 9-33(، والذي يتحدث عن "حقوق وحريات عامة"، مجموعة من احلقوق السياسية، االجتماعية، واالقتصادية. ينص البند 10 مثال على 
أن "حقوق اإلنسان وحرياته األساسية ملزمة وواجبة االحترام" وعلى ان "تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية دون إبطاء على االنضمام إلى اإلعالنات واملواثيق 

اإلقليمية والدولية التي حتمي حقوق اإلنسان".    
134    هكذا مثال أعلنت السلطة الفلسطينية وإسرائيل في اتفاق أوسلو ) أوسلو أ- إعالن املبادئ بشأن الترتيبات املرحلية للحكم الذاتي مع م. ت.ف ] وقع عام 

1993[؛ اتفاق أوسلو ب، املالحظة 29 أعاله(  انهما  ستمارسان صالحيتهما وسط احترام حقوق اإلنسان الدولية وسلطة القانون؛ في العام 1995، أخذت 
 The Universal( مبادئ اإلعالن العاملي حول حقوق اإلنسان ،)Charter UN( السلطة الفلسطينية على عاتقها احترام تعليمات ميثاق األمم املتحدة

(Declaration of Human Rights, GA 3rd Session, A/RES/217[III] U.N. Doc A/810 [Dec. 10, 1948]، وقواعد أخرى من 
 )Barcelona قوانني حقوق اإلنسان في إطار عضويتها في الشراكة األوروبية – الشرق أوسطية التي أقيمت في تشرين ثاٍن 5991 مع تبني إعالن برشلونة

Declaration and Euro-Mediterranean Partnership, Nov. 27-28, 1995 europa.eu/legislation_summaries/
   external_relations/relations_with_third_countries/mediterranean_partner_countries/r15001_en.htm)

  Institute of International Law, The Application of International Humanitarian Law and Fundamental                135

Human Rights, in Armed Conflicts in which Non-State Entities are Parties )Berlin session 1999).
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بضائع من المساعدات اإلنسانية تعبر إلى غزة عن طريق معبر كرم   أبو سالم              تصوير: أورن زيف/ أكتيفستيلس، 1.1.09 

 وإلى عدد من األحزاب أيضا. ُطلب من هذه األطراف، من بين أمور أخرى، أن تطبق االتفاقيات، وأن تتيح تقديم 
المساعدات اإلنسانية، وأن تحترم االلتزامات، والتوقف عن خرق القانون الدولي اإلنساني وأن تتعاون  مع جهات 
إنسانية.136 من هنا يمكن االستنتاج أنه يجب أن نفرض على حماس، باإلضافة إلى الواجبات المشتقة من قوانين 

حقوق اإلنسان، أيضا واجبات مشتقة من نصوص القانون اإلنساني، وباألساس تلك المتعارف عليها.

تضطلع السلطات الفلسطينية، بطبيعة الحال، ايضا بواجبات مشتقة من القانون الداخلي الفلسطيني، الذي 
لن نسهب في الحديث عنه في مذكرة الموقف هذه، التي تركز على الواجبات المشتقة من القانون الدولي. 

الفلسطينية - فإنها ملزمة بإحقاق حقوق  السلطات  التي تسيطر عليها  المجاالت  أنه في  من هنا، يتضح 
الفلسطينية  السلطات  قبل  من  التعليم  لجهاز  الداخلية  اإلدارة  فإن  المثال،  سبيل  فعلى  غزة.  قطاع  سكان 
يفرض عليها واجب االهتمام بضمان المساواة بين التالميذ وإتاحة نهج منفتح لدخول مؤسسات التعليم، 
طبقا لتعليمات المعاهدة الدولية بشأن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛137 تفرض السيطرة على 
حرية التنقل والحركة داخل قطاع غزة ومناطق "A" في الضفة الغربية، واجب احترام حق حرية التنقل وعدم 
تقييده ألسباب سياسية؛138 في المناطق التي تتيح فيها إسرائيل للسلطات الفلسطينية ممارسة صالحيات 

 theo c. vAN boveN, Non-State Actors: Introductory Comments, in HUmAN RIGhtS fRom ExcLUSIoN to INcLUSIoN;    136

    PRINcIPLeS ANd PRActIce: AN ANthoLoGy fRom the WoRK of Theo VAN BoveN pp.  366-9 )Fons Coomans et al. eds., 2000),
at books.google.com/books?id=sZrB1KhQ9voC&printsec=frontcover&hl=iw&source=gbs_ge_summary_r&c

ad=0#v=onepage&q&f=false.
137   املعاهدة الدولية للحقوق االقتصادية، واالجتماعية والثقافية )بدا التوقيع عليها 1966(.

138   فيما يتعلق بحاالت منعت فيها الشرطة في غزة سكانا فلسطينيني من الوصول ملعبر إيرز بهدف االنتقال للضفة الغربية، واحلديث عن حاالت مت احلصول  فيها على 

تصاريح من إسرائيل، راجعوا چيشاه � مسلك، "التجار واالقتصاد"، املالحظة 23 أعاله. راجعوا أيضا توثيق عن القيود املفروضة على سفر أكادمييني فلسطينيني 
 PCHR, Universities Must Be Kept Out of Political Conflict ,Oct.  رفيعي املستوى إلى اخلارج في املركز الفلسطيني حلقوق اإلنسان
www.pchrgaza.org/portal/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=5877:2010-01-18- ،11, 2009

www.pchrgaza.org  28-43-12. توثيق حلاالت أخرى ميكن ايجادها في موقع&catid=39:2009-11-24-06-31-29&Itemid=194
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ذات طابع سلطوي - فإن ممارسة هذه الصالحيات يجب أن تخضع لبنود قوانين حقوق اإلنسان والقانون 
الدولي اإلنساني.

االعتراف  أن  إلى  باختصار  نشير  الفلسطينية،  الدولة  حول  االخيرة  اآلونة  في  الدائر  النقاش  خلفية  على 
بالمناطق الفلسطينية كدولة أو قبول الكيان الفلسطيني عضوا في المنظمات الدولية بحد ذاته، ال ُيغير مكانة 
السلطة الوطنية وحماس كجهات غير دوالنية. إن النقاش حول واجبات حكومة فلسطينية شرعية في دولة 
فلسطينية مستقبلية )مقارنة بجهات فلسطينية غير دوالنية( تتجاوز حدود النقاش في مذكرة الموقف هذه.

نضيف هنا عدة كلمات عن مصر. تم إجراء مسح مفّصل لواجبات مصر في تقرير "معبر رفح: من يحمل 
ر  نذَكِّ  .2009 آذار  في  اإلنسان  لحقوق  وأطباء  الذي نشرته جمعيتا چيشاه-مسلك  مفاتيح معبر رفح؟"139 
وذلك  غزة  قطاع  وبين  بينها  التنقل  حرية  إتاحة  واجب  مصر  على  تفرض  إسرائيل  دولة  ممارسات  أن  هنا 
البرية إلى  البحر والجو والمعابر  لسببين: أوال، حَوّل الحظر الذي تفرضه إسرائيل على حرية الحركة عبر 
إسرائيل، قطاع غزة إلى منطقة مغلقة، يملك سكانها الحق بطلب المرور عبر أراضي دولة مجاورة انطالقا 
من حقهم بالمرور. ثانيا، يشكل إغالق معابر قطاع غزة من ِقبل إسرائيل وسيلة ضغط على سكان غزة في 
إطار العقوبات الجماعية، وهو ما يعتبر خرقا لمعاهدة جنيف الرابعة. مصر، كأي دولة أخرى في العالم، ملزمة 
المساعدة على خرقها وإحكام اإلغالق عبر إغالق معبر رفح. باإلضافة  المعاهدة وليس  بالعمل ضد خرق 
لذلك، فإن مصر ككل دولة أخرى، ملزمة بتمكين نقل المساعدات اإلنسانية عبر أراضيها للمنطقة التي يدور 

فيها نزاع مسلح، وذلك نتيجة لموقعها الجغرافي الذي يجعل المرور عبرها ممكن وناجع.  

139    چيشاه-مسلك ، من يحمل مفاتيح معبر رفح؟ املالحظة 19 أعاله، ص 130-133. 
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الفصل السادس ـ 
تطبيق اإلطار القانوني - 

واجبات إسرائيل تجاه قطاع غزة اليوم

كيف يمكن تطبيق اإلطار القانوني الذي شرحناه في هذه المذكرة؟ ما هي تداعيات مواصلة سريان قوانين 
الفصل  تجاه غزة؟ سنحلل في هذا  اإلسرائيلية  الممارسات  االحتالل على  بعد  ما  االحتالل وقوانين مرحلة 
الواجبات العينية التي تدين بها إسرائيل لسكان غزة نتيجة لسيطرتها على القطاع في الماضي والحاضر، 

وسنتطرق إلى المواقع التي تتحمل فيها السلطات الفلسطينية المسؤولية. 

فيما تدعي دولة إسرائيل أن المعيار الذي يتعين عليها إتباعه إزاء سكان غزة هو "الحد األدنى الممكن" ) مثل 
تمكين انتقال البضائع الضرورية لبقاء السكان المدنيين(،140 سندعي أن إسرائيل ملزمة بمعايير أعلى بكثير 
43 من أنظمة الهاي الدولية، والتي تعني واجب ضمان  فيما يتعلق بممارساتها إزاء سكان غزة، وفًقا للبند 
ومساعدة تسيير حياة سوية ومنتظمة للسكان الفلسطينيين في قطاع غزة. 141 على إسرائيل أن تسمح في 
مجاالت الحياة التي تسيطر عليها، وباألساس بما يتعلق بتنقل االشخاص والبضائع، حرية التنقل المطلوبة 

من أجل ضمان حياة مدنية في قطاع غزة وعدم تقييدها، إال ألسباب أمنية محددة.

الوفاء  أجل  من  الفلسطينية  المناطق  على  إسرائيل  دولة  سيطرة  وتعميق  توسيع  إلى  يدعو  ال  موقفنا    
للناس  التنقل  بحرية  يتعلق  ما  وخاصة  الحالية،  سيطرتها  تنفذ  أن  عليها  بأن  يقضي  وإنما  بواجباتها، 
تتيح حياة سوية  الدولي، وأن  القانون  المفروضة عليها بموجب  والبضائع، على نحو يستوفي واجباتها 
المدنية في قطاع غزة: هل ال تزال إسرائيل تمارس  الحياة  في قطاع غزة. علينا أن نسأل في كل مجاالت 
السيطرة  وحجم  تتناسب  واجبات  عاتقها  على  فسنلقي  "نعم"،  الجواب  كان  إذا  المجال؟  هذا  في  سيطرة 
غياب  في  إلسرائيل  تبقت  كانت  إذا  ما  سنفحص  "ال"،  الجواب  كان  إذا  االحتالل.  لقوانين  طبقا  وطابعها، 
فيما  سنتطرق  االنتقالية.  الفترة  خالل  االحتالل،  بعد  ما  مرحلة  قوانين  بموجب  واجبات  الحالية  السيطرة 
يلي إلى عدة مجاالت مدنية رئيسية ونورد أمثلة كيف يمكن تطبيق مفهوم المسؤولية، المفّصلة هنا، إزاء 

واقع سيطرة إسرائيل المركبة في قطاع غزة. 

140      رد املدعى عليهم في قضية البسيوني ، املالحظة 78 أعاله، البند 73.

141      راجعوا البند 43 من أنظمة الهاي، املالحظة 35 أعاله. 
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أ. حركة البضائع
كما ذكرنا في سرد الحقائق في الفصل االول أعاله، ال تزال إسرائيل تسيطر على الجزء األساس في حركة 
التجارة  ألغراض  الخارج  إلى  غزة  قطاع  من  البضائع  حركة  مجمل  وعلى  غزة،  قطاع  إلى  المدنية  البضائع 
والتصدير. وعليه، فإن إسرائيل ملزمة بتمكين انتقال البضائع بحرية مع إخضاعها لفحوصات أمنية عينية، 
وذلك لتمكين تيسير حياة مدنية سوية، كما هو مبين في البند 43 من أنظمة الهاي، كما يجدر تفسيرها في 

سياق االحتالل طويل األمد.142 

سياسة اإلغالق اإلسرائيلية، التي تفرض اليوم أيضا قيودا كبيرة على إدخال البضائع المدنية، خاصة مواد البناء، 
إلى قطاع غزة، وتمنع حركة تجارية سوية بين قطاع غزة وبين الضفة الغربية وإسرائيل وغالبية دول العالم األخرى، 
ال تتوافق مع االلتزامات المفروضة على إسرائيل. منع دخول مواد البناء يعرقل إعادة ترميم مباٍن عامة ومباٍن سكنية 
ومباٍن تجارية وبذلك تحرم إسرائيل الكثير من سكان قطاع غزة الحق في المسكن والتعليم والصحة والعمل دون 
أن تكون هناك فائدة أمنية تبرر ذلك.143 القيود المفروضة على التصدير، وحظر التجارة مع الضفة الغربية ومع 
إسرائيل تحول دون اعادة تأهيل الوضع االقتصادي والتنمية االقتصادية في قطاع غزة، وتساهم بذلك مباشرة في 
رفع نسب البطالة وزيادة الفقر والتعلق بمنظمات اإلغاثة.144 على إسرائيل أن تتيح بنية جيدة لنقل البضائع المدنية،  
تتالءم سعتها واحتياجات السكان المدنيين في قطاع غزة، وتقاس هذه االحتياجات وفق المستوى المطلوب لتيسير 

حياة سوية في القطاع، بما في ذلك تطوير اقتصادي واستثمار في البنى والمؤسسات المدنية. 

حتى إذا سمحت مصر بالتجارة عبر معبر رفح وخففت بذلك من التبعية إلسرائيل، فإن ذلك لن يكون كافيا إلعفاء 
إسرائيل من واجباتها تجاه قطاع غزة. فطالما واصلت إسرائيل السيطرة على المجال الجوي والمياه اإلقليمية 
وحركة العبور بين القطاع والضفة الغربية، فإنها ستواصل تحمل المسؤولية عن مرور البضائع من وإلى غزة. 
باإلضافة لذلك، ودون عالقة بمدى فتح معبر رفح والحيزات األخرى، فإن إسرائيل تتحمل مسؤولية كبيرة عن 
إدارة عالقات تجارية بين شطري الكيان الفلسطيني، ذلك أن التنّقل بينهما موجود تحت سيطرتها المطلقة. 
على إسرائيل أن تتيح حركة مرور حرة للبضائع والتجار بين قطاع غزة والضفة الغربية في كال االتجاهين، مع 

إخضاع ذلك، لفحوصات أمنية عينية. 

تجدر اإلشارة إلى أن إسرائيل، باعتبارها قوة احتالل، هي السلطة التي تقرر كيفية مرور البضائع، طالما أتيح 
الحجم التجاري الالزم لوجود حياة سوية. تمنع إسرائيل حاليا سكان غزة من إعادة بناء الميناء الجوي الذي 
قصفته، والميناء البحري الذي تم تدمير الموقع المعد لبنائه. وعليه، فإن إسرائيل ملزمة بتمكين سكان غزة من 
نقل البضائع عبر موانئها هي. وحتى إذا سمحت إسرائيل لسكان غزة بنقل بضائعهم بواسطة المجال الجوي 
والمياه اإلقليمية لقطاع غزة، فينبغي لنا االفتراض أنه وعلى مدار فترة انتقالية، ستبقى إسرائيل ملزمة بتمكين 

سكان قطاع غزة من التجارة عبر المعابر والموانئ التابعة لها، وذلك في إطار قوانين مرحلة ما بعد االحتالل. 

142   نفس املصدر. راجعوا تفسير احملكمة العليا للبند 43 من أنظمة الهاي، في االلتماس حملكمة العدل العليا 393/82 جمعية إسكان املعلمني التعاونية احملدودة                

املسؤولية ضد قائد قوات جيش الدفاع اإلسرائيلي في منطقة يهودا والسامرة قرار حكم 37(4( 785 (1983(.
143   چيشاه-مسلك، "تغيير سياسة االغالق"، املالحظة 51 أعاله. راجعوا أيضا تقرير األمم املتحدة – مكتب تنسيق الشؤون  اإلنسانية -  االراضي الفلسطينية 

 OCHA, Easing the Blockade- Assessing the Humanitarian Impact on the Population of the Gaza Strip, 7-8 )Mar. 2011) :احملتلة
at  www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_special_easing_the_blockade_2011_03_english.pdf

           ومبوجبه فإن كميات مواد البناء التي تدخل عبر األنفاق أكبر من تلك التي تدخل عبر املعابر مع إسرائيل، األمر الذي يتيح للسلطة في غزة شراء مواد بناء  لكنه 
يصعب شراؤها من قبل منظمات دولية التي تعمل على إعادة إعمار غزة.

144   نفس املصدر، ص   6-5, 10-9.
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ب . حركة تنقل السكان بين قطاع غزة والضفة الغربية 

كما جاء في الفصل االول، فإنه منذ اندالع االنتفاضة الثانية وبشكل متزايد على مر السنين، تفرض إسرائيل 
قطاع  بين  الفلسطينيين  السكان  تنقل  حركة  ذلك  في  بما  وإليها،  غزة  قطاع  من  السكان  حركة  على  قيودا 
غزة والضفة الغربية وبالعكس. تسمح إسرائيل منذ آذار 2007 باالنتقال بين غزة والضفة الغربية فقط في 
"حاالت إنسانية، مع التأكيد على الحاالت الطبية الطارئة".145 بالنسبة لنا، فإن القانون يلزم إسرائيل بإتاحة 

حرية التنقل بين غزة والضفة الغربية ، مع إخضاع ذلك لفحوصات أمنية دقيقة. 

بما أن إسرائيل تمسك بمقاليد السيطرة الكاملة والحصرية تقريبا على التنقل بين قطاع غزة والضفة الغربية،146 
واجبات  تحّملها  تواصل  إسرائيل  فإن  واحدة،  إقليمية  أوسلو كوحدة  اتفاقية  في  إسرائيل  بهما  اعترفت  التي 
بالتفصيل  لقد تحدثنا  المنطقتين.  بين هاتين  البضائع والناس  يتعلق بحركة  بما  تفرضها قوانين االحتالل 

في  فإنه  لذلك  باإلضافة  ولكن  أعاله،  البضائع  حركة  عن 
يقع على كاهل  لحياة سوية،  الشروط  إطار واجبها توفير 
غزة  بين  للناس  التنقل  بحرية  السماح  واجب  إسرائيل 
دقيقة.  أمنية  لفحوصات  إخضاعهم  مع  الغربية،  والضفة 
تمكين حرية التنقل لفلسطينيين بين غزة والضفة الغربية 
ضروري لتطبيق حقوقهم بحياة أسرية، وبالصحة والعمل 
والتعليم والثقافة، والحقوق الدينية، والحق بحرية الحركة، 
والتطور االقتصادي والشخصي، والمحافظة على عالقات 

ثقافية مع أبناء شعبهم وغيرها من الحقوق.  

من  بشيء  تقلل  ال  رفح  عبر  االنتقال  إمكانية  زيادة 
مسؤولية إسرائيل في سياق معبر غزة - الضفة الغربية، 

ذلك أن معابر الضفة الغربية بما فيها معبر "جسر أللنبي" بين الضفة واألردن، تخضع لسيطرة إسرائيل. 
إذا نجحوا في مغادرة  أن تمنع دخول أشخاص للضفة، كما تفعل حقا، حتى  من هنا، باستطاعة إسرائيل 
قطاع غزة عبر معبر رفح. يجب أن نأخذ باالعتبار أن واجبات إسرائيل تجاه السكان المدنيين المحميين في 
الضفة الغربية، المحتلة من قبل إسرائيل حتى بمفهوم إسرائيل،  هي ذات صلة بكل ما هو مرتبط باالنتقال  
بين قطاع غزة والضفة، وتعزز واجبات إسرائيل ، القائمة أصال، بفعل سيطرتها على حدود ومعابر القطاع. 147 

المعبر  الفلسطينية في قطاع غزة، سيطرتها على  السلطات  التي تمارس فيها  المجاالت  أنه في  إلى  نشير 
بين غزة والضفة الغربية – باألساس بواسطة حاجز شرطي منصوب في قطاع غزة قبيل معبر إيرز- فإنها 
تتحمل المسؤولية. إن سلطة حماس في قطاع غزة ملزمة باحترام حقوق السكان الفلسطينيين في التنقل 

145  راجعوا البند 15 من رد الدولة في قضية شريف ، املالحظة 10 أعاله.

146  راجعوا الفصل 1 من مذكرة املوقف هذه. 

147  راجعوا بهذا اخلصوص (Cyprus v. Turkey, 4 E.H.R.R. 482 ¶ 203 )1982، البند 203 والبند 483 وأيضا  Loizidou v. Turkeyا املالحظة 

121 أعاله، بند 56 حيث حددت هناك -ECtHR أن سيطرة تركيا في اخلط بني شمال قبرص احملتلة وبني جنوب قبرص، غير احملتلة، يفرض عليها واجب 
احترام حقوق سكان جنوب اجلزيرة بالوصول إلى أراضيهم  في اجلزء الشمالي من اجلزيرة.  

بما أن إسرائيل تمسك بمقاليد السيطرة 
الكاملة والحصرية تقريبا على التنقل 

بين قطاع غزة والضفة الغربية، التي 
اعترفت بهما إسرائيل في اتفاقية أوسلو 

كوحدة إقليمية واحدة، فإن إسرائيل 
تواصل تحّملها واجبات تفرضها قوانين 

االحتالل بما يتعلق بحركة البضائع 
والناس بين هاتين المنطقتين.
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فيها سكان حصلوا على  ، منع  تم خرقه في عدة مناسبات  الفلسطينية، وهو واجب  المنطقة  بين شطري 
تصاريح من إسرائيل، من االنتقال إلى الضفة الغربية. 148

ج.  التعليم في غزة 

المحتلة، ولذلك فهي ليست  الفلسطينية  المناطق  التعليم في  لم تعد إسرائيل تسيطر بعد اآلن على جهاز 
السلطات  على  المعلمين  تأهيل  عن  أو  التعليم  مناهج  عن  المسؤولية  تقع  الداخلية.  إدارته  عن  مسؤولة 
الفلسطينية، التي تمارس صالحياتها في هذا المجال منذ 1995. على الرغم من ذلك، وبما أن إسرائيل تسيطر 
على حركة البضائع للمناطق الفلسطينية، بما في ذلك مواد البناء، فهي ملزمة بتمكين دخول كمية كافية من 
مواد البناء من أجل بناء مدارس ومؤسسات تعليم وترميمها.149 إسرائيل ملزمة بتسهيل حركة مرور المعلمين 
ورجال التعليم  لدورات التأهيل، وتسهيل تحويل أموال الضرائب الفلسطينية لدفع رواتب المعلمين. كما أنه، 
ووفقا لما ذكر أعاله، تقع على عاتق إسرائيل مسؤولية كبيرة، وفق قوانين االحتالل، بتمكين انتقال الطالب 
بين شطري المناطق الفلسطينية المحتلة، مع إجراء فحوصات أمنية عينية.150 خاصة إذا كان مجال تعليمهم 
المطلوب غير متوفر في قطاع غزة، أو أن مستواه أدنى من ذلك الذي يمكن الحصول عليه في الضفة الغربية، 

ويكون االنتقال عندها حاجة لغرض تيسير حياة سوية للسكان المحميين.
التعويض واإلعادة  التزامات مشتقة من مبدأ  أو  بالتزامات متبقية  لذلك، قد تكون إسرائيل مدينة  باإلضافة 
لتأهيل جهاز التعليم، ألنها أهملته على مدار ثالثين عاًما، إلى أن نقلت السيطرة عليه بشكل جزئي للسلطة 
الفلسطينية في سنوات أل� 90 من القرن ألماضي، في إطار اتفاقيات أوسلو. كما أن الخطوات التي قامت بها 
إسرائيل، والتي عرقلت تطور جهازي التعليم والتعليم العالي الفلسطيني )مثل إغالق الجامعات، منع وصول 
طالب للدراسة بواسطة الحواجز، وفرض نظام منع التجول(، قد تضيف إلى هذه الواجبات والديون. تستطيع 
إسرائيل الوفاء بواجباتها هذه في إطار سيطرتها على حركة انتقال البضائع والسكان إلى غزة ومنها، مثال 
بواسطة اتاحة انتقال الطالب من سكان غزة إلى التعليم في الضفة الغربية بل وحتى في إسرائيل،151 تسهيل 
عبور المربين لغرض دورات تأهيل وتدريب وما شابه ذلك. لن نركز في مذكرة الموقف هذه على إمكانية دفع 
تعويضات أو اي إعادة أخرى في إطار قوانين مرحلة ما بعد االحتالل، وإنما سنشير إلى أن احتماالت أن يثور 

نقاش كهذا في الحلبة الدولية ستزيد فيما لو أقيمت دولة فلسطينية. 

148  راجعوا املالحظة 138 من مذكرة املوقف هذه.

149  چيشاه-مسلك "على أثر اإلغالق املفروض على غزة، نحو 40.000 طالب رفضوا من مدارس األونروا"، )بيان للصحافة( ,15.9.2010 

 .www.gisha.org/item.asp?lang_id=en&p_id=697
150  راجعوا چيشاه-مسلك ، "األضرار التي حلقت بالتعليم العالي نتيجة الفصل بني قطاع غزة والضفة الغربية"، أيار 2010. 

،spg.org.il/docs_html/arb/students/info/doc%20full_arb%20stu_info_01.pdf
راجعوا أيًضا چيشاه-مسلك، "اإلطار القانوني: التعليم العالي- احلقوق وااللتزامات مبوجب القانون الدولي واإلسرائيلي"، أيار 2010. 

 spg.org.il/docs_html/arb/students/info/doc%20full_arb%20stu_info_02.pdf
151  تسمح إسرائيل اليوم لطالب فلسطينيني الذين يعيشون في الضفة الغربية من دخول إسرائيل  لغرض التعليم العالي بشروط مقيِدة جدا  )بند 16 من بالغ الدولة 

بتاريخ 29.10.2007 في التماس محكمة العدل العليا 8242/06  سالمة ضد قائد قوات جيش الدفاع اإلسرائيلي في الضفة الغربية
(www.gisha.org/item.asp?lang_id=en&p_id=942(، لكنها متنع طالب من قطاع غزة من الوصول للتعليم العالي في إسرائيل )چيشاه-

)www.gisha.org/item. ،20.5.2007 ]مسلك، "يواصل اجليش منع طالب فلسطينيني من الدراسة في جامعات داخل اسرائيل" ]خبر للصحافة
(asp?lang_id=en&p_id=1031  ، وفي الضفة الغربية )رد الدولة في قضية شريف املالحظة 10 أعاله، بند 13-14(. 
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د. التطور االقتصادي في غزة

تدين إسرائيل في سياق التطور االقتصادي بالتزامات مختلطة، ينبع جزء منها مباشرة من قوانين االحتالل، 
وُيشتق القسم اآلخر من منهج مرحلة ما بعد االحتالل. في كل ما يتعلق بحركة البضائع، فإن إسرائيل كانت 
ملزمة، على مّر كل السنين، وتواصل كونها ملزمة اليوم أيضا، بواجبات في هذا الشأن بفعل قوانين االحتالل 
بعد  ما  بالتزامات متبقية بموجب قوانين مرحلة  لذلك فإن إسرائيل مدينة  أعاله. باإلضافة  كما هو مفصل 
االحتالل، في مجال التطور االقتصادي، النابعة من قصورها سابًقا باالهتمام بضمان تطوير اقتصادي الئق 
ومستقل طيلة سنوات سيطرتها الفعلية والمباشرة على قطاع غزة، وكذلك من عالقة تبعية سكان القطاع لها 
في حياتهم االقتصادية، التي طورتها إسرائيل على مّر السنين. ال يعني ذلك القول إنه يجب على إسرائيل 
التدخل في تنظيم األعمال في قطاع غزة، اال إن حجم التزامات إسرائيل، مقارنة بالتطور االقتصادي في قطاع 
غزة، يجب أن يعكس حجم السيطرة اإلسرائيلية على اقتصاد غزة على مر السنين؛ أي قصور إسرائيل في 
تطوير اقتصاد مستقّل ومستقّر على مر سنوات سيطرتها؛ والتبعية لها  التي ما زالت مستمرة حتى بعد أن 

تنازلت عن سيطرتها.

كذلك، بما أن إسرائيل ال تزال تسيطر عمليا على المناطق العازلة ومجاالت الصيد، فإنها تدين هنا بالتزامات 
مباشرة وفق قوانين االحتالل. على إسرائيل أن تسمح بنشاط اقتصادي، خاصة في مجالي الزراعة والصيد 
في هذه المناطق، وأن تقيد ذلك فقط طالما قضت االعتبارات األمنية بذلك. زيادة على ذلك، فإنه حتى إذا قلصت 
الضرورية الحتياجات  الحدود  إلى  العازلة،  المناطق  اإلقليمية، وفي  المياه  المفروضة على  إسرائيل قيودها 
أمنية شرعية، فإن عليها أن توجد بدائل توظيفية )في إسرائيل مثال(، غذائية ومالية للنشاط المنقوص في 

فرعي الزراعة والصيد بفعل القيود التي تفرضها.   

من ناحية اخرى، بما أن إسرائيل ال تملك صالحيات الحكم المطلوبة من أجل خلق خطط تطوير اقتصادي  
داخل قطاع غزة وتنظيم قطاع األعمال، وفرض سبل إدارة السوق في قطاع غزة، فإنها ال تتحمل مسؤولية 

مباشرة عن هذه المجاالت، الموجودة بأيدي السلطات الفلسطينية. 
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تلخيص وتوصيات

ال تستنفد األمثلة التي أوردناها أعاله الموضوع برمته، فالهدف منها هو شرح تداعيات السيطرة اإلسرائيلية 
من  الرغم  على  القطاع.  تجاه  إلسرائيل  الحالية  السياسة  على  والحاضر-  الماضي  في   - غزة  قطاع  على 
تركيزنا على قطاع غزة، إال أن التحليل المقترح هنا قد يفيد في فهم واجبات إسرائيل في المناطق الفلسطينية 
عامة، خاصة على ضوء تغييرات محتملة في جوانب مختلفة من السيطرة التي قد تحدث مستقبال، قد تكون 

نتيجة العتراف دولي محتمل بالدولة الفلسطينية.  

السكان  تجاه  الدولي،  القانون  بمموجب  عليها  المفروضة  بواجباتها  حاليا  تفي  ال  إسرائيل  أن  هو  تقديرنا 
الفلسطينيين بشكل عام، وتجاه سكان قطاع غزة بشكل خاص. وذلك ألنها تمنع استخدام مساحات زراعية 
سجل  إلى  فلسطينيين  سكان  وإضافة  السكن  مكان  تغيير  إمكانية  تمنع  الصيد؛  مناطق  وغالبية  واسعة، 
قيودا على مجاالت  لذلك  الناس والبضائع، ونتيجة  قيوًدا شديدة على حركة  الفلسطيني، وتفرض  السكان 
إسرائيل،  تفرض  محددة.  أمنية  الحتياجات  ضرورية  القيود  هذه  تكون  أن  دون  ذلك  وكل  إضافية،  حياتية 
التوازن المطلوب بين  في حاالت أخرى قيودا ربما تكون هناك مبررات أمنية لها، ولكن لم يتم فيها مراعاة 

احتياجات إسرائيل األمنية وبين واجباتها تجاه سكان غزة وحقوق سكان غزة. 

والبضائع  للسكان  التنقل  حرية  إتاحة  إلى  إسرائيل  دولة  چيشاه-مسلك  جمعية  تدعو  وعليه، 
األمن  باحتياجات  تفي  تنّقل  وترتيبات  عينية،  لفحوصات  ذلك  إخضاع  مع  غزة،  قطاع  وإلى  من 
إننا ندعو  اإلسرائيلية، وتطبق واجباتها باالهتمام والمساعدة بتيسير حياة سوية في قطاع غزة. 
دولة إسرائيل إلى اتخاذ ثالث خطوات محددة من شأنها أن تساعد في مالءمة سياستها لمطالب القانون:    

إلغاء القيود المفروضة على تصدير البضائع لبيعها خارج غزة وتمكين سكان غزة من . 1
تصدير بضاعتهم للمشترين من إسرائيل والضفة الغربية والخارج، وذلك رهنا بفحوصات أمنية 
عينية، وبموجب الكمية التي تم التعهد بها في إطار اتفاق المعابر من العام 2005، أي 400 شاحنة 

يوميًا على األقل.

إلغاء القيود المفروضة على إدخال مواد البناء كاألسمنت، الحصى والحديد إلى قطاع غزة . 2
وتوسيع قنوات إدخال مجمل البضائع لتمكين سكان القطاع من نقل كامل الكميات التي يطلبوها. 

تمكين حركة تنقل حرة للسكان بين قطاع غزة والضفة الغربية، بشرط إجراء فحوصات . 3
السكان  وحق  إسرائيل  دولة  واجبات  وبين  األمن  احتياجات  بين  توازن  إقامة  وعبر  عينية،  أمنية 

الفلسطينيين بحرية التنقل والحركة، وحقوق إضافية تطبيقها مرهون بحرية التنقل.  
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في  له  مكملة  قانونية  ومذاهب  االحتالل  بشأن  اإلنساني  الدولي  القانون  يطبّق  قانونيا  إطارا  هنا  عرضنا 
سياق المناطق الفلسطينية. ونحن على اعتقاد أن هذا اإلطار القانوني قابل للتطبيق ومن شأن تطبيقه أن 
االحتياجات  على  الحفاظ  عبر  نفسه،  الوقت  وفي  الفلسطينيين،  السكان  حقوق  إلحقاق  مالئًما  حال  يوّفر 

األمنية لدولة إسرائيل. 



إنسان  حقوق  مؤسسة  هي  احلركة’  حرّية  عن  للدفاع  مركز   - مسلك 
احلركة  حرية  في  احلق  عن  الدفاع  إلى  وتهدف   2005 عام  تأسست  إسرائيلية 
تستخدم  غزة.  وقطاع  الغربية  الضفة  سكان  للفلسطينيني  والتنقل 
هذا  عن  الدفاع  أجل  من  واجلماهيرية  القانونية  األدوات  مسلك  چيشاه- 
حرية  كون  بسبب  اإلسرائيلي.  والقانون  الدولي  القانون  في  املُرَسخ  احلق 
نشاطات  فإن  أخرى،  أساسية  حقوق  لتحقيق  أولي  شرط  والتنقل  احلركة 
التعليم’  في  حقهم  ملمارسة  احملتلة  املناطق  سكان  تساعد  مسلك  چيشاه- 
الشمل.  ولم  الطبي  العالج  على  احلصول  رزق’  مصادر  على  احلصول  في 

 www.gisha.org

مؤّشر السيطرة – مسؤولية 

إسرائيل املتواصلة على قطاع غزة

طرأت  التي  التغيرات  هذه،  املوقف  مذكرة  تستعرض 
في  خاصة  الفلسطينية،  املناطق  في  السيطرة  على 
األطراف  مسؤولية  وحتلل   ،2007 العام  منذ  غزة  قطاع 
وتعرض  كما  هناك.  سيطرتها  متارس  التي  اخملتلفة 
القوة  واجبات  فهم  على  يساعد  قانونًيا  إطارًا  املذكرة 
جزئي. بشكل  سيطرتها  عن  تنازلت  التي  االحتاللية 

 تشرين ثاٍن2011


