
  

  
  
  

  األحادي اجلانبفصال أساسية حول خطة االن مالحظات قانونية
  

 وفرضت حكمها العسكري على املنطقتني، 1967احتلت اسرائيل قطاع غزة والضفة الغربية يف العام 
 ا قوة احتالل وبأن ا كأومنذ ذلك التاريخ تواصل دولة االحتالل رفضها االعترافراض حمتلة وبأ

  .  تنطبق عليها1949 املدنيني وقت احلرب للعام عة حلماية السكاناتفاقية جنيف الراب
يف الوقت الذي . قيمة قانونية هلا لتربير عدم قيامها بذلك الواهية وحبجج تذرعت احلكومة االسرائيلية 

يف وخمتلف أجسام وهيئات األمم املتحدة يصطف فيه اتمع الدويل واللجنة الدولية للصليب األمحر 
وباختصار فإن ما تسعى . على أن اسرائيل قوة احتالل وبأن األراضي الفلسطينية هي أراض حمتلةالتأكيد 

إليه حكومة دولة االحتالل بعدم اعترافها بذلك، هي االبقاء على ادعاء صاحل هلا باالحتفاظ بكل أو 
 الطريق أمامها يف بأجزاء من األراضي احملتلة، وأن حتديد الوضع القانوين هلا بكوا أراض حمتلة يغلق

املتبعة من قبل وتؤكد كل األجراءات واملمارسات القانونية والفعلية واالدارية . سعيها حنو ذلك اهلدف
 الذي بدأت معامله تتضح يف دولة االحتالل أا عمدت والزالت إىل ضم فعلي هو مقدمة للضم القانوين

مانات الرئيس بوش إىل رئيس احلكومة بنود خطة االنفصال األحادي اجلانب نفسها أو يف خطاب ض
  .االسرائيلية

  
إن خطة االنفصال األحادي اجلانب املقترحة من قبل احلكومة االسرائيلية واليت سنعاجل انعكاساا على 

اعادة االنتشار خارج حدود : الوضع القانوين لقطاع غزة جيب النظر هلا من خالل مكونيها الرئيسيان
استمرار بناء جدار الفصل العنصري الضم القانوين من خل طنات من جهة وقطاع غزة واخالء املستو

ووديد مدينة القدس وتقطيع الضفة الغربية واالستمرار يف توسيع املستوطنات وفصل الضفة عن القطاع 
  .من جهة ثانية

  
  
  



  
عدادا وتطبيقا  الفعل إىل الفعل نفسه، على الرغم من أن اخلطة برمتها ادائرة ردبد من اخلروج من ال 
اخلروج من . ولكن هناك هامش واسع ميكن من املبادرة إىل فعل سياسي قانوين. اخل اسرائيلية خالصة...

 إىل على أمهيته،) اخل...وبعد االخالء ادارة األصول واملمتلكات وضمان السيطرة األمنية أثناء (دائرة 
 كأرض حمتلة واستمرار املسئولية االسرائيلية عمل مبادر يتمثل يف القبض على الوضع القانوين لقطاع غزة

  .وفقا لذلك ومبوجب قواعد القانون الدويل والسيما اتفاقية جنيف الرابعة
قبل انتظار التفاصيل، جيب التسليم بأن قطاع غزة سوف يبقى أرض حمتلة مما يلقى على اسرائيل 

  .نهواعد القانون الدويل بعالقتها بقطاع غزة وسكاقها ممسؤولية تنظ
  

   ؟ما أمهية ذلك وملاذا
 حزيران 6خطة االنفصال املعدلة واملنشورة من قبل مكتب رئيس الوزراء االسرائيلي بتاريخ  - 1

قطاع غزة واعادة االنتشار خارج القطاع يف البلدات والقرى اخالء اسرائيل  تشري إىل 2004
 ." حمور فيالدلفي "صرمبا اليشمل االنتشار العسكري يف املنطقة احلدودية بني قطاع غزة وم

ود الربية اخلارجية داسرائيل سوف تواصل حراسة ومراقبة احليشري إىل أن ) 1( البند3املادة  - 2
كما سوف تواصل ممارسة النشاط ,لقطاع غزة والسيطرة املطلقة على اال اجلوي للقطاع 

ة إىل أن اسرائيل ، تشري اخلط)3 (ويف نفس املادة البند . األمين يف البحر على طول شاطئ غزة
و يف الرد مبا يشمل أي قائسوف حتتفظ لنفسها حبقها األساسي يف الدفاع عن النفس كفعل و

 . قطاع غزةنتنبعث مفيما يتعلق بتهديدات كلما كان ضروريا ام القوة داستخ
ى أي لهو عدم االبقاء ع) 1/3البند (ما دف إليه اسرائيل من خطتها وكما هو وارد يف اخلطة  - 3

 يف أي ترتيبات مستقبلية دائمة بينما ستكون هناك يف الضفة أو قرية  اسرائلية يف قطاع غزةة بلد
الغربية مناطق ستكون جزءا من دولة اسرائيل مبا فيها مراكز سكانية  كبرية، مدن، بلدات، 

) 1/6البند (وورد أيضا يف . قرى، مناطق أمنية وأي أماكن أخرى ذات اهتمام خاص السرائيل
 ومن امللفت للنظر أن . جتاه الفلسطينيني يف قطاع غزة االسرائيليةسئووليهاملهو ااء آخر هدف 

انتهاء تلك املسؤولية يف يشري إىل انتهاء املسئولية عن قطاع غزة اليشري أبدا إىل الذي البند نفسه 
 .مشال الضفة

  
  



  
  

 واسعة تؤثر بشكل مباشر على باالشارة اىل نصوص اخلطة فإن اسرائيل سوف حتتفظ بصالحيات امنية
أن انتهاء الوجود املادي ومن الواضح أن اسرائيل حتاول التأكيد على . السكان املدنيني يف قطاع غزة

) القانونية واالنسانية(يشكل سببا كافيا الاء مسئوليتها داخل القطاع للجيش االسرائيلي واملستوطنات 
وفقا لنص املادة السادسة من اتفاقية . اء احتالهلا لقطاع غزةجتاه السكان املدنيني يف قطاع غزة أي ا

جنيف الرابعة فإنه عند انتهاء األعمال احلربية، تلتزم دولة االحتالل بعدد من األحكام األساسية لالتفاقية 
  . وظائف احلكومة يف األراضي احملتلةمتارس مادامت دولة االحتالل 

حلصر ال اشمل على سبيل املثال ي األمن والعالقات اخلارجية مبا حكومة مهاي  ألتانالرئيسيوظيفتان وال
القدرة على  وألفراد والبضائع من وإىل املنطقةاالسيطرة على احلدود الدولية إي السيطرة وتنظيم حركة 

اخل والقدرة على ممارسة مهام األمن ...ة وثقافية وتعليمية االخنراط يف عالقات دولية اقتصادية واجتماعي
  .الداخلي واخلارجي للمنطقة املعنية

 من اتفاقية جنيف الرابعة كما أورده السيد 6ميكن العودة إىل التعليق اخلاص بالفقرة الثالثة من املادة (
  )يةجانب بكتيه يف التعليق العام على االتفاقية وقرارات حمكمة العدل الدول

القطاع اليشكل سببا كافيا الاء حالة االحتالل بل أن الصالحيات اليت " اخالء"فإن ويف حالة اسرائيل، 
 اجليش  حيث أن، وفقا لقواعد القانون الدويل ذلك أمرا غري مقبول،تعطيها دولة االحتالل لنفسها جتعل

مصر مبا يعين وجود القطاع وعلى احلدود بني  يف قطاع غزة االسرائيلي سوف يواصل وجوده املادي
  .قوات أجنبية دون طلب من السلطة الفسطينية

لسيطرة على احلدود الدولية للقطاع مبا يعين السيطرة على حرية احلركة لألفراد والبضائع  وثانيا مواصلة ا
قوة  من وثالثا الصالحية األمنية املطلقة يف اال اجلوي للقطاع واحلق يف استخدام ال. من وإىل القطاع

 وممارسة الوقائي وحق الرد وأي ديدات أخرى مصدرها القطاع" حبق الدفاع"خالل االحتفاظ 
  .النشاطات األمنية على طول حبر القطاع

 من قضايا اخرى تؤكد استمرار املسئولية االسرائيلية وبقاء القطاع جزء من األرض احملتلةكما ان  هناك 
  :بينها على سبيل املثال ال احلصر

وفقا لالتفاقيات املوقعة بني م ت ف واحلكومة االسرائيلية فإن قطاع غزة والضفة الغربية هي  أنه - 1
 /) 11املادة  (سيتم احملافظة على وضعها ووحدة أراضيها خالل املرحلة االنتقاليةوحدة اقليمية واحدة و

اعادة انتشار وعليه فإن أي ) ع غزةاالتفاقية االسرائيلية الفلسطينية املرحلية حول الضفة الغربية وقطامن 



 القانوين لتلك الوحدة جيب أن اليؤثر على الوضعللجيش االسرائيلي خارج القطاع واخالء املستوطنات 
  . كأرض حمتلةاالقليمية

لغائها مبا يعين ممارسة إ على قطاع غزة، دومنا اشارة إىل تمرار سريان األوامر العسكرية االسرائيليةأس - 2
وغين  (extraterritorial jurisdiction) انونا لصالحيات ومسئوليات فوق اقليمية اسرائيل ق

عن الذكر أن تلك األوامر هي قانون احملتل الذي فرض فيه سلطته وأعطى لنفسه احلق يف التدخل يف 
  .اخل...خمتلف تفاصيل حياة الفلسطينيني السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

يف سجون خارج األراضي " الفلسطينيني يف السجون االسرائيلية رائيل للمعتقلني  استمرار احتجاز اس- 3
داخل أراضي اسرائيل وعليه فإن احتجازهم ، اتفاقية جنيف الرابعةيف خمالفة واضحة ملا تنص عليه " احملتلة

  . اض حمتلةوالذي خيالف االتفاقية يشكل عنصرا آخرا لالبقاء عليها أرالسيادية 
  

على وضع قطاع غزة كأرض حمتلة جيب أن يكون مطلبا أساسيا يشكل جوهر اخلطاب إن التأكيد 
  :السياسي والقانوين للسلطة الفلسطينية وذلك لألسباب التالة

التسوية النهائية حيث ان انتهاء حالة االحتالل مرهون باتفاق تسوية ائي بني حتقيق عدم  - 1
  .احلكومة االسرائيلية ومنظمة التحرير الفلسطينية

ااء االحتالل يعفي اسرائيل من مسئولياا جتاه السكان املدنيني يف القطاع وهو واجب أصيل  - 2
 .عليها مبوجب قواعد القانون الدويل

 ويف هذا جيب اعادة ,عدم جواز جتزئتها قانونا وممارسةالتأكيد على وحدة األراضي الفلسطينية و - 3
 . بني الضفة والقطاعاحلرة ركة طرح ملف املمر اآلمن أو أي آليات أخرى لضمان احل

وفق خطاب قانوين وسياسي واضح إىل املبادرة  العامة من التعاطي مع مشاريع وجهة تعديل ال - 4
حىت ولو كان ضمن التعاطي مع خطة االنفصال حيث أا توفر مدخال لتسجيل نقاط وتعديل 

 التطرق له كخطر بيئي موقع املستوطنات مل يتم (.موقف عام يف ظل الدعم الدويل الكبري هلا
 )اخل...وعمراين ومت التعامل مع إدارة األصول 

بالعمل على استصدار قرار من جملس األمن مكانية قيام احلكومة االسرائيلية جيب التحضري إل - 5
تقرير (ولبنان ) 1546القرار رقم (ينهي حالة االحتالل يف قطاع غزة كما حدث يف العراق 

 .)425 وفقا للقرار S/2000/460 األمني العام لألمم املتحدة
  
  



على سبيل (ميكن املباشرة بوضع خطة عمل تضمن ما سبق االشارة اليه ويف هذا الصدد ميكن القيام مبا يلي
  :)ال احلصراملثال 
صياغة اخلطاب السياسي واالعالمي الرمسي الفلسطيين وفقا لتلك احلقائق وتوحيده والبدء يف  - 1

  .محلة واسعة يف هذا الشأن
كونه راعي اتفاقيات جنيف يتوضيح موقفه يف هذا الشأن  الدويل طلب من الصليب األمحر ال - 2

 .وجيب عقد عدد من اللقاءات مع ممثليه ومع املستشار القانوين له
وهو يشكل (النسان يف هذا املوقف اشراك مؤسسات اتمع املدين والسيما مؤسسات حقوق ا - 3

 ميكن من خالهلا التأثري يف املؤسسات الدولية اهلامة حيث) مجاعا بني السلطة وتلك املؤسساتا
ذات العالقة واليت هلا تأثري واسع على احلكومات وعلى اتمعات كمنظمة العفو الدولية 

 اخل...ورومتوسطيةة وهيومان رايتس ووتش والشبكة األوالفيدرالية الدولية وجلنة احلقوقيني الدولي
مقرر األمم املتحدة اخلاص باألراضي لألراضي احملتلة، كنشئت خصيصا أ هناك عدد من األجسام -4

ألمم املتحدة حول لجنة حقوق االنسان التابعة ل تقريرا سنويا لوالذي يقدمالفلسطينية احملتلة 
األوضاع يف األراضي احملتلة، وجيب حثه وباقي تلك األجسام على تبين وجهة النظر تلك، 

 . وليس رام اهللا على سبيل املثاليف غزةالرئيس استقباله سنويا من قبل و
 انتهى


