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 ـــــــــداءىاإل

إلى كؿ مف في الوجود بعد اهلل ورسولو ، إلى بسمة الحياة وسر الوجود ، إلى رمز 

نفسيا المرض واإلجياد في سبيؿ راحتنا ، إلى كؿ الحب والعطاء ، إلى مف آثرت عمى 

مف كاف دعاؤىا سر نجاحي ، وحنانيا بمسـ جراحي ، إلى .... " أمي الحبيبة " ... 

إلى مف كممو اهلل بالييبة والوقار ، إلى مف عممني العطاء دوف انتظار ، إلى مف أحمؿ 

قد حاف قطفيا بعد طوؿ  اسمو بكؿ افتخار ، أحمد اهلل الذي أمد في عمرؾ لترى ثماراً 

انتظار ،... " أبي العزيز " ... إلى سندي وقوتي ومالذي بعد اهلل ، إلى مف آثروني 

عمى أنفسيـ ، إلى مف عمموني عمـ الحياة ، إلى مف أظيروا لي ما ىو أجمؿ مف 

 الحياة .. " أخوتي " ..

 خوتي الذيف لـ تمدىـ أمي ...أإلى 

بالوفاء والعطاء إلى ينابيع الصدؽ الصافي ، إلى مف إلى مف تحموا باإلخاء وتميزوا 

ة سرت ، إلى " أصدقائي سعدت معيـ ، وبرفقتيـ في دروب الحياة الحموة والحزين

 .األعزاء "
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 ــكر والتقديرالش

ــ ــنعم ح وانشــقت بحكمتــو الســماء الحمــد والشــكر ذ الــذي تكون ت بقدرتــو ايشــياء وتتابعــت بفضــمو ال
واســتوت بعتمتــو ايركح وكتــب بمشــيئتو الشــقاوة والينــاءح واللــالة والســالم عمــ  ســيد خمــق اذح 

 ألدق من تعمم وخير من عممح محمد النبي ايمي عميو أفضل اللالة وأتم التسميمح وبعد:

ــرًا مــن العممــاء يطيــب لــي أن اتقــدم بالشــكر والتقــدي ــذي خــر ج كلي ر ليــذا اللــرح العممــي الشــام ح ال
الدراسـات العميـاح قسـم  كميـة العاممينح إل  جامعتي جامعة القدس التي شـر فتني باحتضـانيا إيـاي  فـي

القــانون العــامح فكــل الشــكر والتقــدير أقدمــو ليــذه الجامعــةح مملمــة بــرئيس الجامعــة والعمــداء وكافــة 
 بالذكر عمادة كمية الحقوق وأساتذتياح وعمادة كمية الدراسات العميا.المدرسين فيياح وأخص 

بعـد  -محمـد  الشـاللدة ح الـذي لـو الفضـل/  لم أتوجو بالشكر إل  أستاذي ومشرفي الفاضـل الـدكتور
فمـو  ح وفكرة إل  أن لار رسالة وبحلـاً  عم  البحث والباحث منذ أن كان الموضوع عنوانا -اذ تعال 

 و والتقدير والعرفان.مني الشكر كم

ح والـدكتور الفاضـل  ةأبـو زرقـشـادي  وأتقدم بأسم  آيات الشكر والعرفان والتقدير لمدكتور الفاضـل /
نـــو ليســـرني أن اســـتزيد مـــن عمميمـــا  أحمـــد أبـــو جعفـــر / ح لتفضـــميما بمناقشـــة رســـالتي ىـــذه ح وان

 ومالحتاتيما القيمة .

 واسـتاذ القـانون العـام / الوليـد درابيـع يسـ  الجبـور حكما اتقدم بالشكر والتقدير لسـعادة القاضـي / ع
والشـكر الجزيـل لتسـتاذ / نلـر النواجعـة عمـ  مقـابمتي فـي  في إتمام ىذه الدراسة ح عم  مساعدتي

 قرية سوسيا والمعمومات القيمة التي زودني بيا حول التيجير القسري في قرية سوسيا .

فضــل الكبيــر فــي ولــولي ليــذه المرحمــة التعميميــة  كمــا أتوجــو بخــالص شــكري وامتنــاني لمــن ليــم ال
 رفقاء دربي أبي وأمي وأخوتي ايعزاء .

ختامًا أتقدم بالشكر واالمتنان لكل من ساعدني في ىـذه الرسـالة او قـدم لـي أي نلـيحة إلنجـاز ىـذا 
 العمل.

 لكم مني جميعًا خالص الشكر والتقدير ...
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 : الممخص

القسري لمفمسطينييف في ضوء القانوف الدولي اإلنساني ، وذلؾ مف  يرالتيج الرسالة  دراسة ىذه تناولت

خالؿ أتباع المنيج التاريخي ، والمنيج الوصفي التحميمي ، وقد تمحورت إشكالية الدراسة في التطرؽ 

سكاف المدنييف مف التيجير القسري في النزاعات الحماية في القانوف الدولي اإلنساني دور إلى 

، وما ىو النظاـ القانوني الذي ُيجّرـ ويعاقب عمى فعؿ  طابع الدولي وغير الدوليالمسمحة ذات ال

التيجير القسري ، وما ىو الوضع القانوني في االراضي الفمسطينية المحتمة ، وىؿ ينطبؽ عمى ىذه 

 رًا ،وما ىي السياسات اإلسرائيمية في تيجير الفمسطينييف قس االراضي قواعد القانوف الدولي اإلنساني ،

 .ة الفمسطينييف مف التيجير القسريحماي وما ىي آليات

إلى التيجير القسري لمسكاف المدنييف ؛ حيث تطرقت في الفصؿ األوؿ  الدراسة إلى فصميفتـ تقسيـ 

سكاف المدنييف وتطوره القانوف الدولي اإلنساني ، وذلؾ ببياف ماىية التيجير القسري لم قواعد في ضوء

عف النظاـ القانوني لمتيجير القسري لمسكاف المدنييف  تحدثرقت في ىذا الفصؿ لمكما تط، التاريخي 

مف  ابحث فيو عف موقؼ اتفاقيات جنيؼ وبروتوكولييا اإلضافييف ؛في زمف النزاعات المسمحة 

، مف التيجير القسري لمسكاف المدنييف  التيجير القسري ، وموقؼ المحكمة الجنائية الدولية الدائمة

الفصؿ لدراسة آليات الحماية الدولية مف التيجير القسري زمف النزاعات المسمحة ؛ في ىذا وتطرقت 

في حماية السكاف المدنييف مف التيجير والييئات الدولية وذلؾ مف خالؿ تحديد دور القوانيف الدولية 

 .القسري

في  مسطينييفلمف، فقد خصصتو لتسميط الضوء عمى التيجير القسري واألخير أما الفصؿ الثاني 

الوضع القانوني في األراضي الفمسطينية المحتمة إلى  ي الفمسطينية المحتمة ؛ حيث تطرقت فيوضاألرا

أبحث فيو عف الوضع القانوني لألراضي  ، متيجير القسري بحؽ الفمسطينييفوالسياؽ التاريخي ل



 د 
 

مى ع1949يؼ الرابعة لعاـ واتفاقية جن 1907مف حيث سرياف اتفاقية الىاي لعاـ المحتمة  الفمسطينية

لو اريخي لمتيجير القسري الذي تعرض السياؽ التوتطرقت إلى  األراضي الفمسطينية المحتمة ،

لمتحدث  في ىذا الفصؿ الفمسطينيوف بداية مف االنتداب البريطاني وصواًل إلى اتفاقية أسمو ، وتطرقت

ئيمية في تيجير ألساليب والسياسات اإلسراوا ،السياسات اإلسرائيمية في تيجير الفمسطينييف قسرًا عف 

 .القدس وقرية سوسيا الفمسطينييف قسرًا مف مدينة

 الفمسطينييف قسراً  تيجيرفي محكمة العميا اإلسرائيمية ال دورتطرقت في ىذا الفصؿ لمتحدث عف كما 

راضي مى األالتي تسري ع مدينة القدس وقرية سوسيا ، وموقؼ ىذه المحكمة مف االتفاقيات الدولية مف

آليات حماية الفمسطينييف مف التيجير القسري  لدراسة في ىذا الفصؿ وتطرقت ،الفمسطينية المحتمة 

 .ستوى الدولي وعمى المستوى المحميعمى الم

وأنيى الباحث ىذه الدراسة بخاتمة تتضمف النتائج والتوصيات التي خمصت الييا ؛ ومف أىـ 

عمى النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولية واالنضماـ  وقيعأف تقـو دولة فمسطيف بالتالتوصيات 

مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية واألطراؼ السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيؼ إلييا ، و 

لمضغط عمى دولة االحتالؿ اإلسرائيمي مف أجؿ إجبارىا عمى وقؼ ممارسة التيجير القسري بحؽ 

ف التيجير القسري محظور وفقًا لقواعد القانوف الدولي اإلنساني ، أباعتبار  ؛السكاف الفمسطينييف 

وفقًا لمنظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولية  وكذلؾ باعتباره جريمة ضد اإلنسانية وجريمة حرب

المدني والجنائي( ؛ حيث تتحمؿ ؤولية الدولية إلسرائيؿ بشقييا )، مما يؤدي إلى قياـ المس الدائمة

ؽ السكاف الناتجة عف فعؿ التيجير القسري بح( والمعنويةسرائيؿ تبعات األضرار )المادية إ

  .القسري تجاه السكاف الفمسطينييف، وقياـ المسؤولية الجنائية الفردية بحؽ مرتكبي التيجير الفمسطينييف
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The Forced Displacement of Palestinians in the light of the International 

Humanitarian Law 

Prepared by: Mohammad Kamel Aljundi 

Supervisor : Dr. Mohammad Fahad Al Shalaldeh 

Abstract 

This study aims at exploring the role of International Humanitarian Law in protecting the 

civilians from the forced displacement in armed conflicts of an international and non-

international nature. Therefore, the following questions are discussed: What is the legal 

regime that criminalizes and punishes the act of forced displacement, what is the legal 

situation in the occupied Palestinian territories, do these rules apply to the rules of 

International Humanitarian Law, what are the Israeli policies in forcibly displacing 

Palestinians, and what mechanisms to protect Palestinians from forced displacement. 

The study has into two chapters. The first chapter deals with the forced displacement of the 

civilians in the light of the rules of international humanitarian law. The chapter also 

discusses the forced displacement of the civilians and its historical development; it also 

examines the position of the Geneva Conventions and their additional Protocols on forced 

displacement and the position of the Permanent International Criminal Court on the forced 

displacement of the civilians. Additionally, the chapter examines the mechanisms of 

international protection against forced displacement in times of armed conflict, by defining 

the role of international laws and international bodies in protecting the civilians from 

forced displacement. 

In the second and the last chapters, the forced displacement of Palestinians in the occupied 

Palestinian territories is highlighted, where it discusses the legal situation in the occupied 

Palestinian territories and the historical context of forced displacement against the 

Palestinians, looking for the legal status of the occupied Palestinian territories depending 

on the validity of the Hague Convention of 1907 and the fourth Geneva Convention of 

1949 in the occupied Palestinian territories. It also concentrates on the historical context of 

forced displacement in which Palestinians suffered from the beginning of the British 

Mandate up to the Oslo agreement, and it addresses the Israeli policies in the displacement 



 و 
 

of Palestinians, and methods of Israeli policies in the displacement of Palestinians from the 

city of Jerusalem and the village of Susya forcibly.  

The chapter also discusses the role of the Israeli Supreme Court in forcibly displacing 

Palestinians from the city of Jerusalem and the village of Susya and the position of this 

court on the international agreements that apply to the occupied Palestinian territories. 

Moreover, this chapter deals with the mechanisms of protecting Palestinians from forced 

displacement at the international and the local level. 

The study was concluded with a group of recommendations and results including the fact 

that Palestine shall sign the articles of association of International Criminal Court, calling 

and demanding International Community and Organizations, and the partners in Geneva 

Agreement, to pressure on the Israeli Occupation State to stop practicing forced 

displacement against Palestinians since forced displacement is prohibited in accordance 

with International Humanitarian Law, as it is considered as a war crime against humanity. 

This would shoulder Israeli (criminal and civil) international responsibility where Israeli 

shall incur all damages (moral and physical) resulting from forced displacement against 

Palestinians, in addition to the individual criminal responsibility against perpetrators of 

forced displacement against Palestinians.  
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  تمييد
 

 مػفوالنزاعػات ومػا نػتج عػف ىػذه الحػروب  ،منػذ فجػر التػاريخ تحػدث بػيف البشػر  والنزاعػات الحروبإف 

 المػدنييف األبريػاء الػذيف غالبػاً  يكوف ضحيتيا ،بعاد وتيجير قسري دمار وقتؿ وتعذيب وتطيير عرقي وا  

وغيرىػػا مػػف االنتياكػػات  ،زليـ راضػػييـ ومنػػاتيجيػػرىـ قسػػرًا مػػف أ وأ ، تعػػذيبيـ وأ ،يػػتـ قػػتميـ بػػدـ بػػارد 

 . لمدنييفبحؽ ا الجسيمة

دفػع ىػذا األمػر  ،وما ينتج عنيػا مػف انتياكػات جسػيمة بحػؽ المػدنييف  ،ونتيجة ىذه الحروب والنزاعات 

لػػى وضػػع اتفاقيػػات ُتعنػػى فتكمػػؿ ىػػذا التفكيػػر إ ، والنزاعػػات ليػػذه الحػػروب تفكير فػػي وضػػع حػػدالػػدوؿ بػػال

واتفاقيػػات الىػػاي لعػػامي  ، 1864مثػػؿ اتفاقيػػة جنيػػؼ لعػػاـ  ،المتحػػاربيف  بتنظػػيـ قواعػػد الحػػرب وسػػموؾ

المػدنييف مػف ويػالت الحػروب وجػدت حمايػة  لمسػكاف أوالتي بموجب ىػذه االتفاقيػات  ، 1907و 1899

 والنزاعات وما يترتب عمييا مف انتياكات بحؽ السكاف المدنييف.

نتج عنيا مف انتياكات بحؽ المدنييف ومف ضػمنيا ف ذلؾ لـ يحد مف قسوة الحروب والنزاعات وما ال أإ

منػذ ف ، بمغت الحروب والنزاعات ذروتيػا فػي الحػربيف العػالميتيف األولػى والثانيػةحيث  ،التيجير القسري 

لػـ تقػؼ الػدوؿ موقػؼ  ،فػي ىػذه الحػرب  النزاعػات بػيف الػدوؿ توتوقفػ ف انتيػت الحػرب العالميػة الثانيػةأ

الحػرب مػػف قتػؿ وتػدمير وتيجيػر قسػري لممػدنييف وغيرىػا مػف االنتياكػػات المتفػرج عمػى مػا نػتج مػف ىػذه 

 . عياف المدنيةواأل المختمفة بحؽ السكاف المدنييف

ثنػػاء النزاعػػات اإلنسػػاف أ وحيػػاة لحمايػػة كرامػػة ، 1949فػػي عػػاـ  الرابعػػة صػػياغة اتفاقيػػات جنيػػؼ تػػـ لقػػد

فػػي خاصػػة لمػػدنييف مػػف التيجيػر القسػػري حمايػػة السػكاف او  ، المسػمحة ذات الطػػابع الػػدولي وغيػر الػػدولي

 وقيػاـ المجتمػع ، 1977ضػافييف لعػاـ توكػوليف اإلو ز ىػذه الحمايػة فػي البر وتعزيػ ، اتفاقية جنيؼ الرابعػة
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ومالحقػػة كػػؿ مػػػف ينتيػػؾ قواعػػػد حمايػػة السػػػكاف  ،كثر كثػػر فػػػأأبتعزيػػز حمايػػػة السػػكاف المػػػدنييف  الػػدولي

 ، بشػػكؿ خػػاصوالتيجيػػر القسػػري لمسػػكاف المػػدنييف  عػػاـ بشػػكؿالمػػدنييف فػػي القػػانوف الػػدولي اإلنسػػاني 

والتػػػي بػػػدورىا اعتبػػػرت جريمػػػة التيجيػػػر القسػػػري  ،1998نشػػػاء المحكمػػػة الجنائيػػػة الدوليػػػة عػػػاـ وذلػػػؾ ب 

 . لممدنييف جريمة حرب وجريمة ضد اإلنسانية

دوليػة الحديثػة التػي وجػود ىػذه االتفاقيػات والمواثيػؽ الو  ،ىذا التطػور فػي القػوانيف الدوليػة  عمى الرغـ مف

نشاء لممحكمػة الجنائيػة الدوليػة لمالحقػة ومعاقبػة مػف إومف  ،تحمي السكاف المدنييف مف ويالت الحرب 

التػػػزاـ ليػػػذه القواعػػػد المقػػػررة وعػػػدـ اال أف ىنػػػاؾ عػػػدـ احتػػػراـ  ،قواعػػػد القػػػانوف الػػػدولي اإلنسػػػاني ينتيػػػؾ 

تمػػػػة مػػػػف قبػػػػؿ االحػػػػتالؿ فمسػػػػطينية المحوىػػػػذا مػػػػا يحصػػػػؿ فػػػػي األراضػػػػي ال ،لحمايػػػػة السػػػػكاف المػػػػدنييف 

وخاصػة  ،مف انتياكات مستمرة لقواعد القػانوف الػدولي اإلنسػاني بحػؽ السػكاف الفمسػطينييف  ، اإلسرائيمي

 .عمى صعيد التيجير القسري لمسكاف الفمسطينييف

 1907 عػػاـلمعاىػػدة الىػػاي  والمتمثػػؿ فػػي االتفػػاقي والعرفػػيف قواعػػد القػػانوف الػػدولي اإلنسػػاني بشػػقيو إ

بشػػػأف حمايػػػة   1949واتفاقيػػػة جنيػػػؼ الرابعػػػة لعػػػاـ  ،الخاصػػػة بػػػاحتراـ القػػػوانيف وأعػػػراؼ الحػػػرب البريػػػة 

إال أف دولػػػػة  ،راضػػػػي الفمسػػػطينية المحتمػػػػة والتػػػػي تسػػػري عمػػػػى األ ،األشػػػخاص المػػػػدنييف وقػػػت الحػػػػرب 

 ،الفمسػطينية المحتمػة راضػيد وكذلؾ ترى بعدـ سػريانيا عمػى األال تحتـر ىذه القواع االحتالؿ اإلسرائيمي

ىػي المسػؤولة عػف حمايػة ورعايػة السػكاف المػدنييف الخاضػعيف  بالرغـ مػف أف دولػة االحػتالؿ اإلسػرائيمي

 .تحت احتالليا وفقًا لقواعد القانوف الدولي اإلنساني 

النتياكػات متعػددة مػف قبػؿ  فػي الضػفة الغربيػة وقطػاع غػزة ومدينػة القػدس يتعرض السكاف الفمسطينيوف

وخاصة عمى صػعيد التيجيػر القسػري الػذي ُيمػارس مػف قبػؿ االحػتالؿ اإلسػرائيمي  ،حتالؿ اإلسرائيمي اال

مخالفة بحد ذاتيا لقواعػد القػانوف الػدولي  ،باتباع سياسات واجراءات مختمفة  ،بحؽ السكاف الفمسطينييف 
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جعػؿ مػف دولػة  ،دوليػة ضعؼ النظاـ القانوني لممسػؤولية ال فّ إحيث  ؛اإلنساني ومواثيؽ حقوؽ اإلنساف 

تعػػػػذيب ومجػػػػازر وىػػػػدـ لمبيػػػػوت وبنػػػػاء االحػػػػتالؿ اإلسػػػػرائيمي تمػػػػارس االنتياكػػػػات الجسػػػػيمة مػػػػف قتػػػػؿ و 

سػباب مػف أ اً والػذي بػدوره ُيعػد سػبب ، وغيرىػا مػف السياسػات اإلسػرائيميةممستوطنات ومصػادرة لألراضػي ل

 .د القانوف الدولي اإلنسانيلقواع وانتياؾ واضح وصريح ، التيجير القسري لمسكاف الفمسطينييف

 إشكالية  الدراسة :

فػػػي مػػػا يمػػػي :  إلػػػى أي مػػػدى كفػػػؿ القػػػانوف الػػػدولي اإلنسػػػاني الحمايػػػة لمسػػػكاف تتمثػػػؿ إشػػػكالية الدراسػػػة 

 المدنييف مف التيجير القسري في النزاعات المسمحة ذات الطابع الدولي وغير الدولي ؟

 وتتفرع عنيا إشكاليات فرعية منيا :

 تيجير القسري لمسكاف المدنييف ؟ما ىو ال 

 ؟ وىػػؿ يعتبػػر ىػػذا عاقػػب عمػػى فعػػؿ التيجيػػر القسػػري ـ ويُ جػػرّ الػػذي يُ  يمػػا ىػػو النظػػاـ القػػانون

 التيجير محظورًا بشكؿ دائـ أـ ىناؾ استثناءات ترد عميو ؟

  ما ىو دور القوانيف الدولية والييئات الدولية في حماية السػكاف المػدنييف مػف التيجيػر القسػري

 ظؿ النزاعات المسمحة ؟ في

  ألراضي الفمسطينية المحتمة ؟ وىؿ ينطبؽ عمى ىذه األراضي في اما ىو الوضع القانوني

 القانوف الدولي اإلنساني ؟ وما ىو موقؼ الحكومة اإلسرائيمية مف ذلؾ ؟قواعد 

  اإلسرائيمية في تيجير السكاف الفمسطينييف قسرًا ؟ السياساتما ىي 

 محكمػػة العميػا اإلسػػرائيمية فػػي تيجيػػر الفمسػطينييف قسػػرًا ؟ ىػػؿ ىػػو دور مػا ىػػو دور وموقػػؼ ال

 لمتيجير القسري بحؽ الفمسطينييف ؟ أو رافض مؤيد

 ما ىي آليات الحماية لمسكاف الفمسطينييف مف التيجير القسري ؟ 
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  : الدراسةأىمية 

جمػى تت ،دولي اإلنسػانيفػي ضػوء القػانوف الػ في موضػوع التيجيػر القسػري لمفمسػطينييف دراسةإف أىمية ال

التػي أدت إلػى انتياكػات و  ،ظػاىرة النزاعػات المسػمحة فػي العقػود األخيػرة  زيػادة وتيػرةبوضوح مػف خػالؿ 

وتتجسػد أىميػة البحػث فػي  ،طراؼ النزاع المسمح ومف ضمنيا تيجير السكاف المدنييف قسرًا عديدة مف أ

 ،اإلسػرائيمية فػي األراضػي الفمسػطينية المحتمػة عطاء صورة واقعية ليذه االنتياكػات تتمثػؿ باالنتياكػات إ

بوضػػوح فػػي كػػذلؾ ىميػػة البحػػث أ وتتجمػػى ،وخاصػػة عمػػى صػػعيد التيجيػػر القسػػري لمسػػكاف الفمسػػطينييف 

الفمسػطينييف  إلػى تيجيػرضوء استمرار معاناة الفمسطينييف اليومية مف السياسات اإلسرائيمية التي تيػدؼ 

األمػػر   ،حتمػػةوى الضػػفة الغربيػػة وقطػػاع غػػزة ومدينػػة القػػدس المراضػػييـ ومنػػازليـ عمػػى مسػػتأقسػػرًا مػػف 

التػػػػي تكفػػػؿ الحمايػػػػة الكاممػػػػة لمسػػػػكاف  واآلليػػػات المختمفػػػػة ى القواعػػػػد القانونيػػػػةالػػػذي يسػػػػتوجب النظػػػػر إلػػػ

   .مف التيجير القسريالمدنييف 

 :الدراسة أىداف

 عمى النحو التالي : تتجسد أىداؼ الدراسة

اريخي خػالؿ الحضػارات وتطػوره التػ ، المستوى القضػائي والفقيػيعمى  عريؼ التيجير القسريت  -1

 .دياف السماويةالقديمة واأل

وبيػاف وسػائؿ وآليػات  ،القانوني الذي يجـر ويعاقب عمى ممارسة التيجيػر القسػري بياف النظاـ   -2

 كاف المدنييف مف التيجير القسري.الحماية الدولية لمس

ية المحتمػػة مػػف حيػػث االتفاقيػػات الدوليػػة التػػي تسػػري بيػػاف الوضػػع القػػانوني لألراضػػي الفمسػػطين -3

 .عمى األراضي الفمسطينية المحتمة ، وموقؼ الحكومة اإلسرائيمية مف سرياف ىذه االتفاقيات
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والسياسػػات  ، التػػي تعػػرض ليػػا السػػكاف الفمسػػطينيوفالموجػػات التاريخيػػة لمتيجيػػر القسػػري  بيػػاف  -4

سػواء أكػاف ذلػؾ عمػى المسػتوى  ،راضػييـ ومنػازليـ أ اليادفة لتيجير الفمسطينييف مف اإلسرائيمية

 أو عمى مستوى التشريعات والقوانيف . ،داري واالجتماعي واالقتصادي اإل

قسػري مػف  في مدينة القػدس وقريػة سوسػيا مػف تيجيػرٍ  ما يتعرض ليا السكاف الفمسطينيوف بياف -5

ا فػي تيجيػػرىـ قسػرًا مػػف تتبعيػػ الوسػائؿ والسياسػػات اإلسػرائيمية التػيو  ،رائيمي قبػؿ االحػتالؿ اإلسػػ

 راضييـ .منازليـ وأ

وما ىػو موقفيػا مػف  ،بياف دور وموقؼ المحكمة العميا اإلسرائيمية مف تيجير الفمسطينييف قسرًا  -6

 االتفاقيات الدولية التي تسري عمى األراضي الفمسطينية المحتمة .

الػػػدولي وعمػػػى الصػػػعيد  بيػػػاف آليػػػات الحمايػػػة لمفمسػػػطينييف مػػػف التيجيػػػر القسػػػري عمػػػى الصػػػعيد -7

وكيػػؼ يمكػػف حمايػػة الفمسػػطينييف مػػف التيجيػػر القسػػري ومسػػاعدة الفمسػػطينييف الػػذي  ،المحمػػي 

 تعرضوا لمتيجير القسري .

 منيجية الدراسة :

 تقـو ىذه الدراسة عمى منيجيف مف المناىج العممية ىما : 

 يػػة مػػف بدا ،لممػػدنييفلمتيجيػػر القسػػري  التػػدرج التػػاريخي : مػػف خػػالؿ عػػرض المػػنيج التػػاريخي

لػػى اسػػتحداث القػوانيف الدوليػػة المتعمقػػة بحمايػة السػػكاف المػػدنييف ديػػاف وصػواًل إالحضػارات واأل

وكػػػػذلؾ عػػػػرض الموجػػػػات  ،وخاصػػػػة عمػػػػى صػػػعيد التيجيػػػػر القسػػػػري مػػػف النزاعػػػػات المسػػػػمحة

تعػػػػػرض السػػػػػكاف الفمسػػػػػطينييف لمتيجيػػػػػر القسػػػػػري والممارسػػػػػات مػػػػػف خالليػػػػػا التاريخيػػػػػة التػػػػػي 

 خالؿ ىذه الموجات . بحؽ الفمسطينييف يمية اإلسرائ
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 وصػػػؼ وتحميػػػؿ القواعػػػد القانونيػػػة الدوليػػػة المتعمقػػػة  مػػػف خػػػالؿ : المػػػنيج الوصػػػفي التحميمػػػي

ووصػػػػؼ وتحميػػػػؿ السياسػػػػات واألسػػػػاليب  ،بحمايػػػػة السػػػػكاف المػػػػدنييف مػػػػف التيجيػػػػر القسػػػػري 

سػكاف ال حمايػة وسػائؿ و  وصػؼ آليػاتكػذلؾ و  ،اإلسرائيمية في تيجير السكاف المػدنييف قسػرًا 

 .  المدنييف مف التيجير القسري

 بحاث المتوفرة طباعيػًا المصادر والمراجع والمقاالت واأل عمى واستند الباحث في ىذه المناىج

لكترونيًا   وعمى المقابالت الشخصية . ،وعمى المالحظات  ،وا 

 : اسةحدود الدر    

  : فمسػطيف  انضػماـإلػى غايػة  1922نػذ عػاـ قسػري لمفمسػطينييف مالتيجيػر الالحػدود الزمانيػة

 المتحدة . لألمـ

  : مدينػػة  –قطػػاع غػػزة  –" الضػػفة الغربيػػة التيجيػػر القسػػري لمفمسػػطينييف فػػي الحػػدود المكانيػػة

 قرية سوسيا " . –القدس 
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 خطة الدراسة :

 "الدولي اإلنسانيفي ضوء القانوف  تقـو ىذه الدراسة عمى تناوؿ موضوع " التيجير القسري لمفمسطينييف

 التالي :الدراسة عمى النحو  خطة اًء عمى ذلؾ . تـ تقسيـوبن

  المقدمة 

 الفلل ايول :التيجير القسري لمسكان المدنيين في ضوء قواعد القانون الدولي اإلنساني 

 المبحث األوؿ : ماىية التيجير القسري لمسكاف المدنييف وتطوره التاريخي .     

 لمتيجير القسري لممدنييف زمف النزاعات المسمحة . يلثاني : النظاـ القانونالمبحث ا          

 المبحث الثالث : آليات الحماية الدولية مف التيجير القسري زمف النزاعات المسمحة .

 : التيجير القسري لمفمسطينيين في ايراضي الفمسطينية المحتمة الفلل اللاني   

األراضي الفمسطينية المحتمة والسياؽ التاريخي لمتيجير الوضع القانوني في  المبحث األوؿ :

 .القسري بحؽ الفمسطينييف 

 السياسات االسرائيمية في تيجير الفمسطينييف قسرًا . المبحث الثاني :          

 " مدينة القدس وقرية سوسيًا نموذجًا "          

لفمسطينييف قسرًا وآليات حماية دور المحكمة العميا اإلسرائيمية في تيجير االمبحث الثالث: 

 الفمسطينييف مف التيجير القسري .

  : والتوصيات المقترحة . ،تتضمف أىـ النتائج التي تـ التوصؿ إلييا الخاتمة 
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  : ولالفلل اي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : نسانيالقانون الدولي اإل  قواعد لمدنيين في ضوءسكان املالتيجير القسري 

 : تمييد وتقسيم

باعتبػػارىـ يف الػػذيف تعرضػػوا لمتيجيػػر القسػػري الحمايػػة لمسػػكاف المػػدني يػػوفر القػػانوف الػػدولي اإلنسػػاني إف

د الحمايػػة المقػػررة لصػػالح السػػكاف وذلػػؾ اسػػتنادًا لقواعػػ ،الحمايػػة القانونيػػة  يتػػوفر ليػػـأشخاصػػًا مػػدنييف 

بقػػاء طػػراؼ المتنازعػػة اإلويتوجػػب عمػػى األ ،ومبػػدأ التمييػػز بيػػنيـ وبػػيف األشػػخاص المقػػاتميف  ،المػػدنييف 

دعػػت الحاجػة إلػى وجػػود حيػث  ،عمػى حيػاة المػدنييف وحمػػايتيـ بموجػب قواعػد القػػانوف الػدولي اإلنسػاني 

ويضػػػمف حمايػػػة  ،عالقػػػات بػػػيف القػػػوات المتحاربػػػة عػػػراؼ الحػػػرب ويحكػػػـ القػػػانوف دولػػػي يػػػنظـ قواعػػػد وأ

 .تخمفيا الحروب والنزاعات المسمحةسي التي آالموتخفيؼ  ،المدنييف والجرحى واالسرى 

لمػػدنييف وكػؿ الػػذيف اجتنبػوا عػػف المشػاركة فػػي القتػاؿ مػػف خطػػر لمسػكاف اومػف ىنػػا فقػد تػػـ وضػع حمايػػة 

سػاس نسػاني والػذي يمثػؿ حجػر األدولي اإلالػ وظيػر ذلػؾ بشػكؿ واضػح فػي القػانوف ،النزاعػات والحػروب

وغيػر  ذات الطػابع الػدوليحمايػة االنسػاف وقػت النػزاع المسػمح  ووغايتػو ىػ ،المدنييف السكاف في حماية 

  . الدولي

و أحيث اتسػع مجػاؿ مػف يشػمميـ ىػذا القػانوف بالحمايػة  ؛ في تطور مستمر القانوف الدولي اإلنساني إف

يشمميـ الحماية تحت مظمػة القػانوف ، بحيث متيجير القسري لمف يتعرضوف مثؿ  ،محؿ عنايتو  يكونوف

 .، وصواًل إلى دور الييئات الدولية في حماية السكاف المدنييف مف التيجير القسري  الدولي اإلنساني
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 لمسػكاف نعرض في المبحث األوؿ ماىيػة التيجيػر القسػري ،وعميو سنقسـ ىذا الفصؿ إلى ثالثة مباحث 

لمتيجيػر القسػري لممػدنييف زمػف  يونعرض في المبحػث الثػاني النظػاـ القػانون ،ف وتطوره التاريخي لممدنيي

آليػػػات الحمايػػػة الدوليػػػة مػػػف التيجيػػػر القسػػػري زمػػػف ونتنػػػاوؿ فػػػي المبحػػػث الثالػػػث ، النزاعػػػات المسػػػمحة 

 .النزاعات المسمحة
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 اريخيمدنيين وتطوره التال لمسكان ماىية التيجير القسري: المبحث ايول

 ،ومػف محكمػة ألخػرى ،باختالؼ تعريفو مف فقيو آلخر  لمسكاف المدنييف يختمؼ مفيـو التيجير القسري

فػالتيجير القسػري  ؛ تكػوف فييػاأساليب واىداؼ التيجير القسري تختمؼ باختالؼ المرحمة التػي حتى أف 

ؿ  مػف حيػث االىػداؼ ؿ االحػتالظػؼ عف مرحمة التيجير القسػري فػي ختميفي مرحمة العمميات العدائية 

بدايػة مػف  ،مختمفػة  زمنيػة يختمؼ كذلؾ بمرور مراحؿ ،والتطور التاريخي لمتيجير القسري  ،واألساليب 

ف قواعػد وخاصػة  فػي مرحمػة تػدوي ،وصػواًل لمعصػر الحػديث  ،والػديانات السػماوية  ،الحضارات القديمػة 

 .القانوف الدولي اإلنساني

ة مػػف التيجيػػر القسػػري بحػػؽ السػػكاف المػػدنييف ؛ حيػػث ظيػػرت ىػػذه وبػػذات الوقػػت ظيػػرت وسػػائؿ الحمايػػ

الوسػػائؿ فػػي الحضػػارات القديمػػة ، وتطػػورت فػػي األديػػاف السػػماوية ، وارتقػػت ىػػذه الوسػػائؿ فػػي العصػػر 

 القواعد الدولية لحماية السكاف المدنييف مف التيجير القسري . تدويف الحديث ، وخاصة في مرحمة

 ،لممػدنييف  لمسػكاف نعػرض فػي األوؿ مفيػـو التيجيػر القسػري ،ى مطمبػيف وعميو سنقسػـ ىػذا المبحػث الػ

 .لممدنييف لمسكاف ثـ نتناوؿ في المطمب الثاني التطور التاريخي لمتيجير القسري

 

 

 

 

 

 



11 
 

 لممدنيينمفيوم التيجير القسري  : ولالمطمب اي 

لمفيػػػػـو ا ىػػػذا المطمػػػب سنوضػػػح فػػػي بدايػػػة ،مفيػػػـو التيجيػػػر القسػػػري لمسػػػكاف المػػػدنييف ل قبػػػؿ التطػػػرؽ

وأوردتيػػػا وردىػػا الفقػػو الضػػوء عمػػى مختمػػؼ التعريفػػػات التػػي أإلقػػاء  ثػػػـومػػف  ،القػػانوني لمسػػكاف المػػدنييف

 .  وأساليب التيجير القسري لممدنييفالدولية لمتيجير القسري ثـ التعرؼ عمى أىداؼ  االتفاقيات

تعريػػؼ التيجيػػر  وفػػي الفػػرع الثػػاني  ،نييف فػػي الفػػرع االوؿ المفيػػـو القػػانوني لمسػػكاف المػػد سػػنتناوؿ وعميػػو

 .الثالثساليب التيجير القسري في الفرع ثـ أىداؼ وأ ، لممدنييف لمسكاف القسري

 المدنيين  لمسكانول : المفيوم القانوني الفرع اي 

كػػػاف ىنػػػاؾ أثػػػر كبيػػػر عمػػػى  ،نظػػػرًا لعػػػدـ الػػػنص عمػػػى تحديػػػد المفيػػػـو القػػػانوني لفئػػػات السػػػكاف المػػػدنييف 

 لمجنػةوقػد كػاف ذلػؾ دافعػًا  ،حقػوقيـ وتعرضػيـ ألبشػع صػور المعانػاة والجػرائـ واالبػادة الجماعيػة  انتياؾ

وضػػع الدوليػػة لمصػػميب األحمػػر لبػػذؿ الجيػػود فػػي سػػبيؿ تطػػوير قواعػػد القػػانوف الػػدولي اإلنسػػاني لمحاولػػة 

القواعػػػد  لػػػذلؾ تقػػػدمت المجنػػػة الدوليػػػة لمصػػػميب األحمػػػر فػػػي مشػػػروع مفيػػػـو واضػػػح لمسػػػكاف المػػػدنييف ؛

السكاف المدنيوف في وقت الحرب تعريفًا لمسػكاف المػدنييف عمػى  بتكبدىاالمتعمقة بالحد مف األخطار التي 

 لي :النحو التا

 : يمتوف بصمة إلى الفئات التالية)يقصد بالسكاف المدنييف في القواعد الراىنة جميع األشخاص الذيف ال

 .ة أو المكممة لياتنظيمات المساعدأفراد القوات المسمحة أو ال -1

ولكػػػػنيـ يشػػػػتركوف فػػػػي  ،المشػػػػار الييػػػػا فػػػػي الفقػػػػرة السػػػػابقة األشػػػػخاص الػػػػذيف ال ينتمػػػػوف لمقػػػػوات -2

 .1القتاؿ(

                                                             
1
 . 161-160ص  ،ـ 2005طبعة ،دار الفكر مكتبة  ،القانوف الدولي االنساني  ،د. محمد فياد الشاللدة .  
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 بشػػكؿ مباشػػر و عػػدـ اشػػتراكيـأيػػرتبط باشػػتراكيـ  ،ف المفيػػـو القػػانوني لمسػػكاف المػػدنييف أونالحػػظ ىنػػا 

باعتبػاره فػردًا مػف ،  مػع القػوات المسػمحة فػي الحػرب سػواء الػذي يشػارؾ 2فالمػدني ،و القتػاؿ أفي النزاع 

سػػػياؽ النػػػو يخػػػرج مػػػف  ف ،و حتػػػى المكممػػػة ليػػػا أسػػػاعدة ليػػػا مو التنظيمػػػات الأ  فػػػراد القػػػوات المسػػػمحةأ

الػػػذيف يشػػػتركوف بشػػكؿ مباشػػػر فػػػي  المقػػاتميفالقػػانوني لمفيػػػـو السػػكاف المػػػدنييف ويصػػػبح ضػػمف مفيػػػـو 

و أمػػػؽ باألشػػخاص الػػػذيف ال ينتمػػوف لمقػػػوات المسػػػمحة وكػػذلؾ نفػػػس الشػػيء بمػػػا يتع ،العمميػػات الحربيػػػة 

مفيػػػـو القػػػانوني نيـ ال ينػػػدرجوف ضػػػمف ال فػػػ ،التنظيمػػػات المسػػػاعدة ليػػػا  ولكػػػنيـ يشػػػتركوف فػػػي القتػػػاؿ 

 .لمسّكاف المدنييف

اقتػػرح  ، اإلشػػكالية المتعمقػػة بتعريػػؼ السػػكاف المػػدنييف مػػف قبػػؿ المجنػػة الدوليػػة لمصػػميب األحمػػرلتفػػادي 

اـ لييئػػة األمػػـ المتحػػدة فػػي تقريػػره الثػػاني حػػوؿ احتػػراـ حقػػوؽ اإلنسػػاف فػػي النزاعػػات المسػػمحة األمػػيف العػػ

تعريفًا لمسػكاف المػدنييف عمػى النحػو التػالي : "السػكاف المػدنيوف ىػـ األشػخاص الػذي ال يحممػوف السػالح 

أطػػراؼ د أحػػ يقومػػوف بمسػػاندةالػػذيف ال  باإلضػػافة إلػػى األشػػخاص ، أطػػراؼ النػػزاع المسػػمححػػد ألصػػالح 

طػػراؼ لصػػالح أحػػد أوالتجسػػس وأعمػػاؿ التجنيػػد  تتعمػػؽ مػػثاًل بالتخريػػبعػػف طريػػؽ القيػػاـ بأعمػػاؿ النػػزاع 

   3". النزاع المسمح 

 

 

 

 
                                                             

2
 المدنٌون. المسلح النزاع حالة فً العدابٌة األعمال فً ٌشارك وال جٌش فً عضوا   لٌس بأنه الدولً القانون ٌُعرفه شخص هو : مدنً.ال 

ٌُمنحون المقاتلٌن عن ممٌزون  ، انظر : العسكري االحتالل أو القتال خالل القانونٌة الحماٌة من درجة و

http://www.asharqalarabi.org.uk/r-m/b-ruiah-42.htm (11/8/2016) 
3
 ، 2118 ،( 3سلسلة رقم ) "،القانون الدولً اإلنسانً وحماٌة السكان المدنٌٌن خالل النزاعات المسلحة" :سلسلة القانون الدولً اإلنسانً .  

 .4ص 
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 لممدنيين  لمسكان التيجير القسريمفيوم :  اللانيالفرع 

 :القضائي لمتيجير القسري  المفيوم:  والً أ

الصػػربي السػػابقة التيجيػػر القسػػري بمناسػػبة قضػػية الجنػػراؿ عرفػػت المحكمػػة الجنائيػػة الدوليػػة ليوغسػػالفيا 

بأنػػو : " الترحيػػؿ القسػػري ألشػػخاص محميػػيف عػػف طريػػؽ الطػػرد او طػػرؽ قسػػرية راديسػػالؼ كرسػػتيتش  

ث حيػ؛ 4بػررات يسػمح بيػا القػانوف الػدولي"أخرى مف األماكف التي يتواجدوف فييا بصفة مشػروعة دوف م

بعػػاد يتطمػػب اإل فّ حيػػث قالػػت إ ،فػػي ىػػذه القضػػية القسػػري تيجيػػر""ال بعػػاد عػػف النقػػؿميػػزت المحكمػػة األ

الترحيؿ خارج حدود الدولة في حيف أف النقؿ القسري يشمؿ عمميات التشػريد الػداخمي لمسػكاف أي ضػمف 

ف ىػػػذا التمييػػػز ال يػػػؤثر عمػػػى إدانػػػة ىػػػذه أ اعتبػػػرت المحكمػػػةولكػػػف فػػػي المقابػػػؿ  ، 5حػػػدود الدولػػػة نفسػػػيا

/ز( مػػف النظػػاـ االساسػػي لممحكمػػة 2بموجػػب المػػادة ) ،انوف الػػدولي اإلنسػػاني القػػ نطػػاؽالممارسػػات فػػي 

مػػف اتفاقيػػة جنيػػؼ الرابعػػة الخاصػػة بحمايػػة األشػػخاص المػػدنييف زمػػف النزاعػػات  147و  49والمػػادتيف 

( )د( مػػف النظػػاـ 1) 7والمػػادة  ،توكػػوؿ اإلضػػافي األوؿ و ( )أ( مػػف البر 4) 85المسػػمحة الدوليػػة والمػػادة 

و التيجيػػػر القسػػػري لألشػػػخاص و/ ألممحكمػػػة الجنائيػػػة الدوليػػػة تػػػديف جميػػػع عمميػػػات االبعػػػاد األساسػػػي 

 6.بموجب القانوف الدولي اإلنساني المحمييف

لمتيجيػر القسػري ، فقػد عرفػت التيجيػر القسػري  الدائمػة أما فيما يتعمؽ بتعريؼ المحكمة الجنائيػة الدوليػة

نػػػػو " ترحيػػػػؿ بأاألساسػػػػي لممحكمػػػػة الجنائيػػػػة الدوليػػػػة  مػػػػف النظػػػػاـ 7/د( مػػػػف المػػػػادة 2الفقػػػػرة ) بموجػػػػب

ي فعػؿ قسػري يػا بصػفة مشػروعة بػالطرد أو بػأفي يتوجػدوفمف المنطقة التػي  قسرياً االشخاص المحمييف 

 .  بررات يسمح بيا القانوف الدولي "آخر دوف م
                                                             

4
 تجاه اإلسرابٌلٌة الحكومٌة السٌاسة فً وأسالٌبه أداوته:  القسري واإلبعاد حٌلالتر" :  بعنوان بحث،   البلوي ناصر. أ ، عناب محمد. د.  

 الوطنٌة النجاح جامعة،(  اإلبعاد سٌاسة مقاومة تعزٌز نحو الفردي التهجٌر إلى الجماعً التطهٌر سٌاسة من اإلبعاد)  مؤتمر ،"  المقدسٌٌن

 .3 ص ، 2113 فلسطٌن،،
5.ICTY, RADISLAV KRSTIC, Case No. IT-98-33-T, Judgment, 02 August 2001, p. 183. 

web site: www.icty.org.pdf (11/8/2016) 
6
 .3ص  ،سابق مرجع   ، البلوي ناصر. أ ، عناب محمد. د.  

http://www.icty.org.pdf/
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بقة ، والمحكمػة ونالحظ فػي تعريػؼ التيجيػر القسػري مػف قبػؿ المحكمػة الجنائيػة الدوليػة ليوغسػالفيا السػا

أنػو تعريػؼ ال يشػػتمؿ عمػى قيػاـ دولػػة االحػتالؿ بنقػؿ كػػؿ أو جػزء مػف سػػكانيا  ؛ الدائمػػة الجنائيػة الدوليػة

( مػف النظػاـ األساسػي لممحكمػة الجنائيػة 8/ب/8/2إلى األراضػي المحتمػة ، عمػى الػرغـ مػف أف المػادة )

غيػػػر مباشػػر بنقػػػؿ أجػػػزاء مػػػف سػػػكانيا  أو بشػػػكؿ مباشػػػر، اعتبػػػرت قيػػػاـ دولػػة االحػػػتالؿ  الدائمػػػة الدوليػػة

 . "حرب"جرائـ ميا تالمدنييف إلى األراضي التي تح

  : الفقيي لمتيجير القسري لمفيوملانيًا : ا

المػدبرة والتػدخؿ المباشػر أو غيػر المباشػر  السياسػةيعرؼ الدكتور رشػاد السػيد التيجيػر القسػري بأنػو : " 

يف لسػػػمطتيا قسػػػرا خػػػارج حػػػدود ف المػػػدنييف والخاضػػػعالسػػػكا قصػػػاءإلأو سػػػمطة مػػػا  ،لحكومػػػة دولػػػة مػػػا 

 ،بيػدؼ تشػكيؿ بنيػة ديموغرافيػة  ،أو زرع مسػتوطنيف  ،سواء تـ ذلؾ بصورة فردية أو جماعيػة  ،وطنيـ

 7.أو فرض واقع سياسي جديد "

بينمػا عػرؼ الػدكتور عبػد الواحػد محمػد الفػار التيجيػر القسػري : " إبعػاد المػدنييف بموجػب اتفاقيػة جنيػػؼ 

 8."وطنيـرابعة مف أراضييـ المحتمة إلى أماكف أخرى بعيدة عف ال

، أف التيجير الذي يتـ فيو نقؿ السكاف مف أراضػييـ ؼ الدكتور عبد الواحد محمد الفارونالحظ في تعري

ىػو نفػس تعريػؼ الترحيػؿ الػذي يػؤدي إلػى ترحيػؿ السػكاف مػف بالدىػـ  داخػؿ بالدىػـ ، إلى أراٍض أخرى

ث اشػػتمؿ تعريػػؼ الػػدكتور عبػػد الواحػػد محمػػد الفػػار عمػػى الجمػػع مػػا بػػيف مصػػطمح ؛ حيػػإلػػى بػػالد أخػػرى 

 .واحد آٍف االبعاد والتيجير في 

                                                             
7
  ، 238 ص ، 1995 الدولً، للقانون المصرٌة المجلة ، اإلنسانً الدولً القانون ضوء فً القسري والترحٌل اإلبعاد ، السٌد رشاد.  

 .51 المجلد
8
 .234ص  ، 1996 ،القاهرة  ،دار النهضة العربٌة  ،الجرابم الدولٌة وسلطة العقاب علٌها  ،د. عبد الواحد محمد الفار .  
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ف بػػالقوؿ :" ىػو نقػػؿ بعػاد الخػػارجي لممػدنييتور عمػػر سػعد اهلل فقػػد ميػز بػػيف اإلبعػاد الػػداخمي واإلمػا الػدكأ

 ،لػػى منطقػػة أخػػرى إمحتمػػة  بعػػاد مػػف منطقػػةإلػػى أمػػاكف غيػػر أمػػاكنيـ األصػػمية أو ىػػو السػػكاف مػػف  وا  

 9لى موقع آخر في البمد نفسو ."خميا إذا نقؿ األشخاص المرحمييف إبعاد داويعتبر اإل

مػػف  أىممػػت عمميػػات التيجيػػر التػػي يقػػـو بيػػا المحتػػؿ بتيجيػػر جػػزء أنػػو قػػدمػػف ىػػذه التعريفػػات  ونالحػػظ

الخاضػػع تحػػت سػػػمطة يـ قمػػػجػػػؿ االسػػتيطاف فػػي ىػػذا اإلأمػػف  المحتػػؿ اإلقمػػيـو كػػؿ سػػكانو إلػػػى أ سػػكانو

لمػدنييف ف تقػـو بيػا السػمطة لحمايػة اأعمميػات التيجيػر التػي يمكػف  ىممػتأقػد باإلضػافة أنػو  ، االحتالؿ

 .عماؿ العدائيةمف خطر األ

االبعػػاد يثبػػت  إفّ التيجيػػر القسػػري ؛ حيػػث  مفيػػـو يختمػػؼ عػػف 10بعػػاداإل مفيػػـو شػػارة إلػػى أفوتجػػدر اإل

قيػػاـ حكومػػة أو مجموعػػة ف التيجيػػر القسػػري ىػػو أ، فػػي حػػيف  يفاألصػػميلألجانػػب فقػػط ولػػيس لمسػػكاف 

بػػػ خالء قسػػري وغيػػػر قػػػانوني لمجموعػػػة مػػف األفػػػراد مػػػف األرض التػػػي يقيمػػػوف عرقيػػػًا أو دينيػػػًا متعصػػبة 

 . أو بيدؼ السيطرة عمى ىذه األرض لفئة بديمةعمييا بيدؼ إخالء ىذه األرض 

 مدنيين سكان اللم: أساليب واىداف التيجير القسري  الفرع اللالث

التيجيػر القسػػري إمػػا  فّ ؛ حيػػث إ ىػداؼ متنوعػػة لمتيجيػر القسػػري بحػؽ السػػكاف المػدنييفأسػػاليب و أىنػاؾ 

مػػا أف يكػػوف بشػػكؿ مباشػػر وذلػػؾ عػػف طريػػؽ ترحيػػأ ف يكػػوف بشػػكؿ غيػػر ؿ السػػكاف باسػػتخداـ القػػوة ، وا 

يميـ مػػف المنطقػػة التػػي مباشػػر وذلػػؾ عػػف طريػػؽ اسػػتخداـ وسػػائؿ الترىيػػب والضػػغط بحػػؽ المػػدنييف لتػػرح

و لسػبب عسػكري أنسػاني إلسػبب  ويكوف اليدؼ منػما اليدؼ مف التيجير القسري فقد أيتواجدوف فييا ، 

 ثناء سير العمميػات العدائيػةأ ىداؼ التيجير القسري لممدنييفأساليب و أحيث تختمؼ ؛ لسبب سياسي  وأ
                                                             

9
 . 7/ 6 ص ، 2115 الجزابر، الجامعٌة، المطبوعات دٌوان المعاصر، الدولً القانون فً معجم هللا، سعد عمر.

 
10
 وقد. فٌه ٌعٌش كان أو فٌه، ولد الذي المكان إِلى والعودة البالد مغادرة على األجانب أَحد ُتْرغمُ  عندما الحكومة، تتخذه إِجراء"  هو اإلبعاد.

ا الحكومة ُتْبِعد  ٌ ٌَّةاألَ  وكذلك ـ األَجنبً أَنَّ  تعتقد ألَنَّها أَو مشروعة غٌر بصورة البالد دخل ألَنَّه أجنب رر ٌُْلِحق قد ـ جنب  البالد بمصالح الضَّ
 ، أنظر :" خطٌرة جرٌمة ارتكب الشَّخص هذا ألَنَّ  ذلك ٌحدث وقد. ما بطرٌقة

https://ar.wikipedia.org/wiki (15/8/2016) 
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ثنػاء أمػدنييف  سػكاف الاؼ التيجير القسري لمإلى أساليب واىدأواًل لذا سنتطرؽ  ،  عنو في ظؿ االحتالؿ

 ؿ االحتالؿ ثانيًا .ظمدنييف في سكاف الساليب واىداؼ التيجير القسري لمأو  ، سير النزاعات

  : العمميات العدائية سيرلناء مدنيين أسكان ال: أساليب واىداف التيجير القسري لم والً أ

، أي و غيػر مباشػرة بنشػوب النػزاع المسػمح مباشػرة أيمكف أف تكوف لو عالقة  ؛تيجير السكاف المدنييف 

كمػػا حصػػؿ فػػي فمسػػطيف ومػػا قامػػت بػػو الحركػػة الصػػييونية مػػف تيجيػػر  ،قػػد يكػػوف سػػببا فػػي قيػػاـ الحػػرب

ومػػا حػػدث فػػي يوغسػػالفيا السػػابقة وفػػي روانػػدا وغيرىػػا مػػف  ،مػػف أراضػػييـ ومنػػازليـ مسػػكاف الفمسػػطينييفل

ثنػػػاء العمميػػػات أسػػػاليب وأىػػػداؼ التيجيػػػر القسػػػري لممػػػدنييف أوعميػػػو تكػػػوف  ،منػػػاطؽ التػػػوتر فػػػي العػػػالـ 

 العدائية كما يمي :

القسػػري لمجموعػػات مػػف السػػكاف المػػدنييف العتبػػارات سياسػػية ألطػػراؼ النػػزاع  التيجيػػرأف يكػػوف  -1

باسػػػتعماؿ  ،بقصػػػد فػػػرض واقػػػع جديػػػد أو تعزيػػػز ودعمػػػا لموقفيػػػا فػػػي مواجيػػػة الطػػػرؼ اآلخػػػر 

 .اؼ النزاع ضد مواطني الطرؼ اآلخرطياد مف قبؿ أحد أطر أساليب االرىاب والعنؼ واالض

 ،نسانية مف قبؿ أحد أطراؼ النزاع تحقيؽ أغراض عسكرية أو إ بيدؼيف يالمدن يتـ تيجيرأف  -2

السكاف المدنييف مف مناطؽ تواجدىـ خشية تعرضيـ  ب جالءيقـو أحد أطراؼ النزاع  مثؿ أف

 لى إعادتيـ إ وبعد ذلؾ يتـرىونا بزواؿ الخطر ومشرط أف يكوف ىذا اإلجالء مؤقتا  ،لمخطر 

 49ة دالما ذلؾ ف الدولي االنساني فقد أوضحتو وىذا ال يعد انتياكا لمقان ،مناطؽ تواجدىـ 

 11 .لمدنييف زمف النزاعات المسمحة مف اتفاقية جنيؼ الرابعة الخاصة بحماية ا

ف ىػػػذه السياسػػػة التغييػػػر فػػػي اليػػػدؼ مػػػ معينػػػةأف تػػػتـ عمميػػػات التيجيػػػر القسػػػري تنفيػػػذا لسياسػػػة  -3

 مثػػؿ السياسػػة التػػي ،مػػف قبػػؿ أحػػد اطػػراؼ النػػزاع التركيبػػة السػػكانية داخػػؿ حػػدود االقمػػيـ وذلػػؾ 
                                                             

11
 معٌنة، محتلة لمنطقة جزبً أو كلً بإخالء تقوم أن االحتالل لدولة ٌجوز ذلك، مع: " 1949( من اتفاقٌة جنٌف الرابعة لعام 2/ 49المادة ) .

 إطار فً إال المحمٌٌن األشخاص نزوح اإلخالء عملٌات على ٌترتب أن ٌجوز وال. قهرٌة عسكرٌة ألسباب أو السكان أمن ذلك اقتضى إذا
 توقف بمجرد مواطنهم إلى النحو هذا على المنقولٌن السكان إعادة وٌجب. المادٌة الناحٌة من ذلك ٌتعذر لم ما المحتلة، األراضً حدود

 .القطاع " هذا فً العدابٌة األعمال
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صػػمييف مػف سػكانيا األ ف لتفريػ  االراضػي الفمسػطينيةمارسػتيا العصػابات الصػييونية فػي فمسػطي

أو  الفمسػػػػطينييفرىػػػاب بحػػػؽ الضػػػغط واإل باسػػػتعماليا لوسػػػائؿوذلػػػؾ  ،حػػػالؿ الييػػػود مكػػػانيـ وا  

 مثػػػؿكػػػذلؾ و  ، منػػػازليـ وأراضػػػييـعمػػػى اليػػػروب وتػػػرؾ  إلجبػػػارىـ ،وة باسػػػتخداميا لوسػػػائؿ القػػػ

نػػػػاء النػػػػزاع فػػػػي يوغسػػػػالفيا واليرسػػػػؾ اث اتبعيػػػػا الصػػػػرب ضػػػػد مسػػػػممي البوسػػػػنة التػػػػي السياسػػػػة

 12.السابقة

أكانػػت ألسػػباب سػػواء  ،ؿ العمميػػات العدائيػػة ظػػف أسػػاليب وأىػػداؼ التيجيػػر القسػػري فػػي ونالحػػظ ىنػػا أ

وىػػذا يعتبػػر  ،راضػػييـ ومنػازليـ ف نيػا تػػؤدي إلػػى إجبػار السػػكاف إلػػى الرحيػؿ مػػف أ ،و عسػػكرية سياسػية أ

لقسػػري ألسػػػباب إنسػػػانية ولكػػػف وقػػد يكػػػوف التيجيػػػر ا ،لقواعػػػد القػػانوف الػػػدولي اإلنسػػػاني  اً واضػػػح اً انتياكػػ

رجػاعيـ لمنػازليـ  ،ء السػكاف رواح ىػؤالأ حمايػة جػؿأ وذلؾ مػف ،ف يكوف ىناؾ حالة ضرورية بشرط أ وا 

عػد انتيػاء الحالػة الضػرورية التػي أجبػرتيـ لمرحيػؿ مػف ب وذلػؾ ،راضييـ التػي كػانوا عمييػا قبػؿ تيجيػرىـوأ

 . وأف تكوف ىذه الحالة الضرورية مؤقتة ،راضييـ منازليـ وأ

 :مدنيين في تل االحتالل سكان ال: أساليب وأىداف التيجير القسري لملانياً 

تحظػػر  دواجبػػات دولػػة االحػػتالؿ اتجػػاه المػػدنييف مػػف خػػالؿ وضػػع قواعػػ ينسػػانلقػػانوف الػػدولي اإليحػػدد ا

لكػػف واقػػع النزاعػػات المسػػمحة يكشػػؼ لنػػا عػػف انتياكػػات  ؛وتقيػػد تصػػرفات جيشػػيا فػػي األراضػػي المحتمػػة 

نييف لمػػدتبػاع أسػػاليب مختمفػة اتجػػاه السػكاف ااخطيػرة ليػػذه القواعػد مػػف خػالؿ ممارسػػات دولػة االحػػتالؿ ب

بعػػاد مجموعػػات مػػف سػػكاف اإلقمػػيـ المحتػػؿ بغيػػة فػػرض سػػيطرتيا عمػػى اإل قمػػيـ المحتػػؿ مػػف ؛ كتيجيػػر وا 

كػذلؾ و  ، قمػيـ المحتػؿ، وذلؾ لترويع وتخويػؼ سػكاف اإلوكؿ مقاـو لالحتالؿ  شخصيات قيادية ومثقفيف

زاد وكممػػا ، تحتميػػا  قػػاليـ التػػياألمػػف مختمػػؼ أنحػػاء العػػالـ إلػػى قػػد تقػػـو دولػػة االحػػتالؿ بجمػػب مواطنييػػا 

                                                             
12
 .241/242ص  ،مرجع سابق . د. رشاد السٌد ،  
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ومػا تقػـو بػو  ،قمػيـ حتػى بعػد توقيػع اتفاقيػة سػالـ عددىـ كمما استغمتيـ دولػتيـ بحجػة البقػاء فػي ذلػؾ اإل

 كبر مثاؿ عمى ىذه السياسة .ىو أ المحتمة في األراضي الفمسطينية إسرائيؿ

حيػػاة وأمػػاف السػػكاف  الحفػػاظ عمػػى يشػػترط عمػػى دولػػة االحػػتالؿ ف القػػانوف الػػدولي اإلنسػػاني وفػػي قواعػػدهإ

ف فػػي أل ،راضػػييـ ومنػازليـ وعػدـ تيجيػػرىـ عػف أ ، احػتالؿ ىػػذه الدولػةو الخاضػعيف تحػػت الموجػوديف أ

 .13 لقواعد القانوف الدولي اإلنساني اً واضح اً ذلؾ انتياك

بشػكؿ كبيػر عمػى تفريػ  سػكاف ىػذا فانػو سػييدؼ  ،قمػيـ مػا سط سيطرتو عمى إبب إف االحتالؿ الذي يقـو

 ،يضػار ى ىػذه األـ سكاف دولة االحػتالؿ إلػجؿ تمييد قدو أمف  ؛التي يعيشوف فييا  ـ مف األراضيقمياإل

 ،رض لمصػمحة سػكاف دولػة االحػتالؿ تمييػدًا السػتيطاف ىػذه األ سكاف ىػذا اإلقمػيـقميـ وبالتالي تيجير إ

ؤولة عػػف حمايػػة المسػػ ألنيػػا ،نسػػاني انتيكػػت قواعػػد القػػانوف الػػدولي اإلقػػد وبيػػذا تكػػوف دولػػة االحػػتالؿ 

مػػف  ،وىػػذا مػػا حصػػؿ ومػػا زاؿ يحصػػؿ فػػي فمسػػطيف  ،قمػػيـ الخاضػػعيف الحػػتالؿ ىػػذه الدولػػة سػػكاف اإل

 .راضييـ ومنازليـتيجير السكاف الفمسطينييف مف أإلى  اليادفة إسرائيميةجراءات وسياسات إ

 

 

 

 

 

 

                                                             
13
 المحتلة األراضً من نفٌهم أو المحمٌٌن لألشخاص الفردي أو الجماعً الجبري النقل ٌحظرمن اتفاقٌة جنٌف الرابعة "  (49/1 ) المــادة 

 .دواعٌه " كانت أٌا   محتلة، غٌر أو محتلة أخرى، دولة أي ضًأرا إلى أو االحتالل دولة أراضً إلى
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 التطور التاريخي لمتيجير القسري : المطمب اللاني

 ،فمنػػُذ نشػػأة الحيػػاة  ،الحضػػارات القديمػػة باليمجيػػة والعنػػؼ  بعػػض قسػػري فػػياتسػػمت مرحمػػة التيجيػػر ال

 ،وكانػػػت الحػػػروب آنػػػذاؾ تتسػػػـ بالقسػػػوة والوحشػػػية  ،نسػػػاف عبػػػر قػػػروف مػػػف الػػػزمف صػػػاحبت الحػػػرب اإل

حيػث  ؛و قػانوف أبحيػث لػـ تكػف الحػروب خاضػعة ألي قيػد  ،والقانوف الذي كاف سائدًا ىو قػانوف الغػاب

بكػػؿ  تفمنيػا مػف حاربػ ،سػػموب مػة لػػـ تكػف تحػارب بػنفس الطػابع واأللحضػارات القديالبشػرية خػالؿ اأف 

واىتمػػػت قػػؿ عدوانيػػػة ومنيػػا مػػػف حاربػػػت بأ ،ف كػػػؿ شػػيء مبػػػاحأنسػػػانية و قواعػػد اإلالدوف اىتمػػػاـ ب اقوتيػػ

 وثػػـ جػػاء تقنػػيف قواعػػد ،مػػف ديانػػة ألخػػرى  كػػذلؾ والتيجيػػر القسػػري يختمػػؼبػػبعض القواعػػد اإلنسػػانية ، 

 ثناء النزاعات المسمحة .لنزاعات لحماية حياة اإلنساف أالحرب وا

نتنػػاوؿ فػػي األوؿ التيجيػػر القسػػري لممػػدنييف فػػي الحضػػارات : لػػى فػػرعيف وعميػػو تػػـ تقسػػيـ ىػػذا المطمػػب إ

ي مرحمػػة تػػدويف والثػػاني نتنػػاوؿ فيػػو التيجيػػر القسػػري فػػ ،سػػالمية ة واألديػػاف السػػماوية والشػػريعة اإلالقديمػػ

 نساني .القانوف الدولي اإل

ة وايديان السماوية والشريعة ول : التيجير القسري لممدنيين في الحضارات القديمالفرع اي 

 اإلسالمية 

 أوال : التيجير القسري لممدنيين في الحضارات القديمة 

 ؛ يختمػؼ مػف حضػارة ألخػرى القديمػة بحػؽ المػدنييف التيجير القسري الػذي كػاف ُيمػارس فػي الحضػارات

وف بنقػػؿ سػػكاف حيػػث كػػانوا يقومػػ ؛اآلشػػورييف وضػػعوا سياسػػة تميػػزوا بيػػا عػػف بػػاقي األمػػـ حيػػث نجػػد أف 

ولػػردع لػػى بػػالد بعيػػدة بحيػػث يمتزجػػوف مػػع سػػكاف ىػػذه الػػبالد ليفقػػدوا وحػػدتيـ وكيػػانيـ االقػػاليـ المفتوحػػة إ

رييف وقػػد اتبػػع اآلشػػو  ،يػػا البػػابميوف فػػي حػػروبيـ عوىػػي نفػػس السياسػػة التػػي اتب ،سػػمطتيـ  المتمػػرديف عػػف
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حػالؿ سػكاف منػاطؽ أخػرى بػدالً  عمػدوا  كمػا ،مػنيـ  منيج ترحيػؿ مجموعػة مػف سػكاف المػدف المتمػردة وا 

وعمػػػى خػػالؼ اآلشػػػورييف فػػػ ف  ،فػػػي مكػػاف واحػػػد ألسػػػباب تتعمػػؽ بػػػاألمف  إلػػى تفريػػػؽ السػػكاف المرحمػػػوف

كمػا لػـ  ،القريبػة منيػا  و القػرىأالبابمييف كانوا يأتوف بالسكاف المرحميف إلى بابؿ أو الى المدف الرئيسػية  

 14.خرى بدال مف المرحميفإلى إحالؿ مجموعات سكانية أيعمدوا 

وىذا نابع مف رغبة رومػا فػي ، ف عالقتيـ بغيرىـ كانت غالبًا عدائية أما في الحضارة الرومانية  فنجد أ

بػيف المقػاتميف  عدد ممكف مف األقاليـ لسػمطانيا بػالقوة دوف تفرقػةأكبر بضـ وذلؾ  ؛السيطرة عمى العالـ 

نػػادوا  فوج ازدىارىػػا ظيػػر الرواقيػػوف الػػذينػػو وبعػػد اتسػػاع رومػػا ووصػػوليا إلػػى أغيػػر أ ؛وغيػػر المقػػاتميف 

مػػر مقػػدس بالنسػػبة أنسػػاف ر سيشػػروف خطيػػب رومػػا الشػػيير أف اإلواعتبػػ ،بوجػػوب التقػػارب بػػيف البشػػر 

 15.وجب احتراـ كرامة البشرأو  ألخيو

ذا انتقمنػػا  ، ووضػػعوا فػػوؽ الشػػعوب نفسػػيـ شػػعباً أغريػػؽ يعتبػػروف فقػػد كػػاف اإل ،قيػػة الحضػػارة االغري إلػػىوا 

مػا عالقػاتيـ ببقيػة الشػعوب فمػـ يوجػد أ ،القواعد التي تػنظـ الحػرب فيمػا بػيف المػدف اليونانيػة فقػط  بعض

د الفيمسػػػوؼ ـ مػػػف ذلػػػؾ نجػػػوبػػػالرغ ،نسػػػانية ـ بالقسػػػوة دوف مراعػػػاة لمقواعػػػد اإلليػػػا ضػػػابط  فكانػػػت تتسػػػ

رسػػطو بمحاربػػة كافػػة صػػور الظمػػـ أكمػػا نػػادى  ،لػػى تجنػػب الحػػرب فيمػػا بيػػنيـ إغريػػؽ اإلأفالطػػوف دعػػا 

  16ما يمكف مف القوة . بأقصى

القديمػػػة ، اختمػػػؼ مػػػف حضػػػارة  فػػػي الحضػػػارات التيجيػػػر القسػػػري الػػػذي كػػػاف ُيمػػػارسونالحػػػظ ىنػػػا أف 

،  اإلقمػيـذات ، فبعض الحضارات كانت تقـو بتيجير األفراد مف أرضػيـ إلػى منػاطؽ أخػرى مػف ألخرى

والػبعض اآلخػر كػاف يقػػـو بنقػؿ األفػراد إلػػى بػالد أخػرى ، والػػبعض اآلخػر كػاف يقػػـو بنقػؿ األفػراد وبػػذات 
                                                             

14
 ، انظر : 79، ص  1983ق . م ، المؤسسة العامة لألثار والتراث ، بغداد ،  604-562 الثانً نبوخذ نصر  محمد، إبراهٌم حٌاة . 

https://www.kutub-pdf.net/book/4253.html (18/8/2016)      
15
   العربٌة ناٌف ،جامعة ، ماجستٌر رسالة ، اإلنسانً الدولً القانون ضوء فً القسري والنقل اإلبعاد جرٌمة ، الخضٌر عثمان بن محمد - 

 .111ص  ،2113، السعودٌة ، األمنٌة للعلوم
16
  ،2119 ، الجزابر ، قسنطٌنة منتوري جامعة ، دكتوراه رسالة ، الجنابً  الدولً القانون فً  الدولٌة الجرٌمة ، روان الصالح محمد . 

 .8-9 ص

https://www.kutub-pdf.net/book/4253.html%20(18/8/2016)
https://www.kutub-pdf.net/book/4253.html%20(18/8/2016)
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الوقت إحالؿ سكاف مناطؽ أخػرى بػداًل مػنيـ ، والػبعض اآلخػر كػاف يقػـو فقػط بنقػؿ األفػراد إلػى منػاطؽ 

 سكانية أخرى بداًل مف المرحميف.أو خارج البالد دوف جمب أو إحالؿ مجموعات  اإلقميـأخرى مف ذات 

 ي لممدنيين في االديان السماوية التيجير القسر  :لانيا

 حيػث نجػد فػي الديانػة الييوديػة ؛17لـ تكف الحرب محظورة في الديانة الييودية وتميزت حروبيـ باالنتقاـ

نيػـ فػوؽ كػؿ أو  المختػاريػـ شػعب اهلل ألنيػـ يعتقػدوف أن ،غريػؽ تتشػابو مػع نظػرة اإل ألنفسػيـنظرتيـ  فأ

"  وقػدس المصػادر الدينيػة الييوديػة عمػى اإلطػالؽ بقولػث أجاز التممود لمييػود والػذي ىػو أالشعوب ؛ حي

دوف تفرقػػة بػػيف  اإلسػػرائيميوفف القتػػؿ الػػذي يمارسػػو غيػػر اإلسػػرائيمييف " ؛ وبالتػػالي فػػ أقتػػؿ الصػػالح مػػف 

، ُيعتبػػر سػاليب قتػاليـ أو قيػود عمػى ية أإنسػانودوف مراعػاة أليػة قواعػد  ،طفػاؿ أوشػيوخ و  رجػاؿ ونسػاء ،

 قتػػػػؿمػػػػف ـ 1948كدولػػػػة فػػػػي عػػػػاـ عالنيػػػػا إسػػػػرائيؿ منػػػػذ إولعػػػػؿ مػػػػا قامػػػػت بػػػػو  ،عقيػػػػدة بالنسػػػػبة ليػػػػـ 

 الفمسطينييف وترحيميـ ليو دليؿ واضح عمى وحشية الممارسات الييودية عبر التاريخ .

ر القػػرف واخػػأ فػػيضػػد المسػػمميف ت الحػػروب الصػػميبية التػػي حصػػم حيػػث إفّ أمػػا فػػي الديانػػة المسػػيحية ؛ 

عػف ىػذه الحػروب قتػؿ وترحيػؿ  نػَتجالقػرف الثالػث عشػر المػيالدي  مػف الحادي عشر حتى الثمػث األخيػر

أف ىػذه  ، إال18إبػاف الحػروب الصػميبيةراضي المقدسة مثؿ ما حصؿ في فمسطيف في األ بحؽ المسمميف

يسػػة فػػي فتػػرة الحػػروب وفػػي نيايػػة القػػروف الكن قائمػػة عمػػى روح التسػػامح ، حيػػث إفّ  بشػػكؿ عػػاـ الديانػػة

سمـ الرب يتعمػؽ بوضػع قواعػد  ىما سمـ الرب وىدنة الرب ، حيث إفّ الوسطى زودت أوروبا بنظاميف ، 

عطاء حصانة لممدارس والمعابدلحماية النساء واألطفاؿ والرىباف  بقػاء المحاصػيؿ الزراعيػة بعيػدة ، وا  ، وا 

                                                             
17
 .18ص ،مرجع سابق  ،محمد فهاد الشاللدة  د..  
18
 توسع من والحد المقدس بٌت على السٌطرة فً والرغبة المسلمٌن، ضد الدٌنً الدافع هو كان الصلٌبٌة الحمالت وراء الربٌسً الدافع"  

 الدوافع هذه بٌن الحاصل االندماج أدى فقد الصلٌبٌة، الحمالت إطالق على ساعدت أخرى ودوافع عوامل هنالك كانت فقد البالد فً المسلمٌن

 قام ىحت المقدس وبٌت المقدسة األراضً على بالسٌطرة وقاموا الصلٌبٌة الحمالت امتدت م ، وقد1196 عام األولى الصلٌبٌة الحملة إلى

 كما الحمالت، تلك خالل فً المسلمٌن على الصلٌبٌون بها قام التً المذابح بعد األراضً هذه بتحرٌر بٌبرس والظاهر األٌوبً الدٌن صالح
 األسد قلب كرٌتشارد المعارك هذه األبطال وٌقدسون هذا ٌومنا حتى مقدسة حمالت هً الصلٌبٌة الحمالت األوروبٌون ٌعتبر المقابل فً أّنه

 التاسع عشر وغٌرهما " ، أنظر : ولوٌس

http://mawdoo3.com (19/8/2016) 
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سػاء دنة الرب فتتعمؽ باالمتناع عف الحرب فػي الفتػرة الواقعػة بػيف معف النزاع واألعماؿ العدائية ، أما ى

سػػػبوع ، باإلضػػػافة إلػػػى فتػػػرة الصػػػياـ التػػػي تسػػػبؽ عيػػػد المػػػيالد وعيػػػد الجمعػػة وصػػػباح االثنػػػيف مػػػف كػػػؿ أ

يشػػكمو مػػف خطػػر عمػػى  اشػػد األخطػػار لمػسػػري مػػف أقالتيجيػر ال، واعتبػػرت الديانػػة المسػػيحية أف  الفصػح

 19.حييف فقطيتطبؽ بيف المس انيو يعاب عمى ىذه القواعد إنّ يمكف القوؿ إ لكفو  حياة المدنييف ؛

   لممدنيين في الشريعة االسالمية لاللًا : التيجير القسري

ديػػػػاف السػػػػماوية األخػػػػرى قػػػػؽ مػػػػا لػػػػـ تحققػػػػو األح ،سػػػػالـ فػػػػي القػػػػرف السػػػػابع المػػػػيالدي عنػػػػدما ظيػػػػر اإل

نسػػاف ىميػة حيػاة اإلأو  ،بػػيف النػاس  سػالـاإل دى بيػاوذلػؾ بسػبب المسػػاواة التػي نػا ؛والحضػارات القديمػة 

وتبػيف مػا جميػع منػاحي الحيػاة  تشػمؿ وكػذلؾ ،ألف رسالة االسالـ موجية لكافػة البشػر  ؛في ىذا الكوف 

اجتماعيػػة واقتصػػادية وغيرىػػا مػػف منيػػة و أة و ينسػػانإتجػػاه سػػكانيا مػػف حقػػوؽ  يجػػب عمػػى الدولػػة القيػػاـ بػػو

 . اإلنساف حياة التي تيـ موراأل

 الكػريـ القػرآفجاءت النصوص الشرعية سواء فػي  أما فيما يتعمؽ بفعؿ التيجير القسري لممدنييف ؛ حيث

القسػػري ومػػػف بػػػيف ىػػػذه النصػػػوص قولػػػو تعػػػالى )ال يػػػة صػػػريحة فػػػي شػػػأف حظػػػر التيجيػػػر و السػػنة النبو أ

ـْ ُيخْ  ـْ ِفػي الػِديِف َوَلػ ـْ ُيَقػاِتُموُك ـْ المَُّو َعْف الَِّذيَف َل ـْ ِإفَّ المَّػَو َيْنَياُك ـْ َوتُْقِسػُطوا ِإَلػْيِي وُى ـْ َأْف َتَبػرم ـْ ِمػْف ِدَيػاِرُك ِرُجػوُك

ـْ ِمػػْف ِدَيػػاِركُ  ـْ ِفػػي الػػِديِف َوَأْخَرُجػػوُك ـْ المَّػػُو َعػػْف الَّػػِذيَف َقػػاَتُموُك ـْ َوَظػػاَىُروا َعَمػػى ُيِحػبم اْلُمْقِسػػِطيَف ِ ِإنََّمػػا َيْنَيػػاُك

ـْ َأْف َتَولَّ  ـْ فَ ِإْخَراِجُك ـْ َوَمْف َيَتَولَُّي ـْ الظَّاِلُموَف(.ْوُى ُأْوَلِئَؾ ُى
20 

                                                             
19
 ،باتنة لخضر الحاج جامعة ، ماجستٌر رسالة ،  اإلنسانً الدولً القانون ضوء فً للمدنٌٌن القسري واإلبعاد الترحٌل ، ولٌد شعٌرة بن.  

 .19-20 ص ،2010، الجزابر
20
 .(9-8اآلٌة ) ،سورة الممتحنة .  
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 لمػذيف سػف المعاممػة والبػر واإلحسػافونالحظ في ىذه اآلية الكريمة أف اهلل تعالى لـ ينو المسمميف عػف ح

خرجػوىـ مػف ديػارىـ، ويمكننػا القػوؿ اىـ اهلل تعػالى عػف مػواالة الػذيف ألـ يخرجوىـ مف ديػارىـ ، بينمػا نيػ

 21.خراج ىنا بمعنى التيجير القسري ، وىو محـر ومنيي عنو استنادًا ليذه اآلية الكريمةاإل إفّ 

البخػػاري عػػف السػػيدة عائشػػة رضػػى اهلل عنيػػا  حيػػث روى  ،كػػدت السػػنة النبويػػة عمػػى ىػػذا التحػػريـ أكمػػا 

ره رسػوؿ خػي مػا تػرى فػأخبأفقػاؿ لػو ورقػة يػا ابػف  "عندما نزؿ الوحي عمى الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ 

 ،( الذي نػزؿ عمػى موسػى اهلل صمى اهلل عميو وسمـ خير ما رأى فقاؿ لو ورقة ىذا الناموس ) أي جبريؿ

ذ يخرجػؾ قومػؾ فقػاؿ رسػوؿ اهلل صػمى اهلل عميػو وسػمـ إليتنػي أكػوف  ،فييػا جػذعا ) شػابا قويػا(  يا ليتنػي

 . "أو مخرجي ىـ ؟ قاؿ ورقة نعـ .. 

خراج مف البمػد فيػو لػـ يتصػور رسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ لفعؿ اإلال نكارإ الحديث ىو والواضح في ىذ

 22نساف .حقوؽ اإل ألبسطوجود ىذا الفعؿ القبيح الذي يسيء 

 عػػػدـ تيجيػػػر وذلػػػؾ بخصػػػوصسػػػالمية بمػػػا اتجػػػو اليػػػو القػػػرآف والسػػػنة النبويػػػة وقػػػد اتجيػػػت الفتوحػػػات اإل

وف عمػػػى سػػػكاف ف يعرضػػػإذ كػػػاف المسػػػممو  ؛سػػػالمية ثنػػػاء الفتوحػػػات اإلأوطػػػانيـ أالسػػػكاف المػػػدنييف مػػػف 

 رسػت الشػريعة االسػالمية قواعػدأوىكػذا  ،وطػانيـ أو الجزية ولـ يخرجوىـ مف أسالـ البمداف المفتوحة اإل

و حتػػى داخػػؿ أسػػكاف البمػػداف المفتوحػػة سػػواء بالنسػػبة ل ،بعػػاد القسػػري لحمايػػة المػػدنييف مػػف التيجيػػر واإل

ال فػػي القػػرف العشػػريف أي بعػػد إلييػػا الفقػػو الغربػػي إد لػػـ يتوصػػؿ اعػػوىػػذه القو ، سػػالمية نفسػػيا الدولػػة اإل

 اؽ فػي حظػر التيجيػر القسػريسػالـ ىػو السػبّ وبيػذا يكػوف اإل ؛ القػرآف والسػنةمػف نػزوؿ  قرناً  أربعة عشر

 . أراضييـ ومنازليـمدنييف مف لمسكاف ال

 

                                                             
21
 . 156_155ص ، 2117 ،عمان  ،دار النفابس  ،سالمً والقانون الدولً ، جرابم الحرب فً الفقه اإلخالد رمزي البزاٌغة  د..  
22
 . 157ص  ،المرجع السابق  ،خالد رمزي البزاٌغة  د..  
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 ي نساني مرحمة تدوين القانون الدولي اإل الفرع اللاني : التيجير القسري ف

بعد المآسي التي خمفتيا الحرب العالمية الثانية تـ عقد مؤتمر دبموماسي في جنيؼ نتج عنو اعتماد  

ولى تتعمؽ بحماية الجرحى والمرضى في الحرب البرية االتفاقية األ ؛ 1949اتفاقيات في عاـ  ربعأ

لثالثة بحماية أسرى وتتعمؽ ا ،صصت الثانية لحماية الجرحى والمرضى والغرقى في الحرب البحرية وخُ 

ما فيما يخص قواعد أ ،ما االتفاقية الرابعة فتتعمؽ بحماية المدنييف زمف النزاعات المسمحة أ ،الحرب 

منيا  45إذ حظرت المادة ؛ وردت في اتفاقية جنيؼ الرابعة  والتيحماية المدنييف مف التيجير القسري 

مف  ماـأ في االتفاقية وذلؾ لقطع الطريؽ  لى بمد ليس طرفانقؿ أشخاص محمييف بموجب االتفاقية إ

  كي ال يتيرب مف التزاماتو بموجب ىذه االتفاقية . التيجير القسرييقـو بفعؿ 

القسػػري لمسػػكاف المػػدنييف سػػواء كػػاف لمتيجيػػر  شػػامالً  مػػف ذات االتفاقيػػة فتضػػمنت حظػػراً  49مػػا المػػادة أ

عػػػادتيـ فػػػور انتيػػػاء لسػػػكاف المػػػدنييف شػػػرط إا ألمػػػفال فػػػي حالػػػة الضػػػرورة حمايػػػة إ ،و جماعيػػػًا أ فرديػػػاً 

وىذا ما ميز اتفاقية جنيؼ الرابعة الخاصة بحماية المػدنييف زمػف النزاعػات المسػمحة  ؛العمميات العدائية 

تحػت  23مػف نفػس االتفاقيػة 147المػادة  وىػو ذات الشػيء الػذي أكّدتػو ،عف ما سبقيا مف مواثيؽ دولية 

   24.التفاقية جنيؼ الرابعة كًا جسمياً التيجير واالبعاد القسري انتيا عنواف االنتياكات الجسيمة أي جعمت

 25نتج عف مجيودات المجتمع الدولي في تطوير حماية ضحايا النزاعات المسػمحة الدوليػة وغيػر الدوليػة

وبعػد  1974حيػث تػـ عقػد مػؤتمر دبموماسػي فػي عػاـ  ؛ 1977 ماد البروتوكوليف اإلضافييف لعاـاعت ؛

                                                             
23
 األفعال أحد تتضمن التً هً السابقة المادة إلٌها تشٌر التً الجسٌمة المخالفات:" 1949من اتفاقٌة جنٌف الرابعة لعام  (147) المــادة 

 التجارب ذلك فً بما الالإنسانٌة، المعاملة أو والتعذٌب العمد، القتل:  باالتفاقٌة محمٌة ممتلكات أو محمٌٌن أشخاص ضد اقترفت إذا التالٌة
 غٌر والحجز المشروع، غٌر النقل أو النفًو بالصحة، أو البدنٌة بالسالمة الخطٌر اإلضرار أو شدٌدة آالم إحداث وتعمد الحٌاة، بعلم الخاصة

 وغٌر قانونٌة بصورة ٌحاكم أن فً حقه من حرمانه أو المعادٌة، بالدولة المسلحة القوات فً الخدمة على المحمً الشخص وإكراه المشروع،
 وعلى حربٌة ضرورات تبرره ال حون على الممتلكات واغتصاب وتدمٌر الرهابن، وأخذ االتفاقٌة، هذه فً الواردة للتعلٌمات وفقا   متحٌزة
 وتعسفٌة " . مشروعة غٌر بطرٌقة كبٌر نطاق

24
دار  ،دراسة تطبٌقٌة على جرابم الحرب فً البوسنة والهرسك  ،المسؤولٌة والعقاب على جرابم الحرب  ،حسام عبد الخالق الشٌخة  د..  

 .319-318ص،2114 ،اإلسكندرٌة  ،الجامعة الجدٌدة للنشر 
25
 نظامً جٌش بٌن أو األقل على لدولتٌن النظامٌة المسلحة القوات بٌن الدولً القانون ٌحكمه مسلح صراع هً:  الدولٌة المسلحة النزاعات 

األخر.  على المحاربة الجهات إحدى نظر وجهة فرض تستهدف أخرى دولة أراضً على مستقرة( بالملٌشٌات تعرف) مسلحة وقوات
 =حاالت من حالة أو هً العصٌان أو الشعبً التمرد حدود متخطٌا   ما، دولة أراضً ضمن ٌنفجر نزاع ًه:  الدولٌة غٌر المسلحة النزاعات
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توكػػػوؿ األوؿ و اخػػػتص البر  ، تػػػـ اعتمػػػاد ىػػػذا البروتوكػػػوليف ؛ حيػػػث 1977دورات لغايػػػة ربػػػع نقاشػػػات وأ

 26 .ةبالنزاعات المسمحة الدولية ، أما الثاني فقد أختص بالنزاعات المسمحة غير الدولي

 ضػػػافي األوؿ نصػػػت عمػػػىمػػػف البروتوكػػػوؿ اإل 85المػػػادة  فنجػػػد أ ،ىػػػذيف البروتوكػػػوليف وبػػػالنظر إلػػػى 

قػاليـ المحتمػة دوف احتػراـ الشػروط و جػزء مػف سػكاف األو تيجيػر كػؿ أأ ب بعػادحػتالؿ حظر قياـ دولة اال

جػزاء مػف كمػا حظػرت قياميػا بنقػؿ كػؿ أو أ ،مػف اتفاقيػة جنيػؼ الرابعػة  49والضوابط الواردة في المادة 

عػػػة قيػػػة جنيػػػؼ الرابعمػػػاؿ انتياكػػػات جسػػػيمة التفامثػػػؿ ىػػػذه األ ، واعتبػػػرتإلػػػى األقػػػاليـ المحتمػػػة سػػػكانيا 

جريمػة حػرب بصػريح نػص عتبر يُ الذي و  ، ربعةوالبروتوكوؿ اإلضافي األوؿ الممحؽ باتفاقيات جنيؼ األ

 ىذه المادة .

، ي ضػػافي الثػػاني التفاقيػػات جنيػػؼ صػػراحة التيجيػػر القسػػر مػػف البروتوكػػوؿ اإل 17المػػادة  ونالحػػظ فػػي

 ألسػبابأمػف السػكاف المػدنييف أو  مػراقتضػى األ سػبيؿ االسػتثناء القيػاـ بالترحيػؿ إذاجازت عمى أولكنيا 

 ،عالج بػال تتعمػؽالقياـ بعمميات التيجيػر القسػري يجػب عمػى السػمطات تػوفير ظػروؼ  ثناءوأ ،عسكرية  

 27.والمأوى والغذاء لممدنييف

مػػف النزاعػػات ز رسػػاء قواعػػد لحمايػػة المػػدنييف إ وبعػػد المجيػػودات التػػي بػػذليا المجتمػػع الػػدولي فػػي سػػبيؿ

تمػع الػدولي فػي حيػث توصػؿ المج ؛ومعاقبػة كػؿ مػف ينتيػؾ ىػذه القواعػد يػر الدوليػة الدوليػة وغالمسمحة 

محكمػة جنائيػة دوليػة دائمػة لمرتكبػي الجػرائـ  ب نشػاء تتعمػؽلى عقػد اتفاقيػة دوليػة في روما إ 1998عاـ 

                                                                                                                                                                                         
 تلك بٌن أو المنظمة، المسلحة الجماعات من أكثر أو وجماعة الحكومٌة القوات بٌن األمد طوٌلة مسلحة مواجهات على تنطوي العنف

 . الدولة أراضً على وتدور البعض، بعضها الجماعات
26
 .6 ص ، 2008 ،( 1) رقم سلسلة ،"تطوره ومحتواه " اإلنسانً الدولً القانون : اإلنسانً الدولً القانون سلسلة.  
27
 -للمدنٌٌن : القسري الترحٌل ( : "حظر1( فقرة )17المادة ) ؛ حٌث نصت 1977 جنٌف، اتفاقٌات إلى اإلضافً البروتوكول الثانً.  

. ملحة عسكرٌة أسباب أو المعنٌٌن المدنٌٌن األشخاص أمن ذلك ٌتطلب لم ما ،بالنزاع تتصل ألسباب ،نٌٌنالمد السكان بترحٌل األمر ٌجوز ال
 حٌث من مرضٌة ظروف فً المدنٌٌن السكان الستقبال الممكنة اإلجراءات كافة اتخاذ ٌجب ،الترحٌل هذا مثل إجراء الظروف اقتضت ما وإذا

 والتغذٌة " . والسالمة جٌةوالعال الوقابٌة الصحٌة واألوضاع المأوى
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ة جريمػة ؛ حيث ُيعتبر التيجير القسػري اسػتنادًا لمنظػاـ االساسػي لممحكمػة الجنائيػة الدوليػة الدائمػالدولية 

 .حرب وجريمة ضد اإلنسانية 

المفيـو القانوني لمسكاف المدنييف يندرج بشكؿ كبير في األشخاص الذيف ال يحمموف  إفّ  وفي الختاـ ،

السالح لصالح أحد أطراؼ النزاع ، والذيف ال يساعدوف و/أو يساندوف أحد أطراؼ النزاع مثؿ الدعاية 

يـو القضائي والفقيي لمتيجير القسري بحؽ السكاف والتجسس ضد الطرؼ اآلخر ، ويتشابو المف

ف التيجير القسري و المدنييف والذي ىو طرد األشخاص أو ترحيميـ قسرًا داخؿ حدود الدولة نفسيا  ،  ا 

إال أف مف حيث ممارسة ىذا الفعؿ  اختمؼ مف حضارة ألخرى ، واختمؼ كذلؾ مف ديانة ألخرى ؛ 

مجاؿ حظر التيجير القسري لممدنييف مف خالؿ القرآف الكريـ  الشريعة االسالمية كاف ليا السبؽ في

ف و  ،والسنة النبوية الشريفة  االنتياكات الجسيمة لمقانوف الدولي اإلنساني تتمثؿ في األعماؿ اليادفة ا 

إلى طرد السكاف المدنييف مف مناطؽ معينة ، أو إكراىيـ عمى الرحيؿ مف منازليـ وأراضييـ ، حيث 

اؼ التيجير القسري سواء كانت تندرج تحت أسباب سياسية أو عسكرية وخاصة  في إف أساليب وأىد

والذي ُيعتبر  ،ظؿ العمميات العدائية ؛ ف نو تؤدي إلى إجبار السكاف لمرحيؿ مف أراضييـ ومنازليـ 

 بحد ذاتو انتياؾ واضح ألحكاـ القانوف الدولي اإلنساني .

لػػى المبحػػث ننتقػػؿ إ ،ييف والتطػػور التػػاريخي الػػذي مػػر بػػو لمفيػػـو التيجيػػر القسػػري لممػػدن توضػػيحنابعػػد 

الثػػػاني الػػػذي سػػػنتناوؿ فيػػػو النظػػػاـ القػػػانوني لمتيجيػػػر القسػػػري لممػػػدنييف زمػػػف النزاعػػػات المسػػػمحة والػػػذي 

وموقػػؼ  ،ضػػافييف مػػف التيجيػػر القسػػري لممػػدنييف توكولييػػا اإلو قػػؼ اتفاقيػػات جنيػػؼ وبر سنوضػػح فيػػو مو 

 مف التيجير القسري لممدنييف .الدائمة ائية الدولية ساسي لممحكمة الجنالنظاـ األ
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 مدنيين زمن النزاعات المسمحةال لمسكان النتام القانوني لمتيجير القسري :المبحث اللاني 

وتحمػػي ضػػحايا النزاعػػات المسػػمحة الدوليػػة وغيػػػر  ،رغػػـ وجػػود قواعػػد قانونيػػة تحكػػـ سػػموؾ المتنػػازعيف 

 بشػكؿولكف العالقات الدوليػة تػؤثر  ،حؽ البشريةبشع الجرائـ الدولية  بأ رتكبإال أنو ما زالت تُ  ؛الدولية 

يعػػّرض ىػػذه القواعػػد إلػػى  نسػػاني بشػػكؿ قػػدقواعػػد ومبػػادئ القػػانوف الػػدولي اإل كبيػػر عمػػى تطبيػػؽ وتنفيػػذ

ف تشػػػريد النػػػاس مػػػف المنػػػاطؽ التػػػي يعيشػػػوف فييػػػا ىػػػي سػػػمة مشػػػتركة فػػػي جميػػػع حيػػػث إ ؛28االنتيػػػاؾ

لػػى الفػػرار مػػف منػػاطؽ النػػػزاع إ حيػػػث يضػػطر المػػدنيوف ،وليػػةدوليػػة منيػػا وغيػػر الدالنزاعػػات المسػػمحة ال

ر انتشػػارا ىػي عنػػدما يضػطر المػػدنيوف كثػوالصػػورة األ ،نقػػاذ حيػاتيـجػؿ إمػػف أوتػرؾ منػػازليـ وممتمكػاتيـ 

مثػػؿ  مباشػػر ضػػد السػػكاف المػػدنييفغيػػر بشػػكؿ و اسػػتعماليا بسػػبب التيديػػد باسػػتعماؿ القػػوة أ اليجػػرةلػػى إ

 .يب الترى

يػػا ـ القػػانوني لعمميػػات التيجيػػر القسػػري بحػػؽ المػػدنييف كوناسػػباب كػػاف لزامػػا عمينػػا التطػػرؽ لمنظػػليػػذه األ

وكػػذلؾ مػػف األمػػور  ،بػػرز تبعػػات الحػػرب العالميػػة الثانيػػة التػػي تولػػت محكمػػة نػػورمبرغ الفصػػؿ فييػػا مػف أ

كػذلؾ النظػاـ  وعالجتيػا ، فضػافيياإل توكولييػاو وبر  1949ساسية التي عالجتيا اتفاقيات جنيػؼ لسػنة األ

 نسانية .بوصفيا جريمة حرب وجريمة ضد اإل الدائمة ةساسي لممحكمة الجنائية لدولياأل

 : لى مطمبيف عمى النحو اآلتيسيـ الدراسة في ىذا المبحث  إوعميو تـ تق

 دنييف. مال لمسكاف ضافييف مف التيجير القسريتوكولييا اإلو قؼ اتفاقيات جنيؼ وبر المطمب االوؿ : مو 

لمسػكاف مػف التيجيػر القسػري  الدائمػة ساسػي لممحكمػة الجنائيػة الدوليػةالمطمب الثاني : موقؼ النظػاـ األ

 .مدنييفال

                                                             
28
 ص )ب( . ،مرجع سابق  ،د. محمد فهاد الشاللدة .  
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 لمسكانضافيين من التيجير القسري ف اتفاقيات جنيف وبروتوكولييا اإلموق :ولالمطمب اي 

  المدنيين

لى حماية ضحايا النزاعات إتيدؼ  التي 1949ف تـ اعتماد اتفاقيات جنيؼ االربعة لسنة أمنذ 

عماؿ أو توقفوا عف المشاركة في األ ماية كؿ االشخاص الذيف ال يشاركوف، بمعنى حالدوليةالمسمحة 

فراد أو  ،شخاص المدنييفأسرى الحرب ، األ، الغرقى  ،الجرحى ، المرضى  ،العدائية مثؿ : العسكرييف

 . يشالخدمات الطبية لمج

قية حظر التيجير القسري لمسكاف المدنييف زمف النزاعات المسمحة الدولية في حيث نتج عف ىذه االتفا

الخاص  1977وؿ لسنة اإلضافي األ البروتوكوؿكده وىو األمر الذي أ ،االتفاقية الرابعة منيا 

الحظر ليشمؿ  1977توكوؿ االضافي الثاني لسنة و فيما وسع البر  ،بالنزاعات المسمحة الدولية 

 حة غير الدولية .النزاعات المسم

مدنييف زمف النزاعات المسمحة لمسكاف الىذا المطمب التيجير القسري مف وؿ لذا سنتناوؿ في الفرع األ

 ثاني .الفرع الفي زمف النزاعات المسمحة غير الدولية في و  ،الدولية 

 ن زمن النزاعات المسمحة الدولية ييمدنلمسكان ال  الفرع ايول : التيجير القسري

ثناء النزاعات المسمحة يشكؿ حجػر الزاويػة لمقػانوف الػدولي االنسػاني ويمثػؿ أضوع حماية المدنييف ف مو إ

ذات الطػػػابع ثنػػػاء النزاعػػػات المسػػػمحة ألتيجيػػػر القسػػػري لممػػػدنييف انبػػػًا ميمػػػا مػػػف ىػػػذه الحمايػػػة حظػػػر جا

مػػف عػد قانونيػة لوضػع قوالػى الحاجػػة إدت أف التجػارب الفظيعػة لمحػػرب العالميػة الثانيػة إحيػث  ؛ الػدولي

 ،التيجيػر القسػري فػي الحػرب العالميػة الثانيػة صػاعب واآلالـ التػي حصػمت نتيجػة جؿ تفادي تكػرار المأ

، خاضػعًا الحتالليػػا قمػيـ الػػذي يكػوف داد كبيػرة مػف سػػكانيا إلػى اإلعػػقيػاـ دولػػة االحػتالؿ بجمػب أوكػذلؾ 

ف لزامػا عمػى لػذا كػا ،ثػااًل عمػى ذلػؾوُتعتبػر فمسػطيف م ،مشػاكؿ غايػة فػي التعقيػد مػف وما نجـ عف ذلؾ 
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د المػػػدنييف فػػػي عمػػػاؿ التػػػي تيػػػداأل وحػػػدوثسػػػس قانونيػػػة دوليػػػة لمنػػػع تكػػػرار المجتمػػػع الػػػدولي وضػػػع أُ 

 .وجودىـ

 مدنيين في اتفاقية جنيف الرابعة ال لمسكان واًل : التيجير القسريأ

االحػػػتالؿ بتػػػدمير الممتمكػػػات يجػػػـر قيػػػاـ أطػػػراؼ النػػػزاع المسػػػمح أو دولػػػة  ينسػػػاني اإللف القػػػانوف الػػػدو إ

ويجػػـر القػػانوف الػػدولي  ،و مصػػادرتيا عمػػى نحػػو واسػػع بشػػكؿ مقصػػود وغيػػر مبػػررأالعامػػة  وأالخاصػػة 

بحػػؽ ثػػار سػػمبية ؽ السػػكاف المػػدنييف ولمػػا فييػػا مػػف آمسػػاس لحقػػو  مػػف افييػػفعػػاؿ لمػػا اإلنسػػاني ىػػذه األ

 .وحفاظًا عمى حياتيـماف ترؾ منازليـ وأراضييـ بحثًا عف األالسكاف المدنييف مثؿ 

( مػػف اتفاقيػػة 53النػػاس عمػػى الرحيػػؿ مخػػالؼ لػػنص المػػادة ) إلجبػػارف تػػدمير الممتمكػػات الخاصػػة كمػػا أ

؛ حيػػث يحظػػر عمػػى دولػػة االحػػتالؿ تػػدمير ممتمكػػات خاصػػة أو منقولػػة أو ـ 1949جنيػػؼ لرابعػػة لعػػاـ 

 29بية تتطمب ذلؾ .ثابتة تتعمؽ بالدولة أو بجماعات معينة ، إال اذا كانت العمميات الحر 

ال يجػػوز فػػي أي حيػػث  ؛التيجيػر القسػػري ىػػو انتيػػاؾ واضػػح لمػػا نصػػت عميػػو اتفاقيػػة جنيػػؼ الرابعػػة إف 

عمػى أف يكػوف نقميػـ مؤقتػا وأف  ،ذا كػاف ألجػؿ حمػايتيـ حاؿ مف األحواؿ تيجيػر السػكاف المػدنييف إال إ

سػػكانيا  ب حضػػارقػػـو دولػػة االحػػتالؿ ف توكمػػا ال يجػػوز أ ،ية جػػاعيـ بعػػد انتيػػاء العمميػػات العسػػكر ر يػػتـ إ

 فييا . لإلقامةلى االراضي التي احتمتيا إ

القيػػاـ تالؿ ( مػػف اتفاقيػػة جنيػػؼ الرابعػػة حيػػث حظػػرت عمػػى دولػػة االحػػ49وىػػذا مػػا نصػػت عميػػو المػػادة )

 30.أخرى راضي المحتمة إلى أراضٍ بنقؿ السكاف المدنييف مف األ

                                                             
29
 بأفراد تتعلق منقولة أو ثابتة خاصة ممتلكات أي تدمر أن االحتالل دولة على ٌحظر:" 1949من اتفاقٌة جنٌف الرابعة لعام  (53) المــادة . 

 .التدمٌر" هذا حتما   تقتضً الحربٌة العملٌات كانت إذا إال التعاونٌة، أو االجتماعٌة اتالمنظم أو العامة، السلطات أو بالدولة أو جماعات، أو
30
 تتعلق منقولة أو ثابتة خاصة ممتلكات أي تدمر أن االحتالل دولة على :" ٌحظر 1949 ( من اتفاقٌة جنٌف الرابعة لعام 49/6. المادة ) 

 هذا حتما   تقتضً الحربٌة العملٌات كانت إذا إال التعاونٌة، أو االجتماعٌة المنظمات أو العامة، السلطات أو بالدولة أو جماعات، أو بأفراد
 التدمٌر".
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فػػي  سػػالمتيـ ألجػػؿخػػرى لمنطقػػة أ المػػدنييف ؿ نقػػؿ السػػكافحػػتاللدولػػة اال يجػػوزنػػو وتجػػدر اإلشػػارة إلػػى أ

وكػؿ مػػا يمػػزميـ  إليػػو ف تػوفر ليػػـ دولػػة االحػتالؿ كػػؿ مػا يحتػػاجوفوأ ،سػباب عسػػكرية قػػاىرةحػاؿ وجػػود أ

 اً يكػػوف نقميػػـ مؤقتػػأف و  ، ـيػػل لإلقامػػةلػػى تػػوفير مكػػاف إضػػافة إ ، صػػحية مسػػتمزماتمػػف مػػؤف غذائيػػة و 

 ،ف تنتيػي العمميػات العسػكرية أراضػييـ بعػد ألػى إعػادتيـ إحيػث يػتـ  ؛ العمميػات العسػكرية انتياءلحيف 

الحفػاظ عمييػا أراضػييـ وممتمكػاتيـ ثنػاء غيػاب السػكاف المػدنييف عػف أف تمتػـز أكما عمى دولة االحػتالؿ 

 31 . مف اتفاقية جنيؼ الرابعة (49ـ االستيالء عمييا وعدـ تدميرىا ، وذلؾ استنادًا لنص المادة )وعد

فاقيات جنيف ايربعة ول التمدنيين في البروتوكول االضافي اي ال لمسكان لقسريا: التيجير  لانياً 

 م 9191لعام 

مػػػى حمايػػػة نػػػص صػػػريح ع ـ1977لعػػػاـ  ()أ( مػػػف البروتوكػػػوؿ االضػػػافي األوؿ4) 85جػػػاء فػػػي المػػػادة 

 بيػا ُيعتبر القيػاـ فعاؿذه المادة عمى أف ىناؾ أعماؿ أو أشارت ىحيث أ ؛ التيجير القسريالمدنييف مف 

بمثابػػػػة انتياكػػػػات جسػػػػيمة ليػػػػذا البروتوكػػػػوؿ ، مثػػػػؿ قيػػػػاـ دولػػػػة االحػػػػتالؿ بنقػػػػؿ سػػػػكانيا إلػػػػى األراضػػػػي 

و خػػػػارج ىػػػػذه لمحتمػػػػة داخػػػػؿ أالخاضػػػػعة تحػػػػت سػػػػطمة االحػػػػتالؿ ، والقيػػػػاـ بترحيػػػػؿ سػػػػكاف األراضػػػػي ا

 32.راضياأل

يتعمػؽ بحظػر ة جنيػؼ الرابعػة فيمػا ( مػف اتفاقيػ49ونالحظ في نص ىػذه المػادة أف ىنػاؾ تكػرار لممػادة )

التيجيػػر القسػػري لمسػػكاف مػػف االراضػػي المحتمػػة إال فػػي حالػػة جميػػع عمميػػات التيجيػػر القسػػري ، وكػػذلؾ 

أمػػف سػػكاف االراضػػي الخاضػػعة تحػػت سػػمطة االحػػتالؿ أو ألسػػباب عسػػكرية ضػػرورية تبػػرر القيػػاـ بمثػػؿ 

 . ىذا اإلجالء

                                                             
31
 . 1949( من اتفاقٌة جنٌف الرابعة لعام 49انظر نص المادة ) 
32
 الفقرات فً المحددة الجسٌمة االنتهاكات على فضال   التالٌة، األعمال تعد -4 :" 1977/أ  من البروتوكول اإلضافً األول لعام 85/4.المادة  

 دولة قٌام(  أ:   البروتوكول أو لالتفاقٌات مخالفة عمد، عن اقترفت إذا البروتوكول ، لهذا جسٌمة انتهاكات بمثابة االتفاقٌات، وفً السابقة
 تلك نطاق داخل المحتلة األراضً سكان بعض أو كل نقل أو ترحٌل أو تحتلها التً األراضً إلى المدنٌٌن سكانها بعض بنقل االحتالل

 " . الرابعة االتفاقٌة من 49 للمادة مخالفة خارجها، أو األراضً
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 توكػػػوؿو ( مػػػف البر 1)78ورد فػػػي المػػػادة فقػػػد  ، األطفػػػاؿبجػػػالء الخػػػاص عمميػػػات اإلب أمػػػا فيمػػػا يتعمػػػؽ 

يجػب أف يكػوف ُىنػاؾ  ،طفػاؿ وجبت في حاؿ قياـ أحد أطراؼ النػزاع بػ جالء األوالتي أ ،وؿاأل ضافياإل

 33.سباب مؤقتةوأف تكوف ىذه الحالة أو األ ،دت إلى ىذا اإلجالء حالة ضرورية أو أسباب قيرية أ

االحػػتالؿ دولػة عمػى عػدـ جػػواز قيػاـ  ت( )أ( فقػد نصػػ4) 85فرعيػػة لممػادة مػا الجػزء الثػػاني مػف الفقػرة الأ

مػف  (6)الفقػرة  49وىػذا مػا نصػت عميػو المػادة  ، راضػي المحتمػةنقؿ جزء مف سػكانيا المػدنييف إلػى األب

حيػث ُيعتبػر قيػاـ دولػة االحػتالؿ بنقػؿ جػزء مػف سػكانيا إلػى األراضػي الخاضػعة  ،اتفاقية جنيػؼ الرابعػة 

يضػػػػًا انتياكػػػػًا توكػػػػوؿ االضػػػافي األوؿ ، وأو ريح لمبر االحػػػتالؿ بمثابػػػػة انتيػػػػاؾ واضػػػح وصػػػػتحػػػت سػػػػمطة 

واضحًا لقواعد اتفاقية جنيػؼ الرابعػة ، وذلػؾ بسػبب النتػائج الخطيػرة مػف وراء قيػاـ سػمطة االحػتالؿ بنقػؿ 

كاف نػو يػؤثر بشػكؿ سػمبي وخطيػر عمػى السػػيـ الخاضػع لسػمطة االحػتالؿ ؛ حيػػث إسػكانيا المػدنييف لإلقمػ

، رافيالمدنييف في االقميـ الذي يتوجدوف فيو والخاضع لسمطة االحتالؿ ، وذلؾ مف ناحية العامػؿ الػديمغ

 34.ف يحؿ محميـ سكاف دولة االحتالؿ األصمييف مف أجؿ أباإلضافة إلى طرد السكاف 

 ن النزاعات المسمحة غير الدولية مدنيين زملمسكان الالفرع اللاني :التيجير القسري 

وذلػؾ مػف  ،زمف النزاعػات المسػمحة الدوليػة في القانوني لمتيجير القسري لممدنييف  تطرقنا لمنظاـف أ بعد

ـ التػػػػي وضػػػػعت اساسػػػػًا لػػػػتحكـ نزاعػػػػات ذات طػػػػابع دوليػػػػة 1494خػػػػالؿ اتفاقيػػػػة جنيػػػػؼ الرابعػػػػة لعػػػػاـ 

نحاوؿ سػػ ،ـ 1949ـ الممحػػؽ باتفاقيػػات جنيػػؼ االربعػػة لسػػنة 1977ضػػافي االوؿ لعػػاـ توكػػوؿ اإلو والبر 

 النزاعات المسمحة غير الدولية . ف نبيف النظاـ القانوني لمتيجير القسري فيأفي ىذا الفرع 

                                                             
33
 ٌقوم أي طرف فً النزاع بتدبٌر إجالء االطفال _ بخالف رعاٌاه _ إلى بلد اجنبً إال إجالّء مؤقتاّ ( كما ٌلً : " ال1)78جاء نص المادة . 

وٌتقضى االمر الحصول على  ،ا تطلبت ذلك سالمته فً اقلٌم محتل او عالجه الطبً أو إذ تعلق بصحة الطفلسباب قهرٌة تاذا اقتضت ذلك أ
وفً حالة تعذر العثور على هؤالء االشخاص فان  ،ا كانوا موجودٌن ابهم او أولٌاء امورهم الشرعٌٌن إذموافقة مكتوبة على هذا االجالء من اب

العرف عن رعاٌا  ؤولٌن بصفة أساسً بحكم القانون أوا االجالء من االشخاص المساالمر ٌقتضً الحصول على موافقة مكتوبة على مثل هذ
 هؤالء االطفال " .

34
 األحمر، للصلٌب الدولٌة اللجنة األحمر، للصلٌب الدولٌة المجلة اإلنسانً، الدولً القانون انتهاكات عن الدول مسؤولٌة ساسولً، ماركو.  

 . 247ص – 238 ص ، 2112 أعداد من مختارات
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 ضافي اللاني توكول اإلو ين في البر مدنيلمسكان ال: التيجير القسري  والً أ

عمى حظر تيجير السكاف المدنييف فػي  ، 1977ضافي الثاني التفاقيات جنيؼ لعاـ توكوؿ اإلو أكد البر 

عػدـ والتػي أكػدت عمػى  ،( بفقرتييػا االولػى والثانيػة 17بموجب المادة ) ،اعات المسمحة غير الدولية النز 

مػف أسػباب عسػكرية أو مػف أجػؿ أجواز ترحيؿ المدنييف ألسباب متعمقة بالنزاع اال اذا تطمب ذلػؾ وجػود 

 35وسالمة السكاف المدنييف .

 يتيف ىما :وبذلؾ يجوز نقؿ السكاف المدنييف في حالتيف استثنائ

يتـ نقميـ بصورة مؤقتػة ، وبالتالي  ،ماكف سكناىـ مف المدنييف في  أأف يكوف ثمة خطر ييدد أ -1

 وأف يتـ تأميف إعادتيـ بمجرد زواؿ الخطر الذي ييدد أمف المدنييف .

ال  إّنػػوحيػػث ؛  تتعمػػؽ بيػػذا الموضػػوعف ىنػػاؾ قيػػودًا شػػديدة إال أ ، وجػػود أسػػباب عسػػكرية ممحػػة -2

يجػػػب تػػػوفير البػػػديؿ و  ، عسػػػكرية ألسػػػبابال يف خػػػارج حػػػدود بمػػػدىـ إكاف المػػػدنييجػػػوز نقػػػؿ السػػػ

 ، األمنيػػة والصػػحية والغذائيػػةمػػف الناحيػػة  لمعػػيش وط مالئمػػةف تتػػوفر فيػػو شػػر أو  ،المالئػػـ ليػػـ 

 36. فراد العائمة الواحدةويجب عدـ التفرقة بيف أ

نتيجػػة ألطفػػاؿ الػذيف تفرقػوا عػػف والػدييـ الحمايػة للػػؾ تػوفر قواعػػد القػانوف الػدولي اإلنسػػاني لػى ذإضػافة إ

 الميجػريفشػخاص في حالة كؿ شخص مف األ النظرزاع اطراؼ الن يجب عمىحيث  ؛ التيجير القسري

طفػػاؿ األساسػػية أثنػػاء عمميػػة االعتبػػار حاجػػات األ بعػػيفخػػذ مػػع األ ، المسػػاعدة والحمايػػة ليػػـعنػػد تقػػديـ 

ضػػافي الثػػاني توكػػوؿ اإلو البر  مػػا جػاء فػػيوىػػذا  ،تعمػػيـ والغػػذاء واسػتمرار تمقػػي ال مثػػؿ الصػػحة ،جػالء اإل

                                                             
35
 . 1977( من البروتوكول اإلضافً األول لعام 17. انظر نص المادة ) 
36
 .9 ص ، 2118 ،( 8) رقم سلسلة ،"  "النازحون و المشردون داخلٌا  فً القانون الدولً اإلنسانً : اإلنسانً الدولً القانون سلسلة.  
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ف " تتخذ جميع الخطوات المناسػبة لتسػييؿ جمػع شػمؿ األسػر التػي /ب( عمى أ3المادة الرابعة )فقرة  في

 37لفترة مؤقتة " . تفرقت

لػػى حػػد كبيػػر ايجػػاد حمايػػة توكػػوؿ االضػػافي الثػػاني اسػػتطاعت إو بر ( مػػف ال17المػػادة ) إفّ  يمكننػػا القػػوؿ

ذلػػػؾ تعترييػػػا بعػػػض اإلشػػػكاليات عمػػػى صػػػعيد ولكػػػف عمػػػى الػػػرغـ مػػػف  ؛دنييف مػػػف التيجيػػػر القسػػػري لممػػػ

دوف  ساسي تيجير السػكاف المػدنييف مػف ديػارىـ ا األيماـ سياسة ممنيجة ىدفالتطبيؽ وخاصة إذا كنا أ

، وىػذا مػا ةرافؽ صحية وغذائية ووقائية وطبيػااللتفات إلى توفير الحماية ليـ وتقديـ المساعدة ليـ مف م

حيػػػػػث اضػػػػػطر اآلالؼ مػػػػػف السػػػػػكاف  ؛سػػػػػرائيمي ًا فػػػػػي فمسػػػػػطيف مػػػػػف قبػػػػػؿ االحػػػػػتالؿ اإليحصػػػػػؿ حاليػػػػػ

مػػاف ؾ مػػف أجػػؿ البحػػث عػػف األمػػف واألبسػػبب ممارسػػات االحػػتالؿ ضػػدىـ وذلػػ اليجػػرةلػػى إ الفمسػػطينيوف

 .واالستقرار
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 .12  ص ،السابق ،المرجع اإلنسانً  الدولً القانون سلسلة.  
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 لممدنيين لمسكان القسري من التيجير لمحكمة الجنائية الدولية الدائمةموقف ا : المطمب اللاني

فػي الػدورة تمدت ممحكمة الجنائية الدولية التي اعركاف الجرائـ الممحقة بالنظاـ االساسي لجاء في وثيقة أ

( 9، مػا يمػػي : " وفقػا لممػػادة )2002سػػبتمبر  10إلػى  3 مػػف الواقعػة المنعقػدة فػي نيويػػورؾ خػالؿ الفتػػرة

الجػرائـ التػي وردت فػي ىػذه الوثيقػة فػي تفسػير وتطبيػؽ ركػاف تسػتعيف المحكمػة بأ ،ساسي مف النظاـ األ

جػػاء تعػػداد  وعميػػو ، المتعمقػػة بجػػرائـ الحػػرب (8، والمػػادة )نسػػانية المتعمقػػة بػػالجرائـ ضػػد اإل (7)المػػادة 

 :  التيجير القسري عمى النحو التاليأركاف جريمة 

ىػػػػو جريمػػػػة ضػػػػد  اً التػػػػي اعتبػػػػرت أف ترحيػػػػؿ السػػػػكاف أو نقػػػػؿ السػػػػكاف قسػػػػر ( )د(: 1) 7المػػػادة  -1

حػػػؿ المػػػتيـ أو ينقػػػؿ قسػػػرًا ، أف ير /د 7/1ركػػػاف ىػػػذه الجريمػػػة اسػػػتنادًا لممػػػادة اإلنسػػػانية ، وأف أ

كثػػر إلػػى مكػػاف معػػيف ، وأف يكػػوف الشػػخص موجػػود بصػػفة مشػػروعة فػػي المنطقػػة شػػخص أو أ

التػػي انتقػػؿ منيػػا قسػػرًا ، وأف يكػػوف مرتكػػب ىػػذه الجريمػػة عمػػى عمػػـ بػػأف الشػػخص مقػػيـ بشػػكؿ 

، وأف يػػتـ ارتكػػاب ىػػذا السػػموؾ كجػػزء مػػف ىجػػـو واسػػع النطػػاؽ ضػػد السػػكاف المػػدنييف ، شػػرعي 

 38وأف يكوف مرتكب ىذه الجريمة عمى عمـ بأف سموكو موجو ضد السكاف المدنييف .

 إفّ حيػػث  ؛: جريمػػة الحػػرب المتمثمػػة فػػي اإلبعػػاد أو النقػػؿ غيػػر المشػػروع (7)( )أ(2) 8المػػادة  -2

إلػى دولػة أو  أكثػرف يقـو مرتكب الجريمة ب بعاد أو نقؿ شػخص أو أركاف ىذه الجريمة تتمثؿ بأ

مكػػاف آخػػر ، وأف يكػػوف ىػػذا الشػػخص مشػػموؿ بالحمايػػة اسػػتنادًا التفاقيػػات جنيػػؼ ، وأف يكػػوف 

ف يكػػوف ارتكػػاب ىػػػذه وأمرتكػػب ىػػذه الجريمػػة عمػػى عمػػـ بتػػوافر ىػػػذه الحمايػػة ليػػذا الشػػخص ، 

                                                             
 هذا لغرض -1  اإلنسانٌة ضد الجرابم  :" 1998/د من النظام االساسً للمحكمة الجنابٌة الدولٌة الدابمة لعام 7/1المادة  .تنص 38

 منهجً أو النطاق واسع هجوم إطار فً ارتكب متى"  اإلنسانٌة ضد جرٌمة"  التالٌة األفعال من فعل أي ٌشكل،  األساسً النظام

 السكان إبعاد"  ٌعنً،  للسكان القسري النقل أو السكان إبعاد(   د -: بالهجوم علم وعن،  المدنٌٌن السكان من مجموعة أٌة ضد موجه

،  آخر قسري فعل بأي أو بالطرد، مشروعة بصفة فٌها ٌوجدون التً المنطقة من قسرا   المعنٌٌن األشخاص نقل"  للسكان القسري النقل أو

 ". الدولً القانون بها ٌسمح مبررات دون
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وأف يكوف مرتكب ىػذه الجريمػة عمػى عمػـ بػالظروؼ ،  ذو طابع دوليثناء نزاع مسمح الجريمة أ

 39التي تثبت وجود ىذا النزاع المسمح .

التيجيػػر القسػػري ضػػمف الجػػرائـ ضػػد درج ف النظػػاـ األساسػػي لممحكمػػة الجنائيػػة الدوليػػة أأ بمػػا ؛وبالتػػالي 

ة وجػرائـ الحػرب نسػانيواًل لمتفريؽ بيف الجرائـ ضػد اإللنا مف أف نتطرؽ أ ال بد ، االنسانية وجرائـ الحرب

ما فػي الفػرع الثالػث مػف ىػذا ، أ في الفرع الثاني وثـ بياف أركاف جريمة التيجير القسري ،في الفرع األوؿ

 .المطمب سنتكمـ عف التيجير القسري لمسكاف المدنييف في العراؽ وسوريا  

 نسانية وجرائم الحرب ول : تعريف الجرائم ضد اإل الفرع اي 

  نسانية: الجرائم ضد اإل  والً أ

نسػػانية بأنيػػا " نيػػا عرفػػت الجػػرائـ ضػػد اإلنجػػد أ )ج( مػػف الئحػػة محكمػػة نػػورمبرغ6مػػادة بػػالرجوع الػػى ال

يػػة مجموعػػة تكبػػة ضػػد أخػػرى المر واألفعػػاؿ الالإنسػػانية األ ، اإلبعػػادبػػادة ، االسػػترقاؽ ، اإل ،القتػػؿ العمػػد 

 ،أو دينيػػة  ،عرقيػػة  ،سياسػػية  بألسػػباو االضػػطيادات ييف قبػػؿ الحػػرب أو اثناءىػػا أندمػػف السػػكاف المػػ

مػف الجػرائـ التػي تػدخؿ فػي اختصػاص المحكمػة أو ارتباطيػا بيػذه الجػرائـ سػواء كانػت تشػكؿ  أليتنفيذ 

 و ال تشكؿ ذلؾ " .الوطني الدولي التي ارتكبت فييا أانتياكا لمقانوف 

ف تعريػؼ نجػد أ ليوغسػالفياساسي لممحكمة الجنائيػة الدوليػة ( مف النظاـ األ5رجوع الى المادة)وكذلؾ بال

فيا السػػابقة االختصػػاص نسػػانية ىػػو " سػػوؼ تمػػارس المحكمػػة الجنائيػػة الدوليػػة ليوغسػػالالجػػرائـ ضػػد اإل

                                                             
 النظام هذا لغرض-2جرابم الحرب :" 1998من النظام األساسً للمحكمة الجنابٌة الدولٌة الدابمة لعام  7/أ/8/2.تنص المادة  39

 من فعل أي،  1949 أغسطس/  آب 12 المؤرخة جنٌف التفاقٌات الجسٌمة االنتهاكات( أ -" : الحرب جرابم"  تعنً األساسً

 أو المشروعٌن غٌر النقل أو اإلبعاد (7 : الصلة ذات جنٌف اتفاقٌة أحكام تحمٌهم الذٌن متلكاتالم أو،  األشخاص ضد التالٌة األفعال

 " . المشروع غٌر الحبس
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ذات  كانػتشخاص المسؤوليف عف الجرائـ التالية عندما ترتكب في النزاعات المسمحة سػواء بمقاضاة األ

  السكاف المدنييف : ية مجموعة مفـ داخمية أو تكوف موجية ضد أطبيعة دولية أ

        ،التعػذيب  -6 ،السػجف  -5 ،بعػاد اإل -4 ،االسػترقاؽ  -3 ،بػادة اإل -2 ،د القتػؿ العمػ -1

فعػػػػػاؿ الالإنسػػػػػانية األ -9 ،و دينيػػػػػة أو عرقيػػػػػة أاالضػػػػػطياد ألسػػػػػباب سياسػػػػػية  -8 ،االغتصػػػػػاب  -7

 األخرى".

ساسػػي ليػػذه مػػف النظػػاـ األ40قػػًا لممػػادة السػػابعةووف الدائمػػة ساسػػي لممحكمػػة الجنائيػػة الدوليػػةمػػا النظػػاـ األأ

 ،إنسػػػانية متعػػػدّدة  يسػػػتخدـ لمّداللػػػة عمػػػى أفعػػػاؿ ال " نسػػػانيةفػػػ ّف تعريػػػؼ " الجريمػػػة ضػػػد اإل ؛المحكمػػػة 

ـ وعػػػف عمػػػ ّي مجموعػػػة مػػػف المػػػدنييفواسػػػع النطػػػاؽ أو منيجػػػي موّجػػػو ضػػػد أ ـترتكػػػب كجػػػزء مػػػف ىجػػػو 

، بعػاد السػكاف أ ،ؽ بػادة واالسػترقاوالقتؿ العمػدي واإل باليجـو أو  ،النقػؿ ) التيجيػر ( القسػري لمسػكافو وا 

 41والفصؿ العنصري.  لألشخاص الختفاء القسريو االغتصاب واالتعذيب أ

مػاـ جريمػة ضػد اإلنسػانية ، وضعت مجموعػة مػف الشػروط حتػى نكػوف أونالحظ في ىذه المادة أنيا قد 

 وىذه الشروط :

لنطاؽ أو منيجي ضد مجموعة معينة مػف السػكاف اف ُترتكب ىذه الجريمة في إطار واسع ا -1

 المدنييف .

 أف يكوف مرتكب ىذه الجريمة عمى عمـ باليجـو . -2

 

 

                                                             
40
 .1998من النظام االساسً للمحكمة الجنابٌة الدولٌة لعام  7نظر المادة . ا 
41
 . 377ص  ،مرجع سابق  ،د. محمد فهاد الشاللدة .  
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 لانيًا : جرائم الحرب 

ارتكػػاب عمػػدي لتصػػرؼ يعػػرؼ بأنػػو خػػرؽ جسػػيـ طبقػػًا التفاقيػػات جنيػػؼ  بأنيػػا  " تعػػرؼ جػػرائـ الحػػرب

حيػػػث يػػػؤدي ذلػػػؾ التصػػػرؼ إلػػػى وفػػػاة أو ألػػػـ أو  ؛ األولػػػى والثانيػػػة والثالثػػػة والرابعػػػة والبروتوكػػػوؿ األوؿ

 42.أو سجيف أو مدني يحميو القانوف "ضرر فادح يصيب أي إنساف 

)ب( بأنيػػا " انتياكػػات قػػوانيف وأعػػراؼ الحػػرب 6بينمػػا عرفػػت محكمػػة نػػورمبرغ جػػرائـ الحػػرب فػػي المػػادة 

 بأعمػاؿجػؿ القيػاـ بعػاد مػف أالمعاممػة السػيئة أو اإل ،وتتضمف عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر القتؿ العمد 

القتػػؿ أو المعاممػػة السػػيئة  ،خػػر لمسػػكاف المػػدنييف الموجػػوديف فػػي األقػػاليـ المحتمػػة ىػػدؼ آ أليشػػاقة او 

 ،ب األمػواؿ العامػة أو الخاصػة نيػ ،قتػؿ الرىػائف  ،ألسرى الحرب أو لألشخاص الموجػوديف فػي البحػر 

 43ال تبرره ضرورات الحرب ."التدمير غير المبرر لممدف والقرى أو التخريب الذي 

( مػف نظاميػا ، وذلػؾ بمالحقػػة 2مػا محكمػة يوغسػالفيا السػابقة ، فقػػد عرفػت جػرائـ الحػرب فػي المػػادة )أ

،  1949صػػدروا أوامػػػر بارتكػػاب انتياكػػػات جسػػيمة التفاقيػػػة جنيػػؼ لعػػػاـ َأاألشػػخاص الػػذيف ارتكبػػػوا أو 

مػة بالقيػاـ بمالحقػة األشػخاص الػذي ( مػف نظػاـ ىػذه المحكمػة عمػى اختصػاص المحك3ونصت المادة )

 44.ارتكبوا انتياكات ألعراؼ وقوانيف الحرب 

 جرائـ الحرب بأنيا : تعرف انجد أني ،ساسي لممحكمة الجنائية الدولية الدائمة وبالرجوع لمنظاـ األ

 . 1949االنتياكات الجسيمة التفاقيات جنيؼ لعاـ  -1

عمػػػػى المنازعػػػػات الدوليػػػػة  السػػػػارية والمطبقػػػػةعػػػػراؼ كػػػػات الخطيػػػػرة األخػػػػرى لمقػػػػوانيف واألاالنتيا -2

 لمقانوف الدولي . الثابتعمى النطاؽ المسمحة 

                                                             
42
تقرٌر حول " جرابم الحرب والجرابم ضد اإلنسانٌة : مسؤولٌة :  الهٌبة الفلسطٌنٌة المستقلة لحقوق المواطن  ،داود درعاوي  /المحامً. 

 .24ص،2001 ،رام هللا  ، (24سلسلة التقارٌر القانونٌة )،إسرابٌل الدولٌة عن الجرابم خالل انتفاضة األقصى " 
43
 ص ، 2117، الجزابر ،" قسنطٌنة" منتوري ،جامعة ، ماجستٌر رسالة ، الجنابٌة ةالدولٌ المحاكم أمام الحرب جرابم ، صبرٌنة هللا خلف. 

17 . 
44
 .ٌوغسالفٌا سابقا  ٌة الدولٌة الخاصة ل( من النظام االساسً للمحكمة الجناب3و  2أنظر المادتٌن ).  
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فػػي حالػػة  1949االنتياكػػات الجسػػيمة لممػػادة الثالثػػة المشػػتركة بػػيف اتفاقيػػات جنيػػؼ األربػػع لعػػاـ  -3

 وقوع نزاع مسمح غير ذي طابع دولي .

ى المنازعػػػات المسػػػمحة غيػػػر ذات االنتياكػػػات الخطيػػػرة األخػػػرى لمقػػػوانيف واألعػػػراؼ السػػػارية عمػػػ -4

 45الطابع الدولي عمى النطاؽ الثابت لمقانوف الدولي.

 الفرع اللاني : أركان جريمة التيجير القسري 

 : الركن الشرعي  والً أ

 : وؾ والذي يجب أف يتوافر فيو أمرافنقصد بيذا الركف : الصفة غير المشروعة لمسم

.: وجوب وجود نص قانوني يجـر الفع أوالً   ؿ ويحدد عقوبة معينة الرتكاب ىذا الفعؿ المجـر

ــاً  ميػػـ لكػػي يسػػتمر السػػموؾ ؛ حيػػث إف انتفػػاء أسػػباب اإلباحػػة شػػرط باحػػو : عػػدـ خضػػوعو لسػػبب أ لاني

 محتفظًا بالصفة غير المشروعة .

نص تتصػؿ بيػذا النػزاع مخالفػة صػريحة لػ ألسػبابتيجير القسري في حالة النػزاع المسػمح الػداخمي اليعد 

إال إذا تػـ  ،نسػانية التفاقيػة جنيػؼ ويشػكؿ جريمػة ضػد اإلضػافي الثػاني ( مف البروتوكػوؿ اإل17ة )الماد

 46و لمضرورة العسكرية .لتأميف سالمة السكاف أ

ثيػػر ف يأة والػػذي غالبػػًا مػػا يرتكػػب دوف خطػػر الجػػرائـ االنسػػانيأكمػػا يعػػد التيجيػػر القسػػري لممػػدنييف مػػف 

مػػا يخػػدـ التيجيػػر القسػػػري  وعػػادة ،مػػف الخطػػورة  غػػو مسػػتوى عػػػاؿٍ إال بعػػد بمو اىتمػػاـ المجتمػػع الػػدولي 

 .خرى مثاًل أو العرقية وتوطيف عرقيات أىدافًا تتعمؽ بتشريد االقميات الدينية لمسكاف أ
                                                             

45
    .1998من النظام االساسً للمحكمة الجنابٌة الدولٌة لعام  8المادة . أنظر نص  
46
المتعلق بحماٌة ضحاٌا المنازعات  1949آب /أغسطس  12لملحق )البروتوكول ( الثانً اإلضافً إلى اتفاقٌات جنٌف المعقودة فً . ا 

 انظر : ، المسلحة غٌر الدولٌة 

(https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ntce2.htm (2/9/2016 
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فعاؿ خارج نطػاؽ االىتمػاـ الػدولي باعتبارىػا تخضػع لالختصػاص القضػائي الحصػري بقيت مثؿ ىذه األ

( مػػف 12مػادة )حيػث نصػػت ال ؛ف حقػػوؽ االنسػاف بشػكؿ غيػػر مباشػر شػػارت ليػا قػوانيالػى أف أ ،لمدولػة 

و ض الشػػخص لمتػػدخؿ فػػي حياتػػو الخاصػػة أو أسػػرتو أنسػػاف عمػػى عػػدـ تعػػر اإلعػػالف العػػالمي لحقػػوؽ اإل

ؽ كػػؿ فػػرد فػػي التنقػػؿ واختيػػار محػػؿ ولػػى منيػػا عمػػى حػػ( فػػي الفقػػرة األ13مػػا نصػػت المػػادة )ك ،مسػػكنو 

د بركػػػاف عمػػػى وشػػػؾ االنفجػػػار سػػػتثنت بعػػػض الضػػػرورات مثػػػؿ وجػػػو قامتػػػو داخػػػؿ حػػػدود دولتػػػو ولكنيػػػا اإ

 47سبابو .ينتيي بانتياء أ اء مؤقتاً جر ف يكوف ىذا اإلوبشرط أ

القسػػػري لمسػػػكاف والنقػػػؿ بعػػػاد إل؛ حيػػػث عػػػرؼ ا الدائمػػػة مػػػا النظػػػاـ االساسػػػي لممحكمػػػة الجنائيػػػة الدوليػػػةأ

و النقػػػؿ القسػػػري "يعنػػػي إبعػػػاد السػػػكاف أدة السػػػابعة منػػػو بمػػػا يمػػػي : /د( مػػػف المػػػا2المػػػدنييف فػػػي الفقػػػرة )

بػػالطرد أو  ،فييػػا بصػػفة مشػػروعة  وجػػدوفتيشػػخاص المعنيػػيف قسػػرًا مػػف المنطقػػة التػػي نقػػؿ األ ،لمسػػكاف 

 ".نونية يسمح بيا القانوف الدوليدوف مبررات قا ،ي فعؿ قسري آخربأ

ف تتـ ىذه الجريمة أ جريمة التيجير القسري  ، يجبكذلؾ ف تقـو أجؿ أنو مف أشارة إلى اإلوتجدر 

أي اف يتواجد األشخاص المرحموف بصفة  ؛بحؽ أشخاص مقيميف بصفة مشروعة في منطقة معينة 

 مشروعة في المناطؽ التي تـ ترحيميـ منيا .

حتػػى نكػػوف أمػػاـ تيجيػػر قسػػػري ، ال بػػد أف يكػػوف محميػػا أصػػحاب الحػػػؽ المشػػروع فػػي األراضػػي التػػػي 

أي حتى تقـو جريمة التيجيػر القسػري لمسػكاف ، ال بػد مػف تػوافر  ؛مورست عمييا عمميات النقؿ القسري 

 48ركف المشروعية في تواجد السكاف المدنييف عمى اإلقميـ الذي يتـ فيو التيجير القسري . 

 

 
                                                             

47
 . 38-35ص  ،م 2115، 1ط ،القاهرة  ،دار الشروق  ،  الجنابٌة الدولٌةوثابق المحكمة ،  د. محمد شرٌف بسٌونً.  
48
 . 552ص ، 2114 اإلسكندرٌة، الجامعً، الفكر دار ،  الدولٌة الجنابٌة المحكمة، حجازي بٌومً الفتاح عبد . 
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 لانيًا : الركن المادي 

 و اإلكػػراه فػػي ترحيػػؿأ جبػػاراإليعػػد وجػػود حيػػث  ؛يقصػػد بيػػذا الػػركف األفعػػاؿ التػػي تشػػكؿ جريمػػة دوليػػة 

حيػث ينػدرج الػركف المػادي فػي  ؛ 49ركاف جريمة التيجيػر القسػريالسكاف المدنييف أمرًا اساسيًا الستيفاء أ

ف المنطقػػة التػػي يتواجػػدوف فييػػا بصػػفة مػػقسػػرًا عمػػى إكػػراه شػػخص أو أكثػػر عمػػى االنتقػػاؿ  ىػػذه الجريمػػة

 . مشروعة 

السػػتيفاء الػػركف المػػادي لجريمػػة  ساسػػياً فػػي ترحيػػؿ السػػكاف المػػدنييف أمػػرا أ كػػراهالقسػػر أو اإل يعػػد وجػػود

التيجيػػػر القسػػػري ، ولفػػػظ قسػػػرا ال يقتصػػػر عمػػػى اسػػػتخداـ القػػػوة البدنيػػػة فقػػػط بػػػؿ يتسػػػع ليشػػػمؿ التيديػػػد 

كػػػراه أو الحػػػبس أو االضػػػطياد عػػػف الخػػػوؼ مػػػف العنػػػؼ أو اإل باسػػػتخداـ القػػػوة وقػػػد يكػػػوف القسػػػر ناشػػػئاً 

االسػػػتفادة مػػػف بيئػػػة أشػػػخاص أو ب النفسػػػي أو إسػػػاءة اسػػػتعماؿ السػػػمطة ضػػػد شػػػخص أو مجموعػػػة مػػػف

الدائمػة  الساسي لممحكمػة الجنايػة الدوليػة/د( مف المادة السابعة لمنظاـ ا2شارت الفقرة )أ؛ حيث 50قسرية

 سػموب التيجيػر القسػريأال يقتصػر  حيػث ؛51خػرىإمكانية ارتكاب الجريمػة بػالطرد أو أي افعػاؿ قسػرية أ

ف كػػاف اسػػتخداـ األ ، عسػػكريا ف يكػػوف عمػػالً أو أ ،عمػػى اسػػتخداـ القػػوة البدنيػػة  سػػموب القسػػري والقػػوة وا 

 52ذى جسماني جسيـ .وحشية وذلؾ لما ينجـ عنو مف موت أو أكثرىا انتشارًا و لمباشرة أا

الػػدافع لمرحيػػؿ  أو قػػد يكػػوف  اسػػتخداـ القػػوةبسػػبب يكػػوف الػػدافع لمرحيػػؿ واالنتقػػاؿ  نػػو قػػدويػػرى الباحػػث أ

مثػػؿ التيديػػػد  ،تيجيػػر القسػػػري عػػف التيديػػد بػػالقوة دوف اسػػتخداميا يػػنجـ ال قػػد حيػػث ؛ معنويػػاً  واالنتقػػاؿ

سػػكاف الفمسػػطينييف سػػرائيؿ مػػف جػػرائـ لترويػػع الوىػػذا مػػا تقػػـو بػػو إ أو الترىيػػب ، بػػالحبس أو االضػػطياد

                                                             
49
 .جرابم ضد اإلنسانٌة والقانون الدولً ، اإلبعاد أو النقل القسري ، انظر : 

 http://sudaneseonline.com/ar/article.shtml(4/9/2016) 
50
 . 543 ص حجازي ، مرجع سابق ، بٌومً الفتاح عبد 
51
 أو السكان إبعاد"  ٌعنً(   د -: 1 الفقرة لغرض -2:"  الدابمة الدولٌة الجنابٌة للمحكمة االساسً النظام من( د/2الفقرة) السابعة المادة تنص 

 دون،  آخر قسري فعل بأي أو بالطرد، مشروعة بصفة فٌها ٌوجدون التً المنطقة من قسرا   عنٌٌنالم األشخاص نقل"  للسكان القسري النقل
 " . الدولً القانون بها ٌسمح مبررات

52.Robert Cryer and other, An Introduction To International Criminal Law And Procedure 
Cambridge University Press, Cambridge, 2007, pp. 204, 205. , 
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يػاة وسػببًا و ظروؼ تشكؿ خطرًا محدقًا عمى الحودفعيـ لمرحيؿ أو خمؽ ظروؼ تستعصي معيا الحياة أ

مثػػؿ إقامػػة أىػػداؼ عسػػكرية فػػي منػػاطؽ سػػكنية أو قريبػػة مػػف المنػػاطؽ السػػكنية  ،حيػػؿلػػى الر إىامػػا يػػدفع 

زىػػػاؽ األ  أو العمميػػػات العسػػػكريةرواح وتػػػدمير الممتمكػػػات وترىيػػػب السػػػكاف المػػػدنييف بالقصػػػؼ الجػػػوي وا 

والتػػي ترتكبيػػا دولػػة االحػػتالؿ بحػػؽ السػػكاف الفمسػػطينييف والتػػي تػػدفع ىػػؤالء السػػكاف وغيرىػػا مػػف الجػػرائـ 

 . جرة مف ىذه المناطؽلمي

عتبػػر جريمػػػة والتػػػي تُ   ،راضػػي المحتمػػة فػػػي األ  قسػػراً  جريمػػة تيجيػػر السػػػكاف المػػدنييفمػػا فيمػػا يتعمػػػؽ بأ

 ، ةو غيػر مباشػر أ ةمباشر  بطريقة ف الركف المادي ليذه الجريمة يتعمؽ بقياـ دولة االحتالؿإحيث  ؛حرب

لمقػػانوف الػػدولي االنسػػاني  وفقػػاً و  ، االحػػتالؿ الخاضػػعة تحػػت سػػمطة يضػػالػػى االر إبنقػػؿ سػػكانيا المػػدنييف 

ف تقػػـو بنقػػؿ أ( مػػف اتفاقيػػة جنيػػؼ الرابعػػة ف نػػو ال يجػػوز لدولػػة االحػػتالؿ 6الفقػػرة  49وخاصػػة المػػادة )

قمػيـ الخاضػع تحػت سمبي عمى الطبيعة السكانية فػي اإلألنو يؤثر بشكؿ  ، راضي المحتمةاأللى إ سكانيا

قمػيـ الخاضػع تحػت ديموغرافي لمتعػداد السػكاني فػي اإلعمػؽ بالجانػب الػوخاصػة فيمػا يت ،سمطة االحتالؿ 

ييف صػػموبنػػاء المسػتوطنات وطػػرد السػػكاف األراضػػي يترتػػب عميػو مػػف االسػػتيالء عمػى األ وبمػػا ،االحػتالؿ

 .ف يحؿ محميـ سكاف سمطة االحتالؿمف أجؿ أ

فػي سػبيؿ  سػمطات االحػتالؿ يػاوفلػـ تت 1948 منذ قياـ اسرائيؿ عاـ  ،عمى ىذه الجريمة  وُيعتبر مثاالً 

 لمخػارج بعػادسػواء عػف طريػؽ اإل ،لفمسػطينية المحتمػة ا ألراضػيا فػي حداث تغيير لمطبيعػة الديموغرافيػةإ

فػػػي الضػػػفة الغربيػػػة  الفمسػػػطينية الجماعػػػاتاو  لألفػػػراد التيجيػػػر القسػػػري الػػػداخميو أ بحػػػؽ الفمسػػػطينييف

،  مػف الػدوؿ ردف ولبنػاف وغيرىػاوديف فػي سػوريا واألمسػطينييف الموجػف الالجئيف الفأحيث  ؛ وقطاع غزة

اإلسػرائيمي ىػو خيػر دليػؿ عمػى ىػذه االنتياكػات  ا لمتيجير القسري مف قبؿ دولػة االحػتالؿوالذيف تعرضو 

ميػػع منػػاطؽ مػف ج بجمػب الييػػود سػػرائيؿبينمػا فػػي المقابػػؿ تقػـو إ ،اإلسػرائيمية بحػػؽ السػكاف الفمسػػطينييف 
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وعدلتػػو  1950بموجػػب قػػانوف اصػػدرتو سػػنة وذلػػؾ  ، المحتمػػة ي الفمسػػطينيةرضػػالعػػالـ لتػػوطينيـ فػػي األ

 53.لى فمسطيفالعالـ في اليجرة إييود الذي يمنح الحؽ لكؿ  1954سنة 

 لاللًا : الركن المعنوي 

بؿ  وحده ؛، فال يكفي الركف المادي مف الناحية القانونية لقياـ الجريمة  اً ُيعتبر الركف المعنوي ضروري

السموؾ يكوف ىناؾ عالقة نفسية بيف السموؾ ونتائجو مف ناحية وبيف الفاعؿ الذي صدر عنو  البد أف

؛  القاعدة ىي أف ال جريمة بدوف ركف معنوي، وجوىر الركف المعنوي ىو القصد الجنائي إفإذ   ؛

 ف القصد الجنائي يتكوف مف عنصريف مترابطيف وىما العمـ واإلرادة .حيث إ

أف يكػوف مرتكػب  ؛القسػري  لمجػرائـ ضػد اإلنسػانية فيمػا يتعمػؽ بجريمػة التيجيػرعنػوي الستيفاء الركف الم

شػػخاص و األلػػى انتقػػاؿ الشػػخص أًا بمػػا ينطػػوي عميػػو فعمػو مػػف إكػػراه مػػف شػػأنو أف يػؤدي إالجريمػة عالمػػ

داخػؿ اإلقمػيـ الػذي يعيشػوف فيػو أو سواء كاف انتقاليـ  ،بصورة مشروعة  اجدوف فيويتو مف المكاف الذي 

 . خارج ىذا اإلقميـ

عتبػػر الباعػػث وىػػذا العمػػـ يُ  ،وىػػذا الػػركف يعػػالج مسػػألة العمػػـ كعنصػػر مػػف عناصػػر القصػػد الجنػػائي العػػاـ 

متػػػى كػػػاف عمػػػـ الجػػػاني بالصػػػفة المشػػػروعة لبقػػػاء   ،و يمثػػػؿ القصػػػد الجنػػػائي الخػػػاص أعمػػػى الجريمػػػة 

وبػذلؾ يتػوافر  ،رضيـ قسػراً أـ مف المجني عميي بنقؿلى القياـ لذي دفعو إرضيـ ىو اأالمجني عمييـ في 

ألف الجريمػة ضػد االنسػانية لػدى  ؛التيجير القسري لمسػكاف المػدنييف القصد الجنائي الخاص في جريمة 

ورة القصػد الجنػائي الخػاص وىػذا الػدولي جريمػة مقصػودة يتخػذ الػركف المعنػوي فييػا صػ الفقػوجانب مػف 

فالقصػػد العػػاـ يتطمػػب العمػػـ  ،ب القصػػد العػػاـ لػػى جانػػاألخيػػر يجػػب أف تقػػـو عميػػو ىػػو القصػػد الخػػاص إ

نسػػػػاف اإلف يكػػػػوف الجػػػػاني عمػػػػى عمػػػػـ بػػػػأف سػػػػموكو ينطػػػػوي عمػػػػى اعتػػػػداء لحقػػػػوؽ أذ يجػػػػب إ ؛رادة واإل
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 . 85 ص ، مرجع سابق،   اإلنسانً الدولً القانون ضوء فً للمدنٌٌن القسري واإلبعاد الترحٌل، ولٌد شعٌرة بن.  
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ساسػػػػية ألي نسػػػاف األىػػػذا السػػػموؾ ىػػػو النيػػػػؿ مػػػف حقػػػوؽ اإل ف يكػػػوف باعثػػػو عمػػػػىأوكػػػذلؾ  ،األساسػػػية

 54مجموعة مف السكاف المدنييف وىذا ىو القصد الخاص.

ف يتػوافر فييػػا القصػد الجنػػائي أحيػث ينبغػػي  ؛ا فيمػا يتعمػػؽ بجػرائـ الحػػرب والتػي ىػػي جػرائـ مقصػػودة مػأ

أف يكػوف الجػػاني عمػػى عمػـ بػػأف سػػموكو وعميػػو يجػػب  ؛رادة د العػػاـ الػذي يتكػػوف مػػف العمػـ واإلوىػو القصػػ

ييـ مػػػػف ف المجنػػػػي عميػػػػو أو المجنػػػػي عمػػػػف يعمػػػػـ بػػػػأمػػػػف شػػػػأنو أف يػػػػؤدي إلػػػػى النتيجػػػػة التػػػػي يريػػػػدىا وأ

أو أف يكػػوف سػػموكو  ، 1949كثػػر مػػف اتفاقيػػات جنيػػؼ لعػػاـ األشػػخاص المحميػػيف بموجػػب اتفاقيػػة أو أ

و غيػػر الػػدولي كمػػا حػػددىا اعػػات المسػمحة ذات الطػػابع الػػدولي أعػػراؼ الحػػرب فػػي النز مخػالؼ لقػػوانيف وأ

وجػود النػزاع المسػمح  ف يتميز عممو بالظروؼ الواقعية التي تثبػتأكما يجب   ، اإلنساني القانوف الدولي

 55و غير الدولي بحسب الظروؼ التي يرتكب فييا سموكو.أالدولي 

ألف جػػػرائـ الحػػرب ال تتطمػػػب سػػوى القصػػػد  ؛رادة ليتحقػػؽ القصػػػد الجنػػائي وعميػػو يكفػػػي تػػوافر العمػػػـ واإل

مجػػػاؿ ال  ،وبالتػػػالي فػػ ف لػػػـ يتػػػوافر الػػركف المعنػػػوي  بعنصػػرية العمػػػـ واالرادة  ،56العػػاـ لتتحقػػػؽ الجريمػػة

لػػى األو نقػػؿ الأالتيجيػػر غيػػر المشػػروع لمسػػاءلة أي شػػخص عػػف جريمػػة  راضػػي سػػكاف المػػدنييف مػػف وا 

و غيرىػػا مػػف جػػرائـ الحػػرب الداخمػػة فػػي اختصػػاص أوامػػر بتيجيػػر السػػكاف المػػدنييف أصػػدار إو أالمحتمػػة 

سػػي لممحكمػػة سا( مػػف النظػػاـ األ1)30عميػػو المػػادة  وىػػذا مػػا نصػػت ،الدائمػػة المحكمػػة الجنائيػػة الدوليػػة 

ال يسػػأؿ الشػخص جنائيػًا عػف ارتكػاب جريمػػة  ،الجنائيػة الدوليػة بػالقوؿ : " مػا لػػـ يػنص عمػى غيػر ذلػؾ 

ركػػػاف مػػػى ىػػػذه الجريمػػػة إال إذا تحققػػػت األتػػػدخؿ فػػػي اختصػػػاص المحكمػػػة وال يكػػػوف عرضػػػة لمعقػػػاب ع

 "المادية مع توافر القصد والعمـ .
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 .107ص ،مرجع سابق ،  الخضٌر عثمان بن محمد.  
55
 .116،ص  2112العربٌة ، القاهرة ،ضة دار النه ،المحكمة الجنابٌة الدولٌة ) االختصاص وقواعد االحالة (  ،د. عادل عبد هللا المسدي .  
56
  ،2001 ،بٌروت  ،منشورات الحلبً الحقوقٌة ،المحاكم الدولٌة الجنابٌة   ،أهم الجرابم الدولٌة  ،علً عبد القادر القهوجً  د..  
 .110ص 
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  رابعًا : الركن الدولي

لجريمة الجنائية الداخمية عف الجريمة الدوليػة ، وبوجػود ىػذا الػركف يػتـ اعتبػار الجريمػة ىذا الركف يميز ا

 المرتكبة ىي جريمة دولية ، وبانتفاء ىذا الركف ينتفي ىذا الوصؼ .

يجػػػب أف ُترتكػػػب باسػػػـ الدولػػػة أو برضػػػاء منيػػػا ، فالشػػػخص الطبيعػػػي عنػػػدما  جريمػػػة التيجيػػػر القسػػػري

نمػػا بصػػفتو ممػػثاًل عػػف حكومتػػو ودولتػػو، وقػػد ُترتكػػب ىػػذه ف نػػو ال يرت ريمػػة ؛يرتكػػب الج كبػػو لشخصػػو وا 

 57الجريمة بطمب مف الدولة أو بعمميا أو بموافقتو أو باسمو .

ف يتػوافر فييػا الػركف الػدولي بجانػب جريمػة التيجيػر القسػري ال بػد أ جػؿ أف تقػـوو مػف أنػويػرى الباحػث أ

عػػػف موظفػػػًا أو ممػػػثاًل ىػػػذه الجريمػػػة قػػػد يكػػػوف مػػػف يرتكػػػب  ف الشػػػرعي والمػػػادي والمعنػػػوي ؛ حيػػػثالػػػرك

الدولػػػة الشػػػخص قػػػد حصػػػؿ عمػػػى موافقػػػة مػػػف  ، وقػػػد يكػػػوف ىػػػذاأو الجػػػيش الحكومػػػة مثػػػؿ قػػػوات األمػػػف 

بحػػؽ  الجػػيش مثػػؿ مػػا يقػػـو بػػو المسػػتوطنوف ف يكػػوف تابعػػًا لقػػوات االمػػف أوالرتكػػاب ىػػذه الجريمػػة دوف أ

عمػػػـ الحكومػػػة تػػػي يقيمػػػوف عمييػػػا وذلػػػؾ برضػػػاء و ال الفمسػػػطينييف إلجبػػػارىـ عمػػػى الرحيػػػؿ مػػػف األراضػػػي

 .  اإلسرائيمية وبحماية مف قبؿ قوات جيش االحتالؿ اإلسرائيمي

 الفرع اللالث : التيجير القسري لمسكان المدنيين في العراق وسوريا 

 قسري لمسكان المدنيين في العراق اواًل : التيجير ال

الغػزو  وخاصػة منػذ فػي العػراؽ ،  لسػكاف المػدنييفبحػؽ ا التيجير القسػري الػذي حصػؿ ومػا زاؿ يحصػؿ

العػراؽ ، وصػواًل  مػف، والنزاع الطائفي الديني في مناطؽ متفرقػة  2003االمريكي عمى العراؽ في عاـ 

تنظػػيـ داعػػش عمػػى مػػدف شػػماؿ مػػف قبػػؿ الػػى التيجيػػر القسػػري والنػػزوح مػػف الػػديار بفعػػؿ اليجػػـو الواسػػع 
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 . 65مرجع سابق ، ص  ، صبرٌنة هللا خلف . 
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 ،ضد تنظػيـ داعػشالعراقي القصؼ العشوائي والبراميؿ المتفجرة وغرب ووسط العراؽ، واستخداـ الجيش 

دى إلػى تيجيػر ؛ األمػر الػذى أ العػراؽفػي منػاطؽ متفرقػة فػي  58وانتشار جرائـ مميشػيات الحشػد الشػعبي

 قسري ألعداد كبيرة مف السكاف المدنييف في العراؽ .

ة والصػػػريحة لعمميػػػة التغييػػػر فػػػرزت األحػػػداث األخيػػػرة التػػػي شػػػيدىا العػػػراؽ الكثيػػػر مػػػف الخطػػػط الواضػػػح

فػػػػػي المػػػػػدف  2003 عػػػػػاـ الػػػػػديمغرافي المدروسػػػػػة التػػػػػي تمارسػػػػػيا الحكومػػػػػات الطائفيػػػػػة المتالحقػػػػػة بعػػػػػد

آخر ليذا التغيير مف خالؿ السيطرة عمػى بعػض المنػاطؽ  والمحافظات السنية، فيما يمارس األكراد دوراً 

لػى إكراد لمعائالت الكردية النازحة بػالعودة حيث يسمح األ اإلسالمية ؛التي كانت خاضعة لتنظيـ الدولة 

ف التغييػػر ؛ حيػث إ مػدنيـ وقػراىـ، فػػي حػيف يػػتـ منػع العػائالت العربيػػة النازحػة مػػف العػودة إلػى مناطقيػػا

الػػديمغرافي الػػذي تمارسػػو الحكومػػة الطائفيػػة فػػي العػػراؽ قػػد تمثػػؿ فػػي عػػدة اتجاىػػات، منيػػا تغييػػر واقػػع 

إلػى اآلف  2003حوؿ بغداد سكانيا مف أبنػاء المكػوف السػني، ومنػذ  حيث يسكف؛ الحزاـ األمني لبغداد 

 واالعتقػػاؿتمػػارس الحكومػػات المتعاقبػػة سياسػػة التغييػػر الممػػنيج ليػػذا الحػػزاـ مػػف خػػالؿ التيجيػػر والقتػػؿ 

 59. ألبناء ىذه المناطؽ

عػػاـ  راؽلمعػػ االحػػتالؿ األمريكػػي لسػػنة العػػراقييف منػػذالمسػػتمر بحػػؽ ا ونالحػػظ ىنػػا أف التيجيػػر القسػػري

عاليػة مػف الفعاليػة إلػى يومنػا ىػذا وذلػؾ بيػدؼ إخػراجيـ مػف  ، أنو في تزايد مستمر وعمى درجة 2003

منػػاطقيـ ؛ حيػػث ينػػدرج ذلػػؾ ضػػمف جػػرائـ الحػػرب والجػػرائـ ضػػد اإلنسػػانية وفػػؽ قواعػػد القػػانوف الػػدولي 

 . اإلنساني
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ًّ  الَحشد.  حوالً من ومؤلفة المسلحة للقوات العام القابد بأمرة تأتمر العراقٌة، المسلحة لقواتا من وجزء عراقٌة، نظامٌة قوات هً : الشعب

 اإلسالمٌة الدولة تنظٌم سٌطرة بعد وذلك األشرف، النجف فً الدٌنٌة المرجعٌة أطلقتها التً الكفابً الجهاد فتوى بعد تشكلت فصٌال ، 67

 النواب مجلس تصوٌت بعد الشعبً الحشد هٌأة قانون وأقر بغداد، شمال ةالواقع المحافظات من عدد فً واسعة مساحات على( داعش)

 ، انظر : الشٌعة من هم الحشد هذا من الكبٌرة والغالبٌة ، 2116 نوفمبر 26 فً القانون لصالح األصوات بأغلبٌة العراقً

https://ar.wikipedia.org/wiki (5/9/2016) 
59
 ، انظر :  األكراد وسندان الشٌعة مطرقة بٌن العراق سّنة ، يالقسر والتهجٌر اإلبادة.مركز األبمة ،  

http://al-aema.com/2015/06/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8 (5/9/2016) 
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 انعكاسػػػابػػػؿ كانػػػت  الحاضػػػر؛ وحتػػػى الوقػػػت 2003منػػػذ عػػػاـ  مسػػػتقراً  لػػػـ تأخػػػذ عمميػػػات التيجيػػػر بيانػػػاً 

، ففػػي تقريػػر لممفوضػػية السػػامية لشػػؤوف الالجئػػيف أشػػارت فيػػو إلػػى أف عػػػدد  لألوضػػاع األمنيػػة السػػائدة

داخؿ العراؽ فقط مف غير الذيف غادروا العػراؽ  2009في عاـ  2.764.111الميجريف والنازحيف بم  

وأوروبػا والواليػات المتحػدة وكنػدا، وقػػّدرت  إلػى الخػارج واختػاروا منػافي فػي سػوريا واألردف ومصػػر وتركيػا

وىػػذه  2008و 2007و 2006تقػػارير دوليػػة أف عػػددىـ زاد عمػػى أربعػػة ماليػػيف شػػخص خػػالؿ األعػػواـ 

كانػت مػف السػنوات  2009السنوات كانت األشد وطأة عمى األمف واالسػتقرار فػي العػراؽ، ومػع أف سػنة 

، يـ داعش في مناطؽ متفرقة بػالعراؽ، وبعد ظيور تنظ األقؿ عنفا إال أف رقـ الميجريف فييا كاف عاليا

زادت وتيػػرة ظػػاىرة اليجػػرة القسػػرية فػػي العػػراؽ نتيجػػة مػػا يقػػـو بػػو تنظػػيـ داعػػش مػػف جػػرائـ بشػػعة بحػػؽ 

ىػػؿ السػػنة فػػي العػػراؽ مػػف قتػػؿ ي بحػػؽ أعبلؾ مػػا يقػػـو بػػو الحشػػد الشػػالسػػكاف المػػدنييف فػػي العػػراؽ ، وكػػذ

، ولػػـ 2012فػي حزيػػراف عػاـ  1.332.382فػػع عػدد النػازحيف إلػػى وتعػذيب وترحيػؿ ، وأدى ذلػػؾ إلػى ر 

آمنػة وخاصػػة  أمػاكفيتوقػؼ تػدفؽ النػازحيف عػف منػاطؽ سػكناىـ بسػبب انعػػداـ األمػف فييػا والبحػث عػف 

 ، وعمػى الػرغـ مػف أنػو أضػاؼ قيػوداً  مػف المنػاطؽ السػنية اآلالؼ في إقميـ كردستاف الذي اسػتقبؿ مئػات

حقػوؽ اإلنسػاف فػي  عػف صػادرلتقريػر  وفقػاً  1.900.810ؿ الػرقـ إلػى ، فقػد وصػ صارمة عمى دخوليـ

 2016.60عاـ العراؽ 

ف ما حصؿ وما زاؿ يحصؿ في العراؽ مف عمميػات تيجيػر قسػري بحػؽ السػكاف المػدنييف أونالحظ ىنا 

،  2003فػػػي منػػػاطؽ عديػػػدة فػػػي العػػػراؽ ، والتػػػي حصػػػمت نتيجػػػة الغػػػزو االمريكػػػي عمػػػى العػػػراؽ عػػػاـ 

ائفيػػة الدينيػػة فػػي العػػراؽ ، والجػػرائـ المرتكبػػة مػػف قبػػؿ تنظػػيـ الدولػػة االسػػالمية )داعػػش( ، والنزاعػػات الط

ىػذا الحشػػد ف بحجػة أومػا يقػـو بػو الحشػػد الشػعبي مػف مجػازر وتخويػػؼ وترىيػب بحػؽ السػكاف المػػدنييف 

                                                             
60
 تقرٌر ممثل األمٌن العام المعنً بحقوق اإلنسان للمشردٌن داخلٌا  فً العراق : 

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/AR-HRC/AHRC2016-88.pdf (7/9/2016) 
 : العراق فً القسري للتهجٌر النفسٌة اآلثار انظر أٌضا  :

http://annabaa.org/arabic/psychology (7/9/2016) 

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/AR-HRC/AHRC2016-88.pdf%20(7/9/2016)
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/AR-HRC/AHRC2016-88.pdf%20(7/9/2016)


47 
 

صػػريح لقواعػػد و مػػر الػػذي ُيعتبػػر انتيػػاؾ واضػػح ؛ األ مقاومػػة تنظػػيـ داعػػشجػػؿ ومػػا يقػػـو بػػو ىػػو مػػف أ

،  1977لعػاـ ضػافييف وتوكػوليف اإل، والبر  1949قانوف الدولي اإلنسػاني وخاصػة اتفاقيػة جنيػؼ لعػاـ ال

محكمػػة نسػػانية وفقػػًا لمنظػػاـ االساسػػي لمعمػػى ذلػػؾ قيػػاـ أركػػاف جريمػػة الحػػرب والجريمػػة ضػػد اإلويترتػػب 

التػدخؿ  جنيػؼ  طػراؼ فػي اتفاقيػاتالػدوؿ األمػف و يستدعي مػف مجمػس األمما  الجنائية الدولية الدائمة ؛

لمحد ووقؼ عمميات التيجير القسري الذي يحصؿ في العراؽ ، وكذلؾ معاقبػة مػف انتيػؾ قواعػد القػانوف 

و تػالدولي اإلنساني عف طريؽ المحكمة الجنائية الدولية الدائمة بداية مف الغزو االمريكي لمعراؽ ومػا فعم

بشػػكؿ مباشػػر أو غيػػر مباشػػر وترىيػػب المػػدنييف مػػف قتػػؿ وتػػدمير  مريكػػي بحػػؽ السػػكافيش األقػػوات الجػػ

راضييـ ، وصواًل الى مػا يحصػؿ حاليػًا مػف انتياكػات رة العراقييف قسرًا مف منازليـ وألى ىجوالذي أدى إ

ضػػػػد السػػػػكاف   واضػػػػحة وصػػػػريحة لقواعػػػػد القػػػػانوف الػػػػدولي اإلنسػػػػاني نتيجػػػػة التيجيػػػػر القسػػػػري الممػػػػنيج

ف قبػػؿ داعػػش والحشػػد الشػػعبي ؛ والجػػرائـ المرتكبػػة مػػالمػػدنييف فػػي العػػراؽ بفعػػؿ النػػزاع الطػػائفي الػػديني 

 الؼ مف السكاف العراقييف مف منازليـ واراضييـ . إلي تيجير مئات اآلدى ذلؾ حيث أ

 : التيجير القسري لمسكان المدنيين في سوريا  لانياً 

، ظيػػػرت عمميػػػات التيجيػػػر القسػػػري بحػػػؽ السػػػكاف  2011مػػػع انطػػػالؽ الثػػػورة السػػػورية فػػػي آذار عػػػاـ 

، ولجػػوء السػػمطة الحاكمػػة الرتكػػاب أفظػػع الجػػرائـ بحػػؽ مػػف قبػػؿ نظػػاـ بشػػار األسػػد  ييف السػػورييفالمػػدن

عػداد كبيػرة حيػث اضػطر أ السورييف الذيف خرجوا لمتظاىر السممي في سبيؿ المطالبة بالحرية والكرامة ؛

نتيجػػة الجػػرائـ  اضػػييـ مػػف منػػاطؽ مختمفػػة فػػي سػػوريا وذلػػؾعػػف منػػازليـ وأر  مػػف السػػورييف لميجػػرة قسػػراً 

فػي سػوريا ضػد السػكاف المػدنييف مػف أجػؿ والمجازر والترىيب والضغط الممارس مف قبؿ النظاـ الحػاكـ 
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دوليػػػػة وسػػػػاحة لمصػػػػراع بػػػػيف القػػػػوى زمػػػػة سػػػػممية ، اال أف سػػػػوريا تحولػػػػت إلػػػػى أخمػػػػاد الثػػػػورة السػػػػورية الإ

 61.ية بحؽ السكاف المدنييف السورييفسر رة القلى زيادة وتيرة اليجإ ىا أدتقميمية والدولية ، والتي بدور اإل

ومػػػا يرتكبونػػػو مػػػف مجػػػازر وجػػػرائـ حػػػرب وجػػػرائـ ضػػػد  فػػػي سػػػوريا الروسػػػي واإليرانػػػي التػػػدخؿفػػػي ظػػػؿ 

يعػػيش السػػوريوف كارثػػة  ؛ حيػػثباالشػػتراؾ مػػع النظػػاـ السػػوري وذلػػؾ المػػدنييف فػػي سػػوريا  بحػػؽاإلنسػانية 

وتركيبتيػػا الديمغرافيػػة والسػػكانية والتػػي تحصػػؿ  إنسػػانية غيػػر مسػػبوقة تػػؤثر عمػػى مسػػتقبؿ سػػوريا ووحػػدتيا

برعايػػػة أمميػػػة تحػػػت مسػػػمى ىػػػدف ومصػػػالحات شػػػممت منػػػاطؽ المػػػدنييف التػػػي تحاصػػػرىا قػػػوات السػػػمطة 

ويقطػف ىػذه المػدف مئػات اآلالؼ مػف المػدنييف ، الحاكمة بعد خروجيا عف سػيطرتيا لصػالح المعارضػة 

لػػػى تيجيػػػر قسػػػري بحػػػؽ السػػػكاف المػػػدنييف دى إمنػػػذ عػػػدة سػػػنوات ؛ ىػػػذا األمػػػر أفػػػي حصػػػار مسػػػتمر 

جػرائـ حػرب وجػرائـ  أف تكػوف ىإلػالسورييف والتغيير الديمغرافي وتغيػر البنيػة السػكانية والعبػث بيػا ترقػى 

 62ضد اإلنسانية التي ترتكبيا قوات النظاـ السوري والمميشيات الطائفية المقاتمة إلى جانبو .

يرانيػػة نظػػاـ السػػوري والقػػوات الروسػػية واإلي سػػوريا مػػا بػػيف الف النػػزاع المسػػمح القػػائـ فػػأ ؛ونالحػػظ كػػذلؾ 

عػػة لممعارضػػة السػػورية ، بجانػػب النظػػاـ السػػوري لمقتػػاؿ ضػػد القػػوات العسػػكرية التاب واقػػؼ التػػي كالىمػػا

والقتػػاؿ الحاصػػؿ بينيػػا وبػػيف ، سػػيطرة عمػػى منػػاطؽ عديػػدة فػػي سػػوريا فػػي اللػػى رغبػػة داعػػش باإلضػػافة إ

؛ ضػد المعارضػة السػورية وكػذلؾ طراؼ الموالية لمنظاـ السوري ، األسد واألشار التابع لب النظاـ السوري

مػف السػكاف المػدنييف السػورييف تقػدر بمئػات اآلالؼ ًا إلى تيجير قسري إلعداد كبيػرة جػدذلؾ دى أ حيث

                                                             
61
 وحلفابه األسد بشار الربٌس حكومة بٌن سورٌا فً مستمر مسلح نزاع هً: ةالسورٌ األزمة أو السورٌة الثورة أو السورٌة األهلٌة الحرب. 

 من ،2111 العربً الربٌع احتجاجات من أوسع موجة من جزء وهً سورٌا، فً القالقل نشأت وقد. له المعارضة القوى ومختلف جهة من

 من العدٌد الحرب تخوض. بعنف رحٌله إلى ٌةالداع االحتجاجات قمعت أن بعد مسلح نزاع إلى وتصاعدت األسد حكومة إزاء السخط
 قوات ،(الحر السوري الجٌش فٌها بما) السنٌة العربٌة المتمردة الجماعات بٌن الفضفاض والتحالف وحلفابها، السورٌة الحكومة: الفصابل
 المتمردة، السنٌة الجماعات مع ٌتعاونون ذٌنال( النصرة جبهة فٌها بما) الجهادٌة السلفٌة والجماعات الكردٌة، األغلبٌة ذات الدٌمقراطٌة سورٌا
 ، انظر : (داعش) اإلسالمٌة والدولة

https://ar.wikipedia.org/wiki(8/9/2016) 
62
 التهجٌر القسري والتغٌٌر الدٌمغرافً فً سورٌا تخت غطاء األمم المتحدة ، انظر : 

http://www.asharqalarabi.org.uk/ad-id!357001.ks#.WRyJ4vnR_IV (8/9/2016) 
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مجػػازر ومػا نػتج عنػػو مػف تعػذيب وقتػؿ و  الحاصػؿ فػػي سػوريا المسػمح نتيجػػة النػزاع داخػؿ سػوريا ، وذلػؾ

 حياء سورية مختمفة .شوائي في مدف وقرى وأوقصؼ ع

ف محاصػػرة المػػدف والقػػرى فػػي سػػوريا ؛ حيػػث إ سياسػػة الحصػػار والتػػدمير والتخييػػر بػػيف التيجيػػر واإلبػػادة

جبػار السػكاف المحاصػريف عمػػى  وتجويعيا وحرماف أىميا مف مقومات الحياة مف قبؿ النظاـ السوري ، وا 

يػػػا تمييػػػدا لتيجيػػرىـ مػػف مدنيػػػـ وقراىػػػـ ، تحػػػت ضغػػػط الجػػػوع توقيػػػع ىػػػدف مقابػػػؿ وقػػػؼ القصػػػؼ عمي

، وأصبحت سياسة معمنة ومطبقػة 2013ىذه السياسة بػدأت عػاـ ؛ حيث أف  والحصػار والتيديد باإلبادة

 63. بعدىا في مناطؽ متفرقة في سوريا

متنازعػػػة ال طػػػراؼمجػػػازر وقتػػػؿ وتعػػػذيب وترىيػػػب مػػػف األ مػػػا يحصػػػؿ فػػػي سػػػوريا مػػػف إف ويػػػرى الباحػػػث

كبيػرة مػف السػكاف المػدنييف السػورييف  عػدادألدت إلػى تيجيػر قسػري أوالتػي بػدورىا  والمتقاتمة في سػوريا 

لمحػد مػف والييئػات الدوليػة المختمفػة التػدخؿ مف منظمػة االمػـ المتحػدة ومجمػس األداخؿ سوريا ، يتطمب 

الػػػدولي اإلنسػػػاني مثػػػؿ  لوقػػؼ مػػػا يحصػػػؿ فػػػي سػػػوريا مػػػف انتياكػػػات واضػػحة وصػػػريحة لقواعػػػد القػػػانوفو 

؛ حيػػػث نػػػتج عػػػف ىػػػذه  1977لعػػػاـ وتوكػػػوليف اإلضػػػافييف ، والبر  1949اتفاقيػػػات جنيػػػؼ االربعػػػة لعػػػاـ 

وجريمػػة الػذي ُيعتبػر بحػػد ذاتػو جريمػة ضػػد اإلنسػانية السػػورييف االنتياكػات تيجيػر قسػػري بحػؽ المػدنييف 

نية بقوانيف الحرب واعرافيػا وحمايػة طراؼ المتعاقدة في االتفاقيات المعحرب ؛ حيث يتطمب مف دوؿ األ

وتوكػػػػوليف االضػػػػػافييف ، السػػػػكاف المػػػػػدنييف اثنػػػػاء النزاعػػػػػات المسػػػػمحة ، وخاصػػػػػة اتفاقيػػػػات جنيػػػػػؼ والبر 

لػػػى النظػػػاـ االساسػػػي لممحكمػػػة الجنائيػػػة الدوليػػػة الدائمػػػة الػػػذي نػػػص عمػػػى اعتبػػػار التيجيػػػر باإلضػػػافة إ

وقػؼ مػا يحصػؿ فػػي مػف أجػؿ التػدخؿ لمحػػد ولوذلػػؾ ، القسػري ىػو جريمػة حػػرب وجريمػة ضػد اإلنسػانية 

 .سوريا مف انتياكات واضحة وصريحة لقواعد القانوف الدولي 

                                                             
63
 ، انظر : 2117. مركز أمٌة للبحوث والدراسات االستراتٌجٌة ، التهجٌر القسري فً سورٌا ،  

http://www.umayya.org/studies-ar/11482 (25/1/2017)  
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القسػػري التيجيػػر  لفعػػؿ دراج النظػػاـ االساسػػي لممحكمػػة الجنائيػػة الدوليػػةإف يمكننػػا القػػوؿ إ ،وفػػي الختػػاـ 

الجػػػرائـ ضػػػد  ة بػػػالنظر فييػػػا وىػػػيربػػػع طوائػػػؼ تخػػػتص المحكمػػػلمسػػػكاف المػػػدنييف ضػػػمف طػػػائفتيف مػػػف أ

دراج التيجير القسري في قواعد القانوف الدولي اإلنسػاني مثػؿ اتفاقيػة جنيػؼ وا   ،نسانية وجرائـ الحرب اإل

فيػذا دليػؿ عمػى خطػورة   1977ضافييف التفاقيات جنيػؼ لعػاـ وتوكوليف اإل، والبر  1949الرابعة لعاـ  

 ح وصػػػريح لقواعػػػد القػػػانوف الػػػدوليوانتيػػػاؾ واضػػػ ىػػػذه الممارسػػػة لمػػػا تشػػػكمو مػػػف تيديػػػد لمجػػػنس البشػػػري

ادراج قواعػػػد قانونيػػػة فػػػي اتفاقيػػػات  ع الػػػدولي حػػػاوؿ مػػػف خػػػالؿف المجتمػػػأوعمػػػى الػػػرغـ مػػػف  ، اإلنسػػػاني

ر ىػػذا اسػػي لممحكمػػة الجنائيػػة الدوليػػة حصػػسالنظػػاـ األ ومػػف خػػالؿ ،توكػػوليف االضػػافييف و جنيػػؼ والبر 

ف االسػػتثناءات الػػواردة عمػػى أال إ ،ر الػػدولي الفعػػؿ الجرمػػي فػػي السػػمـ وفػػي النػػزاع المسػػمح الػػدولي وغيػػ

لغمػوض نػص تجػريـ سػموؾ دولػة االحػتالؿ  باإلضػافة ،التجريـ وخاصة تحت ذريعة الضرورة العسكرية 

طػراؼ النػزاع لمتيػرب فتح المجاؿ أمػاـ أي ،راضي التي تحتميا إلى األجزاء مف سكانيا المدنييف أفي نقؿ 

 . اإلنساني ليمف التزاماتيـ  بموجب القانوف الدو 

عمػػى الػػرغـ مػػف الجيػػود التػػي بػػذليا المجتمػػع الػػدولي فػػي وضػػع نظػػاـ قػػانوني يجػػـر ويعاقػػب عمػػى ولكػػف 

رض الواقػػع أفػػ ف تطبيػؽ ىػذه القواعػػد عمػى  ،التيجيػر القسػري لمسػػكاف المػدنييف زمػف النزاعػػات المسػمحة 

 . الثالثبحث وىذا ما سوؼ نوضحو في الم ، اال تتـ ما لـ ُتدعـ بآليات تكفؿ تنفيذى
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 آليات الحماية الدولية من التيجير القسري زمن النزاعات المسمحة:  اللالثالمبحث 

 مميػػات التيجيػػر القسػػريمػػدنييف مػػف علمسػػكاف الالتػػي تػػوفر الحمايػػة  ةفعاليػػة القواعػػد القانونيػػ تتحقػػؽلكػػي 

رض عمػى أ فعػاؿبشػكؿ  البػد مػف وجػود آليػات تطبػؽ، سػر تشػتت األ ،المجػوء  ،لػى التشػرد إ التي تؤدي

ف يػػػتـ تجسػػػيد قواعػػػد القواعػػػد الػػػدولي االنسػػػاني بصػػػفة عامػػػة والقواعػػػد ألنػػػو مػػػف غيػػػر الممكػػػف أ ،الواقػػع 

رض الواقػػع مػا لػػـ أ عمػىالتيجيػػر القسػري بصػفة خاصػػة يػة السػػكاف المػدنييف مػػف عمميػات الخاصػة بحما

 . وتطبيقيا توجد آليات تسير عمى ضماف تنفيذىا

تخاذىػػػا لتسػػػير عمػػػى تنفيػػػذ القواعػػػد الخاصػػػة بحمايػػػة المػػػدنييف مػػػف التيجيػػػر القسػػػري واآلليػػػات الواجػػػب ا

ودور كػػػػؿ منيمػػػػا فػػػػي حمايػػػػة السػػػػكاف  ،الييئػػػػات الدوليػػػػة ودور بػػػػيف دور القػػػػوانيف الدوليػػػػة مػػػػا منقسػػػػمة 

ثنػػػاء النزاعػػػات السػػػمـ وأوحمايػػػة السػػػكاف المػػػدنييف فػػػي زمػػػف  ،المػػػدنييف مػػػف عمميػػػات التيجيػػػر القسػػػري 

 .المسمحة 

 وعميو تـ تقسيـ دراسة ىذا المبحث الى مطمبيف عمى النحو اآلتي :

 .المطمب االوؿ : دور القوانيف الدولية في حماية السكاف المدنييف مف التيجير القسري

 .في حماية السكاف المدنييف مف التيجير القسري ةالمطمب الثاني : دور الييئات الدولي
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 لدولية في حماية السكان المدنيين من التيجير القسريدور القوانين ا:  ولالمطمب اي 

عمػى مػر  حيػث تطػور ؛فػي حمايػة المػدنييف مػف عمميػات التيجيػر القسػري  دور ميػـ قوانيف الدوليةلم إف

ت السػػمـ نسػاف وكرامتػػو وقػمعاىػػدات والقػانوف العرفػػي عمػى حػػد سػواء فػػي حمايػة حيػػاة اإلالسػنيف قػانوف ال

شػػخاص ب فػػي أغمػػب الحػػاالت مػػف أجػػؿ تحسػػيف أوضػػاع األمػػا ىػػو مطمػػو و  ،ثنػػاء النزاعػػات المسػػمحةوأ

 زيز االمتثاؿ لمقوانيف القائمة .المتضرريف مف التيجير القسري ليس اعتماد قواعد قانونية جديدة بؿ تع

وفػي  ،نسػاني سػنتناوؿ فػي الفػرع األوؿ القػانوف الػدولي اإل ،لى ثالثة فروع تـ تقسيـ ىذا المطمب إ وعميو

وسػوؼ نبػيف  ،وفػي الفػرع الثالػث القػانوف الػدولي لالجئػيف  ،نساف اني  القانوف الدولي لحقوؽ اإلالثالفرع 

 في ىذه الفروع دور كؿ قانوف مف ىذه القوانيف في حماية المدنييف مف التيجير القسري .

 نساني ول : القانون الدولي اإل الفرع اي 

ورغػـ حداثتػو ف نػو يمثػؿ  ،وع القػانوف الػدولي العػاـ مػف فػر  نساني ىو فرع حػديث نسػبياً القانوف الدولي اإل

 ارب ومػا يترتػب عمييػنسػاني الكبيػر الػذي ييػتـ بػو فػي تنظػيـ الحػنظػرًا لمػدور اإل ،ة قصوى لمبشػرية ىميأ

 64.ثار فادحةمف آ

ذلػؾ القػػانوف الػذي يػنّظـ العالقػػات بػيف الػدوؿ والمنظمػػات الدوليػة وغيرىػػا ىػو " الػدولي اإلنسػػانيفالقػانوف 

وف مػف قواعػد تسػعى فػي أوقػات تكػوىو فرٌع مف القانوف الدولي العػاـ  الػذي ي ،رعايا القانوف الدولي مف 

عػػف أو الػػذيف كفػػوا  ،إلػػى حمايػػة األشػػخاص الػػذيف ال يشػػاركوف  ،إنسػػانية  ألسػػبابأو  ،النػػزاع المسػػمح 

تقييػػد ول ،والبنيػػة التحتيػة عيػاف المدنيػػة والثقافيػةوحمايػػة الممتمكػات أو األ،عمػػاؿ العدائيػة المشػاركة فػي األ

 65." وسائؿ وأساليب الحرب

                                                             
64
 . 4 ص ، سابق مرجع ،د. محمد فهاد الشاللدة .  
65
ص ،2014 ،مطبوعات اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر  ،إجابة على أسبلتك  ، : " القانون الدولً اإلنسانً ". اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر 

 https://www.icrc.org/ara/assets/files/other/icrc_004_0703.pdf ، انظر : 6
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التػي تيػدؼ إلػى وضػع قيػود عمػى  1907 ،1899يتكوف القانوف الدولي اإلنساني مف معاىدات الىاي 

واتفاقيػػػػات جنيػػػػؼ األربعػػػػة  ، 1864واتفاقيػػػػة جنيػػػػؼ  ،سػػػػير العمميػػػػات العسػػػػكرية وسػػػػموؾ المتحػػػػاربيف 

ات المسػػػػمحة مػػػػف جرحػػػػى ومرضػػػػى وحمايػػػػة الممتمكػػػػات والتػػػػي تيػػػػدؼ لحمايػػػػة ضػػػػحايا النزاعػػػػ ،1949

 1977وؿ والخػػاص بحمايػة ضػػحايا النزاعػات المسػػمحة الدوليػة لعػػاـ توكػوؿ األو والبر  ،واألعيػاف المدنيػػة 

توكػػوؿ الثػػاني والخػػاص بحمايػػة ضػػحايا النزاعػػات المسػػمحة غيػػر الدوليػػة و والبر  ،الممحػؽ باتفاقيػػات جنيػػؼ

بشػػػػأف حظػػػػر وتقييػػػػد بعػػػػض  1980واتفاقيػػػػة األمػػػػـ المتحػػػػدة  ، الممحػػػػؽ باتفاقيػػػػات جنيػػػػؼ 1977لعػػػػاـ 

 66.األسمحة التقميدية

يمكػػف تعريػػؼ القػػانوف الػػدولي اإلنسػػاني بأنػػو مجموعػػة القواعػػد الدوليػػة التػػي تيػػدؼ فػػي حػػاالت النزاعػػات 

المسمحة الدولية وغير الدولية إلى حماية األشخاص مف ذلؾ النزاع  ومػا يػنجـ عنػو مػف أضػرار ومعانػاة 

 الـ ، وكذلؾ حماية الممتمكات التي ليس لو عالقة مباشرة بالعمميات المسمحة .وآ

 : في حاالت النزاع المسمح الدولية  أوالً 

طػػراؼ السػػامية اشػػتباؾ مسػػمح آخػػر ينشػػب بػػيف طػػرفيف أو أكثػػر مػػف األفػػي حالػػة الحػػرب المعمنػػة أو أي 

عػالوة عمػى  ،ؽ اتفاقيػات جنيػؼ األربػع حيث تنطب ؛حتى لو لـ يعترؼ أحدىا بحالة الحرب  ،المتعاقدة 

و الكمػػي أ ضػػًا فػػي جميػػع حػػاالت االحػػتالؿ الجزئػػيكمػػا تنطبػػؽ أي ،األحكػػاـ التػػي تسػػري فػػي وقػػت السػػمـ 

وىػذا مػا ورد  ،حتى لػو لػـ يواجػو ىػذا االحػتالؿ مقاومػة مسػمحة  ،طراؼ السامية المتعاقدة أحد األ إلقميـ

، 67المحمػؽ بيػا وؿتوكػوؿ األو الظػروؼ ذاتيػا ينطبػؽ البر وفػي  ،( المشتركة بيف االتفاقيات 2في المادة )

                                                             
66. Karen Hulme, "Armed Conflict and the Displaced," International Journal of Refugee Law 17 no. 1 

(2005):92. 
67
 .1977،( فً البروتوكول األول الملحق باتفاقٌات جنٌف 1( من المادة )4(و)3لفقرات )ا.  
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( منيػا " فػي 2كما حددت المادة ) ،وتكوف ُممزمة لمدوؿ المتعاقدة  1899كما تسري اتفاقية الىاي لعاـ 

 68حالة نشوب حرب بيف دولتيف أو أكثر ".

قػػػرار و كحمايػػػة  ،ورد فػػػي البػػػاب الثػػػاني التفاقيػػػة جنيػػػؼ الرابعػػػة تسػػػييالت تيُػػػـ الميجػػػريف قسػػػرًا  احتػػػراـ وا 

عػػػدـ اليجػػػـو عمػػػى و  ،المرضػػػى ، العجػػػزة والحوامػػػؿ مػػػف المنػػػاطؽ المحاصػػػرة  ،ترتيبػػػات نقػػػؿ الجرحػػػى 

باإلضػػافة  ،ة المستشػػفيات وادار احتػػراـ وحمايػػة المػػوظفيف المخصصػػيف لتشػػغيؿ و  ،المستشػػفيات المدنيػػة 

 ،ادة الُمرسػػمة حصػػػرًا الػػػى المػػػدنييف دويػػػة والميمػػػات الطبيػػة ومسػػػتمزمات العبػػػإلػػى كفايػػػة حريػػػة مػػرور األ

مػػػف العمػػػر  الخامسػػػة عشػػػرعػػػدـ إىمػػػاؿ األطفػػػاؿ دوف و  ،غذيػػػة الضػػػرورية والمالبػػػس األ إلضػػػافة إلػػػىاب

كمػا  ،وتيسػير إعػالتيـ وممارسػة  ديػنيـ وتعمػيميـ  ،افترقوا عف عائالتيـ بسبب الحػرب الذيف تيتموا  أو 

العػائالت المشػتتة بسػبب الحػرب مػف فػراد ي تقػـو بيػا أسػييؿ أعمػاؿ البحػث التػيممي ىذا الباب بوجوب ت

ذا أمكف جمع شمميـ.أ  69جؿ تجديد االتصاؿ بينيـ وا 

لػػى المػػدنييف بشػػكؿ يشػػير إ توكػػوؿو فػػ ف ىػػذا البر  ، 1977لعػػاـ األوؿ  اإلضػػافي ؿو توكػػو البر لػػى بػػالنظر إ

شػػخاص الػػذيف األيشػػدد عمػػى ضػػرورة أف يكػػوف  بػػذات الوقػػتال أنػػو إ ؛وال يفػػرؽ بػػيف الجنسػػيات  ،عػػاـ 

توكػوؿ و إف البػاب الرابػع مػف البر  " الػذيف ال يشػتركوف فػي القتػاؿ " ، يتوجب حمايتيـ مف غير المحاربيف

 /أوومف أف  بعض المواد فيػو تشػكؿ تكػرارًا  عمى الرغـو  ،70ينطبؽ عمى الميجريف قسراً  األوؿضافي اإل

ىميػػػة فػػػي يمػػػا يمػػػي األحكػػػاـ األكثػػػر أوف ،1949مػػػا ورد فػػػي اتفاقيػػػة جنيػػػؼ الرابعػػػة لعػػػاـ تأكيػػػدًا عمػػػى 

 : توكوؿ األوؿو البر 

                                                             
68
 ،اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر ،مدخل للقانون الدولً اإلنسانً  ، ضوابط تحكم خوض الحرب، لٌزابٌث تسغفلد / افرٌتس كالسهوفن .  

 . 44ص  ،2004 ،ترجمة : أحمد عبد العلٌم 
69
 .1949وقت الحرب لعام  ة بشأن حماٌة األشخاص المدنٌٌن( فً اتفاقٌة جنٌف الرابع26( إلى )17واد )الم.انظر نصوص  

Cohen, Roberta and Francis Deng. Masses in Flight: The Global Crisis of 71 
Internal Displacement. Washington D.C.: Brookings Institution Press 1998 , 85. 
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 ( 51المػػػػػػادة )،  اليجمػػػػػػات  ،وبموجبيػػػػػػا ُتحظػػػػػػر اليجمػػػػػػات التػػػػػػي تسػػػػػػتيدؼ المػػػػػػدنييف

لػػى بػػث الػػذعر بػػيف راميػػة إوكػػذلؾ أعمػػاؿ العنػػؼ أو التيديػػد بػػو ال ،العشػوائية وىجمػػات الػػردع 

 71.المدنييف

 ( 71( إلى )69المواد )، المدنييف مػف سػكاف المنػاطؽ المحتمػة غاثة المعنية بأحكاـ إ، 

 ،وغيرىا مف  اإلمدادات الجوىرية لبقائيـ عمى قيد الحيػاة  ،وسائؿ اإليواء و  ،كتوفير الكساء 

 وتسييؿ إيصاؿ اإلمدادات الييـ .

يف أو نفػػييـ مػػف األراضػػي المحتمػػة إلػػى يبقػػى التيجيػػر القسػػري الجمػػاعي أو الفػػردي لألشػػخاص المحميػػ

( 49ف التعميقػات الخاصػة بالمػادة )حيػث إ72ًا ؛ف ذلػؾ يعتبػر محظػور كانت أسػبابو فػ ًا أي ، أخرى مناطؽ

 1949لػػى تصػػويت المػػؤتمر الدبموماسػػي الػػذي ُعقػػد فػػي جنيػػؼ عػػاـ مػػف اتفاقيػػة جنيػػؼ الرابعػػة تشػػير إ

 يػر"التيج"ف يبقػى النقػؿ بػدؿ مػف أ ،جبػار الػى الػنص ضػافة عنصػر اإلوتُبيف أسباب إ ،باإلجماع لتبنيو 

ممػف  ،ففي بعض الحاالت قػد يوافػؽ المػدنيوف مػف جماعػات سياسػية أو عرقيػة  ؛شكالو محظورًا فة أبكا

 73.لى مكاف يعتبرونو أكثر أمناً يـ إعانوا التمييز واالضطياد عمى نقم

و الترحيػؿ القسػري غيػر المشػروع بمثابػة أف النقػؿ أ ،( مف اتفاقية جنيؼ الرابعة147وقد ورد في المادة )

جػػراءات تشػػريعية قيػػاـ األطػػراؼ المتعاقػػدة باتخػػاذ إ تسػػتوجب ،مة التفاقيػػة جنيػػؼ الرابعػػة  مخالفػػة جسػػي

( 85( مػف المػادة )5وىػو مػا عززتػو الفقػرة ) ،74او يػأمروف بيػض عقوبات جزائية عمػى مػف يرتكبيػا ألفر 

 .جريمة حربباعتبار تيجير المدنييف ىو  ،في البروتوكوؿ الممحؽ االوؿ 

 
                                                             

71
 . 1977لعام توكول األول الملحق باتفاقٌات جنٌف و( فً البر51( من المادة )6( إلى )4من ) الفقرات.  
72
 . 1949 ،( فً اتفاقٌة جنٌف الرابعة بشأن حماٌة األشخاص المدنٌٌن فً وقت الحرب 49( من المادة )1الفقرة ). انظر  
73
 ،التفاقٌة الرابعة بشأن حماٌة المدنٌٌن فً األشخاص فً وقت الحرب .جنٌف ا ،اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر : القانون الدولً اإلنسانً .  

 ، انظر : 1949أغسطس  12

http://www.icrc.org/ihl.nsf/WebList?ReadForm&id=380&t=com (15/9/2016)       
74
 .1949 لعام فً وقت الحرب اتفاقٌة جنٌف الرابعة بشأن حماٌة االشخاص المدنٌٌن ( من147(والمادة)146. انظر نص المادة ) 
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 نزاع المسمح غير الدولية لانيا : في حاالت ال

وفييا : " فػي حالػة قيػاـ نػزاع مسػمح لػيس  ،( المشتركة بيف اتفاقيات جنيؼ األربع 3فيما يتعمؽ بالمادة )

فػي النػزاع بػأف يطبػؽ كحػد  يمتـز كػؿ طػرؼ ،لو طابع دولي في أراضي أحد األطراؼ السامية المتعاقدة 

 حكاـ التالية :أدنى األ

فػراد القػوات المسػمحة الػذيف ألقػوا أمثػؿ شتركوف مباشػرة فػي األعمػاؿ العدائيػة ، األشخاص الذيف ال ي -1

عنيـ أسمحتيـ ، واألشخاص العاجزوف عف القتاؿ بسػبب الجػرح أو المػرض أو ألي سػبب آخػر ، فػأنيـ 

ر األفعػػػػػاؿ التاليػػػػػة فيمػػػػػا يتعمػػػػػؽ وليػػػػػذا ُتحظػػػػػ يعػػػػػامموف بجميػػػػػع األحػػػػػواؿ معاممػػػػػة إنسػػػػػانية دوف تمييػػػػػز ؛

 وقات واألماكف :ورة في جميع األوتبقى محظ ،المذكوريف أعاله باألشخاص 

 .االعتداء عمى الحياة والسالمة البدنية " - أ

 . أخذ الرىائف - ب

 75...." بالكرامة حاطةوالة نيخص المعاممة الميوعمى األ ،االعتداء عمى الكرامة الشخصية - ت

بحػػؽ تيجيػػر القسػػري لمر صػػريح أف المػػادة الثالثػػة المشػػتركة ال تػػنص عمػػى حظػػونالحػػظ فػػي ىػػذا الػػنص 

شػخاص الػذي ال كدت عمى مجموعة مف القواعد االساسػية المتعمقػة بحمايػة األنما أوا   ، سكاف المدنييفال

تمثػؿ و  ،والمعاممػة القاسػيةالبدنيػة منيػا حظػر االعتػداء عمػى السػالمة  ،يشتركوف بصفة فعالة فػي القتػاؿ 

سػػتند إلػػى الفقػػرة ف نلكػػف يمكػػف أو ، المتعػػارؼ عمييػػا  نسػػانيةمقتضػػيات اإلدنػػى مػػف ىػػذه الحمايػػة الحػػد األ

                                                             
75
 أحد أراضً فً دولً طابع له لٌس مسلح نزاع قٌام حالة فً :" 1949لعام ( المشتركة بٌن اتفاقٌات جنٌف األربع 3المادة ).تنص  

 فً مباشرة ٌشتركون ال الذٌن األشخاص( 1: التالٌة األحكام أدنى كحد ٌطبق بأن النزاع فً طرف كل ٌلتزم المتعاقدة، السامٌة األطراف

 أو الجرح أو المرض بسبب القتال عن العاجزون واألشخاص أسلحتهم، عنهم ألقوا الذٌن المسلحة القوات أفراد فٌهم بمن العدابٌة، األعمال
 لمعتقد،ا أو الدٌن أو اللون، أو العنصر على ٌقوم ضار تمٌٌز أي دون إنسانٌة، معاملة األحوال جمٌع فً ٌعاملون آخر، سبب ألي أو االحتجاز

 وتبقى أعاله، المذكورٌن باألشخاص ٌتعلق فٌما التالٌة األفعال تحظر الغرض، آخر. ولهذا مماثل معٌار أي أو الثروة أو المولد أو الجنس، أو
 القاسٌة، املةوالمع والتشوٌه، أشكاله، بجمٌع القتل وبخاصة البدنٌة، والسالمة الحٌاة على االعتداء( أ:)  واألماكن األوقات جمٌع فً محظورة
 األحكام إصدار( د) بالكرامة، والحاطة المهٌنة المعاملة األخص وعلى الشخصٌة، الكرامة على االعتداء( ج) الرهابن، أخذ( ب) والتعذٌب،

 الشعوب نظر فً الالزمة القضابٌة الضمانات جمٌع وتكفل قانونٌا ، تشكٌال   مشكلة محكمة أمام سابقة محاكمة إجراء دون العقوبات وتنفٌذ

 خدماتها تعرض أن األحمر، للصلٌب الدولٌة كاللجنة متحٌزة، غٌر إنسانٌة لهٌبة بهم. وٌجوز وٌعتنً والمرضى الجرحى ٌجمع( 2.المتمدنة

 أو االتفاقٌة هذه من األخرى األحكام كل تنفٌذ على خاصة، اتفاقات طرٌق عن ذلك، فوق تعمل أن النزاع أطراف النزاع. وعلى أطراف على
 النزاع " . ألطراف القانونً الوضع على ٌؤثر ما المتقدمة األحكام تطبٌق فً ضها. ولٌسبع
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وجػو يجيػر القسػري لممػدنييف ُيعتبػر مػف أالت؛ حيث أف )ج( التي تحظر االعتداء عمى الكرامة الشخصية 

ممارسػػة التيجيػػر يمكػػف اعتبػػار المػػادة الثالثػػة المشػػتركة قػػد حظػػرت و  ،االعتػػداء عمػػى الكرامػػة الشخصػػية 

 . القسري بطريقة غير مباشرة

ف يتمتعػػوف فػػي صػػوص الػػواردة فيػػو وضػػحت بػػأف المػػدنييف الن؛ حيػػث إضػػافي الثػػاني وتوكػػوؿ اإلمػػا البر أ

فػال يجػوز  ،النزاعات المسمحة غير الدولية بحماية عامة مف األخطػار الناجمػة عػف العمميػات العسػكرية 

كاف المػػدنييف أو وكمػػا ُتحظػػر أعمػػاؿ العنػػؼ الراميػػة إلػػى بػػث الػػذعر بػػيف السػػ ،أف يكونػػوا محػػاًل لميجػػـو 

 76.االتيديد بي

لثػػاني عمػػى أنػػو " ال يجػػوز إرغػػاـ توكػػوؿ او ( فػػي البر 17/2نصػػت المػػادة ) ،فػػي حظػػر التيجيػػر القسػػري 

( 1جازتػو فػي الفقػرة )أذات المػادة  ،األفراد المدنييف عمى النزوح عػف أراضػييـ ألسػباب تتصػؿ بػالنزاع " 

وتمتػو بشػروط أخػرى كاتخػػاذ  ،عسػكرية ممحػػة  ألسػباببشػروط مسػبقة تػرتبط بػأمف المػػدنييف المعنيػيف أو 

 جراءات الستقباؿ المدنييف في ظروؼ ُمرضية .كافة اإل

عػف شػرط ورد فػي المػادة  ،77ضافي الثاني الممحؽ باتفاقية جنيػؼوتوكوؿ اإل( مف البر 17غفمت المادة )

بمجػػرد انتيػػاء القتػػاؿ لػػى مػػوطنيـ ومنيػػا : ضػػرورة إعػػادة المشػػرديف إ ،( مػػف اتفاقيػػة جنيػػؼ الرابعػػة 49)

 78.عدـ تفريؽ أفراد العائمة الواحدةومراعاة 

                                                             
76
 المدنٌون السكان ٌتمتع (1: المدنٌٌن السكان حماٌة :" 1977لعام توكول الثانً الملحق باتفاقٌات جنٌف والبر ( من13. تنص المادة ) 

 التالٌة القواعد مراعاة الحماٌة هذه على فاعلٌة إلضفاء وٌجب العسكرٌة العملٌات نع الناجمة األخطار من عامة بحماٌة المدنٌون واألشخاص

 الرامٌة به التهدٌد أو العنف أعمال وتحظر للهجوم محال   المدنٌون األشخاص وال هذا بوصفهم المدنٌون السكان ٌكون أن ٌجوز ال (2.دوما  

 األعمال فً مباشر بدور ٌقوموا لم ما، الباب هذا ٌوفرها التً بالحماٌة المدنٌون شخاصاأل ٌتمتع (3.المدنٌٌن السكان بٌن الذعر بث إلى أساسا  

 الدور". بهذا خالله ٌقومون الذي الوقت مدى وعلى العدابٌة
77
 السكان بترحٌل األمر ٌجوز (ال1للمدنٌٌن. القسري الترحٌل حظر :" 1977( من البروتوكول االضافً الثانً لعام 17تنص المادة ) 

 إجراء الظروف اقتضت ما وإذا. ملحة عسكرٌة أسباب أو المعنٌٌن المدنٌٌن األشخاص أمن ذلك ٌتطلب لم ما، بالنزاع تتصل ألسباب، مدنٌٌنال
 الصحٌة واألوضاع المأوى حٌث من مرضٌة ظروف فً المدنٌٌن السكان الستقبال الممكنة اإلجراءات كافة اتخاذ ٌجب، الترحٌل هذا مثل

 بالنزاع ". تتصل ألسباب أراضٌهم عن النزوح على المدنٌٌن األفراد إرغام ٌجوز ال (2.والتغذٌة والسالمة الجٌةوالع الوقابٌة
78
 . 50ص ، 2004، القاهر ،دار النهضة العربٌة  ،الحماٌة الدولٌة للمشردٌن قسرٌا  داخل دولهم ،محمد صافً ٌوسف .  
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جػػػاء لحمايػػػة   1949توكػػػوؿ االضػػػافي الثػػػاني التفاقيػػػة جنيػػػؼ لعػػػاـ و فػػػ ف البر  ؛ولكػػػف بجميػػػع االحػػػواؿ 

وؿ صػؾ فػي السػاحة توكػوؿ االضػافي الثػاني أو حيػث ُيعتبػر البر  ،ضحايا النزاعات المسمحة غير الدولية

 التيجير القسػري ؛بػ، وفيمػا يتعمػؽ 79مػف النزاعػات المسػمحة غيػر الدوليػةسكاف المدنييف الدولية لحماية ال

 . 1977اإلضافي الثاني لعاـ  توكوؿو البر  مف 17حظر التيجير القسري في المادة تـ حيث 

 الفرع اللاني : القانون الدولي لحقوق اإلنسان 

ف ا ال يمنػع مػف أولكػف ىػذ ؛نساني لدولي اإلبشكؿ كبير عمى القانوف اعمى الرغـ مف أف دراستنا تتركز 

حيػػػث ُيعتبػػػر القػػػانوف الػػػدولي  ،نسػػػاف فػػػي حمايػػػة الميجػػػريف قسػػػرًا ذكر دور القػػػانوف الػػػدولي لحقػػػوؽ اإلنػػػ

 .  نساني لدعـ وحماية الميجريف قسراً زة أخرى بجانب القانوف الدولي اإللحقوؽ اإلنساف ركي

ُتعػرؼ بالقػانوف الػدولي  والتػي ،قػوؽ االنسػاف وحرياتػو األساسػية ف القواعد القانونية الدولية التي تيػتـ بحإ

تنطبػػؽ عمػػى الميجػػػريف قسػػرًا كمػػا عمػػى كػػؿ األشػػػخاص  فػػي معظػػـ الحػػاالت بػػػدوف  ،نسػػاف لحقػػوؽ اإل

وضػماف تمتػع الميجػريف  ،نيا تمنع وقوع العديد مف حاالت التيجير القسري  مف جية حيث إ ؛استثناء 

 80نساف مف جية أخرى.أو إعادة توطينيـ بكافة حقوؽ اإل عودتيـقسرًا اثناء التيجير وحاؿ 

مجموعػة  نسػاف فػي النصػؼ الثػاني مػف القػرف العشػريف أنشػاالسريع لمقانوف الدولي لحقػوؽ اإل التطورإف 

ذلػؾ أنيػا  أصػبحت تشػكؿ ُصػمب  ؛صػبحت الػدوؿ ممتزمػة بيػا اعد التي اكتسػبت طابعػًا عرفيػًا وأمف القو 

فػػي ؛ عمػػى رأسػػيا تتربػػع االحكػػاـ الػػواردة فػػي االعػػالف العػػالمي لحقػػوؽ اإلنسػػاف التػػي القػػانوف الػػدولي العر 

ه المجتمػع واجبات عمػى الػدوؿ تجػا ُعتبرت ىمية اأحكاـ أخرى ال تقؿ أوىناؾ  ،حازت عمى قبوؿ واسع 

: الحػػؽ فػػي اوأىميػػ؛  لألشػػخاصساسػػية الحقػػوؽ األبػػادة الجماعيػػة والحفػػاظ عمػػى منػػع اإلمثػػؿ  ، الػػدولي

                                                             
"Geissler, Niles. "The International Protection of the Internally Displaced.79 

International Journal of Refugee Law 11, no. 3 (1999):460.   
80
 .34ص  ،مرجع سابق ،  ٌوسف صافً د. محمد.  
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منػػع العبوديػػة  ،منػػع التعػػذيب والمعاممػػة القاسػػية ،حريػػة التنقػػؿ واختيػػار محػػؿ االقامػػةفػػي الحػػؽ  ،يػػاة الح

 81والتمييز العنصري.

بسػػبب العنصػػر أو المػػوف  فحظػػر التميػػز ،حظػػر التمييػػز وحظػػر الممارسػػات والتيديػػدات غيػػر المشػػروعة 

مايػة مػف التيجيػر القسػري ال اف الحركػكف مػف أر ُيعتبر ؛  أو الجنس أو المغة أو الديف أو أي وضع آخر

( مػػػف اإلعػػػالف العػػػالمي 2) ةادبموجػػػب المػػػ الػػػدولي لحقػػػوؽ االنسػػػاف يكفمػػػو القػػػانوف والتػػػيغفالػػػو يمكػػػف إ

واالتفاقيػػػة  ،83( مػػػف العيػػػد الػػػدولي الخػػػاص بػػػالحقوؽ المدنيػػػة والسياسػػػية26)المػػػادة و  82نسػػػافلحقػػػوؽ اإل

فيمػػا يتعمػؽ بحظػػر الممارسػػات مػا أ ، 1965لعػػاـ الدوليػة لمقضػػاء عمػى جميػػع اشػكاؿ التمييػػز العنصػري 

مثؿ استعماؿ العنؼ غيػر  ،والتيديدات غير المشروعة والتي قد يكوف مف شأنيا فقداف الشعور باألماف 

التنصػت عمػى االتصػاالت وغيرىػا مػف الممارسػات التػي  ،عمميات التفتػيش المتواصػمة لممنػازؿ  ،المبرر 

 فقػػاً ذلػػؾ و و  ،ف والحريػػة الشخصػػية امػػإلػػى الحػػؽ فػػي األوينػػدرج ذلػػؾ  ، ،كػػراه عمػػى اليجػػرة اإل عنيػػاينػػتج 

( فػػػي العيػػػد الػػػدولي الخػػػاص 9/1والمػػػادة ) ،نسػػػاف ( مػػػف اإلعػػػالف العػػػالمي لحقػػػوؽ اإل3المػػػادة ) لػػػنص

الحػؽ فػي الحيػاة والحريػة وفػي األمػاف عمػى  ، والمتاف جاء فييما "إف لكؿ فػردبالحقوؽ المدنية والسياسية 

 ."شخصو

 

                                                             
81
 .49، ص 2114 ، ،عمان دار الثقافة للنشر والتوزٌع ،القانون الدولً لحقوق االنسان )المصادر ووسابل الرقابة (  ،محمد علوان  د..  
82
ٌات الحقوق بجمٌع التمت ع حق   إنسان لكل   :" 1948( من االعالن العالمً لحقوق اإلنسان عام 2.  تنص المادة )   هذا فً المذكورة والحر 

ٌن، أو اللغة، أو الجنس، أو اللون، أو العنصر، بسبب التمٌٌز سٌما وال نوع، أي   من تمٌٌز دونما اإلعالن، ٌ ّ  الرأي أو الد   سٌاسً، وغٌر اسٌاس
 أو السٌاسً الوضع أساس علً التمٌٌزُ  ٌجوز ال ذلك عن وفضال  . آخر وضع أي   أو المولد، أو الثروة، أو االجتماعً، أو الوطنً األصل أو

ا أو مستقال ّ  أكان سواء الشخص، إلٌه ٌنتمً الذي اإلقلٌم أو للبلد الدولً أو القانونً  أم الذاتً بالحكم متمت ع غٌر أو الوصاٌة تحت موضوع 
ا  سٌادته". على آخر قٌد ألي   خاضع 

83
 أي دون وٌتمتعون القانون أمام سواء جمٌعا لناس :"1966( من العهد الدولً الخاص بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة لعام 26. تنص المادة ) 

 فعالة حماٌة السواء على األشخاص لجمٌع ٌكفل أنو تمٌٌز أي القانون ٌحظر أن ٌجب الصدد هذا وفً. بحماٌته التمتع فً متساو بحق تمٌٌز
 أو االجتماعً، أو القومً األصل أو سٌاسً، غٌر أو سٌاسٌا الرأي أو الدٌن أو اللغة أو الجنس أو اللون أو كالعرق سبب، ألي التمٌٌز من

 ".األسباب من ذلك غٌر أو النسب، أو الثروة
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  اللالث : القانون الدولي لالجئينالفرع 

ف تعرضػوا لمتيجيػر القسػري داخػػؿ ف القػانوف الػدولي اإلنسػاني الػذي يػوفر الحمايػة لمسػكاف المػدنييف الػذيإ

يػوفر الحمايػة والمسػاعدة لمسػكاف  الذي القانوف الدولي لالجئيف إلىباإلضافة  ،قميـ الذي يعيشوف فيو اإل

؛ وطػػػانيـ سػػػكاف الػػػذيف تعرضػػػوا لمتيجيػػػر داخػػػؿ أوال ،رج اوطػػػانيـ تعرضػػػوا لمتيجيػػػر خػػػا فالػػػذيالمػػدنييف 

 84ف الشخص الذي تعرض لمتيجير القسري  سيكوف في الغد الجئًا .وذلؾ باعتبار أ

 ؟ " مياجريف قسراً "ىؿ ُيعتبر الالجئوف 

اليجػرة القسػرية " كمصػطمح  عػاـ يشػتمؿ ي بعض األحياف مصطمح "وغيرىـ ف االجتماع يستخدـ عمماء

؛ حيػػث يػػتـ اسػػتخداـ ىػػذا المصػػطمح  انػػواع عديػػدة مػػف النػػزوح عبػػر الحػػدود الدوليػػة وداخػػؿ البمػػداف عمػػى

لإلشارة إلى األشخاص الػذيف نزحػوا بسػبب الكػوارث الطبيعيػة أو النزاعػات أو المجاعػة مػثاًل ، وال ُتعتبػر 

ـ أو مصػػطمح "اليجػػرة" " مفيومػػًا قانونيػػًا ، ولػػيس ليػػا تعريػػؼ مقبػػوؿ عالميػػًا بعكػػس مفيػػو ة"اليجػػرة القسػػري

نػزوح ، أمػا مصػطمح "الجػه" فيػو والتي تشمؿ مجموعة واسعة مف الظواىر التي تؤدي إلػى اليجػرة أو ال

الشخص الذي ييرب مف بمده إلى بمد آخر خوفًا عمى حياتو أو خوفًا مف السػجف أو التعػذيب ، فاإلشػارة 

، ياجات المتعمقة والمحػددة لالجئػيفعف االحت إلى الالجئيف باعتبارىـ  " مياجريف قسرًا " يصرؼ االنتباه

وعػػف االلتزامػػات القانونيػػة التػػي اتفػػؽ عمييػػا المجتمػػع الػػدولي لمعالجػػة ىػػذه االحتياجػػات ، مػػع العمػػـ أف 

المفوضية السامية لألمـ المتحدة لشػؤوف الالجئػيف تتجنػب اسػتخداـ مصػطمح " اليجػرة القسػرية " لإلشػارة 

 85خرى مف النزوح .إلى تحركات الالجئيف وأشكاؿ أ

                                                             
84
البروتوكول  1967، والمعدلة فً عام  1951األمم المتحدة الخاصة بوضع الالجبٌن عام  . مصادر القانون الدولً لالجبٌن :" اتفاقٌة  

/ اتفاقٌة منظمة الوحدة اإلفرٌقٌة التً تحكم الجوانب المختلفة  1966الخاص بوضع الالجبٌن /  مبادئ بانكوك حول وضع الالجبٌن عام 

/ توصٌات المجلس األوروبً عام  1984الالجبٌن لدول أمرٌكا الالتٌنٌة عام  / إعالن قرطاجة بشأن 1969لمشاكل الالجبٌن فً إفرٌقٌا عام 

 المعنٌة بالحالة الواقعٌة  لالجبٌن " . 1976
85
 : أنظر ، 2116" ،  شابعة أسبلة،  والمهاجرون  الالجبون" : الالجبٌن لشؤون المتحدة لألمم السامٌة المفوضٌة مكتب.  

http://www.unhcr.org/ar/news/latest/2016/3/56ee7ddb6.htm (17/9/2016) 
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نػو ال يجػوز ألي ؛ حيػث إ الػذي ُيعتبػر حجػز الزاويػة فػي القػانوف الػدولي لالجئػيفو  ،و الرد حظر الطرد أ

لػػى حػػدود االقمػػيـ التػػي إو تػػرد الجئػػًا أدولػػة متعاقػػدة فػػي االتفاقيػػة الخاصػػة بوضػػع الالجئػػيف ، أف تطػػرد 

 86".قميـفي ىذا اإل آرائو السياسة وأو عرقو أو دينو أتكوف حياتو ميددة لمخطر بسبب جنسيتو 

 جبػػار الػػذيف تػػـ تيجيػػرىـ قسػػراً بعػػدـ إ  ىػػذا الحظػػريمكػػف االسػػتفادة مػػف  ،فيمػػا يتعمػػؽ بػػالميجريف قسػػرًا 

قمػػػيـ وخاصػػػة إذا كانػػت عػػػودتيـ إلػػى ىػػػذا اإل ، قمػػيـ الػػػذي كػػانوا فيػػػو قبػػؿ تيجيػػػرىـ قسػػراً بػػالعودة إلػػػى اإل

جبػػار الميجػػريف قسػػرًا إعمػػى  عتبػػر مثػػاالً يُ  ؿ فػػي روانػػداإف مػػا حصػػ ،لمخطػػريعػػرض حيػػاة ىػػؤالء السػػكاف 

الؼ آ سػبعةكثػر مػف أ ُقتػؿوخاصػة عنػدما  ،عػرض حيػاتيـ لمخطػرو  وا منػوؤ قميـ الػذي جػابالعودة إلى اإل

إلجبػػارىـ عمػػى العػػودة   فػػي روانػػدا غػػالؽ مخيمػػات الميجػػريف قسػػراً شػػخص بسػػبب محاولػػة الحكومػػة فػػي إ

 87. 1995في عاـ 

ف دور القػػوانيف الدوليػػة فػػي حمايػػة المػػدنييف مػػف عمميػػات التيجيػػر القسػػري لمطمػػب ، أحػػظ فػػي ىػػذا اونال

ؼ القػػػػانوف الػػػػدولي اإلنسػػػػاني ومػػػػا يتبػػػػع ىػػػػذا القػػػػانوف مػػػػف اتفاقيػػػػات جنيػػػػىػػػػو دور ميػػػػـ ؛ حيػػػػث أوجػػػػد 

حمايػػة قانونيػة لمسػػكاف المػدنييف مػػف التيجيػر القسػػري والحػد مػػف فعػؿ التيجيػػر توكػوليف االضػافييف و والبر 

مػػػا النزاعػػػات المسػػػمحة غيػػػر الدوليػػػة ، أري سػػػواء فػػػي ظػػػؿ النزاعػػػات المسػػػمحة الدوليػػػة أو فػػػي ظػػػؿ القسػػػ

ايػة القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف ، والذي ُيعتبر ركيزة ميمة بجانب القانوف الػدولي اإلنسػاني لػدعـ وحم

لعيػػد الػػدولي حيػػث تػػـ الػػنص فػػي االعػػالف العػػالمي لحقػػوؽ اإلنسػػاف وا المػػدنييف مػػف التيجيػػر القسػػري ؛

ة وفػػػي األمػػػاف عمػػػى ف لكػػػؿ فػػػرد الحػػػؽ فػػػي الحيػػػاة والحريػػػبػػػالحقوؽ المدنيػػػة والسياسػػػية عمػػػى أ الخػػػاص

جميعيػػا  والػػذي ، الػػديفأو ، باإلضػػافة إلػػى حظػػر التمييػػز بسػػبب العنصػػر أو المػػوف أو الجػػنس شخصػػو

الػدولي لالجئػيف والػذي مػا القػانوف ، أركاف حماية السكاف المدنييف مػف التيجيػر القسػري ركف مف أ ُتعتبر

                                                             
86
 تطرد أن متعاقدة دولة ألٌة ٌجوز ال (1.الرد أو الطرد حظر :"1951( فً االتفاقٌة الخاصة بوضع الالجبٌن لعام 33/1.تنص المادة ) 

 إلً انتمابه أو جنسٌته أو دٌنه أو هعرق بسبب فٌها مهددتٌن حرٌته أو حٌاته تكون التً األقالٌم حدود إلً الصور من صورة بأٌة ترده أو الجبا
 السٌاسٌة ". آرابه بسبب أو معٌنة اجتماعٌة فبة
87
 : ٌن المسؤولٌة المحلٌة والدولٌة " ، انظرب،بادة الجماعة فً رواندا :" اإل موقع الدكتور هٌثم مناع.  

 http://www.haythammanna.net (17/9/2016) 

http://www.haythammanna.net/
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وذلػػؾ باعتبػػار أف  ؛ وطػػانيـيف تعرضػػوا لمتيجيػػر داخػػؿ أيػػوفر الحمايػػة والمسػػاعدة لمسػػكاف المػػدنييف الػػذ

الشػػخص الػػذي تعػػرض لمتيجيػػر القسػػري سػػيكوف فػػي الغػػد الجئػػًا ، باإلضػػافة إلػػى حظػػر الطػػرد او الػػرد 

ف االسػػتفادة مػػف ىػػذا الحظػػر بعػػدـ كػػالػػذي ُيعتبػػر حجػػر الزاويػػة فػػي القػػانوف الػػدولي لالجئػػيف ؛ حيػػث يم

فيػو قبػؿ تيجيػرىـ قسػرًا ، وخاصػة  قمػيـ الػذي كػانواتـ تيجيرىـ قسرًا بالعودة إلػى اإلجبار المدنييف الذيف إ

 لمخطر . حياتيـلى ىذا االقميـ يعرض ت عودتيـ إذا كانإ
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 من التيجير القسري دور الييئات الدولية في حماية السكان المدنيين :المطمب اللاني 

ى تطبيػػؽ منػػو عمػػ فػػي ىػػذا المطمػػب سػػنتناوؿ دور الييئػػات الدوليػػة التػػي أنشػػأىا المجتمػػع الػػدولي حرصػػاً 

 وخاصػػة وكػذلؾ لقمػع االنتياكػػات التػي قػد ترتكػب انتياكػًا ليػذا القػانوف ،نسػاني قواعػد القػانوف الػدولي اإل

دور كؿ واحػدة مػف ىػذه الييئػات الدوليػة بياف  ؛ يوبالتال ، لمسكاف المدنييف فيما يتعمؽ بالتيجير القسري

عمميػػػات  فػػػي تطبيػػػؽ وتنفيػػػذ قواعػػػد الحظػػػر المتعمقػػػة بػػػالتيجير القسػػػري لمسػػػكاف المػػػدنييف وحمػػػايتيـ مػػػف

الدوليػػة  الثػػاني "المجنػةفػػي الفػرع و  ،فػػي الفػرع االوؿ "مجمػػس االمػف "  ؛ربعػػة فػروع التيجيػر القسػػري فػي أ

فػػي الفػػرع الرابػػع " المحكمػػة و  ،لثالػػث "المجنػػة الدوليػػة لتقصػػي الحقػػائؽ " فػػي الفػػرع او  ، "لمصػػميب األحمػػر

 " . الدائمة الجنائية الدولية

 مجمس االمن الفرع ايول : 

نسػاف قػوؽ اإلاالنتياكػات الجسػيمة لححػوؿ  تتمحور ،ممارسات مجمس األمف في العقديف الماضييف إف 

، مػػف الػػدولييف تيديػػدًا لمسػػمـ واألوالػػذي ُيعتبػػر  ،ييف عػػداد كبيػػرة مػػف السػػكاف المػػدنوالتػػي الزميػػا تيجيػػر أ

المنػػػع المتعمػػػد لوصػػػوؿ المسػػػاعدات و  ،عػػػف حػػػاالت اسػػػتيداؼ المػػػدنييف فػػػي النػػػزاع المسػػػمح  اوب عالنيػػػ

و لتػػي يتعػػرض فييػػا الالجئػػوف والميجػػروف قسػػرًا داخميػػًا لتيديػػد أو انتياكػػات أوتمػػؾ ا، مػػدنييف سػػكاف اللم

ّسػمـ مجمػػس  ،تيػدد السػمـ واألمػف الػدولييف ؿ العناصػر المسػمحة كحػػاالت عنػدما تتعػرض مخيمػاتيـ لتسػم

 88ف تشكؿ تيديدًا لمسمـ واألمف الدولييف.ة مف التيجير القسري يمكف أبأف حاالت محدد األمف ضمناً 

؛ أعمػػف مجمػػس األمػػف فػػي مناسػػبات مختمفػػة إدانتػػو لعمميػػات االبعػػاد والتيجيػػر القسػػري لمسػػكاف المػػدنييف 

صػػوتًا وامتنػػاع الواليػػات  14، الػػذي اعتمػػد  1988ينػػاير  14فػػي  608جمػػس األمػػف قػػرار حيػػث اتخػػذ م

بعػػاد المػػدنييف الفمسػػطينييف ، وبػػالكؼ فػػورًا إالمتحػدة عػػف التصػػويت ، حيػػث دعػػا إسػػرائيؿ إلػػى إلغػاء أمػػر 

                                                             
88
 . 2111/عام 1296 رقم ( من قرار مجلس األمن5الفقرة ). انظر  
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 اتخػذ مجمػس األمػػف العديػد مػػفوكػػذلؾ  عػف إبعػاد أي مػػف المػدنييف الفمسػطينييف مػػف األراضػي المحتمػة ،

 1992لعػاـ  ومػاي 15فػي  752مثؿ القرار  ،القرارات شديدة الميجة خالؿ النزاع في يوغسالفيا السابقة 

حيػػػث حػػػث مجمػػػس األمػػػف جميػػػع األطػػػراؼ المشػػػاركة فػػػي  ؛ 1992لعػػػاـ  ومػػػاي 30فػػػي   757والقػػػرار 

 89. فالقسري لممدنييف وتغيير التركيبة العرقية لمسكاعمى االمتناع عف الطرد الجماعي و النزاع 

فػي العػودة الػى ديػارىـ  " الميجريف قسػراً "أكد مجمس األمف في قرارات عديدة عمى حؽ المشرديف داخميا 

الخػػاص بقضػية البوسػػنة واليرسػػؾ ليؤكػد عمػػى أف " لكافػػة  280/1993حيػػث جػػاء القػرار رقػػـ  ؛السػابقة 

وىػذا أيضػًا  ،تحقيػؽ ذلػؾ "لػى ديػارىـ السػابقة وفػي المسػاعدة لف داخميًا الحػؽ فػي العػودة بسػالـ إالمشردي

ؿ ذ يؤكػػد مجػػددًا عمػػى حػػؽ كػػ" إ والػػذي قػػرر 947/1994ر رقػػـ مػػف فػػي القػػرامػػا أكػػد عميػػو مجمػػس األ

وبموجػب  ،وكرامة بمساعدة المجتمػع الػدولي "لى بيوت منشئيـ بسالمة المياجريف في العودة الطواعية إ

بػػالقوة أو بػػأي ممارسػػة لمتطييػػر  "يؤكػػد مػػرة أخػػرى بػػأف أي اسػػتيالء عمػػى أرض 820/1993القػػرار رقػػـ 

ذ يصػر عمػى أف لكػؿ الميػاجريف  الحػؽ فػي  ،العرقي  ىي أعماؿ غير قانونيػة وغيػر مقبولػة أبػدًا .... وا 

  90.ودة بسالمة إلى بيوتيـ السابقة "الع

 تاحػت لمجمػس األمػف إحالػةأ ،ساسي لممحكمة الجنائية الدولية النظاـ األ/ب( مف 13ف المادة )نالحظ أ

يتيـ فييا اشخاص لدولة ما بجػرائـ دوليػة وذلػؾ بموجػب الفصػؿ لى المحكمة الجنائية الدولية ية إأي قض

ف ىػػػذه متػػػى رأى مجمػػػس األمػػػف أ ،السػػػابع مػػػف ميثػػػاؽ األمػػػـ المتحػػػدة الخػػػاص بػػػاألمف والسػػػمـ الػػػدولييف 

ف فػي مواجيػة س األمػوىػذا السػمطة تزيػد مػف مسػؤولية مجمػ ،الجرائـ تشكؿ تيديدًا لمسمـ واألمف الدولييف 

 لمجرائـ الدولية . المجتمع الدولي

                                                             
89
 .115ص  ،سابق مرجع،  اإلنسانً الدولً القانون ضوء فً للمدنٌٌن القسري واإلبعاد الترحٌل، ولٌد شعٌرة بن.  
90
 .14 ص ،مرجع سابق  ،" نسانًفً القانون الدولً اإل داخلٌا   المشردون النازحون و" : اإلنسانً الدولً القانون سلسلة.  
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ف عمػى أ ،حيث تتـ ىذه اإلحالة عف طريؽ مجمس األمف وفقًا لمفصػؿ السػابع مػف ميثػاؽ األمػـ المتحػدة 

مطة تأجيػػؿ التحقيػػؽ والمحاكمػػة ويتمتػػع مجمػػس األمػػف بسػػ ، "تيديػػدًا لألمػػف ولسػػمـ"تتضػػمف تمػػؾ الحالػػة  

ًا فػي النظػاـ طرفػ ة ُتعتبػرعػف طريػؽ دولػ أو ، الدائمػة مػة الجنائيػة الدوليػةحالة" التي تػـ إحالتيػا لممحك"لمػ

الجنائيػػة الدوليػػة مػػف و بمعرفػػة المػػدعي العػػاـ لممحكمػػة /ب( أ13المػػادة  وفقػػًا لػػنص) األساسػػي لممحكمػػة

وىػذ التأجيػؿ يحػدث بموجػب ،( 16مادة )وفقًا لنص الشير  12( لمدة 15المادة )تمقاء نفسو وفقًا لنص 

صػػادر عػػف مجمػػس األمػػف وفقػػًا لمفصػػؿ السػػابع مػػف ميثػػاؽ األمػػـ المتحػػدة ردا عمػػى " تيديػػد األمػػف قػػرار 

 91.والسمـ "

مػػف األوىنػاؾ تػػدابير يقػـو مجمػػس األمػف باتخاذىػػا تتمثػؿ بتوقيػػع الجػزاءات الدوليػػة وكػذلؾ عمميػػات حفػظ 

وقػػػد تكػػػوف ىػػػذه  ،واعػػػده انتيػػػاؾ ق حقيػػػؽ احتػػػراـ القػػػانوف الػػػدولي ولمنػػػعوالتػػػي يػػػتـ اتخاذىػػػا لت ،السػػػالـ و 

مثؿ الحظر االقتصػادي لمنػع وصػوؿ صػادرات إلػى الدولػة التػي الجزاءات عمى شكؿ عقوبات اقتصادية 

ة مثػػػؿ قطػػػع العالقػػػات الجػػػزاءات السياسػػػية والدبموماسػػػي ، وكػػػذلؾ ىنػػػاؾتػػػـ اتخػػػاذ ىػػػذا االجػػػراء ضػػػدىا 

لعسػكرية والػذي ىػو اسػتخداـ مشػروع لمقػوة يضًا الجزاءات الدوليػة اوىناؾ أ ، يقافيا مؤقتاً الدبموماسية أو إ

خفػػاؽ الجػػزاءات األخػػرى غيػػر إ ،ويشػػترط التخػػاذ ىػػذه الجػػزاء  ،المسػػمحة بسػػبب انتيػػاؾ القػػانوف الػػدولي 

 العسكرية .

يتطمػب مػف مجمػس  ،مثػؿ التيجيػر القسػري بحؽ السكاف الفمسطينييف  نتياكات اإلسرائيميةبالنظر إلى اال

سػرائيمي لتنفيػذ مػف أجػؿ إجبػار دولػة االحػتالؿ اإل ،بموماسية واقتصػادية مف فرض جزاءات سياسية وداأل

االمػػـ المتحػػدة وعػػف القػػرارات الشػػرعية الدوليػػة المتعمقػػة بالقضػػية الفمسػػطينية والتػػي صػػدرت عػػف منظمػػة 

سػرائيمية المسػتمرة ووقػؼ االنتياكػات اإل ،نسػاني باحتراـ قواعد القانوف الػدولي اإلوتتمثؿ  ،مف مجمس األ

ايػػة المػػدنييف مثػػؿ اتفاقيػػات جنيػػؼ ، وكػػذلؾ احتػػراـ االتفاقيػػات الدوليػػة الخاصػػة بحم ،ؽ الفمسػػطينييف بحػػ
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 .384ص  ،مرجع سابق  ،محمد فهاد الشاللدة  د..  
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ف إال أ ،الػػدور الميػػـ  الػػػذي يقػػـو بػػو مجمػػس االمػػف عمػػى السػػاحة الدوليػػػة ف فػػ  ؛ذلػػؾ  عمػػى الػػرغـ مػػف

،  ئيؿ مثػااًل عمػى ذلػػؾوتعتبػػر دولػة إسػرا ،حيانػًا مجمػس االمػػف ال يػتـ االلتػزاـ بيػا أالقػرارات الصػادرة مػف 

بػػػذلؾ  ضػػػاربةً  ، ال تمتػػػـز غالبػػػًا بػػػالقرارات الصػػػادرة عػػػف مجمػػػس األمػػػف تجػػػاه القضػػػية الفمسػػػطينية والتػػػي

مػػف بشػػكؿ ومػػف مجمػػس األ ،منظمػػة االمػػـ المتحػػدة بشػػكؿ عػػاـ  عػػفلقرارات الصػػادرة بػػاعػػرض الحػػائط 

 .القضية الفمسطينيةب تعمؽخاص فيما ي

  92ية لملميب ايحمرالمجنة الدول :للانيالفرع ا

ي لمجنػػػة الدوليػػػة طبقػػػًا لمنظػػػاـ يتمثػػػؿ الػػػدور الرئيسػػػ ،عنػػػد حػػػدوث انتياكػػػات لمقػػػانوف الػػػدولي اإلنسػػػاني 

فػي "االضػطالع بالميػاـ التػي تسػندىا إلييػا  ،حمػراألحمػر واليػالؿ األ ساسي لمحركػة الدوليػة الصػميباأل

ثنػػػاء لػػػدولي اإلنسػػػاني الواجػػػب التطبيػػػؽ أاوالعمػػػؿ مػػػف أجػػػؿ التطبيػػػؽ األمػػػيف لمقػػػانوف  ،اتفاقيػػػات جنيػػػؼ 

 93وتمقي أية شكاوي بشأف ما يزعـ وقوعو مف انتياكات لذلؾ القانوف ". ،النزاعات المسمحة 

، حماية السكاف المدنييف مف عمميات التيجير القسري  يتنوع دور المجنة الدولية لمصميب األحمر في

ولفت انتباه الدوؿ  ،ف التيجير القسري مف ناحية حماية المدنييف ملما بيف المساىمة في وضع قواعد 

ري الذي ف التيجير القساستنادًا إلى أ ، مف ناحية أخرى كات التي يتعرض ليا ىؤالء المدنيوفلالنتيا

 .لقواعد القانوف الدولي اإلنساني اً عتبر انتياكيُ  يتعرض لو السكاف المدنيوف

 بعػاد والتيجيػػر القسػري بػػدًأحمايػػة المػدنييف مػػف اإل فػػي مجػاؿ ،سػاىمت المجنػػة الدوليػة لمصػػميب األحمػر 

 ،قمػػيـ محتػػؿ " و فػػي إأمػػع " مشػػروع االتفاقيػػة الدوليػػة بشػػأف شػػروط وحمايػػة المػػدنييف فػػي دولػػة محاربػػة 

مػػػػف خػػػالؿ المػػػػادة  ، 1934عتمػػػد فػػػػي المػػػؤتمر الدبموماسػػػي الخػػػػامس عشػػػر فػػػػي طوكيػػػو لعػػػاـ الػػػذي اُ 
                                                             

92
المستقلة والمحاٌدة والغٌر  المنظمة هذه وتسعى ،1836عام  األحمر للصلٌب الدولٌة اللجنة تأسٌس اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر : " تم.  

لصالح السجناء والمرضى والجرحى والسكان المدنٌٌن المتضررٌن زمن  الحروب خضم فً اإلنسانٌة من قدر على الحفاظ إلىحكومٌة 
  .النزاعات

https://ar.wikipedia.org/wiki(20/9/2016) 
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وبسػػبب ويػػالت الحػػرب  ،قمػػيـ الدولػػة المحتمػػة دنييف خػػارج إمػػ/ب( منػو التػػي حظػػرت إبعػػاد السػػكاف ال19)

( 49مػػف خػػالؿ المػػادة ) 1949العالميػػة الثانيػػة جػػاءت ىػػذه المسػػاىمة فػػي اتفاقيػػة جنيػػؼ الرابعػػة  لعػػاـ 

التي حظرت االبعاد والتيجير القسري لمسػكاف المػدنييف فػي النزاعػات المسػمحة الدوليػة وأكدتػو فػي المػادة 

 94ية .مف نفس االتفاق 147

وقػػوع انتياكػػات التفاقيػػات جنيػػؼ  ،ثنػػاء القيػػاـ بمياميػػا أ ،حػػيف تالحػػظ المجنػػة الدوليػػة لمصػػميب األحمػػر 

فػػ ذا كانػػت االنتياكػػات  ؛ف نيػػا تجػػري اتصػػاالت سػػرية بالسػػمطات المسػػؤولة  ،توكولييػػا االضػػافييف و وبر 

لنفسػػيا بػػػالحؽ فػػي اتخػػػاذ ف المجنػػػة الدوليػػة تحػػػتفظ ؛ فػػ ومؤكػػدة عمػػػى وجػػو اليقػػػيف  ،ومتكػػػررة  ، جسػػيمة

ف المجنػة الدوليػة ليسػت جيػاز لمتحقيػؽ فػي االنتياكػات ومع ذلػؾ فػ  ،موقؼ عمني تديف ىذه االنتياكات 

ذلؾ أف عقػاب األشػخاص الػذي ينتيكػوف القػانوف الػدولي اإلنسػاني أمػر يػدخؿ  فػي  ،ومقاضاة مرتكبييا 

 95اختصاص لدوؿ االطراؼ في اتفاقيات جنيؼ .

دور المجنػػػة الدوليػػػة لمصػػػميب االحمػػػر ىػػػو دور ميػػػـ فػػػي حمايػػػة السػػػكاف المػػػدنييف مػػػف ف ونالحػػػظ ىنػػػا أ

فعنػػػد وقػػػوع انتياكػػػات  ؛الحػػػارس والراعػػػي لمقػػانوف الػػػدولي اإلنسػػػاني  وذلػػػؾ باعتبارىػػػا ،التيجيػػر القسػػػري 

 تعمػػؿ المجنػػة ،لقواعػػد القػػانوف الػػدولي االنسػػاني متمػػثاًل فػػي تعػػرض السػػكاف المػػدنييف لمتيجيػػر القسػػري 

ف االعتبػػار أ خػػذ بعػيفولكػػف يجػب األ ،نظػػر الػدوؿ ليػػذه االنتياكػات  الدولػة لمصػػميب االحمػر عمػػى لفػت

فيػػي ليسػػت  ،حمػػر ىػػو تحسػػيف تطبيػػؽ قواعػػد القػػانوف الػػدولي اإلنسػػاني دور المجنػػة الدوليػػة لمصػػميب األ

 تحقيؽ . و/أو ضامنة ليذه القواعد ألنيا ليست ىيئة تحكيـ

عالنيػػػا عػػػف وتجػػػدر اإلشػػػارة إلػػػى أف الم جنػػػة الدوليػػػة لمصػػػميب األحمػػػر قػػػد خرجػػػت عػػػف مبػػػدأ السػػػرية وا 

بػػػاف الحػػػرب فػػػي ىػػػذه المجنػػػة إ بػػػو قامػػػتمػػػا  وىػػػذا تػػػي قػػػد يقترفيػػػا أحػػػد أطػػػراؼ النػػػزاع ؛االنتياكػػػات ال

                                                             
94
 . 2116 عام ،الطبعة الخامسة  ،منشورات اللجنة الدولٌة للصلٌب االحمر  ،اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر .  
95
 .336-335ص ، سابق مرجع ، الشاللدة فهاد محمد. د.  
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حيث ُارتكبت أشنع االنتياكات لحقوؽ اإلنساف ، وقوانيف الحرب وأعرافيا مػف القتػؿ  يوغسالفيا السابقة ؛

لتطييػر العرقػػي والتيجيػر القسػػري وأنػواع أخػػرى مػف الجػػرائـ ، وذلػؾ بموجػػب قػرار مجمػػس واالغتصػاب وا

الدوليػػة بتقػػديـ المعمومػػات حػػوؿ  اإلنسػػانية والمنظمػػات الػػذي طمػػب مػػف الػػدوؿ 1992/771األمػػف رقػػـ 

انتياكات القانوف الدولي اإلنسػاني لمجمػس األمػف ؛ حيػث قامػت المجنػة الدوليػة لمصػميب األحمػر وغيرىػا 

المنظمػات الدوليػة مثػؿ منظمػة العفػو الػػدولي باإلضػافة لمػدوؿ كالواليػات المتحػدة األمريكيػة ب صػػدار  مػف

عدد كبير مف الوثائؽ تػدؿ عمػى مػدى اتسػاع نطػاؽ انتياكػات حقػوؽ اإلنسػاف والقػانوف الػدولي اإلنسػاني 

ة المػدنييف فػي مراكػز في يوغسالفيا السابقة منيا انتياكات خطيػرة التفاقيػة جنيػؼ الرابعػة ، وسػوء معاممػ

االحتجاز ، واليجمات المتعمدة عمى غير المقػاتميف ، وغيرىػا مػف األحػداث ، بمػا فييػا التيجيػر القسػري 

   96لممدنييف .

 97الفرع اللالث :  المجنة الدولية لتقلي الحقائق

وقعػت مخالفػة ذا كانت قػد ما إالتحقيؽ في الوقائع  ىوالدولية لتقصي الحقائؽ مجنة ف الميمة الرئيسية لإ

ضػػػافي األوؿ ، باإلضػػػافة إلػػػى العمػػػؿ عمػػػى إعػػػادة توكػػػوؿ اإلو جسػػيمة أو انتيػػػاؾ التفاقيػػػات جنيػػػؼ والبر 

مػػؽ حيػػث يتع توكػػوؿ اإلضػػافي األوؿ مػػف خػػالؿ مسػػاعييا الحميػػدة ؛و احتػػراـ أحكػػاـ ىػػذه االتفاقيػػات والبر 

حكػاـ تصػدر المجنػة أيػة أوال  ،و ىيئػة قضػائية تحقيػؽ ال بمحكمػة أ باعتبار ىػذه المجنػة ىػي لجنػةاألمر 

حػوؿ المخالفػات  عمػؿ ىػذه المجنػةف يػدور ويتعػيف أ ،ثبتتيػا ع التي أسئمة قانونية متعمقة بالوقائأو توّجو أ

 ،فيػي ال تحقػؽ فػي االنتياكػات البسػيطة  ،اعػاله الجسيمة أو االنتياكات الجسيمة لممعاىدات المػذكورة 

توكػػػوؿ األوؿ مػػػف خػػػالؿ و االتفاقيػػػات والبر  بأحكػػػاـالتقيػػػد ىػػػذه المجنػػػة بالعمػػػؿ عمػػػى تسػػػييؿ  كػػػذلؾ وتقػػػـو

                                                             
96. Yusuf Askar, Implementing International Humanitarian Law From the Ad Hoc tribunals to 

a Permanent International Criminal Court, Routledge, London, 2004, p11. 
97
 1949ً إلى اتفاقٌات جنٌف لعام اإلضاف 1977توكول األول لعام ومن البر 91المادة  تنصلجنة الدولٌة لتقصً الحقابق : " ال.

بت اللجنة وذلك بغٌة تأمٌن الضمانات المكفولة لضحاٌا النزاعات المسلحة . أ نش ،توكول األول ( على إنشاء لجنة دولٌة لتقصً الحقابق والبر)

 " ، انظر : 1991رسمٌا  فً عام 

https://www.icrc.org/ara/assets/files/other/fact-finding-commission-ara.pdf (22/9/2016) 
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نمػا ،قػائعف المجنة ال تقـو فقط بعرض اسػتنتاجاتيا حػوؿ عػدد مػف الو وذلؾ يعني أ ،مساعييا الحميدة   وا 

 98.جؿ تعزيز االلتزاـ بالمعاىدات مف اطراؼ النزاع تطرح أيضًا مالحظاتيا واقتراحاتيا مف أ

ف ىػذه المجنػة ؛ فػ لية لتقصي الحقائؽ في التيجيػر القسػري لمسػّكاف المػدنييف فيما يتعمؽ بدور المجنة الدو 

واحتمػاؿ تعطػؿ قيػاـ المجنػة الدوليػة لتقصػي الحقػائؽ  ، 1991لـ تقـ بأي ميمة تحقيؽ منذ إنشائيا عػاـ 

لػػػدوؿ لتجنػػػب اتيػػػاـ دوؿ أخػػػرى ابسػػػبب ميػػػؿ أغمبيػػػة  ،فػػػي عمميػػػات التيجيػػػر القسػػػري لمسػػػّكاف المػػػدنييف 

ف ح ،يا النتياكات لقواعد القانوف الدولي اإلنساني بارتكاب ف الػدوؿ دث وجود انتياكات ليذه القواعد فػ وا 

جػػػؿ المحافظػػػة عمػػػى مصػػػالحيا فػػػي مواجيػػػة الدولػػػة المنتيكػػػة أ إلػػػى ىيئػػػات تحقيػػػؽ دبموماسػػػية مػػػف أتمجػػػ

 لقواعد القانوف الدولي اإلنساني .

 : المحكمة الجنائية الدولية  الرابع الفرع

لتاريخ الحديث بأف المجتمع الدولي ممثاًل في عصبة األمـ قد فشؿ فػي مالحقػة ومعاقبػة مرتكبػي يشيد ا

فػػي ىيئػػة  رادة المجتمػػع الػػدولي ممػػثالً وبالمقابػػؿ يشػػيد التػػاريخ الحػػديث أيضػػًا بػػأف إ أبشػػع الجػػرائـ الدوليػػة

رادة ؛ وبيػػذا فػػ ف إانػػدا األمػػـ المتحػػدة قػػد نجحػػت فػػي إنشػػاء المحكمتػػيف الػػدوليتيف ليوغسػػالفيا السػػابقة ورو 

دولي لمػا الػالمجتمع الدولي ممثمة مف خالؿ األمـ المتحدة القادرة عمى تػوفير الحمايػة القانونيػة لممجتمػع 

الؿ إنشػػػاء قضػػاء دولػػػي بػػادة جماعيػػػة وذلػػؾ مػػػف خػػمػػػف انتياكػػات جسػػػيمة وجػػرائـ حػػػرب وا   يتعػػرض لػػو

 99.الدائمة المحكمة الجنائية الدولية جنائي ك نشاء

فاالختصػػاص  ؛اختصػػاص شخصػػي وزمػػاني وموضػػوعي ومكػػاني الدائمػػة حكمػػة الجنائيػػة الدوليػػة لممإف 

فالشػػخص الػػذي يرتكػػب جريمػػة تنػػدرج  ،شػػخاص الطبيعيػػيف شخصػػي لممحكمػػة يتمثػػؿ فػػي محاكمػػة األال

                                                             
98
 انظر : ،الفقرة األولى  ،الخدمات االستشارٌة فً مجال القانون الدولً اإلنسانً .  

(22/9/2016) www.icrc.org  
99
 . 371ص  ،مرجع سابق ، محمد فهاد الشاللدة  د..  

http://www.icrc.org/


71 
 

وقػع تف المحكمػة ال أي أ ،ضمف الجرائـ التي تختص بيا المحكمػة يكػوف مسػؤواًل عنيػا بصػفتيا الفرديػة 

والتػػي تقضػػي بعػػدـ جػػواز تطبيػػؽ  مػػا االختصػػاص الزمػػاني لممحكمػػة أ ،ية جنائيػػة عمػػى الػػدوؿأي مسػػؤول

ال تختص سوى بػالنظر فػي الجػرائـ  لنظاميا األساسي ف المحكمة واستنادًا ث إحي ؛القانوف ب ثر رجعي 

مػػػا االختصػػػاص أ ، 2002يوليػػػو  1أي بعػػػد  ،التػػػي ترتكػػػب بعػػػد دخػػػوؿ النظػػػاـ االساسػػػي حيػػػز النفػػػاذ 

 ،جػػػرائـ الحػػػرب  ،نسػػػانية الجػػػرائـ ضػػػد اإل ،بػػػادة الجماعيػػػة وضػػػوعي لممحكمػػػة يتمثػػػؿ فػػػي جريمػػػة اإلالم

حيػػث تخػػتص بػػالجرائـ التػػي تقػػع فػػي اقمػػيـ كػػؿ  ؛مػػا االختصػػاص المكػػاني لممحكمػػة أ ،جريمػػة العػػدواف 

 100دولة تصبح طرفًا في نظاـ روما.

نائيػػة الدوليػػة كجريمػػة فػػي ساسػػي لممحكمػػة الجي لمسػػّكاف المػػدنييف فػػي النظػػاـ األدراج التيجيػػر القسػػر تػػـ إ

النقػػػؿ /د( تحػػػت مسػػػمى 7/1فقػػػًا لممػػػادة )كجريمػػػة ضػػػد اإلنسػػػانية و  دراجػػػوفقػػػد تػػػـ إ ،كثػػػر مػػػف موضػػػع أ

كػػػذلؾ ضػػػمف جػػػرائـ الحػػػرب فػػػي النزاعػػػات المسػػػمحة الدوليػػػة فػػػي المػػػادة  دراجػػػووتػػػـ إ ،القسػػػري لمسػػػّكاف 

كجريمػػة حػػرب فػػي النزاعػػات المسػػمحة غيػػر الدوليػػة  دراجػػووكػػذلؾ تػػـ إ ،(  8/ب/2( والمػػادة )7/أ/8/2)

 ( .8/ىػػػ/8/2في المادة )

صػدرت أحيػث ؛ ىناؾ حالة واقعية تتمثػؿ بػدور المحكمػة الجنائيػة الدوليػة حػوؿ جريمػة التيجيػر القسػري 

بػػالقبض عمػػػى الػػرئيس السػػوداني عمػػػر حسػػف البشػػير ، اسػػتنادًا لقػػػرار مجمػػس األمػػف رقػػػـ  اً المحكمػػة أمػػر 

والػػذي بموجبػػو أحػػاؿ مجمػػس األمػػف الوضػػع فػػي دارفػػور إلػػى المحكمػػة ، 2005مػػارس  13فػػي  1539

وذلؾ بموجب الفصؿ السابع مف ميثػاؽ األمػـ المتحػدة ، واسػتنادًا لسػمطة اإلحالػة التػي  ، الجنائية الدولية

مػػف النظػػاـ االساسػػي لممحكمػػة الجنائيػػة الدوليػػة ،  101/ب(13ُمنحػػت لمجمػػس األمػػف وفقػػًا لػػنص المػػادة )

وما نػتج عنػو  قميـ دارفور بالسوداف ، ونتيجة ىذا النزاع اإلحالة ىو النزاع الذي حصؿ في إ سبب ىذهو 

                                                             
100
 .18-16ص ، 2114 ،فلسطٌن ، جامعة بٌرزٌت ،كلٌة الدراسات العلٌا  ، ة الدولٌة "المحكمة الجنابٌ : بحث بعنوان "فدوى الذوٌب .  
101
 /ب( من النظام االساسً للمحكمة الجنابٌة الدولٌة الدابمة .13.انظر نص المادة ) 
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مػػػـ المتحػػػدة أف مػػػا يزيػػػد عػػػف مميػػػوف شػػػارت اإلحصػػػاءات الصػػػادرة عػػػف األأمػػػف كارثػػػة إنسػػػانية ؛ حيػػػث 

لمػرة األولػى التػي راضػييـ بسػبب ىػذا النػزاع ، وُتعتبػر ىػذه اوأونصؼ المميوف قد ىربوا قسرًا مف منازليـ 

تصدر فييا المحكمة الجنائية الدوليػة أمػرًا بػالقبض بحػؽ رئػيس دولػة بتيمػة ارتكػاب جػرائـ حػرب اسػتنادًا 

التقريػر الصػادر  إفحيػث  ؛/أ( 7/1وجرائـ ضد اإلنسانية استنادًا لنص المػادة ) (7//أ8/2لنص المادة )

قديمػة لألمػـ المتحػدة والػذي أحػاؿ ىػذا التقريػر عف االميف العاـ لألمـ المتحػدة كػوفي عنػاف ، والػذي تػـ ت

لمجمػػس األمػػف ؛ حيػػث تبػػيف فػػي ىػػذا التقريػػر أف الحكومػػة السػػودانية متورطػػة مػػع ميمشػػيا الجنجويػػد فػػي 

 .102ارتكاب جرائـ دولية مثؿ قتؿ المدنييف واالغتصاب ، التشريد القسري 

ماـ تحديات كبيرة بحيث تضع المحكمة أممفات ثقيمة ف المحكمة الجنائية الدولية واجيت إ يمكننا القوؿ

ميركي الحرب التي شنيا التحالؼ األوسط مثؿ خاصة فيما يتعمؽ بموضوع الشرؽ األو  ،وحقيقية 

 الموجودة في العراؽ تدمير أسمحة  الدمار الشامؿإزالة و  بحجة  2003عاـ البريطاني عمى العراؽ في 

ف وما يحصؿ اآل ،في العراؽ السكاف المدنييف قسري لمالييف مفتيجير مف  وما نتج عف ىذه الحرب

وفي  ،تيجير قسري بحؽ السّكاف المدنييف نتيجة النزاع المسمح الحاصؿ في سوريا  في سوريا مف

القسري بفعؿ ممارسات االحتالؿ فييا لمتيجير  طينية وما يتعرض السّكاف المدنيوفراضي الفمساأل

تطبيؽ قواعد حظر في الدولية يمة ودور المحكمة الجنائية ال ينقص مف ق ىذا األمر ولكف ؛ سرائيمياإل

ساسي بعيد المناؿ لعدـ حصوؿ النظاـ األف كاف ذلؾ يبدو وا   ،و تيجير السّكاف المدنييف ترحيؿ أ

الدوؿ عمى اختصاصات ىذه  لممحكمة الجنائية الدولية عمى الطابع الدولي بسبب اعتراض الكثير مف

 103.المحكمة

                                                             
102
 ، انظر : 2111، نت. الجزٌرة ، العزٌز عبد حسٌن.  بقلم ، والسودان الدولٌة الجنابٌة المحكمة.  

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/books(25/9/2016) 
103
 ٌكون  أن على أصرت التً المتحدة الوالٌات بٌنها سبع ومعارضة التصوٌت عن دولة 21 امتناع مع دولة 121 بموافقة روما نظام حظً.

 . والهند الصٌن كذلك ورفضته حرب، جرٌمة االستٌطان اعتبار بسبب إسرابٌل رفضته كما بالمحكمة، االدعاء على هٌمنة األمن لمجلس
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شػخاص المدنييف يندرج بشكؿ كبيػر فػي األ المفيـو القانوني لمسكاف أف تبيف لنا ؿ ،وفي ختاـ ىذا الفص

حة أو التنظيمػػات المسػػاعدة ال يشػػتركوف فػػي العمميػػات الحربيػػة ، والػػذيف ال ينتمػػوف لمقػػوات المسػػم الػػذيف

القسػري ما فيمػا يتعمػؽ بمفيػـو التيجيػر القسػري ؛ حيػث يتشػابو المفيػـو القضػائي والفقيػي لمتيجيػر ، أليا

تعريػػؼ القضػػائي ف الرحيػػؿ األشػػخاص قسػػرًا داخػػؿ حػػدود اإلقمػػيـ الػػذي يعيشػػوف فيػػو ، إال أمػػف حيػػث ت

لػػى األراضػػي المحتمػػة ، والتيجيػػر القسػػري جيػػر سػػكانيا إلػػى قيػػاـ دولػػة االحػػتالؿ بتيوالفقيػػي لػػـ يتطػػرؽ إ

كػاف ليػا السػبؽ فػي  ال أف الشػريعة االسػالمية؛ إاختمؼ ممارستو مف حضارة ألخرى ومػف ديانػة ألخػرى 

حظر التيجير القسري مف خالؿ القرآف الكريـ والسنوية النبوية ، وأصبح حظػر التيجيػر القسػري لمسػكاف 

المػػدنييف فػػي النزاعػػات المسػػمحة صػػريحًا فػػي قواعػػد القػػانوف الػػدولي اإلنسػػاني مثػػؿ اتفاقيػػة جنيػػؼ الرابعػػة 

وليػػة الدائمػػة فػػي بػػرت المحكمػػة الجنائيػػة الد، واعت 1977ضػػافييف لعػػاـ توكػػوليف اإلو ، والبر  1949لعػػاـ 

ا فيمػػا يتعمػػؽ ريمػػة ضػػد اإلنسػػانية وجريمػػة حػػرب ، أمػػف فعػػؿ التيجيػػر القسػػري ىػػو جساسػػي أنظاميػػا األ

لقسػري والحػد مػف ىػذا الفعػؿ ؛ بدور القوانيف والييئات الدوليػة فػي حمايػة السػكاف المػدنييف مػف التيجيػر ا

والقػػانوف الػػدولي لحقػػوؽ اإلنسػػاف والقػػانوف الػػدولي لالجئػػيف ىػػو  ف دور القػػانوف الػػدولي اإلنسػػانيحيػػث إ

دور ميـ وبارز عمى صعيد حماية السكاف المدنييف مػف التيجيػر القسػري والحػد مػف ممارسػة ىػذا الفعػؿ 

بحؽ السكاف المدنييف ، وىذا ينطبؽ كذلؾ عمى دور الييئات الدوليػة مثػؿ مجمػس االمػف والمجنػة الدوليػة 

محكمػػة الجنائيػػة الدوليػػة الدائمػػة ؛ حيػػث حظػػرت وجرمػػت مختمػػؼ القػػوانيف الدوليػػة لوا األحمػػر لمصػػميب

الػػذي سػػنتناوؿ فيػػو و ننتقػؿ إلػػى الفصػػؿ الثػاني  والييئػات الدوليػػة المختمفػػة تيجيػر السػػكاف المػػدنييف قسػػرًا .

 التيجير القسري لمفمسطينييف في األراضي الفمسطينية المحتمة .
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 : اللانيالفلل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : التيجير القسري لمفمسطينيين في ايراضي الفمسطينية المحتمة

 تمييد وتقسيم :

 أراضػييـيػر الفمسػطينييف قسػرًا مػف ي تيجسػرائيمية فػالفمسطيني يعػاني مػف الممارسػات اإلال يزاؿ الشعب 

مػػػف ثػػػار النكبػػػة ومػػا تبعيػػػا آ عامػػػًا مػػفوسػػػتيف  ةحيػػػث عػػػانى الفمسػػطينيوف عمػػػى مػػػدى ثمانيػػ ؛ومنػػازليـ 

بدايػة  ، ومنػازليـ أراضػييـثير مف السػكاف الفمسػطينييف مػف حيث تـ تيجير الك ،بعد ذلؾ  تيجير قسري

مئػات  ضػطرأ نتيجػة لػذلؾو  ؛لألراضػي الفمسػطينية  مياإلسػرائيوصػواًل لالحػتالؿ  مف االنتداب البريطاني

 .مناطؽ أخرى داخؿ وطنيـ اليجرة  قسرًا  نحو لىإاآلالؼ مف السكاف الفمسطينييف 

باتبػػاع وذلػػؾ  ؛ راضػػييـمػػف أ تيجيػػر الفمسػػطينييف قسػػراً جػػؿ ممارسػػة أسػػاليبيا مػػف أ تواصػػؿ إسػػرائيؿ إف

جػػراءات سياسػػات والتػػي تشػػكؿ  ،راضػػييـ ومنػػازليـمػػف أ قسػػراً  ييفتيجيػػر الفمسػػطينمختمفػػة تيػػدؼ إلػػى  وا 

لػػػى اقػػػتالع ىػػػذه األسػػػاليب المتواصػػػمة إحيػػػث تيػػػدؼ  ؛ اإلنسػػػاني الػػػدوليانتياكػػػًا جسػػػيمًا لقواعػػػد القػػػانوف 

ليػـو داخػؿ حػدود بمػا فػي ذلػؾ المنػاطؽ التػي تقػع ا ، األراضي الفمسطينية المحتمػة مفالسكاف األصمييف 

 . سرائيميدولة االحتالؿ اإل

لطبع يضػعنا االسػتخداـ اإلسػرائيمي لفعػؿ التيجيػر القسػري بحػؽ الفمسػطينييف أمػاـ التسػاؤالت التاليػة ، وبا

ما ىو موقؼ المحكمػة العميػا اإلسػرائيمية مػف ألراضي الفمسطينية المحتمة ؟ و ما ىو الوضع القانوني في 

مسطينييف ؟ ومػا ىػو موقػؼ التيجير القسري الممارس مف قبؿ دولة االحتالؿ اإلسرائيمي بحؽ السكاف الف

 ىػػذه المحكمػػة مػػف االتفاقيػػات الدوليػػة والمتعمقػػة بقواعػػد القػػانوف الػػدولي اإلنسػػاني ؟ وكيػػؼ يمكػػف حمايػػة

 ؟ضدىـ مف قبؿ االحتالؿ اإلسرائيميالفمسطينييف مف التيجير القسري الممارس  ومساعدة
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 ،مباحػث  ثالثػةىػذا الفصػؿ إلػى ة دراسػسنقسػـ  ؛بناء عمى ما سبؽ ، ولإلجابػة عمػى التسػاؤالت السػابقة 

لوضع القػانوني فػي االراضػي الفمسػطينية المحتمػة والسػياؽ التػاريخي لمتيجيػر المبحث األوؿ ا نعرض في

الثػػاني السياسػػات اإلسػػرائيمية فػػي تيجيػػر الفمسػػطينييف  ونعػػرض فػػي المبحػػث ، القسػري بحػػؽ الفمسػػطينييف

دور المحكمػػػػة العميػػػػػا  الثالػػػػثنتنػػػػاوؿ فػػػػي المبحػػػػث و  ،قسػػػػرًا " مدينػػػػة القػػػػدس وقريػػػػة سوسػػػػيا نموذجػػػػػًا " 

 .اإلسرائيمية في تيجير الفمسطينييف قسرًا وآليات حماية الفمسطينييف مف التيجير القسري
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الوضع القانوني في االراضي الفمسطينية المحتمة والسياق التاريخي لمتيجير : المبحث ايول 

 القسري بحق الفمسطينيين

 .وال أرى فييا شيئًا غير أخالقي " ،الترحيؿ القسري " أنا أؤيد 

  1938.104 عاـ /حزيرافيونيوجنة التنفيذية لموكالة الييودية في دافيد بف غوريوف . مخاطبًا الم

راضي الفمسطينية المحتمة وذلؾ فيما يتعمؽ نتطرؽ  إلى الوضع القانوني في األفي ىذا المبحث ، س

طبيؽ عمى األراضي الفمسطينية المحتمة ؛ حيث سيساعدنا ذلؾ في معرفة بالقوانيف الدولية الواجبة الت

ف ما يقـو بو االحتالؿ أاالتفاقيات الدولية التي تسري عمى األراضي الفمسطينية المحتمة ، وخاصة 

اإلسرائيمي مف انتياكات واضحة بحؽ السكاف المدنييف في االراضي الفمسطينية مف قتؿ وتدمير 

انتياؾ واضح وصريح  ، والذي بحد ذاتو ُيعتبر بحؽ السكاف الفمسطينييف قسري لمممتمكات وترحيؿ

 .عراؼ الدولية المتعمقة بحماية السكاف المدنييف في زمف النزاعات المسمحة وفي زمف السمـلمقوانيف واأل

 ذمنػ المالزمػة لمفمسػطينييف إحػدى المآسػي ىي  طينيوفف اليجرة القسرية التي يتعرض ليا السكاف الفمسإ

؛ حيػػث حتػػى يومنػا ىػػذا  1967وحػػرب عػاـ  1948وحػرب عػػاـ  1920عػػاـ  بدايػة االنتػػداب البريطػاني

تػػي يمارسػػيا بػػذات الوقػػت لعمميػػات التيجيػػر القسػػري ال وفويتعرضػػ مػػا زاؿ السػػكاف الفمسػػطينييف يعػػانوف

لوجػػػود لتوسػػػيع نطػػػاؽ او  ؛صػػػمييف راضػػػي مػػػف السػػػكاف األىػػػذه األ جػػػؿ تفريػػػ مػػػف أاالحػػػتالؿ االسػػػرائيمي 

 راضي .اإلسرائيمي عمى ىذه األ

الوضػػػػع القػػػػانوني فػػػػي  لػػػػى مطمبػػػيف ، نعػػػػرض فػػػػي المطمػػػػب األوؿإوعميػػػو سنقسػػػػـ دراسػػػػة ىػػػػذا المبحػػػػث 

السػياؽ التػاريخي لمتيجيػر القسػري لمسػكاف ، ثػـ نتنػاوؿ فػي المطمػب الثػاني  االراضي الفمسػطينية المحتمػة

 الفمسطينييف .
                                                             

104
 ، انظر : سرابٌلً ، مؤرخ إ" التطهٌر العرقً فً فلسطٌن " تألٌف : إٌالن بابه  : كتاب. 

http://www.zuhlool.org/wiki (28/9/2016) 
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 ايراضي الفمسطينية المحتمةالوضع القانوني في : المطمب ايول

، في الفرع األوؿ القانوف الدولي اإلنساني واألراضي الفمسطينية المحتمة سنتكمـ عف  ؛في ىذا المطمب 

وفي الفرع الثاني سنتكمـ عف موقؼ إسرائيؿ مف االتفاقيات الدولية ، والتي تسري عمى األراضي 

 الفمسطينية المحتمة .

  راضي الفمسطينية المحتمة لي اإلنساني واي القانون الدو الفرع ايول : 

ُيعد االحتالؿ الحربي حالة واقعية قيرية تفرضيا الدولة المنتصرة عمى الدولة الميزومة ، باحتالؿ جزء 

  105مف إقميـ ىذه الدولة أو كؿ اإلقميـ ؛ ليذا يعد االحتالؿ الحربي مرحمة مف مراحؿ النزاع المسمح.

المتعمقة بقوانيف الحرب وأعرافيا ؛ األرض المحتمة  1907ية الىاي عاـ ( مف اتفاق42عرفت المادة )

بكونيا " األرض التي تكوف السمطة الفعمية بيد العدو ، وال يشمؿ االحتالؿ سوى األراضي التي يمكف 

أف تمارس فييا ىذه السمطة بعد قياميا " . بموجب ىذه المادة ؛ ف ّف األراضي الفمسطينية تخضع 

الخاصة بحماية  1949مما يترتب عمى ذلؾ انطباؽ اتفاقية جنيؼ الرابعة لعاـ  ئيمي ؛إلسرالالحتالؿ ا

الحربي، باعتبارىا إحدى الحاالت التي نصت عمييا االتفاقية  االحتالؿالمدنييف زمف الحرب وتحت 

طاتيا عمى الرابعة لسرياف أحكاميا؛ حيُث إف اإلقميـ ُيعتبر محتاًل إذا أصبح غير قادر عمى ممارسة سم

 ىذا اإلقميـ ، وىذا ما حدث ويحدث في األراضي الفمسطينية.

بينما عرفيا فقياء القانوف الدولي بأنيا "مرحمة مف مراحؿ الحرب تمي مرحمة الغزو مباشرة وذلؾ عندما 

تتمكف القوات المعادية لدولة ما مف دخوؿ إقميـ دولة أخرى والسيطرة عمييا سيطرة فعمية، وىذا يتـ 

                                                             
105
 .231 ص ، سابق رجع،م نسانًاإل الدولً القانون ، الشاللدة فهاد محمد. د 
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خر والقضاء عميو". وحتى تقـو حالة اآلقؽ فور انتياء القوات المعادية مف سحؽ مقاومة الطرؼ ويتح

 106االحتالؿ الحربي فال بد مف توافر عناصر ثالثة وىي: 

مف غزو أراضي  يانزاع مسمح بيف قوات دولتيف تتمكف إحداىما مف خالليقـو أف تقـو حرب أو .  أ

 جزئيا .الدولة األخرى واحتالليا كميا أو 

قياـ حالة فعمية مؤقتة تحتؿ فييا قوات مسمحة أجنبية أراضي دولة أخرى وتضعيا تحت .  ب

 . سيطرتيا

االحتالؿ إال إذا كانت قوات االحتالؿ قد  أؿ فعااًل ومؤثرًا ؛ حيث ال يبدف يكوف االحتالأيجب .  ت

ف حفظ النظاـ واألمف بعد استطاعت السيطرة عمى اإلقميـ وأوقفت المقاومة المسمحة فيو وتمكنت م

دارة ف ننا ال نكوف بصدد اإلإقامة إدارة عسكرية مستقرة ، أما إذا لـ يتمكف الغازي مف إقامة ىذه 

نما نكوف في مرحمة الغزو .  االحتالؿ الحربي ، وا 

سرائيمي في األراضي اإلأىـ النصوص الواردة في القوانيف والمعاىدات الدولية التي تحظر االستيطاف 

فمسطينية وتمنع المساس بالحقوؽ واألمالؾ المدنية والعامة في البالد المحتمة وقرارات األمـ المتحدة ال

: 'الدولة المحتمة ال يجوز ليا أف تصادر األمالؾ 46، المادة 1907ذات العالقة؛ اتفاقية الىاي لعاـ 

ة تعتبر بمثابة مدير مف اتفاقية الىاي تنص عمى أف " الدولة المحتم 55؛ كذلؾ المادة  الخاصة

لألراضي في البمد المحتؿ، وعمييا أف تعامؿ ممتمكات البمد معاممة األمالؾ الخاصة " . بالتالي؛ 

محتمة مف قبؿ االحتالؿ  أراضٍ يتضح لنا مف خالؿ ىاتيف المادتيف أف األراضي الفمسطينية ىي 

 اإلسرائيمي . 

                                                             
106
 ،"  فٌها اإلنسان لحقوق اإلسرابٌلٌة واالنتهاكات للمدٌنة القانونً للمركز دراسة"  الدولً والقانون القدس : الدوٌك القدس موسى. د . 

 . 33،ص 2112 ، االسكندرٌة ، المعارف منشأة
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لممناطؽ الخاضعة لسيطرة السمطة الوطنية ،  إف ما يقـو بو االحتالؿ اإلسرائيمي مف توغؿ مستمر

ومحاولة السيطرة عمى المناطؽ الفمسطينية )أ( و)ب( ، والقياـ بعمميات عسكرية ضد المدنييف 

ف ىذا الوضع يجعؿ مف األراضي الفمسطينية المحتمة يتراجع إلى ما ف الفمسطينييف واألعياف المدنية ؛ 

المناطؽ لقواعد القانوف الدولي اإلنساني فيما يتعمؽ بقواعد وسمو؛ وبالتالي خضوع ىذ أقبؿ اتفاقية 

االحتالؿ الحربي ، وفيما يتعمؽ بقطاع غزة وعمى الرغـ مف االنسحاب اإلسرائيمي األحادي مف قطاع 

يعاني مف االحتالؿ اإلسرائيمي ، بسبب السيطرة األمنية والعسكرية ما زاؿ القطاع  أفغزة ، إال 

افذ المحيطة بالقطاع ، وصعوبة الحركة إلى داخؿ وخارج القطاع ، وعدـ سيطرة اإلسرائيمية عمى المن

عمى المعابر في قطاع غزة ، والتوغالت اإلسرائيمية داخؿ القطاع ) العمميات العسكرية (  دولة فمسطيف

، وبالتالي خضوع قطاع غزة حتالً م اً يجعؿ مف ىذا القطاع إقميممما تحت ذرائع أمنية وعسكرية ، 

 اعد القانوف الدولي اإلنساني . لقو 

والذي نص في ديباجتو عمى  1967/نوفمبر/ 22( الصادر بتاريخ 242أصدر مجمس األمف القرار)

شجب االستيالء عمى األقاليـ بالقوة ، كما نص عمى ضرورة انسحاب القوات اإلسرائيمية مف األقاليـ 

فيو مجمس األمف إسرائيؿ لتطبيؽ اتفاقية  والذي دعا 1967(عاـ 237العربية المحتمة ، كذلؾ القرار)

تجدر اإلشارة إلى أف حالة الحرب واالحتالؿ ال تعفي الدولة و  ،جنيؼ الرابعة دوف قيد أو شرط 

المحتمة مف التزاماتيا الدولية ، ومسؤولياتيا تجاه السكاف المدنييف واحتراـ حقوؽ اإلنساف في األراضي 

ف إسرائيؿ إدولة المحتمة طرفًا في اتفاقيات حقوؽ اإلنساف ؛ وحيث ال سيما إذا كانت ال ؛التي تحتميا 

واالجتماعية ،والخاص بالحقوؽ المدنية  ةطرفًا تعاقديًا في العيديف الدولييف الخاص بالحقوؽ االقتصادي

  107والسياسية ، وكذلؾ اتفاقيات جنيؼ ، فيي ممزمة بما ورد فييا .

                                                             
107
 جامعة ، ماجستٌر رسالة ،(   الرابعة جنٌف اتفاقٌة)  تلةالمح الفلسطٌنٌة األراضً فً المدنٌٌن حماٌة ، حمدان فوزي شرٌف أمٌنة.  

 .8-9 ص ، 2111، فلسطٌن ، الوطنٌة النجاح
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 قيات الدولية الفرع اللاني : موقف إسرائيل من االتفا

  أواًل : اتفاقية جنيف الرابعة

، وتـ التصديؽ عمى ىذه  1949/8/12قامت إسرائيؿ بالتوقيع عمى اتفاقية جنيؼ الرابعة بتاريخ 

ولكف لـ تعترؼ إسرائيؿ اعترافًا واضحًا ؛  1951/7/6االتفاقية مف قبؿ الحكومة اإلسرائيمية بتاريخ 

ي المحتمة ، وكاف موقؼ إسرائيؿ يتأرجح خالؿ السنوات الماضية بسرياف اتفاقيات جنيؼ عمى األراض

 بيف موقفيف :

 األوؿ : التشكيؾ في سرياف اتفاقية جنيؼ عمى األراضي المحتّمة .

 108الثاني : إعالف صريح أّف اتفاقية جنيؼ ال تسري عمى األراضي المحتمة . 

عمى األراضي  1949عة  لعاـ يستند الموقؼ اإلسرائيمي في عدـ تطبيؽ اتفاقية جنيؼ الراب

الفمسطينية، إلى زعـ وجود فراغ في السيادة عمى الضفة الغربية وقطاع غزة عند وقوعيما تحت 

" ف ف المممكة األردنية الياشمية و 109،االحتالؿ اإلسرائيمي مف وجية نظر الفقيو اإلسرائيمي "ييودا بمـو

لـ يكف ليا سيادة شرعية عمييا ، وكذلؾ  1967إلى يونيو  1949التي حكمت الضفة الغربية منذ عاـ 

، كاف  1967االدارة المصرية بالنسبة لقطاع غزة ، وبالتالي ف ف وجودىما في تمؾ األراضي قبؿ عاـ 

إضافة إلى أف االتفاقية نفسيا ووفقا لممادة الثانية ال تقبؿ التطبيؽ عمى ىذه  ،وجودًا غير مشروع 

إقميـ طرؼ ساـٍ متعاقد؛ وحيث إف الضفة الغربية وقطاع غزة لـ األراضي، وال تنطبؽ إال عمى حاالت 

                                                             
108
 رسالة ، المحتلة الفلسطٌنٌة األراضً على وجنٌف الهاي اتفاقٌات تطبٌق من اإلسرابٌلٌة العلٌا المحكمة موقف ، ناصر ٌوسف غٌاث. 

 . 18 ص ، 2111 ، فلسطٌن ، زٌت بٌر جامعة ، ماجستٌر
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يكونا تابعيف ألية دولة أخرى قبؿ السيطرة عمييما مف قبؿ إسرائيؿ ، فال يمكف القوؿ ب مكانية تطبيؽ 

 110االتفاقية عمييما . 

زمت أف األطماع الحقيقية إلسرائيؿ تبمورت بعد احتالؿ األراضي الفمسطينية ؛ حيث ع نالحظ ىنا

، وتنكرت إسرائيؿ بعدـ  1967إسرائيؿ عمى إبقاء سيطرتيا عمى األراضي الفمسطينية المحتمة عاـ 

ف ضـ األردف لمضفة ذريعة أسرياف اتفاقية جنيؼ الرابعة عمى األراضي الفمسطينية ؛ وذلؾ تحت 

ولـ  قد تـ بصورة غير شرعية 1967عاـ  حتىوممارسة الحكـ في الضفة   1950الغربية في عاـ 

يكف ىناؾ اعتراؼ مف قبؿ المجتمع الدولي ليذا األمر ؛ حيث إف االتفاقية واجبة التطبيؽ فقط في 

 حالة أف يحؿ المحتؿ محؿ الحاكـ الشرعي .

  لانيًا : اتفاقية الىاي

ترى إسرائيؿ إف اتفاقية جنيؼ الرابعة واتفاقية الىاي لمحرب تطبؽ عمى مناطؽ محتمة فقط، والموجودة 

مطة شرعية ودولة ذات سيادة ؛ حيث إف السيادة االردنية عمى الضفة الغربية والقدس الشرقية تحت س

لـ تحظ بأي  1967 والسيادة المصرية عمى غزة والتي استولت عمييا إسرائيؿ في حرب الستة أياـ عاـ

الكالـ عف  اعتراؼ دولي لسيادة ىاتيف الدولتيف ؛ لذلؾ، ولعدـ وجود سيادة عمى ىذه الدوؿ، ال يمكف

ليس ُىناؾ أي واجب عمى إسرائيؿ بتطبيؽ احكاـ اتفاقية جنيؼ الرابعة واتفاقية  وبموجب ذلؾ ، احتالؿ

 111الىاي عمى قطاع غزة ، والضفة الغربية والقدس الشرقية. 

 

                                                             
110
 انتفاضة خالل الجرابم عن الدولٌة إسرابٌل مسؤولٌة:  اإلنسانٌة ضد والجرابم الحرب جرابم"  حول تقرٌر:   درعاوي داود / المحامً.  
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)قرار بيت ايؿ( بأف اتفاقية الىاي 1978ليا في عاـ  قراراٍ رت في أقإف المحكمة اإلسرائيمية العميا 

سرائيمي في المناطؽ المحتمة ؛ وذلؾ ألنيا ترى في ىذه االتفاقية أنيا اإلب ممزمة لنظاـ القانوف لمحر 

تتعمؽ بالعرؼ الدولي وممزمة لجميع الدوؿ في العالـ، حتى لو لـ يوقعوا عمى ىذه االتفاقية ، ولكف 

قؿ غير سارية أو عمى األحسب رأي الحكومة اإلسرائيمية تعد القواعد العرفية الواردة في اتفاقية الىاي 

  112يوجد شؾ في سريانيا.

أف اتفاقية الىاي تتعمؽ  باعتبار ،عمى الرغـ مف ىذا القرار الذي أصدرتو المحكمة العميا اإلسرائيمية 

رض الواقع يعكس غير ذلؾ ، وذلؾ أبالعرؼ الدولي وأنيا ممزمة لمنظاـ القانوني اإلسرائيمي ؛ إال أف 

ئيمية ضربت بعرض الحائط الى ما آلت اليو ىذه المحكمة ، وخير برىاف سرااإلبسبب أف الحكومة 

مف قتؿ وتيجير لمستمرة بحؽ السكاف الفمسطينييف عمى ذلؾ ىو االنتياكات اإلسرائيمية المتزايدة وا

إسرائيؿ لـ تحتـر ؛ حيث أف قسري وتعذيب وتدمير لمبيوت ، واالستيطاف والعزؿ والجدار الفاصؿ 

، وكذلؾ نفس الشيء ألحكاـ المتعمقة بقوانيف الحرب البرية وأعرافيا  ة في اتفاقية الىاياألحكاـ الوارد

 اتفاقية جنيؼ المتعمقة بحماية السكاف المدنييف زمف الحرب .

إف رفض إسرائيؿ بعدـ سرياف اتفاقية الىاي عمى األراضي الفمسطينية المحتمة ؛ وذلؾ بسبب أف 

يعني االعتراؼ بسيادة األردف ومصر عمى األراضي الفمسطينية التي االعتراؼ بسرياف ىذه االتفاقية 

عماؿ الدولة القائمة باالحتالؿ عمى اإلقميـ أف اتفاقية الىاي نظمت أل؛  1967احتمتيا إسرائيؿ عاـ 

الخاضع تحت االحتالؿ ، وكذلؾ ترفض إسرائيؿ سرياف اتفاقية جنيؼ الرابعة عمى األراضي 

 تبار االراضي محتمة مف قبؿ إسرائيؿ .الفمسطينية خوفًا مف اع

                                                             
112
 . السابق المرجع ، الجبهة موقع 

http://www.aljabha.org/?i=6400 (2/10/2016) 



82 
 

حسمت محكمة العدؿ الدولية في الىاي موقؼ سرياف اتفاقية جنيؼ الرابعة عمى األراضي الفمسطينية، 

؛ حيث تحققت المحكمة  2004وكاف ذلؾ في الرأي االستشاري الذي ُقدـ بشأف الجدار العازؿ عاـ 

، بما في ذلؾ القدس الشرقية ، وتطرقت  مف مكانة األراضي التي تتواجد خمؼ الخط األخضر

المحكمة الى مسألة االتفاقيات الدولية السارية عمى ىذه االراضي ، وقررت المحكمة أف اتفاقية جنيؼ 

 113.الرابعة تسري عمى األراضي الفمسطينية ، ومف ضمنيا القدس الشرقية

ؼ الرابعة ؛ ىو سرياف أحكاـ ىذه ويتضح لنا ، أف قواعد القانوف الدولي اإلنساني وخاصة اتفاقية جني

واستمرار تطبيقيا ما داـ االحتالؿ قائمًا في  1967االتفاقية عمى األراضي الفمسطينية المحتمة عاـ 

 راضي الفمسطينية .األ
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 ٌولٌو 9 فً الصادرة المحتلة، الفلسطٌنٌة األراضً فً الجدار تشٌٌد عن الناشبة القانونٌة اآلثار بشأن الدولٌة العدل محكمة فتوى انظر .

 .47ص ،A/ES-10/273 الوثٌقة رقم العربٌة، النسخة ،2114



83 
 

 يجير القسري لمسكان الفمسطينيينالتاريخي لمت السياق : اللاني المطمب

حيػػث كػػاف معظػػـ  ؛ راضػػييـ ومنػػازليـأ مػػفطينييف قسػػرًا سػػتيجيػػر الفم فػػي تاريخيػػة عػػدة موجػػاتتسػػببت 

الغربيػػػة والمقسػػػمة حاليػػػًا إلػػػى إسػػػرائيؿ والضػػػفة  ،الفمسػػػطينييف يعيشػػػوف داخػػػؿ حػػػدود فمسػػػطيف التاريخيػػػة 

 :  فمسطينييف قسرًا عمى النحو اآلتيفالتدرج التاريخي لتيجير ال ، المحتمة وقطاع غزة

  (9111-9194االنتداب البريطاني )اواًل: 

أوكمػػػػت عصػػػػبة األمػػػػـ لمحكومػػػػة البريطانيػػػػة القيػػػػاـ بميمػػػػة االنتػػػػداب عمػػػػى  1922تموز/يوليػػػػو  24فػػػػي 

مػادة، تعيػدًا يقضػي بواجػب  28وتضمف صؾ االنتداب البريطاني عمى فمسطيف، المكوف مػف  ،فمسطيف

فػور الصػادر الحكومة البريطانية العمؿ عمى إنشاء وطف قومي لمييود في فمسطيف، وذلؾ تحقيقًا لوعػد بم

 1917.114تشريف الثاني/نوفمبر  2في 

 تحقيقػػػاً كانػػت تكمػػػف رغبػػػة بريطانيػػػا بموجػػػب االنتػػػداب بوضػػػع نفسػػػيا فػػػي منطقػػػة الشػػػرؽ االوسػػػط وذلػػػؾ 

مصػػالحيا التػػي تمتػػد مػػف البحػػر المتوسػػط حتػػى الخمػػيج العربػػي ؛ حيػػث دخمػػت بريطانيػػا فػػي معاىػػدات ل

فمسطيف تكمػف فػي السػيطرة عمػى  نحوكانت رغبة بريطانيا واتفاقيات لتخدـ ىذه السياسة االستعمارية ، ف

 ف فمسطيف ىي الممر الشرقي لقناة السويس.أالمواقع االستراتيجية ، باعتبار 

بما فييا مرسػـو الجنسػية لسػنة  ،ثناء مرحمة االنتداب في فمسطيف قوانيف جديدة أدارة البريطانية سّنت اإل

وأتاحػػت ىػػذه القػػػوانيف القػػدرة لمييػػود مػػػف  ، 1928لسػػػنة  وقػػانوف تسػػوية حقػػػوؽ ممكيػػة األراضػػي 1925

وفػي المقابػؿ لػـ يكػف فػي إمكػاف  ،جميع أنحاء العالـ اكتساب الجنسية الفمسػطينية واليجػرة الػى فمسػطيف 
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قمػػػيـ فمسػػػطيف آنػػػذاؾ مػػػف الحصػػػوؿ عمػػػى الجنسػػػية لػػػذيف كػػػانوا خػػػارج إاآلالؼ مػػػف العػػػرب الفمسػػػطينييف ا

 115. 1925بموجب مرسـو سنة 

بالغػػػة بحػػػؽ  اً ضػػػرار خػػػالؿ مرحمػػػة االنتػػػداب عمػػػى فمسػػػطيف أجػػػراءات البريطانيػػػة عػػػف السياسػػػات واإلنػػػتج 

وعممػػػت باسػػػتمرار عمػػػى تشػػػجيع ودعػػػـ اليجػػػرة  ،كبيػػػر يـ عمػػػى نحػػػوٍ قحيػػػث انتيكػػػت حقػػػو  ؛الفمسػػطينييف 

عمػػى  ، تقػػدر بمئػػات اآلالؼيطػػاني صػػبحت نسػػبة الييػػود خػػالؿ االنتػػداب البر وأ ،الييوديػػة إلػػى فمسػػطيف 

 . انيكانت قميمة جدًا قبؿ االنتداب البريط ف ىذه النسبةالرغـ مف أ

بمغػػت الحكومػػة البريطانيػػة ىيئػػة األمػػـ المتحػػدة نيتيػػا عػػف االنسػػحاب مػػف فمسػػطيف ، ، أ 1947فػػي عػػاـ 

ليػو الوضػع فػي صػة لصػياغة توصػيات بشػأف مػا سػيؤوؿ إوعينت الجمعية العامة لألمـ المتحدة لجنة خا

ة والمتضػػمف اقتػػراحيف ، االقتػػراح األوؿ جمعيػػة العامػػالمجنػػة تقريرىػػا الختػػامي لم فمسػػطيف ؛ حيػػث قػػدمت

ف تكػػػوف مدينػػػة القػػػدس كيانػػػًا وأيتضػػػمف تقسػػػيـ فمسػػػطيف إلػػػى دولتػػػيف ، دولػػػة عربيػػػة وأخػػػرى ييوديػػػة ، 

دار بموجػػػب نظػػػاـ دولػػػي خػػػاص تشػػػرؼ عميػػػو األمػػػـ المتحػػػدة ، وعػػػرؼ ىػػػذا االقتػػػراح آنػػػذاؾ منفصػػػاًل تُػػػ

ريػػة ، أمػػا االقتػػراح الثػػاني والمعػػروؼ بمشػػروع األقميػػة ؛ حيػػث طالػػب ىػػذا االقتػػراح ب نيػػاء بمشػػروع األكث

قامػة دولػة موحػدة فػي فمسػطيف لمعػرب والييػود ، واف تكػوف القػدس عاصػمة ىػػذه  االنتػداب البريطػاني ، وا 

القتػراح األوؿ أقرت الجمعية العامة لألمـ المتحدة مشػروع األكثريػة ) الكف في النياية و  ،الدولة الموحدة 

 1947.116نوفمبر  29مف تاريخ  181( وذلؾ بموجب توصيتيا رقـ 

تعرضػػت  ؛ حيػػثيتعمػػؽ بػػالتيجير القسػػري بحػػؽ السػػكاف الفمسػػطينييف أثنػػاء االنتػػداب البريطػػاني  أمػػا فيمػػا

ر االنتػػػداب البريطػػػاني لالسػػػتعما أعػػػداد كبيػػػرة مػػػف الفمسػػػطينييف لمتيجيػػػر القسػػػري وذلػػػؾ فػػػي سػػػياؽ دعػػػـ

 . عمى فمسطيفالبريطاني خالؿ مرحمة االنتداب  الصييوني

                                                             
115
 ، 2115 ، لحم بٌت ، " التهجٌر القسري للسّكان : الحالة الفلسطٌنٌة" ، والالجبٌن المواطنة حقوق لمصادر الفلسطٌنً المركز – بدٌل.  

 . 16 ص
116
 . 17- 16" ، المرجع السابق ، ص  الفلسطٌنٌة الحالة:  للسّكان القسري التهجٌر ،" بدٌل.
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  (9194-9191لانيًا : النكبة )

ذكػرى نكبػة فمسػطيف التػي حصػمت  لفمسػطينيوف ا حيػيمػف كػؿ عػاـ يُ ار ػآيػ /في الخامس عشر مف مػايو

تمثمت  في نجاح الحركة الصييونية بدعـ مف االنتداب البريطػاني فػي السػيطرة التي و  ، 1948عاـ في 

عػالف قيػاـ دولػة إالقسـ األسالح عمى بقوة ال  وترافػؽ مػع ذلػؾ طػرد وتيجيػر ،سػرائيؿ كبر مػف فمسػطيف وا 

يػػدة آنػػذاؾ الجد لمدولػػة مالكػػاً ، واعتبػػار أعػػداد كبيػػرة مػف القػػرى الفمسػػطينية أالفمسػػطينييف عػداد كبيػػرة مػػف أ

 . سرائيؿ"إ"

 ، سػرائيمي والػدوؿ العربيػة المجػاورةأسفر اإلعالف عف إقامة دولة إسرائيؿ عف بدء الحرب بيف الكيػاف اإل

قيـ ما سمي بجيش الدفاع اإلسػرائيمي بػأمر مػف "ديفيػد بػف غوريػوف" رئػيس أُ  1948 آيار /مايو 26في و 

مػػارة شػػرؽ  ، آنػػذاؾ الحكومػػة اإلسػػرائيمية المؤقتػػة تػػدفقت الجيػػوش العربيػػة مػػف مصػػر وسػػوريا والعػػراؽ وا 

واسػػتمرت المعػػارؾ حتػػى تػػدخؿ  ،نتصػػارات االتحقيػػؽ األردف عمػى فمسػػطيف ونجحػػت القػػوات العربيػػة فػػي 

، تضػمف حظػر تزويػد أي مػف 1948حزيػراف )يونيػو(  10مجمس األمف وفرض وقفًا إلطػالؽ النػار فػي 

 117ومحاولة التوصؿ إلى تسوية سممية.أطراؼ الصراع باألسمحة 

ف محػاوالت األمػـ ، استأنؼ الجػيش اإلسػرائيمي القتػاؿ عمػى الػرغـ مػ 1948مف العاـ  /تموزيوليو 8في 

القػػػػوات  بيػػػػة لسمسػػػػمة مػػػػف اليػػػػزائـ ، واسػػػػتطاعتالمتحػػػػدة لتمديػػػػد اليدنػػػػة ؛ حيػػػػث تعرضػػػػت القػػػػوات العر 

الػػػؼ  700األراضػػي الفمسػػػطينية ، وفقػػد مػػا يزيػػػد عػػف  فاإلسػػرائيمية السػػيطرة عمػػػى مسػػاحات شاسػػعة مػػػ

الحقػػػًا ، اإلسػػػرائيمي فمسػػطينيي منػػػازليـ ومػػػزارعيـ ؛ حيػػػث قامػػػت العصػػػابات اإلسػػػرائيمية وقػػػوات الجػػػيش 

إلػى نقػؿ الييػود  راضػييـ ، وعمػدت الحكومػة اإلسػرائيميةالرحيػؿ عػف منػازليـ وأ عمػىب جبار الفمسػطينييف 

 118.ممموكة لمفمسطينييف الذيف تـ تيجيرىـ قسرًا  إلى منازؿ وأراضٍ 

                                                             
117
 وتستمر النكبة ، أنظر : 1948فلسطٌن عام  ضٌاع ،اعة العدل واإلحسان  جم.  

    (http://www.aljamaa.net/ar/document/34826.shtml (5/10/2016 
118
 http://www.aljamaa.net/ar/document/34826.shtml، انظر :  المرجع السابق ،جماعة العدل واإلحسان .  
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ألػػػؼ فمسػػػطيني تػػػـ  700كثػػػر مػػػف أ عمػػػى النحػػػو اآلتػػػي ؛ 1948ف نمخػػػص نتػػػائج النكبػػػة عػػػاـ يمكػػػف أ

، منيػػاتػػـ تيجيػػر الفمسػػطينييف  الكثيػػر مػػف المػػدف والقػػرى ،يجيػػرىـ مػػف بيػػوتيـ وأراضػػييـ فػػي فمسػػطيف ت

تػػرفض إسػػرائيؿ و  ، ينييف نفػػذتيا العصػػابات الصػػييونيةبحػػؽ الفمسػػط رتكبػػتاُ  التػػي الكثيػػر مػػف المجػػازر

كثػر غػزة إلػى أقطػاع  تحوؿوبسبب النكبة  ،ر الفمسطينييف وتدمير قراىـ االعتراؼ بمسؤوليتيا عف تيجي

 بقاع العالـ اكتظاظا بالسكاف.

  (9191-9111لاللًا : الحكم العسكري )

تعػػػرض  ، 1966حتػػػى عػػػاـ  1949سػػػرائيمي العسػػػكري عمػػػى فمسػػػطيف مػػػف عػػػاـ خػػػالؿ فتػػػرة الحكػػػـ اإل

سػرائيميوف مػف اإل فمػـ يكتػؼِ  ، لمتيجير القسري الممارس مف قبؿ الحكومة اإلسػرائيمية آنػذاؾ يوفالفمسطين

ثنػاء النكبػة عػاـ وأ ،السكاف الفمسطينييف خالؿ فترة االنتداب البريطػاني  تعرض لويجير القسري الذي الت

راضػػي الفمسػػطينية خػػالؿ فتػػرة الحكػػـ الػػى توسػػيع نطػػاؽ الوجػػود اإلسػػرائيمي عمػػى األ تبػػؿ عمػػد ، 1948

 راضييـ ومنازليـ .طريؽ طرد وتيجير الفمسطينييف مف أعف وذلؾ  ،العسكري 

قسػػػػـ ، حيػػػػث 1966وحتػػػػى عػػػػاـ  1948عػػػػاـ  اإلسػػػػرائيمية حكػػػػـ العسػػػػكري منػػػػذ إقامػػػػة الدولػػػػةاسػػػػتمر ال

،  الوسػػػطمنطقػػػة الشػػػماؿ ، منطقػػػة ” وفػػػؽ المكػػػاف الجغرافػػػي  منػػػاطؽ إلػػػى ثػػػالث فمسػػػطيفاإلسػػػرائيميوف 

وفػؽ قػانوف  وذلػؾعسػكريا يتميػز بصػالحيات واسػعة  ووضػعوا عمػى كػؿ منطقػة حاكمػاً ” منطقة الجنوب 

بيػػػوت الوتفجيػػػر  بحػػػؽ الفمسػػػطينييف جبريػػػة وأحكػػػاـ إداريػػػة ونفػػػي أدى إلػػػى تنفيػػػذ إقامػػػات ممػػػا ،الطػػػوارئ

غػػػالؽ األومصػػػادرة الفمسػػػطينية  الفمسػػػطينية ومنػػػع االتحػػػادات والتجمعػػػات الفمسػػػطينية صػػػحؼ المػػػالؾ وا 

غػػالؽ منػػاطؽ  فػػي  اً وتحديػػد بحػػؽ الفمسػػطينييف منػػع التجػػوؿو وفػػرض فمسػػطينية وتقييػػد الحركػػة والتنقػػؿ وا 

 .بحؽ الفمسطينييف الت العمؿمجا
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لػػـ ُيسػػمح لمفمسػػطينييف بػػالخروج مػػف قػػراىـ ومػػدنيـ إال بتصػػاريح مػػف الحػػاكـ العسػػكري ، باسػػتثناء القػػرى 

الدرزية ، وذلػؾ بسػبب تعػاوف القيػادة الدرزيػة مػع الحكومػة اإلسػرائيمية عػف طريػؽ خدمػة الشػباب الػدروز 

ينية الميجرة مناطؽ عسػكرية مغمقػة اسػتنادًا إلػى قػانوف في الجيش اإلسرائيمي ، وتـ اعتبار القرى الفمسط

 119.عودة الفمسطينييف الميجريف إلى قراىـ ومنازليـ إلى منع الطوارئ اإلسرائيمي آنذاؾ ، مما أدى 

 700سػػرائيؿ يػػدىا عمػػى نحػػو وضػػعت إ ، 1966 إلػػى عػػاـ 1949مػػف عػػاـ الممتػػدة  الزمنيػػة فػػي الفتػػرة

عػػود ممكيتيػػا لممػػواطنيف الفمسػػطينييف الػػذيف لػػـ يبرحػػوا ديػػارىـ فػػي كيمػػو متػػر مربػػع مػػف األراضػػي التػػي ت

 ،ألػػؼ فمسػػطيني خػػالؿ ىػػذه الفتػػرة 45إلػػى  35كمػػا ىّجػػرت إسػػرائيؿ مػػا بػػيف  ،"إسػػرائيؿ" الدولػػة الجديػػدة 

وال سػػػيما خػػػالؿ العقػػػد الخػػػامس مػػػف القػػػرف  ،وفقػػػد عشػػػرات اآلالؼ مػػػف الفمسػػػطينييف بيػػػوتيـ وأراضػػػييـ 

 120الماضي .

حيػث تػـ تيجيػر  ؛) 1966-1949خػالؿ فتػرة الحكػـ االسػرائيمي )  وفتعرض لػو الفمسػطيني ونمخص ما

مف البقاء في المنطقػة  ، وتمكف اآلالؼ مف الفمسطينييففمسطيني  ألؼ 450000إلى  350000 ما بيف

 .1948التي أقيمت عمييا إسرائيؿ بعد النكبة عاـ 

  1967رابعًا : حرب العام 

 ، 1967االردف وسػػوريا فػػي حزيػػراف عػػاـ  مصػػر و سػػرائيؿ وكػػؿ مػػفت بػػيف إنتيجػػة الحػػرب التػػي حػػدث

؛ حيػػث تعػػرض سػػرائيؿ لمضػػفة الغربيػػة وقطػػاع غػػزة وىضػػبة الجػػوالف وسػػيناء لػػى احػػتالؿ إإدت والتػػي أ

وترحيػؿ السػكاف الفمسػطينييف سرائيمي ىدفيا ىو طػرد مف قبؿ االحتالؿ اإل لممارساتاؾ آنذ الفمسطينيوف

وترحيػؿ الفمسػطينييف مػف منػازليـ حكومػة االحػتالؿ مػف طػرد  حيػث لػـ تكتػؼِ  ،طينية راضي الفمسمف األ

                                                             
119
 . 1948-1966سرابٌلً على األقلٌة العربٌة فً إسرابٌل ، الحكم اإلالفحم ووادي عارة  . أرشٌف أم 

      (http://ummelfahemarchive.com/portfolio/life-military-rule-1966-1949 (5/10/2016 
120
 .23ص، سابق مرجعالفلسطٌنٌة "،  الحالة:  للسّكان القسري التهجٌر "، بدٌل.  
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سػػرائيمي الؿ الحكػػـ العسػػكري اإلوخػػ ، 1948وخػػالؿ النكبػػة عػػاـ،راضػػييـ خػػالؿ االنتػػداب البريطػػاني وأ

خػالؿ حػرب قسػرًا بؿ عممت عمى توسػيع عممياتيػا فػي تيجيػر السػكاف الفمسػطينييف  ،( 1966-1949)

 حزيراف .

 مػػواطنيفوجػػرى ترحيػػؿ  ،لػػى طػػرد الفمسػػطينييف مػػف بيػػوتيـ سػػرائيمي إت قػػوات جػػيش االحػػتالؿ اإلمػػدع 

 ،سػػرائيمي ت والشػػاحنات التػػي سػػيرىا الجػػيش اإلآخػػريف وتيجيػػرىـ مػػف الضػػفة الغربيػػة عمػػى مػػتف الحػػافال

ارىـ ع عمػػى وثػػػائؽ تفيػػػد بػػأنيـ غػػػادروا ديػػػيػػػوفػػي بعػػػض الحػػاالت ُأجبػػػر الشػػػباب الفمسػػطينيوف عمػػػى التوق

حيػث يقػوؿ :" عنػدما كػاف أحػدىـ  ، اآلونػةويستذكر جندي إسرائيمي مػا جػرى فػي ىػذه  ،بصورة طوعية 

 ،بػػالقوة  إبيامػػوثػػـ كنػػت آخػػذ  ،كػػانوا يحضػػرونو ويضػػربونو ضػػربًا مبرحػػا  ،يػػرفض إعطػػائي يػػده ليبصػػـ 

غمػػػًا الؼ ُىجػػػروا مػػػف ديػػػارىـ ر لػػػـ يكػػػف لػػػدي شػػػؾ فػػػي أف عشػػػرات اآل ،غمسػػػو فػػػي الحبػػػر وأبصػػػمو وأ

 121."عنيـ

سػػػرائيؿ واحػػػتالؿ إ ،أعػػػداد كبيػػػرة مػػػف الفمسػػػطينييف خػػػالؿ الحػػػرب تيجيػػػر ، 1967نػػػتج عػػػف حػػػرب عػػػاـ 

سػرائيؿ تحتػؿ تػزاؿ إحيػث ال  ؛وفصػؿ الضػفة الغربيػة عػف السػيادة االردنيػة  ،لمضفة الغربية وقطاع غػزة 

 والجوالف لحدودىا .وقامت بضـ القدس  ،الضفة الغربية 

  ( وما بعدىا 9114بعد حرب عام ) والفلل العنلري واالستعمار ئيمياالسرااالحتالل خامسًا :

 باإلضػػػافة لالسػػػتعمار الػػػذي ىػػػذا االحػػػتالؿ سػػػرائيمي والفصػػػؿ العنصػػػري الػػػذي يمارسػػػواالحػػػتالؿ اإلإف 

راضػػػييـ تيجيػػر اآلالؼ مػػف الفمسػػطينييف مػػف أكبيػػر فػػي  لػػو دورٌ  ، سػػرائيميةإليتجمػػى فػػي المسػػتعمرات ا

تيجيػر القسػري تعرض الكثير مػف السػكاف الفمسػطينييف لم ،وحتى ىذا اليـو  1967فمنذ عاـ  ،ومنازليـ 

 ،مػف فصػؿ عنصػري ، ومػا يمارسػو االحػتالؿ سػرائيميييـ مف قبؿ االحػتالؿ اإلراضوالطرد مف بيوتيـ وأ

                                                             
121
 .24ص ، السابق المرجع ، الفلسطٌنٌة " الحالة:  انللسكّ  القسري التهجٌر،"  بدٌل.   
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بحػػػؽ  رينػػػتج عنػػػو تيجيػػػر قسػػػ ،راضػػػي الفمسػػػطينية والمسػػػتعمرات التػػػي أوجػػػدىا ىػػػذا االحػػػتالؿ عمػػػى األ

 سكاف الفمسطينييف .ال

، ُضػػػػمّت القػػػدس الشػػػػرقية، وُطبقػػػػت عمييػػػػا قػػػػوانيف 1967بعػػػد احػػػػتالؿ الضػػػػفة الغربيػػػػة وغػػػزة فػػػػي عػػػػاـ 

ىػػي بمنزلػػة قػػوانيف " عنصػػرية، ووضػػعت الضػػفة وغػػزة تحػػت حكػػـ عسػػكري شػػّرع بػػدوره أوامػػر عسػػكرية

فػي « المقػيـ»ية صػفة ، ومػف ذلػؾ ابتػداع السػمطات العسػكر " ش االحتالؿ اإلسرائيمي ويّطبقيػايشرعيا جي

القدس والضفة وغزة، وفؽ حاالت إقامة قانونيػة مميػزة ومختمفػة بعضػيا عػف بعػض. وبيػذا، ازداد وضػع 

لػػػػى مػػػػواطف إسػػػػرائيمي، ومقػػػػيـ فػػػػي  الشػػػعب الفمسػػػػطيني تعقيػػػػدًا، فأصػػػػبح مقسػػػػمًا إلػػػػى الجػػػػه أو نػػػػازح، وا 

ـ بنػاًء عمػيي ختمفػة التػي تُفػرضأوضػاع حياتػو الملكػؿ مػنيـ و إسرائيؿ، ومقيـ فػي الضػفة ومقػيـ فػي غػزة، 

واًل وأخيػػرًا لتيجيػر الفمسػػطينييف ، التػػي تيػدؼ أ يةسػرائيمالحكومػػة اإلالتػػي وضػعتيا  عمػى القواعػػد القانونيػة

 122.قسرًا 

التػي تػـ احتالليػا الفمسػطينية  األراضػيإسرائيؿ تطبؽ نظاـ الفصػؿ العنصػري االسػتعماري عمػى  ما زالت

رائيؿ حكميػػػػػا العسػػػػػكري والقػػػػػانوني والسياسػػػػػي عمػػػػػى السػػػػػكاف ؛ حيػػػػػث فرضػػػػػت إسػػػػػ 1967منػػػػػذ العػػػػػاـ 

ركانػو والػذي يظيػر عمػى مارس جريمة الفصػؿ العنصػري بكافػة أاالحتالؿ اإلسرائيمي يف إ .الفمسطينييف 

رض الواقػػع فػػي مجموعػػة قػػوانيف وأفعػػاؿ ، والتػػي تميػػز ضػػد السػػكاف الفمسػػطينييف لصػػالح اإلسػػرائيمييف أ

عػػف  ، فعػػاؿ التػػي تقػػـو بيػػا دولػػة االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي ضػػد الفمسػػطينييفالمسػػتعمريف ، وتنطػػوي ىػػذه اال

الفمسػػطينية ، والعمػػؿ عمػػى تيجيػػر  طريػػؽ ضػػـ األراضػػي وبنػػاء المسػػتوطنات وتقطيػػع أوصػػاؿ التجمعػػات

 123.عداد كبيرة مف الفمسطينييف أ

                                                             
122
المركز العربً  ،ورقة بعنوان " سٌاسة التجزبة اإلسرابٌلٌة للمجتمع الفلسطٌنً وتفعلٌها فً تهجٌر الفلسطٌنٌٌن قسرٌا  "  ،د. منٌر نسٌبة .  

 . 2013 ،لألبحاث ودراسات السٌاسات 
123
 . 26-25ص ، سابق مرجع الفلسطٌنٌة  " لةالحا:  للسّكان القسري "التهجٌر ، بدٌل.  
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اآلالؼ يجيػػر ت تسػببت بشػكؿ مباشػر وغيػر مباشػر فػي والتػي  سػرائيميةف الممارسػات اإلأ كػذلؾونالحػظ 

 لألراضػػػيسػػػرائيمي حػػػوؿ االحػػػتالؿ اإل ىػػػذه الممارسػػػات تتمحػػػورحيػػػث  ؛ السػػػكاف الفمسػػػطينييف قسػػػراً مػػػف 

ىذه المسػتعمرات بشػكؿ يػومي عمػى سرائيمية وتوسيع وبناء المستعمرات اإل ، 1967بعد عاـ  الفمسطينية

والفصػؿ العنصػري  ،راضػي ه األمف أجؿ زيادة أعداد اإلسرائيمييف وجمبيـ إلى ىػذ ،راضي الفمسطينية األ

وقػانوف  ،124مثػؿ قػانوف الجنسػية الييوديػة ، اإلسػرائيمي البرلمػاف عمى شػكؿ قػوانيف صػادرة عػف الذي ىو

ومػف المصػػطمحات التػػي تقػاؿ عػػف الفمسػػطينييف ، 126سػػرائيؿلػػى إوف المواطنػػة والػدخوؿ إوقػػان ، 125العػودة

عمػػى الفمسػػطينييف مصػػطمح األقميػػات أو  وىػػو مػػا يطمػػؽ ،سػػرائيؿف قبػػؿ وسػػائؿ االعػػالـ الرسػػمية فػػي إمػػ

تمػػة راضػػي الفمسػػطينية المحوضػػع الفمسػػطينييف ووجػػودىـ عمػػى األل اً نكػػار وىػػذا التسػػميات تعتبػػر إ ،العػػرب 

 .وذلؾ باعتبارىـ جماعة قومية 

ما يقـو بو االحتالؿ اإلسرائيمي بحؽ السكاف الفمسطينييف مف احتالؿ لألراضي  أفويرى الباحث 

ناء المستعمرات والقوانيف اإلسرائيمية العنصرية ، ىو انتياؾ واضح وصريح لقواعد الفمسطينية وب

القانوف الدولي اإلنساني والقانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف ؛ حيث تنتيؾ السياسات والممارسات 

مف معاىدة جنيؼ الرابعة التي تحظر عمى القوة المحتمة  6الفقرة  49االستيطانية اإلسرائيمية المادة 
                                                             

124
 ،1952 نٌسان أول فً ذلك وكان. 17 ضد صوتا   43 بأغلبٌة القانون مشروع الكنٌست : أقر1952 الجنسٌة الٌهودٌة قانون.  

 ٌمكن رقط عدة إلى ٌشٌر ألنه ٌهودٌة كدولة إسرابٌل دولة إلى ٌشٌر القانون هذا ،14/7/1952 فً المفعول نافذ القانون وأصبح

 الحصول للٌهودي ٌمكن. غٌرهم دون الٌهود على فقط تطبق التً العودة طرٌقة وأولها أهمها الجنسٌة على الحصول بواسطتها
 إسرابٌل.  إلى وصولة قبل الحاالت بعض فً وحتى للبالد وصوله فور اإلسرابٌلٌة والمواطنة الجنسٌة على

https://ar.wikipedia.org/wik (7/10/2016) 
. جنسٌتها ونٌل إسرابٌل فً واالستقرار الهجرة حق الٌهود ٌعطً 1951 ٌولٌو 5 فً صدر إسرابٌلً : تشرٌع العودة . قانون 125

 ٌولٌو 5 بتارٌخ العودة قانون على الكنٌست صادق .وأزواجهم الٌهودٌة األصول أصحاب لٌشمل القانون ُعدل ،1971 عام وفً

 ٌسري ،هجرتهم  بتسهٌل التكفل وعلى المزعوم، أسالفهم موطن إسرابٌل، إلى دومالق الٌهود حق على القانون وٌنص. 1951

 وأحفاد أبناء أي) ٌهودٌة أصول من هم ومن( األم طرف من الٌهودٌة أحفاد أو الٌهودٌة أبناء أي) ٌهودا   ولدوا من على القانون
 واإلصالحٌٌن ( . والمحافظٌن األرثوذكس من) الٌهودٌة ومعتنقً( الٌهودي

https://ar.wikipedia.org/wik (7/10/2016) 
بشأن "  1813اتخذت الحكومة اإلسرابٌلٌة القرار رقم  2002: فً ماٌو  2003سرابٌل . قانون المواطنة والدخول إلى إ 126

الضفة  وسٌاسة جمع الشمل لعابالت أحد أفرادها من أصل فلسطٌنً أو من ،معالجة قضاٌا المقٌمٌن غٌر القانونٌٌن فً اسرابٌل 
الغربٌة والقطاع " . القرار نص على عدم سرٌان اجراءات منح المواطنة أو االقامة الدابمة لشركاء حٌاة الذٌن بحوزتهم مواطنة 

 اإلسرابٌلٌة الحكومة وضعت ،اسرابٌلٌة أو اقامة دابمة على ذوي األصول الفلسطٌنٌة وعلى سكان االرض المحتلة الفلسطٌنٌٌن 
 الذي - 2003 سرابٌل)قانون مؤقت(إ لىإ والدخول المواطنة قانون بإقرارها وذلك ،31/7/2113فً القانون اطار فً القرار هذا

 معهم السكن إسرابٌل من فً دابمٌن مقٌمٌن أو إسرابٌلٌٌن مواطنٌن من تزوجوا الذٌن الفلسطٌنٌة األصول وذوي الفلسطٌنٌٌن ٌمنع
 .إسرابٌل داخل
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سرائيؿ بنقؿ سكانيا إلى ىذه وأف قياـ إنقؿ مجموعات مف سّكانيا المدنييف إلى األراضي التي تحتميا، 

فمسطينية ممموكة لمفمسطينييف وذلؾ بيدؼ تغيير صفتيا  تعمرات التي تـ اقامتيا عمى اراضٍ المس

 الجغرافية والديمغرافية  لمصمحة دولة االحتالؿ اإلسرائيمي .

، يجب عمى إسرائيؿ تقديـ تعويضات عف االنتياكات لمقانوف الدولي التي اإلنساني  وليوفقًا لمقانوف الد

وىذا يتطّمب مف إسرائيؿ إزالة المستوطنات وسّكانيا ،  أحدثتيا سياساتيا وممارساتيا االستيطانية

انوف سرائيؿ ممزمة بوقؼ انتياكات القوكذلؾ ف ف إ،  ـممتمكاتيوتعويض المالكيف عف مصادرة وتدمير 

وذلؾ بوقؼ سف القوانيف العنصرية التي تستيدؼ الشعب ، الدولي الصادرة عف سمطتيا التشريعية 

داخؿ إسرائيؿ ، والتي تجسد التمييز والعنصرية التي حرميا  والفمسطينييف المتواجديفالفمسطيني 

 .اإلنساني والقانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف القانوف الدولي 

 127مووسأسادسًا : اتفاقية 

مػرورًا بأوسػمو حتػى يومنػا ىػذا عػاجزة عػف  ديفيػدعممية السالـ العربية اإلسرائيمية الممتدة منذ كامب تعد 

، فضػػاًل عػػف أف إسػػرائيؿ تسػػتغؿ األوضػػاع الحاليػػة  تقػػديـ أي نػػوع مػػف العدالػػة لضػػحايا التيجيػػر القسػػري

الجّمػػة األخػػرى المرتبطػػة وباإلضػػافة إلػػى المشػػاكؿ  ،128لتيجيػػر المزيػػد مػػف السػػكاف وخمػػؽ ضػػحايا جػػدد

موجػات ترحيػؿ المػدنييف الكثيػرة واألسػاليب المتبعػة  تجاىمت العممية تمامػاً  ؛ حيث سالـ" أوسموال"بعممية 

 129. ف وتيرة التيجير القسري قد ازدادت بعد انطالؽ عممية السالـأفييا، بؿ 

                                                             
 سبتمبر 13 فً األمرٌكٌة واشنطن مدٌنة فً الفلسطٌنٌة التحرٌر ومنظمة إسرابٌل وقعته المس اتفاق أوسلو : هو . اتفاقٌة 127

1993 . 
االنتقالٌة " ، منظمة العفو الدولٌة )المكتب االقلٌمً للشرق  العدالة وإطار الفلسطٌنً والنزوح د. منٌر نسٌبة ، ورقة بعنوان " اللجوء.  128

 . 2114،  21لكترونٌة ، العدد األوسط وشمال إفرٌقٌا ( ، المجلة اال

http://www.amnestymena.org (10/10/2016) 
129
 .  2113 ،شبكة السٌاسات الفلسطٌنٌة  –الشبكة  ،ورقة بعنوان "عقوٌد من تهجٌر الفلسطٌنٌٌن : األسالٌب اإلسرابٌلٌة "  ،د. منٌر نسٌبة .  

https://al-shabaka.org/briefs (10/10/2016) 
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سػػتبعدت اتفاقيػػة أوسػػمو فػػي محادثػػات أوسػػمو ؛ حيػػث ا الحػػديث عػػف األمػػف والقػػدس والالجئػػيفتػػـ تأجيػػؿ 

 –النقػػػػػاش أو حتػػػػػى مجػػػػػرد الحػػػػػديث عػػػػػف مواضػػػػػيع ميمػػػػػة وحساسػػػػػة فػػػػػي قضػػػػػية الصػػػػػراع الفمسػػػػػطيني 

والحدود ، وذلؾ بسبب رفض الجانػب اإلسػرائيمي التحػدث  ، مثؿ القدس والالجئيف الفمسطينييفاإلسرائيمي

 عف ىذه األمور آنذاؾ .

نصػت ىػذه االتفاقيػة عمػى تقسػيـ الضػفة  ،1995نتجػت عػف مفاوضػات أوسػمو اتفاقيػة ثانيػة وقعػت عػاـ 

حيػػث  ،والمنطقػػة  ج  ،والمنطقػػة  ب  ،الغربيػػة المحتمػػة إلػػى ثػػالث منػػاطؽ غيػػر متجػػاورة : المنطقػػة  أ 

% عػػاـ 18وتوسػػعت الحقػػا لتصػػؿ الػػى  ،مػػف أراضػػي الضػػفة الغربيػػة المحتمػػة   3%(أ)تشػكؿ المنطقػػة 

% مػف 21قرابػة  (ب)وضػمت المنطقػة  ،لمنطقػة أوتسممت السػمطة الفمسػطينية معظػـ شػؤوف ا ، 1999

ة واالقتصػاد فػي ىػذه أراضي الضفة الغربية المحتمػة، وتسػممت السػمطة الفمسػطينية شػؤوف التعمػيـ والصػح

 باسػػتطاعةوُمنحػػت إسػػرائيؿ السػػمطة الكاممػػة لمشػػؤوف األمنيػػة فػػي ىػػاتيف المنطقتػػيف، بمعنػػى أف  المنطقػػة،

تضػػـ المنطقػػة و  ،قػػت كػػاف، لتنفيػػذ عمميػػات اعتقػػاؿ أو حتػػى اغتيػػاؿ ا فػػي أي و القػػوات اإلسػػرائيمية دخوليػػ

مـ السػمطة تتسػسػمو، فمػف المفتػرض أف حسب اتفاقيػات أو  ف أراضي الضفة الغربية المحتمة% م60 (ج)

الشػؤوف األمنيػة  ـ إسرائيؿ بجميع شػؤونيا، بمػا فػي ذلػؾتتحك ولكف فعمّياً الفمسطينية شؤوف ىذه المنطقة، 

ة لمسػمطة الفمسػطينية لػػـ ىػذا يعنػي أف عمميػة نقػؿ السػمطات فػي ىػذه المنطقػ ،نػي والبنػاءوالتخطػيط العمرا

 130تتـ قط.

والمنطقػػة )ب(: سػػيطرة فمسػػطينية عمػػى  ،المنطقػػة )أ(: سػػيطرة فمسػػطينية عمػػى الشػػؤوف المدنيػػة واألمنيػػة 

لمتخطػيط ة كاممػة والمنطقة )ج(: سيطرة إسػرائيمي ،الشؤوف المدنية وسيطرة مشتركة عمى الشؤوف األمنية 

مػف مسػاحة الضػػفة  36%كػاف حػوالي  ، 2000مػع انييػار المفاوضػات فػػي عػاـ ولكػف  ،واألمػف والبنػاء

                                                             
130
 ، انظر :الجزٌرة االخبارٌة  ،ثمن أوسلو  ،طٌن رٌمكس فلس.  

http://interactive.aljazeera.com/aja/PalestineRemix/the-price-of-oslo.html (10/10/2016) 
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 راضػػػي خصصػػػتمػػػف األ أف ىنػػػاؾ نسػػػبة معينػػػةإضػػػافة الػػػى  ،الغربيػػػة مصػػػنفًا ضػػػمف منػػػاطؽ أ و ب 

ة الغربيػػة وبقيػػت معظػػـ الضػػف ،لػػى السػػمطة الفمسػػطينية كمحميػػات طبيعيػػة كػػاف مػػف المفتػػرض أف تنتقػػؿ إ

 . نيا بقيت تحت السيطرة اإلسرائيمية، أي أ مصنفة ضمف المنطقة ج

ف عمػى الرحيػؿ مػف يتعرض السكاف الفمسطينيوف لمتيجيػر القسػري فػي المنطقػة )ج( ؛ حيػث ُيجبػر السػكا

جؿ تمبية احتياجاتيـ األساسية ، والسبب في ذلؾ ىو السياسة اإلسػرائيمية المتمثمػة فػي ىذه المنطقة مف أ

ياسػػة التخطػػيط التػػي تطبقيػػا دولػػة االحػػتالؿ فػػي المنطقػػة ج ، وبسػػبب ىػػذه السياسػػة والتػػي تجعػػؿ مػػف س

الحصػػػوؿ عمػػػى تػػػراخيص لمبنػػػاء ، والػػػذي يعػػػود فػػػي بعػػػض  ة أو المسػػػتحيؿ عمػػػى الفمسػػػطينييفالصػػػعوب

ر عنػؼ المسػتوطنيف أو القيػود المفروضػة عمػى التنقػؿ ومػف بينيػا الجػدا منيا ؛الحاالت إلى عدة عوامؿ 

أو ىػػدـ المنػػازؿ أو انخفػػاض مسػػتوى الػػدخؿ ، وغيرىػػا مػػف األمػػور التػػي تجبػػر السػػكاف الفمسػػطينييف إلػػى 

اليجرة باتجاه المناطؽ )أ( والمناطؽ )ب( أو إلى منػاطؽ أخػرى مػف المنطقػة )ج( ، وىػذه العوامػؿ تيػدد 

تيجػػة ىػػذه العوامػػؿ اآلالؼ مػػف الفمسػػطينييف لميجػػرة ؛ حيػػث تػػـ تيجيػػر العديػػد مػػنيـ بالفعػػؿ عػػدة مػػرات ن

 131. التي تدفع الفمسطينييف لميجرة القسرية  

 ،سػػػرائيمية وقضػػػية األسػػػرى اوسػػػمو فيمػػػا يتعمػػػؽ بالمسػػػتوطنات اإلسػػػرائيؿ بمػػػا ورد فػػػي اتفاقيػػػة لػػػـ تمتػػػـز إ

حيػػػث  ؛سػػػرائيمية بحػػػؽ السػػػكاف الفمسػػػطينييف ومػػػف ضػػػمنيا التيجيػػػر القسػػػري باإلضػػػافة  لالنتياكػػػات اإل

الالحقػة والموقعػة مػع إسػرائيؿ، عمػى أف يػتـ تنفيػذىا  واالتفاقيػاتومرفقاتيػا  االنتقاليةنصت اتفاقية أوسمو 

باالسػػػػتقالؿ التػػػػاـ لدولػػػػة فمسػػػػطيف، وزواؿ االحػػػػتالؿ  1999العػػػػاـ  فػػػػيخػػػػالؿ خمػػػػس سػػػػنوات، تنتيػػػػى 

عنيػػا، إال أف إسػػرائيؿ قػػد توقفػػت عػػف اسػػتكماؿ عمميػػة انسػػحاب قواتيػػا المقػػررة مػػف المنػػاطؽ  اإلسػػرائيمي

                                                             
131
ٌة األراضً الفلسطٌن –مكتب تنسٌق الشؤون اإلنسانٌة  -األمم المتحدة  ،التهجٌر وانعدام األمن فً المنطقة )ج( فً الضفة الغربٌة .  

 . 3ص  ، 2111 ،تقرٌر خاص  ،المحتلة 
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الضفة الغربية وبمػا فييػا القػدس، وبػداًل مػف  أراضي% مف 60تمثؿ أكثر مف  والتي ، ج مصنفة ب وال

 كؿ مكاف. فيذلؾ زادت مف نشاطاتيا االستيطانية 

عػػف اتفاقيػػة أوسػػمو التػػي ليػػا دور فػػي تيجيػػر الفمسػػطينييف  نػػو ال بػػد أف يكػػوف ىنػػاؾ بػػديؿأويػػرى الباحػػث 

ضع لنفوذ دولة فمسطيف نتيجة ىذه االتفاقية ، باإلضافة إلػى تعثػر التي ال تخ قسرًا وخاصة في المناطؽ

جػػب عمػػػى دولػػة فمسػػػطيف أف تعمػػػؿ المفاوضػػات بػػػيف الجانػػب الفمسػػػطيني والجانػػب اإلسػػػرائيمي ؛ حيػػػث ي

عػػادة تػػدويؿ القضػػية الفمسػػطينية فػػي المحافػػؿ الدوليػػة ، والضػػغط عمػػى المجتمػػع الػػدولي والييئػػات عمػػى إ

الحتالؿ اإلسػرائيمي عػف وقػؼ انتياكاتيػا بحػؽ الشػعب الفمسػطيني مػف قتػؿ وتػدمير الدولية إلجبار دولة ا

لمممتمكػػػات وبنػػػاء المسػػػتوطنات فػػػي األراضػػػي الفمسػػػطينية المحتمػػػة والتيجيػػػر القسػػػري الممػػػارس مػػػف قبػػػؿ 

راضػي الفمسػطينية المحتمػة ، كمػا تنبػع أىميػة ائيمي بحػؽ السػكاف المػدنييف فػي األحكومة االحػتالؿ اإلسػر 

ؿ القضية الفمسطينية باعتبار أف الصراع في المنطقة وخاصة القضية الفمسػطينية ىػو أطػوؿ صػراع تدوي

، والضػػػغط كػػػذلؾ عمػػػى المجتمػػػع الػػػدولي إلجبػػػار دولػػػة االحػػػتالؿ اإلسػػػرائيمي عمػػػى االلتػػػزاـ فػػػي العػػػالـ 

 بالقرارات الدولية التي تصب في خدمة القضية الفمسطينية والتي ترفض إسرائيؿ تنفيذىا .

تبيف لنا أف الوضع القانوني لألراضي الفمسطينية المحتمة ، أف اتفاقية الىاي  ، المبحثوفي ختاـ ىذا 

الخاصة بحماية  1949والمتعمقة بقوانيف الحرب وأعرافيا ، وأف اتفاقية جنيؼ الرابعة لعاـ  1907لعاـ 

مى األراضي الفمسطينية المدنييف زمف الحرب وتحت االحتالؿ الحربي ، ىو سرياف ىذه االتفاقيات ع

المحتمة ؛ وبالتالي ف ف األراضي الفمسطينية تخضع لالحتالؿ اإلسرائيمي ؛ مما يترتب انطباؽ اتفاقية 

الىاي واتفاقية جنيؼ عمى األراضي الفمسطينية ؛ حيث أكدت منظمة األمـ المتحدة في الكثير مف 

راضي األة الىاي واتفاقية جنيؼ الرابعة عمى قراراتيا المتعمقة بالقضية الفمسطينية عمى سرياف اتفاقي

الفمسطينية المحتمة ، وكذلؾ مجمس االمف الذي أكد في كثير مف قرارتو المتعمقة بالقضية الفمسطينية 

عمى األراضي الفمسطينية المحتمة ، وىذا ما  1949عمى سرياف أحكاـ اتفاقية جنيؼ الرابعة لعاـ 
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مما يترتب عمى دولة االحتالؿ اإلسرائيمي االلتزاـ باالتفاقيات  ؛ اكدتو كذلؾ محكمة العدؿ الدولية

قياـ دولة االحتالؿ بحماية السكاف المدنييف الخاضعيف الحتالليا  وجوب الدولية التي نصت عمى

، وأف دولة االحتالؿ ىي المسؤولة عف توفير في االراضي الخاضعة الحتالليا وحماية الممتمكات 

تحظر عمميات النقؿ الجماعية أو الفردية  ؛ حيثالمدنييف الخاضعيف الحتاللياكاف الحماية واالمف لمس

، وتحظر عمميات نقؿ السكاف المدنييف التابعيف لسمطة االحتالؿ  مف األرض المحتمة  المدنييف لمسكاف

 132. إلى األرض المحتمة

داية مف االنتداب أف الموجات التاريخية التي حصمت في فمسطيف ب المبحث في ىذاكذلؾ وتبيف لنا 

البريطاني ، والنكبة ، والحكـ العسكرية اإلسرائيمي ، واالحتالؿ اإلسرائيمي لألراضي الفمسطينية المحتمة 

وما بعدىا ، واتفاقية أوسمو ) التي عممت عمى تقسيـ المناطؽ الفمسطينية الى مناطؽ  1967في حرب 

نما تخضع لمسيطرة رة دولة فمسطيف ، أ / ب / ج( وخاصة المناطؽ ج التي ال تخضع لنفوذ وسيط وا 

ف جميع ىذه الموجات تعرض خالليا دولة االحتالؿ اإلسرائيمي ؛ حيث إدارية مف قبؿ األمنية واإل

، ؿ الشعب الفمسطيني يعاني منيالمتيجير القسري مف اراضييـ ومنازليـ ، وما زا السكاف الفمسطينيوف 

 إلسرائيمي .ويتعرض لمتيجير القسري مف قبؿ االحتالؿ ا

 

 

 

 

                                                             
132
-27 من المواد) الرابعة جنٌف واتفاقٌة( 56-42 من المواد) 1917 لعام الهاي البحة فً أساسً بشكل محددة االحتالل سلطة واجبات . 
 المبرمة لالتفاقات ٌمكن وال العرفً ، اإلنسانً الدولً والقانون األول اإلضافً البروتوكول أحكام بعض إلى باإلضافة ، (78-47 ومن 34

 اتفاقٌة من 47 المادة) اإلنسانً الدولً القانون ٌوفرها التً الحماٌة من المحتلة األرض سكان حرمان المحلٌة والسلطات االحتالل سلطة بٌن

 ( . الرابعة جنٌف تفاقٌةا من 8 المادة) الظروف من ظرف أي فً حقوقهم عن التنازل أنفسهم المحمٌٌن لألشخاص ٌجوز وال( الرابعة جنٌف
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  السياسات االسرائيمية في تيجير الفمسطينيين قسراً  :المبحث اللاني

 " مدينة القدس وقرية سوسيا نموذجًا "

ساليب وأ، سياسات  وضعت يدييا عمى األراضي الفمسطينية أفسرائيمي منذ اإلاتبعت حكومة االحتالؿ 

راضي التي األكاف الفمسطينييف قسرًا مف متعددة األىداؼ منيا بشكؿ أساسي ورئيسي ىو تيجير الس

وذلؾ لتوسيع نطاؽ الوجود اإلسرائيمي  ؛ صمييفاأليسكنوىا مف أجؿ تفري  ىذه األراضي مف السكاف 

يطا (  مدينة شرؽوقرية سوسيا ) القدس المحتمةفي  تعرض الفمسطينيوفعمى ىذه األراضي ؛ حيث 

عف طريؽ وذلؾ  ؛قؿ السكاف الفمسطينييف قسرًا لى نأدت إ اإلسرائيمي لسياسات مف قبؿ االحتالؿ

رض واالنتفاع وتقييد حؽ استعماؿ األ ،قامة ىدـ المنازؿ والحرماف مف حقوؽ اإلو  ،راضي مصادرة األ

 .عمى اليجرة مف ىذه المناطؽ  إلجبارىـ وغيرىا مف السياسات اإلسرائيمية  ،مف مصادرىا 

 سػػػػاليب اإلسػػػرائيمية فػػػػي تيجيػػػػر السػػػػكافاسػػػػات واألنتطرؽ بشػػػػكؿ عػػػػاـ إلػػػى السيسػػػ ، المبحػػػػث اىػػػػذفػػػي 

، وسػػنتطرؽ كػػذلؾ بشػػكؿ خػػاص لمتعػػرؼ عمػػى واقػػع التيجيػػر  الفمسػػطينييف قسػػرًا مػػف منػػازليـ وأراضػػييـ

اإلسػػػرائيمية الممارسػػػة بحػػػؽ السػػػكاف  واإلجػػػراءات القسػػػري فػػػي مدينػػػة القػػػدس وقريػػػة سوسػػػيا ، والسياسػػػات

لتي تمارسيا حكومػة االحػتالؿ اإلسػرائيمي لتيجيػر الفمسػطينييف المدنييف في مدينة القدس وقرية سوسيا وا

  .قسرًا مف مدينة القدس وقرية سوسيا 

السياسات وؿ سنتكمـ عف ؛ في المطمب األ ثالثة مطالبلى ىذا المبحث إ دراسة سنقسـ وعميو

تيجير القسري وفي المطمب الثاني سنتكمـ عف ال ،االسرائيمية في التيجير القسري لمسكاف الفمسطينييف 

والتيجير القسري لمفمسطينييف في قرية سوسيا وذلؾ في المطمب  ،لمفمسطينييف في مدينة القدس 

 الثالث.
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 السياسات اإلسرائيمية في التيجير القسري لمسكان الفمسطينيين : المطمب االول

اضػييـ ، وأر زليـ إلػى جانػب الموجػات التاريخيػة التػي تعػرض فييػا الفمسػطينيوف لمتيجيػر القسػري مػف منػا

والتي تطرقنا إلييا في المبحث السابؽ ؛ حيث تطبؽ إسرائيؿ سياسات وأساليب مػف أجػؿ أحكػاـ قبضػتيا 

سػػػياـ فػػػي النيايػػػة إلػػػى تغييػػػر التركيبػػػة الديمغرافيػػػة واإلعمػػػى جميػػػع نػػػواحي الحيػػػاة بحػػػؽ الفمسػػػطينييف ، 

مػػػػػب سػػػػػوؼ نعػػػػػرض السياسػػػػػات لمسػػػػػكاف الفمسػػػػػطينييف لصػػػػػالح السػػػػػكاف اإلسػػػػػرائيمييف ، وفػػػػػي ىػػػػػذا المط

 راضييـ ومنازليـ.أاإلسرائيمية التي تيدؼ إلى تيجير الفمسطينييف قسرًا عف 

  أواًل : الفلل العنلري والعزل

اتبعػػػت حكومػػػة االحػػػتالؿ االسػػػرائيمي سياسػػػة الفصػػػؿ العنصػػػري لمشػػػعب الفمسػػػطيني وعػػػزؿ المجتمعػػػات 

والحػػػػواجز والسػػػػدود االسػػػػمنتية ،  الفمسػػػػطينية مػػػػف خػػػػالؿ فػػػػرض عوائػػػػؽ مثػػػػؿ جػػػػدار الفصػػػػؿ العنصػػػػري

والترابيػػة، ومػػف خػػالؿ ىػػػذه السياسػػة فػػ ف إسػػػرائيؿ تمنػػع وتعيػػؽ حريػػة التنقػػػؿ لمفمسػػطينييف فػػي األراضػػػي 

راضػػػي الفمسػػػطينية المحتمػػػة ،وأدت ىػػػذه السياسػػػة اإلسػػػرائيمية إلػػػى تيجيػػػر األالفمسػػػطينية والشػػػتات داخػػػؿ 

 دار وتبعاتو.السكاف الفمسطينييف قسرًا نتيجة أعماؿ بناء الج

قررت محكمة العدؿ الدولية في رأييا االستشاري الخاص بالوضع القانوني  2004في شير تموز عاـ 

، أنو: "لقد اضطر عدد ىائؿ مف 1967الناجـ عف بناء الجدار في األراضي الفمسطينية المحتمة عاـ 

بط بو، وتتواصؿ عممية الفمسطينييف إلى مغادرة بعض المناطؽ نتيجة لبناء الجدار والنظاـ المرت

المغادرة تمؾ كمما بني أجزاء إضافية مف الجدار باإلضافة إلى بناء المستوطنات اإلسرائيمية.. بيدؼ 

وقد أقرت المحكمة أف التغيرات الديموغرافية ، تغيير التركيبة السكانية لألراضي الفمسطينية المحتمة"
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إلغالقات ونقاط العبور( تؤدي الى تيجير الناجمة عف الجدار وتبعاتو )مثؿ نظاـ التصاريح وا

   133التجمعات السكانية الفمسطينية قسرًا .

وفي قطاع غزة ، إف سياسة إسرائيؿ المتمثمة في زيادة القيود عمى األراضي ال يزاؿ مستمرًا عمى الرغـ 

مناطؽ ؛ حيث يتـ تنفيذ ىذا التقييد عبر زيادة مساحة ال 2005مف فؾ ارتباط إسرائيؿ عف غزة عاـ 

برز التقارير ف ف ىذه المنطقة الفاصمة تمتد عمى أالفاصمة عمى حدود القطاع مع إسرائيؿ ، وبناء عمى 

اضي قطاع غزة ؛ حيث يتـ منع المزارعيف مف استخداـ األراضي بسبب ىذه أر % مف 17مدى 

يف متر مف السياج الفاصؿ  ب 1500 – 1000المناطؽ الفاصمة ، والتي تقع عمى مدى يصؿ مف 

% مف األراضي الزراعية في 30كثر مف أإسرائيؿ وقطاع غزة ، ف ف ىذه المنطقة الفاصمة تشكؿ 

  134قطاع غزة ، وىذه سياسة إسرائيمية تتمثؿ في تركيز واحتواء السكاف الفمسطينييف في منطقة معينة .

السكاف  ف الجدار الذي أقامتو حكومة االحتالؿ اإلسرائيمي ، أدى إلى تيجيرونالحظ ىنا ، أ

الفمسطينييف قسرًا ؛ حيث تسبب ىذا الجدار في إعاقة الحركة والتنقؿ والحصوؿ عمى الخدمات 

المحاذية لمجدار ، باإلضافة األساسية والضرورية لمحياة ، وخاصة المناطؽ الموجودة خمؼ الجدار و 

لكثير مف صادرة اعاقة التنقؿ بيف المدف والقرى ، وتقطيع أوصاؿ المجتمعات الفمسطينية ، ومإلى إ

جؿ بناء ىذا الجدار ، وكذلؾ عدـ الوصوؿ لألراضي واستخداميا واالستفادة االراضي الفمسطينية مف أ

 و محاذية مف الجدار .يا مف حيث البناء بسبب أف ىذه األراضي قريبة أمن

                                                             
133
 الفصل جدار عن الناجم القسري التهجٌر نظام حول أولٌة دراسة ، والالجبٌن المواطنة حقوق لمصادر الفلسطٌنً المركز – بدٌل.  

 . 19 العدد ، العودة حق جرٌدة ، لحم بٌت ، وتبعاته العنصري
 . 2111دار الفصل على المواطنٌن الفلسطٌنٌٌن " ،انظر أٌضا  : قضاٌا الصراع ، جدار الفصل العنصري ، " أثر ج 

  http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id (14/10/2016) 
134
 لحم بٌت ، للفلسطٌنٌٌن القسري والتهجٌر لألرض اإلسرابٌلً النهب ، والالجبٌن المواطنة حقوق لمصادر الفلسطٌنً المركز – بدٌل . 

 . 21 ص ، 2113،
 . 2111تنسٌق الشؤون اإلنسانٌة فً األراضً الفلسطٌنٌة المحتلة ، "الجدار : الخلفٌة والوضع الراهن للبناء " ،  انظر أٌضا  : مكتب   

    14/10/2016) )https://www.ochaopt.org/documents/ocha.pdf 
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الدولية،  ف بناء الجدار يمثؿ نطاقًا غير قانوني ومعارض لكافة المواثيؽ والمعاىداتأويرى الباحث 

وكمػا ذكػرت سػابقًا فػاألرض الفمسطينية ىي أرض محتمة، والوضع القائـ حاليًا في ىذه األرض ىو 

حالة حرب وصراع بػيف الطرفيف الفمسطيني واإلسرائيمي، والمعروؼ أف القانوف الواجب التطبيؽ في 

لعػاـ  ومواثيػؽ جنيػؼ 1907لعاـ ىػذه الحالػة ىػو القانوف الدولي اإلنساني والمؤلؼ مف اتفاقية الىػاي 

، وىناؾ اتفاقيات دولية ذات صمة بالموضوع يعتبر بناء الجػدار 1977لعاـ  وبروتوكوالتيا 1949

مخالفػًا ليػا وانتياكػًا لنصوصيا وأحكاميا لمعاىدتيا مثؿ المعاىدة الدولية ضد جريمة التفرقة العنصرية 

، وكذلؾ قرارات األمـ المتحدة ذات 1998ئية الدولية عاـ ،والنظاـ الداخمي لممحكمة الجنا1973عػاـ 

الصمة وقرارات مجمس األمػف والجمعيػة العامػة المتعمقػة بالجدار، والتي قامت إسرائيؿ كعادتيا بضرب 

، وأخيػرًا ىنػاؾ اتفاقيات والتزامات خاصة بيف الطرفيف )الفمسطيني  ىذه القرارات بعرض الحػائط

قضت عمييا إسرائيؿ مف خالؿ بناء الجدار ومف خالؿ جرائـ وانتياكات قامت بيا واإلسرائيمي( التي 

ف جميع ىذه التجاوزات اإلسرائيمية تتمثؿ في انتياؾ وأمثؿ التيجير القسري بحؽ الشعب الفمسطيني ، 

 .أحكاـ القانوف الدولي اإلنساني وانتياؾ أحكاـ قانوف حقوؽ اإلنساف

  الطبيعيةلانيًا : الحرمان من الموارد 

تتمثػػػػؿ ىػػػػذه السياسػػػػة اإلسػػػػرائيمية فػػػػي حرمػػػػاف الفمسػػػػطينييف مػػػػف االسػػػػتفادة مػػػػف المػػػػوارد الطبيعيػػػػة ومػػػػف 

والمػػوارد البحريػػة ، ومػػدى مسػػاىمة ىػػذا  الغػػازو الػػنفط و األرض و الحصػػوؿ عمػػى الخػػدمات ، مثػػؿ الميػػاه 

قتصػػػػػاد المحمػػػػػي الحرمػػػػػاف فػػػػػي تيجيػػػػػر الفمسػػػػػطينييف قسػػػػػرًا ، ومسػػػػػاىمتو فػػػػػي التػػػػػأثير السػػػػػمبي عمػػػػػى اال

حيث تسيطر إسػرائيؿ عمػى المصػادر الطبيعيػة فػي قطػاع غػزة والضػفة الغربيػة ، والمصػادر  ؛الفمسطيني
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والبحر االبيض المتوسط ، وتقيد مف انتفاع الفمسػطينييف مػف ىػذه 135الطبيعية الموجودة في البحر الميت

 الموارد .

، أصػػدرت  1967بالميػػاه . منػػذ عػػاـ  مػػف المسػػاحة اإلجماليػػة لفمسػػطيف مغمػػورة 2كػػـ 704إف حػػوالي 

سرائيؿ سمسمة مف األوامر العسكرية التي قيدت حؽ انتفاع الفمسػطينييف مػف الميػاه ، وأصػبحت إسػرائيؿ إ

تسيطر بشكؿ كامؿ عمى مصادر المياه ، وُيمنع الفمسطينيوف بموجب ىذه األوامػر مػف تطػوير مػواردىـ 

مػػف إسػرائيؿ ، ويشػػمؿ ذلػؾ حظػػر حفػر اآلبػػار الزراعيػػة  المائيػة وبنيتيػػا التحتيػة دوف الحصػػوؿ عمػى إذف

أو اآلبػار االرتوازيػػة ، وصػػيانة عيػوف المػػاء الطبيعيػػة ، كمػا ُيحظػػر عمػػى الفمسػطينييف مػػّد شػػبكات الميػػاه 

   136في المنطقة المصنفة )ج( في الضفة الغربية .

مح لمفمسطينييف باالستفادة تسيطر إسرائيؿ بنسبة كبيرة عمى المياه الجوفية ، وتس ؛باإلضافة الى ذلؾ 

سرائيؿ لممياه ىو بشكؿ كبير ومضاعؼ عف استيالؾ إمف ىذه المياه بشكؿ قميؿ ، واستيالؾ 

فيي سبب مف  ؛الفمسطينييف لممياه ، وكؿ ىذه األمور وباإلضافة لألمور األخرى التي تـ ذكرىا 

واالستفادة مف ىذه  االستغالؿف أسباب التيجير القسري لمسكاف الفمسطينييف ، وحرماف الفمسطينييف م

 يساىـ في التيجير القسري لمفمسطينييف. الموارد ؛

                                                             
135

 امتٌازات إسرابٌلٌة شركات عدة بٌلًمنحت حكومة االحتالل اإلسرا.مثال على السٌطرة اإلسرابٌلٌة للموارد الطبٌعٌة فً فلسطٌن ؛ حٌث 

 السواحل على الشركة هذه أقامت وقد ، Ahava Dead Sea Laboratories ltd  )أهافا(شركة أكبرها من ، المٌت البحر طٌن الستثمار

 مستحضرات إلنتاج نعامص 51 قرابة ، كم 45 طوله ٌبلغ والذي الغربٌة، للضفة التابع الغربً الساحل فٌها بما ، المٌت البحر من الغربٌة

 والفنادق السٌاحٌة المرافق من العدٌد المٌت البحر شواطا على أقٌمت كما ، دوالر ملٌون 151 الشركة لهذه السنوي الدخل قدر وقد ، التجمٌل

 الشواطا على أقٌم وقد ، المٌت البحر منطقة بها تتمتع التً والصحٌة ، الطبٌعٌة الممٌزات لتستغل إسرابٌلٌة واستثمارات ، لشركات التابعة

 اإلسرابٌلٌة االحتالل سلطات وضعت كما ، ملٌون 291 قرابة 2112 عام فً عادل إسرابٌل على دخال درت فندقا، 15 المٌت للبحر الغربٌة

 والطبٌعٌة ألثرٌةا الحدابق سلطة تدٌره أثري موقع إلى وحولته الغربٌة، الضفة ألراضً التابع" قمران خربة" الهام األثري الموقع على ٌدها
 ، انظر : اإلسرابٌلٌة

 . 2116موقع رصٌف ، " إسرابٌل تستفٌد من البحر المٌت أكثر مما ٌستفٌد األردن بأضعاف " ،  

http://raseef22.com/economy/israel-benefits-from-the-dead-sea-more-than-jordan (16/10/2016) 
136
 ،بٌت" الطبٌعٌة المصادر من االنتفاع من الفلسطٌنٌٌن حرمان سٌاسة" ، والالجبٌن المواطنة حقوق لمصادر الفلسطٌنً المركز – بدٌل.  

 . 3ص ، 2114 ، لحم
 . 2111انظر أٌضا  : موقع الدكتور كمال األسطل ،"األطماع اإلسرابٌلٌة فً المٌاه العربٌة " ، 

  http://k-astal.com/index.php?action (16/10/2016) 
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راضي واستغالؿ لمموارد الطبيعية في األما يقـو بو االحتالؿ اإلسرائيمي مف سيطرة  أفويرى الباحث 

ؼ سباب التيجير القسري بحؽ الشعب الفمسطيني ؛ حيث ييدًا مف أُيعتبر سبب الفمسطينية المحتمة ،

االحتالؿ اإلسرائيمي مف استغالؿ الثروات الطبيعية والسيطرة عمييا بشكؿ كامؿ ، ىو زيادة الخناؽ 

عمى الشعب الفمسطيني وذلؾ عمى المستوى االقتصادي ، وكذلؾ إف ما يقـو بو االحتالؿ اإلسرائيمي 

لسيطرة الكاممة عمى مف استغالؿ وسيطرة عمى الموارد الطبيعية مثؿ النفط والغاز والمياه الجوفية وا

 القانوف الدولي . البحر الميت ، ىو انتياؾ واضح وصريح لقواعد

 لاللًا : االستيطان 

منذ احتالؿ إسرائيؿ لألراضي الفمسطينية عمدت الحكومة اإلسرائيمية إلى جعؿ الطبقة الديمغرافية 

تتبع سياسة االستيطاف مف سرائيمية اإلسرائيمية تزداد باستمرار، ولضماف نجاح ذلؾ ف ف الحكومة اإل

أجؿ إفراغ األراضي مف سكانيا الفمسطينييف ، وجمب المستوطنيف الييود عمى ىذه األراضي ، 

وتستخدـ إسرائيؿ وسائؿ كثيرة مف أجؿ بناء المستوطنات ؛ مثؿ القمع والترىيب ومصادرة األراضي 

 الذيني لميجرة مف االرض والمنزؿ والحجج الدينية والتاريخية وغيرىا مف األمور التي تدفع بالفمسطي

راضي الفمسطينية التي تعود ممكيتيا لمفمسطينييف األسرائيمية باستغالؿ اإلتقـو الحكومة  ؛ حيث يسكنيا

لقواعد القانوف  اً وصريح اً واضح اً ، والذي ُيعتبر بحد ذاتو انتياك مف أجؿ بناء المستوطنات عمييا

 . 1977ضافييف لعاـ اإل، وبروتوكولييا  1949ربعة لعاـ الدولي اإلنساني مثؿ اتفاقيات جنيؼ األ

اإلسرائيمي ، سواء كاف -يشكؿ الصراع الديمغرافي مممحًا سياسيًا متميزًا ومستمرًا في الصراع الفمسطيني

ذلؾ مف منظور الفمسطينييف الذيف يتمسكوف بحؽ العودة لألراضي التي ُىجروا عنيا بفعؿ االحتالؿ 

ف منظور قانوف اليجرة الذي أقرتو الحكومة اإلسرائيمية لضماف أغمبية سكانية لمييود أو م ، اإلسرائيمي

مف السكاف ف ف  40في الضفة الغربية ، وقد عبر نتنياىو عف ذلؾ بقولو " إذا صار العرب يشكموف %
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ذا صارت  20ىذا سيكوف نياية الدولة الييودية " وأضاؼ : " لكف نسبة % ىي أيضًا مشكمة ، وا 

لى إجراءات متطرفة " ، وىذا يفسر القرار الذي اتخذتو إلية بيؤالء ، ف ف لمدولة  الحؽ في المجوء إشكا

حكومة االحتالؿ ب بعاد العديد مف الفمسطينييف مف الضفة الغربية ، كما يفسر ذلؾ سياسة التيجير 

  137القسري لمفمسطينييف مف مدينة القدس بشكؿ خاص ، وفي الضفة الغربية بشكؿ عاـ .

، وذلؾ مف حيث السيطرة عمى موارد األرض  بشكؿ سمبي عمى التنمية الفمسطينية اً لالستيطاف تأثير إف 

والمياه في األراضي الفمسطينية ، وتعميؽ تبيعة المجتمع الفمسطيني وخاصة القروي مف خالؿ توفير 

يمحؽ اقتصاد ىذه اإلسرائيمية والذي  المستوطناتفرص عمؿ في مجاؿ البناء والعمالة الرخيصة في 

القرى بالمستوطنات ؛ األمر الذي يحوؿ دوف استقالليا االقتصادي ، وقطع التواصؿ الجغرافي 

  138والتنموي والقروي الفمسطيني نتيجة ىذا االستيطاف .

المتأمؿ في التاريخ يستنتج أف عمميات االستيطاف تنتج عنيا مشاكؿ بالغة الصعوبة ويصعب حميا مع 

بًا ما كانت تشكؿ عالمة فارقة ومستمرة لتيديد االمف واالستقرار في المناطؽ التي مرور الزمف وغال

تمت فييا عمميات التيجير بحؽ السكاف ، وىذا كمو بسبب سياسيات دولة االحتالؿ المخالفة التفاقيات 

، وما يحصؿ في فمسطيف مف قبؿ  1977 لعاـضافييف اإلوبروتوكولييا  1949 لعاـربعة األجنيؼ 

سرائيمي وبناء المستوطنات في األراضي الفمسطينية المحتمة ُيعتبر مثااًل واقعيًا لمثؿ ىذه اإلحتالؿ اال

 139المشاكؿ.

لى االستيالء عمى األرض الفمسطينية وطرد سكاف ىذه األرض إإف بناء المستوطنات اإلسرائيمية يؤدي 

؛ الذيف يعيشوف حوؿ العالـ تحت حجج دينية وتاريخية، وتعمؿ ىذه المستوطنات عمى جمع الييود 

                                                             
137
 2111، الوطنٌة النجاح جامعةرسالة ماجستٌر ، ،  السٌاسٌة التنمٌة على وأثره الغربٌة الضفة فً االستٌطان، إبراهٌم صالح محمد بالل.  

 .174-173ص ،
138
 ،انظر : 4 ص ، 149 العدد ، 2114 ، الفلسطٌنً الشعب على التدمٌرٌة وآثاره الصهٌونً االستٌطان ، االسالمٌة الوحدة موقع.  

     http://wahdaislamyia.org (19/10/2016) 
139
 .99ص ،مرجع سابق  ، اإلنسانً الدولً القانون ضوء فً القسري والنقل اإلبعاد جرٌمة، الخضٌر عثمان بن محمد  . 
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عتبر إقامة المستوطنات في القانوف الدولي باإلضافة إلي نقؿ سكاف دولة االحتالؿ إلي اإلقميـ تُ حيث 

 جنيؼواتفاقيات  1907مناقضة لكؿ المبادئ الدولية واالتفاقيات الدولية ومنيا الئحة الىاي  المحتؿ

يديف الدولييف لمحقوؽ االجتماعية واالقتصادية ، ، وميثاؽ األمـ المتحدة والع1949الرابعة لعاـ 

، بجانب إنيا 1948، كما ىي مناقضة لميثاؽ حقوؽ االنساف الصادر عاـ  والحقوؽ المدنية والسياسية

ووقؼ والجمعية العامة لألمـ المتحدة بشأف عدـ شرعية المستوطنات  140قرارات مجمس األمفلمخالفة 

 141. المناطؽ المحتمةوتفكيكيا في  بناء ىذه المستوطنات

 رابعًا : ىدم المنازل والحرمان من البناء 

إف السياسة اإلسرائيمية في ىدـ المنازؿ والحرماف مف البناء أو الحرماف مف الحصوؿ عمى ترخيص 

سرائيمية تضاؼ إلى السياسات األخرى التي تيدؼ منيا الحكومة إمف أجؿ البناء ، ىي سياسة 

فيدـ المنازؿ والحرماف مف منح ترخيص البناء ال يختمفاف  ؛مسطينييف قسرًا اإلسرائيمية إلى تيجير الف

لى االستيالء عمى أكبر مساحة مف األراضي الفمسطينية، إالنياية ييدفاف في عف بعضيما النيما 

راضي مف السكاف األوبالتالي تيجير الفمسطينييف قسرًا مف ىذه األراضي، أو بمعنى أدؽ تفري  ىذه 

 يف لتوسيع السيطرة اإلسرائيمية عمى األراضي الفمسطينية .الفمسطيني

في المناطؽ )ج( في الضفة الغربية وفقًا لثالث مبررات قانونية  تتـ عمميات ىدـ المنازؿ أغمب إف

ما : األمنية واإلدارية والرادعة ، والتي ترتبط بشكؿ فعاؿ بالممارسة العسكرية  حدٍ شكمية متداخمة إلى 

نصرية والعقابية ضد الفمسطينييف، وتستند دولة االحتالؿ االسرائيمية في تنفيذ ذلؾ إلى والتمييزية الع

( مف أنظمة الطوارئ ، والتي تمنح الجيش االسرائيمي سمطة إغالؽ المنازؿ الخاصة أو 119المادة )
                                                             

140
 غٌر المحتلة الفلسطٌنٌة األراضً الى المدنٌٌن السكان ونقل االستٌطان أن على أكد الذي 1979 لسنة 446 رقم األمن مجلس قرار.  

 صادرة القرارات من / وهناك مجموعة برمتها وازالتها المستوطنات تفكٌك الى دعا الذي1981 لسنة 465 رقم األمن مجلس وقرار عً،شر

 عدم على وتؤكد المستوطنات، توسٌع أو بناء عن بالتوقف إسرابٌل فٌها تطالب اإلنسان حقوق مجلس و المتحدة األمم لهٌبة العامة الجمعٌة عن

 .17/4/2111 فً المؤرخ 8/2111 رقم اإلنسان حقوق لجنة قرار مثل شرعٌتها
141
 لبناء مشروط وال فوري بوقف إسرابٌل ٌطالب و االستٌطان ضد قرار مشروع 2116 األول كانون/دٌسمبر 24 فً األمن مجلس أقر 

 . الفلسطٌنٌة األراضً فً المستوطنات
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ساكنوه غيرىا مف الممتمكات ، ف ذا اشتبو الجيش اإلسرائيمي بأف ذلؾ المنزؿ أطمؽ منو نار أو حاوؿ 

قرية  536 قامت إسرائيؿ بتدميرارتكاب جريمة ف نيـ يقوموف بيدـ المنزؿ ، ومف نتائج ىدـ البيوت ؛ 

 27وىجرت سكانيا كميًا أو جزئيًا ، ودمرت كذلؾ أكثر مف  1967-1947ومدينة فمسطينية ما بيف 

ؼ وحدة فمسطينية ال11، باإلضافة إلى تدمير 2012وحتى نياية 1967ألؼ منشأة فمسطينية منذ عاـ 

  142سرائيمية.اإلجراء العمميات العسكرية  2008وحتى نياية  2000في قطاع غزة مف عاـ 

باإلضافة الى ىدـ المنازؿ ، ىناؾ سياسة الحرماف مف البناء والتي تتمثؿ بحرماف الفمسطينييف مف 

يطر عمييا و حتى ترميـ البناء ، وخاصة في المناطؽ )ج( التي تسأالحصوؿ عمى رخص البناء 

،  1967راضي المحتمة لعاـ األمف  60كثر مف %أسرائيمية ، وتشكؿ ىذه المناطؽ اإلالحكومة 

وتتداخؿ ىذه السياسة مع سياسة ىدـ المنازؿ ؛ فكالىما وجياف لعممة واحدة تيدؼ الى تيجير 

مبناء أو حتى الفمسطينييف قسرًا ؛ فالصعوبة والتعقيد في حصوؿ المواطنيف الفمسطينييف عمى ترخيص ل

تماميا مستحياًل غالبًا أو شبو إجراءات وضعت ليكوف إىي صعوبة بالغة ومعقدة نتيجة  البيوتلترميـ 

جراءات يتعرض ليا كذلؾ السكاف الفمسطينيوف في مدينة القدس اإلمستحيؿ في أفضؿ األحواؿ ، وىذه 

 المحتمة .

جؿ الحصوؿ عمى أمف  ؛ دارية مسبقةوا  جراءات وشروط مالية إقامت الحكومة اإلسرائيمية بوضع 

و شبو أو االيفاء بيا مستحياًل أجراءات واإلف يكوف العمؿ بيذه الشروط أمف اجؿ و رخصو لمبناء 

جراءات والشروط اإلمستحيؿ بالنسبة لمفمسطيني الذي يرغب في الحصوؿ عمى رخصو لمبناء ، وىذه 

عايير اإلسرائيمية عف طريؽ تقديـ وثائؽ بيع ىي : إثبات الحيازة الشرعية أو الممكية بناء عمى الم

مسّددة ،  ريبةحية رسمية ، وكشوفات ضمسمصّدقة أو وثائؽ إرث ، وشيادات شخصية ، وخرائط 
                                                             

142
 السٌاسات فً الفلسطٌنٌٌن تهجٌر – للسّكان القسري النقل" ، الالجبٌنو المواطنة حقوق لمصادر الفلسطٌنً المركز – بدٌل.  . 

 . 11 ص ، 2114، لحم ،بٌت" اإلسرابٌلٌة
 . 2116انظر اٌضا  : مقالة بعنوان " هدم المنازل الفلسطٌنٌة فً االراضً الفلسطٌنٌة المحتلة " ، 

http://poica.org/2016/02/%D9%87%D8%AF%D9%85 (21/10/2016) 
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ووجود خريطة طوبوغرافية )مساحة( ، ودفع رسـو الرخصة والتي تكوف باىظة جدًا ، وعدـ تعارض 

  143ذلؾ مع المخططات الييكمية اإلسرائيمية .

ف ما يقـو بو االحتالؿ اإلسرائيمي بحؽ السكاف المدنييف الفمسطينييف  مف ىدـ لممنازؿ ألباحث ويرى ا

سباب التيجير القسري بحؽ الفمسطينييف ؛ حيث تواصؿ إسرائيؿ ًا مف أوالحرماف مف البناء ، ُيعتبر سبب

،  سرائيميةإلاىدـ العديد مف منازؿ الفمسطينييف تحت حجج واىية وغير قانونية لخدمة المصالح 

وحرماف الفمسطينييف مف البناء وخاصة في المناطؽ التي ال تخضع لنفوذ دولة فمسطيف ، وذلؾ بيدؼ 

قامة الطرؽ االلتفافية وا  طرد الفمسطينييف مف منازليـ وأراضييـ لبناء المزيد مف المستوطنات اإلسرائيمية 

 .اإلسرائيمية  والقواعد العسكرية

، وذلؾ لضماف عدـ تيجير 144اإلنساف يقضي بحماية الحؽ في السكف إف القانوف الدولي لحقوؽ

ف القانوف الدولي اإلنساني يجّرـ قياـ أطراؼ النزاع المسمح أو دولة االحتالؿ بتدم ير السكاف قسرًا ، وا 

مصادرتيا عمى نحو واسع بشكؿ مقصود وغير مقصود وغير مبّرر  الممتمكات الخاصة أو العامة أو

ف نظاـ المحكمة الجنائية الدولية ابضرورات عسكرية  لدائمة يعتبر تدمير البيوت ال يمكف تجنبيا ، وا 

وقؼ ىدـ ، وىناؾ قرارات صادرة مف مجمس االمف تتمحور حوؿ  عماؿ غير اإلنسانية المجرمةمف األ

ية اضي الفمسطيناألر سرائيمية في اإلولكف إف سياسة اليدـ  ؛145اضي الفمسطينية المحتمةالمنازؿ في األر 

مف اتفاقية  53ساس الضرورات العسكرية و االحتياجات كما جاء في المادة أالمحتمة لـ تكف أبدًا عمى 

ف سياسة ىدـ المنازؿ إبؿ جاءت ألسباب انتقامية غير مبررة ؛ حيث ؛  1949جنيؼ الرابعة لمعاـ 

                                                             
143
 .9 ص ، مرجع سابق" اإلسرابٌلٌة السٌاسات فً الفلسطٌنٌٌن تهجٌر – للسّكان القسري النقل"،  دٌلب.  
144
(  2. )غٌره مع باالشتراك أو بمفرده التملك حق شخص لكل( 1) :"1948 اإلنسان لعام لحقـوق العـالمً ( من اإلعالن17تنص المادة ). 

 تعسفا  " . ملكه من أحد تجرٌد ٌجوز ال
145
(، 2114) -1544 رقم لقرار وفقا   الفلسطٌنٌة المنازل هدم لوقف إسرابٌل المتحدة لألمم  التابع الدولً األمن مجلس دعا، 2114 عامفً  . 

 القٌام بعدم االلتزام سٌما ال و اإلنسانً و الدولً القانون بموجب التزاماتها احترام إلى إسرابٌل دعا األمن مجلس أن ":على القرار ٌنص و
 " . القانون لهذا خالفا   لمنازلا بهدم
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وتيجير الفمسطينييف  الفمسطينية تجري لمسح المنازؿ الفمسطينية لصالح بناء المستوطنات اإلسرائيمية

 146.  قسراً 

 خامسًا : العدوان اإلسرائيمي عم  قطاع غزة 

في  ، تسبب 2014و  2012و  2009و 2008وخاصة أعواـ  العدواف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة

القصؼ اإلسرائيمي لبيوت ف إ؛ حيث تيجير قسري ألعداد كبيرة مف الفمسطينييف في قطاع غزة 

ع غزة وما صاحبو مف قتؿ ودمار ، واألساليب التحذيرية التي استخدميا في قطا المدنييف السكاف

االحتالؿ والتي يطالب فييا السكاف بمغادرة منازليـ مف أجؿ قصؼ منطقة ما في القطاع ، فأف ذلؾ 

ُيعد مف السياسات الحربية المعتمدة مف قبؿ االحتالؿ اإلسرائيمي ، والتي بدورىا تؤدي بشكؿ غير 

  147القسري بحؽ الفمسطينييف في قطاع غزة . شرعي لمتيجير

خير عمى قطاع غزة ، كاف يستخدـ أسموب تحذير األنالحظ أف االحتالؿ اإلسرائيمي أثناء فترة عدوانو 

سكاف القطاع مف أنو سوؼ يكوف ىناؾ قصؼ مف قبؿ المدافع العسكرية والطائرات اإلسرائيمية ، 

لناس في قطاع غزة المعرضيف لخطر القصؼ إلى مغادرة كراه اوا  جبار إوالذي بدوره كاف يؤدي إلى 

 منازليـ ، وُيعتبر ذلؾ بحد ذاتو تيجير قسري بحؽ السكاف الفمسطينييف في القطاع .

الفمسطينييف الذيف اتخذوا قرارًا بمغادرة بيوتيـ بالرغـ مف عدـ تمقييـ أي  فإليس ىذا فحسب ؛ حيث و 

ؼ كامؿ بيوتيـ أو ئيمي أثناء العدواف عمى القطاع ، وتـ قصرسائؿ تحذيرية مف قوات االحتالؿ اإلسرا

و لـ يتـ قصؼ بيوتيـ ، ف ف مغادرتيـ لمنازليـ يندرج تحت الظروؼ الصعبة أجزء مف بيوتيـ 

المصاحبة لمعدواف اإلسرائيمي عمى القطاع ، ونتيجة الخوؼ الذي سيطر عمييـ بسبب ما يرتكبو 
                                                             

146
 تتعلق منقولة أو ثابتة خاصة ممتلكات أي تدمر أن االحتالل دولة على ٌحظر‘ :" 1949 عامل الرابعة جنٌف اتفاقٌة من( 53) .تنص المادة  

 هذا حتما   تقتضً الحربٌة العملٌات كانت إذا إال التعاونٌة، أو االجتماعٌة المنظمات أو العامة، السلطات أو بالدولة أو جماعات، أو بأفراد
 " . التدمٌر

147
 ، انظر : 2114 ،"  غزة قطاع فً الحدودٌة المناطق من جماعً نزوح"  ، غزة فً الفلسطٌنٌٌن تهجٌر جرٌمة.  

http://www.badil.org/ar/publications-ar/periodicals-ar.html (21/10/2016) 
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كبيرة مف سكاف القطاع مف منازليـ إلى مناطؽ أخرى في  لتيجير أعداد أدى والذياالحتالؿ ، 

 القطاع.

نالحظ كذلؾ أف قوات االحتالؿ اإلسرائيمي وباستخدامو ألسموب التحذير؛ سواء عف طريؽ المنشورات 

قاءىا بواسطة الطائرات الحربية اإلسرائيمية بشكؿ عشوائي ، والمكالمات الياتفية مف قبؿ إلالتي يتـ 

طالؽ صواريخ قوات االحتالؿ  إلى السكاف الفمسطينييف في قطاع غزة مف أجؿ إخالء منازليـ ، وا 

تحذيرية غير متفجرة لضرب أسطح منازؿ السكاف الفمسطينييف في قطاع غزة ، وذلؾ كتحذير لمسكاف 

 اً مف أجؿ إخالء منازليـ ، كما حصؿ في الحرب األخيرة عمى قطاع غزة  ، والتي ُتعتبر جميعيا سبب

 ب التيجير القسري بحؽ السكاف الفمسطينييف في قطاع غزة .مف أسبا

إف العدواف اإلسرائيمي الذي حصؿ في قطاع غزة في فترات زمنية مختمفة، مف قتؿ ودمار وما صاحبو 

مف ترويع وتخويؼ بحؽ السكاف الفمسطينييف في قطاع غزة نتيجة ىذا العدواف اإلسرائيمي عمى 

عداد كبيرة مف سكاف القطاع إلى مناطؽ متفرقة داخؿ قطاع غزة أو أدى إلى تيجير قسري أل ؛القطاع

،  1949، وىذا مخالؼ لقواعد القانوف الدولي اإلنساني مثؿ اتفاقيات جنيؼ لعاـ  حتى خارج القطاع

، التي نصت عمى عدـ جواز القياـ بفعؿ التيجير القسري ،  1977ضافييف لعاـ وتوكولييا اإلوبر 

بو االحتالؿ اإلسرائيمي في قطاع غزة مف مجازر وقتؿ وتدمير وترىيب بحؽ وكذلؾ ُيعتبر ما قاـ 

الذي بدوره أدى الى تيجير قسري ألعداد كبيرة  مف الفمسطينييف السكاف الفمسطينييف في قطاع غزة ، و 

في القطاع  ، ىو جريمة ضد اإلنسانية وجريمة حرب ، وذلؾ استنادًا لمنظاـ األساسي لممحكمة 

 الجنائية الدولية الدائمة .
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  ستخداميااسادسًا : ملادرة ايراضي والحرمان من 

يطرة عمى مساحة كبيرة مف األراضي الفمسطينية ، والعمؿ عمى الس سياسةاالحتالؿ اإلسرائيمي  يستخدـ

إفراغ ىذه االراضي مف السكاف الفمسطينييف المتواجديف عمييا، ف ف األراضي الفمسطينية التي تمت 

نيا منطقة عسكرية مغمقة أو محمية أعالف عنيا عمى اإلمصادرتيا بسبب الجدار ، وكذلؾ التي تـ 

مطرؽ والمنفعة العامة ، واألراضي الممموكة لغائبيف والتي توضع في طبيعية أو منطقة مخصصة ل

إسرائيمية أو  أراضٍ و بادعاء ممكيتيا ألفراد إسرائيمييف أو دائرة أتصرؼ حارس أمالؾ الغائبيف 

الصندوؽ القومي اإلسرائيمي ، ف ف اليدؼ مف ىذه السياسات ىي تيجير الفمسطينييف قسرًا، وكذلؾ 

 األراضي والحرماف مف استخداميا.السيطرة عمى ىذه 

   148وغايات دولة االحتالؿ اإلسرائيمي مف المصادرة ىي :

 حصر الفمسطينييف ومنع توسعيـ وتطورىـ. •

 236حوالي  1967إقامة المستعمرات اإلسرائيمية وتوسيعيا . يوجد في األرض المحتمة عاـ  •

 مستعمرة .

وتـ  1967حتمت عاـ ا منو مقاـ عمى أرضٍ  85%إقامة جدار الفصؿ العنصري ، حيث أكثر مف  •

 ف .اآلراضي الضفة الغربية حتى أتقريبًا مف  10فعميًا ضـ %

 مد الطرؽ العرضية وااللتفافية لخدمة المستعمرات . •

إنشاء مناطؽ أمنية ) مغمقة أو عازلة أو محرمة ( : وىي عادة مناطؽ تحيط بالمستعمرات أو تفصؿ  •

 ـ أو تقطع التواصؿ الجغرافي والديمغرافي .الفمسطينييف عف بعضي

                                                             
148
 ، انظر : 2115" ، 1967صادرة فً األراضً الفلسطٌنٌة المحتلة بعد الموسوعة الفلسطٌنٌة ، " النسف والم.  

          27/10/2016) )http://www.palestinapedia.net/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%81 

 .5 ص ، سابق مرجع" اإلسرابٌلٌة السٌاسات فً الفلسطٌنٌٌن تهجٌر – للسّكان القسري قلالن" ، بدٌلمركز  انظر اٌضا  :    

http://www.palestinapedia.net/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%81
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ثرية أو لممصمحة العامة ( لغرض تقييد االمتداد أتخصيص مناطؽ محمية ) مناطؽ خضراء  •

 الفمسطيني .

 السيطرة عمى الموارد المختمفة وأىميا المائية وحصر االنتفاع بيا لمييود اإلسرائيمييف . •

بشكؿ و  ف ف إسرائيؿ تسعى ؛مصادرة األراضي الفمسطينية  مف بالنظر إلى ىذه الغايات اإلسرائيمية

 ىو واألخيروؿ األساليب وطرؽ مختمفة ىدفيا أباستخداـ  ؛مصادرة األراضي الفمسطينية إلى مستمر 

وبالتالي مصادرة ىذه  ؛اضي التي تعود ممكيتيا لمفمسطينييف األر وضع اإلسرائيمييف يدىـ عمى ىذه 

إلسرائيمي ، وحرماف الفمسطينييف مف الوصوؿ إلييا واالستفادة منيا سواء راضي لمصمحة االحتالؿ ااأل

ييجرونيا قسرًا بسبب السياسة  األراضيكميا عوامؿ تجعؿ سكاف ىذه  ؛و البناء أفي الزراعة 

، والذي ُيعتبر بحد ذاتو انتياؾ صريح  اإلسرائيمية مف مصادرة ىذه األراضي والحرماف مف استخداميا

ؿ عدـ القياـ باالستيالء عمى القانوف الدولي اإلنساني ؛ حيث يجب عمى دولة االحتال وواضح لقواعد

إلنساني ، وقامت سرائيؿ خالفت بذلؾ قواعد القانوف الدولي اإال إف إ149راضي الخاضعة الحتالليا،األ

ارد ، والسيطرة عمى المو راضي الفمسطينية ، بيدؼ بناء المستوطنات اإلسرائيمية بالسيطرة عمى األ

يجة الطبيعية ، وحصر االنتفاع بيا لإلسرائيمييف ، والتي بدورىا تؤدي الى ىجرة الفمسطينييف قسرًا نت

لييا مف قبؿ االحتالؿ إاضي الفمسطينية والحرماف مف الوصوؿ السيطرة اإلسرائيمية عمى األر 

 . اإلسرائيمي

مفة أدت إلى تيجير السكاف ، تبيف لنا أف السياسات اإلسرائيمية المختوفي نياية ىذا المطمب

الفمسطينييف قسرًا مف أراضييـ ومنازليـ ، وذلؾ عف طريؽ مصادرة األراضي والحرماف مف الوصوؿ 

الييا ، والجدار العازؿ ، واالستيطاف ، وىدـ المنازؿ والحرماف مف البناء والعدواف اإلسرائيمي عمى 

                                                             
149
(. الرابعة جٌنٌف التفاقٌة 49 بند) باحتاللها قامت التً المناطق الى مواطنٌها نقل من المحتلة الدولة ٌمنع نسانًاإل الدولً القانون . 

 ضرورٌة تغٌرات باستثناء المحتلة، راضًاأل فً دابمة ٌراتٌتغ جراءإ من المحتلة الدولة منع على" هاج" انظمة تنص ذلك الى باإلضافة
 .المحلٌٌن السكان لصالح وأ عسكرٌة لحاجات
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ت اإلسرائيمية العنصرية ضد السكاف قطاع غزة، والحرماف مف الموارد الطبيعية ، والتشريعا

جراءات والسياسات اإلسرائيمية التي الفمسطينييف؛ حيث ما زاؿ الشعب الفمسطيني يعاني مف ىذه اإل

 اً راضييـ ومنازليـ ، والذي ُيعتبر بحد ذاتو انتياكأتيدؼ إلى تيجير السكاف الفمسطينييف قسرًا مف 

،  1949عة لعاـ التفاقيات الدولية مثؿ اتفاقية جنيؼ الرابلقواعد القانوف الدولي اإلنساني ول اً واضح

، عد القانوف الدولي لحقوؽ اإلنسافلقوا  اً واضح اً ، وكذلؾ انتياك 1977ضافييف لعاـ والبروتوكوليف اإل

عف طريؽ استخداـ ىذه السياسات المختمفة لتيجير الفمسطينييف  يف ما يقـو بو االحتالؿ اإلسرائيموأ

 وفقًا لمنظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولية الدائمة . ؛ة ضد اإلنسانية وجريمة حرب قسرًا ىو جريم
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 التيجير القسري لمفمسطينيين في مدينة القدس : اللانيالمطمب 

 ؛ىميػة دينيػًا واقتصػاديًا وأكثرىػا أ ،ُتعتبر مدينة القدس مف أكبر مدف فمسػطيف التاريخيػة مسػاحًة وسػكانًا 

 ،الييوديػة  ،المسػيحية ،عتبر مدينة مقدسػة عنػد أتبػاع الػديانات السػماوية الػثالث وىػي : اإلسػالـ حيث ت

إعػػالف اسػػتقالؿ كمػػا ورد فػػي وثيقػػة  ،ويعتبرىػػا العػػرب والفمسػػطينيوف عاصػػمة دولػػة فمسػػطيف المسػػتقبمية 

قامػػت حيػػث  ؛سػػرائيؿ فتعتبرىػػا عاصػػمتيا الموحػػدة إمػػا أ ، 1988التػػي تمػػت فػػي الجزائػػر عػػاـ  فمسػػطيف

ولكػػف األمػػـ  ، 1967والػػذي احتمتػػو بعػػد حػػرب ، 1980سػػرائيؿ بضػػـ الجػػزء الشػػرقي مػػف المدينػػة عػػاـ إ

حيػث تعتبػر القػدس الشػرقية جػزء مػف  ؛عاصػمة إلسػرائيؿ كبالقػدس  افالمتحدة والمجتمع الدولي ال يعترف

 . األراضي الفمسطينية

ليػػػا لمجػػػزء ائيؿ عمػػػى غربػػػي القػػػدس واحتالسػػػنتكمـ فػػػي الفػػػرع األوؿ عػػػف سػػػيطرة إسػػػر  ،فػػػي ىػػػذا المطمػػػب 

جػػػػػراءات االسػػػػػرائيمية بحػػػػػؽ السػػػػػكاف أمػػػػػا فػػػػػي الفػػػػػرع الثػػػػػاني سػػػػػنتكمـ عػػػػػف اإل ، الشػػػػػرقي لمدينػػػػػة القػػػػػدس

 .في القدس المحتمة  الفمسطينييف

 الفرع ايول : سيطرة إسرائيل عم  غربي القدس واحتالليا لمجزء الشرقي لمدينة القدس

القػػدس  مدينػػة حيػػث تػػـ وضػػع ؛ 1947عػػاـ  181مػػـ المتحػػدة قػػرار رقػػـ صػػدرت الجمعيػػة العموميػػة لألأ

 القػدس وحػدد القػرار حػدود القػدس الدوليػة كالتػالي : الحػدود البمديػة لمدينػة ،دارة دوليػة واحييا تحت إضو 

وعػػيف كػػاـر  ،وأبػػو ديػػس أقصػػاىا جنوبػػًا  ، بحيػػث تكػػوف شػػعفاط أقصػػاىا شػػماالً  ؛والقػػرى المحيطػػة بيػػا 

وقامػػت بطػػرد جميػػع السػػكاف العػػرب مػػف  ،؛ إال أف العصػػابات الصػػييونية لػػـ تأبػػو بػػالقرار أقصػػاىا غربػػًا 

 ،رىػػاب ضػػد الفمسػػطينييف ومارسػػت كػػؿ أنػػواع العنػػؼ واإل ، 1948حػػداث حػػرب لغربيػػة أثنػػاء أالقػػدس ا

التػي تبعػد عػف الطػرؼ الغربػي لمقػدس  (ـ 1948نيسػاف  9ديػر ياسػيف فػي  مجػزرةولعػؿ أدؿ عمػى ذلػؾ 

وقػد نقػؿ  ،تؿ في ىذه المجزرة عػدد مػف الرجػاؿ والنسػاء واألطفػاؿ والشػيوخ حيث قُ ؛ فقط ( ميؿ ونصؼ 
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الرعػػب  ةأثنػػاء الحػرب إعػالف " تػػذكروا ديػر ياسػػيف " إلثػار  وتكػراراً  عػف راديػو العصػػابات الصػييونية مػػراراً 

 150. ارىـ عمى ترؾ ديارىـفي نفوس الفمسطينييف إلجب

نايػػة برفاىيػػة السػػكاف، ورفػػع مسػػتوى حيػػاتيـ المعيشػػي إلػػى مسػػتوى األمػػـ المتحػػدة بالع إسػػرائيؿ ووعػػدت

اليػدؼ اإلسػرائيمي مػف االحػتالؿ  فحيػث إ ؛ثبتػت عكػس ذلػؾ أولكف الوقائع  ، في إسرائيؿ دالحياة السائ

قػرارًا ضػمت  11/6/1967أصدرت الحكومة اإلسرائيمية فػي حيث  ،تيويد القدس بشطرييا المحتميفىو 

 1967حزيػػراف  28و 27وأصػػدرت الكنيسػػت ووزيػػر الداخميػػة فػػي  ،ا فييػػا القػػدسفيػػو الضػػفة الغربيػػة بمػػ

وبػػػدأت  ،1948عػػػدة قػػػرارات جعمػػػت القػػػدس الشػػػرقية جػػػزءًا ال يتجػػػزأ مػػػف القػػػدس الغربيػػػة المحتمػػػة عػػػاـ 

تيجيػػر سػػكانيا ل إسػػرائيؿ عمػػى الفػػور بتغييػػر معػػالـ القػػدس العربيػػة لتيويػػدىا وخمػػؽ حقػػائؽ عمػػى األرض

وسمسػمة مػف المسػتعمرات  ،وبنػاء األحيػاء والمسػتعمرات الييوديػة  ،مير األحيػاء العربيػة تػدو   ،المقدسييف

 151التي تحيط بيا مف جميع الجيات، وتحويؿ سكانيا العرب إلى أقمية.

واحتالليػػا لمجػػزء الشػػرقي لمدينػػة القػػدس عػػاـ  ، 1948القػػدس عػػاـ  يسػػرائيمية عمػػى غربػػالسػيطرة اإل أدت

 مسطينييف قسرًا بشكؿ كبير مف المناطؽ التػي سػيطرت عمييػا والتػي احتمتيػالى ىجرة السكاف الفإ 1967

راضػييـ بحػؽ المقدسػييف إلجبػارىـ عمػى تػرؾ أسػاليب ؛ حيث مارست إسرائيؿ آنذاؾ إجػراءات وأ إسرائيؿ

حيػاء والمنػاطؽ الموجػودة فػي القػدس مػف سػكانيا ألكبر عػدد ممكػف مػف اوالعمؿ عمى تفري  أ ،ومنازليـ 

 ف .الفمسطينيي

وفػػي أعقػػاب  ، 1993منػػذ اليػػـو األوؿ الحػػتالؿ إسػػرائيؿ لمجػػزء الشػػرقي مػػف مدينػػة القػػدس وحتػػى عػػاـ 

الذي نصت الفقرة الثانية مػف المػادة  ، 1993/9/13توقيع إعالف المبادئ الفمسطيني اإلسرائيمي بتاريخ 

                                                             
150
، سلسلة العلوم اإلنسانٌة  ،" األبعاد السٌاسٌة واألمنٌة لالستٌطان فً القدس ووضعٌتها القانونٌة "  ،مجلة جامعة األزهر فً غزة .  

 . 9 ص ، 1عدد  ،2111
151
 ، انظر: 6 ص ،  2114 ، الوطن دنٌا موقع ،"  الموحدة عاصمتها وإعالنها العربٌة القدس لمدٌنة إسرابٌل احتالل"  ، حسٌن غازي. د.  

http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2014/11/15/619123.html(29/10/2016)   

http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2014/11/15/619123.html(29/10/2016)
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2014/11/15/619123.html(29/10/2016)
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ة ال تتعػدى بدايػة خػالؿ فتػر  ،الخامسة منو بأف القدس سوؼ تكوف محاًل لمتفػاوض عمػى وضػعيا النيػائي

شػرعت إسػرائيؿ باتخػاذ سمسػمة مػف ولكػف  ،العاـ الثالث مف المرحمػة االنتقاليػة  لمحكػـ الػذاتي الفمسػطيني 

 ،والقػػػانوف الػػػدولي اإلنسػػػاني  ،اإلجػػػراءات بحػػػؽ المدينػػػة وسػػػكانيا منتيكػػػة بػػػذلؾ قواعػػػد القػػػانوف الػػػدولي 

 152وقانوف حقوؽ اإلنساف.

 ائيمية بحق الفمسطينيين في القدس المحتمةسر اإلجراءات اإلالفرع اللاني : 

تيجيػر المقدسػييف قسػرًا مػف القػدس إلػى سرائيمي عمػى القيػاـ بػ جراءات تيػدؼ تعمؿ سمطات االحتالؿ اإل

 ،إسػػػرائيمية لتشػػػتيت األسػػػر المقدسػػػيةإلجػػػراءات واسػػػاليب  حيػػػث يتعػػػرض السػػػكاف المقدسػػػيوف ؛المحتمػػػة 

والعمػؿ عمػى تػدني المسػتوى  ،زمة لممارسة حياتيـ الطبيعية متطمبات الحياة الالوحرماف المقدسييف مف 

 ،والحؽ فػي التعمػيـ ،في القدس  اإلقامةمانيـ مف حقوقيـ المتعمقة في حؽ وحر  ،االقتصادي لممقدسييف 

وغيرىػا مػف  ،والسػكف والبنػاء  ،وتمقي الخدمات الصحية واالجتماعيػة  ،والعيش في مدينة القدس بكرامة 

المقدسييف سواء بالحرماف منيػا  ماـحتالؿ بوضع معوقات ليذه االمور أحيث يقـو اال ؛الحقوؽ األخرى 

سػػػػر المقدسػػػػية فاليػػػػدؼ األساسػػػػي مػػػػف ىػػػػذه اإلجػػػػراءات ىػػػػو تشػػػػتيت األ ؛أو صػػػػعوبة الحصػػػػوؿ عمييػػػػا 

 وتيجيرىـ قسرًا مف القدس .

مػػػف أجػػػؿ  ،حقػػػوقيـ  تجػػػاه المقدسػػػييف والتػػػي تنتيػػػؾ يةإلجػػػراءات التػػػي تقػػػـو بيػػػا الحكومػػػة اإلسػػػرائيمإف ا

 ؛جػػؿ تفريػػ  القػػدس بكافػػة الوسػػائؿ مػػف سػػكانيا الفمسػػطينييف مػػف أو  ،جبػػارىـ عمػػى الرحيػػؿ مػػف القػػدس إ

ىػػػي عمػػػى النحػػػو  ضػػػد المقدسػػػييف بعيػػػا حكومػػػة االحػػػتالؿ االسػػػرائيميالتػػػي تت اإلجػػػراءات ف ىػػػذهحيػػػث إ

 :اآلتي

                                                             
152
 ،"  فٌها اإلنسان لحقوق اإلسرابٌلٌة واالنتهاكات للمدٌنة القانونً للمركز دراسة"  الدولً والقانون القدس : الدوٌك القدس موسى. د.  

 . 9ص ، مرجع سابق
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لػػػى االعتقػػػاد القائػػػؿ إف قامػػػة التػػػي تطبقيػػػا إسػػػرائيؿ إسػػػحب اإل سياسػػػة تسػػػتندقامػػػة : سػػػحب اإل-1

مػػػا تعتبػػػره  بسػػػيولة إلػػػى خػػػارج يمكػػػف تػػػرحيميـميػػػاجريف أجانػػػب  الفمسػػػطينييف فػػػي القػػػدس ليسػػػوا إال

بػيف العػػرب  1967فػي حػرب  فبعػد أف احتمػت إسػرائيؿ القػدس الشػرقية ، اإلقميميػةإسػرائيؿ سػيادَتيا 

سػػرائيؿ وضػػمتيا بشػػكؿ غيػػر قػػانوني  "مقيمػػيف" فػػي إسػػرائيؿ ال، اعتبػػرت المقدسػػييف الفمسػػطينييف  وا 

ة مػػف غيػػر الييػػود إلػػػى اإلسػػرائيمي ، لتجنػػب إضػػافة أعػػداٍد كبيػػر  يحػػؽ ليػػـ التصػػويت فػػي البرلمػػاف

 مواطنييا . 

مبتكػػرة لسػػحب ىػػذ  وسػػائؿ ،مػػع مػػرور الوقػػت، طػػّورت وزارة الداخميػػة بموافقػػة المحكمػػة العميػػا اإلسػػرائيمية 

وُجميػا بعػد  ، 1967إقامة في القدس منذ العػاـ  14000نتيجة لذلؾ  ُسحبت أكثر مف  الوضع اليش ،

 153ـ التي انطمقت في مطمع التسعينات.عممية السالبما يسمى 

     الػػػذي تتبعػػػو الحكومػػػة اإلسػػػرائيمية سياسػػػة مػػػف  اإلقامػػػةأو سػػػحب  ُيعتبػػػر أسػػػموب الحرمػػػاف مػػػف اإلقامػػػة

سػػػحب والحرمػػػاف مػػػف ال سياسػػػات التيجيػػػر القسػػػري لمسػػػكاف الفمسػػػطينييف  فػػػي مدينػػػة القػػػدس ؛ حيػػػث إف

اإلقامػػة أو وضػػع العراقيػػؿ أمػػاـ تسػػجيؿ االطفػػاؿ ، والحرمػػاف مػػف لػػـ الشػػمؿ ، واإلعاقػػة فػػي تغييػػر مكػػاف 

، اليػدؼ منيػا ىػو فػي مدينػة القػدس المحتمػة مػاـ األسػرة الفمسػطينية أاإلقامة ، كميا عوائػؽ تعيػؽ الحيػاة 

 154قسرًا .تيجير السكاف الفمسطينييف 

بموجبػػػو لػػػذي اعتبػػػروا ، وا155، الػػػذي طبػػػؽ عمػػػى سػػػكاف القػػػدس1952لعػػػاـسػػػرائيؿ قػػػانوف الػػػدخوؿ إل فإ

مقيميف بتصريح ىوية تتيح ليـ السكف والعمؿ، وذلؾ عمى غرار أي أجنبي مقيـ في القدس ويحمؿ ىػذه 

                                                             
153
، انظر  2-3ص  ، 2016 ،شبكة السٌاسات الفلسطٌنٌة  –شبكة ال ،"أسلوب إسرابٌلً جدٌد وخطٌر لترحٌل المقدسٌٌن "  :د. منٌر نسٌبة .  

: 

https://al-shabaka.org/commentaries (1/11/2016) 
154
بشأن" معالجة قضاٌا المقٌمٌٌن غٌر القانونٌٌن فً إسرابٌل، وسٌاسة لم  1813اتخذت الحكومة االسرابٌلٌة القرار رقم  2112.فً ماٌو 

افرادها فلسطٌنً أو من اصل فلسطٌنً أو من الضفة الغربٌة " حٌث نص هذا القرار على عدم سرٌان الشمل للعابالت التً ٌكون أحد 
ة اجراءات منح المواطنة أو اإلقامة الدابمة لشركاء حٌاه الذٌن بحوزتهم اقامة دابمة على ذو االصول الفلسطٌنٌة أو الذٌن بحوزتهم مواطن

 راضً الفلسطٌنٌة المحتلة .إسرابٌلٌة، وعلى السكان الفلسطٌنٌٌن فً األ
155
 1967: منحت السلطات اإلسرابٌلٌة "حق االقامة الدابمة" للفلسطٌنٌٌن الذٌن تواجدوا فً القدس عام 1952قانون الدخول إلسرابٌل عام .  

 وهذا ،ولٌسوا مواطنٌن سرابٌل بر المقدسٌون بمثابة مقٌمون فً إواعتُ  ، 1952وفقا  لما هو منصوص علٌه فً قانون الدخول إلسرابٌل لعام 

ووفقا  لما ٌملٌه  ،جانب القادمٌن من الخارج ، مثلهم مثل المواطنٌن األسرابٌل قوق دابمة كما تملٌه االقامة فً إاألمر ال ٌترتب علٌه أٌة ح

 . 1952قانون 
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"مركػز الحيػاة" الػذي  يسػمىمػا ليويػات، يتمثػؿ فيضيؼ معيار جديد لسػحب ااُ  1988عاـ  ، وفي اليوية

حيػث يقضػي بسػحب ىويػة المقدسػي إذا نقػؿ مركػز حياتػو إلػى  ؛مف الغموض في التعريؼيكتنفو الكثير 

، سػػمحت  وفػػي التطبيػػؽ 156،خػػارج الحػػدود البمديػػة لممدينػػة بمػػا يشػػمؿ الضػػفة والقطػػاع لمػػدة سػػبع سػػنوات

بالسػػفر إلػػى الػػدوؿ العربيػػة عػػف  وسػػواىـ مػػف المنػػاطؽ المحتمػػةات اإلسػػرائيمية لمسػػكاف المقدسػػييف السػػمط

 ، أو السػػفر إلػػى الخػػارج عػػف طريػػؽ مطػػار المػػد، وذلػػؾ عمػػى أمػػؿ أال يعػػودوا إلػػى مػػوطنيـ ألردفيػػؽ اطر 

وكانت مػدة تصػريح الخػروج عبػر الجسػور مػع األردف ثػالث سػنوات، أمػا الخػروج مػف مطػار المػد، فكػاف 

، ومػػػدتيا سػػػػنة  التػػػي تصػػػػدرىا وزارة الداخميػػػة اإلسػػػػرائيمية (ي سػػػػييػػػتـ بواسػػػطة وثيقػػػػة سػػػفر )اؿ سػػػػي بػػػ

 157.احدةو 

؛ ىو () سحب اليويات الزرقاءقامات حؽ المقدسييف فيما يتعمؽ بسحب اإلسرائيمية بجراءات اإلإف اإل

بشكؿ  ـجبارىوا   ، القدس مدينة قامة والعيش فيفي اإل ـانتياؾ حقيإلى ساسي أجراء ييدؼ بشكؿ إ

عمدت  ، 1967ومنذ احتالؿ اسرائيؿ لشرؽ القدس عاـ ،قسري لميجرة مف مدينة القدس المحتمة 

وذلؾ  ،حياء شرؽ القدس بشكؿ متزايد مف المقدسييف وتفري  أ ،تيويد القدس إلى سرائيمية القوات اإل

يعانوف مف  الذي ما زاؿ المقدسيوف ،قامة لممقدسييف بحرمانيـ مف حؽ اإلقامة عف طريؽ سحب اإل

 .جراء المتعسؼ مف قبؿ االحتالؿ اإلسرائيمياإلىذا 

و و/أ مػػف البنػػػاء المقدسػػييف حرمػػافف البنػػاء : سياسػػة ىػػدـ المنػػػازؿ و مػػاف مػػػىػػدـ المنػػازؿ والحر -2

ىي سياسػة مػف سياسػات االحػتالؿ  ،في مدينة القدس   لمبناءمى ترخيص الحرماف مف الحصوؿ ع

                                                             
156
 من المقدسٌة الهوٌة سحب أوالهما اساسٌٌن، موضوعٌن ٌتمحور حول القرار موضوع: " 282/88.قرار المحكمة العلٌا االسرابٌلٌة رقم  

 التً القضاٌا اولى هً هذه ان تجدر امرٌكٌة، جنسٌة على وحاصل المتحدة الوالٌات فً ٌعٌش مقدسً مواطن وهو عوض مبارك الملتمس
 ٌحملون جانباال من كغٌرهم المقدسٌٌن المضمار اعتبار هذا فً المحكمة وقررت المقدسٌٌن، من الهوٌات سحب الى المحكمة فٌها تتطرق
 قرار تثبٌت المحكمة قررت كما أخرى، أحوال فً حتى أو القانون فً علٌها المنصوص االحول فً سحبها الممكن من دابمة هوٌة بطاقة
 سٌاسٌة بنشاطات للقٌام مكوثه ٌستغل قانونٌة، غٌر بصورة اسرابٌل فً ٌمكث والذي الملتمس، ان بسبب اسرابٌل من الملتمس بإبعاد الدولة
 لٌس من بأن ٌقضً الذي الداخلٌة وزٌر موقف تبنت المحكمة. غزة وقطاع الغربٌة الضفة منطقة على اسرابٌل سٌطرة ضد ومكثفة علنٌة
 إسرابٌل " . من طرده ٌمكن – الدولة مصالح ضد وٌعمل شرعٌة غٌر بصورة بها وموجود اسرابٌلٌا مواطنا

157
 . 2111 ،"السٌاسة اإلسرابٌلٌة إزاء أهالً القدس"،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطٌنٌة  -وفا.  

 http://www.wafainfo.ps (1/11/2016)          
 
 

http://www.wafainfo.ps/
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سػرائيمية فػي تيجيػر وىػذا مػا يبػرر الوسػيمة اإل ،حقيـ في السػكف  سرائيمي لحرماف المقدسييف مفاإل

و منيػة أالمقدسػييف بيػدـ منػازليـ تحػت حجػج أة ىػذه السياسػة الممنيجػة تجػاه المقدسييف قسػرًا نتيجػ

 أو محاذيػػة لمجػػدار أو البنػػاء فػػي منػػاطؽ خضػػراء أو محميػػة طبيعيػػةمنػػاطؽ أو البنػػاء فػػي داريػػة إ

جػؿ الحصػوؿ عمػى رخصػة لبنػاء لعػدـ اكتمػاؿ حصػوليـ عمػى األوراؽ الالزمػة مػف أوحرمانيـ مػف ا

سػػرائيمية لمعقػػدة التػي تقػػـو بيػا السػػمطات اإلجػػراءات اصػوؿ عمييػػا نتيجػة اإلأو اسػػتحالة الح ،لمبنػاء 

 تجاه المقدسييف.

 ( مػف ىػذا القػانوف ) الفصػؿ الخػامس1965158سرائيؿ فػي تطبيػؽ قػانوف البنػاء االسػرائيمي لسػنةشرعت إ

ى والتػي تفتقػر إلػ ،بحث تمنع إصدار رخص البناء لممناطؽ غير المخصصة لمبناء  ؛عمى شرؽ القدس 

فػػػ ف التخطػػػيط  وبالتػػػاليعػػػادة التصػػػنيؼ ، مػػػي أو تمػػػؾ التػػػي لػػػـ تسػػػتكمؿ عمميػػػة إمخطػػػط عمرانػػػي ىيك

 159.مدينة القدسالعمراني الييكمي ىو جزء ال يتجزأ مف عممية نزع الشرعية عف البناء الفمسطيني في 

الراضػػي الممموكػػة لمفمسػػطينييف مػػف االحػػتالؿ سياسػػة مصػػادرة ا ـديسػػتخراضػػي : مصػػادر األ -3

تيمػػيش وجػػود وبالتػػالي  ،سػػرائيمية فػػي مدينػػة القػػدس ع النطػػاؽ الجغرافػػي لممسػػتوطنات اإلؿ توسػػيجػػأ

؛ تػرحيميـ قسػرًا مػف مدينػة القػدس  مػف أجػؿ ،الفمسطينييف في ىذه المدينػة وتضػييؽ الخنػاؽ عمػييـ 

كبػر لسػيطرة عمػى أراضػي واحكومة االحتالؿ اإلسرائيمي وسائؿ متعددة  لمصػادر األ ستخدـتحيث 

عػداد كبيػرة تػـ مصػادرة أ ، 1967فمنػذ احػتالؿ القػدس عػاـ ،القػدس  مدينػة راضػيدر ممكف مػف أق

                                                             
158
 ،"امةالع للمنفعة" واستمالكها األرض على المحتل سٌطرة لفرض كأداة والبناء التخطٌط قانون : ٌستخدم  1965قانون البناء االسرابٌلً .  

 علٌهـا، اإلسرابٌلٌة القوانٌن وتطبٌق الشرقٌة القدس ضم وبحكم. بناء عـلـى رخص بالحصول الراغبٌن العرب أمام الكثٌرة المعوقات ٌضع إذ

 والبناء التنظٌم سلطة لكن. 1965 لعام التخطـٌـط والبناء قانون لمقتضٌات وفقا   بناء رخصة على الحصول الفلسطٌنٌٌن على بـات ٌتعٌن

 ٌفضً مما بناء إصـدار رخصة عدم على اإلمكان قدر بالعمل وذلك ضدهم، التمٌٌز فً الواسعة تسـتـخـدم صالحٌاتها عنها المنبثقة واللجان
 القدس . فً الفلسطٌنً والسكانً العمرانً النمو لتقٌٌد

 .3ص  ، 2013الثانً  كانون ، 1العدد  ،سلسلة النشرات التوعوٌة  ، "البناء فً القدس " إجراءات وتعقٌد  -
159
 .115 ص ،مرجع سابق ، " للفلسطٌنٌٌن القسري والتهجٌر لألرض اإلسرابٌلً النهب " ، بدٌل.  
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لمفمسػػػطينييف فػػػي مدينػػػة القػػػدس ، والػػػذي ُيعتبػػػر بحػػػد ذاتػػػو انتيػػػاؾ واضػػػح  الممموكػػػة مػػػف االراضػػػي

 160لقواعد القانوف الدولي اإلنساني .

قػد تكػوف تحػػت  ، تالؿ اإلسػػرائيميمػػف قبػؿ دولػة االحػ الفمسػطينية فػػي شػرؽ القػدس ألراضػيامصػادرة إف 

بػػدأت اسػػرائيؿ  ، 1967حيػػث فػػي أعقػػاب ضػػـ شػػرؽ القػػدس عػػاـ  ؛ذريعػػة المصػػادرة لممصػػمحة العامػػة 

يا كمسػػاحات مثػػؿ مصػػادرة االرض لتخصيصػػ بمصػػادرة االراضػػي بذريعػػة اسػػتخداميا لممصػػمحة العامػػة

ف نظػػػػػاـ االسػػػػػتمالؾ أل، و اإلسػػػػػرائيمية ممػػػػػدارس خضػػػػػراء او لمطرقػػػػػات او ل  1943لعػػػػػاـغػػػػػراض عامػػػػػة ا 

نظػاـ مػف قبػؿ العديػديف باعتبػاره لػى ىػذا الوينظر إ ،وتعديالتو ذات الصمة ىي المفتاح ليذه الممارسات 

مػػا  ت مصػػادرة مػػت ، 1999نػػو بحمػػوؿ عػػاـ حيػػث إ ؛راضػػي لمصػػادرة األ فػػي إسػػرائيؿ لقػػانوف الرئيسػػيا

راضػي األومعظػـ ىػذه  ،سػتمالؾ مػف أراضػي القػدس ومحيطيػا باسػتخداـ نظػاـ اال دونػـ 240500يقارب

 161. كانت ممموكة لمفمسطينييف

وسػمح  ،راضي الفمسطينية في مدينػة القػدسجؿ مصادرة األمف أ162مالؾ الغائبيفتستغؿ إسرائيؿ قانوف أ

راضػػي فػػػي مدينػػػة اآلالؼ مػػف المنػػػازؿ والعقػػػارات واألىػػذا القػػػانوف لالحػػػتالؿ باالسػػتيالء والسػػػيطرة عمػػػى 

لػػى أراضػػييـ وممتمكػػاتيـ التػػي لمنػػع عػػودة الميجػػريف الفمسػػطينييف إذا القػػانوف وييػػدؼ ىػػ ،القػػدس المحتمػػة

وبعػد ىػذه  1967وكػذلؾ حػرب  ،و بعػدىا أو أثنػاء الحػرب أ 1948تركوىا في مدينة القدس قبؿ حػرب 

 سرائيؿ لشرؽ القدس .الحرب واحتالؿ إ

                                                             
160
 مدٌنة وضع وتغٌٌر والممتلكات األراضً مصادرة أن اعتبر الذي 25/9/1971 بتارٌخ األمن مجلس عن الصادر 298 رقم لقرار.ا 

 .ٌكن لم وكأنه الغٌا   المحتل القطاع ضم تشرٌعات وسن للفلسطٌنٌٌن القسري والتهجٌر القدس
161
 .48ص  ،مرجع  السابق ، الللفلسطٌنٌٌن  القسري والتهجٌر لألرض اإلسرابٌلً النهب "،  بدٌل.  
162
   ًالت والممتلكات األراضً على االستٌالء  بموجبه ٌشرعن وهو ،1951 عام الكنٌست أقره صهٌونً قانون الغاببٌن : هو أمالك قانون.  

 بوضع بموجبه وٌسمح ،1948 لفلسطٌن الصهٌونً االحتالل نتٌجة أخرى  مناطق إلى عنها ونزحوا منها هجروا الذٌن للفلسطٌنٌٌن تعود

ٌّم" تصرف  تحت ممتلكاتهم  .الصهٌونً الكٌان مّثلٌُ  والذي ،"الغاببٌن أموال على الق

 https://www.palinfo.com (3/11/2016)    

https://www.palinfo.com/
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الؼ آنػػػػػاء سػػػػػرائيمي  بالمصػػػػػادقة عمػػػػػى تػػػػػراخيص بقامػػػػػت حكومػػػػػة االحػػػػػتالؿ اإلاالسػػػػػتيطاف : -4

الوحػػدات السػػكنية فػػي المسػػتعمرات اإلسػػرائيمية المقامػػة عمػػى أراضػػي القػػدس، وقػػد صػػادقت سػػمطات 

المسػتعمرات  مػفوحػدة سػكنية  120600عمػى بنػاء أكثػر مػف 2015االحتالؿ اإلسرائيمي فػي العػاـ 

يػػة، غرفػة فندق 20500لػػى المصػادقة عمػػى بنػاء أكثػر مػػفيمية فػي القػػدس الشػرقية باإلضػافة إسػرائاإل

سػرائيمي عمػى تغييػر أسػماء الشػوارع فػي البمػدة القديمػة وتسػميتيا كما صػادقت سػمطات االحػتالؿ اإل

وذلػػػػؾ ضػػػػمف سياسػػػػة ممنيجػػػػة لتغييػػػػر الطػػػػابع  ،بأسػػػماء عبريػػػػة لفػػػػرض الطػػػػابع االحتاللػػػػي عمييػػػػا

 163الديموغرافي وطمس المعالـ التاريخية والجغرافية لمدينة القدس .

لػػى ؤدي إفػػ ف ذلػػؾ يػػ ؛المسػػتوطنات فػػي مدينػػة القػػدس  بنػػاءمية المتمثمػػة فػػي بسػبب ىػػذه السياسػػة االسػػرائي

عربيػػػػة الفمسػػػػطينية فػػػػي ىػػػػذه والمعػػػػالـ ال ،المعػػػػالـ التاريخيػػػػة اإلسػػػػالمية والمسػػػػيحية لمدينػػػػة القػػػدستغييػػػر 

 ،فػػػي زيػػػادة العامػػػؿ الػػػديمغرافي لمصػػػمحة االحػػػتالؿ اإلسػػػرائيمية الحكومػػػة  إلػػػى رغبػػػةباإلضػػػافة  ،المدينػػػة

 وبشكؿ خاص مف شرؽ القدس المحتمة . ،ر المقدسييف مف مدينة القدس بشكؿ عاـ وتيجي

وذلػؾ عمػى أسػاس  ؛ضريبة األرنونا : يتـ فرض ىذه الضريبة عمى السػكاف والتجػار المقدسػييف -5

ممػػػا تسػػػبب الخنػػػاؽ عمػػػػى  ،بحجػػػة تقػػػديـ الخػػػدمات ليػػػػـ  ،مسػػػاحات األبنيػػػة والمحػػػالت التجاريػػػػة 

سػرائيؿ بواسػطة ىػذه الضػريبة عمػى وتعمػؿ إ ،مػى التجػار بشػكؿ خػاص وع ،المقدسػييف بشػكؿ عػاـ 

وذلػػػػؾ تبعػػػػًا  ،سػػػػالح ضػػػػد المقدسػػػػييف كاسػػػػتيداؼ الوضػػػػع االقتصػػػػادي باسػػػػتخداـ ىػػػػذه الضػػػػريبة 

 تيدؼ لتفري  القدس مف سكانيا الفمسطينييف .سرائيمية األخرى التي اإل لإلجراءات

بسػبب وذلػؾ  ؛منػازليـ وعقػاراتيـ وأراضػييـ المواطنيف ر في فقداف العديد مف ليذه الضريبة أثر كبي كاف

ضػػػاع ؿ األو ظػػػوخصوصػػػًا فػػي  ،عػػدـ مقػػػدرتيـ عمػػى تسػػػديد قيمػػػة الضػػريبة الباىظػػػة المفروضػػة عمػػػييـ 
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 . 2116،من أراضً فلسطٌن التارٌخٌة "  85%فً ذكرى ٌوم االرض " إسرابٌل تسٌطر على  ،وكالة فلسطٌن الٌوم االخبارٌة .  

https://paltoday.ps/ar/post/266779 (4/11/2016) 
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دائػػػػرة اإلجػػػػراء ودائػػػػرة الضػػػػريبة بواسػػػػطة حيػػػػث كانػػػػت توجػػػػو سػػػػمطات االحػػػػتالؿ  ؛السػػػػيئة  ةاالقتصػػػػادي

 ،إذا لػـ يسػددوا مػا عمػييـ مػف ضػرائب  ،ة لدى دائرة الضػريبة نذارات ببيع عقاراتيـ وأراضييـ المرىوناإل

شػػيكؿ  4500لمطبقػػة العاممػػة والمػػوظفيف ال تزيػػد عػػف القػػدس سػػط األجػػور فػػي مدينػػة و مت مػػع العمػػـ أف

ممارسػػػات جػػػراءات والناىيػػؾ عػػػف اإل ،حصػػػاء العالميػػػة دوائػػر اإل ضحسػػػب بعػػػ دوالر( 1250شػػيريًا ) 

، بالتػػالي خػػط الفقػػر.مػػف المقدسػػييف دوف  78%بػػؿ إف  ،حسػػب فذا لػػيس ىػػ، و  القمعيػػة بحػػؽ المقدسػػييف

 164ومتطمبات حياتو األساسية . تبالكاد يستطيع اإلنساف المقدسي تأميف مستمزما

جػػراءات مختمفػػة بحػػؽ   وفػػي ختػػاـ ىػػذا المطمػػب ، إف مػػا يقػػـو بػػو االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي مػػف سياسػػات وا 

ف منػػػازليـ واراضػػػييـ فػػػي مدينػػػة القػػػدس ؛ حيػػػث يسػػػعى المقدسػػػييف فػػػي مدينػػػة القػػػدس لتيجيػػػرىـ قسػػػرًا مػػػ

سػاليب تتمثػؿ الفمسػطينييف فػي مدينػة باسػتخداـ أ االحتالؿ بشكؿ مستمر عمى زيادة الخناؽ عمى السػكاف

فػػي مصػػادرة االراضػػي ، والحرمػػاف مػػف البنػػاء ، وىػػدـ المنػػازؿ ، والبنػػاء المسػػتمر لالسػػتيطاف فػػي مدينػػة 

، وفػػرض الضػػرائب الباىظػػة عمػػػى  165مية المسػػيحية فػػػي مدينػػة القػػدسسػػالاإلس ، وتغييػػر المعػػالـ القػػد

اإلسػػػػرائيمي بحػػػػؽ  االحػػػػتالؿالمقدسػػػػييف ، وغيرىػػػػا مػػػػف السياسػػػػات واالجػػػػراءات التػػػػي تمارسػػػػيا حكومػػػػة 

 إلى تيجير المقدسييف قسرًا مف مدينة القدس .ي مف خالليا تؤدي المقدسييف والت

سػرائيمية الممارسػة بحػؽ المقدسػييف ، ىػو انتيػاؾ واضػح ويرى الباحث أف ىػذه االجػراءات والسياسػات اإل

راضػػػػػي وف الػػػػػدولي لحقػػػػوؽ اإلنسػػػػػاني ؛ حيػػػػث إف األوالقػػػػانوصػػػػريح لقواعػػػػد القػػػػػانوف الػػػػدولي اإلنسػػػػػاني 

الفمسػػطينية المحتمػػة ، ينطبػػؽ عمييػػا القػػانوف الػػدولي اإلنسػػاني والقػػانوف الػػدولي لحقػػوؽ اإلنسػػاف ، ووفقػػًا 

 محميػػوف ضػمف نطػػاؽراضػي الفمسػػطينية المحتمػة يػث إف الفمسػػطينييف فػي األ؛ حالتفاقيػة جنيػؼ الرابعػػة 

 .ومفيـو ىذه االتفاقية لمحماية 
                                                             

164
ري : أداوته وأسالٌبه فً السٌاسة الحكومٌة اإلسرابٌلٌة تجاه " الترحٌل واإلبعاد القس:بحث بعنوان  ،أ. ناصر البلوي  ،د. محمد عناب .  

 . 23ص  ،مرجع  سابق  ،المقدسٌٌن " 
165
 إلغاء إلى ودعوتها ، األقصى المسجد لتدنٌس إسرابٌل إدانة،1969 سبتمبر/  أٌلول 15 بتارٌخ( 1969) 271 رقم األمن مجلس قرار.  

 .القدس وضع تغٌٌر شانها من التً اإلجراءات جمٌع
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  التيجير القسري لمفمسطينيين في قرية سوسيا : المطمب اللالث

سػػرائيمية إ إلجػػراءاتعػػف تعػػرض السػػكاف الفمسػػطينييف فػػي قريػػة سوسػػيا  فػػي ىػػذا المطمػػب نتطػػرؽسػػوؼ 

فسػاح المجػاؿ  ،ليػذه القريػةتوسػيع المسػتوطنة المجػاورة جػؿ أى تػرؾ أراضػييـ مػف مػإلجبػارىـ ع مختمفة وا 

فػػي المنطقػػة التػػي تتواجػػد فييػػا قريػػة  تطػػوير وتوسػػيع المسػػتوطنات والبػػؤر السػػكنية اإلسػػرائيميةلمبػػادرات 

ف عمييػا راضي التي يعيشػو وتفري  األ ، ىالي قرية سوسيا قسراً لتيجير أخيرًا واًل وأوالتي تيدؼ أ ،سوسيا 

 . جؿ السيطرة عمييامف أ في ىذه القرية

عػف قريػة سوسػيا وتعريػؼ عػف ىػذه  نتناوؿفػي الفػرع االوؿ سػ ، فػرعيفتـ تقسيـ ىػذا المطمػب إلػى عميو و 
 .سرائيمية بحؽ سكاف قرية سوسياعف اإلجراءات اإلسنتناوؿ وفي الفرع الثاني  ،القرية 

 ول : قرية سوسيا الفرع اي 

وتعتبػر مػف  ،في المنطقة المعروفة بمسػافر يّطػا  ،في محافظة الخميؿ  مدينة يّطا رؽسوسيا شقرية تقع 

 ؛تعتبػػر القريػػة مػػف أقػػدـ تجمعػػات مسػػافر يّطػػا و  ،سػػرائيمي )ج( الخاضػػعة لسػػيطرة االحػػتالؿ اإل المنػػاطؽ

ة التػي بعػض المواقػع األثريػ كما يوجد فييا ،حيث يعود تواجد أىميا فييا إلى بدايات القرف التاسع عشر 

يعػػيش مػػنيـ  ،شػػخص 400حػػواليعائمػػة تتكػػوف مػػف  45 تضػػـ ىػػذه القريػػة ،لػػى الحقبػػة الكنعانيػػة تعػػود إ

فػػي عػػاـ  أقيمػػت حيػػث ؛"سوسػػيا" سػػتوطنةة مويقػػع بػػالقرب مػػف ىػػذه القريػػ ،عمػػى الرعػػي وزراعػػة الزيتػػوف 

وتػػـ  ،لػػة فمسػػطينية جػػرى اإلعػػالف عنيػػا أراضػػَي دو  بجػػوار القريػػة مسػػتوطنة سوسػػيا عمػػى أراضٍ  1983

 1986فػػي عػػاـ  اإلسػػرائيميةدارة المدنيػػة سوسػػيا كحديقػػة وطنيػػة مػػف قبػػؿ اإل قريػػةمنطقػػة عػػالف عػػف اإل

نشػػاء مػػا وبعػػد إ ،والػػذي ادعػػى عممػػاء اآلثػػار أنػػو بقايػػا كنػػيس قػػديـ ،بػػالنظر لمموقػػع األثػػري القريػػب منيػػا 

 166تـ الحقًا ضميا إلى المستعمرة اإلسرائيمية . ،سموه حديقة وطنية 
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)مقابلة 2116 أغسطس/آبحول موضوع: تعرٌف عن قرٌة سوسٌا ، .نصر النواجعة من قرٌة سوسٌا ،الناطق اإلعالمً لقرٌة سوسٌا ، 

 . 2112انظر اٌضا  : موقع بتسلٌم ، "جنوبً جبل الخلٌل / قرٌة سوسٌا " ، شخصٌة( / 

http://www.btselem.org/arabic/south_hebron_hills/susiya (6/11/2016) 
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 فرع اللاني : اإلجراءات اإلسرائيمية بحق سكان قرية سوسيا ال

 مػػػف خاصػػػة فػػػي فمسػػػطيف عامػػػة وفػػػي قريػػػة سوسػػػياالحكومػػػة اإلسػػػرائيمية جػػػراءات التػػػي تقػػػـو بيػػػا إف اإل

السػػكاف الفمسػػطينييف قسػػرًا  إلػػى تيجيػػر مػػف خالليػػا تيػػدؼ ، والتػػي سػػاليب وسياسػػات متنوعػػةإجػػراءات وأ

راضػػػػي مػػػػف السػػػػكاف لتفريػػػػ  أكبػػػػر قػػػػدر ممكػػػػف مػػػػف ىػػػػذه األ ،سػػػػكنوىا راضػػػػي والمنػػػػازؿ التػػػػي يمػػػػف األ

 ،فػػػي زيػػػادة الطبقػػػة الديمغرافيػػػة لصػػػالح االحػػػتالؿ  لمتمثمػػػةىػػػداؼ اتحقيػػػؽ األمػػػف أجػػػؿ  ؛الفمسػػػطينييف 

راضػي التػي تػـ وزيػادة أعػداد المسػتوطنات اإلسػرائيمية فػي األ ،وتوسػيع الرقعػة الجغرافيػة لدولػة االحػتالؿ 

يجيػر السػكاف الفمسػطينييف لػى تتيػدؼ إوأسػاليب متعػددة وذلؾ باستخداـ اجراءات  ،ًا تيجير سكانيا قسر 

 قسرًا .

ىػػي عمػػى النحػػو  ،تػػؤدي لتيجيػػر سػػكاف قريػػة سوسػػيا قسػػرًا التػػي جػػراءات التػػي يقػػـو بيػػا االحػػتالؿ و واإل
 التالي :

ي وسػػػػػع ،فمسػػػػطينية  بجػػػػوار القريػػػػة عمػػػػػى أراضٍ سوسػػػػػيا االسػػػػتيطاف : نتيجػػػػة بنػػػػػاء مسػػػػتوطنة -1

يػػتـ تيجيػػر سػػكاف القريػػة بشػػكؿ مسػػتمر  ،االحػػتالؿ لتوسػػيع نطػػاؽ ىػػذه المسػػتوطنة بشػػكؿ مسػػتمر 

وذلػؾ  ،ؿ عػف ىػذه القريػة قسػرًا يػرحممما يضطر بعػض السػكاف ل، ومتزايد مف قبؿ قوات االحتالؿ 

والعنػؼ المصػاحب لقػوات االحػتالؿ أثنػاء اقتحػاـ ، بسبب تدمير منازليـ والخيـ التػي يعيشػوف فييػا 

 جبار أىالي ىذه القرية لمرحيؿ .القرية وا  

زء مػػػف أراضػػػي السػػػكاف أقػػػاـ المسػػػتوطنوف عػػػدة بػػػؤر اسػػػتيطانية عمػػػى جػػػ 2002- 2001فػػػي عػػػامي 

يمنػػػع مسػػػتوطنوف مػػف مسػػػتوطنة سوسػػػيا وبؤرىػػػا  ، 2001ومنػػػذ تػػػدمير قريػػػة سوسػػيا عػػػاـ  الفمسػػطينّييف،

دونـ مف األراضػي المحيطػة بالمسػتوطنة،  30000االستيطانية وصوؿ سكاف القرية المتواصؿ إلى قرابة 

ويجػػػري ىػػػذا المنػػػع عبػػػر التيديػػػدات وأعمػػػاؿ العنػػػؼ، بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ إتػػػالؼ  ،لممػػػاء اً بئػػػر  23وفييػػػا قرابػػػة 

عػػػدـ قػػػدرة  وفالمسػػػتوطنويسػػػتغؿ  ،مسػػػاحات الرعػػػي والحقػػػوؿ واألشػػػجار وآبػػػار الميػػػاه ومضػػػايقة الرعػػػاة
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 400باستصػالح قرابػة  2010قػاموا فػي صػيؼ  حيػث ؛الوصػوؿ إلػى أراضػييـ الفمسطينييف مفالسكاف 

 167% مف مجمؿ األراضي التي ُمنع الفمسطينيوف مف الوصوؿ إلييا.15دونـ، تشكؿ قرابة 

كاف ىػػذه القريػػة لعنػػػؼ يتعػػرض سػػػ؛ حيػػث راضػػي قريػػة سوسػػػيا إلضػػافة السػػتيالء المسػػتوطنيف عمػػػى أبا

ضػراـ النػار فػي  ،وحصػد المحاصػيؿ  ،واقػتالع أشػجار الزيتػوف  ،تشػمؿ التيديػدات  المستوطنيف والتي وا 

لػػى إ، والتػي بػػدورىا تػؤدي  بحػػؽ سػكاف قريػػة سوسػياواالعتػداءات الجسػدية  ،الخيػاـ السػكنية والممتمكػػات 

 تيجير السكاف الفمسطينييف قسرًا مف قرية سوسيا .

 ،جػػد فييػػا قريػػة سوسػػيا او تعػػالف المنطقػػة التػػي تمصػػادرة األراضػػي واالسػػتيالء عمييػػا : نتيجػػة إ-2

صػػوؿ الػػى و سػػرائيمي سػػكاف قريػػة سوسػػيا مػػف الحػػتالؿ اإلمنػػع قػػوات اال؛ حيػػث تأنيػػا مواقػػع أثريػػة ب

و مواقػػع أراضػػي دولػػة أو محميػػة طبيعػػة أنيػػا بحجػػة أ ،عمييػػا  األراضػػي التػػي وضػػع االحػػتالؿ يػػده

تػـ منػع سػكاف القريػة مػف الوصػوؿ  ،ونتيجة وجود مستوطنة سوسيا بالقرب مػف ىػذه القريػة  ،أثرية 

وبشػػػػكؿ مسػػػػتمر يقػػػػـو االحػػػػتالؿ باالسػػػػتيالء عمػػػػى ىػػػػذه  ،القريبػػػػة مػػػػف المسػػػػتوطنة  األراضػػػػيإلػػػػى 

 راضي القريبة مف ىذه المستوطنة .األ

ألػػؼ وقػػد فقػػدوا فػػي الثمانينيػػات  ، دونمػػاً  100000سوسػػيا يممكػػوف فػػي األصػػؿ حػػوالي قريػػة كػػاف سػػكاف 

لػػى نقطػػة والػػذي تطػػور إالسػػرائيمي عسػػكر لمجػػيش ام فييػػا لصػػالح إقامػػة مسػػتوطنة سوسػػيا التػػي نشػػأدونػػـ 

 كػػاف 2000وفػػي عػػاـ  ،وسػػع تمسػػتوطنة كاممػػة آخػػذه فػػي الإلػػى اسػػتيطانية تحولػػت فػػي نيايػػة المطػػاؼ 

النتفاضػػة الثانيػػة وبعػػد ا ،مػػف أراضػػييـ تقريبػػاً  80%ة مػػا نسػػبتو يػػكسػػكاف قريػػة سوسػػيا قػػد جػػردوا مػػف مم

راضػييـ ) واالسػتعماؿ ىنػا ال يعنػي فقط مف أ 30%استخداـ  يـف ب مكانوالتيجير التي أعقبيا اكتشفوا أ

مػى حػد سػرائيمييف عامػر عسػكرية تحظػر الفمسػطينييف واإلو وكثيرًا ما أصدرت اإلدارة المدنيػة أ ،الممكية ( 

                                                             
167
 المرجع السابق ، انظر : ،موقع بتسلٌم .  

(6/11/2016) http://www.btselem.org/arabic/south_hebron_hills/susiya 
 

http://www.btselem.org/arabic/south_hebron_hills/susiya
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حظػػػػػر فقػػػػػط يشػػػػػمؿ ولكػػػػػف فػػػػػي حقيقػػػػػة األمػػػػػر كػػػػػاف ىػػػػػذا ال ،عسػػػػػكرية  رض لػػػػػدواعٍ سػػػػػواء باسػػػػػتخداـ األ

 168سرائيمييف .الفمسطينييف دوف اإل

وحسػػػب  ، أثريػػػة راضٍ راضػػػي قريػػػة سوسػػػيا ىػػػي أف إحػػػدى أأعمنػػػت دولػػػة االحػػػتالؿ أ 1986 فػػػي عػػػاـ" 

 ،سػالمي قػديـ جػدًا مػع العمػـ أنػو يوجػد فييػا مسػجد إ،  دوا فييا كنيس ييودينيـ وجمزاعـ اإلسرائيمييف أ

والوجػػػػود  ثػػػػارعػػػػف اآل فقػػػػط يتكممػػػػوفو  ،مػػػػاـ السػػػػياح أسػػػػرائيمييف ال يتكممػػػػوف عػػػػف ىػػػػذا المسػػػػجد ف اإلوأ

فقػػط  ،سػػالمي فػػي ىػػذه المنطقػػة يتكممػػوف عػػف الوجػػود البيزنطػػي واإل وال ،إلسػػرائيمي فػػي ىػػذه المنطقػػة ا

حيػث كانػت قريػة سوسػيا  ؛ذلؾ تػـ تيجيػر سػكاف قريػة سوسػيا لونتيجة  ،يتكمموف عف الحضارة الييودية 

ـ مػف ىػذه قسػ 1986فػي عػاـ  جػراءات اإلسػرائيمية توجػووبسػبب اإل ، تتكوف مف عدة عائالت فمسطينية

ىػذا  وحتػى ،لى شماؿ الضفة الغربيػة مثػؿ جنػيف وطوبػاس ونػابمسة سوسيا إالعائالت التي كانت في قري

مػػػف عػػػاـ  وقػػػاـ المسػػػتوطنوف ،مػػػف قريػػػة سوسػػػيا متواجػػػديف فػػػي ىػػػذه المنػػػاطؽ  اليػػػـو يوجػػػد فمسػػػطينيوف

راضػػي ي األوالحفػػر فػػي الكيػػوؼ فػػ ،بػػاروالحفػػر فػػي األراضػػي مػػف أجػػؿ اآلببنػػاء الخيػػاـ  1993-1986

ىػػؤالء و لػػـ تػػتكمـ مػػع سػػرائيمية آنػػذاؾ لػػـ تتحػػرؾ أطات اإلف السػػممػػع العمػػـ أ ،التابعػػة ألىػػالي قريػػة سوسػػيا

االحػػػتالؿ اإلسػػػرائيمي بمصػػػادرة  يقػػػـوىػػػالي قريػػػة سوسػػػيا ، و صػػػادروا األراضػػػي مػػػف أ فالمسػػػتوطنيف الػػػذي

 3رض لمػػدة يػػتـ اسػػتخداـ األ بحيػػث إذا لػػـ؛  1858لعػاـ  العثمػػاني األراضػػي قػػانوفاـ راضػي باسػػتخداأل

 169" .وذلؾ لصالح الييود في منطقة سوسيا رض تنتقؿ تحت مظمة االحتالؿف ف ىذه األ ،سنوات 

ىػدـ المنػػازؿ والحرمػػاف مػػف البنػػاء : تحػػدثنا فػػي السػابؽ عػػف سياسػػة ىػػدـ المنػػازؿ والحرمػػاف مػػف -3

اسػػػػة مػػػػف قبػػػػؿ ف ىػػػػذه السي؛ حيػػػػث إ ، والحرمػػػػاف وصػػػػعوبة الحصػػػػوؿ عمػػػػى رخػػػػص لمبنػػػػاءالبنػػػػاء 

                                                             
168
جرٌدة حق  ،ر القسري للفلسطٌنٌٌن : الجرٌمة والمسؤولٌات " "التهجٌ ،والالجبٌن  المواطنة حقوق لمصادر الفلسطٌنً المركز – بدٌل.  

 . 19ص ،2013 ،بٌت لحم  ،العودة 
169
، حول موضوع : مصادرة األراضً والحرمان من الوصول إلٌها فً عالمً لقرٌة سوسٌا ، الناطق اإلنصر النواجعة من قرٌة سوسٌا .  

 ، ) مقابلة شخصٌة ( . 2116 أغسطس/آبقرٌة سوسٌا ، 

 . 2113نظر اٌضا  : النهب اإلسرابٌلً لألرض والتهجٌر القسري للفلسطٌنٌٌن ،"األفراد والتجمعات السكانٌة المعرضة لخطر التهجٌر " ،ا  

http://www.badil.org/phocadownload/Badil_docs/publications/handboo.pdf (8/11/2016)     
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حيػػث يػػتـ ىػػدـ  ، ىػػدفيا واضػػح وىػػو تيجيػػر السػػكاف الفمسػػطينييف قسػػرًا مػػف قريػػة سوسػػيااالحػػتالؿ 

زؿ يسػػػػكنوف خػػػػارج االمنػػػػ ألف سػػػػكاف ىػػػػذه المنػػػازؿ فػػػػي المنػػػػاطؽ )ج( بذريعػػػػة عػػػػدـ قانونيػػػػة البنػػػػاء

وف رخػص وف خارج المناطؽ المعدة ليػـ ال يأخػذنف الفمسطينييف الذي يسكوأ ،المناطؽ المعدة ليـ 

سوسػػيا مػػف وكػػذلؾ حرمػػاف سػػكاف قريػػة  ،وانتيػػاؾ ىػػذا الحػػؽ  ،حرمػػاف الحػػؽ فػػي السػػكف و  ، بنػػاء

ى كميػػا عوامػػؿ تػػؤدي إلػػ، فػػي القريػػة جػػؿ تطػػوير البنػػاءالحصػػوؿ عمػػى رخػػص لمبنػػاء أو حتػػى مػػف أ

 .بحؽ السكاف الفمسطينييف في قرية سوسيا التيجير القسري

مػف قبػؿ حيث تـ وضع عدة شػروط  ؛ؿ عمى رخص لمبناء جؿ الحصو فاإلجراءات  معقدة وصعبة مف أ

ثبػػات إو مثػػؿ إثبػػات الممكيػػة أ ،تحقيػػؽ ىػػذه الشػػروط  فػػي الغالػػب يصػػبح مسػػتحيالً و الحكومػػة اإلسػػرائيمية 

وجػود العقػار فػػي و  ،و بيػع مصػدقة أرث سػرائيمية مػف خػالؿ وثػائؽ إايير اإلالحيػازة الشػرعية بحسػب المعػ

 ،باىظػة جػدًا  وعػادة مػا تكػوفدفػع رسػـو الرخصػة و  ،ر خريطػة مسػاحة منطقة تمت فييػا التسػوية وتػوفي

 الصػعبة داريػة والماليػةوغيرىػا مػف الشػروط اإل ،عدـ تعارض ذلؾ مع المخططػات الييكميػة اإلسػرائيمية و 

، التػي جميعيػػا تػؤدي إلػػى تيجيػر السػػكاف الفمسػطينييف قسػػرًا مػػف  جػػؿ الحصػوؿ عمػػى رخػص لمبنػػاءمػف أ

 .قرية سوسيا 

حيػػػث  ؛ف لمسػػػتوطنيف : يتعػػػرض سػػػكاف قريػػػة سوسػػػيا إلػػػى العنػػػؼ مػػػف قبػػػؿ المسػػػتوطنيعنػػػؼ ا-4

ويعتػدوف عمػى  ،ضد المواطنيف في قريػة سوسػيا  نوف اعتداءاتيـ الجسدية والنفسيةيواصؿ المستوط

وال تنسػػب  ،سػرائيمية مػػف قبػؿ السػػمطات اإل لممحاكمػة  دموفوال ُيقػػ ،فػي قريػػة سوسػياأمػالؾ السػػكاف 

 القريػة  عػف بالرحيػؿجبػر سػكاف قريػة سوسػيا  فعػاؿ تُ وىذه األ ،خمفية أفعاليـ ىذه  ليـ أي تيـ عمى

والتي تيدؼ بشكؿ واضح لتيجيػر السػكاف قسػرًا  ذه االفعاؿ الصادرة مف المستوطنيفنتيجة ىوذلؾ 

 مف قرية سوسيا .
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اكػػػات وذلػػػؾ بسػػػبب االنتي ،لػػػى مػػػزارعيـ ومػػػراعييـ بشػػػكؿ مسػػػتمر يػػػتـ تقمػػػيص قػػػدرة النػػػاس لموصػػػوؿ إ

الػػذي يقػػوض سػػبؿ كسػػب األمػػر  ،الممنيجػػة وأعمػػاؿ الترويػػع التػػي يقػػـو بيػػا المسػػتوطنوف اإلسػػرائيميوف 

وف بشػكؿ فعػاؿ تطبيػؽ السػمطات اإلسػرائيمية القػانيػؤدي عػدـ العيش واألمػف لسػكاف قريػة سوسػيا ؛ حيػث 

قريػة سوسػيا سػكاف قدمػو رفػض التمػاس باإلضػافة إلػى  ،لػى تفػاقـ ىػذا الوضػع ضد عنػؼ المسػتوطنيف إ

لػػػى لبوف فيػػػو السػػػمطات بتػػػأميف وصػػػوليـ إيطػػػا ، 2010سػػػرائيمية فػػػي عػػػاـ إللػػػى محكمػػػة العػػػدؿ العميػػػا اإ

 170.  أراضييـ وطرد المستوطنيف اإلسرائيمييف مف المناطؽ التي سيطرو عمييا والبدء في زراعتيا

صػػػػؿ عمػػػػى يح الػػػػذي عنػػػػؼالو  ،جسػػػػدي العنػػػػؼ مثػػػػؿ ال ؛مػػػػف العنػػػػؼ  سػػػػاليبأ " يسػػػػتخدـ المسػػػػتوطنوف

عنػؼ  فػي ازدياد  2013_2014خالؿ  ظير حيث ؛في قرية سوسيا  المزروعات والمحاصيؿ الزراعية

 ،بحيث يقوموف باالعتداءات الجسػدية عمػى النػاس فػي القريػة برمػي الحجػارة عمػى النػاس ،  المستوطنيف

اء عمػػػى العتػػػدبا حيػػػث قػػػاـ المسػػػتوطنوف ؛وكػػػذلؾ ىنػػػاؾ العنػػػؼ عمػػػى المزروعػػػات  ، المركبػػػات وعمػػػى 

تػػـ تقطيػػع وتكسػػير  ،وخػػالؿ شػػير واحػػد فقػػط  2014وفػػي عػػاـ  ،شػػجار الزيتػػوف المحاصػػيؿ الزراعيػػة وأ

ولػػـ تتحػػرؾ قػػوات االحػػتالؿ تجػػاه مػػا يحصػػؿ مػػف عنػػؼ تجػػاه  ،شػػجرة زيتػػوف ألىػػالي قريػػة سوسػػيا  100

تحػت حمايػة ف ىذه االعتداءات مف قبؿ المسػتوطنيف تػتـ حتى كنا نشعر أ ،القرية مف قبؿ المستوطنيف 

 171. " ما يفعمونو مف عنؼ تجاه القريةوذلؾ دوف أي مالحقة قضائية  تجاه المستوطنيف و  ،االحتالؿ 

القرية مػف ىػدـ لممنػازؿ وحرمػاف ف ما يقـو بو االحتالؿ اإلسرائيمي تجاه الفمسطينييف في ويرى الباحث  أ

ي الفمسػطينية الممموكػة ألىػالي راضػمف البناء ، وحرمػاف مػف الوصػوؿ إلػى األراضػي ، وسػيطرة عمػى األ

شػػػجار ، ريػػػة مػػػف تػػػدمير لمخػػػيـ والمنػػػازؿ واألمسػػػتوطنيف تجػػػاه القريػػػة وسػػػكاف القريػػػة سوسػػػيا ، وعنػػػؼ لمق
                                                             

170
  ،" الوشٌك القسري التهجٌر خطر ٌواجه تجمع -سوسٌا"، المحتلة  الفلسطٌنٌة راضًاأل فً اإلنسانٌة الشؤون لتنسٌق المتحدة األمم مكتب.  

 .2ص،2115القدس الشرقٌة ،
171
 أغسطس/آب عنف المستوطنٌن تجاه قرٌة سوسٌا ،حول موضوع :  ، سوسٌا لقرٌة عالمًاإل الناطق ، من قرٌة سوسٌا  النواجعة نصر.  

 ، ) مقابلة شخصٌة ( . 2116

 . 2116" ،  الخلٌل قرب سوسٌا قرٌة فً" الثمن تدفٌع" عبارات ٌكتبون متطرفونٌضا  :" انظر ا

https://www.i24news.tv/ar/middle-east (9/11/2016) 
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إف ر البنيػػة التحتيػػة فػػي قريػػة سوسػػيا نتيجػػة سياسػػة االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي ؛ حيػػث تنميػػة وتطػػوي وصػػعوبة

ف قسرًا مػف قريػة سوسػيا ، والػذي ُيعتبػر بحػد ذاتػو لى تيجير السكاف الفمسطينييجميع ىذه األمور تؤدي إ

 اً ، وكػذلؾ انتياكػ 1949لقواعد القانوف الدولي اإلنسػاني مثػؿ اتفاقيػة جنيػؼ الرابعػة لعػاـ  اً واضح اً انتياك

قامػػػة وحريػػػة التنقػػػؿ ف فيمػػػا يتعمػػػؽ بػػػالحؽ فػػػي السػػػكف واإللقواعػػػد القػػػانوف الػػػدولي لحقػػػوؽ اإلنسػػػا اً صػػػريح

 ي نصت عمييا االتفاقيات المتعمقة بحقوؽ اإلنساف .وغيرىا مف الحقوؽ الت

أف السياسػػات واإلجػػراءات التػػي تقػػـو بيػػا دولػػة االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي  تبػػيف لنػػا ، المبحػػثوفػػي ختػػاـ ىػػذا 

وذلػػؾ  ؛راضػييـ ومنػازليـ يػػر السػكاف الفمسػطينييف قسػرًا مػف أتػؤدي بشػكؿ مباشػر وغيػر مباشػر إلػى تيج

يا بشػكؿ ية المحتمة بشكؿ عاـ ، وعمى مسػتوى مدينػة القػدس وقريػة سوسػعمى مستوى االراضي الفمسطين

جػػػراءات والسياسػػػات التػػػي تقػػػـو بيػػػا دولػػػة االحػػػتالؿ اإلسػػػرائيمي لتيجيػػػر خػػػاص ؛ حيػػػث ُتعتبػػػر ىػػػذه اإل

الفمسطينييف قسرًا مخالفة لقواعد القانوف الدولي اإلنساني ، وتنتيؾ االتفاقيات الدوليػة مثػؿ اتفاقيػة جنيػؼ 

سػػانية ، وذلػػؾ اسػػتنادًا ، وُتعتبػػر ىػػذه السياسػػات بحػػد ذاتيػػا جريمػػة حػػرب وجريمػػة ضػػد اإلن 1949لعػػاـ 

ساسي لممحكمة الجنائية الدولية الدائمة ، التي اعتبرت أف فعػؿ التيجيػر القسػري بحػؽ السػكاف لمنظاـ األ

مػػف النظػػاـ  عة والمػػادة الثامنػػةالمػػدنييف ىػػو جريمػػة حػػرب وجريمػػة ضػػد اإلنسػػانية وخاصػػة المػػادة السػػاب

 ساسي لممحكمة الجنائية الدولية الدائمة . األ
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دور المحكمة العميا االسرائيمية في تيجير الفمسطينيين قسرًا وآليات حماية  : المبحث اللالث

 الفمسطينيين من التيجير القسري

لتػػي تبػػيف لنػػا راضػػي الفمسػػطينية المحتمػػة ، واتطرقنػػا إلػػى الوضػػع القػػانوني فػػي األفػػي المباحػػث السػػابقة ، 

راضي الفمسطينية المحتمة ، وتطرقنا كػذلؾ إلػى السياسػات ف الدولي اإلنساني عمى األسرياف قواعد القانو 

الفمسطينييف قسرًا مف منازليـ وأراضػييـ ، وذلػؾ عمػى مسػتوى  إلسرائيمية اليادفة إلى تيجيراواالجراءات 

نػػػة القػػػدس المحتمػػػة وقريػػػة سوسػػػيا بشػػػكؿ راضػػػي الفمسػػػطينية المحتمػػػة بشػػػكؿ عػػػاـ ، وعمػػػى مسػػػتوى مدياأل

يضػػعنا االسػػتخداـ اإلسػػرائيمي لفعػػؿ التيجيػػر القسػػري بحػػؽ الفمسػػطينييف أمػػاـ التسػػاؤالت ؛ حيػػث  خػػاص

الػدولي  القػانوف التالية ، ما ىو موقؼ المحكمة العميا اإلسػرائيمية مػف االتفاقيػات الدوليػة والمتعمقػة بقواعػد

ىػػذه المحكمػػة مػػف التيجيػػر ومػػا ىػػو موقػػؼ  لفمسػػطينية المحتمػػة ؟راضػػي االػػذي يسػػري عمػػى األاإلنسػػاني 

يػػؼ يمكػػف حمايػػة وك ؟القسػػري الممػػارس مػػف قبػػؿ دولػػة االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي بحػػؽ السػػكاف الفمسػػطينييف 

ومساعدة السكاف الفمسطينييف مف التيجير القسري والحد مػف ىػذا الفعػؿ الممػارس ضػدىـ مػف قبػؿ دولػة 

   االحتالؿ اإلسرائيمي ؟

لإلجابة عمى التساؤالت السابقة ، سنقسـ دراسة ىذا المبحث إلى مطمبيف ؛ حيث سنتناوؿ في المطمب 

سرائيمية والتيجير القسري لمفمسطينييف " مدينة القدس وقرية سوسيا نموذجًا " ، اإلاألوؿ المحكمة العميا 

 سري .وفي المطمب الثاني سنتطرؽ إلى آليات حماية الفمسطينييف مف التيجير الق
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 المحكمة العميا االسرائيمية والتيجير القسري لمفمسطينيين : المطمب ايول

 " " مدينة القدس وقرية سوسيا نموذجاً 

الدولية التي تسري عمى في ىذا المطمب سنتناوؿ موقؼ المحكمة العميا اإلسرائيمية مف االتفاقيات 

لجة قضايا التيجير القسري لمسكاف راضي الفمسطينية المحتمة ، وصالحية المحكمة في معااأل

الفمسطينييف في مدينة القدس وقرية سوسيا، وكيؼ عالجت المحكمة ىذه القضايا ، وذلؾ مف خالؿ 

 عرض بعض القضايا التي ُعرضت عمى المحكمة العميا ، وما ىو موقؼ المحكمة مف ىذه القضايا .

موقؼ المحكمة العميا  سنتناوؿع األوؿ ىذا المطمب إلى ثالثة فروع ؛ في الفر دراسة وعميو سنقسـ 

المحكمة العميا اإلسرائيمية والتيجير  سنتناوؿاإلسرائيمية مف االتفاقيات الدولية ، وفي الفرع الثاني 

في الفرع الثالث المحكمة العميا اإلسرائيمية والتيجير القسري في  وسنتناوؿالقسري في مدينة القدس ، 

 قرية سوسيا .

 وقف المحكمة العميا اإلسرائيمية من االتفاقيات الدولية الفرع ايول : م

في ىذا الفرع موقؼ المحكمة العميا اإلسرائيمية مف تطبيؽ االتفاقيات الدولية ، وخاصة تمؾ  سنتناوؿ

التي ُتعنى باالحتالؿ الحربي "اتفاقية الىاي واتفاقية جنيؼ " ، وىؿ قبمت المحكمة مف حيث المبدأ 

 يات عمى األراضي الفمسطينية المحتمة ؟تطبيؽ ىذه االتفاق

لـ تعترؼ إسرائيؿ اعترافًا رسميًا بسرياف ىذه االتفاقيات عمى األراضي الفمسطينية المحتمة ؛ إذ إنيا لـ 

لـ توافؽ رسميًا عمى سرياف ىذه االتفاقيات  ؛ حيث تعترؼ بكوف األراضي الفمسطينية أراٍض محتمة

ذا الموقؼ الرسمي في موقؼ المحكمة العميا اإلسرائيمية مف عمى األراضي المحتمة ، وقد أثر ى

االتفاقيات ، مع أف إسرائيؿ ُتعد طرفٌا في اتفاقية جنيؼ الرابعة ؛ حيث قامت إسرائيؿ بالتوقيع عمى 

 . 1951 عاـ عمييا، وصادقت  1949ىذه االتفاقية عاـ 
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منقد مف بعض الكتّاب اإلسرائيمييف ، لقد كاف موقؼ المحكمة برفض تطبيؽ االتفاقيات الدولية عرضّة ل

الذيف اعتبروا أف المحكمة قد أخطأت حيف عاممت اتفاقية جنيؼ معاممتيا التفاقية الىاي ، بؿ كاف 

، الذي ُيعد 172لزامًا عمييا أف تعتبر اتفاقية الىاي تشريعًا ، بصفتيا جزءًا مف القانوف الدولي العرفي

نتيجة لمنقد الذي ُوّجو إلييا ، عدلت المحكمة عف مسارىا ،  ، جزءًا مف مصادر التشريع في إسرائيؿ

، 173وعف نظرتيا إلى االتفاقيات في قضية الحقة ُعرضت عمييا ، وُعرفت بقضية مستوطنة بيت إيؿ

وقبمت الطرح القائؿ ، إف ،  ذلؾ أف المحكمة ميزت في القضية بيف اتفاقية الىاي وبيف اتفاقية جنيؼ

قواعد عرفية لمقانوف الدولي ، ولذلؾ فيي قواعد ُممزمة في القانوف اإلسرائيمي،  أحكاـ اتفاقية الىاي ىي

بينما لـ تعترؼ بيذه الصفة التفاقية جنيؼ ولـ تعتبر أحكاميا قواعد عرفية ، لذا لـ توافؽ عمى 

  174تطبيقيا ، إال إذا وافقت الحكومة عمى ذلؾ أماـ المحكمة .

طبيؽ اتفاقية الىاي ، ولـ توافؽ عمى تطبيؽ اتفاقية جنيؼ ، ونالحظ ىنا أف  المحكمة وافقت عمى ت

ماميا . إف موافقة المحكمة أإال في حالة موافقة الحكومة لذلؾ أماـ المحكمة في القضية المعروضة 

تطبيؽ قواعد اتفاقية الىاي في القضايا المعروضة اماميا ، ال يعد تقدمًا قضائيًا كبيرًا ؛ ألف عمى 

تفاقية قديمة نسبيًا ، وال تشتمؿ عمى كامؿ القواعد المتعمقة باالحتالؿ الحربي ، بعكس اتفاقية الىاي ا

اتفاقية جنيؼ التي عبرت عف ىذه القواعد بشكؿ أوسع والتي تطورت خالؿ السنيف ، وأدى ىذا 

اإلقصاء ألحكاـ اتفاقية جنيؼ إلى فشؿ قسـ كبير مف القضايا المعروضة أماـ المحكمة العميا 

دى ىذا النيج المذكور لممحكمة إلى مزيد مف االنتياكات بحؽ الفمسطينييف مف أئيمية ؛ حيث اإلسرا

لى مزيد مف االنتياكات الجسيمة لقواعد القانوف الدولي ؛ حيث  ف إقبؿ دولة االحتالؿ اإلسرائيمي ، وا 

                                                             
172
 ونفالقان ، الحرب أثناء السلوك تنظم والتً العام، الدولً القانون من المدونة غٌر القواعد من مجموعة "هو:  العرفً الدولً القانون.  

 .العام " الدولً للقانون الربٌسً المصدر بوصفه ٌعرف الدولً، المعاهدات قانون مثل العرفً، الدولً

https://ar.wikipedia.org/wiki (11/11/2016) 
173
 . إٌل بٌت مستوطنة قضٌة ، وآخرون الدفاع وزٌر ضد وآخرون أٌوب 606/78  علٌا عدل التماس.  
174
مرجع  ، المحتلة الفلسطٌنٌة األراضً على وجنٌف الهاي اتفاقٌات تطبٌق من اإلسرابٌلٌة العلٌا مةالمحك موقف، ناصر ٌوسف غٌاث.  

 . 69 ص ، سابق
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ف تشكؿ أف جزء كبير مف ىذه االنتياكات الجسيمة ُتعتبر جرائـ ضد اإلنسانية أو جرائـ حرب ، دو 

المحكمة العميا اإلسرائيمية رادعًا ضد ىذه االنتياكات الجسيمة لحقوؽ الفمسطينييف ، والمخالفة لقواعد 

 القانوف الدولي .

 الفرع اللاني :المحكمة العميا اإلسرائيمية والتيجير القسري في مدينة القدس

ييف مف مدينة القدس والتي ُعرضت القضايا المتعمقة بتيجير السكاف الفمسطين الفرعسنتناوؿ في ىذا 

عمى المحكمة العميا اإلسرائيمية، وماذا كاف موقؼ المحكمة مف ىذه القضايا ؛ حيث يعاني السكاف 

الفمسطينيوف مف اإلجراءات والسياسات اإلسرائيمية اليادفة لتيجير المقدسييف قسرًا مف مدينة القدس 

ضايا تتعمؽ بيذه اإلجراءات اإلسرائيمية أماـ المحكمة المحتمة ؛ حيث قاـ السكاف الفمسطينيوف برفع ق

 العميا ، وذلؾ مف أجؿ وقؼ ىذه اإلجراءات التي يمارسيا االحتالؿ اإلسرائيمي بحؽ المقدسييف .

، أصدرت المحكمة العميا اإلسرائيمية حكًما مفصمًيا ضد فتحية الشقاقي، زوجة فتحي 1995في عاـ 

إلى االنتقاؿ  القدسمف مقيمي  الشقاقيواضطرت فتحية ،  الميالشقاقي مؤسس حركة الجياد اإلس

ؿ إلى سوريا في عاـ  وبعد ست سنوات عادت فتحية إلى القدس  ،1988قسًرا مع زوجيا المرحَّ

وحاولت أف تجدد ىويتيا وأف تسِجؿ أطفاليا الثالثة، ولكف وزارة الداخمية اإلسرائيمية رفضت طمبيا، 

سحبت إسرائيؿ إقامة المقدسييف بموجب مرسوـ مكتوب  التاريخحتى ذلؾ ، وأمرتيا بمغادرة البالد

وضعتو وزارة الداخمية في حاؿ غاب المقيـ لمدة سبع سنوات متتالية أو حصؿ عمى إقامة دائمة أو 

مف ىذه الشروط ال ينطبؽ عمى فتحية الشقاقي، ف ف المحكمة العميا  أياً ورغـ أف ،  جنسية أجنبية

قامتيا عمى اعتبار أنيا عاشت في الخارج مع زوجيا ولـ يعد "مركز حياتيا" في أصرَّت عمى سحب إ

  175إسرائيؿ.

                                                             
175
 . 2 ،ص سابق ،مرجع"  المقدسٌٌن لترحٌل وخطٌر جدٌد إسرابٌلً أسلوب" ، نسٌبة منٌر. د  
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وفي قضية أخرى ، قامت القوات اإلسرائيمية باقتحاـ مقر الصميب األحمر في القدس المحتمة، 

بعادىـ عف إجؿ أوذلؾ مف  ؛ 2011واختطاؼ نواب كتمة االصالح والتغيير مطمع كانوف األوؿ عاـ 

قامتيـ ، وميدت ىذه العممية الطريؽ لمحكومة اإلسرائيمية لمواصمة تفري  مدينة إدينة بعد سحب الم

جؿ تيويدىا والسيطرة عمييا كميًا ؛ حيث منحت المحكمة العميا اإلسرائيمية أالقدس مف الفمسطينييف مف 

" مركز الدفاع الصبغة الشرعية لمثؿ ىذه اإلجراءات ، وقررت المحكمة شطب االلتماس المقدـ مف 

ف أجؿ أوزارة الداخمية مف لعف الفرد " و" جمعية حقوؽ المواطف " الذي طالب ب صدار أمر احترازي 

قامة مف العائالت المقدسية لتيجيرىا مف المدينة ؛ حيث سببت المحكمة اإلتتوقؼ عف القياـ بسحب 

و يرتكز  عمى حاالت أوال يستند العميا موقفيا بأف االلتماس يعتمد باألصؿ عمى البعد النظري العاـ 

ف ىذه المحكمة تماطؿ منذ عاـ أشارة اإلجراء سحب االقامة ، وتجدر إمعينة ومحددة تضررت مف 

قامة المقدسية مف نواب المجمس التشريعي اإلفي البت بالتماس محدد بخصوص سحب  2006

  176بعادىـ عف مدينة القدس المحتمة .وا  

 قسراً  سكاف الفمسطينييفالر المحكمة العميا اإلسرائيمية في تيجير ىذه بعض القضايا التي توضح دو 

مدينة القدس المحتمة ؛ حيث يتضح لنا أف دور ىذه المحكمة ىو دور مساند أو مؤيد إلجراءات  مف

مف أجؿ تفري  ىذه المدينة مف وذلؾ السمطات اإلسرائيمية في تيجير المقدسييف بشكؿ مستمر ، 

األغمبية القصوى لمقضايا المعروضة أماـ المحكمة العميا اإلسرائيمية حيث أف ؛ سكانيا الفمسطينييف 

بخصوص  اإلجراءات اإلسرائيمية بحؽ المقدسييف  لدفعيـ عف الرحيؿ مف مدينة القدس ، ىي قضايا 

تجاه الفمسطينييف في مدينة  باتت بالفشؿ نتيجة عنصرية االحتالؿ اإلسرائيمي سياسيًا وعسكريًا وقضائياً 

 القدس المحتمة .
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:  انظر ، 2112،"  المقدسٌٌن تهجٌر ٌسّهل اإلسرابٌلً القضاء"  ، نت. الجزٌرة.  

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews (14/11/2016) 
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 الفرع اللالث : المحكمة العميا اإلسرائيمية والتيجير القسري في قرية سوسيا 

"إننا نأمؿ بأف ال ُتقر محكمة العدؿ العميا تيجيرنا ، رغـ معرفتنا بأف ىذه المحكمة بالنسبة لنا 

  177كفمسطينييف ، ىي محكمة غير عادلة " .

ماـ المحكمة العميا أُعرضت مف قبؿ سكاف قرية سوسيا  سنتكمـ في ىذا الفرع ، عف القضايا التي

اإلسرائيمية ، بسبب اإلجراءات الصادرة مف السمطات اإلسرائيمية تجاه سكاف ىذه القرية ؛ حيث تيدؼ 

جراءات لتيجير سكاف قرية سوسيا قسرًا ، وماذا كاف رد المحكمة عف القضايا المرفوعة أماميا اإلىذه 

 ا .مف قبؿ سكاف قرية سوسي

وذلؾ مف أجؿ موضوع اليدـ الذي يحصؿ في ؛  2001توجينا لمحكمة العدؿ العميا اإلسرائيمية في "

القرية مف قبؿ االحتالؿ ، باإلضافة لموضوع السماح لنا بالبناء في القرية ، وسمحت لنا المحكمة ببناء 

نونية محددة ليذا البناء ؛ الخياـ والبيوت مف جديد في القرية ، ولكنيا لـ ُتعِط بذات الوقت صيغة قا

لى إ 2000حيث طمبت مف سكاف قرية سوسيا بتقديـ طمبات ترخيص لبناء الخياـ ، ومف عاـ 

، قمنا بتقديـ طمبات مف أجؿ الحصوؿ عمى رخص لمبناء أماـ المحكمة وخاصة بعد أف يتـ 2011

سياسية ، وفي عاـ يتـ رفض ىذه الطمبات ألسباب  كاف ولكف ؛رفضيا مف لجنة التنظيـ والبناء 

قاـ المستوطنوف ببناء مؤسسة "ريجي فيـ " والتي تعمؿ مع اليميف المتطرؼ اإلسرائيمي ؛ حيث  2012

اـ أمقامت باليجـو عمى البيوت الفمسطينية في قرية سوسيا بشكؿ ممنيج ومنظـ ، وقامت برفع دعوى 

ورة ىدـ قرية سوسيا ألف وجود ىذه محكمة العدؿ العميا اإلسرائيمية ، وتكمموا في ىذه الدعوى عف ضر 

القرية غير قانوني ، وتوجينا نحف لمحكمة العدؿ العميا عف طريؽ منظمة حاخامات مف أجؿ حقوؽ 
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 مع مقابلة ،"  للفلسطٌنٌٌن القسري والتهجٌر لألرض اإلسرابٌلً النهب" ، والالجبٌن المواطنة حقوق لمصادر الفلسطٌنً المركز – بدٌل.  

 .5،ص2113، شباط 15 ، الجنوبٌة الخلٌل تالل ، سوسٌا قرٌة ، نواجعه نصر
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اإلنساف ؛ حيث كانت محامية قرية سوسيا ىي قمر مشرقي وذلؾ أماـ المحاكـ اإلسرائيمية وخاصة 

 . محكمة العدؿ العميا اإلسرائيمية

حصمنا عمى أمر احترازي مف محكمة العدؿ العميا اإلسرائيمية بوقؼ ىدـ القرية جميع األحواؿ ، في و 

، وبذات الوقت عدـ قياـ سكاف القرية بالبناء ، وتقديـ مخطط ىيكمي لقرية سوسيا ،  2012في عاـ 

الؼ دوالر ، ولكف  50ف مبم  إعداد ىذا المخطط بشكؿ كامؿ ىو إحيث  ؛وىذا المخطط مكمؼ جدًا 

جزء مف ىذا المبم  مف وزارة الخارجية الفمسطينية ، ومف القنصمية البريطانية ، وبدأنا  حصمنا عمى

العمؿ عمى ىذا المخطط الييكمي ، وتـ تجييز ىذا المخطط ، وقمنا بعد ذلؾ بتقديـ ىذا المخطط 

فضت لمجنة التنظيـ والبناء في بيت إيؿ ، باعتبارىا المسؤولة عف مناطؽ )ج(  ، ولكف ىذه المجنة ر 

المخطط الييكمي بسبب حجج تتعمؽ بعدـ وجود بنية تحتية ، وعدـ وجود حقوؽ لممرأة في القرية ، 

متر ، والذي  50وعدـ وجود خدمات في القرية ، مع العمـ أف الكيرباء والمياه بعيدة عف قرية سوسيا 

الشوارع يمنع مف وصوؿ ىذه الخدمات بشكؿ كبير ىو االحتالؿ ، وكذلؾ الذي يمنع مف بناء 

والمدارس ومراكز الخدمات في القرية ىو االحتالؿ ، وعندما نتوجو لمحكمة العدؿ العميا اإلسرائيمية ، 

فيما يتعمؽ بوقؼ أوامر اليدـ أو الحصوؿ عمى رخص لمبناء ، أو غيرىا مف اإلجراءات اإلسرائيمية 

، وال نشعر بأف ىذه المحكمة  المرتكبة بحقنا في القرية ، ف ننا ال نشعر بالعدالة في ىذه المحكمة

 178.سوؼ تقؼ بجانبنا ضد ىذه اإلجراءات الغير قانونية بحقنا في قرية سوسيا " 

صدرت أ؛ حيث  2001قاـ أىالي قرية سوسيا بتقديـ التماس لممحكمة العميا اإلسرائيمية في عاـ 

راضي ، وقاـ بعد األي ىذه المحكمة قرارًا مؤقتًا يسمح لمسكاف بالعوة إلى أراضييـ ، مع حظر البناء ف

ىالي قرية سوسيا بتقديـ طمبات لمحصوؿ عمى رخص لمبناء ، ولكف تـ رفض جميع ىذه أذلؾ 
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 القسري والتهجٌر اإلسرابٌلٌة العلٌا العدل محكمة:  موضوع حول ، سوسٌا لقرٌة عالمًاإل الناطق ،من قرٌة سوسٌا   النواجعة نصر.  

 ، ) مقابلة شخصٌة ( . 2116 أغسطس/آب ، سوسٌا قرٌة فً

.    2112انظر اٌضا  : موقع بتسلٌم ، "سوسٌا / جنوبً جبل الخلٌل " ،

14/11/2016))http://www.btselem.org/arabic/south_hebron_hills/susiya 
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ىالي بعد ذلؾ بتقديـ التماس لممحكمة العميا اإلسرائيمية لمحصوؿ عمى رخص لمبناء ، األ وقاـالطمبات، 

جراءات وممارسات بحؽ السكاف إوخالؿ عدة  2011ولكف رفضت المحكمة ىذا االلتماس ، وفي عاـ 

 41الفمسطينييف في قرية سوسيا ؛ حيث تعرض ىؤالء السكاف لعمميات ىدـ ، بحيث تـ استيداؼ 

 " ،مف بينيـ ثمانية عشر طفالً " شخصاً  35خيمة سكنية وبئري ماء ، وتـ تشريد  30مبنى يشمؿ 

يا مف قبؿ قوات االحتالؿ اإلسرائيمي نتيجة ليذه العمميات المتعمقة بيدـ المنازؿ والخيـ في قرية سوسو 

ف المحكمة أال إ،  2013، قاـ سكاف قرية سوسيا بتقديـ التماس لممحكمة العميا اإلسرائيمية في عاـ 

دارة المدنية اإلوامر اليدـ الصادرة مف أاىالي قرية سوسيا ضد  االلتماس المقدـ مفجمت النظر في أ

أف  بادعاءما بعد ىذا التأجيؿ شطبت المحكمة االلتماس و  ، 2012 حزيراف 12اإلسرائيمية بتاريخ 

  179الحديث يدور عف التماس شامؿ يدمج مسائؿ مختمفة تعود إلى عشر عائالت .

مف خالؿ عرض بعض القضايا التي ُطرحت أماـ المحكمة العميا اإلسرائيمية ، يتبيف لنا أف دور ىذه 

متعمقة بالسكاف الفمسطينييف في  مدينة القدس المحكمة ال يختمؼ كثيرًا عف دورىا في القضايا ال

المحتمة ، وخاصة اإلجراءات اإلسرائيمية اليادفة لتيجير المقدسييف قسرًا مف المدينة ؛ حيث يتبيف لنا 

أف موقؼ ىذه المحكمة مف التيجير القسري بحؽ السكاف الفمسطينييف في قرية سوسيا ، ىو موقؼ 

اإلجراءات اإلسرائيمية  عف طريؽالممارس ضد سكاف قرية سوسيا مؤيد أو غير رافض لمتيجير القسري 

جبارىـ عمى ترؾ إاليادفة لترحيؿ ىؤالء السكاف ، والضغط عمييـ ، وتضييؽ الخناؽ عمييـ ، مف أجؿ 

ف ما تقـو بو المحكمة  تفري  ىذه القرية بشكؿ مستمر مف سكانياوكذلؾ مف أجؿ ىذه القرية ،  ، وا 

جراءات والسياسات اإلسرائيمية اليادفة إلى تيجير السكاف ف تأييد أو موافقة عمى اإلئيمية مالعميا اإلسرا

الفمسطينييف قسرًا مف منازليـ واراضييـ وخاصة في مدينة القدس المحتمة وقرية سوسيا ، ىو مخالؼ 
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 ، لحم بٌت"  للفلسطٌنٌٌن القسري والتهجٌر لألرض اإلسرابٌلً النهب" ، والالجبٌن المواطنة حقوق لمصادر الفلسطٌنً المركز – بدٌل.  

 .72-73 ،ص 2113
 . 2114انظر اٌضا  :  موقع ذاكرات ، " سوسٌا "  ، 

http://zochrot.org/ar/village (16/11/2016) 
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 دولة نصت عمى عدـ جواز قياـلقواعد القانوف الدولي اإلنساني وخاصة االتفاقيات الدولية التي 

قميـ الخاضع تحت ي اإلاالحتالؿ بعمميات التيجير القسري بحؽ السكاف المدنييف الموجوديف ف

 ، وُيعتبر كذلؾ مخالؼ لقواعد القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف .االحتالؿ 

التي تسري عمى  سرائيمية مف االتفاقيات الدوليةاإل، نكوف قد تعرفنا عمى موقؼ المحكمة العميا  وعميو

، وتعرفنا عمى دور المحكمة العميا  وخاصة اتفاقية الىاي واتفاقية جنيؼ الفمسطينية المحتمةاألراضي 

 المطمبننتقؿ إلى  ، وقرية سوسيا مدينة القدس المحتمةمف  لمفمسطينييف اإلسرائيمية والتيجير القسري

 التيجير القسري .الذي سنتناوؿ فيو آليات حماية الفمسطينييف مف و ،  واالخير مف ىذا المبحث الثاني
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 آليات حماية الفمسطينيين من التيجير القسري المطمب اللاني :

وحمايػػة  ،فػي ىػذا المطمػػب عػف حمايػة الفمسػػطينييف مػف التيجيػر القسػري عمػػى الصػعيد الػدولي  ناوؿسػنت

يػػث ح ؛ وعميػػو سنقسػػـ ىػػذا المطمػػب إلػػى فػػرعيف ،ىػػذا التيجيػػر عمػػى الصػػعيد المحمػػي  الفمسػػطينييف مػػف

الثػػاني الحمايػػة عمػػى الصػػعيد فػػي الفػػرع و  ، الصػػعيد الػػدوليفػػي الفػػرع األوؿ عػػف الحمايػػة عمػػى  ناوؿسػػنت

 المحمي .

 الحماية عم  اللعيد الدولي  : الفرع ايول

لتيجير قسري مستمر مف قبؿ ي الفمسطينية المحتمة راضفي األ يتعرض السكاف الفمسطينيوف  

حيث  ؛التيجير القسري  آليات لحماية الفمسطينييف مف ي يتطمب وجوداألمر الذ ؛االحتالؿ اإلسرائيمي 

خاضعة لمقانوف لواقعة تحت االحتالؿ اإلسرائيمي ف األراضي الفمسطينية اأتبيف لنا في المطمب السابؽ 

المتعمقة باحتراـ قوانيف وأعراؼ الحرب البرية ،  1907عاـ لوخاصة اتفاقية الىاي  ،الدولي اإلنساني 

 المتعمقة بحماية السكاف المدنييف زمف الحرب . 1949ية جنيؼ الرابعة لعاـ واتفاق

 رٌ دو  لػػوكػػاف   2012/11/29ف حصػػوؿ فمسػػطيف عمػػى دولػػة عضػػو مؤقػػت فػػي األمػػـ المتحػػدة بتػػاريخ إ

حيػػث تسػػتطيع دولػػة فمسػػطيف مناقشػػة  ؛مسػػتوى اإلقميمػي والػػدولي اللمقضػػية الفمسػػطينية عمػػى  وميػػـٌ  بػارزٌ 

عضػػاء الجمعيػػة عمقػػة بالقضػػية الفمسػػطينية مػػف قبػػؿ أحػػد أالػػرد عمػػى جميػػع األمػػور المتجميػػع القضػػايا و 

وبيػػذا يكػػوف لدولػة فمسػػطيف الحػػؽ فػػي  ؛العموميػة فػػي األمػػـ المتحػدة وخاصػػة دولػػة االحػػتالؿ اإلسػرائيمي 

وخاصػػػة االتفاقيػػػات المتعمقػػػة بالقضػػػاء الػػػدولي مثػػػؿ   االنضػػػماـ لجميػػػع المعاىػػػدات واالتفاقيػػػات الدوليػػػة

وليػػا  ،اتفاقيػة رومػا التػي بموجبيػا تػـ إنشػاء المحكمػة الجنائيػة الدوليػة لمالحقػة ومقاضػاة مجرمػي الحػرب

 . المختمفةاالنضماـ إلى الييئات والمنظمات الدولية الحؽ كذلؾ في 
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 180 الدائمة: المحكمة الجنائية الدولية  اوالً 

عمػى صػعيد القضػية طػوة ميمػة ىػي خيعد حصوؿ فمسطيف عمى دولػة عضػو مؤقػت فػي األمػـ المتحػدة 

تقػديـ القضػايا المتعمقػة بانتياكػات وجػرائـ االحػتالؿ اإلسػرائيمي حيث تستطيع دولة فمسطيف ؛ الفمسطينية 

ودعػػت فمسػطيف إعالنػػًا حسػب المػػادة أ؛ حيػث  الدوليػػة مػاـ المحكمػػة الجنائيػةأ بحػؽ السػكاف الفمسػػطينييف

راضػػي الدولػػة نائيػػة الدوليػػة واليػػة قضػػائية عمػػى أجعطػػاء المحكمػػة البمػػا يفيػػد إ181مػف ميثػػاؽ رومػػا 12/3

وعمػػى الػػرغـ مػػف إسػػرائيؿ دولػػة غيػػر عضػػو فػػي المحكمػػة  ، 2014حزيػػراف  13الفمسػػطينية منػػذ تػػاريخ 

مػػػػػف قبػػػػػؿ ىػػػػػذه حقػػػػػة القضػػػػػائية ولكػػػػػف ىػػػػػذا ال يحصػػػػػف مرتكبػػػػػي الجػػػػػرائـ مػػػػػف المال ،الجنائيػػػػػة الدوليػػػػػة 

 182.المحكمة

فرصػة ىامػة لػردع إسػرائيؿ عػف  محكمة الجنائية الدولية الدائمة ،لمنظاـ األساسي لمانضماـ فمسطيف  إف

فػي تصػميـ وتنفيػذ  ييفسػرائيماإلف اسػتمرار إحيػث  ؛ بحػؽ المػدنييف االستمرار بسياسات التيجيػر القسػري

ثبػػات واقعػػة التيجيػػػر مػػع سػػيولة إ اصػػةوخ ،ىػػذه السياسػػة يعرضػػيـ لخطػػر المحاكمػػة الدوليػػة والعقػػػاب 

فكػؿ السياسػات مكتوبػة فػي التشػريعات والمػوائح  ؛ي تسػتخدميا إسػرائيؿ فػي التيجيػر القسري والسياسة الت

 ،رحيميـ قسػرًا عػف بيػوتيـ اإلسرائيمية ولف يصعب تحميميػا وقيػاس أثرىػا عمػى السػكاف المػدنييف وتوثيػؽ تػ

تكػػوف مؤسسػػات الدولػػة المختمفػػة مسػػؤولة بشػػكؿ مباشػػر عػػف ىػػذا التيجيػػر ممػػا يعػػرض  ىػػذه الحالػػةوفػػي 

 183ماـ المحكمة الجنائية الدولية .ائميف عمييا لالتياـ والمحاكمة أقال

                                                             
180
 121 المحكمة إنشاء قانون على الموقعة الدول عدد وصل وقد ،2112 عام قانونٌة بصورة الوجود إلى ظهرت الدولٌة الجناٌات محكمة . 

 فً المتهمٌن األفراد متابعةب المحكمة هذه وتختص المحكمة، قانون على توقٌعهما وإسرابٌل أمرٌكا سحبت وقد ،2112 عامٌولٌو  1 حتى دولة

 نظرا   وذلك بحث؛ موضع األخٌرة الجرٌمة هذه تزال وال العدوان، جرٌمة الحرب، وجرابم اإلنسانٌة، ضد والجرابم الجماعٌة، اإلبادة جرابم
 .بشأنها تعرٌف على االتفاق لعدم
181
 هذا فً طرف غٌر دولة قبول كان إذا( "3) الفقرة ، صاصاالخت لممارسة المسبقة الشروط ، 1998لعام  روما مٌثاق من( 12) المــادة.  

 اختصاصها المحكمة ممارسة تقبل أن ، المحكمة مسجل لدى ٌودع إعالن بموجب الدولة لتلك جاز ، 2 الفقرة بموجب الزما   األساسً النظام

 ". التاسع للباب وفقا   استثناء أو تأخٌر أي دون المحكمة مع القابلة الدولة وتتعاون ، البحث قٌد بالجرٌمة ٌتعلق فٌما
182
 عام مدعً بقٌام أو روما، نظام فً طرف دولة قبل من للمحكمة الدعوى بإحالة إما " حاالت؛ أربعة فً المحكمة اختصاص تفعٌل ٌمكن 

 المنصوص حٌاتهلصال وفقا   األمن مجلس بواسطة الدعوى بإحالة أو نفسه، تلقاء من عدمه من جرابم وقوع فً التحقٌق بمباشرة المحكمة
 المحكمة اختصاص قبولها ٌفٌد إعالنا   الطرف غٌر الدولة تودع أن أو ،(إجبارٌة والٌة) المتحدة األمم مٌثاق من السابع الفصل فً علٌها

 " .(اختٌاري طرٌق) الدولٌة الجنابٌة
183
 .9ص ، 2015 ، (61عدد ) ،" التهجٌر القسري فً فلسطٌن والعدالة الجنابٌة " جرٌدة حق العودة ،د. منٌر نسٌبة .  
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وخاصػػػة إذا تػػػـ نقػػػؿ  ، طػػػراؼ المتحاربػػػةوقػػػع مػػػف قبػػػؿ األذا التيجيػػػر القسػػػري جريمػػػة حػػػرب إ قػػػد يشػػػكؿ

ولػػـ يسػػمح ليػػـ بػػالعودة  ،و تػػرحيميـ عمػػى نحػػو متعمػػد ولغايػػات بعيػػدة عػػف حمػػايتيـ وسػػالمتيـ السػػكاف أ

 184.ـ عند انتياء األعماؿ الحربية راضييـ ومنازليإلى أ

ذا تػػػـ عمػػػى سياسػػػة واسػػػعة النطػػػاؽ بحػػػؽ السػػػكاف يجيػػػر القسػػػري جريمػػػة ضػػػد اإلنسػػػانية إوقػػد يشػػػكؿ الت 

جػدوف فييػػا بصػفة مشػػروعة  دوف اأف إبعػػاد أو نقػؿ السػكاف قسػػرًا مػف المنطقػػة التػي يتو  حيػث ؛المػدنييف 

 185.د ذاتو جريمة ضد اإلنسانية مبررات يسمح بيا القانوف الدولي ، والذي ُيعتبر بح

الفمسػػطينية المحتمػػة والمتزايػػد فػػي القػػدس ومنػػاطؽ )ج( مػػف  يضػػاف التيجيػػر القسػػري المسػػتمر فػػي األر إ

ف التيجيػػر أوبمػا  ،ف كػؿ حالػة تيجيػر منفػردة تشػكؿ جريمػة حػرب بحػد ذاتيػا أال شػؾ  ،الضػفة الغربيػة 

أف جريمػػػة  مػػػىف نػػػو يمكػػػف الحػػػديث ع ،القسػػػري فػػػي األرض المحتمػػػة ممػػػنيج ويقػػػع عمػػػى نطػػػاؽ واسػػػع 

ف ف كؿ مف يشػارؾ  ،رتكب كجريمة ضد اإلنسانية في ىذه الحالة . أما عف المتيميف التيجير القسري تُ 

د مػػدني أي كػؿ مػف ثبػػت تورطػو بطػر  ،سػواء كػػاف مسػؤواًل عسػكريًا أو قضػػائيًا او سياسػيًا  ،فػي الجريمػة 

دولػػة فمسػػطيف فػػي  تسػػتطيعحيػػث  ؛بػػر متورطػػًا جنائيػػًا لػػى خارجيػػا يعترض المحتمػػة أو إسػػواء داخػػؿ األ

ثػػارة السياسػػات اإلسػػرائيمية العنصػػرية التػػي ينػػتج عنيػػا تيجيػػر قسػػري يجية قويػػة فػػي إحػػاؿ اتخاذىػػا اسػػترات

ا سػتتمكف مػف ردع االحػتالؿ عػف االسػتمرار وبنػاًء عمػى ذلػؾ ف نيػ ؛ الدولية ماـ المحكمة الجنائيةأوذلؾ 

 186.أماـ المجتمع الدولي سرائيميةالسياسات اإل ىذه وفضح ،رية قوانيف عنص بوضع وتنفيذ

مػػػف النظػػػاـ  (8ب()((2)8عتبػػػرت المحكمػػػة الجنائيػػػة الدوليػػػة االسػػػتيطاف جريمػػػة حػػػرب فػػػي المػػػادة ا

الممحػػؽ  1977توكػػوؿ اإلضػػافي األوؿ لعػػاـ و حيػػث اتجيػػت بػػنفس اتجػػاه البر  ؛ساسػػي ليػػذه المحكمػػة األ

لقواعػػػػد القػػػػانوف الػػػػدولي  اعتبرىػػػػا بػػػػدوره انتياكػػػػًا جسػػػػيماً  الػػػػذي 1949باتفاقيػػػػات جنيػػػػؼ األربعػػػػة لعػػػػاـ 

                                                             
184
 ( من النظام االساسً للمحكمة الجنابٌة الدولٌة الدابمة .8. انظر نص المادة ) 
185
 ( من النظام االساسً للمحكمة الجنابٌة الدولٌة الدابمة .7.انظر نص المادة ) 
186
 . 9ص ،سابق ، مرجع "  الجنابٌة والعدالة فلسطٌن فً القسري التهجٌر" ،نسٌبة  منٌر. د.  
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ف االسػػتيطاف ؛ وذلػػؾ باعتبػػار أيجابيػػة لصػػالح القضػػية الفمسػػطينية وىػػذا الػػنص يعتبػػر ميػػزة إ ،اإلنسػػاني

وتيجيػػػػر السػػػػػكاف  ،راضػػػػي الفمسػػػػطينية مػػػػف قبػػػػؿ االحػػػػتالؿ فػػػػي االسػػػػتيالء عمػػػػى األ اً كبيػػػػر  اً يمعػػػػب دور 

 نتيجة ىذا االستيطاف .الفمسطينييف قسرًا 

فمسطيف مف التوجػو إلػى المحكمػة الجنائيػة  دولةنجد أنو ال يوجد مانع قانوني يمنع  ، بناًء عمى ما سبؽ

فحصوؿ فمسطيف عمى دولة مراقب كانت لو تبعات قانونية عمى المستوى الدولي، أىميػا تغيػر  ؛ الدولية

ء إلػػػػى المحكمػػػػة الجنائيػػػػة الدوليػػػػة لمحاسػػػػبة يحػػػػؽ ليػػػػا المجػػػػو  فمسػػػػطيف ؛ حيػػػػثالمركػػػػز القػػػػانوني لدولػػػػة 

اإلسرائيمييف عمى جرائميـ البشعة بحػؽ الشػعب الفمسػطيني، تحديػدًا تمػؾ الجػرائـ المرتكبػة بعػد نفػاذ نظػاـ 

روما األساسي، وجرائـ االستيطاف والتيجير القسري، بغض النظر عف تاريخ بدء ىػذه الجػرائـ باعتبارىػا 

 مف الجرائـ المستمرة.

و يجب في سبيؿ ذلػؾ تحديػد إطػار قػانوني وطنػي سػميـ يسػمح ليػا باالضػطالع بػدورىا فػي إنفػاذ كما أن 

، وذلػػؾ بػػ جراء تعػػديالت عمػػى القػػوانيف الوطنيػػة، وخاصػػة التشػػريعات الجزائيػػة  القػػانوف الػػدولي اإلنسػػاني

لوطنيػػة ، كػػي تسػػتطيع مالحقػػة مجرمػػي الحػػرب فػػي المحػػاكـ ا كػػي تشػػمؿ مسػػألة الواليػػة الجنائيػػة الدوليػػة

 ؛ ويمزميػػا بعػػد ذلػػؾ قبػػوؿ اإلعػػالف الػػذي كانػػت قدمتػػو سػػابقًا بعػػد تجديػػده،  وفػػؽ التشػػريعات الوطنيػػة ليػػا

بحيث تنضـ لمنظاـ األساسي لممحكمة وأف تؤكػد قبوليػا الواليػة القضػائية لممحكمػة الجنائيػة الدوليػة عمػى 

ت ذات الصػمة، وىػذا يحتػاج إلػى قػرار الجرائـ المرتكبة بحقيا، ويجب أف تنضـ إلى المعاىدات واالتفاقيػا

 . سياسي فمسطيني

  1949ايربع لعام : اتفاقيات جنيف  لانياً 

ًا لػػػػػردع االحػػػػػتالؿ وكبيػػػػػر  اً ميمػػػػػ اً دور   1949لعػػػػػاـ  ةفمسػػػػػطيف التفاقيػػػػػات جنيػػػػػؼ األربعػػػػػ يعػػػػػد انضػػػػػماـ

رًا مػػػف يػػػر السػػػكاف الفمسػػػطينييف قسػػػالممارسػػػات اإلسػػػرائيمية فػػػي تيج عمػػػى صػػػعيد وخاصػػػة ،سػػػرائيمياإل
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لمػػدنييف زمػػف ف اتفاقيػػة جنيػػؼ المتعمقػػة بحمايػػة السػػكاف اأ السػػابؽ تحػػدثنا فػػي؛ حيػػث راضػػييـ ومنػػازليـ أ

ومجمػػس األمػػف فػػي  وأعمنػػت منظمػػة األمػػـ المتحػػدة ،اضػػي الفمسػػطينية المحتمػػة الحػػرب  تسػػري عمػػى األر 

ابعػػة والمتعمقػػة بحمايػػة راضػػي الفمسػػطينية المحتمػػة ألحكػػاـ اتفاقيػػة جنيػػؼ الر خضػػوع األمناسػػبات مختمفػػة 

 السكاف المدنييف زمف الحرب .

 ؛عمى صعيد القضػية الفمسػطينية اً ميم اً دور   1949لعاـ  ات جنيؼ األربعةنضماـ فمسطيف التفاقيف الإ

تعمػػػؽ بتيجيػػػر وخاصػػػة فيمػػػا ي ،سػػػرائيمي ذه االتفاقيػػػة مػػػف قبػػػؿ االحػػػتالؿ اإلانتيػػػاؾ قواعػػػد ىػػػحيػػػث أف 

ؿ قضػائيًا نتيجػة ىػذه االنتياكػات سػرائيمالحقػة إ بموجػب ذلػؾ دولػة فمسػطيفتستطيع  ،الفمسطينييف قسرًا 

 مدنيػػة وجنائيػػةة ىػػذه االنتياكػػات كػػذلؾ مسػػؤوليعمػػى ويترتػػب  ، الدائمػػة مػػاـ المحكمػػة الجنائيػػة الدوليػػةأ

 سرائيمي .عمى االحتالؿ اإل

الؿ بنقػػؿ مواطنييػا إلػػى ة االحػتشػارت إلػى عػػدـ جػواز قيػػاـ دولػأالرابعػػة مػف اتفاقيػػة جنيػؼ  (49فالمػادة )

:" ال يحػؽ لقػوات االحػتالؿ مف ذات االتفاقية  (53المادة )و 187األراضي التي تكوف خاضعة الحتالليا .

تدمير الممكية الشخصية الفرديػة أو الجماعيػة أو ممكيػة األفػراد أو الدولػة أو التابعػة ألي سػمطة فػي البمػد 

 المحتؿ " .

و الجمػاعي لألشػخاص المحميػيف مػػف التػي حظػرت النقػؿ الفػردي أ، و مػف ذات االتفاقيػة  (147)والمػادة 

شػارت إلػى عػدـ أالتػي  (47)والمػادة 188ػ االرض المحتمػة إلػى منػاطؽ أخػرى او خػارج االراضػي المحتمػة

 189. راضي المحتمةحيؿ أو نقؿ جزء مف سكانيا إلى األجواز قياـ دولة االحتالؿ بتر 

أمػػػاـ تػػػدويؿ حقػػػوؽ الفمسػػػطينييف والضػػػغط عمػػػى الػػػدوؿ االنضػػػماـ التفاقيػػػات جنيػػػؼ سػػػيفتح المجػػػاؿ إف 

مثػػػؿ  ،بحػػػؽ السػػػكاف الفمسػػػطينييفإسػػػرائيؿ  دولػػػة مػػػؤتمر لبحػػػث انتياكػػػات األطػػػراؼ فػػػي االتفاقيػػػات لعقػػػد
                                                             

187
 ، 1949( من اتفاقٌة جنٌف الرابعة لعام 49.انظر نص المادة ) 
188
 . 1949( من اتفاقٌة جنٌف الرابعة لعام 147.انظر نص المادة ) 
189
 . 1949( من اتفاقٌة جنٌف الرابعة لعام 47.انظر نص المادة ) 
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،  قضػػػػايا األسػػػػرى والمعتقمػػػػيف والترحيػػػػؿ القسػػػػري وغيرىػػػػا مػػػػف القضػػػػايا التػػػػي تمػػػػس الشػػػػعب الفمسػػػػطيني

كؿ أكبػػر أمػػاـ فمسػػطيف مػػف أجػػؿ رفػػع دعػػاوى قانونيػػة أمػػاـ بشػػ ضػػماـ يعنػػي أيضػػًا أف المجػػاؿ متػػاحاالنو 

المحػاكـ الداخميػػة لمػػدوؿ التػي تقبػػؿ بفػػتح واليتيػا القضػػائية لقضػػايا االنتياكػات الجسػػيمة التفاقيػػات جنيػػؼ 

،  ، االعتقػػػاؿ التعسػػػفي : القتػػػؿ العمػػػد ومػػػف تمػػػؾ االنتياكػػػات الجسػػػميةمنيػػػا ،  146بنػػػاء عمػػػى المػػػادة 

 190. مكات بدوف ضرورة حربية، تدمير الممت التعذيب

، "ة حاميػةف يختػاروا " دولػأحؽ الفمسػطينييف صبح مف أ ،نتيجة انضماـ دولة فمسطيف التفاقيات جنيؼ 

ة الحاميػػة يعنػػي " ىػػي دولػػة تكفميػػا دوؿ أخػػرى ) تعػػرؼ باسػػـ دولػػة المنشػػأ( برعايػػة الدولػػف مصػػطمح او 

فالدولة الحامية تقـو بحمايػة مصػالح  ،191( "رلة ثالثة ) تعرؼ باسـ دولة المقمصالح مواطنييا حياؿ دو 

 ،بالتزامػػػاتيـ بموجػػػب اتفاقيػػػات جنيػػػؼوتشػػػرؼ عمػػػى مػػػدى وفػػػاء االطػػػراؼ المتنازعػػػة  ،ضػػػحايا النػػػزاع 

سػػوؼ يكػػوف  ضػػدىـ ، وفػي حػػاؿ تػػـ ىػػذا األمػػر اتف تمنػػع أي انتياكػػوأ ،واسػتقباؿ شػػكاوى المتضػػرريف 

وخاصػة فيمػا يتعمػؽ  ، سػرائيمية بحػؽ السػكاف الفمسػطينييفمػف االنتياكػات اإل لمحػد وميمػاً  ايجابياً  عنصراً 

 . لمسكاف الفمسطينييف مف قبؿ االحتالؿ اإلسرائيمي بالتيجير القسري

( 5ف المػادة )ولحػؿ ىػذه المشػكمة فػ  ،طػراؼ المتحاربػة لة الحامية يتطمب موافقة جميػع األف تعييف الدو إ

كػػف لمجنػػة يم ،و قبػػوؿ دولػػة حاميػػة تعيػػيف أاألوؿ وضػػحت فػػي حػػاؿ لػػـ يػػتـ ضػػافي توكػػوؿ اإلو مػػف البر 

 عييا الحميػػػدة لتعيػػػيف دولػػػة حاميػػػة ،ف تعػػػرض مسػػػاأو أي منظمػػػة انسػػػانية أالدوليػػػة لمصػػػميب األحمػػػر 

قػؿ قائمػة تضػـ عمػى األ ،لػى كػؿ طػرؼ فػي النػزاع ع المجنة الدولية لمصػميب األحمػر أف تطمػب إوتستطي

 192باسـ الدولة الحامية لدى الخصـ . دوؿ يمكف قبوؿ دولة مف ىؤالء الدوؿ لمعمؿ خمسة

                                                             
190
  ، انظر :  2016،شبكة فلسطٌن االخبارٌة  ،دولٌة " ورقة بعنوان " األثر القانون النضمام فلسطٌن لالتفاقٌات ال ،د. حنا عٌسى .  

http://pnn.ps/2016/04/07 (19/11/2016) 
191
 .322ص  ،مرجع سابق ،  اإلنسانً الدولً القانون ، الشاللدة فهاد محمد. د.  
192
 .323 ص ، سابقال مرجعال ، الشاللدة فهاد محمد. د.  
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مثػػػؿ اتفاقيػػػة الىػػػاي المتعمقػػػة بقػػػوانيف وأعػػػراؼ  ،فيمػػػا يتعمػػػؽ باالتفاقيػػػات والمعاىػػػدات  الدوليػػػة األخػػػرى 

واتفاقيػػة منػػع جريمػػة  ،واالتفاقيػػة الدوليػة لقمػػع جريمػػة الفصػؿ العنصػػري والمعاقبػػة عمييػا  ، الحػرب البريػػة

العيػػد الػػدولي و  ،والعيػػد الػػدولي الخػػاص بػػالحقوؽ المدنيػػة والسياسػػية  ، االبػادة الجماعيػػة والمعاقبػػة عمييػػا

ف ىػػذه االتفاقيػػات والمعاىػػدات قامػػت دولػػة إحيػػث  ؛ الخػػاص بػػالحقوؽ االقتصػػادية واالجتماعيػػة والثقافيػػة

ف ىذه االتفاقيات توفر الحماية لمسكاف الفمسػطينييف مػف االنتياكػات وبالتالي ف  ،فمسطيف بالتوقيع عمييا 

وتضػع دولػة االحػتالؿ اإلسػرائيمي فػي موضػع المالحقػة  ،إلسرائيمية المستمرة بحؽ السكاف الفمسػطينييف ا

نسػاف بحمايػة اإل نتيجة انتياكات دولة االحتالؿ ليذه االتفاقيات والمعاىدات التي ُتعنىوذلؾ ، القضائية 

بحريػػػة االنسػػػاف  مػػػؽ كػػػذلؾوالتػػػي تتع ،وقػػػات السػػػمـ وفػػػي أ ،وزمػػػف النزاعػػػات المسػػػمحة  ،زمػػػف االحػػػتالؿ 

 ؛والحػػؽ فػػي الحيػػاة وفػػي السػػكف وغيرىػػا مػػف حقػػوؽ اإلنسػػاف ، ساسػػية فػػي موطنػػو وحقوقػػو األ ،وكرامتػػو 

ية المسػػؤولوالمعاىػػدات ال يعفييػػا مػػف التزاماتيػػا الدوليػػة ومػػف نتيػػاؾ اسػػرائيؿ ليػػذه االتفاقيػػات اف حيػػث ا

 تجاه السكاف الفمسطينييف .

يترتػػب عمػػى دولػػة االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي  ،مية لقواعػػد القػػانوف الػػدولي اإلنسػػاني اإلسػػرائي االنتياكػػاتنتيجػػة 

فيمػا يتعمػؽ  . مسػؤولية الجنائيػة مػف جيػة أخػرىوال ، مف جيػة التزامات قانونية تتعمؽ بالمسؤولية المدنية

مػػا كػػاف  ) إعػػادة الحػػاؿ إلػػىالتعويض العينػػي تتمثػػؿ بػػمسػػؤولية المدنيػػة عمػػى الجػػرائـ اإلسػػرائيمية والتػػي بال

ف يقػـو أغيػر مشػروع والحػؽ الضػرر بػالغير  عمى الشخص الذي اقترؼ عمػالً  بحيث يترت ؛ 193عميو (

زالػػة عمػػى سػػمطات االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي إ يترتػػبوبالتػػالي  ،زالػػة كافػػة مظػػاىر ىػػذا الضػػرر العمػؿ عمػػى إب

كػػػات واألراضػػػي معػػػادة الممتوا   ، كافػػػة مظػػػاىر ىػػػذا االحػػػتالؿ وخاصػػػة الحػػػواجز العسػػػكرية واالغالقػػػات

                                                             
193
( 3) المادة فً جاء لما تنفٌذا   وذلك ؛ عدوانها من تضرر من لكل المالً التعوٌض ٌلزمها علٌه كان ما إلى الحال إعادة استحالة حال ًف. 
 ٌكون:"  1917 لعام البرٌة الحرب وأعراف قوانٌن باحترام الخاصة الهاي اتفاقٌة من( 3) المادة تنصحٌث ؛  الرابعة الهاي اتفاقٌة من

 ٌرتكبها التً األعمال جمٌع عن مسبوال   ٌكون كما، الحاجة دعت إذا بالتعوٌض ملزما   المذكورة الالبحة بأحكام ٌخل الذي تحاربالم الطرف
 " . المسلحة قواته إلى ٌنتمون أشخاص
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ذلػؾ و  ،وقػؼ العمػؿ غيػر المشػروع  ،االحػتالؿ اإلسػرائيمي كػذلؾ عمػى  بيترتو 194المصادرة ألصحابيا ،

وبنػاء  ،وقصػؼ األعيػاف المدنيػة  ،واعتقػاالت  ،وكافػة مظػاىره مػف حصػار  ب نياء حالة االحتالؿ القائـ

ة االحػتالؿ بػدفع تعػويض دولػ ث تقػـويػبح ؛195ض المػاليىناؾ كذلؾ التعويالجدار الفصؿ العنصري ، و 

بحيػث تكػوف ىػذه المبػال  عادلػة و  ،قواعد القػانوف الػدولي اإلنسػاني لمالي لكؿ مف تضرر مف انتياكاتيا 

   196ومنصفة .

ف دولة االحتالؿ اإلسػرائيمي تتحمػؿ المسػؤولية الجنائيػة نتيجػة االنتيػاؾ ؛ ف لى جانب المسؤولية المدنية إ

ف التيجيػػػر القسػػػري الػػػذي يمارسػػػو االحػػػتالؿ وخاصػػػة مػػػع اعتبػػػار أ ،لقواعػػػد القػػػانوف الػػػدولي اإلنسػػػاني 

مػف حػؽ الشػعب حيػث  ؛اإلسرائيمي بحػؽ السػكاف الفمسػطينييف ىػو جريمػة حػرب وجريمػة ضػد اإلنسػانية 

مػروا أُ لة الجنائيػة لألفػراد الػذيف ءمسػاالالرابعة فػي مالحقػة و  طراؼ في اتفاقية جنيؼالفمسطيني والدوؿ األ

محكمػػػة منظػػػاـ األساسػػػي لمل وذلػػػؾ اسػػػتناداً  ،والػػػذيف نفػػػذوا ىػػػذه الجػػػرائـ  ،جػػػرائـ ال أو خططػػػوا الرتكػػػاب

معاقبػػة مرتكبػػي جػػرائـ الحػػرب والجػػرائـ ضػػد االنسػػانية بحػػؽ الشػػعب مػػف أجػػؿ  ،الدائمػػة الجنائيػػة الدوليػػة 

وخاصػػػة عمػػػى صػػػعيد التيجيػػػر القسػػػري الػػػذي ُيمارسػػػو االحػػػتالؿ اإلسػػػرائيمي بحػػػؽ السػػػكاف  ،الفمسػػػطيني 

 197. مسطينييفالف

                                                             
194
 ، 2004 ،االسكندرٌة  ،رف منشأة المعا " ،العام  الدولً القانون وقواعد الفلسطٌنً للشعب الدولٌة الحماٌة : " الدوٌك القدسً موسى. د. 

 .48ص
195
 األراضً فً ممتلكاتهم على االستٌالء ٌتم الذٌن األشخاص تعوٌض ضرورة إلى 1917لعام  الهاي اتفاقٌة من( 53) المادة تطرقت 

 والقٌم واألموال ٌةالنقد الممتلكات على إال تستولً أن االحتالل لقوات ٌجوز ال( من هذه االتفاقٌة :" 53؛ حٌث جاء نص المادة )  المحتلة

 بشكل للدولة المنقولة والممتلكات، والمؤن والمستودعات النقل ووسابل األسلحة ومخازن، فعلٌة بصورة الدولة حوزة فً تكون التً المستحقة
 تستعمل التً، الجو ًف أو البحر فً أو البر فً سواء، المعدات كافة على االستٌالء ٌجوز/  العسكرٌة العملٌات فً تستخدم أن ٌمكن والتً عام
 الحربٌة الذخٌرة أنواع وجمٌع األسلحة ومخازن، البحري للقانون تخضع التً الحاالت باستثناء، واألدوات األشخاص نقل أو، األخبار بث فً

 " . السلم إقرار عند التعوٌضات ودفع أصحابها إلى إعادتها وٌنبغً، شخصٌة ممتلكات كانت ولو حتى، عام بشكل
196
 .78ص  ،مرجع سابق  ، ( الرابعة جنٌف اتفاقٌة)  المحتلة الفلسطٌنٌة األراضً فً المدنٌٌن حماٌة ، حمدان فوزي شرٌف أمٌنة.  
197
 حق علىاألربع  جنٌف التفاقٌات المكمل األول جنٌف بروتوكول أحكام من( 88) والمادة الرابعة، جنٌف اتفاقٌة من( 146) المادةتنص .

 كمجرمً ومساءلتهم ومرتكبٌها، الجرابم هذه بارتكاب اآلمرٌن مالحقة فً بحقها دولٌة لجرابم الغٌر افاقتر من تضررت التً األطراف
 . السٌاسٌٌن من أم دولة رجال أو عسكرٌٌن أكانوا سواء وهذا ، الوطنٌة محاكمها أمام حرب



144 
 

 : التيجير القسري لمفمسطينيين ودور المنتمات الدولية  لاللاً 

؛  منظمة العفػو الدوليػة بػالتركيز عمػى كػؿ قضػية يبػدأ النظػر إلييػا كانتيػاؾ رئيسػي لحقػوؽ اإلنسػاف تقـو

 المنظمة ب بػداء مخاوفيػا بخصػوص الخطػط االسػتيطانية اإلسػرائيمية والتػي تمثػؿ تيديػداً ىذه قامت  حيث

عػػف مخاوفيػػا الشػػديدة إزاء الطػػرد القسػػري مػػف  وعبػػرت المنظمػػة أيضػػاً  ،لمحقػػوؽ اإلنسػػانية لمفمسػػطينييف 

بنػػاًء عمػػى توثيقػػو مػػف قبػػؿ وكػػاالت حقػػوؽ  ، وىػػي مواضػػيع دائمػػة التكػػرار الضػػفة الغربيػػة وىػػدـ المنػػازؿ

ف تيجيػػر قسػػري اإلنسػػاف والتػػي ُتظيػػر بشػػكؿ مسػػتمر االنتياكػػات اإلسػػرائيمية بحػػؽ الشػػعب الفمسػػطيني مػػ

 وعػػػف عػػػدد اإلنشػػػاءات ، وعمميػػات ىػػػدـ المنػػػازؿ وعػػػف التوسػػػع بػػػال ىػػوادة لممسػػػتوطنات ، وبنػػػاء الجػػػدار

    198. التي يتـ ىدميا مف قبؿ االحتالؿ اإلسرائيمي الفمسطينية

 ، الدائمػػػػة لفمسػػػطينييف مػػػػف التيجيػػػر القسػػػػري عػػػف طريػػػػؽ المحكمػػػة الجنائيػػػػة الدوليػػػةإف آليػػػات حمايػػػػة ا

والتػػي تصػػنؼ تحػػت الحمايػػة  ، 1949الػػدولي اإلنسػػاني وخاصػػة اتفاقيػػات جنيػػؼ األربعػػة لعػػاـ والقػػانوف 

دوف تقػديـ أو نػاؾ منظمػات دوليػة يقتصػر دورىػا بشػكؿ كبيػر عمػى تقػديـ المسػاعدة ف ىُ إحيث  ؛ الدولية

ييف لمسػػاعدة السػػكاف الفمسػػطين ويمكػػف االسػػتفادة مػػف ىػػذه المنظمػػات ، المػػدنييف تػػوفير الحمايػػة لمسػػكاف

ومنظمػػة  ،مثػػؿ المفوضػػية السػػامية لشػػؤوف الالجئػػيف  اإلسػػرائيمي ، الػػذيف تػػـ تيجيػػرىـ مػػف قبػػؿ االحػػتالؿ

ومكتػػػب  ،والمفوضػػػية السػػػامية لحقػػػوؽ اإلنسػػػاف  ،ومنظمػػػة الصػػػحة العالميػػػة  ،األمػػػـ المتحػػػدة لمطفولػػػة 

ا فػػي التػػي يتمثػؿ دورىػو  ،منظمػات تابعػػة لمنظمػة األمػـ المتحػدة الىػذه تعػػد و  ،تنسػيؽ الشػؤوف اإلنسػانية 

نػػو ال يوجػػػد أي منظمػػة دوليػػػة ولكػػف يجػػػب األخػػذ بعػػػيف االعتبػػار أ ، تقػػديـ المسػػاعدات لمميجػػػريف قسػػراً 

 "الميجريف قسرًا" . تختص بالمشرديف داخمياً 

                                                             
198
باحث فً  ،إعداد : نسٌم أحمد  ،نسان فً فلسطٌن " " انتهاك االحتالل اإلسرابٌلً لحقوق اإل:دراسة بعنوان  ،مركز العودة الفلسطٌنً .  

 . 13ص ، 2012 ،مركز العودة 
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 ؛تمعب ىذه المؤسسات الدولية دورًا ميمًا في تخفيػؼ تبعػات ومعانػاة التيجيػر القسػري  ،حواؿ بجميع األ

فػػػػي تقػػػػديـ حيػػػػث يقتصػػػػر دور ىػػػػذه المؤسسػػػػات غالبػػػػًا  ؛ىػػػػا لممسػػػػاعدات لمميجػػػػريف قسػػػػرًا وذلػػػػؾ بتوفير 

حمػػػايتيـ مػػػف وقػػػوع التيجيػػػر القسػػػري  دوف أو بػػاألحرىميجػػػريف قسػػػرًا الحمايػػػة لم تقػػػديـ دوف المسػػاعدات

 . بحقيـ

ىا ؤ نشػاإتػـ مثؿ المنظمة الدوليػة لميجػرة التػي  ،ىناؾ منظمات حكومية دولية خارج إطار األمـ المتحدة 

نػػاؾ منظمػػات وكػػذلؾ ىُ  ،فػػي أوروبػػا بعػػد الحػػرب العالميػػة الثانيػػة  الػػذي حصػػؿ الفوضػػى والتشػػردنتيجػػة 

حيػػث يمكػػف االسػػتفادة مػػف ىػػذه المنظمػػات تابعػػة  ؛ألحمػػرمثػػؿ المجنػػة الدوليػػة لمصػػميب ا ،غيػػر حكوميػػة 

لفمسػطينييف الػذيف كاف اوذلؾ في مجاؿ تقػديـ المسػاعدات لمسػ ،لمنظمة األمـ المتحدة أو غير تابعة ليا 

 ،ليػػـ  الماديػػة والعينيػػة والطبيػػةتقػػديـ المسػػاعدات  عػػف طريػػؽوذلػػؾ راضػػييـ ومنػػازليـ تػػـ تيجيػػرىـ مػػف أ

ف يسػتفيد منيػا أوغيرىا مف المساعدات التي يمكف  ، ومخاطرةوتوعية الرأي العاـ حوؿ التيجير القسري 

 . اإلسرائيمي الحتالؿا مف قبؿقسرًا ذيف تـ تيجيرىـ ال السكاف الفمسطينيوف

المتػػاح قسػري لػػيس ىػو الػػنمط ف المجػوء الػػى التػدخؿ العسػػكري لحمايػة السػػكاف المػػدنييف مػف التيجيػػر الإ 

ىػذه المنظمػات تعمػب دورًا ف ؛ حيػث إلممجتمػع لػدولي  وال ُيعتبػر كػذلؾ الخيػار األوؿ ،أو االكثر شيوعًا 

دارةبارزًا عمى صع عػف طريػؽ تػوفير وذلػؾ  ؛ف صح القػوؿ األزمة إ يد تخفيؼ تبعات التيجير القسري وا 

 ا تفويضيا عمؿ الكثير لحمايتيـ .وقت ال يمنحي فيمساعدات لمميجريف قسرًا ال

 حماية عم  اللعيد المحميال: الفرع اللاني 

ال يمكػػػػػف االكتفػػػػػاء فقػػػػػط بػػػػػالقوانيف الدوليػػػػػة والمنظمػػػػػات الدوليػػػػػة لحمايػػػػػة وتقػػػػػديـ المسػػػػػاعدات لمسػػػػػكاف 

والمؤسسػػات الحقوقيػػة الوطنيػػػة  ، دولػػة فمسػػطيفحيػػث يتعػػيف عمػػى  ؛التيجيػػر القسػػري  الفمسػػطينييف مػػف

والحػػد مػػف ىػػذا الفعػػؿ  حمايػػة السػػكاف الفمسػػطينييف مػػف التيجيػػر القسػػريب أف تقػػـو فػػي فمسػػطيف واالجنبيػػة
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 ،مػف مخػاطر التيجيػر القسػري  المػدنييف وتوعيػة السػكاف ،الممػارس مػف قبػؿ دولػة االحػتالؿ اإلسػرائيمي 

راضػييـ مػف أتيجيرىـ  ـلمسكاف الفمسطينييف الذيف تية والمادية والطبية والغذائية تقديـ المساعدات العينو 

 .ومنازليـ مف قبؿ االحتالؿ االسرائيمي 

ف يتعرضػػػوا لمتيجيػػػر ممكػػػف أالػػػذيف مسػػػاعدة السػػػكاف الفمسػػػطينييف الػػػذي تعرضػػػوا لمتيجيػػػر القسػػػري أو 

تقػػديـ المسػػاعدة القانونيػػة ألي دولػػة فمسػػطيف بتمتػػـز ئيمي ؛ حيػػث القسػػري مػػف قبػػؿ دولػػة االحػػتالؿ اإلسػػرا

ى األراضػػي والممتمكػػات الفمسػػطينية ، مػػواطف يتعػػرض لمممارسػػات اإلسػػرائيمية الراميػػة إلػػى االسػػتيالء عمػػ

ف وسػائؿ تحقيػػؽ ىػذا اليػػدؼ عديػػدةو  وتتػراوح مػػا بػيف المصػػادرة، االسػػتيالء وتزويػر وثػػائؽ ) الممكيػػة،  ، ا 

القانونيػػة المسػػاعدة وسػػواء تػػـ تقػػديـ  والتخريػػب،إلػػى خطػػر العنػػؼ والحػػرؽ  اليػػدـ(، وصػػوالً اإلخػػالء، أو 

كحػػاؿ مركػػز القػػدس لممسػػاعدة القانونيػػة وحقػػوؽ اإلنسػػاف  – دولػػة فمسػػطيفعبػػر محػػاميف متعاقػػديف مػػع 

(JLAC) و كػؿ ىػذا يػتـ تنسػيق ؛ أو جمعية سانت إيؼ أو المؤسسات القانونية اإلسرائيمية غير الحكومية

ف أمكػػف ف تعرضػػوا لمتيجيػػر القسػػري والػػذيف يمسػػاعدة الػػذيل مػػع دائػػرة شػػؤوف ممػػؼ الجػػدار واالسػػتيطاف

 199. يتعرضوا ليذا التيجير

والتػي يحصػػؿ فييػػا تيجيػػر قسػػري بشػػكؿ كبيػػر  ، دولػػة فمسػػطيفلنفػػوذ  ف المنػاطؽ )ج( التػػي ال تخضػػع إ

ىا مػف نفػػوذ ؤ ف ىػذه المنطقػػة تػـ اسػػتثناإ حيػػث ؛ تجػػاه الفمسػطينييف ومتزايػد مػػف قبػؿ االحػػتالؿ اإلسػرائيمي

ولكػػػف التيجيػػػر القسػػػري الػػػذي يحصػػػؿ لمسػػػكاف الفمسػػػطينييف فػػػي ىػػػذه المنطقػػػة نتيجػػػة  ، دولػػػة فمسػػػطيف

ُيعتبػػػر ذلػػػؾ مػػػف  ؛ حيػػػثلػػػى تيجيػػػر سػػػكاف ىػػػذه المنػػػاطؽ قسػػػرًا جػػػراءات وسياسػػػات إسػػػرائيمية تيػػػدؼ إإ

 ،ري فػػي المنػػاطؽ )ج(ييف مػػف تيجيػػر قسػػمسػػؤولية المجتمػػع الػػدولي تجػػاه مػػا يحصػػؿ لمسػػكاف الفمسػػطين

                                                             
199
 ، " الفلسطٌنٌة السلطة واستراتٌجٌة دور:  للسكان القسري التهجٌر"  ، والالجبٌن المواطنة حقوق لمصادر الفلسطٌنً المركز – بدٌل.  

 .13ص  ، 2113، بٌت لحم ، 54جرٌدة حق العودة ، العدد 
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ف يػػتـ مسػػاعدة وىػػذا األمػػر ال يمنػػع مػػف أ ،وسػػمواتفاقيػػة أ بموجػػب دولػػة فمسػػطيفوذ والتػػي ال تخضػػع لنفػػ

 .األجنبية والوطنيةىؤالء السكاف مف قبؿ منظمات حقوؽ اإلنساف 

ى فػػي الضػػفة أطمقػػت العديػػد مػػف منظمػػات حقػػوؽ اإلنسػػاف الفمسػػطينية فػػي القػػدس الشػػرقية ومنػػاطؽ أخػػر 

جامعػػػة القػػػدس، ومؤسسػػػة سػػػانت إيػػػؼ، ومركػػػز القػػػدس فػػػي مركػػػز العمػػػؿ المجتمعػػػي " الغربيػػػة المحتمػػػة 

المركػز  -لممساعدة القانونية وحقوؽ اإلنسػاف، واالئػتالؼ األىمػي لمحقػوؽ الفمسػطينية فػي القػدس، وبػديؿ 

حممػًة "  لحقػوؽ اإلنسػافالفمسطيني لمصادر حقوؽ المواطنػة والالجئػيف، ومؤسسػة الحػؽ، وعيػادة القػدس 

واسػػتيمت الحممػػة جيودىػػا برفػػع  يػػدة الراميػػة إلػػى ترحيػػؿ المقدسػػييف ،لمقاومػػة السياسػػات اإلسػػرائيمية الجد

ىػػػذه القضػػػية إلػػػى مجمػػػس حقػػػوؽ اإلنسػػػاف فػػػي األمػػػـ المتحػػػدة إلثارتيػػػا أمػػػاـ الدبموماسػػػييف والممارسػػػيف 

 200الدولييف في مجاؿ حقوؽ اإلنساف .

ف تقػػػـو أ لدولػػػة فمسػػػطيفيمكػػػف  ، مػػػف قبػػػؿ االحػػػتالؿقسػػػرًا  يف الػػػذيف تػػػـ تيجيػػػرىـكاف الفمسػػػطينيف السػػػإ

المػػػدارس والعيػػػادات و   المنػػػازؿ بنػػػاءو  ،السػػػكاف عػػػف طريػػػؽ تزويػػػدىـ بالمػػػاء والكيربػػػاء  بمسػػػاعدة ىػػػؤالء

الػذيف  ي يتواجػد فييػا السػكاف الفمسػطينيوففػي المنطقػة التػ التعاوف مع وزارة الحكػـ المحمػيوذلؾ بالطبية 

عػػػف طريػػػؽ رض الواقػػػع عمػػػى أ دولػػػة فمسػػػطيفتقػػػـو بػػػو  وىػػػذا مػػػا ، تػػػـ تيجيػػػرىـ مػػػف منػػػازليـ وأراضػػػييـ

 مسػػاعدة ىػػؤالء السػػكاف رة الحكػػـ المحمػػي مػػف أجػػؿزاألطػػراؼ ذات الصػػمة وبالتعػػاوف مػػع و التنسػػيؽ مػػع ا

 مف قبؿ االحتالؿ اإلسرائيمي . الذيف تعرضوا لمتيجير القسري

 يفعمػى الصػعيد وبػارزٌ  جنبية ميـٌ والمؤسسات الحقوقية الوطنية واألطيف دولة فمسدور  أف ويرى الباحث

 راضػػييـ ومنػػازليـتيجيػػرىـ مػػف أ فػػي تقػػديـ المسػػاعدات لمسػػكاف الفمسػػطينييف الػػذيف تػػـ والػػدولي المحمػػي

جػراءات اإلسػرائيمية اليادفػة في أي وقت نتيجة السياسات واإلوالذيف ممكف أف يتعرضوا لمتيجير القسري 

                                                             
200
 ، انظر : 3 ص ،مرجع سابق ،"  المقدسٌٌن لترحٌل وخطٌر جدٌد إسرابٌلً أسلوب" ، نسٌبة منٌر. د . 

https://al-shabaka.org/commentaries (21/11/2016) 
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وفضػح ىػذه الممارسػات  ،سػرائيمية الممارسػات والسياسػات اإل ىػذه جؿ كشؼمف أ كذلؾو  ، تيجيرإلى ال

لمحػػػػد مػػػف التيجيػػػػر القسػػػري الممػػػػارس مػػػف قبػػػػؿ  ،الػػػدولي والمحافػػػػؿ الدوليػػػة  مػػػاـ المجتمػػػػعأ اإلسػػػرائيمية

 .القسري  حماية السكاف الفمسطينييف مف التيجيرلاالحتالؿ اإلسرائيمي ، و 

ماـ المحكمة الجنائية الدوليػة مػف أجػؿ أمف الضرورة إعداد ممؼ الدعوى لرفعيا أنو  وكذلؾ يرى الباحث

محاسبة اإلسرائيمييف عمى جرائميـ بحؽ أبناء الشعب الفمسطيني، تحديػدًا تمػؾ الجػرائـ المرتكبػة بعػد نفػاذ 

ينػػات نظػػاـ رومػػا األساسػػي، مثػػؿ جريمػػة التيجيػػر القسػػري ، ويجػػب أف يكػػوف الممػػؼ متضػػمنًا لوثػػائؽ وب

رفاؽ ما يثبت ىوية المعتدى عميو، باإلضافة إلى التحقيقػات أو  مقنعة ؛ ليذا يجب تدويف االنتياكات، وا 

اإلفػػادات التػػي تؤيػػد االعتػػداء الحاصػػؿ، وتحديػػد المرجعيػػة القانونيػػة الوطنيػػة والدوليػػة التػػي تػػنص عمػػى 

مكيػا المنظمػات الحقوقيػة الدوليػة الحؽ الػذي انتيكػو المعتػدي، وىنػا يمكػف االسػتفادة مػف الوثػائؽ التػي تم

 . واإلقميمية، والجمعيات المحمية ذات الصمة بحقوؽ اإلنساف

، قسػري مسػطيني مػف تيجيػرالف إف ما يقـو بو االحتالؿ اإلسرائيمي بحؽ الشػعبوفي ختاـ ىذا الفصؿ ، 

لتػي نصػت عمػى ىو مخالؼ لقواعد القانوف الدولي اإلنساني وانتياؾ واضح وصريح لالتفاقيػات الدوليػة ا

راضػي المحتمػة ، وعػدـ جػواز قيػاـ لقسػري بحػؽ السػكاف المػدنييف فػي األعدـ جواز القياـ بفعؿ التيجيػر ا

ف سياسػة التيجيػر القسػري ت االحػتالؿ ؛ حيػث إراضي الخاضػعة تحػولة االحتالؿ بنقؿ سكانيا إلى األد

تيطاف والحرمػػاف مػػف البنػػاء راضػػي واالسػػالحػػتالؿ اإلسػػرائيمي مػػف مصػػادرة األالممػػارس مػػف قبػػؿ دولػػة ا

راضػي الفمسػطينية وخاصػة يعيػة  والحرمػاف مػف الوصػوؿ إلػى األوىدـ المنازؿ والحرماف مػف المػوارد الطب

وامػػر ىػػدـ المنػػازؿ بحػػؽ السػػكاف الفمسػػطينييف فػػي سػػييف وأقامػػة مػػف المقد( ، وسػػحب اإلج)فػػي المنػػاطؽ 

دور سػكاف قريػة سوسػيا ، باإلضػافة إلػى  اهتجػمسػتوطنيف مدينة القدس المحتمة وقريػة سوسػيا ، وعنػؼ ال

في تأييد أو عدـ رفض ما يقػـو بػو االحػتالؿ اإلسػرائيمي مػف سياسػات مختمفػة  ةالمحكمة العميا اإلسرائيمي

غيرىػػػا مػػػف السياسػػػات واالجػػػراءات بحػػػؽ السػػػكاف الفمسػػػطينييف لتيجيػػػرىـ قسػػػرًا مػػػف منػػػازليـ واراضػػػييـ و 
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ف جميػػػع ىػػػذه الممارسػػػات مػػػف قبػػػؿ دولػػػة طينييف قسػػػرًا ؛ حيػػػث إتيجيػػػر الفمسػػػ سػػػرائيمية اليادفػػػة إلػػػىاإل

 واضػػحاالحػػتالؿ اإلسػػرائيمي ىػػو انتيػػاؾ واضػػح وصػػريح لقواعػػد القػػانوف الػػدولي اإلنسػػاني وكػػذلؾ انتيػػاؾ 

ف مػا يقػـو بػو االحػتالؿ اإلسػرائيمي مػف ممارسػة فعػؿ التيجيػر  لقواعد القانوف الدولي لحقوؽ اإلنسػاف ، وا 

بموجػػب النظػػاـ األساسػػي  ، وذلػػؾ ىػػو جريمػػة ضػػد اإلنسػػانية وجريمػػة حػػرب نييفبحػػؽ الفمسػػطي القسػػري

 لممحكمة الجنائية الدولية الدائمة .
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 : الخاتمة

 : اآلتي النحو وذلؾ عمىتائج والتوصيات مف الن تتضمف الخاتمة في ىذه الدراسة مجموعة

 أواًل : النتائج 

ا ف ىػذالنيايػة تبػيف أولكػف فػي  اختمػؼ مػف تعريػؼ آلخػر؛ اف المدنييفف المفيـو القانوني لمسكإ -1

 ،طػراؼ النػزاع يحمموف السالح لصالح أحد أال شخاص الذيف المفيـو يندرج بشكؿ كبير في األ

طػػػراؼ النػػػػزاع مثػػػؿ الدعايػػػة والتجسػػػػس وغيرىػػػا مػػػػف يسػػػاعدوف و/أو يسػػػػاندوف أحػػػد أ ال والػػػذيف

 األمور ضد الطرؼ اآلخر .

السػػػػكاف المػػػػدنييف والػػػػذي ىػػػػو طػػػػرد ي والفقيػػػػي لمتيجيػػػػر القسػػػػري بحػػػػؽ يتشػػػػابو المفيػػػػـو القضػػػػائ-2

ولكػػف ىػػذا المفيػػـو القضػػائي والفقيػػي  ،و تػػرحيميـ قسػػرًا داخػػؿ حػػدود الدولػػة نفسػيا  األشػخاص أ

 راضي المحتمة .ة االحتالؿ بتيجير سكانيا إلى األلى قياـ دوللمتيجير القسري لـ ُيشر إ

والػػػذي ىػػػو واضػػػح فػػػي  ؛لقسػػػري ُيعبػػػر عػػػف نفػػػس المعنػػػىف مصػػػطمح النقػػػؿ القسػػػري والترحيػػػؿ اإ-3

وال يوجػػد  ،تعريػػؼ النظػػاـ األساسػػي لممحكمػػة الجنائيػػة الدوليػػة لمصػػطمح اإلبعػػاد والنقػػؿ القسػػري 

فكؿ ىػذه المصػطمحات تنػدرج تحػت  ،اختالؼ بيف مصطمح الترحيؿ والتشريد والنزوح والتيجير 

 راضييـ ومنازليـ .أ و طرد السكاف المدنييف قسرًا مفوى ؛مفيـو واحد 

واختمػؼ كػذلؾ  ،اختمػؼ مػف حضػارة ألخػرى   فعػؿف التيجير القسػري مػف حيػث ممارسػة ىػذا الإ-4

حيػػػث كانػػػت بعػػػض الحضػػػارات عدوانيػػػة فػػػي حروبيػػػا وبعػػػض الحضػػػارات  ؛مػػػف ديانػػػة ألخػػػرى 

وفػي  ،باحػة الحػرب والعنػؼ والقسػوة إوبعض الديانات مثػؿ الييوديػة حيػث  ،قؿ عدوانية أكانت 

ف الديانػػػة فػػػي فتػػػرة الحػػػروب الصػػػميبية ، إال أ انػػػة المسػػػيحية حيػػػث انتشػػػر التيجيػػػر القسػػػريالدي

سػالمية فكػاف الشػريعة اإلأمػا  ،الخيػر والمحبػة والمسػاواة قائمة عمى األحواؿ المسيحية في جميع
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ليػػا السػػبؽ فػػي مجػػاؿ حظػػر التيجيػػر القسػػري لممػػدنييف مػػف خػػالؿ القػػرآف الكػػريـ والسػػنة النبويػػة 

 . الشريفة

طػػػرد السػػػكاف لػػػى نوف الػػػدولي اإلنسػػػاني تتمثػػػؿ فػػػي األعمػػػاؿ اليادفػػػة إاالنتياكػػػات الجسػػػيمة لمقػػػا-5

ف أسػاليب إحيػث ، راضييـ إكراىيـ عمى الرحيؿ مف منازليـ وأأو  ،ة نيالمدنييف مف مناطؽ مع

 فػي ظػؿو عسػكرية وخاصػة  أسباب سياسية أوأىداؼ التيجير القسري سواء كانت تندرج تحت 

عتبػر والػذي يُ  ؛راضػييـ ومنػازليـ نو تؤدي إلى إجبار السكاف لمرحيؿ مػف أف  ؛العدائية  العمميات

ولكػػػف  تيجيػػػر السػػػكاف المػػػدنييف  ،القػػػانوف الػػػدولي اإلنسػػػاني  ألحكػػػاـبحػػػد ذاتػػػو انتيػػػاؾ واضػػػح 

ف يػػتـ أو  ،جػػؿ حمايػػة ارواح ىػػؤالء السػػكاف أألسػػباب إنسػػانية يشػػترط وجػػود حالػػة ضػػرورية مػػف 

بحيػث تكػوف ىػذه الحالػة الضػرورية  ؛ليـ واراضييـ التي كانوا فييػا قبػؿ تيجيػرىـ رجاعيـ لمناز إ

 مؤقتو .

صػػبح حظػػر تيجيػػر السػػكاف المػػدنييف فػػي النزاعػػات المسػػمحة الدوليػػة صػػريحًا وانتياكػػًا جسػػميًا أ-6

تفاقيػػة جنيػػؼ مػػف  ا 147و  49و  45 وادالمػػ لقواعػػد القػػانوف الػػدولي اإلنسػػاني وذلػػؾ بموجػػب

فػي  فػي النزاعػات المسػمحة غيػر الدوليػة التيجيػر القسػري قرارورغـ عدـ إ ، 1949 الرابعة لعاـ

درج التيجيػػػػر القسػػػػري فػػػػي ظػػػػؿ النزاعػػػػات توكػػػػوؿ اإلضػػػػافي الثػػػػاني أو ف البر إال أ ، ىػػػػذه المػػػػواد

صػػبح التيجيػػر القسػػري حيػػث أ ،مػػف ىػػذا البروتوكػػوؿ 17بموجػػب المػػادة  المسػػمحة غيػػر الدوليػػة

لقواعػػد القػػانوف الػػدولي اإلنسػػاني عمػػى صػػعيد اتفاقيػػات جنيػػؼ األربػػع  اً وواضػػح اً صػػريح اً انتياكػػ

و فػػػي ظػػػؿ النزاعػػػات فػػػي ظػػػؿ النزاعػػػات المسػػػمحة الدوليػػػة أسػػػواء  ،توكػػػوليف اإلضػػػافييف و والبر 

 .المسمحة غير الدولية

 ،لسػكاف المػدنيوفا الذي تعػرض لػوالتيجير القسري  فعؿ لقد عاقب القضاء الجنائي الدولي عمى-7

ف جػػاء اعتمػػاد النظػػاـ إلػػى أ ،وصػػواًل لمحكمػػة يوغسػػالفيا السػػابقة  ،محكمػػة نػػورمبرغ بدايػػة مػػف 
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الػػػػذي اعتبػػػػر التيجيػػػػر  ؛ 1998األساسػػػي لممحكمػػػػة الجنائيػػػػة الدوليػػػػة فػػػػي معاىػػػدة رومػػػػا عػػػػاـ 

 الدائمػة حيث قامت المحكمػة الجنائيػة الدوليػة ؛القسري ىو جريمة حرب وجريمة ضد اإلنسانية 

ساسػػػي لممحكمػػػة الجنائيػػػة ج النظػػػاـ األادر وذلػػػؾ بػػػ  ،ري لمسػػػكاف المػػػدنييف بتجػػػريـ التيجيػػػر القسػػػ

ربػػػع طوائػػػؼ تخػػػتص لمسػػػكاف المػػػدنييف ضػػػمف طػػػائفتيف مػػػف أالدوليػػة اإلبعػػػاد والتيجيػػػر القسػػػري 

؛ ىػذا دليػؿ عمػى خطػورة ىػذه نسػانية وجػرائـ الحػرب ة بالنظر فييػا وىػي الجػرائـ ضػد اإلالمحكم

 شكمو مف تيديد لمجنس البشري.ير القسري لما يبعاد والتيجاإل

والبروتوكػػوليف  ةات جنيػػؼ األربعػػاتفاقيػػ "ف دور القػػوانيف الدوليػػة مثػػؿ القػػانوف الػػدولي اإلنسػػاني إ-8

ىػػو دور ميػػـ وبػػارز  ،والقػػانوف الػػدولي لالجئػػيف ، والقػػانوف الػػدولي لحقػػوؽ اإلنسػػاف "ضػػافييف اإل

ات لػى دور الييئػباإلضػافة إ ،سػري التيجيػر الق عمى صػعيد ومؤثر في حماية السكاف المدنييف 

مػػػف الػػػدولي والمجنػػػة الدوليػػػة لمصػػػميب األحمػػػر والمجنػػػة الدوليػػػة الدوليػػػة المختمفػػػة مثػػػؿ مجمػػػس األ

فػػي حمايػػة السػػكاف المػػدنييف  ليػا دور ميػػـ والتػػي  ،لتقصػي الحقػػائؽ والمحكمػػة الجنائيػػة الدوليػػة 

ف الدوليػة والييئػات الدوليػة حيػث حظػرت وجرمػت مختمػؼ القػواني ؛عمى صعيد التيجير القسػري 

 .المختمفة تيجير السكاف المدنييف قسراً 

ىو ألراضي الفمسطينية المحتمة ، في الوضع القانوني  أفتبيف لنا مف خالؿ ىذه الدراسة   -9

عمى األراضي  1949اتفاقية جنيؼ الرابعة لعاـ و  ، 1907 اتفاقية الىاي لعاـسرياف 

وأكدت ، ف األراضي الفمسطينية تخضع لالحتالؿ اإلسرائيمي  وبالتالي ف ، الفمسطينية المحتمة 

منظمة األمـ المتحدة في الكثير مف قراراتيا المتعمقة بالقضية الفمسطينية ،عمى سرياف اتفاقية 

الفمسطينية المحتمة ، وكذلؾ مجمس االمف الدولي  األراضيالىاي واتفاقية جنيؼ الرابعة عمى 

المتعمقة بالقضية الفمسطينية ، عمى سرياف أحكاـ اتفاقية جنيؼ الذي أكد في كثير مف قرارتو 
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كدتو كذلؾ محكمة العدؿ أعمى األراضي الفمسطينية المحتمة ، وىذا ما  1949الرابعة لعاـ 

 الدولية.

كاف موقؼ الحكومة اإلسرائيمية تجاه اتفاقية الىاي واتفاقية جنيؼ ىو عدـ سرياف ىذه  -10

سرائيؿ انضمت التفاقية جنيؼ إال إ، عمى الرغـ مف أف مسطينية عمى االراضي الف االتفاقيات

أف الحكومة اإلسرائيمية قد رفضت سرياف ىاتيف االتفاقيتيف عمى األراضي الفمسطينية، خوفًا 

مف أف يعتبر ذلؾ اعترافًا ضمنيًا بأف األراضي الفمسطينية ىي أراٍض محتمة ، وكذلؾ ف ف 

اتفاقية جنيؼ ، ىو االعتراؼ بسيادة األردف عمى الضفة االعتراؼ بسرياف اتفاقية الىاي و 

يضًا االعتراؼ بالسيادة وأالغربية عندما كانت الضفة الغربية تحت سمطة الحكومة االردنية ، 

المصرية عمى قطاع غزة؛ وذلؾ عندما كاف القطاع تحت حكـ اإلدارة المصرية ، قبؿ أف تقوـ 

اضي الفمسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة عاـ دولة االحتالؿ اإلسرائيمي باحتالؿ األر 

تراؼ بالسيادة االردنية ؛ وبالتالي ف ف االعتراؼ بياتيف االتفاقيتيف يعني االع 1967

 سرائيؿ .إ، وأف األراضي الفمسطينية ىي أراٍض محتمة مف قبؿ والمصرية

والحكػـ  ،والنكبػة  ،ي الموجات التاريخية التي حصمت في فمسطيف بداية مػف االنتػداب البريطػان-11

واتفاقيػػة  ، 1967الفمسػػطينية فػػي حػػرب  لألراضػػيواالحػػتالؿ اإلسػػرائيمي  ،العسػػكري اإلسػػرائيمي 

لػػى منػػاطؽ أ و ب و ج ( وخاصػػة منػػاطؽ ج التػػي ) التػػي قسػػمت المنػػاطؽ الفمسػػطينية إوسػػمو أ

يجػػػة ىػػػذه نمػػػا تسػػػيطر عمييػػػا دولػػػة االحػػػتالؿ اإلسػػػرائيمي نتوا   ، دولػػػة فمسػػػطيفال تخضػػػع لنفػػػوذ 

ف ىػػذه إحيػػث ؛  يحصػػؿ فييػػا تيجيػػر قسػػري كبيػػر بحػػؽ السػػكاف الفمسػػطينييف ، والتػػياالتفاقيػػة 

مػا زاؿ  ، حيػثكبيرة مف السكاف الفمسطينييف  ألعدادتيجير قسري  دت الىالموجات التاريخية أ

تيجير القسري مػف قبػؿ االحػتالؿ اإلسػرائيمي بشػكؿ لم يتعرضو  ، االشعب الفمسطيني يعاني مني

 مستمر .
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مػػػػف أراضػػػػييـ  قسػػػػراً  السياسػػػػات اإلسػػػػرائيمية المختمفػػػػة إلػػػػى تيجيػػػػر السػػػػكاف الفمسػػػػطينييف دتأ-12

 ،والجػدار العػازؿ  ،الوصػوؿ الييػا مف راضي والحرماف مصادرة األ ، وذلؾ عف طريؽومنازليـ 

اف والحرمػ ،والعدواف اإلسرائيمي عمى قطػاع غػزةوىدـ المنازؿ والحرماف مف البناء  ،واالستيطاف 

 والتشريعات اإلسرائيمية العنصرية ضد السكاف الفمسطينييف. ،مف الموارد الطبيعية 

" مدينػػة يطػػا  شػػرؽ "وقريػػة سوسػػيا  ،س المحتمػػة فػػي مدينػػة القػػد يتعػػرض السػػكاف الفمسػػطينيوف-13

اسػات وذلػؾ باسػتخداـ سي ،لى تيجير قسري بشكؿ مسػتمر مػف قبػؿ دولػة االحػتالؿ اإلسػرائيمي إ

 ،ف مدينػػة القػػدس  ومػػف قريػػة سوسػػياطػػرد السػػكاف الفمسػػطينييف مػ خيػػر وؿ واألمختمفػة ىػػدفيا األ

مختمفػػػػة تتمثػػػػؿ فػػػػي مصػػػػادرة األراضػػػػي والتشػػػػريعات  إسػػػػرائيمية جػػػػراءاتسياسػػػػات وا   بنػػػػاًء عمػػػػى

والعنػؼ  ، والترىيػب ،والجػدار العػازؿ  ،والمسػتوطنات  ،قامة وسحب اإل ،سرائيمية العنصرية اإل

وىػػدـ المنػػػازؿ والحرمػػاف مػػػف  ،مايػػة قػػػوات االحػػتالؿ اإلسػػػرائيمي مػػف قبػػػؿ المسػػتوطنيف تحػػػت ح

جػػراءات وغيرىػػا مػػف السياسػػات واإل ،جػػؿ البنػػاء وصػػعوبة الحصػػوؿ عمػػى رخصػػة مػػف أ ،البنػػاء 

 االراضػي التػي يسػكنيا الفمسػطينيوف كاف الفمسػطينييف وتفريػ اإلسرائيمية التي تيػدؼ لتيجيػر السػ

 . سياقرية سو  وفي مدينة القدس المحتمةفي 

 ،اتّبعت المحكمة العميا اإلسػرائيمية موقػؼ الحكومػة اإلسػرائيمية الػرافض لسػريات اتفاقيػة جنيػؼ -14

ألنيػا اتفاقيػة عرفيػة  ،ف اتفاقية الىاي جػزء مػف القػانوف اإلسػرائيمي الػداخمي أواعتبرت المحكمة 

المحكمػة وافقػت ف ؛جزءًا مف القانوف اإلسػرائيمي  التي اعتبرتيا ليستبعكس اتفاقية جنيؼ  وذلؾ

ال فػي حالػة موافقػة الحكومػة إ لـ توافؽ عمى تطبيؽ اتفاقية جنيػؼو  ،عمى تطبيؽ اتفاقية الىاي 

حكػػاـ موافقػػة المحكمػػة لتطبيػػؽ أإف ؛ حيػػث ماميػػا المعروضػػة أ ايالػذلؾ أمػػاـ المحكمػػة فػػي القضػػ

ف اتفاقيػػة الىػػاي اتفاقيػػة الىػػاي فػػي القضػػايا المعروضػػة اماميػػا ال يعػػد تقػػدمًا قضػػائيًا كبيػػرًا ؛ أل

بعكػس اتفاقيػة  ،وال تشتمؿ عمى كامؿ القواعػد المتعمقػة بػاالحتالؿ الحربػي  ،اتفاقية قديمة نسبيًا 
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ذا وأدى ىػػػ ،جنيػػػؼ التػػػي عبػػػرت عػػػف ىػػػذه القواعػػػد بشػػػكؿ أوسػػػع والتػػػي تطػػػورت خػػػالؿ السػػػنيف 

مػة العميػا لى فشؿ قسـ كبير مف القضايا المعروضة عمى المحكاإلقصاء ألحكاـ اتفاقية جنيؼ إ

 . بحؽ السكاف الفمسطينييف اإلسرائيمية وخاصة القضايا المتعمقة بالتيجير القسري

كػػاف لػػو دور بػػارز وميػػـ  ،اعتبػػار فمسػػطيف دولػػة عضػػو مؤقػػت فػػي منظمػػة األمػػـ المتحػػدة إف -15

حيػػث سػػػاعد ذلػػؾ فػػي انضػػػماـ فمسػػطيف لالتفاقيػػات الدوليػػػة  ؛عمػػى صػػعيد القضػػػية الفمسػػطينية 

واالنضػػػػماـ  ، مقػػػة بالقػػػانوف الػػػػدولي اإلنسػػػاني والقػػػانوف الػػػػدولي لحقػػػوؽ اإلنسػػػافالمختمفػػػة والمتع

إف انضػماـ فمسػطيف إلػى منظمػة وكػذلؾ  ،لممنظمات الدولية والمتعمقة بحقػوؽ اإلنسػاف وحرياتػو 

مػػػاـ القضػػػاء الػػػدولي أ قضػػػائياً  لإلسػػػرائيمييفمالحقػػػة األمػػػـ المتحػػػدة سيسػػػاعد دولػػػة فمسػػػطيف فػػػي 

مػف قبػؿ  جة انتياؾ قواعد القانوف الدولي اإلنساني بحؽ السكاف الفمسطينييفنتي ، وذلؾالجنائي 

يترتػػب عمييػػا مسػػؤولية مدنيػػة وجنائيػػة  بحػػؽ السػػكاف الفمسػػطينييف وىػػذه االنتياكػػات ، االحػػتالؿ

 .عمى إسرائيؿ

ف آليػػػػات الحمايػػػػة لمسػػػػكاف الفمسػػػػطينييف مػػػػف االنتياكػػػػات أتبػػػػيف لنػػػػا مػػػػف خػػػػالؿ ىػػػػذه الدراسػػػػة -16

تنػوع ىػذه اآلليػات مػا بػيف آليػات  ،ومف التيجيػر القسػري بشػكؿ خػاص  ،ة بشكؿ عاـ اإلسرائيمي

سرائيمييف ومعػاقبتيـ نتيجػة االنتياكػات تندرج تحت دور المحكمة الجنائية الدولية في مالحقة اإل

ف التيجيػػر القسػػري أالواضػػحة والصػػريحة لقواعػػد القػػانوف الػػدولي اإلنسػػاني وخاصػػة مػػع اعتبػػار 

 اسػتنادًا لمنظػاـبحؽ السكاف الفمسػطينييف ىػو جريمػة حػرب وجريمػة ضػد اإلنسػانية الذي ُيمارس 

 ؛ 1949وآليات تنػدرج تحػت اتفاقيػات جنيػؼ الرابعػة لعػاـ  ،ممحكمة الجنائية الدولية ساسي لاأل

يػػػـ فػػػي حمايػػػة السػػػكاف المػػػػدنييف انضػػػماـ فمسػػػطيف ليػػػذه االتفاقيػػػات كػػػاف لػػػو دور مف إحيػػػث 

وحمايػة السػكاف المػدنييف بشػكؿ خػاص  ،مف االنتياكات اإلسػرائيميةكؿ عاـ عياف المدنية بشواأل

 مف التيجير القسري الممارس مف قبؿ االحتالؿ اإلسرائيمي .
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نظمػػػات الدوليػػػة التابعػػػة لسػػػكاف الفمسػػػطينييف مػػػف خػػػالؿ الماحمايػػػة  فأىػػػذه الدراسػػػة ظيػػػرت أ-17

 ،لمنظمػػػػػة األمػػػػػـ المتحػػػػػدةتابعػػػػػة الغيػػػػػر حػػػػػدة وكػػػػػذلؾ المنظمػػػػػات الدوليػػػػػة مػػػػػـ المتلمنظمػػػػػة األ

ىػػػذه  إف ؛والمؤسسػػػات الحقوقيػػػة التػػػي ُتعنػػػى بحقػػػوؽ االنسػػػاف وحرياتػػػو والموجػػػودة فػػػي فمسػػػطيف

فػػػػي تقػػػػديـ المسػػػػاعدات لمسػػػػكاف المػػػػدنييف الػػػػذيف تػػػػـ  اً ميمػػػػ اً دور  تمعػػػػب والمؤسسػػػػاتالمنظمػػػػات 

يػة والغذائيػة غالبػًا فػي تقػديـ المسػاعدات الطبيقتصػر دورىػا  مػف أف عمػى الػرغـ ،قسرًا تيجيرىـ 

 .توفير حماية لألشخاص الذيف تـ تيجيرىـ قسرًا مف منازليـ واراضييـ  دوف ،والمادية 

 وميػػـ يجػػابيلػػو دور إ يجيػػر القسػػري عمػػى الصػػعيد المحمػػيحمايػػة السػػكاف الفمسػػطينييف مػػف الت-18

المسػاعدات وذلػؾ عػف طريػؽ تقػديـ  ،صػح القػوؿ  إفالحمايػة ليػـ وتػوفير  تقديـ المساعدات في

المسػاعدات  تقػديـوكػذلؾ  ،مف أجؿ التصدي لفعؿ التيجيػر القسػري ليـ   القانونيةالستشارات وا

،  وغيرىػػا مػػف المسػػاعدات المختمفػػة ،وتػػوفير الميػػاه والمسػػكف ليػػـ  ،الماديػػة والطبيػػة والغذائيػػة 

 .الحقوقية الوطنية واألجنبية  ، والمؤسسات الحكومية عف طريؽ المؤسساتوذلؾ 
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  : التوليات لانياً 

عػػادة النظػػر فيمػػا يتعمػػؽ بالضػػرورات العسػػكرية التػػي تعطػػي الحػػؽ ألطػػراؼ النػػزاع فػػي ضػػرورة إ-1

حيػػث ال بػػد مػػف إعطػػاء تعريػػؼ دقيػػؽ وواضػػح لمضػػرورة العسػػػكرية  ؛تيجيػػر السػػكاف المػػدنييف 

لػػؾ وذ ،والحػاالت التػػي تخػػوؿ أطػػراؼ النػزاع بالقيػػاـ بعمميػػات التيجيػػر القسػري لمسػػكاف المػػدنييف 

جػػؿ عػػدـ تػػرؾ ىػػامش كبيػػر مػػف الحريػػة ألطػػراؼ النػػزاع ليتنصػػموا مػػف التزامػػاتيـ بموجػػب مػػف أ

 القانوف الدولي اإلنساني الذي يحظر التيجير القسري لمسكاف المدنييف .

حيػػث يجػػب عمػػى الػػدوؿ المسػػارعة  ؛ف تقػػـو الػػدوؿ بتفعيػػؿ دور المجنػػة الدوليػػة لتقصػػى الحقػػائؽ أ-2

ـ ىػذه المجنػة مػاوطػرح القضػايا أ ،لمجنة الدولية لتقصي الحقػائؽ ب عالف االعتراؼ باختصاص ا

مػػػف أجػػػؿ التحقيػػػؽ وذلػػػؾ  ،ف تػػػتمكف مػػػف ممارسػػػة الميػػػاـ المنػػػوط بيػػػا جػػػؿ ألتحقػػػؽ فييػػػا مػػػف أ

 طراؼ النزاع ضد السكاف المدنييف فيما يتعمؽ بالتيجير القسري بحؽ المدنييف.بممارسات أ

، واالنضػماـ إلييػاالدوليػة محكمػة الجنائيػة مـ األساسي لعمى النظا بالتوقيع فمسطيف دولة أف تقـو-3

جػػػؿ سػػي لممحكمػػة الجنائيػػة الدوليػػة مػػف أساوجػػوب انضػػماـ كافػػة الػػدوؿ إلػػى النظػػػاـ األوكػػذلؾ 

ية ة القضػائقػوالقيػاـ بالمالح، اإلنسػاني قواعػد القػانوف الػدوليل واالنتياكػاتالتقميؿ مػف الخروقػات 

فيمػػا بشػػكؿ عػػاـ وبشػكؿ خػػاص د القػػانوف الػػدولي اإلنسػاني قواعػ والعقػاب لكػػؿ مػف يقػػـو بانتيػػاؾ

عػف  ،وبالتالي حث الدوؿ لالنضماـ لممحكمة الجنائيػة الدوليػة  ،يتعمؽ بجريمة التيجير القسري 

طريؽ منظمة األمـ المتحدة والمجنػة الدوليػة لمصػميب األحمػر باعتبارىمػا الراعػي لقواعػد القػانوف 

 الدولي اإلنساني .

كػػػػؿ مػػػػا يتعمػػػػؽ بيػػػػذا  دانػػػػة ا  و  ،سػػػػرائيمي القػػػػائـ عمػػػػى االراضػػػػي الفمسػػػػطينية اإلرفػػػػض االحػػػػتالؿ -4

ومػا يقػـو بػو االحػتالؿ فػي االراضػي الفمسػطينية فػي  ،جراءات وسياسػات مختمفػة االحتالؿ مف إ

لتيجيػر  تيػدؼمػف سياسػات واجػراءات  وقرية سوسيا الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية
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التوجػػو الػػى ب ووضػػع حػػد ليػػذه السياسػػات واالجػػراءات اإلسػػرائيمية  ، السػػكاف الفمسػػطينييف قسػػراً 

دولػػة لمالحقػػة مرتكبػػي تمػؾ االنتياكػػات ومعػػاقبتيـ عػػف طريػػؽ  الدائمػػةالمحكمػة الجنائيػػة الدوليػػة 

 سػػػػػرائيمية بحقيػػػػػـ وذلػػػػػؾ األشػػػػػخاص المتضػػػػػرريف مػػػػػف االنتياكػػػػػات اإلو عػػػػػف طريػػػػػؽ أ فمسػػػػطيف

 . ليـرشادات والتسييالت القانونية الالزمة اإلوتقديـ  ،ذلؾ ب القياـ بتشجيعيـ عمى

بحيػث  ؛ف تشػتمؿ عمػى المسػاءلة الجنائيػة الدوليػة التشػريعات الوطنيػة الجزائيػة مػف أجػؿ أ تعػديؿ-5

لمالحقة ومعاقبة مف يقػـو  ،تتضمف نصوص تعاقب عمى االنتياكات الجسيمة لحقوؽ اإلنساف 

باإلضػػػػافة إلػػػػى اسػػػػتغالؿ القػػػػوانيف الوطنيػػػػة  ،بيػػػػذه االنتياكػػػػات الجسػػػػيمة مػػػػف قبػػػػؿ اإلسػػػػرائيمييف

جػػرميف االجنبيػة التػي تأخػػذ بنظػاـ االختصػاص العػػالمي لمقػانوف الجنػائي الػػدولي فػي مالحقػة الم

 .الدولييف وتقديميـ لمعدالة 

دولػة ل عـ االقتصػادي والعسػكري والدبموماسػيالػد و التخفيػؼ مػفأ جػؿ وقػؼالػدوؿ مػف أ مطالبػة -6

مػف وذلػؾ  ؛ اإلسػرائيميشكاؿ التعػاوف مػع دولػة االحػتالؿ ي شكؿ مف أوأ ، سرائيميالحتالؿ اإلا

التػي يتعػرض  ةاالسػرائيمي السياسػاتجػراءات و إلا مػف جبار دولة االحتالؿ اإلسػرائيمي لمحػدإ جؿأ

 التيجير القسري.  وخاصة عمى صعيد ، السكاف الفمسطينييف ليا

السػػػامية المتعاقػػػدة عمػػػى اتفاقيػػػات ف تقػػػـو دولػػػة فمسػػػطيف بمطالبػػػة المجتمػػػع الػػػدولي واالطػػػراؼ أ-7

جػػػؿ وقػػػؼ عػػػدوانيا واحتالليػػػا لمشػػػعب سػػػرائيمي مػػػف أمػػػى دولػػػة االحػػػتالؿ اإلجنيػػػؼ بالضػػػغط ع

 ،ومواثيػؽ حقػوؽ اإلنسػاف ،جبارىا عمى االلتػزاـ بأحكػاـ القػانوف الػدولي اإلنسػاني وا   ،الفمسطيني 

المدنيػػة مػػف إعػػادة  المسػػؤولية يقػػاعوا   ،والقػػرارات الشػػرعية الدوليػػة الخاصػػة بالقضػػية الفمسػػطينية 

شػػػػػخاص المتضػػػػػرريف مػػػػػف االنتياكػػػػػات كػػػػػاف عميػػػػػو و/أو تعػػػػػويض مػػػػػادي لأللػػػػػى مػػػػػا الحػػػػػاؿ إ

الػػذيف نفػػذوا جريمػػة التيجيػػر /أو والػػذيف خططػػوا يقػػاع المسػػؤولية الجنائيػػة لألفػػراد وا   ،اإلسػػرائيمية

جػؿ توقيػع ىػذه أ يقػع عمػى عػاتؽ المجتمػع الػدولي مػفوىػذا  ،القسري بحؽ السكاف الفمسػطينييف 
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المسػؤوليات بحػؽ دولػػة االحػتالؿ اإلسػػرائيمي نتيجػة االنتياكػػات الواضػحة لقواعػػد القػانوف الػػدولي 

 .بحؽ السكاف الفمسطينييفاإلنساني 

الضػغط عمػى جػؿ مف أ ية التابعة لمنظمة االمـ المتحدةالمجتمع الدولي والمنظمات الدول مطالبة-8

مػف  بحػؽ الشػعب الفمسػطيني جػراءاتوقػؼ السياسػات واإلب لزاميػاوا   حكومة االحتالؿ اإلسرائيمي

وىػدـ البيػوت  سػرائيميةوالتشػريعات العنصػرية اإل مصادرة االراضي والبناء المستمر لممسػتوطنات

سػػرائيمية المختمفػػة التػػي تيػػدؼ اإلقامػػة مػػف المقدسػػييف وغيرىػػا مػػف السياسػػات اإل وسػػحب ىويػػات

   ومنازليـ .راضييـ لفمسطينييف مف أتيجير السكاف اإلى 

المسػػػػاعدات تقػػػػديـ فػػػػي بشػػػػكؿ مسػػػػتمر الحقوقيػػػػة والمؤسسػػػػات الوطنيػػػػة  دولػػػػة فمسػػػػطيفف تقػػػػـو أ-9

القانونية والمادية لمسكاف الفمسطينييف المعرضيف لخطػر التيجيػر القسػري وأولئػؾ الػذيف تعرضػوا 

جػؿ مواجيػػة تواصػؿ مػػف أبشػػكؿ م (وتنظػػيـ حمػالت شػػعبية ) وقفػات وطنيػة  ،لمتيجيػر القسػري 

سرائيمية مف مصادرة لألراضي والبناء المسػتمر لممسػتوطنات وىػدـ المنػازؿ وغيرىػا سياسات اإلال

جػؿ البنػاء نظيـ حمالت شعبية بشكؿ تطوعي مػف أوكذلؾ ت ،األخرى  اإلسرائيمية مف السياسات

 ،عمػػار مػػا تػػـ ىدمػػو مػػف قبػػؿ االحػػتالؿ وا   ،والتعميػػر فػػي المنػػاطؽ الميػػددة بػػالتيجير القسػػري 

وتخصػيص موازنػة دائمػة وكافيػة  ،أىيؿ ضحايا التيجير القسري ودمجيػـ فػي المجتمػع عادة توا  

 عدة المتضرريف مف التيجير القسري.مف قبؿ الجيات الرسمية الفمسطينية لمسا

الػذي يتعػرض عمميات التيجير القسري  الجرائـ واالنتياكات اإلسرائيمية وخاصة توثيؽضرورة  -10

 ،جنبيػػػة والعربيػػػةاأللكترونيػػػة ىػػػذه التوثيقػػػات عمػػػى المواقػػػع اإلشػػػر ون ، لػػػو السػػػكاف الفمسػػػطينيوف

كشػػػػؼ جػػػػؿ ؛ مػػػػف أالمتعمقػػػػة بحقػػػػوؽ اإلنسػػػػاف وكػػػػذلؾ لػػػػدى المنظمػػػػات الدوليػػػػة وغيػػػػر الدوليػػػػة 

 ، اكػػػات مختمفػػػة بحػػػؽ الشػػػعب الفمسػػػطينييقػػػـو بػػػو االحػػػتالؿ اإلسػػػرائيمي مػػػف انتيوتوضػػػيح مػػػا 

 .مسطينييفبحؽ السكاف الف وخاصة عمى صعيد التيجير القسري
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ح مػػػا جػػػؿ كشػػػؼ وتوضػػػيمػػػف أ ،قميمػػػي المػػػؤتمرات عمػػػى الصػػػعيد المحمػػػي واإلعقػػػد النػػػدوات و -11

مػف و  ،مف تيجير قسري مف قبؿ سمطات االحػتالؿ اإلسػرائيمي  يتعرض لو السكاف الفمسطينيوف

واآلليػات الواجػب اتخاذىػا  ،لتيجيػرىـ قسػرًا ممارسات واساليب مختمفة ضد السكاف الفمسطينييف 

 ،ة السكاف الفمسطينييف مف التيجير القسري عمػى المسػتوى القريػب وعمػى المسػتوى البعيػد لحماي

 عمػى توضػيح أىميػة لمعمػؿالخػارج فػي  حممػة دبموماسػية فمسػطينية وعربيػةالقيػاـ ب لىباإلضافة إ

 ظيػػار معانػػاة السػػكاف الفمسػػطينييف الميجػػريف قسػػرًا لمعػػالـوا   ، قضػػية التيجيػػر القسػػري وخطػػورة

مػػف  ومػػا يتعػػرض لػػو السػػكاف الفمسػػطينيوف ،مجتمػػع الػػدولي والمحافػػؿ االقميميػػة والدوليػػة وأمػػاـ ال

    .تيجير قسري مف قبؿ االحتالؿ اإلسرائيمي
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 : الملادر والمراجع

 القرآن الكريم 

 الملادر : أوالً 

 الموائح والقوانين والنتم الدولية:

 .1945عاـ  نورمبزغالئحة  -1

 .1993ممحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا عاـ النظاـ األساسي ل -2

 .1994النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدولية لرواندا عاـ  -3

 .1998عاـ الدائمة نظاـ روما األساسي لممحكمة الجنائية الدولية -4

 القانوف الدولي اإلنساني . -5

 القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف . -6

 القانوف الدولي لالجئيف . -7

 لقانوف الدولي العرفي .ا -8

 القانوف الدولي الجنائي . -9

 االتفاقيات والمواليق الدولية:

 .1907و  1899اتفاقيات الىاي لعامي -1

 .1864اتفاقية جنيؼ عاـ -2

 .1948اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف عاـ  -3

 .1949اتفاقية جنيؼ الرابعة عاـ -4
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 .1951ئيف عاـ اتفاقية األمـ المتحدة الخاصة بوضع الالج-5

 .1951االتفاقية الخاصة بوضع الالجئيف عاـ -6

 .1965االتفاقية الدولية لمقضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز العنصري عاـ -7

 .1966العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية عاـ -8

 .1966العيد الدولي الخاص بالحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية عاـ -9

اتفاقية منظمة الوحدة االفريقية التي تحكـ الجوانب المختمفة لمشاكؿ الالجئيف في افريقيا عاـ -10

1969. 

 .1977البروتوكوؿ االضافي األوؿ الممحؽ باتفاقيات جنيؼ عاـ -11

 .1977البروتوكوؿ االضافي الثاني الممحؽ باتفاقيات جنيؼ عاـ -12

 1993 اتفاقية اوسمو عاـ-13

 ة:ـرارات دوليــق

القاضػػػي ب نشػػػاء  1947نػػػوفمبر عػػػاـ  29فػػػي  181قػػػرار الجمعيػػػة العامػػػة لألمػػػـ المتحػػػدة رقػػػـ -1

 دولتيف في فمسطيف ووضع القدس تحت ادارة دولية .

المتعمػؽ بػالحرب العدوانيػة التػي شػنتيا  1967تموز عاـ  4في  2253قرار الجمعية العامة رقـ -2

  إسرائيؿ . 

الػػذي نػػص عمػػى ضػػرورة انسػػحاب  1967نػػوفمبر عػػاـ  22فػػي  242قػػرار مجمػػس األمػػف رقػػـ -3

 القوات اإلسرائيمية مف األقاليـ العربية المحتمة .

بشػأف احتػراـ المبػادئ اإلنسػانية التػي تحكػـ  1967في عاـ  237قرار مجمس األمف الدولي رقـ -4

 معاممة المدنييف الواردة في اتفاقية جنيؼ الرابعة .
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الػػػذي دعػػػا فيػػو إسػػػرائيؿ لتطبيػػػؽ اتفاقيػػػة جنيػػػؼ  1967فػػي عػػػاـ  237قػػػـ قػػرار مجمػػػس األمػػػف ر -5

 دوف قيد أو شرط الرابعة 

،إدانػػػػة إسػػػػرائيؿ 1969أيمػػػػوؿ / سػػػػبتمبر  15( بتػػػػاريخ 1969) 271قػػػػرار مجمػػػػس األمػػػػف رقػػػػـ -6

لتػدنيس المسػػجد األقصػػى ، ودعوتيػػا إلػى إلغػػاء جميػػع اإلجػػراءات التػي مػػف شػػانيا تغييػػر وضػػع 

 القدس.

الػػػذي اعتبػػػر أف مصػػػادرة  25/9/1971الصػػػادر عػػػف مجمػػػس األمػػػف بتػػػاريخ  298ار رقػػػـ القػػػر -7

األراضي والممتمكات وتغيير وضع مدينػة القػدس والتيجيػر القسػري لمفمسػطينييف وسػف تشػريعات 

 ضـ القطاع المحتؿ الغيًا وكأنو لـ يكف .

قػؿ السػكاف المػدنييف الذي أكد عمى أف االستيطاف ون 1979لسنة  446قرار مجمس األمف رقـ  -8

 الى األراضي الفمسطينية المحتمة غير شرعي .

الػذي دعػا الػى تفكيػؾ المسػتوطنات اإلسػرائيمية وازالتيػا 1980لسنة  465قرار مجمس األمف رقـ -9

 برمتيا.

والػػذي دعػػا إسػػرائيؿ إلػػى إلغػػاء أمػػر  1988ينػػاير عػػاـ  14فػػي  608قػػرار مجمػػس األمػػف رقػػـ -10

مسػػطينييف والكػػؼ فػػورًا عػػف ابعػػاد أي مػػف المػػدنييف الفمسػػطينييف مػػف األراضػػي ابعػػاد المػػدنييف الف

 المحتمة .

 30فػػي  757والقػػرار  رقػػـ  1992مػػايو عػػاـ  15فػػي  752قػػرار مجمػػس األمػػف الػػدولي رقػػـ  -11

 خالؿ النزاع في يوغسالفيا السابقة . 1992مايو عاـ 

د عمػى سػرياف اتفاقيػة جنيػؼ الرابعػة الػذي أكػ 1997نيسػاف عػاـ  25قػرار الجمعيػة العامػة فػي -12

 عمى األراضي الفمسطينية المحتمة . 1907واتفاقية الىاي عاـ 
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والػػذي اعتبػػر فيػػو مجمػػس األمػػف بػػأف ىنػػاؾ  2000فػػي عػػاـ  1296قػػرار مجمػػس األمػػف رقػػـ -13

 حاالت محددة مف التيجير القسري يمكف أف تشكؿ تيديدًا لمسمـ وألمف الدولتيف .

مػف أجػؿ احالػة الوضػع فػي دارفػور  2005مارس عػاـ  31في  1539ألمف رقـ قرار مجمس ا-14

 إلى المحكمة الجنائية الدولية .

بشػػػأف مػػػنح  2012نػػػوفمبر عػػػاـ  29فػػػي  19/67قػػػرار الجمعيػػػة العامػػػة لألمػػػـ المتحػػػدة رقػػػـ -15

 فمسطيف صفة دولية غير عضو في األمـ المتحدة .

 أحكام المحاكم :

يػػػة بشػػػأف اآلثػػػار القانونيػػػة الناتجػػػة عػػػف تشػػػييد الجػػػدار فػػػي األراضػػػي فتػػػوى محكمػػػة العػػػدؿ الدول -1

 (.1273، رقـ الوثيقة ) 2004الفمسطينية الصادرة في  يوليو عاـ 

 حوؿ سحب اإلقامة مف المقدسييف. 282/88قرار المحكمة العميا اإلسرائيمية رقـ  -2

 . بيت إيؿ قضية مستوطنة حوؿ 606/78رقـ قرار المحكمة العميا اإلسرائيمية  -3

 لانيًا : المراجع 

نوف الػػػػدولي ، دار النفػػػػائس ، البزايغػػػة ، خالػػػػد رمػػػزي: جػػػػرائـ الحػػػػرب فػػػي الفقػػػػو االسػػػػالمي والقػػػا-1

 . 2007، عماف

الػػدويؾ ، موسػػى القدسػػي : الحمايػػة الدوليػػة لمشػػعب الفمسػػطيني وقواعػػد القػػانوف الػػدولي العػػاـ ،  -2

 . 2004االسكندرية ، منشأة المعارؼ ، 

الدويؾ ، موسى القدسي : القدس والقانوف الػدولي " دراسػة لممركػز القػانوني لممدينػة واالنتياكػات  -3

 .2002اإلسرائيمية لحقوؽ اإلنساف فييا " ، منشأة المعارؼ ، االسكندرية ، 

 ـ.2005الشاللدة  ، محػمد فياد: القانوف الدولي االنساني ، مكتبة دار الفكر ، طبعة  -4
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، حسػاـ عبػد الخػالؽ: المسػؤولية والعقػاب عمػى جػرائـ الحػرب ، مػع دراسػة تطبيقيػة عمػػى  الشػيخة-5

 .2004جرائـ الحرب في البوسنة واليرسؾ ، دار الجامعة الجديدة لمنشر ، اإلسكندرية ، 

الفار ، عبد الواحد محمد: الجرائـ الدولية وسمطة العقاب عمييا ، دار النيضػة العربيػة ، القػاىرة  -6

 ،1996. 

القيػػػوجي، عمػػػي عبػػػد القػػػادر : " أىػػػـ الجػػػرائـ الدوليػػػة ، المحػػػاكـ الدوليػػػة الجنائيػػػة " ، منشػػػورات -7

 .2001الحمبي الحقوقية بيروت ، 

المسػػػدي ، عػػػادؿ عبػػػد اهلل : المحكمػػػة الجنائيػػػة الدوليػػػة ) االختصػػػاص وقواعػػػد االحالػػػة ( ، دار -8

 . 2002النيضة العربية ، القاىرة ،

، 1د شػػػػػريؼ: وثػػػػػائؽ المحكمػػػػػة الجنائيػػػػػة الدوليػػػػػة ، دار الشػػػػػروؽ ، القػػػػػاىرة ، طبسػػػػػيوني، محمػػػػػ-9

 ـ .2005

حجػػازي ، عبػػد الفتػػاح بيػػومي : المحكمػػة الجنائيػػة الدوليػػة، دار الفكػػر الجػػامعي، اإلسػػكندرية، -10

2004. 

سػػعد اهلل، عمػػر: معجػػـ فػػي القػػانوف الػػدولي المعاصػػر، ديػػواف المطبوعػػات الجامعيػػة، الجزائػػر، -11

2005 . 

عمػػػواف ، محمػػػد: القػػػانوف الػػػدولي لحقػػػوؽ االنسػػػاف )المصػػػادر ووسػػػائؿ الرقابػػػة ( ، دار الثقافػػػة -12

 .2004لمنشر والتوزيع ، عماف، 

يوسػػػػػؼ، محمػػػػػد صػػػػػافي : الحمايػػػػػة الدوليػػػػػة لممشػػػػػرديف قسػػػػػريًا داخػػػػػؿ دوليػػػػػـ ، دار النيضػػػػػة -13

 . 2004العربية،
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 الرسائل الجامعية :

صػالح: "االسػػتيطاف فػي الضػػفة الغربيػة وأثػػره عمػى التنميػػة السياسػية " ، رسػػالة إبػراىيـ، بػالؿ محمػػد  1-

 .2010ماجستير ، جامعة النجاح الوطنية ، فمسطيف،

الخضير، محمػد بػف عثمػاف : "جريمػة اإلبعػاد والنقػؿ القسػري فػي ضػوء القػانوف الػدولي اإلنسػاني" ،  2-

 .2013ة ، السعودية ،رسالة ماجستير ، ،جامعة نايؼ العربية لمعمـو األمني

حمػػداف ، أمينػػة شػػريؼ فػػوزي: " حمايػػة المػػدنييف فػػي األراضػػي الفمسػػطينية المحتمػػة ) اتفاقيػػة جنيػػؼ  3-

 .2010الرابعة (  "، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية ، فمسطيف ، 

سػػتير، جامعػػػة صػػبرينة ، خمػػؼ اهلل :" جػػرائـ الحػػػرب أمػػاـ المحػػاكـ الدوليػػة الجنائيػػػة " ، رسػػالة ماج 4-

 . 2007منتوري "قسنطينة" ، الجزائر ،

رواف، محمػػػد الصػػػالح : الجريمػػػة الدوليػػػة  فػػػي القػػػانوف الػػػدولي الجنػػػائي ، رسػػػالة دكتػػػوراه ، جامعػػػة  5-

 .2009منتوري قسنطينة ، الجزائر ، 

ناصػر، غيػاث يوسػؼ: "موقػؼ المحكمػػة العميػا اإلسػرائيمية مػف تطبيػػؽ اتفاقيػات الىػاي وجنيػؼ عمػػى 6-
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