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اآلية

﴿ ثُنَّ أًَْتُنْ هَؤُالَءِ تَقْتُلُىْىَ أًَْفُسَكُنْ وَتُخْشِجُىْىَ فَشَِْقًا هِنْكُنْ هِيْ دََِاسِهِنْ تَظَاهَشُوىَ عَلَُْهِنْ
بِاإلِثْنِ وَالْعُذْوَاىِ وَإِىْ َأْتُىْكُنْ أُسَاسَي تُفَادُوْهُنْ وَهُىَ هُحَشَّمٌ عَلَُْكُنْ إِخْشَاجُهُنْ أَفَتُؤْهِنُىْىَ
بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُشُوْىَ بِبَعْضٍ فَوَا جَزَاءُ هَيْ َفْعَلُ رَلِكَ هِنْكُنْ إِالَّ خِزٌٌْ فٍِ الْحََُاةِ

الذًَُُّْا و َىْمَ الْقَُِاهَتِ َُشَدُّوْىَ إِلًَ أَشَذِّ الْعَزَابِ وَهَا اهللُ بِغَافِلٍ عَوَّا تَعْوَلُىْىَ ﴾
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شكش وتقذيش
﴿ وَمَهْ يَشْكُرْ فَإِوَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَهْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيّ حَمِيد ﴾
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بداية يشرفني أف أتقدـ بجزيؿ الشكر كعظيـ التقدير إلى أستاذم الفاضؿ الدكتكر /عبد الزمحً

أبو اليصز ،عميد كمية الحقكؽ بجامعة األزىر ،لتفضمو بقبكؿ اإلشراؼ عمى ىذه الرسالة كلما بذلو مف

جيد كمتابعة مستمرة خالؿ مراحؿ إعداد ىذه الرسالة كالذم كاف لتكجيياتو البناءة كمالحظاتو القيمة
الدكر الكبير في إخراج ىذه الرسالة بصكرتيا الحالية.

كما أتقدـ ببالغ الشكر الجزيؿ كالتقدير العميؽ إلى أستاذم الفاضؿ األستاذ الدكتكر /فتحي عبد

الييب الوحيدي ،أستاذ القانكف الدستكرم كالنظـ السياسية في جامعة األزىر ،الذم شرفني بقبكؿ مناقشة
ىذه الرسالة كالحكـ عمييا فمو عظيـ الشكر كالتقدير لدكره الكريـ في إثراء ىذه الرسالة.

كالشكر مكصكؿ إلى الدكتكر /حمند اليحال ،أستاذ القانكف العاـ بالجامعة اإلسالمية ،الذم

شرفني بقبكؿ مناقشة ىذه الرسالة كالحكـ عمييا ،كاغنائيا بالمالحظات القيمة كالتكصيات النافعة ،فمو

جزيؿ الثناء كجزاه اهلل عني خير الجزاء.

كما أقدـ شكرم كتقديرم إلى أساتذتي الكراـ بكمية الحقكؽ في جامعة األزىر ،كال يفكتني أف

أتقدـ بشكرم الجزيؿ إلى العامميف بمكتبة جامعة األزىر كمكتبة المركز الفمسطيني لحقكؽ اإلنساف
كمكتبة الييئة المستقمة لحقكؽ اإلنساف كمكتبة مركز الميزاف لحقكؽ اإلنساف ،لما قدمكه مف تسييالت
كبيرة لمحصكؿ عمى المراجع خالؿ فترة إعداد ىذه الرسالة كالشكر مكصكؿ إلى الدكتكر خميؿ حماد

لتدقيقو ىذه الرسالة لغةن كنحكان.

كأخي انر أتكجو بخالص الشكر كالتقدير لكؿ مف ساىـ في إنجاز ىذه الرسالة سكاء بالدعاء أـ

الرأم أـ النصيحة مف األىؿ كاألصدقاء كالزمالء كخاصة الزميؿ العزيز األستاذ محمد التمباني.

ه

مهخص انشسانة
يعد اإلبعاد مػف أشػد الكسػائؿ التػي تمحػؽ األذل بالسػكاف المػدنييف نظػ انر لمػا يسػببو مػف مخػاطر
ي
يتعرض ليا المبعديف بحرمانيـ مف حقيـ في البقػاء كالعػيش فػي الػكطف كتعرضػيـ لمنػزكح كالتشػريد كمػا
ينتج عنو مف تفريؽ لألسر كفقداف لمممتمكات ،األمر الذم استكجب كضع قكاعػد قانكنيػة تكفػؿ الحمايػة

الكاممة لمسكاف المدنييف مف ىذه الممارسات.

كفي ىذه الدراسة أتناكؿ جريمة اإلبعاد في ضكء القانكف الدكلي إبعاد إسرائيؿ لمفمسػطينييف منػذ
العػػاـ  1967د ارسػػة تطبيقيػػة باعتبػػاره مػػف أكثػػر نمػػاذج اإلبعػػاد قسػػكة كاسػػتم اررية ،كلتقػػديـ د ارسػػة تحقػػؽ

ػدت عمػػى
ػت المػػنيج التحميمػػي لمنصػػكص القانكنيػػة الدكليػػة التػػي تجػػرـ اإلبعػػاد ،كمػػا اعتمػ ي
غايتيػػا ،اتبعػ ي
المنيج الكصفي لتكضيح جرائـ اإلبعاد اإلس ارئيمية ضد المكاطنيف الفمسطينييف.
ككفق ػان لممػػنيج العممػػي قسػػمت د ارسػػتي إلػػى ثالثػػة فصػػكؿ يسػػبقيا فصػػؿ تمييػػدم بعن ػكاف مفيػػكـ

اإلبعاد تناكلت فيو اإلبعػاد تاريخيػان مػف خػالؿ اسػتعراض بعػض عمميػات ترحيػؿ كابعػاد السػكاف المػدنييف
في التاريخ القديـ كالعصر الحديث كتناكلت أيضان تعريؼ اإلبعاد كخمصت إلى تعريؼ اإلبعػاد بأنػو نقػؿ
األشخاص المحمييف بمكجب القانكف الدكلي اإلنساني مف المناطؽ التي يتكاجدكف فييا بصفة مشػركعة

بالقكة المادية أك القسر المعنكم الناتج عف أفعاؿ قسرية أخرل إلى مكاف آخر داخؿ إقميـ الدكلة الكاحدة

أك خارجيا ،ثـ تناكلت أىداؼ جريمة اإلبعاد كالحقكؽ التي يعتدم عمييا.

كبحثت في الفصؿ األكؿ أركاف جريمة اإلبعاد حيث تناكلت الركف المادم كالػركف المعنػكم أمػا
الركف الشرعي ف أريػت أف أتناكلػو فػي سػياؽ البحػث مػف خػالؿ استع ارضػي لالتفاقيػات الدكليػة التػي تجػرـ

اإلبعاد كخمصت إلى أف القسر المادم ليس الكسيمة الكحيدة إلبعاد السكاف المدنييف فقد يتـ اإلبعاد عف
طريؽ التيديد باستخداـ القكة أك التيديد بػالحبس أك تقطيػع سػبؿ الحيػاة كالعػيش بيػؤالء السػكاف كبالتػالي

إجبارىـ عمى الرحيؿ ،كينبغي الستيفاء أركاف جريمة اإلبعاد أف يكػكف مرتكػب الجريمػة عمػى عمػـ كارادة
بأف ما يقكـ بو مف إكراه سكؼ يؤدم في نياية األمر إلى ترحيؿ كابعاد عدد مف السكاف المدنييف الذيف
يقيمكف بصفة مشركعة إلى أماكف أخرل سكاء داخؿ البالد أك خارجيا.
كتطرقػػت فػػي الفصػػؿ الثػػاني إلػػى مكقػػؼ القػػانكف الػػدكلي كالقضػػاء الجنػػائي الػػدكلي مػػف جريمػػة
كتجػرـ فاعميػو حيػث
اإلبعاد كخمصت إلى أف االتفاقيات الدكلية كالمحاكـ الجنائية الدكلية تحظر اإلبعاد ٌ
تناكلػػت مكضػػكع اإلبعػػاد فػػي اإلعػػالف العػػالمي لحقػػكؽ اإلنسػػاف كفػػي العيػػد الػػدكلي الخػػاص بػػالحقكؽ

و

المدنيػػة كالسياسػػية الػػذيف أرسػػيا مبػػدأ حريػػة اإلقامػػة كالتنقػػؿ كالحمايػػة مػػف اإلبعػػاد ،كمػػا حظػػرت اتفاقيػػة
جنيؼ الرابعة لعاـ 1949ـ اإلبعاد كاعتبرتػو مػف المخالفػات الجسػيمة كاسػتمر عمػى ذات الػنيج المحقػاف

اإلضػػافياف لالتفاقيػػة المػػذككرة لعػػاـ 1977ـ ،كمػػا أف الػػنظـ األساسػػية لممحػػاكـ الجنائيػػة الدكليػػة المؤقتػػة

إضػػافة إلػػى المحكمػػة الجنائيػػة الدكليػػة الدائمػػة جرمػػت اإلبعػػاد كاعتبرتػػو جريمػػة حػػرب أك جريمػػة ض ػد

اإلنسانية.

أمػا الفصػػؿ الثالػػث استعرضػت فيػػو إبعػػاد إسػرائيؿ لمفمسػػطينييف مػػف األ ارضػي المحتمػػة منػػذ العػػاـ

1967ـ كبينػػت أشػػكالو كذرائعػػو كالمكقػػؼ منػػو ،كتكصػػمت فيػػو إلػػى أف السياس ػة اإلس ػرائيمية فػػي إبعػػاد
الفمسطينييف بدأت بترحيميـ عف أرضيـ عاـ 1948ـ ،كما شيدت حرب يكنيك 1967ـ عمميات تيجير
ً
تكتؼ إسرائيؿ بذلؾ بؿ شرعت إلى سف قكانيف جديدة كاصدار أكامر عسكرية تجيز
كترحيؿ قسرم ،كلـ
اإلبعاد رغـ مجافاتيا لمبادئ حقكؽ اإلنساف كالقانكف الدكلي اإلنساني كمخالفتيا لالتفاقيات المكقعة بيف

منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية كاسػرائيؿ كلقػ اررات األمػػـ المتحػػدة ذات العالقػػة ،حيػػث عبػػرت األمػػـ المتحػػدة
عػػف رفضػػيا لجػرائـ اإلبعػػاد اإلسػرائيمية بحػػؽ السػػكاف الفمسػػطينييف كاعتبرتػػو إجػراء غيػػر قػػانكني ،كظيػػر

ذلػػؾ مػػف خػػالؿ العديػػد مػػف القػ اررات المنػػددة باإلبعػػاد كعمػػى الصػػعيد الػػداخمي تػرفض السػػمطة الفمسػػطينية
إبعػػاد أم فمسػػطيني خػػارج الػػكطف أك بعيػػدان عػػف مكػػاف سػػكناه كمػػا أنيػػا ال تقبػػؿ بتشػريع اإلبعػػاد باعتبػػاره
جريمة حرب كيخالؼ كافة المكاثيؽ كاألعراؼ التي تحمي اإلنساف.

كأخي ػ انر خمصػػت فػػي ىػػذه الد ارسػػة إلػػى جممػػة مػػف النتػػائج كػػاف أىميػػا عػػدـ مشػػركعية كقانكنيػػة

عمميات اإلبعاد كالنقؿ القسرم التػي مارسػتيا كما ازلػت تمارسػيا سػمطات االحػتالؿ اإلسػرائيمي ككػاف أىػـ
التكصػػيات دعػػكة القيػػادة الفمسػػطينية إلػػى سػػرعة االنضػػماـ لممحكمػػة الجنائيػػة الدكليػػة لمالحقػػة كمحاكمػػة

مرتكبي الجرائـ اإلسرائيمية.
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Abstract
Exile is one of the worst and most dangerous means of harm that civilians may encounter.
Exiled people may become deprived of living in their own homeland resulting in
dismembering families and losing properties. This necessitates formulating rules that fully
guarantee protection for civilians from such practices.
In this study, the researcher tackles the issue of exile in light of international law. The
study is titled “Israeli Exile for the Palestinians since 1967: An applied Study.” The exile
of Palestinians is one of the harshest examples of exile. To achieve the objectives of the
study, the researcher adopts analytical method in analysing international legal texts that
prohibit exile. Also, the researcher follows a descriptive approach to show exile cases
against Palestinians.
The study is divided into three chapters preceded by an introduction. The introduction is
titled “Exile” where the researcher tackles this issue of exile historically through offering
some examples of exile for civilians in the past and in the modern age. Also, the researcher
defines exile in this chapter as transferring individuals protected by the international
humanitarian law from where they reside legally to another place inside or outside their
country. Moreover, the researcher covers aims of exile and the rights violated thereby.
The first chapter tackles aspects of exile particularly the physical and psychological ones.
As for the legal aspect, the researcher touches upon it when talking about the international
agreements that prohibit exile. The researcher has found out that physical coercion is not
the only means to exile civilians. They may be exiled through threatening them by using
power or imprisonment; thus, forcing them to leave. The one who commits this kind of
crime, i.e. exile, should be aware that what he does ultimately leads to transferring some
civilians from their legitimate places to other places whether inside or outside their
country.
The second chapter covers the international law and international criminal law positions
towards exile. The researcher has found out that signed international agreements and the
international criminal courts prohibit and consider those who force people to exile as
criminals. The chapter highlights exile in light of the Universal Declaration on Human
Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights which both laid
foundations for the principle of freedom of movement and residence, as well as protection
from exile. The Fourth Geneva Convention of 1949 prohibits exile considering it as a

ح

severe violation. The same applies to the 1977 Additional Protocols which supplement the
Convention. Furthermore, laws of the International Criminal Court and temporary
international criminal courts prohibit exile considering it as a crime against humanity.
The third chapter offers the cases of exile of Palestinians by Israel from the Occupied
Territories since 1967. Also, the chapter shows types of exile, its justifications, and various
attitudes towards it. The researcher has found out that the Israeli policy in exiling
Palestinians started by expelling them from their lands in 948. The war of June 1967
witnessed expulsion and coerced transfer. Not only did Israel practise this, but also it
regulated new laws and issued military orders that legalize exile. This contradicts human
rights principles, the international humanitarian law, the agreements signed between the
Palestine Liberation Organization (PLO) and Israel, and the relevant United Nations (UN)
resolutions. The UN expressed their rejection of exile of Palestinians by the Israelis
considering it illegal. This was clear through many resolutions condemning exile. Locally,
the Palestinian Authority refuses exiling any Palestinian outside their country or away from
their place of residence. Also, the PA refuses legalizing exile as it is a war crime that is
contrary to all agreements that protect individuals.
The study has found out that exile and physical coercion practised by the Israeli authorities
against Palestinians are illegal. The study recommends the Palestinian leadership to
promptly join the International Criminal Court to bring all criminals before justice.
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املقذمة
العالقػػات الدكليػػة قديمػػة قػػدـ الجماعػػات البش ػرية ،كمػػف أىػػـ العالقػػات التػػي صػػاحبت اإلنسػػاف
كتطػػكرت معػػو ىػػي ظػػاىرة الحػػرب كالعػػداء بػػيف البشػػر ،فظػػاىرة الصػراع ىػػي إحػػدل الحقػػائؽ الثابتػػة فػػي

الكاقػػع اإلنسػػاني كالجماعػػة منػػذ نشػػأة الحيػػاة عم ػى األرض

()1

كمػػف بػػيف الممارسػػات التػػي كشػػفت عنيػػا

الحركب ظاىرة إبعاد كترحيؿ السكاف المدنييف بالقكة كطردىـ مػف بالدىػـ إلػى أقػاليـ دكؿ أخػرل أك نقػؿ

مجمكعػػات مػػف رعايػػا دكلػػة االحػػتالؿ أك اسػػتقداـ ميػػاجريف كاحالليػػـ محػػؿ السػػكاف األصػػمييف أك نقػػؿ

سكاف األ ارضي المحتمة لمقياـ بأعماؿ السخرة في أراضي دكلة االحتالؿ.

كرغـ ما شيده العصر الحديث مف تطػكر فكػرم كعممػي كرقػي حضػارم إال أف ذلػؾ لػـ يجػد لػو

انعكاسان في نبذ اإلبعاد كالنقؿ القسرم ،بؿ بالعكس فقد كاف لألسمكب الذم اتخذتػو القػكات األلمانيػة فػي
إدارة األقػػػاليـ المحتمػ ػػة مػػػف ترحيػ ػػؿ لمسػ ػػكاف مػػػف أقػ ػػاليميـ األص ػػمية إلػ ػػى أقػ ػػاليـ أخػ ػػرل كاحتجػ ػػازىـ فػ ػػي
المعػػتقالت الجماعيػػة كسػػكء معػػاممتيـ األثػػر الكبيػػر فػػي أف يقػػكـ كاضػػعك اتفاقيػػة جنيػػؼ الرابعػػة الخاصػػة
بحماية المدنييف تحػت االحػتالؿ لعػاـ 1949ـ بضػركرة االىتمػاـ بعػدـ ترحيػؿ السػكاف ،كلػذلؾ نػص فػي

ىذه االتفاقية عمى قكاعد ميمة بخصكص حظر ترحيؿ السػكاف المػدنييف

()2

كمػع تطػكر القػانكف الػدكلي

اإلنسػػاني كاالتفاقيػػات كالمحػػاكـ الدكليػػة تتجػػو نحػػك رفػػض اإلبعػػاد كاد ارجػػو ضػػمف جػرائـ الحػػرب كالجػرائـ

ضد اإلنسانية.

كمف أشد نماذج اإلبعاد كالنقؿ القسرم قسكة ككحشية كاستم اررية ما قامت بو سػمطات االحػتالؿ

اإلسرائيمي ضد الشعب الفمسػطيني منػذ عػاـ 1948ـ حتػى اآلف ،فمػـ يحػدث فػي التػاريخ الحػديث سػابقة
ألقمي ػػة أجنبي ػػة تغ ػػزك الغالبي ػػة الكطني ػػة كتطردى ػػا م ػػف ديارى ػػا مثمم ػػا ح ػػدث ف ػػي فمس ػػطيف عن ػػدما ط ػػردت

العصػػابات الصػػييكنية أىػػالي  531مدينػػة كقريػػة مػػف ديػػارىـ عػػاـ 1948ـ ،كمػػا شػػيدت حػػرب حزي ػراف
عاـ 1967ـ عمميات تيجيػر كترحيػؿ قسػرم بحػؽ أبنػاء الشػعب الفمسػطيني كلػـ تكت ً
ػؼ إسػرائيؿ بتيجيػر
أعػػداد كبي ػرة مػػف الفمسػػطينييف ،بػػؿ اتخػػذت سمسػػمة مػػف اإلج ػراءات كالق ػ اررات العسػػكرية الت ػي طبقتيػػا فػػي

األراضي المحتمة عاـ 1967ـ لتبعد المزيد مف أبناء الشعب الفمسػطيني عػف كطػنيـ أفػردان أك جماعػات
رغػػـ مخالفػػة تمػػؾ الممارسػػات لمبػػادئ حقػػكؽ اإلنسػػاف كالقػػانكف الػػدكلي اإلنسػػاني كق ػ اررات األمػػـ المتحػػدة

ذات الصمة.

( )1عبد الرحمف أبك النصر ،اتفاقية جنيؼ الرابعة لحماية المدنييف لعاـ 1949ـ كتطبيقيا في األراضي الفمسطينية
المحتمة ،الطبعة األكلى ،بدكف دار نشر ،فمسطيف ،غزة ،2000 ،ص.12

( )2عبد الفتاح بيكمي حجازم ،المحكمة الجنائية الدكلية دراسة متخصصة في القانكف الجنائي الدكلي ،دار الكتب
القانكنية ،مصر ،المحمة الكبرل ،2007 ،ص.444
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أهمية الدراسة:
 -1تتناكؿ الدراسة مكضكعان ميمان يمس حػؽ اإلنسػاف كفػرد كحػؽ الشػعكب كجماعػة فاإلبعػاد يعتبػر
مف أشد الكسػائؿ التػي تمحػؽ األذل بالسػكاف المػدنييف أكقػات الحػركب أك نتيجػة االحػتالؿ كىػك
باألساس ييدؼ إلى التطيير العرقي الذم أصبح مدانان دكليان ،كأصبحت ىناؾ ضركرة لتصنيفو

منفردان كأحد أصناؼ الجرائـ الدكلية مثمػو مثػؿ اإلبػادة الجماعيػة كالجػرائـ ضػد اإلنسػانية كجػرائـ

الحرب.

 -2يعػ هػد اإلبعػػاد مػػف أبػػرز القضػػايا التػػي تكاجػػو المجتمػػع الػػدكلي فػػي الكقػػت الحاضػػر ،كذلػػؾ ألف
العديػػد مػػف الن ازعػػات المسػػمحة التػػي نشػػبت عمػػى األقػػؿ فػػي النصػػؼ الثػػاني مػػف القػػرف العش ػريف
تكمف أسبابيا كبذكرىا في ممارسات إبعاد كترحيؿ السكاف التي حدثت في الماضي.

أهداف الدراسة:
 -1بياف مفيكـ اإلبعاد كأركانو في إطار القانكف الدكلي العاـ كالقانكف الدكلي اإلنساني.
 -2التعرؼ إلى القكاعد القانكنية الدكلية المقررة لحماية السكاف المدنييف مف اإلبعاد كالنقؿ القسرم.
 -3التعرؼ إلى ممارسات إسرائيؿ غير القانكنية بحؽ الفمسطينييف بإبعػادىـ عػف أرضػيـ باعتبارىػا
سياسية ممنيجة منذ أياـ االحتالؿ األكلي عاـ 1967ـ كالتأكيد عمى أف ىجرة عاـ 1967ـ لـ
تكف طكعية بؿ ترحيؿ إجبارم.

 -4بيػػاف األسػػاس القػػانكني الػػذم تسػػتند إليػػو سػػمطات االحػػتالؿ اإلس ػرائيمي فػػي ممارسػػتيا لسياسػػة
اإلبعاد كالرد عميو.

 -5التعرؼ إلى مكقؼ األمـ المتحدة مف جرائـ اإلبعاد اإلسرائيمية.
 -6التعرؼ إلى اآلليات المتاحة لمالحقة كمحاكمة كمعاقبة إسرائيؿ عف جرائـ اإلبعاد.

إشكالية الدراسة:
تتمثؿ إشكالية الدراسة في معرفة مدم مشركعية كقانكنية عمميات اإلبعاد كالنقؿ القسرم التي تتـ أثناء

الحركب أك نتيجة االحتالؿ كتتفرع عف ىذه اإلشكالية التساؤالت التالية:
 -1ما مفيكـ اإلبعاد كىؿ ىك ظاىرة جديدة أـ لو أصكؿ تاريخية؟
 -2ما طبيعة السمكؾ المادم المككف لجريمة اإلبعاد؟

 -3ىؿ لالستيطاف دكر في زيادة عمميات التيجير كاإلبعاد؟
 -4ما ىك القصد الجنائي الذم تتطمبو جريمة اإلبعاد؟
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 -5ىؿ مكافقة الشخص المبعد عمى اإلبعاد تضفي شرعية عميو؟
 -6ما مكقؼ المعاىدات كالمكاثيؽ الدكلية مف جريمة اإلبعاد؟
 -7كيؼ تعامؿ القضاء الجنائي الدكلي مع جريمة اإلبعاد ؟
 -8ما ىي االستثناءات التي ترد عمى مبدأ حظر اإلبعاد؟

 -9ما ىي صكر جرائـ اإلبعاد اإلسرائيمية بحؽ الفمسطينييف؟
 -10ما ىك األساس القانكني الذم تستند عميو إسرائيؿ في ممارستيا لجريمة اإلبعاد؟
 -11ما مكقؼ األمـ المتحدة مف جرائـ اإلبعاد اإلسرائيمية؟

 -12ما مكقؼ السمطة الكطنية الفمسطينية مف جرائـ اإلبعاد اإلسرائيمية كمػا ىػي الخيػارات المتاحػة
أماميا لمكاجيتو؟

منهجية الدراسة:
تجػرـ اإلبعػاد،
اعتمد ي
ت في ىذه الدراسة عمى المنيج التحميمػي لمنصػكص القانكنيػة الدكليػة التػي ٌ
ػدت عمػى المػنيج
مدعمان دراستي بما استقر عميو الفقو القانكني كالقضاء الػدكلي بيػذا المجػاؿ ،كمػا اعتم ي
الكصفي مف خالؿ تكضيح جرائـ اإلبعاد التي مارسػتيا كما ازلػت تمارسػيا سػمطات االحػتالؿ اإلسػرائيمية
بحؽ المكاطنيف الفمسطينييف.

الدراسات السابقة:
تناكؿ الدكتكر عبد الكريـ شبير في رسالتو المقدمة لنيؿ درجة الدكتكراه  ،القكاعد المنظمة
لإلبعاد في القانكف الدكلي ( دراسة حالة التطبيؽ اإلسرائيمي عمى األراضي الفمسطينية ) كتكصؿ فييا

إلى أف اإلبعاد ال يختمؼ عف التشريد أك الطرد حيث أنيما يعتب ار نكعان مف أنكاع اإلبعاد  ،إال أف

اإلبعاد يختمؼ عف التسميـ أك النفي أك حظر اإلقامة ك اإلخالء  ،كيتبيف أف ىذه الدراسة ركزت في

جزء منيا عمى إبعاد األجانب في القانكف المحمى فيي لـ تتناكؿ اإلبعاد كجريمة دكلية مستقمة ليا

أركاف الجريمة  ،كلـ تتطرؽ ىذه الدراسة إلى صكر التيجير الجماعي عاـ 1967ـ كما بعدىا بشكؿ

تفصيمي ،كما لـ تتناكؿ اإلبعاد الفردم الذم مارسو االحتالؿ اإلسرائيمي إلى داخؿ األراضي المحتمة
كمعرفة مدم مخالفتو لالتفاقيات المكقعة بيف إسرائيؿ كمنظمة التحرير الفمسطينية  ،إضافة إلى عدـ

تطرقيا إلى األليات المتاحة لمحاسبة إسرائيؿ قادة أك أفراد عف جرائـ اإلبعاد.
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خطة الدراسة:
قسػػمت خطػػة الد ارسػػة تبع ػان لمػػا يثي ػره المكضػػكع مػػف تسػػاؤالت إلػػى ثالثػػة فصػػكؿ يسػػبقيا فصػػؿ

تمييدم لينتيي البحث بالخاتمة كالتكصيات كذلؾ عمى النحك التالي:
الفصل التمهيدي :مفهوم جريمة اإلبعاد.
المبحث األكؿ :جريمة اإلبعاد تاريخيان.
المبحث الثاني :تعريؼ جريمة اإلبعاد.

المبحث الثالث :أىداؼ جريمة اإلبعاد كالحقكؽ التي يعتدم عمييا.
الفصل األول :أركان جريمة اإلبعاد.
المبحث األكؿ :الركف المادم لجريمة اإلبعاد.
المبحث الثاني :إقامة المستكطنات كصكرة لمركف المادم لجريمة اإلبعاد.
المبحث الثالث :الركف المعنكم لجريمة اإلبعاد.
الفصل الثاني :موقف القانون الدولي والقضاء الجنائي الدولي من جريمة اإلبعاد.
المبحث األكؿ :القانكف الدكلي ك جريمة اإلبعاد.
المبحث الثاني :المحاكـ الجنائية الدكلية المؤقتة ك جريمة اإلبعاد.
المبحث الثالث :معالجة المحكمة الجنائية الدكلية الدائمة لجريمة اإلبعاد.
الفصل الثالث :إبعاد إسرائيل لمفمسطينيين من األراضي المحتمة منذ العذام 1967م أشذكال و رائعذ

والموقف من .

المبحث األكؿ :صكر جرائـ اإلبعاد اإلسرائيمية بحؽ الفمسطينييف منذ عاـ 1967ـ.
4

المبحث الثاني :المكقؼ اإلسرائيمي مف اإلبعاد كمكقؼ االتفاقيات الفمسطينية اإلسرائيمية منو.
المبحث الثالث :مكقؼ األمـ المتحدة مف جرائـ اإلبعاد اإلسرائيمية.
المبحث الرابع :مكقؼ السمطة الكطنية الفمسطينية مف اإلبعاد كاآلليات المتاحة أماميا لمحاسبة
إسرائيؿ عف جرائـ اإلبعاد.

5

انفصم انتمهيذي
مفهىو جشمية اإلبعاد
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الفصل التمهيدي
مفهوم جريمة اإلبعاد
يعػ يػد إبعػػاد كترحيػػؿ السػػكاف المػػدنييف أثنػػاء العمميػػات العسػػكرية أك فػػي ظػػؿ االحػػتالؿ مػػف أنجػػح
األسػػاليب لضػػماف جنػػي ثمػػار العػػدكاف ،كمػػا أنػػو أشػػدىا إلحاقػػا لػػألذل بالسػػكاف المػػدنييف ،فعنػػد اشػػتعاؿ

الن ازعػػات المسػػمحة كثي ػ انر مػػا يتحػػكؿ السػػكاف المػػدنيكف إلػػى أىػػداؼ مباش ػرة لمعمميػػات العدائيػػة مػػف قبػػؿ

القػكات المتحاربػػة ،ككثيػرة ىػػي الممارسػػات التػػي ترتكػػب بحقيػػـ مػػف عنػػؼ كقتػػؿ كتعػػذيب كاىػػدار آلدميػػة
اإلنساف ،كقد ترغميـ كيالت الحركب عمى النزكح عف أماكف سكناىـ بحثػان عػف مػالذ آمػف يحمػييـ مػف

المػػكت أك االضػػطياد ،كقػػد تمػػارس ضػػدىـ عمميػػات الترحيػػؿ كاإلبعػػاد اإلجبػػارم .كعميػػو فػػإف العنصػػر
الػرئيس كالغالػػب فػػي اإلبعػػاد كالترحيػػؿ ىػػك ذلػػؾ الػػدكر الػػذم تمعبػػو الػػدكؿ المتحاربػػة أك السػػمطات القائمػػة
باالحتالؿ فػي المشػاركة المباشػرة باتخػاذ تػدابير قسػرية كعمديػو تػؤدم نتائجيػا إلػى ترحيػؿ سػكاف اإلقمػيـ

األصمييف

()1

كأعتقد بأنو مف األىمية بمكاف استعراض بعػض حػاالت الترحيػؿ كاإلبعػاد القسػرم لمسػكاف

المػػدنييف فػػي التػػاريخ القػػديـ كفػػي العصػػر الحػػديث لمتأكيػػد عمػػى أف ظػػاىرة اإلبعػػاد ليسػػت ظػػاىرة جديػػدة،
ككػػذلؾ التعػػرؼ إلػػى مفيػػكـ اإلبعػػاد كمعرفػػة األىػػداؼ المتػػكخى تحقيقيػػا مػػف ك ارئػػو كالحقػػكؽ التػػي يعتػػدم

عمييا.
وعمي قسمت ه ا الفصل إلى ثالثة مباحث عمى النحو اآلتي :
المبحث األول :جريمة اإلبعاد تاريخياً.
المبحث الثاني :تعريف جريمة اإلبعاد.
المبحث الثالث :أهداف جريمة اإلبعاد والحقوق التي يعتدي عميها.

( )1رشاد السيد ،اإلبعاد كالترحيؿ القسرم لممدنييف في ضكء القانكف الدكلي اإلنساني ،المجمة المصرية لمقانكف الدكلي،
المجمد الكاحد كالخمسكف ،1995 ،ص.239
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المبحث األول
جريمة اإلبعاد تاريخياً
سجؿ تاريخ البشرية القديـ كالحديث عمميػات إبعػاد كترحيػؿ قسػرم ضػد السػكاف المػدنييف بشػكؿ
جمػػاعي أك بشػػكؿ فػػردل س ػكاء كػػاف ذلػػؾ خػػالؿ منازعػػات دكليػػة أـ داخػػؿ نطػػاؽ الدكلػػة الكاحػػدة ،كمػػا

تعرض سكاف األقاليـ التي خضعت لالحتالؿ لعمميات اإلبعاد كالترحيؿ القسرم.

كعميػػو تػػـ تقسػػيـ ىػػذا المبحػػث إلػػي مطمبػػيف أتنػػاكؿ فػػي األكؿ جريمػػة اإلبعػػاد ف ػي التػػاريخ القػػديـ
كالثاني أتناكؿ فيو جريمة اإلبعاد في العصر الحديث.
المطمب األول

جريمة اإلبعاد في التاريخ القديم
إف لجريمة اإلبعاد تكغالن عميقان في التاريخ كىػي مثػؿ اإلبػادة كالقتػؿ كالنيػب كتػدمير الممتمكػات

تعتبر مف الممارسات التي كانت جزءان مف أعراؼ الحرب ،فالحركب كانت تخاض ضد الدكؿ كشعكبيا
قبػػؿ أف يبػػدأ الػػكعي اإلنسػػاني بتقبػػؿ فك ػرة أف الحػػرب تخػػاض ألسػػباب سياسػػية بػػيف الػػدكؿ ،كيجػػب فييػػا

االبتعػػاد قػػدر اإلمكػػاف عػػف المسػػاس بالمػػدنييف فػػي الحػػركب مػػف قبػػؿ األطػراؼ المتنازعػػة كرغػػـ ىػػذا فػػإف
تجريـ األفعاؿ المكجيػة ضػد المػدنييف فػي الحػركب دخمػت مجػاؿ التجػريـ الػدكلي بشػكؿ متػأخر كاإلبعػاد

مف ىذه الجػرائـ التػي دخمػت مجػاؿ التجػريـ بشػكؿ متػأخر كحتػى متػأخر عػف بػاقي الجػرائـ التػي صػنفت

جرائـ ضد اإلنسانية أك جرائـ حرب (.)1

ففػي التػػاريخ القػػديـ حػػدثت الكثيػػر مػػف عمميػػات اإلبعػػاد التػػي كانػػت تمػػي اني ػزاـ طػػرؼ كانتصػػار

آخر ،بحيث ييرب الميزكـ تاركان السكاف المدنييف تحػت رحمػة المنتصػريف الػذيف يمعنػكف فػي اضػطياد

السكاف كنيب ممتمكاتيـ كغنائـ حػرب كيغتصػبكف النسػاء كيسػتكلكف عمػى األمػالؾ كيسػتعبدكف الرجػاؿ،
كلكػػف األمػػر اختمػػؼ عنػػدما بػػدأ تكػػكيف اإلمبراطكريػػات التػػي كانػػت تتطمػػب خضػػكع الشػػعكب ليػػا كدفػػع
الجزية لخزينة الدكلة المركزية ،فأحيانان كاف المنتصر يبقي السكاف كلكف يخضعيـ لنكع مف العبكدية أك
يجبرىـ عمى االرتباط بركابط الكالء لمدكلة المنتصرة ككاف ىذا حاؿ الحضارة المصرية القديمة ،كاسػتمر

ىذا الكضع حتى أصبح العرؼ السائد لدل اإلغريؽ كالفرس (.)2

( )1كليـ نجيب نصار ،مفيكـ الجرائـ ضد اإلنسانية في القانكف الدكلي ،الطبعة األكلي ،مركز دراسات الكحدة العربية،

بيركت ،2008 ،ص.377

( )2المرجع السابؽ ،ص.378
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ف ػػإذا نظرن ػػا إل ػػى الحض ػػارة اليكناني ػػة القديم ػػة نج ػػد أف اليكن ػػانيكف اعتب ػػركا أف األجان ػػب ب اربػ ػرة ال

تنطبؽ عمييـ األحكاـ السارية بيف اليكنانييف فسادت نظرة العداء كعدـ الثقة لكؿ مف ىػك أجنبػي ،كليػذا
فػػإف حالػػة الحػػرب بػػال رحمػػة ىػػي التػػي كانػػت تطبػػع العالقػػة فيمػػا بػػيف المػػدف اليكنانيػػة كالعػػالـ الخػػارجي،
فالعػػدك الميػػزكـ أك األسػػير ممكػان لممنتصػػر ( ،)1أمػػا فػػي الحضػػارة الركمانيػػة فنجػػد أف نظػرة الركمػػاف إلػػى

الشػػعكب األخػػرل ال تختمػػؼ كثي ػ انر عػػف نظ ػرة اإلغريػػؽ ،فعالقػػتيـ بالشػػعكب األخػػرل ىػػي عالقػػة السػػيد
كالعبد ،فحياة الشعكب كأمكاليـ مباحة كيجكز االستيالء عمييا كاسترقاقيـ (.)2

لكػػف لػػـ يكػػف كػػؿ الص ػراع فػػي التػػاريخ القػػديـ ص ػراعان عمػػى أسػػاس إمب ارطػػكرم يسػػمح فيػػو ببقػػاء

الشػػعكب ضػػمف اإلمبراطكريػػات بػػؿ كانػػت تحصػػؿ فػػي الكثيػػر مػػف األحيػػاف المالحقػػة كاإلبعػػاد الكامػػؿ

لممنيػػزميف حتػػى يػػتـ إبعػػادىـ تمام ػان مػػف المنػػاطؽ التػػي سػػيطر عمييػػا المنتصػػر كالتػػاريخ يشػػيد أف أمػػة
اإلسالـ ىي أكثر أمة في التاريخ البشرل كمػو عانػت مػف اإلبػادة كالتيجيػر ،ابتػدأ بػاحتالؿ بيػت المقػدس

في القرف الخامس ،إذ أباد الصميبيكف المسمميف كىجركا البقية منيـ ليستكطنكا بالد الشاـ كمصر كجػاء

التتػػار بجحػػافميـ فأبػػادكا أىػػؿ بغػػداد كمػػا حكليػػا كمػػا طػػرد العػػرب كالمسػػمميف مػػف األنػػدلس سػػنة 1492ـ
كالذم لحقو تطيير كامؿ لكؿ بقايا العرب كالمسمميف سنة  1609عندما تـ طرد أخػر  300ألػؼ مسػمـ

بقكا في إسبانيا كرضكا بأف يككنػكا رعايػا أسػباف بعػد انييػار آخػر ممالػؾ العػرب ىنػاؾ ،كتسػمط البكذيػكف
عمى المسمميف فػي تركسػتاف الشػرقية فيجػركا الماليػيف حتػى انخفضػت نسػبة المسػمميف فييػا مػف تسػعيف

في المائة إلى ستيف في المائة كفعؿ اليندكس في اليند فعؿ أقرانيـ البكذييف (.)3

كلـ يقتصر األمر عمػى المسػمميف فقػد عممػت فرنسػا عمػى الػتخمص مػف المسػيحييف المعارضػيف
لمكاثكليكية فتـ طردىـ نيائيػان إلػى ىكلنػدا فػي القػرف السػابع عشػر ،كلعػؿ أفظػع عمميػات الترحيػؿ كالطػرد

ىػي عمميػات الػتخمص مػف ىنػػكد أمريكػا الشػمالية مػف المنػاطؽ التػػي اعتبػرت أ ارضػي اسػتيطاف لمبػػيض،

محميػات محػددة ليػـ،
كذلؾ عندما قررت الدكلة في الكاليػات المتحػدة حصػر كػؿ السػكاف األصػمييف فػي ى
ابتداء مف سنة 1830ـ عممت الكاليات المتحدة عمػى نقػؿ ىػذه القبائػؿ مػف
كطردىـ مف باقي المناطؽ ك ن
شرؽ نير المسيسبي إلى الغرب لتفسح المجاؿ لتكسيع االستيطاف كاالستعمار لممناطؽ الشرقية مف قبؿ

أردكا إقامػػة مسػػتعمرات جديػػدة أصػػبحت الحقػػا كاليػػات جديػػدة فػػي ىػػذه الدكلػػة ،كقػػد رافقػػت
البػػيض الػػذيف ا

( )1عامر الزمالى ،مدخؿ لمقانكف الدكلي اإلنساني ،الطبعة الثانية ،منشكرات المعيد العربي لحقكؽ اإلنساف ،تكنس،
 ،1997ص.8

( )2المرجع السابؽ ،ص.9
( )3كليـ نجيب نصار ،مرجع سابؽ ،ص .379
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عممية النقؿ كاإلبعاد ىػذه الكثيػر مػف أعمػاؿ العنػؼ ،خاصػة أمػاـ رفػض السػكاف األصػمييف النػزكح ،فػتـ

تيجير أيبيد خالليا الكثير مف الينكد الحمر (.)1
إجالؤىـ بالقكة ،بعد حركب دامية كضمف عممية
ن

كمػػا لػػـ يسػػمـ مػػف اإلبعػػاد كالنفػػي أنبيػػاء اهلل كرسػػمو ،فقػػد سػػجؿ الق ػراف الكػريـ العديػػد مػػف حػػاالت

اإلبعػػاد لألنبيػػاء ،حيػػث تعرض ػكا لمطػػرد القسػػرم مػػف ق ػراىـ كىػػددىـ أق ػكاميـ بػػالطرد ليتراجع ػكا عػػف دعػػكة
اؿ الًَّذيف ىكفىركا لًرسمً ًيـ لىين ٍخ ًػرجَّن يكـ ًمػف أىر ً
ػكد َّف ًفػي
التكحيد ،كيظير ذلؾ في قكلو تعالى (( :ىكقى ى
ض ىػنا أ ٍىك لىتى يع ي
ى ٍ ٍ ٍ
ى ي يي ٍ
ًممَّتًىنا.)2( )).. .
ػاؿ اٍل ىمػ ىػألي
كمػػا خيػػر قػػكـ شػػعيب نبػػييـ بػػيف النفػػي كبػػيف العػػكدة عػػف دعكتػػو فػػي قكلػػو تعػػالى (( :قىػ ى
ًَّ
ً
ً
ًَّ
كد َّف ًفي ًممَّتًىنا)) (.)3
ىمينكا ىم ىع ىؾ ًم ٍف قى ٍرىيتًىنا أ ٍىك لىتى يع ي
استى ٍك ىب يركا م ٍف قى ٍك ًمو لىين ٍخ ًر ىجَّن ىؾ ىيا يش ىع ٍي ي
ب ىكالذ ى
الذ ى
يف ٍ
يف آ ى
ػكن َّف
ككذلؾ لكط عميو السالـ ىدده قكمو بالطرد في قكلو تعالى (( :قىاليكا لىئً ٍف لى ٍـ تىٍنتى ًو ىيا ليػكطي لىتى يك ى
ً
يف )) (.)4
م ىف اٍل يم ٍخ ىرًج ى
كما تآمرت قريش عمى خاتـ المرسميف سيدنا محمد صمى اهلل عميػو كسػمـ لقتمػو أك طػرده فػأجبر
َّ ً
ػكؾ أ ٍىك
ػكؾ أ ٍىك ىي ٍقتيمي ى
يف ىكفى يػركا لًييثٍبًتي ى
عمى الخركج مف مكة قس ار دكف رغبتو لقكلو تعالى (( :ىكًا ٍذ ىي ٍم يك ير بً ىؾ الػذ ى
كؾ.)5( )) .. .
يي ٍخ ًريج ى
المطمب الثاني

جريمة اإلبعاد في العصر الحديث
ش ػػيد العص ػػر الحػ ػديث عممي ػػات ترحي ػػؿ كط ػػرد أكث ػػر إيالم ػػا ككحش ػػية كخاص ػػة أثن ػػاء الن ازع ػػات

المسمحة كالتي أثػرت تػأثي انر مباشػ انر فػي الطبيعػة السػكانية لمعػالـ بأسػره ،كمػف أىػـ األمثمػة الكاضػحة عمػي
ىػػذا النػػكع مػػف الج ػرائـ م ػا ارتكػػب فػػي الح ػربيف العػػالميتيف كمػػا بعػػدىما ،حيػػث شػػيدت المرحمػػة مػػا بعػػد
الحرب العالميػة األكلػي إبعػاد السػمطات العثمانيػة مػا يزيػد عػف مميػكف أرمنػي كىػك مػا اصػطمح عميػو فػي

التاريخ بمجازر األرمف (.)6

( )1كليـ نجيب نصار ،مرجع سابؽ ،ص.379
( )2سكرة إبراىيـ ،اآلية .13

( )3سكرة األعراؼ ،اآلية .88
( )4سكرة الشعراء ،اآلية .167
( )5سكرة األنفاؿ ،اآلية .30

( )6كليد بف شعيرة ،الترحيؿ كاإلبعاد القسرل لممدنييف في ضكء القانكف الدكلي اإلنساني ،رسالة ماجستير ،جامعة
الحاج لخضر باتنة الجزائر ،2009 ،ص.26
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كما أبعد حكالي مميكف كستمائة ألؼ مف اليكنانييف كاألتراؾ بمكجب اتفاقية لكزاف لسنة 1923ـ

حيػػث نصػػت عمػػى التبػػادؿ القسػػرم لمسػػكاف لتسػػكية الن ػزاع القػػائـ بينيمػػا ،كنتيجػػة لالتفاقيػػة قامػػت تركيػػا

أرضييا كما انتقؿ كؿ األتراؾ المكجػكدكف فػي اليكنػاف إلػى تركيػا كقػد أطمػؽ
بإبعاد اليكنانييف مف معظـ ا

اليكنانيكف عمى تمؾ االتفاقية كارثة آسيا الصغرل حيػث تػـ اقػتالع ثمػث األقميػة اليكنانيػة مػف ديارىػا فػي

آسيا الصغرل بعد أف كانت ىناؾ آلالؼ السنيف حيث أنيا مف بقايا اإلمبراطكرية البيزنطية (.)1

كػػذلؾ قػػاـ االتحػػاد السػػكفيتي بعمميػػات إبعػػاد كطػػرد كاسػػعة النطػػاؽ طالػػت أقميػػات إثنيػػة كسياسػػية

غيػػر مرغ ػػكب فييػػا ،كت ػػـ تصػػنيؼ المبع ػػديف عم ػػى أنيػػـ أع ػػداء السػػكفيات أك أع ػػداء العمػػاؿ كق ػػد ب ػػدأت
عممي ػػات اإلبع ػػاد س ػػنة1932ـ عن ػػدما ت ػػـ إبع ػػاد البكلن ػػدييف م ػػف ركس ػػيا البيض ػػاء كأككراني ػػا كشػػرقي أس ػػيا

كاسػػتمرت عمميػػات اإلبعػػاد حتػػى سػػنة1936ـ ثػػـ لحقتيػػا فػػي سػػنة 1937ـ عمميػػة إبعػػاد الكػػكرييف مػػف

المنػػاطؽ الركسػػية فػػي الشػػرؽ األقصػػى ،كلحػػؽ ذلػػؾ إبعػػاد الركمػػانييف مػػا بػػيف سػػنتي  1941ك1943ـ،
كفى سنة1944ـ تـ إبعاد العديد مف أصكؿ قكقازية ،كشممت عمميات اإلبعػاد ىػذه العديػد مػف الشيشػاف

أرضػييـ
كاألنغكش ،كما طالت عمميات اإلبعاد الغكالؾ كىـ الفالحػكف المالكػكف الػذيف تػـ إبعػادىـ عػف ا

إلى سيبيريا كأكاسط أسيا ( ،)2كتجدر اإلشارة إلى أف عمميات إبعاد كنقػؿ الغػكالؾ كانػت األكسػع كاألكبػر
عددان كذلؾ ضمف مخططات الزعيـ الركسي ستاليف لمتخمص مف معارضة الفالحيف لسياسػتو فػي جعػؿ

الزراعة ام أر تابعا لمدكلة دكف كجكد ممكية خاصة (.)3

كمػػا قػػاـ النػػازيكف األلمػػاف بترحيػػؿ الماليػػيف مػػف منػػاطؽ األقػػاليـ التػػي كقعػػت تحػػت االحػػتالؿ

النازم ،حيث تـ نقؿ أعداد كبيرة مف سكاف األراضي المحتمػة إلػى ألمانيػا لمقيػاـ بأعمػاؿ السػخرة لصػالح

المجيػػكد الحربػػي كلخدمػػة متطمبػػات االقتصػػاد األلمػػاني ،كقػػد تػػـ ذلػػؾ فػػي ظػػركؼ بالغػػة القسػػكة ،األمػػر
الػػذم أدل إلػػى كفػػاة خمسػػة ماليػػيف عامػػؿ مػػف الػػذيف تػػـ إبعػػادىـ قس ػ ار مػػف األقػػاليـ المحتمػػة فػػي فرنسػػا
كالدنمارؾ كلككسمبكرج كبمجيكا كىكلندا كركسيا ،كما قاـ الجيش األلماني بإبعاد أعداد كبيرة مف السكاف

البكلندييف عف بالدىـ كاحالؿ المستكطنيف األلماف مكانيـ في األراضي البكلندية (.)4

( )1كليـ نجيب نصار ،مرجع سابؽ ،ص.381
( )2سكسف تمرخاف بكو ،الجرائـ ضد اإلنسانية في ضكء النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية ،الطبعة األكلي،
منشكرات الحمبي الحقكقية ،بيركت ،2006 ،ص.434
( )3كليـ نجيب نصار ،مرجع سابؽ ،ص.382
( )4رشاد السيد ،مرجع سابؽ ،ص.249
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كما قاـ نظاـ البعث في العراؽ بتيجير اآلالؼ مف العراقييف إلى إيراف خالؿ الفترة مف 1980

إلى 1990ـ بحجة أنيـ مف التبعية اإليرانية كذلؾ بالرغـ مف أف ىؤالء مكلػكدكف ىػـ كآبػاؤىـ كأجػدادىـ
فػػي أرض العػراؽ كتػػـ تيجيػػر ىػػؤالء المػكاطنيف بعػػد مصػػادرة كػػؿ ممتمكػػاتيـ ككثػػائقيـ الشخصػػية .كيػػرل
البعض أف الغػرض مػف ىػذه السياسػة ىػك التحضػير لمحػرب العراقيػة اإليرانيػة التػي بػدأت فػي أيمػكؿ مػف
عاـ 1980ـ (.)1

كم ػػف ح ػػاالت اإلبع ػػاد القس ػػرم الح ػػديث م ػػا ح ػػدث ف ػػي يكغس ػػالفيا الس ػػابقة إب ػػاف ح ػػرب البكس ػػنة

كاليرس ػػؾ م ػػف ع ػػاـ(1995_1991ـ) حي ػػث اتب ػػع الص ػػرب أس ػػاليب مدركس ػػة كمتنكع ػػة م ػػف أج ػػؿ ط ػػرد
المسمميف كالكركات كالمجمكعات العرقية الصغيرة مػف منػاطقيـ التػي كقعػت تحػت سػيطرة الصػرب كمػف

ذلؾ مصادرة الممتمكات كنسؼ البيكت ،إضافة إلى إتبػاعيـ القتػؿ المػنظـ كارتكػابيـ المجػازر الجماعيػة

كالعنػؼ الجنسػي إلجبػار السػكاف المػػدنييف عمػى الفػرار مػف منػازليـ كالرحيػػؿ عػف مػدنيـ كقػراىـ كتسػػكيف

األقمية الصربية (.)2

كلحػػؽ عممي ػات التيجيػػر القسػػرم ىػػذه مػػا جػػرل فػػي ككسػػكفك سػػنة1999ـ حيػػث قتمػػت الق ػكات
الص ػربية ح ػكالي عش ػرة آالؼ ككسػػكفي ألبػػاني خػػالؿ حممػػة تطييػػر عرقػػي منظمػػة ،كمػػا تع ػرض اآلالؼ

لالعتقاؿ التعسفي كالتعذيب كاالغتصاب كمف بيف عدد إجمالي مف السكاف يقدر بنحك مميكف كسبعمائة

شػخص تقريبػان أجبػػر  800.000ككسػػكفي عمػػى الخػػركج مػػف ككسػػكفك بحثػان عػػف مػػالذ آمػػف يػػأككف إليػػو،
بينما شرد ما يقدر بنحك  500.000شخص داخؿ ككسكفك (.)3

كمػػا طػػردت أرمينيػا حػكالي  20ألػػؼ الجػ أذرل فػػي نزاعيػػا مػػع أذربيجػػاف المسػػممة حػػكؿ إقمػػيـ
(ناجكرنك كاراباخ) كفر ىؤالء النازحكف إلى إيراف كتمارس بكرما ذات الجريمة ضػد مسػممييا حتػى كقتنػا
ىذا (.)4

( )1نبيؿ أحمد حممي ،جريمة إبادة الجنس البشرل في القانكف الدكلي العاـ ،منشأة المعارؼ ،اإلسكندرية ،بدكف سنة

نشر ،ص286كمابعدىا.

( )2عبد الفتاح بيكمى حجازم ،مرجع سابؽ ،ص.546
( )3محمكد شريؼ بسيكني ،الجرائـ ضد اإلنسانية طبيعتيا كخصائصيا كالتطكرات التي لحقت بأحكاميا المكضكعية
كاإلجرائية ،دار اإليماف لمطباعة ،القاىرة ،2012 ،ص.202

( )4حسف سعد عيسى ،الحماية الدكلية لحؽ اإلنساف في السالمة الجسدية ،دراسة مقارنة ،الطبعة األكلى ،دار

النيضة العربية ،القاىرة ،1999 ،ص.339
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ك قػػد انتشػػرت حػػاالت اإلبعػػاد القسػػرم فػػي أفريقيػػا ككػػاف أخرىػػا عمميػػات التطييػػر العرقػػي ضػػد

مسممي أفريقيا الكسطي ،حيث أشار المفكض السامي لألمـ المتحدة لشئكف الالجئيف أنطكنيك غكتيريس
إلى أنو منذ أكائؿ ديسمبر 2013ـ عرفت البالد عممية تطيير عرقي مف جانب األغمبيػة لطػرد السػكاف
المسػػمميف فػػي غػػرب الػػبالد ،كأضػػاؼ أف عشػرات اآلالؼ مػػف المسػػمميف غػػادركا الػػبالد كمعظػػـ مػػف بق ػكا

معرضكف لخطر دائـ (.)1

كفي إقميـ دارفكر بالسكداف ،قامت القكات الحككمية في الفتػرة مػابيف  2003ك2004ـ بتيجيػر

مػػا يقػػرب مػػف مميػػكف سػػكداني مػػف ق ػراىـ فػػي دارفػػكر غربػػي السػػكداف مػػنيـ  110ألػػؼ شػػخص عبػػركا
الحدكد إلى تشاد ( ،)2فضالن عما جرم في حرب ركاندا سنة 1994ـ مف مذابح كابػادة أدت إلػى تيجيػر

قسػػرم كاسػػع لمسػػكاف كفػػى حػػرب سػػيراليكف الداخميػػة سػػنة 1991ـ قتػػؿ مػػا يزيػػد عػػف  75ألػػؼ شػػخص،
بينما شرد قس انر ما يقدر بنحك ثمثػي سػكاف سػيراليكف حيػث أكرىػكا عمػى المجػكء إلػى دكلػة غينيػا ( ،)3كفػى

أنغػكال جػػرت حػػرب أىميػػة بػػدأت سػػنة 1975ـ ،كاسػػتمرت نحػػك ثالثػػة عقػػكد كخالليػػا شػػرد مػػا يزيػػد عمػػى
أربعػػة ماليػػيف شػػخص مػػنيـ ح ػكالي  400ألػػؼ عبػػركا الحػػدكد إلػػى الػػدكؿ المجػػاكرة المتاخمػػة ليػػا ،كقػػد

جػػرت معظػػـ حػػاالت التيجيػػر القسػػرم لمسػػكاف ضػػمف الص ػراعات الداخميػػة األىميػػة بػػيف القبائػػؿ أك بػػيف
الفئات السياسية المتناحرة في تمؾ الدكؿ (.)4

كال يعػػرؼ التػػاريخ الحػػديث حػػاالت جػػرل فييػػا اسػػتبداؿ كامػػؿ لمسػػكاف األصػػمييف بأجنػػاس مػػف
الدخالء باستثناء ما جرل في فمسػطيف عنػدما طػردت القػكات اإلسػرائيمية أىػالي( )531مدينػة كقريػة مػف

ديارىـ عاـ 1948ـ ،كأصبح بذلؾ  805.000مػف سػكاف فمسػطيف الجئػيف ،كىػذه الكارثػة عرفػت باسػـ
النكبة أك اليكلكككست الفمسطيني (.)5

( )1تطيير عرقي لممسمميف في جميكرية أفريقيا الكسطي عمي الرابط
 ،http://www.aljazeera.net/news/pages/a3b645fd-4986-46a3-9b51-238acbabf1adتاريخ
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( )2نبيؿ أحمد حممي ،مرجع سابؽ.313 ،
( )3محمكد شريؼ بسيكنى ،مرجع سابؽ ،ص 221كما بعدىا
( )4حسف سعد عيسى ،مرجع سابؽ ،ص.339

( )5سمماف أبك ستة ،حؽ العكدة مقدس كقانكني كممكف ،الطبعة األكلي ،المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر ،عماف،
 ،2001ص.19
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أمػػا عمػػى صػػعيد اإلبعػػاد كالنفػػي الفػػردم ،فم ػػـ يكػػف النفػػي كاإلبعػػاد الفػػردم سػػمككان خارج ػان ع ػػف

المػػألكؼ ،فقػػد درجػػت التشػريعات فػػي عػػدد مػػف الػػدكؿ األكربيػػة عمػػى تضػػميف قكانينيػػا الجزائيػػة نصكصػان
تقضى باإلبعاد مف البالد كمنع الدخكؿ إلييا كقد تصدر العقكبة مصحكبة بمصادرة أمكاؿ المبعد (.)1

فقػػد عػػرؼ القػػانكف الفرنسػػي ىػػذا اإلجػراء منػػذ األمػػر الصػػادر بتػػاريخ  27أيػػار 1885ـ باعتبػػار

اإلبعاد أك النفي عقكبة سياسية بدنية تقضي بالنقؿ كاإلقامة المؤبدة في مكاف يحدده القانكف خارج إقميـ
فرنسػػا القػػارم إلػػى غكيػػاف بشػػكؿ أساسػػي ( كىػػك أحػػد أقػػاليـ مػػا كراء البحػػار الفرنسػػية تقػػع عمػػي السػػاحؿ

الشمالي ألمريكا الجنكبية عمى حدكد الب ارزيؿ ) إلى أف ألغي ىذا األمػر كاسػتبدلت بػو الكصػاية الجزائيػة
مف عاـ(1981-1970ـ) (.)2

ك جػػدير بالػػذكر أف مرسػػكـ دسػػتكر فمسػػطيف الصػادر سػػنة 1922ـ تنػػاكؿ أكامػػر النقػػؿ كاإلبعػػاد

فػػي الفصػػؿ السػػادس منػػو فػػي الم ػكاد( ) 72 ،71 ،70 ،69 ،68كأعطػػي الصػػالحية األكلػػي فػػي ىػػذا
الفصؿ لممندكب السامي لكضع أحكاـ النقؿ كاإلبعاد عمى النحك التالي:
 تتنػػاكؿ المػػادة  68نقػػؿ السػػجناء كابعػػادىـ حيػػث نصػػت عمػػى أنػػو "إذا قضػػت إحػػدل المحػػاكـبإدانة مجرـ كحكمت عميو بالحبس كاستصػكب المنػدكب السػامي كفقػا لممػادة  7مػف قػانكف االختصػاص

فػي الػبالد األجنبيػة لسػػنة  1890التػي خػكؿ سػػمطة العمػؿ بمقتضػاىا بيػػذا المرسػكـ أف يقضػي المحكػػكـ
عميػػو مػػدة الحكػػـ الصػػادر بحقػػو خػػارج فمسػػطيف ،فيجػػب أف يكػػكف المكػػاف الػػذم يرسػػؿ المجػػرـ إليػػو فػػي
إحدل ممتمكات جاللتو خارج المممكة المتحدة ،عمى أف تككف حككمة تمؾ البالد قػد كافقػت عمػى إرسػاؿ

المجرميف إلييا بمقتضى ىذه المادة ".

 -أما المادة  69فتناكلت إبعاد المجرميف السياسييف إذ نصت الفقرة األكلي منيا عمى أنو " إذا

ثبػػت لممنػػدكب السػػامي ببينػػة مشػػفكعة بػػاليميف أف شخصػػا يسػػمؾ سػػمككا خط ػ ار عمػػى األمػػف كالنظػػاـ فػػي

فمسػػطيف أك أنػػو يسػػعى إلثػػارة العػػداء بػػيف أىػػالي فمسػػطيف كالدكلػػة المنتدبػػة أك أنػػو يكيػػد لسػػمطة الدكلػػة
المنتدبة في فمسطيف فيجكز لممندكب السامي إذا استصكب ذلؾ أف يصدر أم ار مكقعا بتكقيعو كمختكمػا

بالختـ العمكمي يقضي فيو بإبعاد ذلؾ الشخص مف فمسطيف إلى المكاف الذم يعينو ".

( )1مكريس نخمة كآخركف ،القامكس القانكني الثالثي ،الطبعة األكلي ،منشكرات الحمبي الحقكقية ،بيركت،2002 ،
ص.20

( )2جيرار ككرنك ،المصطمحات القانكنية ،ترجمة منصكر القاضي ،الطبعة األكلي ،المؤسسة الجامعية لمدراسات

كالنشر كالتكزيع ،بيركت ،1998 ،ص.28
14

 -أما الفقرة الثانية فإنيا عالجت مكضكع المكاف الذم يبعد إليو الشخص إذ نصػت عمػى أنػو "

يكػكف المكػاف الػذم يبعػػد إليػو مثػؿ ىػذا الشػػخص فػي أم قسػـ مػف ممتمكػػات جاللتػو ينتمػي إليػو إذا كػػاف
ينتمي إلى أم قسـ مف تمؾ الممتمكات أك في أم مكاف تكافؽ حككمتو عمى قبكؿ المبعديف إليو بمكجب

ىػػذا المرسػػكـ أك فػػي أم محػػؿ يقػػع تحػػت حمايػػة جاللتػػو أك فػػي الػػبالد التػػي ينتمػػي إلييػػا ذلػػؾ الشػػخص
خارج ممتمكات جاللتو".

 -أمػػا المػػادة  70فإنيػػا أكردت نصػان قطعيػان بعػػدـ اسػػتئناؼ أمػػر اإلبعػػاد إذ نصػػت عمػػى أنػػو "ال

يستأنؼ أمر اإلبعاد الصادر بمكجب ىذا المرسكـ".

 -كأكضػحت المػادة  71عقكبػة الشػخص المبعػد إذا رجػع بػدكف إذف حيػث نصػت الفقػرة األكلػي

عمػػى أنػػو " إذا رجػػع إلػػى فمسػػطيف شػػخص كػػاف قػػد أبعػػد بمقتضػػى ىػػذا المرسػػكـ بػػدكف إذف كتػػابي مػػف
المنػدكب السػامي الػػذم يجػكز لػو أف يمػػنح مثػؿ ىػذا اإلذف فيعتبػػر أنػو ارتكػب جرمػػا كيعاقػب لػدل إدانتػػو

بالحبس مدة ال تتجاكز ثالثة أشير مع غرامة ال تزيد عمى الخمسػيف جنييػا مصػريا أك بػدكنيا كيعػرض
نفسو لإلبعاد ثانية في الحاؿ ".

 -كما نصت الفقرة الثانية مػف المػادة  71عمػى أف " لممنػدكب السػامي أف يعػدؿ كػؿ أمػر إبعػاد

يصدر بمكجب ىذا المرسكـ أك يمغيو بأمر مكقع بتكقيعو كمختكـ بالختـ العمكمي".

 أما المادة  72فإنيا تتناكؿ اإلجراءات المتعمقة باإلبعاد إذ نصت في فقرتيا األكلي عمػي أنػو" إذا تقػػرر نقػػؿ شػػخص أك إبعػػاده مػػف فمسػػطيف بمقتضػػى ىػػذا المرسػػكـ يكقػػؼ ذلػػؾ الشػػخص إذا دعػػت

الحاجػػة إلػػى ذلػػؾ تحػػت الحفػػظ أك فػػي السػػجف بمػػذكرة مػػف المنػػدكب السػػامي مكقعػػة بتكقيعػػو كمختكمػػة
بػػالختـ العمػكمي ريثمػػا تسػػنح فرصػػة مالئمػػة لنقمػػو أك إبعػػاده كاذا كػػاف المػراد إبعػػاده إلػػى مػػا كراء البحػػار
فيكضع عمى ظير سفينة مالئمة مف سفف جاللتو الحربية أك إذا لـ يكف ثمة سفينة كيػذه فيكضػع عمػى

ظير باخرة بريطانية أك أية باخرة أخرل مالئمة".

 -كمػػا نصػػت الفق ػرة الثانيػػة عمػػي أف " تعتبػػر مػػذكرة المنػػدكب السػػامي تفكيض ػان كافيػػا لمشػػخص

المكجي ػػة إلي ػػو أك الش ػػخص المس ػػممة إلي ػػو لتنفي ػػذىا كلقائ ػػد أك رب ػػاف الس ػػفينة الس ػػتالـ كتكقي ػػؼ الش ػػخص
المسمى فييا بالصكرة المقررة فييا كلنقمو إلي المكاف المسمى في المذكرة ككفقا لنصيا" (.)1

( )1مجمكعة القكانيف الفمسطينية ،الجزء السابع كالعشركف ،الدستكر " المراسيـ كاألنظمة " إعداد كتجميع مازف سيسالـ
كآخركف بدكف دار نشر ،1985 ،ص 26كما بعدىا.
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يالحػػظ عمػػى النصػػكص التػػي أكردىػػا مرسػػكـ دسػػتكر فمسػػطيف الصػػادر سػػنة 1922ـ كالمتعمقػػة

باإلبعاد أف ىناؾ شركطان يجب تكافرىا حتى يجكز لممندكب السامي إصدار أكامر اإلبعاد كىذه الشركط

تتعمػػؽ بالشػػخص الم ػراد إبعػػاده كىػػي أف يكػػكف قػػد سػػمؾ سػػمككان خط ػ انر عمػػى األمػػف كالنظػػاـ ،كأف يسػػعى

إلثػارة العػػداء بػػيف أىػػالي فمسػطيف كالدكلػػة المنتدبػػة ،أك أف يكيػػد ليػػا ،كمػا يجػػب أف تتػكافر شػػركط معينػػة
بقرار اإلبعاد كىك أف يككف مكقعان بتكقيع المندكب السػامي كأف يكػكف مختكمػان بػالختـ العمػكمي ،كمػا أف

ىناؾ شركطان متعمقة بالمكاف الذم يبعد إليو الشخص كىك أف يتبع أم قسػـ مػف ممتمكػات جاللػة الممػؾ
أك في أم مكاف تكافؽ حككمتػو عمػى قبػكؿ المبعػديف أك فػي أم محػؿ يقػع تحػت حمايػة جاللتػو ،أك فػي

الػػبالد التػػي ينتمػػي إلييػػا ذلػػؾ الشػػخص خػػارج ممتمكػػات جاللتػػو ،كاذا تخمػػؼ أم شػػرط مػػف ىػػذه الشػػركط
أصبح اإلبعاد مخالفان لمدستكر كبالتالي ال يترتب عميو أم أثر قانكني كيعتبػر كأنػو لػـ يكػف الفتقػاره إلػي

الشرعية الدستكرية (.)1

كذلؾ نص مرسكـ الدفاع عف فمسطيف الصادر فػي  18آذار لسػنة 1937ـ فػي الفصػؿ الثػاني

منو المتعمؽ بأنظمة الدفاع عمى ما يمي :

ػره ضػركريا أك مناسػبا لتػأميف
 .1لممندكب السامي بمحض إرادتػو المطمقػة أف يصػدر مػف األنظمػة مػا ي ا

السػػالمة العامػػة كالػػدفاع عػػف فمس ػطيف كالمحافظػػة عمػػى النظػػاـ العػػاـ كقمػػع العصػػياف كالثػػكرة أك الفتنػػة
كصيانة المؤف كالخدمات الضركرية لمعيشة اآلىميف ،كيشار إلي ىذه األنظمة فيما يمي بأنظمة الدفاع.

 .2يجكز ألنظمة الدفاع دكف إجحاؼ بالسمطات المطمقة المخكلة في الفقرة السابقة:
(أ) أف تتضمف أحكامان العتقاؿ األشخاص كابعادىـ مف فمسطيف كمنعيـ مف الدخكؿ إلييا(.)2

( )1فتحي عبد النبي الكحيدم ،التطكرات الدستكرية في فمسطيف 1995 -1917ـ ،الطبعة الثانية ،بدكف دار نشر،
 ،1996ص.221

( )2عبد الكريـ كامؿ شبير ،القكاعد المنظمة لإلبعاد في القانكف الدكلي ،رسالة دكتكراه ،جامعة جكبا ،السكداف،

 ،2003ص.115
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المبحث الثاني
تعريف جريمة اإلبعاد
يع ػ يػد اإلبع ػػاد أك النق ػػؿ القس ػػرم م ػػف المف ػػاىيـ الحديث ػػة حي ػػث ارتب ػػاط ى ػػذا المص ػػطمح ب ػػالحربيف
العػػالميتيف األكلػػي كالثانيػػة نظ ػ انر لمػػا انتشػػر خػػالؿ ىػػاتيف الح ػربيف مػػف كيػػالت مػػف بينيػػا اإلبعػػاد ،فبعػػد

الحػػرب العالميػػة األكلػػي ظيػػرت محػػاكالت مػػف الػػدكؿ الحمفػػاء عػػاـ 1919ـ لمحػػد مػػف اإلبعػػاد مػػف خػػالؿ

تشكيؿ لجنة تحقيؽ سميت لجنة تحديد مسؤكليات مبتدئي الحرب كتنفيذ العقكبات عمى انتياكات قكانيف

كأعراؼ الحرب كفى مارس 1919ـ أنيت المجنة تحقيقيا كأعطت قائمة مف األفعاؿ التي تعتبر مخالفة
لق ػكانيف الحػػرب كمبػػادئ اإلنسػػانية كضػػمت  30جريمػػة مػػف بينيػػا إبعػػاد المػػدنييف كزاد االىتمػػاـ بػػو بعػػد

الحرب العالمية الثانية كذلؾ بعد عمميات الترحيؿ كاإلبعاد الكاسعة التي قامت بيا القكات النازية (.)1

كرغػػـ ذلػػؾ اكتفػػت األنظمػػة األساسػػية لممحػػاكـ الدكلي ػة بعػػد الحػػرب العالميػػة الثانيػػة عمػػى إدراج

جريمة اإلبعاد ضػمف نصكصػيا دكف اإلشػارة إلػى تعريفيػا كتعتبػر المحكمػة الجنائيػة الدكليػة ليكغسػالفيا
السػػابقة السػػباقة إلػػى إيجػػاد تعريػػؼ بخصػػكص اإلبعػػاد كسػػنحاكؿ فػػي ىػػذا المبحػػث إلقػػاء الضػػكء عمػػى

مختمػػؼ التعريفػػات التػػي أكردىػػا القضػػاء الػػدكلي كالفقػػو لإلبعػػاد ،كعميػػو تػػـ تقسػػيـ ىػػذا المبحػػث لمطمبػػيف
أتناكؿ التعريؼ القضائي لإلبعاد في المطمب األكؿ ثـ أتناكؿ التعريؼ الفقيي في المطمب الثاني.
المطمب األول

التعريف القضائي لجريمة اإلبعاد
عرفػػت المحكمػػة الجنائيػػة الدكليػػة ليكغسػػالفيا السػػابقة اإلبعػػاد بأنػػو " الترحيػػؿ القسػػرم ألشػػخاص

محمييف عف طريؽ الطرد أك طرؽ قسرية أخرل مف األماكف التي يتكاجدكف فييا بصفة مشػركعة " كقػد
ميزت ىذه المحكمة اإلبعاد عف النقؿ القسرم حيث قالت إف اإلبعاد يتطمب الترحيؿ خارج حدكد الدكلػة

في حيف أف النقؿ القسرم يشمؿ عمميات التشريد الداخمي أم ضمف حدكد الدكلة نفسيا ،حيػث اعتبػرت

( )1تجدر المالحظة إلى أف أكؿ إشارة لحظر ترحيؿ المدنييف أك نقميـ تعكد إلى الئحة ليبر كذلؾ في المادة  23منيا
التي تنص عمى أنو لـ يعد جائ از أف ينقؿ المكاطنكف العاديكف بالقكة إلى مناطؽ بعيدة ،كىى الئحة قامت ك ازرة الدفاع
األمريكية بنشرىا لضبط تصرفات جيكشيا في الميداف سنة 1863ـ ،لمزيد مف التفاصيؿ راجع جكف_مارل ىنكرتس

كلكيز دكزكالد_بؾ ،القانكف الدكلي اإلنساني العرفي ،المجمد األكؿ ،المجنة الدكلية لمصميب األحمر ،القاىرة،2007 ،
ص.400
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المحكمػػة أف نقػػؿ المػػتيـ  NICOLICألعػػداد مػػف مسػػممي البكسػػنة إلػػى منػػاطؽ أخػػرل فػػي الػػبالد جريمػػة
نقؿ قسرم عمى الرغـ مف أف نظاـ المحكمة لـ يشير إلى النقؿ القسرم صراحة (.)1

إف ىػػذا التميي ػز يمكػػف أف ينظػػر إليػػو عمػػى أنػػو يعنػػي بعػػض الف ػكارؽ بػػيف المصػػطمحيف أم أف

اإلبعػػاد يػػتـ خػػارج حػػدكد الدكلػػة كالنقػػؿ إلػػى داخػػؿ حػػدكد الدكلػػة ،كلكػػف مػػف كجيػػة نظػػر القػػانكف الػػدكلي
اإلنساني الميـ ىك حماية المدنييف كاإلبعاد كالنقػؿ القسػرم لممػدنييف يعتبػر انتياكػان ليػذه الحمايػة بتشػريد

المػػدنييف مػػف المنػػاطؽ التػػي يتكاجػػدكف فييػػا بصػػفة مشػػركعة ،لػػذلؾ تػػدارؾ المشػػرع الػػدكلي فػػي النظػػاـ
األساسػػي لممحكمػػة الجنائيػػة الدكليػػة ىػػذا األمػػر كأعطػػي تعريفػان مكحػػدان لإلبعػػاد كالنقػػؿ القسػػرم فػػي المػػادة

(/2/7د) (.)2

حيث عرؼ النظاـ األساسي لممحكمة الجنائيػة الدكليػة جريمػة اإلبعػاد أك النقػؿ القسػرم لمسػكاف

كأحد الجػرائـ ضػد اإلنسػانية كمػا يمػي " :يعنػي إبعػاد السػكاف أك النقػؿ القسػرم لمسػكاف ،نقػؿ األشػخاص
المعنيػػيف قس ػ انر مػػف المنطقػػة التػػي يكجػػدكف فييػػا بصػػفة مشػػركعة بػػالطرد أك بػػأم فعػػؿ قسػػرم آخػػر دكف
مبررات يسمح بيا القانكف الدكلي" (.)3

ككفق ػان لمتعريػػؼ السػػابؽ يخضػػع فعػػؿ اإلبعػػاد أك النقػػؿ القسػػرم لمتج ػريـ كيػػدخؿ فػػي اختصػػاص

المحكمة الجنائية الدكلية حتى بالنسبة لمدكلة التي تستند إلى قكانيف مف صنعيا أك تحػت دكاعػي األمػف
طالمػػا أف النقػػؿ ال يسػػمح بػػو القػػانكف الػػدكلي ،كبالتػػالي تػػـ تكسػػيع نطػػاؽ جريمػػة اإلبعػػاد لتشػػمؿ عمميػػات
النقؿ اإلجبارية التي تتـ بشكؿ كامؿ ضمف حدكد الدكلة الكاحدة كالتي كانت بعيدة عػف الحمايػة الدكليػة

لككنيػػا تػػدخؿ ضػػمف االختصػػاص القضػػائي الػػداخمي ( ،)4فاإلبعػػاد محظػػكر سػكاء كػػاف مػػف داخػػؿ الدكلػػة
إلػى أخػػرل أـ مػػف مكػػاف إلػػى آخػػر فػػي ذات الدكلػػة طالمػا أنػػو تػػـ رغمػان عػػف إرادة ىػؤالء السػػكاف كىػػك مػػا
ميػػز النظػػاـ األساسػػي لممحكمػػة الجنائيػػة الدكليػػة عػػف الصػػككؾ التػػي سػػبقتو بإضػػافتو لمنقػػؿ القسػػرم إلػػى
جانب اإلبعاد لحماية السكاف المدنييف مف عمميات التشريد أك النقؿ التعسفي داخؿ الدكلة (.)5

( )1سكسف تمرخاف بكو ،مرجع سابؽ ،ص.425
( )2كليد بف شعيرة ،مرجع سابؽ ،ص .10
( )3المادة السابعة مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية.
( )4عبد الرحمف محمد خمؼ ،الجرائـ ضد اإلنسانية في إطار اختصاص المحكمة الجنائية الدكلية ،بدكف دار نشر،

القاىرة ،ص.38

( )5عبد الفتاح بيكمى حجازل ،مرجع سابؽ ،ص.545
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كيالحػػظ مػػف التعػريفيف السػػابقيف لممحكمػػة الجنائيػػة الدكليػػة الدائمػػة كلمحكمػػة يكغسػػالفيا السػػابقة

اإلشارة إلى اشتراط الكجكد المشركع لمسكاف المدنييف في المكاف الذم نقمكا منو ،كىك ما قػد يثيػر خالفػان

في تحديد كاثبات مشركعية الكجكد (.)1

المطمب الثاني

التعريف الفقهي لجريمة اإلبعاد
تعػػددت التعريفػػات الفقييػػة لجريمػػة اإلبعػػاد حيػػث عػػرؼ الػػبعض اإلبعػػاد بأنػػو " السياسػػة المػػدبرة

كالت ػػدخؿ المباش ػػر أك غي ػػر المباش ػػر لحككم ػػة م ػػا أك س ػػمطة م ػػا إلقص ػػاء الس ػػكاف الم ػػدنييف الخاض ػػعيف

لسمطتيا قس انر خػارج حػدكد كطػنيـ ،سػكاء تػـ ذلػؾ بصػكرة فرديػة أك جماعيػة أك زرع مسػتكطنيف أجانػب،
بيدؼ تشكيؿ بنية ديمكغرافية أك فرض كاقع سياسي جديد عمى ذلؾ اإلقميـ" (.)2

كيعرفو البعض اآلخر بأنػو " إبعػاد األشػخاص المػدنييف المحميػيف بمكجػب االتفاقيػة الرابعػة مػف

األ ارضػػي المحتمػػة إلػػى أمػػاكف أخػػرل بعيػػدة عػػف كطػػنيـ أك نقميػػـ إلػػى أمػػاكف بعيػػدة بقصػػد تشػػغيميـ فػػي

األعماؿ الشاقة مثؿ المناجـ كغيرىا" (.)3

كفػػي تعريػػؼ آخػػر ىػػك " إجبػػار مجمكعػػة مػػف السػػكاف تقػػيـ بصػػكرة قانكنيػػة عمػػى أرضػػيا كفػػي

ػاء عمػػى منيجيػػة كتخطػػيط
ديارىػػا عمػػى االنتقػػاؿ إلػػى منطقػػة أخػػرل ضػػمف الدكلػػة نفسػػيا أك خارجيػػا بنػ ن
تشرؼ عمييما الدكلة أك الجماعات التابعػة ليػا فػي مسػعى لمتطييػر يقػكـ عمػى أسػاس التميػز العرقػي أك
اإلثني أك القكمية أك الديف أك حتى التكجو السياسي في تمؾ المنطقة التي يتـ إبعاد السكاف منيا " (.)4

كيرم الدكتكر محمكد شريؼ بسيكني أف اإلبعاد ىك " نقؿ المػدنييف قسػ انر مػف بمػد إلػى آخػر فػي

حيف نقؿ السكاف ينطبؽ عمى حركة السكاف مف منطقة إلى أخرل داخؿ نفس الدكلة" (.)5

كيمكف لمباحث تعريؼ اإلبعاد بأنو نقؿ األشػخاص المحميػيف بمكجػب القػانكف الػدكلي اإلنسػاني
مػػف المنػػاطؽ التػػي يتكاجػػدكف فييػػا بصػػفة مشػػركعة بػػالقكة الماديػػة أك القسػػر المعنػػكم النػػاتج عػػف أفعػػاؿ

قسرية أخرل إلى مكاف آخر داخؿ إقميـ الدكلة الكاحدة أك خارجيا.
( )1سكسف تمرخاف بكو ،مرجع سابؽ ،ص.426
( )2رشاد السيد ،مرجع سابؽ ،ص.238

( )3عبد الكاحد محمد الفار ،الجرائـ الدكلية كسمطة العقاب عمييا ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،1995 ،ص.234
( )4كليـ نجيب نصار ،مرجع سابؽ ،ص.364

( )5محمكد شريؼ بسيكنى ،مرجع سابؽ ،ص.161
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كتجدر اإلشارة إلى أف مصطمح ( )deportationبالمغة اإلنجميزية الػذم يغطػي عمميػات النقػؿ

خػػارج إقمػػيـ الدكلػػة فػػي المػػادتيف  147 ،49مػػف اتفاقيػػة جنيػػؼ الرابعػػة الخاصػػة بحمايػػة المػػدنييف زمػػف
النزاعات المسمحة ترجـ إلى المغة العربية بمصطمح النفي كترجـ نفس المصطمح في المػادة ( /4/85أ)
مف البركتكككؿ اإلضافي األكؿ الخاص بالنزاعات المسمحة الدكلية ب ػمصطمح الترحيؿ ،كذلؾ نجد نفس

المصػػطمح فػػي المػػادتيف ( /1/7د) /2/8( ،أ  )7/مػػف النظػػاـ األساسػػي لممحكمػػة الجنائيػػة الدكليػػة تػػرجـ
إل ػػى " اإلبع ػػاد " ،أم ػػا مص ػػطمح ) (displacementبالمغ ػػة اإلنجميزي ػػة ال ػػذم يغط ػػي عممي ػػات التشػ ػريد
ال ػػداخمي فق ػػد ت ػػرجـ ف ػػي الم ػػادة  17م ػػف البركتكك ػػكؿ الث ػػاني الخ ػػاص بالن ازع ػػات المس ػػمحة غي ػػر الدكلي ػػة
بمصطمح الترحيػؿ ،كنفػس المصػطمح فػي المػادة (/ 2/8ق )8 /مػف النظػاـ األساسػي لممحكمػة الجنائيػة

الدكليػػة تػػرجـ إلػػي التشػػريد ،كيػػرم جانػػب مػػف فقػػو القػػانكف الجنػػائي الػػدكلي أف عبػػارة الترحيػػؿ أك النقػػؿ
القسرم كذلؾ التيجير القسرم كميا تعبر عف مفيكـ كاحد (.)1

( )1سكسف تمرخاف بكو ،مرجع سابؽ ،ص.428
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المبحث الثالث
أهداف جريمة اإلبعاد والحقوق التي يعتدي عميها
تتعدد األىداؼ مف إبعاد كترحيؿ السكاف المدنييف فيمكف أف تقترؼ ىذه األعماؿ مف بعض أك
كافة األطراؼ المشتركة في النزاع تنفيذان لخطة مرسكمة تيدؼ إلى تحقيؽ أغراض سياسػية أك عسػكرية

 ،ككذلؾ يمكف أف تقترؼ لتنفيذ سياسػة معينػة مثػؿ التطييػر العرقػي ،كبممارسػة جػرائـ اإلبعػاد كالترحيػؿ

القسرم لممدنييف تنتيؾ العديد مف حقكؽ اإلنساف التي كفمتيا المكاثيؽ كاألعراؼ الدكلية.

كعميو تـ تقسيـ ىذا المبحث إلى مطمبػيف أتنػاكؿ فػي األكؿ أىػداؼ جريمػة اإلبعػاد كأعػرض فػي

الثاني الحقكؽ التي يعتدم عمييا اإلبعاد.

المطمب األول

أهداف جريمة اإلبعاد
قد تككف االعتبارات السياسية لبعض األطراؼ المتنازعة اليدؼ الكامف مف كراء عمميػات إبعػاد

كترحي ػػؿ الس ػػكاف الم ػػدنييف كأس ػػمكب لتعزي ػػز كدع ػػـ مكاقفي ػػا أك لف ػػرض كاق ػػع جدي ػػد ف ػػي مكاجي ػػة الط ػػرؼ

األخػػر ،كيػػتـ ذلػػؾ باسػػتعماؿ أسػػاليب اإلرىػػاب كاالضػػطياد مػػف قبػػؿ أحػػد أط ػراؼ الن ػزاع ضػػد م ػكاطني
الطػػرؼ األخػػر أك ضػػد إحػػدل المجمكعػػات العرقيػػة األمػػر الػػذم يػػؤدم إلػػى ف ػرار السػػكاف المػػدنييف مػػف
منػ ػػاطؽ تكاجػ ػػدىـ إلػ ػػى منػ ػػاطؽ أخػ ػػرل س ػ ػكاء داخػ ػػؿ حػ ػػدكد الدكلػ ػػة نفسػ ػػيا أك خارجيػ ػػا ،كمػ ػػا أف الػ ػػدكؿ
االستعمارية لغايات نشر سمطاتيا كاحكاـ سيطرتيا عمى اإلقميـ المحتؿ تعمد إلى إتبػاع أسػاليب متباينػة
حياؿ السكاف المػدنييف فػي ذلػؾ اإلقمػيـ ،مػف ذلػؾ طػرد السػكاف األصػمييف كجمػب رعاياىػا كتػكطينيـ فػي

األقاليـ التي تحتميا كعندما يزداد عدد ىؤالء المستكطنيف فإف سمطات االحتالؿ قد تزعـ أف االعتبػارات
اإلنسػػانية تفػػرض عمييػػا البقػػاء فػػي أجػزاء مػػف األقػػاليـ التػػي تحتميػػا تحػػت سػػتار أك حجػػة حمايػػة رعاياىػػا

عند التكصؿ إلى اتفاقية سالـ تنيي الحرب (.)1

( )1صالح الديف عامر ،المستكطنات في األراضي المحتمة في ضكء القانكف الدكلي المعاصر ،المجمة المصرية
لمقانكف الدكلي ،المجمد الخامس كالثالثكف ،القاىرة ،1979 ،ص.34
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كمف جية أخرل كتحقيقان ألىداؼ السمطة المحتمة السياسية كاإلستراتيجية ،فإف نقؿ المستكطنيف

كتكطينيـ في األراضي المحتمػة ييػدؼ إلػي تغييػر فػي البنيػة الديمكغرافيػة ،كمػف ذلػؾ مػا اتبعتػو إسػرائيؿ
منذ بداية احتالليا لفمسطيف حيػث عبػرت منظمػة الياجانػاة عػف جػكىر اإلسػتراتيجية االسػتيطانية عنػدما

أكػػدت عػػاـ1943ـ أف االسػػتيطاف لػػيس ىػػدفان فػػي حػػد ذاتػػو كانم ػا ىػػك كسػػيمة االسػػتيالء السياسػػي عمػػى
فمسطيف ( ،)1كمف جانب آخػر فػإف كجػكد المسػتكطنيف رعايػا سػمطة االحػتالؿ قػد يػكثر عمػى شػركط حػؿ
النػ ػزاع كيمك ػػف اس ػػتخداميـ لتحقي ػػؽ أى ػػداؼ كتنفي ػػذ سياس ػػيات دكل ػػة االح ػػتالؿ مث ػػاؿ ذل ػػؾ المس ػػتكطنات
اإلسػرائيمية التػي أقيمػت فػي المنػػاطؽ العربيػة كالتػي تمثػؿ كرقػة ضػػاغطة فػي يػد إسػرائيؿ تنػاكر كتضػػغط

بيا لمحصكؿ عمى مكاسب في إطار مفاكضاتيا مع العرب.
كقد يككف اإلبعاد كالترحيؿ تنفيذان لسياسة معمنة مف قبؿ أحد أطراؼ النزاع مثؿ سياسة التطيير

العرقػػي التػػي اتبعتيػػا الحركػػة الصػػييكنية فػػي فمسػػطيف حيػػث لجػػأت العصػػابات الييكديػػة إلػػى ممارسػػة مػػا
تكفر لدييا مف كسائؿ كممارسات إلجبػار السػكاف الفمسػطينييف عمػى مغػادرة قػراىـ كبيػكتيـ كديػارىـ كمػا

صاحب ذلؾ مف عمميات إبادة كقتؿ كتشريد كنقؿ قسرم لمسكاف (.)2

كمف بيف األىداؼ المتكخى تحقيقيا أيضان مف سياسة اإلبعاد ،العقاب الجماعي كىػك مػا اتبعتػو

سػػمطات االحػػتالؿ اإلس ػرائيمي كمػػا ت ػزاؿ بقصػػد إرىػػاب السػػكاف كشػػؿ مقػػاكمتيـ ،كذلػػؾ بإبعػػاد الم ػكاطنيف
بحجة أف بقاءىـ يشكؿ خطػكرة عمػى األمػف ،كاألمػف بالنسػبة لمسياسػة الرسػمية اإلسػرائيمية الركيػزة األىػـ

كاألكثػػر مركزيػػة فػػي عالقاتيػػا مػػع الفمسػػطينييف كالعػػرب كىػػي تبنػػي كافػػة سياسػػتيا األخػػرل عمػػى خمفيػػة

األمف (.)3

كقد يرحؿ السكاف المدنييف بغية تحقيؽ أىػداؼ عسػكرية أك إنسػانية كمػف ذلػؾ نقػؿ السػكاف مػف

المناطؽ التي يسكنكنيا إذا كاف بقائيـ بيا يعرض حياتيـ لمخطر كمثؿ ىذا النقؿ يجب أف يككف مؤقتػان
كمرىكن ػان بػػزكاؿ الخطػػر حيػػث يجػػب إعػػادتيـ إلػػى أمػػاكف س ػكناىـ بعػػد ذلػػؾ ،كمثػػؿ ىػػذا النقػػؿ ال يمثػػؿ

انتياكػان لمقػػانكف الػػدكلي حيػػث أكضػػحت القكاعػػد القانكنيػػة الدكليػػة الظػػركؼ التػػي يجػػكز فييػػا نقػػؿ السػػكاف
كما كضعت عدة ضمانات يجب مراعاتيا في مثؿ ىذه األكضاع (.)4

( )1عبد الكىاب المسيرل ،مكسكعة الييكد كالييكدية الصييكنية ،الطبعة األكلي ،دار الشركؽ ،القاىرة،1999 ،
ص.60
( )2رشاد السيد ،مرجع سابؽ ،ص.241
( )3نكاؼ الزكر ،اليكلكككست الفمسطيني المفتكح ،الطبعة األكلي ،مطابع الدستكر التجربة ،األردف،2011 ،

ص.922

( )4انظر الفقرة الثانية مف المادة  49مف اتفاقية جنيؼ الرابعة لعاـ .1949
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المطمب الثاني

الحقوق التي يعتدي عميها اإلبعاد
تمثؿ جريمة اإلبعاد انتياكان لعدد مف الحقكؽ الفرديػة كالجماعيػة المقػررة فػي المكاثيػؽ كاألعػراؼ

الدكليػػة ،حيػػث يفقػػد المبعػػدكف أمالكيػػـ كاسػػتقراىـ كأمػػنيـ الشخصػػي المػػدني كالسياسػػي كيضػػطركف إلػػى
بنػػاء حيػػاة جديػػدة تقػػكـ عمػػى الفقػػر كالتشػػرد كالمجػػكء فػػي ديػػار ليسػػت ديػػارىـ كضػػمف أكضػػاع اقتصػػادية

كاجتماعية كثقافية سيئة كصعبة ،كلعؿ أىـ الحقكؽ التي ينتيكيا اإلبعاد كالنقؿ القسرم ىك حػؽ العػيش

كالبقػاء فػي الػػكطف أم الحػؽ فػػي عػدـ الخضػػكع لمنػزكح القسػرل باعتبػػاره مػف الحقػػكؽ األساسػية لإلنسػػاف
ككأساس رئيسي لتمكيف المرء مف ممارسة العديد مف الحقكؽ األخرل (.)1

كمف الحقكؽ التي يتعدل عمييا اإلبعاد أيضا الحؽ فػي الحيػاة فكثيػ انر مػا تػؤدم عمميػات اإلبعػاد

كالنقؿ القسرم إلى مكت الكثير ،كلعؿ عمميات الترحيؿ التػي قػاـ بيػا النػازيكف األلمػاف خيػر شػاىد عمػى

ذلػػؾ ،كمػػا يفقػػد المبعػػد الحػػؽ فػػي المسػػكف كالحػػؽ فػػي العمػػؿ كالحػػؽ فػػي تكػػكيف العائمػػة كاحت ػراـ ركابػػط
األسرة ،كذلؾ الحؽ في عدـ الخضكع إلعمػاؿ السػخرة كالحػؽ فػي عػدـ االعتقػاؿ كالحجػز غيػر القػانكني

الذم كثي انر ما يسبؽ عمميات اإلبعاد كالحؽ في الحماية مف الكراىية العنصرية أك الدينية أك التمييز (.)2
كما أف اإلبعاد ينتيؾ بشكؿ مباشر الحؽ في تقرير المصير ،فقد اعتػرؼ ميثػاؽ األمػـ المتحػدة
بحقكؽ اإلنساف بصفة عامة ،كأقر حؽ الشعكب في تقرير مصيرىا بصفة خاصة إذ نص عمى أنو مػف

بػػيف مقاصػػد األمػػـ المتحػػدة "إنمػػا العالقػػات الكديػػة بػػيف األمػػـ عمػػى أسػػاس احت ػراـ المبػػدأ الػػذم يقضػػي
بالتسكية في الحقكؽ بيف الشعكب كبأف يككف لكؿ منيػا حػؽ تقريػر مصػيرىا ( ")3كلقػد أكػد الميثػاؽ عمػى

ىذا الحؽ كنص عمى أنو "رغبة في تييئة دكاعػي االسػتقرار كالرفاىيػة الضػركرييف لقيػاـ عالقػات سػممية
كدية بيف األمـ مؤسسة عمى احتراـ المبدأ الػذم يقضػي بالتسػكية فػي الحقػكؽ بػيف الشػعكب كبػأف يكػكف

لكؿ منيا حؽ تقرير مصيرىا" (.)4

ك ال ش ػػؾ أف سياس ػػة تيجي ػػر الس ػػكاف م ػػف األ ارض ػػي المحتم ػػة أك نق ػػؿ الس ػػكاف الت ػػابعيف لدكل ػػة

االحتالؿ كتكطينيـ في األراضي المحتمة ينطكم عمى انتياؾ خطير لحؽ الشعكب في تقريػر مصػيرىا،
( )1كليـ نجيب نصار ،مرجع سابؽ ،ص .394
( )2مركز الميزاف لحقكؽ اإلنساف " ،النازحكف " المشردكف داخميا في القانكف الدكلي اإلنساني ،فمسطيف ،غزة،2010 ،
ص.14

( )3المادة األكلي فقرة  2مف ميثاؽ األمـ المتحدة لعاـ 1945ـ.
( )4المادة  55مف ميثاؽ األمـ المتحدة لعاـ 1945ـ.
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ألنو يؤدل إلى تغيير في الطبيعة السػكانية بحيػث يشػترؾ مػع الشػعب األصػمي أفػراد ال ينتمػكف إليػو بػؿ

فرض ػكا عميػػو فرض ػان باالنتسػػاب إلػػى اإلقمػػيـ كاالدعػػاء بػػأنيـ أصػػبحكا جػػزءان مػػف الشػػعب ،ليػػـ الحػػؽ فػػي
المشاركة في تقرير مصير الشعب كاإلقميـ ( ،)1كحتى لك تـ اإلبعاد باالتفاؽ بػيف طػرفييف رسػمييف يمثػؿ

كؿ منيما دكلة قائمة كحتى لك تـ ضمف إطار تسكية دكلية فيك غالبان ما يػؤدم إلػى انعكاسػات جسػيمة
عمػػى السػػكاف المنقػػكليف ،كغالب ػان مػػا يتػػركيـ كالجئػػيف بعيػػدان عػػف ديػػارىـ كفػػى منػػاطؽ قػػد ال تصػػمح ليػػـ

لتككيف حياة جديدة ،باإلضافة إلى فقدانيـ ممتمكاتيـ غير القابمة لمنقؿ كحتى الممتمكات المنقكلة (.)2

( )1خيرم يكسؼ مريكب ،التطكرات السممية المعاصرة لقضية فمسطيف في ضكء قكاعد القانكف الدكلي العاـ ،الطبعة

األكلى ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،2006 ،ص.543
( )2كليـ نجيب نصار ،مرجع سابؽ ،ص.364
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انفصم األول
أسكان جشمية اإلبعاد
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الفصل األول

أركان جريمة اإلبعاد
ركػػف الجريمػػة ىػػك أمػػر يتكقػػؼ عميػػو كجػػكد الجريمػػة فػػال قيػػاـ ليػػا بدكنػػو ،فأركػػاف الجريمػػة ىػػي

مجمكعػػة األج ػ ازء التػػي تشػػكؿ فييػػا الجريمػػة أك كافػػة الجكانػػب التػػي تنطػػكم عمييػػا بنيػػاف الجريمػػة كالتػػي

يترت ػػب عمػ ػػى كجكدىػ ػػا ف ػػي مجمكعيػ ػػا كجػػػكد لمجريم ػػة كيترتػػػب عمػػػى انتفائي ػػا أك انتفػ ػػاء إحػػػداىا انتفػ ػػاء

الجريمة(.)1

ك تتكػػكف الجريمػػة الدكليػػة مػػف أربعػػة أركػػاف كىػػى الػػركف الشػػرعي أم الػػنص الػػذم يجػػرـ الفعػػؿ
كينص عمى عقكبتو ،باإلضافة إلى عدـ خضػكعو لسػبب إباحػة ،كالػركف المػادم كىػك السػمكؾ الخػارجي

لمجاني كالركف المعنكم كىك انصراؼ إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة ،كالركف الدكلي كىك الذم يميػز
الجريمة الدكلية عف الجريمة الداخمية ،كيتػكافر الػركف الػدكلي لمجريمػة إذا ارتكبػت اعتػدا نء عمػى مصػمحة
أك حػػؽ يحميػػو القػػانكف الجنػػائي الػػدكلي ( )2كأتنػػاكؿ فػػي ىػػذا الفصػػؿ الػػركف المػػادم كالمعنػػكم أمػػا الػػركف

الش ػػرعي ف أري ػػت أف أتناكل ػػو ف ػػي س ػػياؽ الد ارس ػػة م ػػف خ ػػالؿ استع ارض ػػي لالتفاقي ػػات الدكلي ػػة كالنص ػػكص
القانكنية التي تجرـ اإلبعاد.
وعمي تم تقسيم ه ا الفصل إلى ثالثة مباحث عمى النحو اآلتي :
المبحث األول :الركن المادي لجريمة اإلبعاد.
المبحث الثاني :إقامة المستوطنات كصورة لمركن المادي لجريمة اإلبعاد.
المبحث الثالث :الركن المعنوي لجريمة اإلبعاد.

( )1محمد عبد المنعـ عبد الغنى ،الجرائـ الدكلية دراسة في القانكف الدكلي الجنائي ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية،

 ،2011ص.199

( )2محمكد نجيب حسنى ،دركس في القانكف الجنائي الدكلي ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،1960 ،ص.171
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المبحث األول
الركن المادي لجريمة اإلبعاد
الركف المادم لمجريمة ىك مادياتيا أك الكياف المادم لمجريمة التي ال يتحقػؽ بينػاف الجريمػة إال

بو ،كال يمكف تصكر جريمػة بػدكف ىػذا الكيػاف المػادم ( ،)1فالقػانكف الػدكلي أك الػكطني ال يعػرؼ جػرائـ

غير ذات ركف مادم ،ألنو إذا تخمؼ ىذا الػركف فقػد انتيػي االضػطراب الػذم ينػاؿ النظػاـ فػي المجتمػع

كانتيي كؿ عدكاف يمس الحقكؽ كالمصالح التي يحرص القانكف عمى حمايتيا (.)2

كبناء عميو تػـ تقسػيـ ىػذا المبحػث إلػى مطمبػيف أتنػاكؿ فػي األكؿ طبيعػة النشػاط المكػكف لمػركف
ن
المادم لجريمة اإلبعاد كأعرض في الثاني لصكر السمكؾ المككف لمركف المادم لجريمة اإلبعاد.
المطمب األول

طبيعة النشاط المكون لمركن المادي لجريمة اإلبعاد
يعػػد كجػػكد القسػػر أك اإلك ػراه فػػي ترحيػػؿ السػػكاف المػػدنييف أم ػ انر أساسػػيان السػػتيفاء أركػػاف جريمػػة

اإلبعاد أك جريمة النقؿ القسرم ،حيث ينطكم الركف المادم في ىاتيف الجريمتيف عمى إكػراه شػخص أك

أكثر عمػى االنتقػاؿ بعيػدان عػف المنطقػة التػي يتكاجػدكف فييػا بصػفة مشػركعة كألسػباب ال يقررىػا القػانكف

الػػدكلي ،سػكاء كػػاف ىػػذا االنتقػػاؿ خػػارج حػػدكد الدكلػػة كيسػػمي إبعػػادان أك داخػػؿ حػػدكد الدكلػػة كيسػػمي نقػالن

قسريان (.)3

ك إذا كػػاف اإلبعػػاد باسػػتخداـ القسػػر المػػادم كالقػػكة المباشػػرة أكثػػر كسػػائؿ القسػػر انتشػػا انر كأشػػدىا

كحشػػية كايالمػان إال أف القسػػر المػػادم لػػيس الكسػػيمة الكحيػػدة فقػػد يكػػكف القسػػر معنكيػان عػػف طريػػؽ التيديػػد

ب ػالقكة دكف اسػػتخداميا كالتيديػػد بػػالحبس أك االضػػطياد النفسػػي أك إسػػاءة اسػػتعماؿ السػػمطة ضػػد ى ػػذا
الشػػخص أك األشػػخاص أك باالسػػتفادة مػػف بيئػػة قس ػرية ( ،)4كقػػد يشػػكؿ خمػػؽ ظػػركؼ تستعصػػي معيػػا

الحياة أك ظركؼ تشكؿ خط انر محدقان عمى الحياة سببان ىامان يدفع عمى الرحيؿ كمف أمثمة ذلؾ مػا قامػت
كتقكـ بو إسرائيؿ مف جرائـ لتركيع السكاف المدنييف بالقتؿ كالتعذيب كاالعتقاؿ كحظر التجكؿ كالحصار
( )1ساىر إبراىيـ الكليد ،األحكاـ العامة في قانكف العقكبات الفمسطيني ،الجزء األكؿ الجريمة كالمسئكلية الجزائية،
الطبعة الثانية ،بدكف دار نشر ،غزة ،2011 ،ص.363
( )2محمكد نجيب حسنى ،مرجع سابؽ ،ص.59

( )3سكسف تمرحاف بكو ،مرجع سابؽ ،ص.445
( )4عبد الفتاح بيكمي حجازم ،مرجع سابؽ ،ص.543
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كمصػادرة الممتمكػات العامػػة كالخاصػة كىػدـ المنػػازؿ ممػا دفػػع السػكاف الفمسػطينييف لمرحيػػؿ كخاصػة مػػف

القدس أك المناطؽ المجاكرة لممستكطنات.

ك يتحقؽ الركف المادم لجريمة اإلبعاد أك النقؿ القسرم سكاء قامت بو الدكلة المحتمة أك قامت

بػػو الدكلػة ذاتيػػا التػػي ينتمػػي إلييػػا المػػدنيكف الػػذيف تقػػكـ بتػػرحيميـ كمثػػاؿ ذلػػؾ مػػا قػػاـ بػػو الػرئيس الع ارقػػي
السابؽ صداـ حسيف في تكطيف العرب في المناطؽ الشمالية التي يقطنيا األكراد لخمؽ نكع مف التكازف

السكاني يحقؽ األمف الداخمي لمدكلة كيمنع استقالؿ قػكـ األكػراد ،كمػف األمثمػة كػذلؾ عمػى نقػؿ كترحيػؿ

السكاف المدنيف كمزاحمتيـ بآخريف في مناطقيـ ما قاـ بو الرئيس اليكغسالفي الراحؿ جكزيؼ تيتك عنػد
تأسػػيس جميكريػػة يكغسػػالفيا االتحاديػػة كالتػػي ضػػمت جميكريػػات البكسػػنة كاليرسػػؾ كص ػربيا ككركاتي ػػا

كالجبؿ األسكد كمقدكنيا كاقميـ ككسكفك كغيرىا ،حيث قاـ بنقؿ العرقيات المختمفة مف كػؿ جميكريػة إلػى

جميكرية أخرل ،بيدؼ عمؿ خميط مف األجناس كاألعراؽ في كؿ جميكرية ،بحيث تػرتبط الجميكريػات
ببعض ػػيا ال ػػبعض كال تك ػػكف أمامي ػػا فرص ػػة لالنفص ػػاؿ ع ػػف االتح ػػاد ،األم ػػر ال ػػذم تس ػػبب ف ػػي انفج ػػار

صراعات دامية كتطيير عرقي بعد تفكؾ االتحاد اليكغسالفي (.)1

ك يس ػػتثني م ػػف الحال ػػة الس ػػابقة حال ػػة الترحي ػػؿ لض ػػركرة األم ػػف أك الح ػػرب لمحف ػػاظ عم ػػى أم ػػف

الم ػػرحميف أنفس ػػيـ كم ػػا ح ػػدث عن ػػدما قام ػػت الحككم ػػة المصػ ػرية بترحي ػػؿ س ػػكاف م ػػدف القن ػػاة (بكرس ػػعيد
كاإلسػػماعيمية كالسػػكيس)خالؿ حربػػي عػػاـ1967 ،1956ـ إلػػى أمػػاكف آمنػػو داخمػػة العمػػؽ المصػػرم ثػػـ

أعيدكا الحقان بعد انتياء الحركب في تمؾ المناطؽ (.)2

كتجػػدر اإلشػػارة ىنػػا إلػػى أف جريمػػة اإلبعػػاد أك النقػػؿ القسػػرم لمسػػكاف المػػدنييف لػػك ارتكبػػت ضػػد
أطفػاؿ مػف جماعػة معينػػة إلػى جماعػة أخػػرل ،كػاف ذلػؾ بمثابػػة صػكرة لمػركف المػػادم فػي جريمػة اإلبػػادة
الجماعية (.)3

( )1عبد الفتاح بيكمي حجازم ،مرجع سابؽ ،ص.548
( )2المرجع السابؽ ،ص.547

( )3انظر المادة السادسة مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية.
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المطمب الثاني

صور السموك المكون لمركن المادي لجريمة اإلبعاد
تتنػكع صػػكر السػػمكؾ المكػ ٌػكف لجريمػة اإلبعػػاد مػػا بػػيف اإلبعػاد الجمػػاعي كاإلبعػػاد الفػردم ،كغالبػان
الح ػػاالت الت ػػي ت ػػتـ فيي ػػا عممي ػػات اإلبع ػػاد الجم ػػاعي تك ػػكف أثن ػػاء الن ازع ػػات المس ػػمحة الدكلي ػػة أك أثن ػػاء
االحتالؿ ،حيث يستخدـ ىذا األسمكب في تفريػغ المنػاطؽ التػي بيػا نػزاع كطػرد سػكانيا كبالتػالي سػيكلة

السػيطرة عمييػػا أك بيػدؼ تػػكفير األ ارضػي إلقامػػة المسػػتكطنات عمييػا ،كمػػف ذلػؾ مػػا حػدث فػػي فمسػػطيف
حيػػث قامػػت سػػمطات االحػػتالؿ اإلس ػرائيمي بتيجيػػر أعػػداد كبي ػرة مػػف أبنػػاء الشػػعب الفمسػػطيني ،كقػػد تػػـ

التيجيػر الجمػػاعي إلػػى خػػارج األ ارضػي الفمسػػطينية كخاصػػة األردف كقػػد حػدث التيجيػػر الجمػػاعي أيضػان
داخؿ األراضي الفمسطينية بتفريغ مناطؽ بأكمميا ذات سخكنة نضالية خاصة إلى مناطؽ أقػؿ سػخكنة،

كبػذلؾ يػػتـ تقميػػؿ الكثافػة السػػكانية لتسػػييؿ السػػيطرة عمػى ىػػذه المنػػاطؽ بعػػد أف تكػكف قػػد ىػدمت منازليػػا
كقراىا (.)1

كقػػد يػػتـ اإلبعػػاد الجمػػاعي ضػػمف التبػػادؿ السػػكاني عنػػد تبػػادؿ األ ارضػػي بػػيف الػػدكؿ فػػي محاكلػػة
إليجػػاد حمػػكؿ لمن ازعػػات القائمػػة بيػػنيـ أك عػػف طريػػؽ التالع ػب الػػديمكغرافي باألكضػػاع التػػي تسػػبؽ قيػػاـ

دكلػػة جديػػدة أك بعػػد قياميػػا ،بحيػػث يػػتـ حرمػػاف قطاعػػات مػػف السػػكاف غيػػر المرغػػكب فػػييـ مػػف حقػػكقيـ
كضركرات حياتيـ كاضطيادىـ حتى يضطركا إلى المجػكء إلػى أمػاكف أخػرل يمكػف أف يجػدكا فييػا الحػد

األدنى مف كسائؿ الحياة ( ،)2كما يتـ اإلبعاد الجماعي أحيانان ،ضمف مخططات الدكلة لتطكير مناطؽ،
كف ػػتح الط ػػرؽ أك بن ػػاء الس ػػدكد أك تكس ػػيع الم ػػدف أك إقام ػػة المن ػػاطؽ الص ػػناعية أك غيرى ػػا م ػػف مش ػػاريع

التطكير ،كلكف قد تستغؿ ذريعة التطػكير كالبنػاء لمػتخمص مػف السػكاف كابعػادىـ عمػى أسػاس تمييػزم ال
يمػػت إلػػى خطػػط التطػػكير بص ػمة كال يحقػػؽ لممبعػػديف أيػػة فائػػدة كمثػػاؿ ذلػػؾ مػػا اتبعتػػو إسػرائيؿ منػػذ عػػاـ

1948ـ م ػػف تيجي ػػر ط ػػاؿ قطاع ػػات كبيػ ػرة م ػػف أبن ػػاء الش ػػعب الفمس ػػطيني كذل ػػؾ بحج ػػة افتت ػػاح الط ػػرؽ
االلتفافية أك افتتاح الطرؽ داخؿ المناطؽ السكانية (.)3

( )1عبد الرحمف أبك النصر ،اتفاقية جنيؼ الرابعة لحماية المدنييف لعاـ  1949كتطبيقيا عمى األراضي الفمسطينية
المحتمة ،مرجع سابؽ ،ص.417
( )2كليـ نجيب نصار ،مرجع سابؽ ،ص.365

( )3عبد الرحمف أبك النصر ،اتفاقية جنيؼ الرابعة لحماية المدنييف لعاـ  1949كتطبيقيا عمى األراضي الفمسطينية
المحتمة ،مرجع سابؽ ،ص.417
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أمػػا الصػػكرة األخػػرل مػػف صػػكر جريمػػة اإلبعػػاد فيػػي اإلبعػػاد الفػػردم حيػػث تػػأتي ىػػذه السياسػػة
ضمف اإلجراءات العقابية التي تتخذىا السمطة القائمة باالحتالؿ ضػد سػكاف اإلقمػيـ الخاضػع الحتالليػا
كذلػػؾ إلحكػػاـ احتالليػػا كسػػيطرتيا عمػػى اإلقمػػيـ ،كمػػف ذلػػؾ مػػا اتبعتػػو سػػمطات االحػػتالؿ اإلسػرائيمي فػػي
ممارستيا المستمرة كالكاسعة لعقكبة اإلبعاد السياسي عمي القادة كالزعماء الفمسػطينييف فػي محاكلػة منيػا
إلعاقة دكر ىذه القيادات في بناء حالة شعبية كاسعة معادية لالحتالؿ ( ،)1إضافة إلى محاكلتيا إلعاقة

العناصػػر القياديػػة األخػػرل الباقيػػة فػػي الػػكطف فػػي بنػػاء كنمػػك قيػػادة سياسػػية تأخػػذ مكػػاف كدكر المبعػػديف،
كلذا تستخدـ ىذه السياسة إلرىاب السكاف كش ٌؿ مقاكمتيـ.

( )1سامح جابر البمتاجي ،حماية المدنييف في زمف النزاعات المسمحة ،دراسة تحميمية عف الكضع في األراضي العربية
المحتمة ،الطبعة األكلى ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية ،2007 ،ص.56
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المبحث الثاني
إقامة المستوطنات كصورة لمركن المادي لجريمة اإلبعاد
ال ريػػب أف االسػػتيطاف يعتبػػر الجريمػػة األكثػػر ارتباط ػان بالترحيػػؿ كاإلبعػػاد ،فسياسػػة االسػػتيطاف

تػػذىب إلػػى مػػؿء المسػػتكطنيف فػػي المنػػاطؽ ذات الكثافػػة السػػكانية المختمفػػة ،فض ػالن عػػف ترحيػػؿ بعػػض
السػػكاف لمنػػاطؽ أخ ػرل .لػػذا ارتأيػػت تخصػػيص ىػػذا المبحػػث لرصػػد كتحديػػد أىػػـ اآلثػػار كاالنعكاسػػات
الخطرة التي يخمفيا االستيطاف باعتباره مػف أىػـ الكسػائؿ التػي تػؤدم إلػى الرحيػؿ ،ذلػؾ ألف نقػؿ سػكاف

دكلة االحتالؿ كاقامة المستكطنات عمى أراضي السكاف المدنييف يؤدم إلػى مزاحمػة ىػؤالء المسػتكطنيف
لكسػػائؿ عيشػػيـ كمقػػدراتيـ كأ ارضػػييـ كبالتػػالي دفعيػػـ لمنػػزكح ،األمػػر الػػذم يػػدعكنا لمتعػػرؼ عمػػى الكضػػع

القانكني لممستكطنات كما تقرره قكاعد القانكف الدكلي لممحتؿ مف سمطات في األراضي المحتمة كمػا إذا

كانػػت ىػػذه السػػمطات تخكلػػو الحػػؽ فػػي إقامػػة المسػػتكطنات رغػػـ مػػا تنطػػكم عميػػو مثػػؿ ىػػذه العمميػػة مػػف
تغيير لألكضاع الديمكغرافية كاالجتماعية كاالقتصادية كالعمرانية لألراضي المحتمة.

كبناء عميو تـ تقسيـ ىذا المبحث إلى مطمبيف أعرض فػي األكؿ الطبيعػة القانكنيػة إلقامػة دكلػة
ن
االحتالؿ لممستكطنات كنقؿ سكانيا لأل ارضػي المحتمػة ،ثػـ أتنػاكؿ فػي الثػاني عالقػة إقامػة المسػتكطنات
بجريمة اإلبعاد
المطمب األول

الطبيعة القانونية إلقامة دولة االحتالل لممستوطنات ونقل سكانها لأل راضي المحتمة
عالجػت الئحػػة الىػػام الممحقػػة باتفاقيػػة الىػام الرابعػػة لعػػاـ 1907ـ كالخاصػػة بقػكانيف كأعػراؼ

الحرب البرية كاتفاقية جنيؼ الخاصػة بحمايػة المػدنييف كقػت الحػرب المكقعػة فػي 12أغسػطس 1949ـ
مكضكع االحتالؿ الحربي ،كأكضحت السمطات التي يتمتع بيا القائـ بأعمػاؿ االحػتالؿ كالكاجبػات التػي

تمقى عمى عاتؽ األشخاص الذيف يكجدكف فكؽ اإلقميـ الخاضع لالحتالؿ ( ،)1كقد عرفت اتفاقية الىام
الرابعػػة الخاصػػة ب ػاحتراـ ق ػكانيف كأع ػراؼ الحػػرب البريػػة لعػػاـ  1907االحػػتالؿ عمػػى أنػػو" تعتبػػر أرض
الدكلػة محتمػػة حػػيف تكػكف تحػػت السػػمطة الفعميػػة لجػيش العػػدك ،كال يشػػمؿ االحػتالؿ سػػكل األ ارضػػي التػػي
يمكف أف تمارس فييا ىذه السمطة بعد قياميا" (.)2

( )1صالح الديف عامر ،مرجع سابؽ ،ص.15
( )2المادة  42مف الئحة الىام المتعمقة بقكانيف كأعراؼ الحرب البرية لعاـ .1907
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يتضح مف ىذا التعريؼ أنو البد مف كجكب تكافر عناصر معينة لمقكؿ بقياـ حالة االحتالؿ كىي:
 قياـ حالة حرب أك نزاع مسمح بيف قكات دكلتيف كاحتالؿ إحداىما إلقميـ الدكلة األخرل أك جزءمنو.
 قيػػاـ حالػػة فعميػػة مؤقتػػة تحتػػؿ فييػػا ق ػكات مسػػمحة أجنبيػػة أ ارضػػي دكلػػة أخػػرل كتضػػعيا تحػػتسيطرتيا ،فاالحتالؿ الحربي ليس مرك انز قانكنيان كانما ىك حالة كاقعية.

 يجػػب أف تػػتـ حالػػة سػػيطرة فعميػػة مػػف قبػػؿ قػػكات االحػػتالؿ ،كتكػػكف الدكلػػة قػػد أخضػػعت اإلقمػػيـالمحتؿ لسيطرتيا العسكرية (.)1

ك بالرغـ مف أف االحتالؿ الحربي يمثؿ مرك انز كاقعيػان بأنػو ال يػؤدم إلػى نقػؿ السػيادة مػف الدكلػة

صاحبة السيادة الشرعية عمى اإلقميـ إلي الدكلة القائمة باالحتالؿ ،فالسيادة مرتبطة بكجكد سكاف األمػة

كلكنيا سيادة مؤقتة ال تجرم عمييا ممارسػة عمميػة ليػا بفعػؿ قيػاـ سػمطة فعميػة فػي اإلقمػيـ المحتػؿ كمػع

ذلؾ يمنح قانكف االحػتالؿ الحربػي سػمطات مؤقتػة كمحػدكدة لدكلػة االحػتالؿ مػف أجػؿ تمكينيػا مػف إدارة
اإلقميـ الخاضع لالحتالؿ (.)2

وه ذ ا السذذمطات هذذي كالتذذالي :فيمػػا يتعمػػؽ باختصػػاص القػػائـ بػػإدارة اإلقمػػيـ المحتػػؿ أكضػػحت
الئحة الىام ما ىي المبادئ األساسية التي تحكـ احتالؿ قػكة محاربػة إلقمػيـ مػا كنصػت عمػى مػا يمػي:

"إذا انتقمػػت سػػمطة القػػكة الشػػرعية بصػػكرة فعمي ػة إلػػي يػػد قػػكة االحػػتالؿ ،يتعػػيف عمػػى ىػػذه األخي ػرة قػػدر
اإلمكػػاف تحقيػػؽ األمػػف كالنظػػاـ العػػاـ كضػػمانو مػػع احت ػراـ الق ػكانيف السػػارية فػػي الػػبالد ،إال فػػي حػػاالت

الض ػػركرة القصػػػكل التػ ػػي تحػػػكؿ دكف ذلػ ػػؾ"

()3

كيؤكػػػد الفقػػػو القػ ػػانكني ال ػػدكلي عمػػػى أنػػػو يجػػػب تفسػػػير

اختصاصػػات السػػمطة القائمػػة بػػاالحتالؿ فيمػػا يتعمػػؽ بػػإدارة اإلقمػػيـ الخاضػػع لالحػػتالؿ الحربػػي تفسػػي انر
ضيقان ،ألف السماح بتفسير ىذه االختصاصات تفسي انر كاسعان يفتح البػاب عمػى مصػراعيو أمػاـ محػاكالت

السػػمطات القائمػػة بػػاالحتالؿ الحربػػي لمتيػػرب مػػف االلت ازمػػات التػػي يمقييػػا عميػػو قػػانكف االحػتالؿ الحربػػي،

( )1عبد الرحمف أبك النصر ،اتفاقية جنيؼ الرابعة لحماية المدنييف لعاـ  1949كتطبيقيا عمي األراضي الفمسطينية
المحتمة ،مرجع سابؽ ،ص.368
( )2تيسير النابمسي ،االحتالؿ اإلسرائيمي لألراضي العربية دراسة لكاقع االحتالؿ اإلسرائيمي في ضكء القانكف الدكلي

العاـ ،الطبعة الثانية ،مركز األبحاث ،منظمة التحرير الفمسطينية ،بدكف سنة نشر ،ص.85
( )3المادة  43مف الئحة الىام المتعمقة بقكانيف كأعراؼ الحرب البرية لعاـ .1907
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كىذا ينسجـ مع الطبيعػة االسػتثنائية الختصاصػات السػمطة المحتمػة فاالسػتثناء ال يجػكز التكسػع فيػو أك

القياس عميو (.)1

ك فيمػػا يخػػص حمايػػة الممتمكػػات العامػػة فػػي اإلقمػػيـ الخاضػػع لالحػػتالؿ كضػػعت الئحػػة الىػػام

القكاع ػػد الخاص ػػة ب ػػالمنقكالت حي ػػث أش ػػارت إل ػػي أن ػػو " ال يج ػػكز لقػ ػكات االح ػػتالؿ أف تس ػػتكلي إال عم ػػى

الممتمكات النقدية كاألمكاؿ كالقيـ المستحقة التػي تكػكف فػي حػكزة الدكلػة بصػكرة فعميػة كمخػازف األسػمحة
ككسائؿ النقؿ كالمستكدعات كالمؤف كالممتمكات المنقكلػة لمدكلػة بشػكؿ عػاـ كالتػي يمكػف أف تسػتخدـ فػي

العمميات العسكرية ( ،)2إذف فاألصؿ في عالقة القائـ باالحتالؿ بالمنقكالت العامة المممككة لمدكلػة التػي
يتعػػرض إقميميػػا لالحػػتالؿ ىػػك حظػػر االسػػتيالء عمييػػا كاباحػػة ذلػػؾ عمػػى سػػبيؿ االسػػتثناء ،كمػػا كضػػعت
الئحة الىام القاعدة العامة بشأف المباني كالعقارات كاالستثمارات الزراعية كالغابػات كالمنػاجـ المممككػة

لمدكلة في اإلقميـ المحتؿ حيث جاء بيا " ال تعتبر دكلة االحتالؿ نفسيا سكل مسئكؿ إدارم كمنتفع مف
المؤسسات كالمباني العمكمية كالغابات كاألراضي الزراعية التػي تممكيػا الدكلػة المعاديػة كالتػي تكجػد فػي
البمد الكاقع تحت االحتالؿ كينبغي عمييا صيانة باطف ىذه الممتمكات كادارتيا كفقا لقكاعد االنتفاع (.)3

أمػػا بخصػػكص الممتمك ػات الخاصػػة فػػي اإلقمػػيـ الخاضػػع لالحػػتالؿ فػػال يجػػكز لمقػػائـ بػػاالحتالؿ

االستيالء عمى الممتمكات الخاصة كيجب عميو احتراميا كحمايتيػا سػكاء أكانػت منقكلػة أك عقاريػة ،كقػد

نصػػت المػػادة  46مػػف الئحػػة الىػػام عمػػى أنػػو "ينبغػػي احت ػراـ شػػرؼ األس ػرة كحقكقيػػا كحيػػاة األشػػخاص
كالممكية الخاصة ككذلؾ المعتقدات كالشعائر الدينيػة ال تجػكز مصػادرة الممكيػة الخاصػة" كقضػت المػادة
 47مف الئحة الىام بحظر أعماؿ السمب حظ انر تامان بالنسبة لكافة الممتمكات عمى اإلقميـ المحتؿ.

كم ػػا قي ػػدت اتفاقي ػػة جني ػػؼ الرابع ػػة لع ػػاـ 1949ـ م ػػف ص ػػالحيات كس ػػمطات االح ػػتالؿ كخاص ػػة

المتعمقة بسكاف اإلقميـ الخاضػع لالحػتالؿ حيػث حظػرت النقػؿ الجبػرم الجمػاعي أك الفػردم لألشػخاص

المحميػػيف أك نفػػييـ مػػف األ ارضػػي المحتمػػة إلػػى أ ارضػػي دكؿ االحػػتالؿ أك إلػػى أ ارضػػي أم دكؿ أخػػرل،

محتمػػة أك غيػػر محتمػػة أيػان كػػاف دكاعيػػو ،كمػػا حظػػرت عمػػى دكلػػة االحػػتالؿ أف ترحػػؿ أك تنقػػؿ جػػزءان مػػف

سػػكانيا الم ػدنيف إلػػي األ ارضػػي التػػي تحتميػػا ( .)4كقػػد أكػػد ىػػذا الحظػػر البركتككػػكؿ اإلضػػافي األكؿ لعػػاـ
1977ـ ،حيث اعتبر جممة مف األفعاؿ بمثابة انتياكات جسيمة ليذا البركتككػكؿ إذا اقترفػت عػف عمػد
( )1صالح الديف عامر ،مرجع سابؽ ،ص.17
( )2المادة  53فقرة  1مف الئحة الىام المتعمقة بقكانيف كأعراؼ الحرب البرية لعاـ 1907ـ.
( )3المادة  55مف الئحة الىام المتعمقة بقكانيف كأعراؼ الحرب البرية لعاـ 1907ـ.
( )4المادة  49مف اتفاقية جنيؼ الرابعة لعاـ 1949ـ.
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مخالفة لالتفاقيات أك البركتكككؿ كمنيا قياـ دكلة االحػتالؿ بنقػؿ بعػض سػكانيا المػدنييف إلػى األ ارضػي

التػػي تحتميػػا أك ترحيػػؿ أك نقػػؿ كػػؿ أك بعػػض سػػكاف األ ارضػػي المحتمػػة داخػػؿ نطػػاؽ تمػػؾ األ ارضػػي أك
خارجيا مخالفة لممادة  49مف اتفاقية جنيؼ الرابعة

()1

بينما اعتبرت الفقرة الخامسة مف المادة  85مػف

البركتكككؿ اإلضافي األكؿ أف ىذه االنتياكات تعد بمثابة جرائـ حرب.

كبتطبيػؽ قكاعػد القػانكف الػدكلي عمػى إقامػة المسػتكطنات اإلسػرائيمية فػي األ ارضػي المحتمػة نجػد
أنيا تنطكم عمى تجاكز فادح لسمطات القائـ بػاالحتالؿ كاخػالؿ جسػيـ بمقتضػيات الت ازمػو بػإدارة اإلقمػيـ
الخاضع لالحتالؿ ،فإذا كانت االختصاصات التي يخكليا قانكف االحتالؿ الحربي لممحتؿ تنحصر فػي
ت ػ ػػأميف إدارة اإلقم ػ ػػيـ الخاض ػ ػػع لالح ػ ػػتالؿ ،كض ػ ػػماف حس ػ ػػف النظ ػ ػػاـ في ػ ػػو ،ف ػ ػػال يمك ػ ػػف أف تك ػ ػػكف إقام ػ ػػة

المسػػتكطنات داخمػػة فػػي إطػػار المفيػػكـ ألنيػػا تتجػػاكز اإلدارة إلػػى خمػػؽ كاقػػع جديػػد فػػي اإلقمػػيـ الخاضػػع

لالح ػػتالؿ ،كم ػػا أني ػػا ال يمك ػػف أف تك ػػكف م ػػف مكجب ػػات حس ػػف النظ ػػاـ فيي ػػا ب ػػؿ إف س ػػمطة إسػ ػرائيؿ ف ػػي
األ ارضػػي الفمسػػطينية المحتمػػة ىػػي سػػمطة كاقعيػػة كمؤقتػػة ال يمكػػف السػػماح فػػي إطارىػػا إلس ػرائيؿ بإنشػػاء

مسػػتكطنات كجمػػب سػػكاف مػػف غيػػر سػكاف اإلقمػػيـ األصػػمييف لإلقامػػة بػػو ،ألف القػػائـ بػػاالحتالؿ فػػي ىػػذه
الحال ػػة ال يباش ػػر أعم ػػاؿ اإلدارة المؤقت ػػة كانم ػػا يم ػػارس س ػػمطة م ػػف س ػػمطات الدكلػ ػة ذات الس ػػيادة عم ػػى
اإلقميـ

()2

كىك األمػر الػذم يعنػي أنػو يغتصػب سػمطة ال يقرىػا لػو القػانكف الػدكلي الػذم قضػي عمػى حػؽ

الدكلة المطمؽ في شف الحرب كتحريـ حرب العدكاف كبالتالي عدـ مشركعية االحتالؿ الحربي في إطار

القانكف الدكلي المعاصر (.)3

ك بمػػا أف اسػػتعماؿ األرض كلػػيس ممكيتيػػا ىػػك مػػا يػػدخؿ ضػػمف صػػالحيات القػػائـ بػػاالحتالؿ
الحربي كألغراض جيش االحتالؿ فقط ،فإف إقامة المستكطنات اإلسرائيمية في األراضي العربية المحتمة
ىك عمؿ غير قانكني ،حيث تـ انتزاع ىذه األراضي مف السكاف األصمييف تحت بند المصػادرة كىػك مػا

يخػالؼ أحكػاـ المػػادة  46مػف اتفاقيػػة الىػام لعػػاـ 1907ـ ،كالمػادة  53مػػف اتفاقيػة جنيػػؼ الرابعػة لعػػاـ
1949ـ ،كعمى الرغـ مف ذلؾ فقد ادعت إسرائيؿ بأنيا تبنػي المسػتكطنات عمػى أ ارضػي مممككػة لمدكلػة

كليست مصادرة مف المكاطنيف الفمسطينييف كحتى مع التسميـ بصحة ىػذا الفػرض فػإف ذلػؾ يعتبػر خرقػان

( )1المادة  85فقرة  4أ مف البركتكككؿ اإلضافي األكؿ إلي اتفاقية جنيؼ المتعمؽ بحماية ضحايا النزاعات الدكلية
المسمحة لعاـ .1977

( )2صالح الديف عامر ،مرجع سابؽ ،ص.28
( )3انظر المادة الثانية فقرة  4مف ميثاؽ األمـ المتحدة.
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لمقػػانكف الػػدكلي العرفػػي المتمثػػؿ فػػي المػػادة  55مػػف الئحػػة الىػػام كالتػػي تعطػػي لممحتػػؿ الحػػؽ فقػط فػػي
االنتفاع بريع تمؾ األراضي أك إيجارىا كليس إقامة مستكطنات دائمة عمييا (.)1

كما تيدؼ إسرائيؿ مف كراء إقامة المستكطنات في األراضي الفمسطينية لفرض أمر كاقع جديػد

تمييدان لضميا أك ضػـ أجػزاء منيػا عمػي األقػؿ ،كىػك مػا حػدث بشػأف مدينػة القػدس كىػك مػا تأكػد بإقامػة

إسرائيؿ لمجدار الفاصؿ في األ ارضػي الفمسػطينية المحتمػة كالػذم يضػـ إلػى إسػرائيؿ مػا يعػادؿ %23.4

مف كامؿ الضفة الغربية ستشمؿ ىذه المساحة المنطقة العازلة كغالؼ القدس ،التي تصؿ مساحتو إلػى

170كػػـ ،2كمػػا تضػػـ ىػػذه المسػػاحة عش ػرات القػػرل كالبمػػدات الفمسػػطينية التػػي يسػػكنيا نحػػك  700ألػػؼ
نسػػمة ،مػػنيـ نحػػك 300ألػػؼ فػػي منطقػػة غػػالؼ القػػدس كالشػػؾ أف ىػػذا العػػدد مػػف السػػكاف كالػػذم يشػػكؿ
نحك %25مػف جممػة عػدد سػكاف الضػفة الغربيػة سيخضػع لإلجػراءات اإلسػرائيمية كيجبػرىـ عمػى العػيش

فػي حالػة مػف التمييػز العنصػرم ( ،)2كيعتبػر ىػذا الضػـ انتيػاؾ لمبػػادئ القػانكف الػدكلي المعاصػر ،الػػذم
يقكـ عمى أساس تحريـ المجكء إلي الحرب ،كقد انتيت محكمة العدؿ الدكلية إلى أف إقامة المستكطنات

كالجدار الفاصؿ في األراضي المحتمة ىي مف قبيؿ التػدابير غيػر المشػركعة كذلػؾ اسػتنادان إلػى القاعػدة

العرفية التي تقضي بمبدأ عدـ جكاز االستيالء عمى أراضي الغير بالقكة (.)3

كمػا إف إقامػػة المسػػتكطنات اإلسػرائيمية فػػي األ ارضػػي المحتمػة ينطػػكم عمػػى انتيػػاؾ خطيػػر لحػػؽ

الشػػعب الفمسػػطيني فػػي تقريػػر مصػػيره ال ػذم كفمػػو ميثػػاؽ األمػػـ المتحػػدة ،ألف جمػػب المسػػتكطنيف الجػػدد
لإلقام ػػة ف ػػي اإلقم ػػيـ ينط ػػكم عم ػػى تغيي ػػر ف ػػي الطبيع ػػة الس ػػكانية لإلقم ػػيـ كلخص ػػائص الش ػػعب ،فسياس ػػة

االستيطاف تذىب إلػى مػؿء المسػتكطنيف فػي المنػاطؽ ذات الكثافػة السػكنية المختمفػة فضػالن عػف ترحيػؿ
بعض السكاف لمناطؽ أخرل كىك ما يمكف أف يؤدم عمى المدل البعيد إلػى حرمػاف الشػعب الفمسػطيني

مف حقو في تقرير مصيره عف طريؽ تحكيمو إلى أقمية تشعر بالغربة في كطنيا األصمي كىػك مػا حػدث
بالنسبة لمسكاف العرب في دكلة إسرائيؿ كما يحدث اآلف في القدس (.)4

ك تتعػػارض المسػػتكطنات مػػع قكاعػػد القػػانكف الػػدكلي لحقػػكؽ اإلنسػػاف التػػي تؤكػػد عمػػى ضػػركرة

حماية حقكؽ اإلنساف ،كغنى عف البياف ما ترتكبو إسرائيؿ مف انتياكات بشعة ألبسط مبػادئ اإلنسػانية

( )1مكسى المقدسي الدكيؾ ،المستكطنات اإلسرائيمية في األراضي العربية المحتمة كقكاعد القانكف الدكلي المعاصر،
الطبعة الثانية ،دار الفكر ،القدس ،2011 ،ص 407كما بعدىا.
( )2نكاؼ الزكر ،مرجع سابؽ ،ص.914

( )3خيرم يكسؼ مريكب ،مرجع سابؽ ،ص.542
( )4صالح الديف عامر ،مرجع سابؽ ،ص 33كما بعدىا.
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مػػف حرمػػاف اإلنسػػاف مػػف أرضػػو كمسػػكنو كاجبػػاره عمػػى تغييػر مكطنػػو بيػػدـ المنػػازؿ كالمنشػػآت كمصػػادرة

الممتمكات إلقامة المستكطنات عمييا كالتي تمثؿ خركجان عمى المبادئ األساسية لحقكؽ اإلنساف الػكاردة
فػػي اتفاقيػػة جنيػػؼ الرابعػػة لحمايػػة المػػدنيف لعػػاـ 1949ـ ،كفػػي اإلعػػالف العػػالمي لحقػػكؽ اإلنسػػاف كفػػي
العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية (.)1

ك أخي ػ انر فػػإف السياسػػات اإلس ػرائيمية الخاصػػة ببنػػاء المسػػتكطنات فػػي األ ارضػػي العربيػػة المحتمػػة

تضرب عرض الحائط بعدد كبير مف ق اررات الجمعية العامة لألمـ المتحدة كمجمس األمف ،حيث تشػير

القػ ػ اررات كالتكص ػػيات الص ػػادرة عنيم ػػا إل ػػى اتف ػػاؽ أغمبي ػػة أعض ػػاء المنظم ػػة الدكلي ػػة عم ػػى إدان ػػة سياس ػػة
االستيطاف في األراضي العربية المحتمة ،كاف كانت قد تباينت ليجة تمؾ الق اررات كالتكصيات مف حيث

حػػدتيا ،كمػػف أىػػـ تمػػؾ الق ػ اررات الق ػرار رقػػـ  465الص ػادر عػػف مجمػػس األمػػف الػػذم طالػػب فيػػو إس ػرائيؿ
بتفكيػؾ المسػتكطنات القائمػة كالتكقػؼ عػف التخطػيط لممسػتكطنات كبنائيػا فػي األ ارضػي العربيػة المحتمػة

بما فييا القدس (.)2

المطمب الثاني

عالقة إقامة المستوطنات بجريمة اإلبعاد
سػػبؽ أف أشػػرت إلػػى أف الػػركف المػػادم لجريمػػة اإلبعػػاد ال يقتصػػر عمػػى اسػػتخداـ القسػػر المػػادم
كالقكة المباشرة ،فقد يتـ عف طريؽ التيديد المباشر باستخداـ القكة أك عف طريؽ خمؽ ظركؼ تستعصي

معيػػا الحيػػاة ممػػا يػػدفع السػػكاف عمػػى الرحيػػؿ كتشػػكؿ المسػػتكطنات دك انر بػػار انز كميم ػان فػػي حم ػؿ السػػكاف

األص ػػمييف عم ػػى اليجػ ػرة سػ ػكاء الترغيبي ػػة أك القسػ ػرية ،لم ػػا تترك ػػو م ػػف آث ػػار بعي ػػدة الم ػػدل عم ػػى الس ػػكاف

اقتصاديان كاجتماعيان كسكانيان.
ك بالتطبيؽ عمى المستكطنات اإلسرائيمية المقامة في األراضي الفمسطينية المحتمة نجد أنيػا قػد
ألحقػػت بالشػػعب الفمسػػطيني أض ػ ار انر مػػدمرة امتػػد نطاقيػػا كأثرىػػا السػػمبي ليشػػمؿ كافػػة جكانػػب الحيػػاة ،فقػػد

دم ػ ػػرت المس ػ ػػتكطنات القط ػ ػػاع الز ارع ػ ػػي الفمس ػ ػػطيني م ػ ػػف خ ػ ػػالؿ االس ػ ػػتيالء عم ػ ػػى أ ارض ػ ػػي المػ ػ ػكاطنيف
الفمسطينييف كمصادرتيا إلقامة المستكطنات عمييا كما ترتب عمى ذلؾ مف تقميص المساحات الزراعيػة

( )1صالح الديف عامر ،مرجع سابؽ ،ص .36

( )2مؤسسة الدراسات الفمسطينية ،ق اررات األمـ المتحدة بشأف فمسطيف كالصراع العربي – اإلسرائيمي ،المجمد الثاني
( )1981-1975الطبعة األكلي ،بيركت ،1994 ،ص.281
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المتاح ػػة لمق ػػرل العربي ػػة م ػػف أج ػػؿ نمكى ػػا الس ػػكاني

()1

كبالت ػػالي انخفض ػػت نس ػػبة الع ػػامميف ف ػػي القط ػػاع

الز ارعػي ،ىػذا فضػالن عػف حرمػاف المػزارعيف الفمسػطينييف مػف ز ارعػة مسػاحة شاسػعة مػف أ ارضػييـ نظػ انر
الستخداـ السمطات اإلسرائيمية ليذه األراضي في شؽ طرؽ كاسعة لتصؿ ىذه المستكطنات بعضيا مػع

الػبعض اآلخػر ،حيػث رأت سػػمطات االحػتالؿ اإلسػرائيمي ضػركرة تجنيػػب المسػتكطنيف اسػتعماؿ شػػبكات
الطػػرؽ المحميػػة مػػف خػػالؿ شػػقيا لعش ػرات الطػػرؽ الخارجيػػة الرابطػػة بػػيف المسػػتكطنات ببعضػػيا الػػبعض

كأيضػػا فيمػػا بينيػػا كالمػػدف اإلس ػرائيمية القريبػػة منيػػا ،ممػػا ترتػػب عميػػو إتػػالؼ كتػػدمير مئػػات اآلالؼ مػػف

الدكنمات الزراعية ،كتدمير مئات المنازؿ كالحاؽ خسائر فادحة لممػكاطنيف الفمسػطينييف ممػا دفعيػـ إلػى

اليجرة لمخارج سعيان كراء الرزؽ حيث تمثؿ الزراعة األداة اإلنتاجية الرئيسة ليـ (.)2

كما إف إقامػة المسػتكطنات اإلسػرائيمية عمػى األ ارضػي المحتمػة يمثػؿ تحػدم لمشػاعر المػكاطنيف

الفمسطينييف ،حيث أف المستكطنات أقيمت عمى أراضي عربية سمبت مػف أصػحابيا بحجػج شػتي ،منيػا
ق ػ اررات األمػػف كاقامػػة المشػػاريع العامػػة ،لػػذا يػػرم المكاطنػػكف الفمسػػطينيكف فػػي المسػػتكطنيف اإلس ػرائيمييف
صػػكرة مجسػػدة لممصكصػػيو ،فػػال يكجػػد عالقػػة متبادلػػة بػػيف الم ػكاطنيف الفمسػػطينييف كالمسػػتكطنيف الييػػكد
بخػػالؼ العمػػاؿ العػػرب الػػذيف يقكمػػكف بأعمػػاؿ البنػػاء داخػػؿ المسػػتكطنات أك العمػػاؿ الػػذيف يعممػػكف فػػي

المصانع المقامة في المستكطنات الصناعية (.)3

كما أف سياسة االسػتيطاف اإلسػرائيمية فػي األ ارضػي العربيػة المحتمػة تيػدؼ إلػى تغييػر التركيػب
السػكاني لأل ارضػػي العربيػػة لمصػمحتيا السياسػػية كذلػػؾ مػف خػػالؿ الكصػكؿ إلػي تحقيػػؽ التػكازف السػػكاني
عمى المدل البعيد بيف المكاطنيف الفمسطينييف كالمستكطنيف الييكد لذا عممت إسرائيؿ بكافة الطرؽ عمى

طػػرد الفمسػػطينييف كزيػػادة المسػػتكطنيف الييػػكد س ػكاء عػػف طريػػؽ نقػػؿ مجمكعػػات مػػف سػػكانيا مػػف داخػػؿ

إس ػػرائيؿ أك م ػػف خ ػػالؿ العم ػػؿ عم ػػى جم ػػب عشػ ػرات األل ػػكؼ م ػػف الميجػ ػريف م ػػف مختم ػػؼ أنح ػػاء الع ػػالـ
كتشجعييـ عمى استيطاف األراضي المحتمة (.)4

( )1مكسى القدسي الدكيؾ ،المستكطنات اإلسرائيمية في األراضي العربية المحتمة كقكاعد القانكف الدكلي المعاصر،

مرجع سابؽ ،ص.132

( )2ناصر الريس ،المستكطنات اإلسرائيمية في ضكء القانكف الدكلي اإلنساني ،مؤسسة الحؽ ،راـ اهلل،1999 ،
ص.50
( )3مكسى المقدسي الدكيؾ ،المستكطنات اإلسرائيمية في األراضي العربية المحتمة كقكاعد القانكف الدكلي المعاصر،

مرجع سابؽ ،ص.135

( )4المرجع السابؽ ،ص.139
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كقد برعت الحركة الصييكنية كالمسؤكلكف في دائرة اليجرة الصييكنية فػي ابتكػار الكسػائؿ التػي

تغػػرم أك تجبػػر الييػػكد عمػػى اليجػرة الصػػييكنية ،فمػػف أىػػـ كسػػائؿ الترغيػػب تػػكفير السػػكف كفػػرص العمػػؿ
كاسػتقداـ األيتػػاـ الييػػكد مػػف الخػػارج كعػػائالتيـ المعدكمػػة كاسػػتقداـ الطػػالب عػػف طريػػؽ تقػػديـ التسػػييالت

فػػي الجامعػػات اإلس ػرائيمية ،كأمػػا كسػػائؿ الترىيػػبي تمخػػص فػػي اعتمػػاد الحركػػة الصػػييكنية عمػػى عمميػػات
التفجير الدمكية اإلرىابية التي أجبرت مئات اآلالؼ مف الييكد عمى اليجرة إلى أراضي فمسطيف ،كلعؿ

إلقاء القنابؿ عمى محالت الييكد في العػراؽ عػاـ1950ـ خيػر شػاىد عمػى ذلػؾ ،ككػذلؾ اعتمػاد أسػمكب

التحريض كالتخريب مف الككارث الالسامية التي قد تمحؽ بالييكد (.)1

كقػػد تعمػػدت سػػمطات االحػػتالؿ اإلسػرائيمي كضػػع مسػػتكطنات كتجمعػػات سػػكانيا المػػدنييف عمػػى

م ػػداخؿ كح ػ ػدكد المن ػػاطؽ الفمسػ ػػطينية ،مم ػػا أدل إلػ ػػى محاصػ ػرة ى ػػذه المن ػػاطؽ كالحيمكل ػػة دكف تطكرىػػػا
كاتسػػاعيا رغػػـ مػػا تشػػيده مػػف ت ازيػػد ديمغ ارفػػي ،كترتػػب عمػػى سياسػة خنػػؽ المػػدف كالتجمعػػات الفمسػػطينية
كمحاصرتيا بالمستكطنات ككضع سكانيا كأصحابيا الشرعييف مف أبناء الشعب الفمسطيني فػي ظػركؼ

معيشػػية صػػعبة كقاسػػية إلػػى رحيػػؿ العديػػد مػػف العػػائالت الفمسػػطينية عنيػا لمػػتخمص مػػف كطػػأة الضػػغكط
كالمعاناة التي نجمت عف محاصرة كتطكيؽ أماكف سكانيـ (.)2

ك اتجيػت إسػرائيؿ إلػى تأسػيس المعػػازؿ التػي تقػكـ عمػى فكػرة قطػػع التكاصػؿ بػيف منػاطؽ سػػكف

الفمسػػطينييف ،فػػتـ تحكيػػؿ الضػػفة الغربيػػة إلػػى كانتكنػػات ممزقػػة مفصػكلة بعضػػيا عػػف بعػػض كال تربطيػػا
سػػكل مم ػرات محػػدكدة تحػػيط بيػػا مػػف كػػؿ جانػػب المسػػتكطنات كالثكنػػات العسػػكرية لمجػػيش اإلس ػرائيمي
بحيث ال يستطيع الفمسطينيكف التحرؾ بحرية داخؿ األراضي المحتمة (.)3

كما أدم االستيطاف اإلسرائيمي إلى انتياؾ أىـ حقكؽ اإلنساف أال كىك حؽ اإلنساف فػي حرمػة

حيات ػػو كس ػػالمتو الشخص ػػية ،كيتض ػػح عمميػ ػان مث ػػؿ ى ػػذا االنتي ػػاؾ ف ػػي سمس ػػمة االعت ػػداءات الت ػػي يش ػػنيا

المسػتكطنيف بحػؽ أبنػاء الشػعب الفمسػطيني مػف خػالؿ أعمػاؿ العنػؼ كاالعتػداء المباشػر عمػى ممتمكػػات
كأركاح الس ػػكاف كالت ػػي تمق ػػي كام ػػؿ التغطي ػػة كالحماي ػػة م ػػف قب ػػؿ قػ ػكات الج ػػيش اإلسػ ػرائيمي ،كترج ػػع ى ػػذه

االعتػداءات كدكافعيػا لخمفيػات دينيػػة مرتبطػة بنظػرة المسػتكطنيف الدينيػػة لأل ارضػي الفمسػطينية باعتبارىػػا

( )1نكاؼ الزكر ،مرجع سابؽ ،ص.351
( )2ناصر الريس ،مرجع سابؽ ،ص.42

( )3عبد الكىاب المسيرم ،مرجع سابؽ ،ص.62
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حقػػا خالصػان كمقدسػان لمييػػكد ،كمػػف ثػػـ ال يجػػكز أف يشػػكب مػػف نقائيػػا كقدسػػيتيا كجػػكد العػػرب عمييػػا ،لػػذا
طرح شعار أرض بال شعب كىك ما يجعؿ طرد الفمسطينييف أم ار حتميان (.)1

نخمص مف العرض السابؽ إلى أف االستيطاف اإلسرائيمي في األراضي الفمسطينية المحتمة كاف

العامؿ األبرز لػدفع المػكاطنيف لمرحيػؿ حيػث نجػـ عػف فقػداف اآلالؼ مػف أبنػاء الشػعب الفمسػطيني ألداة
اإلنتاج الرئيسة ،إضافة لالكتظاظ كضيؽ المناطؽ العمرانية إلى ىجػرة الفمسػطينييف كذلػؾ لغايػة البحػث
ع ػػف أم ػػاكف بديم ػػة لمعم ػػؿ كالس ػػكف كاإلقام ػػة لفق ػػدانيـ ممكي ػػاتيـ كأم ػػاكف س ػػكانيـ جػػراء أعم ػػاؿ المص ػػادرة

كاالسػػتيالء ،كلػػـ يقػػؼ األمػػر عنػػد ىػػذا الحػػد بػػؿ أدم جمػػب الميػػاجريف الييػػكد كتػػكطينيـ ف ػي األ ارضػػي
الفمسػػطينية المحتمػػة إلػػى خمػػؽ معانػػاة جديػػدة لمسػػكاف الفمسػػطينييف ج ػراء تعرضػػيـ الػػدائـ ألعمػػاؿ العنػػؼ
كحمػػالت اإلرى ػاب المػػنظـ م ػػف قبػػؿ المسػػتكطنيف كذل ػػؾ إلرغػػاميـ عمػػى المغ ػػادرة كالرحيػػؿ ،كمػػا قي ػػدت
المستكطنات حرية األفراد في التنقؿ نظ ار لكجكد الحكاجز العسكرية عمى الطرؽ المؤدية لممستكطنات .

( )1ناصر الريس ،مرجع سابؽ ،ص 46كما بعدىا.
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المبحث الثالث
الركن المعنوي لجريمة اإلبعاد
ال يكفي لقياـ الجريمة مف الناحية القانكنية ارتكاب فعػؿ غيػر مشػركع كانمػا يمػزـ أف يكػكف ذلػؾ
صػػاد انر عػػف إرادة آثمػػة ىػػي جػػكىر الخطػػأ الػػذم ىػػك أسػػاس المسػػؤكلية الجنائيػػة فػػي العصػػر الحػػديث،
فالركف المعنكم لمجريمة قكامػو عالقػة نفسػية تػربط بػيف ماديػات الجريمػة كشخصػية الجػاني كجػكىر ىػذه

العالقػة ىػػك اإلرادة كىػػذه العالقػة محػػؿ لمػػكـ القػانكف

()1

كاذا كػػاف جػػكىر الػػركف المعنػػكم ىػػك اإلرادة ،فإنػػو

يجػػب أف نضػػيؼ إلػػى ذلػػؾ أف اإلرادة يجػػب أف تت ػكافر فييػػا شػػركط معينػػة حتػػى تكػػكف جػػديرة باعتبػػار

القانكف ليا كىي أف تككف إرادة مميزة كمدركة كأف يككف ليا حرية االختيار (.)2

بناء عميو تػـ تقسػيـ ىػذا المبحػث إلػى مطمبػيف أعػرض فػي األكؿ القصػد الجنػائي فػي جريمػة
ك ن
اإلبعاد كأعرض في الثاني الطبيعة القانكنية إلرادة المبعد.
المطمب األول

القصد الجنائي في جريمة اإلبعاد
القصد الجنػائي ىػك عمػـ مرتكػب الفعػؿ بتػكافر عناصػر الجريمػة كاتجػاه إرادتػو إلػى ارتكػاب ذلػؾ
الفعؿ كالػى إحػداث النتيجػة اإلجراميػة التػي تفترضػيا ىػذه الجريمػة كيتضػح مػف ىػذا التعريػؼ أف القصػد
الجنائي يقكـ عمى عنصريف ىما العمـ كاإلرادة كيعد العمـ مرحمة لتككيف اإلرادة ،فال إرادة بغير عمـ ألف
اإلرادة قكة نفسية أك نشاط نفسي ال يكجييا صاحبيا إلى كاقعة إال إذا عمـ بيا (.)3

ك عمي ػػو ينبغ ػػي الس ػػتيفاء ال ػػركف المعن ػػكم لإلبع ػػاد أك النق ػػؿ القس ػػرم ،أف يك ػػكف مرتك ػػب جريم ػػة

اإلبعاد عالمان بما ينطكم عميو فعمو مف إكراه مف شأنو أف يؤدم في سياؽ السػير العػادم لألحػداث إلػى

انتقػػاؿ الشػػخص أك األشػػخاص مػػف أم مجمكعػػة مػػف السػػكاف المػػدنييف مػػف المكػػاف الػػذم يكجػػدكف فيػػو
بصػػكرة مشػػركعة س ػكاء أكػػاف انتقػػاليـ خػػارج الػػبالد أـ داخميػػا ،كال يعػػد إثبػػات ىػػذا العمػػـ أم ػ ار سػػيال مػػف

الناحيػػة العمميػ ػة حيػػث تمع ػػب أمػػكر عدي ػػدة كػػاإلعالـ كالتربي ػػة كالثقافػػات المكركث ػػة دك ار ميم ػان ف ػػي تكلي ػػد
القناعة بالكجكد الشرعي أك غيػر الشػرعي ألم مجمكعػة مػف السػكاف المػدنييف كلقػد أظيػرت الكقػائع فػي
( )1محمد عبد المنعـ عبد الغني ،مرجع سابؽ ،ص.247

( )2محمكد نجيب حسني ،مرجع سابؽ ،ص 131كما بعدىا.
( )3ساىر إب ارىيـ الكليد ،مرجع سابؽ ،ص.363
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ككسػػكفك عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ تكلػػد قناعػػة تامػػة لػػدم مرتكبػػي ج ػرائـ اإلبعػػاد كالنقػػؿ القسػػرم مػػف الق ػكات
الصربية بعدـ شرعية كجكد األقمية األلبانية عمى ىذا اإلقميـ (.)1

لػػذلؾ يتطمػػب أف يكػػكف الجػػاني ممم ػان بػػالظركؼ التػػي تبػػرر مشػػركعية كجػػكد المجنػػي عمػػييـ فػػي

األماكف التي يجرم ترحيميـ منيا أك نقميـ عنيا قس انر ،كىذا ما يسػمي بشػرعية الكجػكد ،بمعنػي أنػو لكػي
تقػػكـ جريمػػة اإلبعػػاد أك النقػػؿ القسػػرم لمسػػكاف المػػدنييف يجػػب أف تػػتـ فػػي حػػؽ أشػػخاص مقيمػػيف بصػػفة

مشػػركعة ،كعمػػى ذلػػؾ لػػك كػػاف اإلبعػػاد قػػد كرد عمػػى أشػػخاص مقيمػػيف بصػػفة غيػػر مشػػركعة فػػال تقػػكـ

الجريمػػة فػػي حػػؽ األشػػخاص القػػائميف عمػػى عمميػػة النقػػؿ ،لػػذلؾ ال يعػػد مشػػركعان قيػػاـ سػػمطات االحػػتالؿ
اإلس ػرائيمي بترحيػػؿ السػػكاف المػػدنييف قس ػ انر خػػارج فمسػػطيف المحتمػػة أك مػػف منطقػػة إلػػى أخػػرل ،كمػػا فػػي

ح ػػاالت ترحي ػػؿ الس ػػكاف الم ػػدنييف م ػػف الض ػػفة الغربي ػػة إل ػػى قط ػػاع غػ ػزة ،ألن ػػو إجػ ػراء ي ػػرد عم ػػى الس ػػكاف
األصمييف كىـ الشعب الفمسطيني صاحب األرض (.)2

كعميو فعمـ الجاني بمشركعية البقاء لممجني عمييـ في أرضيـ التي نقمكا منيا ىك مف عناصػر

العمػػـ فػػي القصػػد الجنػػائي العػػاـ ،كيعػػد ىػػذا العمػػـ بمثابػػة الباعػػث عمػػى الجريمػػة أك يمثػػؿ القصػػد الجنػػائي
الخػػاص متػػى انتػػكم الجػػاني أف يكػػكف طػػرد المجنػػي عمػػييـ كتػػرحيميـ مػػف أرضػػيـ رغػػـ عممػػو بالصػػفة
المشركعة لبقائيـ ،بمعني أف يككف عمـ الجاني بالصفة المشركعة لبقاء المجني عمييـ فػي أرضػيـ ىػك

الباعػػث الػػدافع لمجػػاني نحػػك ترحيػػؿ المجنػػي عمػػييـ ،كبػػذلؾ يت ػكافر القصػػد الجنػػائي الخػػاص فػػي جريمػػة
إبعاد السكاف أك نقميـ قسريا .لذا يرل جانب مػف الفقػو الجنػائي أف جريمػة اإلبعػاد تتطمػب قصػدان خاصػان

إلػػى جانػػب القصػػد العػػاـ ،فالقصػػد العػػاـ يتطمػػب العمػػـ كاإلرادة ،فيجػػب أف يعمػػـ الجػػاني أف فعمػػو ينطػػكم
عمى اعتداء جسيـ عمػى حقػكؽ اإلنسػاف ككػذلؾ يجػب أف تكػكف غايتػو أم الباعػث عمػى الجريمػة ،كىػذا
ىك القصد الخاص ىك النيؿ مف الحقكؽ األساسية لجماعة بعينيا (.)3
المطمب الثاني

الطبيعة القانونية إلرادة المبعد في جريمة اإلبعاد
قد تحدث جريمة اإلبعاد أحيانان نتيجة اتفاؽ بيف السػمطة القائمػة بػاالحتالؿ كالشػخص المعػرض

لإلبعػػاد كمثػػاؿ ذلػػؾ االتفاقيػػات التػػي ت ػتـ بػػيف األسػػرل الفمسػػطينييف ممػػف ىػػـ رىػػف االعتقػػاؿ كسػػمطات
( )1سكسف تمرخاف بكو ،مرجع سابؽ ،ص.445

( )2عبد الفتاح بيكمي حجازم ،مرجع سابؽ ،ص.552
( )3المرجع السابؽ ،ص 554كما بعدىا.
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االحػػتالؿ اإلس ػرائيمي حيػػث يسػػتغؿ المحتػػؿ اآلالـ كاألض ػرار النفسػػية التػػي يتعػػرض ليػػا األسػػرل لحمميػػـ
عمى المكافقة عمى اإلبعاد.

يقػػكؿ كفػػاح جميػػؿ الصػػادؽ العارضػػة مػػف محافظػػة جنػػيف منطقػػة الع اربػػة كأحػػد مبعػػدم صػػفقة

التبػادؿ التػي أبرمػت بػيف الحككمػػة اإلسػرائيمية كحركػة حمػاس فػي عػػاـ 2011ـ إلػى أنػو لػـ يعمػـ بإبعػػاده

إلػػى غػزة حيػػث تػػـ نقمػػو إلػػى سػػجف النقػػب كاخطػػاره مػػف الصػػميب األحمػػر بأنػػو مبعػػد إلػػى غػزة كأف أمامػػو
خياريف أما قبكؿ فكرة اإلبعاد أك االستمرار في االعتقاؿ (.)1

كيثػػكر التسػػاؤؿ ىنػػا حػػكؿ الطبيعػػة القانكنيػػة إلرادة المبعػػد كىػػؿ رض ػاء الشػػخص المبعػػد يضػػفي
شرعية عمى قرار اإلبعاد ؟
إف االسػػتناد إلػػى مكافقػػة المبعػػد ال تعنػػي شػػرعية قػرار اإلبعػػاد ألف إرادتػػو غيػػر سػػميمة فالبػػد مػػف

تكافر شركط معينة في اإلرادة حتى تككف جديرة باعتبار القانكف ليا كىػي أف تكػكف إرادة مميػزة كمدركػة
كأف يكػكف ليػػا حريػة االختيػػار ،كلمػا كػػاف األمػر كػػذلؾ فػاف حمػػؿ األسػرل عمػػى قبػكؿ فكػرة اإلبعػاد يمثػػؿ

إك ارىػا معنكيػا مػف قبػؿ سػػمطات االحػتالؿ ألف إرادتيػـ ليسػت حػرة كاإلكػراه المعنػكم كىػك ضػغط شػػخص
عمى إرادة أخر فيحممو عمى القياـ بنشاط معيف كمف شركطو أف تككف لمشخص إرادة لمقياـ بفعؿ معيف

كيككف بكسعو عدـ إتيانو لكف المخاطر تيدده إف لـ يقـ بيذا الفعؿ (.)2

كما أف ىذا االتفاؽ يعد مخالفة صريحة ككاضحة لنصكص القانكف الدكلي اإلنساني الف جرائـ
اإلبعاد ال تمنح الشرعية عمى اإلطالؽ كال بأم حاؿ مف األحكاؿ ،حتى كاف نفذت باالتفػاؽ بػيف طػرفيف

عمػػى إبعػػاد أحػػدىما ،كلفتػرة محػػدكدة الػػزمف ،فاإلبعػػاد أيػان كانػػت طريقتػػو كشػػكمو ،ىػػك إجػراء غيػػر شػػرعي،

حي ػ ػػث حظ ػ ػػرت الم ػ ػػادة ( )49م ػ ػػف اتفاقي ػ ػػة جني ػ ػػؼ الرابع ػ ػػة لع ػ ػػاـ 1949ـ النق ػ ػػؿ الجم ػ ػػاعي أك الف ػ ػػردم

لألشػػخاص المحميػػيف أك نفػػييـ مػػف األ ارضػػي المحتمػػة إلػػى أ ارضػػي دكلػػة االحػػتالؿ أك إلػػى أ ارضػػي دكلػػة

أخػػرل محتمػػة أك غيػػر محتمػػة أيػػا كانػت دكاعيػػو ( ،)3كمػػا أف االتفػػاؽ عمػػى مػػا يخػػالؼ اتفاقيػػة جنيػػؼ أمػػر
غيػػر قػػانكني كالتػػي نصػػت فػػي المػػادة الثامنػػة عمػػى أنػػو (ال يجػػكز لألشػػخاص المحميػػيف التنػػازؿ فػػي أم

حاؿ مف األحكاؿ جزئيان أك كميان عف الحقكؽ الممنكحة ليـ بمقتضى ىذه االتفاقية ).

( )1مقابمة أجرىا الباحث مع كفاح العارضة أحد مبعدم صفقة التبادؿ المبرمة بيف حركة حماس كحككمة إسرائيؿ،
يكـ األربعاء المكافؽ 2014/2/19ـ ،الساعة السادسة كالنصؼ مساء.
أجرىا الباحث مع الدكتكر ساىر إبراىيـ شكرم الكليد أستاذ القانكف الجنائي المساعد في جامعة األزىر،
( )2مقابمة ا

غزة ،يكـ األحد المكافؽ 2014/1/26ـ ،الحادية عشر صباحا.

( )3انظر المادة  49مف اتفاقية جنيؼ الرابعة لحماية األشخاص المدنييف زمف الحرب لعاـ 1949ـ.
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كمػػا أف القكاعػػد الجنائيػػة الدكليػػة تحمػػي أىػػـ الحقػػكؽ كالمصػػالح الدكليػػة كحمايػػة ىػػذه الحقػػكؽ

كالمصالح تعني المجتمػع الػدكلي كمػو كليسػت أىميتيػا قاصػرة عمػى الدكلػة أك الفػرد المقػررة لػو ،كبالتػالي
فإف االعتداء عمػى ىػذه الحقػكؽ ييػدر حقػكؽ المجتمػع الػدكلي كمػو سػكاء فػي ذلػؾ رضػي صػاحب الحػؽ
المعتدل عميو أـ لـ يرض .كيعني ذلػؾ أف الرضػا لػيس سػبب إباحػة فػي القػانكف الجنػائي الػدكلي كمثػاؿ
ذلؾ اتفاؽ دكلتيف عمى االحتكاـ إلى القكة المسػمحة لحسػـ مػا بينيمػا مػف خالفػات ،فػاف الرضػا المتبػادؿ
ال ينفى عف الحرب صفتيا غير المشػركعة كال يحػكؿ دكف أف يسػأؿ األشػخاص المسػؤكلكف جنائيػان عػف

ش ػػف الح ػػرب ،كال يختم ػػؼ حك ػػـ الق ػػانكف إذا ك ػػاف الرض ػػا ص ػػاد انر ع ػػف الف ػػرد ،كتطبيقػ ػان ل ػػذلؾ ف ػػإف رض ػػاء
الشخص باإلبعاد ال ينفي عنو الصفة غير المشركعة (.)1

( )1محمكد نجيب حسني ،مرجع سابؽ ،ص 113كما بعدىا.
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انفصم انثاوي
مىقف انقاوىن انذويل وانقضاء اجلىائي
انذويل مه جشمية اإلبعاد

44

الفصل الثاني

موقف القانون الدولي والقضاء الجنائي الدولي من جريمة اإلبعاد
يشػػكؿ مكضػػكع حمايػػة المػػدنييف حجػػر الزاكيػػة لمقػػانكف الػػدكلي اإلنسػػاني ،كيمثػػؿ حظػػر كترحيػػؿ

السكاف المدنييف أثناء االحتالؿ جانبان ىامػان مػف ىػذه الحمايػة كلقػد كانػت لمتجػارب المركعػة كالممارسػات

ػافز قكيػان لمػػدكؿ فػػي كضػػع الضػكابط القانكنيػػة الدكليػػة
المذىمػػة التػػي حػػدثت فػػي الحػػرب العالميػػة الثانيػػة حػ ان
بيػػدؼ تفػػادل تك ػرار اآلالـ التػػي كجييػػا السػػكاف المػػدنيكف نتيجػػة ألعمػػاؿ اإلبعػػاد كالترحيػػؿ القسػػرم مػػف

بالدىػػـ ،حيػػث تشػػرد الماليػػيف فػػي ظػػركؼ غيػػر إنسػػانية ،أك نتيجػػة إلغ ػراؽ بالدىػػـ المحتمػػة باألعػػداد
اليائمػػة مػػف المسػػتكطنيف التػػابعيف لدكلػػة االحػػتالؿ كمػػا نجػػـ عػػف كػؿ ذلػػؾ مػػف مشػػاكؿ متشػػعبة الجكانػػب
بالغػػة التعقيػػد ،لػػذا كػػاف كاجبػان عمػػى المجتمػػع الػػدكلي كضػػع قكاعػػد قانكنيػػة تكفػػؿ الحمايػػة الكاممػػة لمسػػكاف

المدنييف (.)1

وبناء عمي تم تقسيم ه ا الفصل إلى ثالثة مباحث عمى النحو اآلتي :
ً
المبحث األول :القانون الدولي و جريمة اإلبعاد.
المبحث الثاني :المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة و جريمة اإلبعاد.
المبحث الثالث :معالجة المحكمة الجنائية الدولية الدائمة لجريمة اإلبعاد.

( )1كليد بف شعيرة ،مرجع سابؽ ،ص 37كما بعدىا.
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المبحث األول
القانون الدولي و جريمة اإلبعاد
ترحيػػؿ السػػكاف مػػف بيػػكتيـ أك مػػف المنػػاطؽ التػػي يعيشػػكف فييػػا ىػػي سػػمة مشػػتركة فػػي جميػػع
النزاعات المسمحة الدكلية أك غير الدكلية ،كالكاقع أف السكاف المدنييف يضطركف إلى الفرار مف مناطؽ

الن ػزاع مػػف أجػػؿ إنقػػاذ حيػػاتيـ كلكػػف الصػػكرة األكثػػر قتامػػو عنػػدما يػػتـ ترحيػػؿ ىػػؤالء السػػكاف المػػدنييف
باسػػتخداـ القػػكة الماديػػة المباشػرة أك القس ػر المعنػػكم ،كقػػد عالجػػت قكاعػػد كأحكػػاـ القػػانكف الػػدكلي اإلبعػػاد

كاعتبرتو مخالفة صريحة كانتياكان صارخان لممكاثيؽ الدكلية كشرعة حقكؽ اإلنساف (.)1

كعميو سأتناكؿ مكقػؼ شػرعة حقػكؽ اإلنسػاف مػف جريمػة اإلبعػاد فػي المطمػب األكؿ كثػـ مكقػؼ
االتفاقيات الدكلية مف جريمة اإلبعاد في المطمب الثاني.
المطمب األول

موقف شرعة حقوق اإلنسان من جريمة اإلبعاد
بعد إنشاء األمـ المتحدة تعيد المجتمع الدكلي بعد السماح بتكرار كقكع مآسي كفظائع الحركب

مػ ػرة أخ ػػرل كج ػػاء اإلع ػػالف الع ػػالمي لحق ػػكؽ اإلنس ػػاف بمثاب ػػة اس ػػتجابة لألح ػػداث الفظيع ػػة الت ػػي دم ػػرت
الشػػعكب  ،كبعػػد إصػػدار ىػػذا اإلعػػالف كرسػػت لجنػػة حقػػكؽ اإلنسػػاف بتكميػػؼ مػػف الجمعيػػة العامػػة لألمػػـ

المتحػػدة جيػػدىا مػػف أجػػؿ صػػياغة اتفاقيػػة تحمػػؿ طػػابع اإللػزاـ الرسػػمي ،حيػػث اعتمػػدت الجمعيػػة العامػػة
لألمػػـ المتحػػدة بقرارىػػا رقػػـ  2200الصػػادر فػػي ديسػػمبر 1966ـ ثالثػػة مكاثيػػؽ دكليػػة كأتاحتيػػا لمتكقيػػع

كالتصديؽ كاالنضػماـ كىػي العيػد الػدكلي لمحقػكؽ المدنيػة كالسياسػية كالعيػد الػدكلي لمحقػكؽ االقتصػادية

كاالجتماعية كالثقافية كالبركتكككؿ االختيارم الممحؽ بالعيد الدكلي لمحقػكؽ المدنيػة كالسياسػية كالخػاص
بإجراءات تمقي كفحص الشكاكم المقدمة مف األفراد .كلقد دخمػت ىػذه الصػككؾ الثالثػة حيػز النفػاذ عػاـ

1976ـ

()2

كمػػف أىػػـ الحقػػكؽ التػػي قررتيػػا شػػرعة حقػػكؽ اإلنسػػاف الحمايػػة مػػف اإلبعػػاد التعسػػفي كحريػػة

التنقؿ كاإلقامة (.)3

( )1كليد بف شعيرة ،مرجع سابؽ ،ص.36
( )2عركبة جبار الخزرجى ،القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف ،الطبعة الثانية ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف،
األردف ،2012 ،ص.65

( )3عصاـ محمد زناتي ،حماية حقكؽ اإلنساف في إطار األمـ المتحدة ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،1998 ،ص

 73كما بعدىا.
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ك عميػو تػػـ تقسػيـ ىػػذا المطمػب إلػػى ثالثػة فػػركع نعػرض فييػػا لممكقػؼ مػػف جريمػة اإلبعػػاد األكؿ

مكقػػؼ اإلعػػالف العػػالمي لحقػػكؽ اإلنسػػاف لعػػاـ 1948ـ كالثػػاني مكقػػؼ العيػػد الػػدكلي الخػػاص بػػالحقكؽ

المدنيػػة كالسياسػػية لعػػاـ1966ـ كأتنػػاكؿ فػػي األخيػػر مكقػػؼ مسػػكدة الجػػرائـ المخمػػة بسػػمـ البشػػرية كأمنيػػا
لعاـ 1996ـ.

الفرع األول

موقف اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لعام 1948م من جريمة اإلبعاد.
عمػػى الػػرغـ مػػف أف ميثػػاؽ األمػػـ المتحػػدة قػػد أشػػار إلػػي مبػػادئ حقػػكؽ اإلنسػػاف إال أنػػو لػػـ يحػػدد
ماىيػػة ىػػذه الحقػػكؽ ككسػػائؿ تطبيقيػػا ،لػػذا قػػرر المجمػػس االقتصػػادم كاالجتمػػاعي التػػابع لألمػػـ المتحػػدة

كالمجنة المعنية بحقكؽ اإلنساف التابعة لو إعداد كثيقة دكلية لحقكؽ اإلنساف ،كفي العاشر ديسػمبر عػاـ
1948ـ أقرت الجمعية العامة لألمـ المتحدة اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف (.)1

كيعد اإلعالف العالمي لحقػكؽ اإلنسػاف المرجػع لمػا عػداه مػف الصػككؾ الدكليػة لحقػكؽ اإلنسػاف

س ػكاء عمػػى المسػػتكم اإلقميمػػي أك الػػدكلي ،لػػذا ال ينبغػػي النظػػر إليػػو باعتبػػاره كثيقػػة تاريخيػػة ممػػا يعنػػي
تفريغػػو مػػف كػػؿ قيمػػة سػػكم الداللػػة التاريخيػػة باعتبارىػػا أكؿ كثيقػػة عالميػػة لحقػػكؽ اإلنسػػاف تصػػدر عػػف

المنظمة الدكلية بؿ أصبح في حد ذاتو مصد انر لمقانكف (.)2

كقد تتضمف اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف العديد مػف الحقػكؽ كالحريػات كمػف ىػذه الحقػكؽ

حؽ الفرد في العيش في دكلتو ،كحمايتو مػف الطػرد سػكاء أكػاف ىػذا الطػرد فرديػان أك جماعيػان ،فقػد حظػر

اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف الطرد التعسفي ،حيث نص عمى أنو "ال يجكز القبض عمى أم إنساف
أك حجزه أك نفيو تعسفيان "

()3

ككػذلؾ أكػد اإلعػالف عمػي حػؽ الفػرد فػي مغػادرة الدكلػة المقػيـ فييػا بصػفة

قانكنيػة سػكاء أكػاف كطنيػان أـ أجنبيػان كحقػػو فػي العػكدة إلييػا كحقػو فػػي حريػة التنقػؿ كاختيػار مكػاف إقامتػػو
داخؿ ىذه الدكلة .كبذلؾ يحمي اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف األفػراد مػف النقػؿ القسػرم داخػؿ حػدكد
ىذه الدكلة أك اإلبعاد إلى خارجيا (.)4

( )1عركبة جبار الخزرجى ،مرجع سابؽ ،ص.60
( )2عصاـ محمد زناتي ،مرجع سابؽ ،ص.63

( )3المادة  9مف اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف لعاـ .1948
( )4انظر المادة  13مف اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف لعاـ .1948
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الفرع الثاني

موقف العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام1966م من جريمة اإلبعاد
كفؿ العيد الػدكلي الخػاص بػالحقكؽ المدنيػة كالسياسػية لإلنسػاف الحػؽ فػي التنقػؿ داخػؿ أقػاليـ بمػده،

ككذلؾ حرية اختيار مكاف إقامتو ،كما حفظ لو حؽ مغادرة أم بالد بما في ذلؾ بمده كالعكدة إليو كنص
عمى عدـ جكاز حرماف الفرد تعسفان مف الدخكؿ إلى بالده كلكف ىذا الحؽ مقيد في األحكاؿ التي يػنص
عمييا القانكف كالتي تعتبر ضركرة لحماية األمف الكطني أك النظاـ العاـ أك الصػحة العامػة أك األخػالؽ

أك حقكؽ كحريات اآلخريف (.)1

كمف ذلؾ يتضح أف حؽ التنقؿ ىك حؽ شخصي لكؿ إنساف باالنتقاؿ داخؿ حدكد دكلتػو كحقػو فػي

الخركج منيا كالعكدة إلييا حيػث يػرتبط ىػذا الحػؽ بحريػة اإلنسػاف بالحركػة بغػض النظػر عػف اليػدؼ أك
الغػػرض مػػف التنقػػؿ ،كرغػػـ ذلػػؾ فػػإف ىػػذا الحػػؽ لػػيس مطمق ػان إذ يجػػكز تقييػػد حػػؽ الشػػخص بالتنقػػؿ فػػي
الحاالت التي ينص عمييا القانكف ،كما كفػؿ أيضػا ىػذا الحػؽ لإلنسػاف حريػة اإلقامػة فػي أم مدينػة مػف

مدف دكلتو أك أم محػؿ يرغػب اإلقامػة فيػو سػكاء كانػت إقامػة دائمػة أك مؤقتػة فػال يجػكز إجبػار شػخص
عمى اإلقامة في منطقة معينة (.)2

الفرع الثالث

موقف مسودة الجرائم المخمة بسمم البشرية وأمنها لعام 1996م من جريمة اإلبعاد
طمبػػت الجمعيػػة العامػػة لألمػػـ المتحػػدة مػػف لجنػػة القػػانكف الػػدكلي كضػػع مسػػكدة جديػػدة لمج ػرائـ
المخمة بسمـ البشرية كأمنيا عمى غرار المسكدة التي أعدتيا في سنة 1954ـ كذلؾ لتتالءـ مع تطكرات

القانكف الدكلي ،كقد تمكنت المجنة بعد بذؿ جيكد مكثفة مف كضع مسػكدة الجػرائـ المخمػة بسػمـ البشػرية
كأمنيػػا فػػي يكليػػك عػػاـ 1996ـ ،كقػػد أدرجػػت ىػػذه المسػػكدة اإلبعػػاد التعسػػفي أك النقػػؿ القسػػرم لمسػػكاف

ضػمف الجػرائـ المرتكبػة ضػػد اإلنسػانية حيػػث عرفػػت المػادة  18الجػرائـ ضػد اإلنسػػانية بأنيػا عػػدة أفعػػاؿ
بينيػػا "اإلبعػػاد التعسػػفي أك النقػػؿ القسػػرم لمسػػكاف ،عنػػد ارتكابػػو بشػػكؿ منػػتظـ أك عمػػى نطػػاؽ كاسػػع أك

بتحريض مف إحدل الحككمات أك مف أم منظمة أك جماعػة" ،كرغػـ عػدـ اعتمػاد ىػذه المسػكدة رسػميان،

إال أنيػػا أدت مػػف الناحيػػة العمميػػة دك انر ميمػان فػػي مناقشػػات المجنػػة التحضػػيرية الخاصػػة بإنشػػاء المحكمػػة

الجنائية الدكليػة الدائمػة .كيالحػظ عمػى ىػذه المسػكدة أنيػا أضػافت عبػارة النقػؿ القسػرم التػي لػـ تػرد فػي
( )1انظر المادة  12مف العيد الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية.
( )2عركبة جبار الخزرجي ،مرجع سابؽ ،ص.379
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مسػػكدة الج ػرائـ لعػػاـ 1954ـ ،حيػػث اشػػتممت الفق ػرة الخاصػػة بػػالجرائـ التػػي ترتكػػب ضػػد اإلنسػػانية فػػي

مسكدة 1954ـ عمى أفعاؿ القتؿ العمد أك اإلبادة أك االسترقاؽ ،أك اإلبعاد ،أك االضطياد (.)1
ٌ
المطمب الثاني

موقف االتفاقيات الدولية من جريمة اإلبعاد
لػػـ تتضػػمف أم مػػف االتفاقيػػات السػػابقة التفاقيػػة جنيػػؼ الرابعػػة لعػػاـ1949ـ أم حمايػػة مباش ػرة

لممدنييف كمنيا الحماية مف اإلبعاد كالنقؿ القسرم ،كظمػت حمايػة المػدنييف تخضػع لممبػادئ العامػة التػي
حػػددىا مػػا يعػػرؼ "بمبػػدأ مػػارتنز" فػػي اتفاقيػػة الىػػام لعػػاـ 1907ـ فمػػـ يكػػف ىنػػاؾ اىتمػػاـ يػػذكر بحمايػػة

المدنييف أثناء المعارؾ (.)2

ك لكػػف مػػا شػػيدتو البش ػرية خػػالؿ الحػػرب العالميػػة الثانيػػة مػػف عمميػػات إبعػػاد كترحيػػؿ لمسػػكاف
كخاصة مف قبؿ القكات النازية أظيرت الحاجػة إلػى كجػكد نصػكص كاضػحة كحازمػة فػي رفػض اإلبعػاد

كالترحيؿ القسرم كىك ما تحقؽ في اتفاقية جنيؼ الرابعة لعاـ1949ـ كالمحقيف اإلضافييف ليا.

ك عميػػو تػػـ تقسػػيـ ىػػذا المطمػػب إلػػى ثالثػػة فػػركع أتنػػاكؿ فػػي األكؿ مكقػػؼ اتفاقيػػة الىػػام لعػػاـ
1907ـ مػػف اإلبعػػاد ،كفػػي الثػػاني مكقػػؼ اتفاقيػػة جنيػػؼ الرابعػػة لعػػاـ1949ـ مػػف اإلبعػػاد ،كفػػي الثالػػث

مكقؼ البركتكككلييف اإلضافييف لسنة 1977ـ مف اإلبعاد.
الفرع األول

اتفاقية الهاي لعام 1907م و جريمة اإلبعاد.
لـ تتطرؽ اتفاقية الىام الخاصة باحتراـ قكانيف كأعراؼ الحرب البرية المؤرخة في  18أكتػكبر

1907ـ ألم مػػف حػػاالت اإلبعػػاد أك النقػػؿ القسػػرم كيرجػػع الػػبعض ذلػػؾ ألف اإلبعػػاد كالنقػػؿ القسػػرم لػػـ
يكػف مألكفػان فػػي الحػركب المتحضػرة قبػػؿ الحػرب العالميػة األكلػػي ،ككػاف حػؽ السػػكاف فػي عػدـ التعػػرض

لمثؿ ىذه االنتياكات حقان جكىريان ال يحتاج إلى تقنيف في ذلؾ الكقت (.)3

( )1عبد الرحمف محمد خمؼ ،مرجع سابؽ ،ص 19كما بعدىا.
( )2عبد الرحمف أبك النصر ،اتفاقية جنيؼ الرابعة لحماية المدنييف لعاـ  1949كتطبيقيا في األراضي الفمسطينية

المحتمة ،مرجع سابؽ ،ص.121

( )3سكسف تمرخاف بكو ،مرجع سابؽ ،ص.427
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كرغـ ذلؾ يمكننا أف نجد في اتفاقية الىام لعاـ1907ـ بعض أكجو الحماية مف اإلبعاد كالنقؿ

القسػػرم كمػػف ذلػػؾ مػػا تضػػمنتو ديباجػػة ىػػذه االتفاقيػػة فيمػػا عػػرؼ بمبػػدأ دم مػػارتنز التػي تػػنص فػػي جػػزء
منيػػا عمػػى " تػػرل األط ػراؼ السػػامية المتعاقػػدة مػػف المناسػػب أف تعمػػف أنػػو فػػي الحػػاالت غيػػر المشػػمكلة
باألحكاـ التي اعتمدتيا يظؿ السكاف المتحاربكف تحت حماية كسمطاف مبادئ قانكف األمػـ ،كمػا جػاءت

مػػف التقاليػػد التػػي اسػػتقر عمييػػا الحػػاؿ بػػيف الشػػعكب المتمدنػػة كق ػكانيف اإلنسػػانية كمقتضػػيات الضػػمير

العػػاـ( ،)1كممػػا الشػػؾ فيػػو أف ق ػكانيف اإلنسػػانية كمػػا يمميػػو الضػػمير العػػاـ تحػػرـ اإلبعػػاد كالنقػػؿ القسػػرم
لمسكاف.

كمػػف ناحيػػة أخػػرل نصػػت اتفاقيػػة الىػػام عمػػى عػػدـ إعطػاء المتحػػاربيف حق ػان مطمقػان فػػي اختيػػار

كسػائؿ إلحػاؽ الضػرر بالعػدك ( ،)2حيػػث أف الغايػة التػي تكخػت تحقيقيػا لػكائح الىػام تمثمػت فػي التقميػػؿ

مف أشكاؿ العنؼ كالتدمير أثناء المعارؾ ،كال ريب أف ترحيؿ كابعاد السكاف عف منازليـ كديارىـ ينػدرج

تحػػت ىػػذا العنػػؼ ( ،)3كػػذلؾ أكػػدت اتفاقيػػة الى ػػام عمػػى كجػػكب احت ػراـ شػػرؼ األس ػرة كحقكقيػػا كحي ػػاة

األشخاص كالممكية الخاصة كالمعتقدات كالممارسات الدنية كال يجكز مصادرة الممكية الخاصة ( ،)4كمف
البػػدييي أف إبعػػاد أفػراد األسػرة عػػف أمػػاكف إقػػامتيـ كتعػريض حيػػاتيـ لمخطػػر نتيجػػة تػػرحيميـ عػػف بيػػكتيـ
كأكطانيـ كتشتيت شمميـ ألمر يتعارض مع مقاصد ىذا النص.
الفرع الثاني

اتفاقية جنيف الرابعة لعام1949م و جريمة اإلبعاد
مف المبادئ ذات األىمية القصكل التي تناكلتيا اتفاقية جنيؼ الرابعة لحماية المدنييف في كقت
الحػػرب كالمؤرخػػة فػػي 12أغسػػطس 1949ـ ،حمايػػة المػػدنييف مػػف النقػػؿ القسػػرم كاإلبعػػاد الجمػػاعي أك
()5
جسػدت ىػذا المبػدأ المػادة  49فػي فقرتيػا األكلػي مػف
الفردم خارج المناطؽ التػي يعيشػكف فييػا  ،كقػد ٌ
االتفاقيػػة إذ نص ػت عمػػى أف "يحظػػر النقػػؿ الجبػػرم الجمػػاعي أك الفػػردم لألشػػخاص المحميػػيف أك نفػػييـ

مف األراضي المحتمة إلى أراضي دكلة االحتالؿ أك إلى أراضي أم دكلة أخرل ،محتمة أك غير محتمة،

أيان كانت دكاعيػو" .كاسػتنادان لممػادة  49فقػد أكردت االتفاقيػة مبػدأ عػاـ بحظػر النقػؿ الجمػاعي أك الفػردم
( )1ديباجة اتفاقية الىام الخاصة باحتراـ قكانيف كأعراؼ الحرب البرية لعاـ .1907
( )2انظر المادة  22مف الئحة الىام المتعمقة بقكانيف كأعراؼ الحرب البرية لعاـ 1907ـ.
( )3رشاد السيد ،مرجع سابؽ ،ص.248
( )4انظر المادة  46مف الئحة الىام المتعمقة بقكانيف كأعراؼ الحرب البرية لعاـ 1907ـ.

( )5أحمد محمد رضا ،دراسة النظاـ القانكف لحماية المدنييف زمف النزاعات المسمحة مف خالؿ اتفاقية جنيؼ الرابعة
لعاـ 1949ـ كالمحمؽ اإلضافي األكؿ لعاـ 1977ـ ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،2011 ،ص.64
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بشػػكؿ مطمػػؽ إذ جػػاء بيػػا عبػػارة " أيػان كانػػت دكاعيػػو " كبالتػػالي حتػػى المبػػررات األمنيػػة كفقػان ليػػذا الػػنص

لػػيس ليػػا كجػػكد فػػي مثػػؿ ىػػذه الحػػاالت ،بػػالرغـ مػػف أف االتفاقيػػة قػػد أخػػذت ىػػذه المبػػررات األمنيػػة بعػػيف
االعتبار فيما يتعمؽ بتطبيؽ بعض الحقكؽ التي حددتيا االتفاقية مثؿ حؽ المغادرة (.)1

بعػػد أف كضػػعت المػػادة  49المبػػدأ العػػاـ بحظػػر اإلبعػػاد أجػػازت إخػػالء السػػكاف ألسػػباب تتعمػػؽ

بس ػػالمتيـ أساسػ ػان كألس ػػباب قيري ػػة كى ػػك م ػػا تناكلت ػػو الفقػ ػرة الثاني ػػة م ػػف الم ػػادة  49بقكلي ػػا " يج ػػكز لدكل ػػة

االحػػتالؿ أف تقػػكـ بػػإخالء كمػػي أك جزئػػي لمنطقػػة محتمػػة معينػػة ،إذا اقتضػػى أمػػف السػػكاف أك ألسػػباب
عسكرية قيرية ".

ك بطبيعة الحاؿ يختمؼ اإلخالء عف اإلبعاد أك النقؿ القسرم ،حيث إف األكؿ يقضي مصػمحة

السكاف األمنية في غالبية األكضاع كىك بطبيعتو يفتػرض أف يكػكف مؤقتػان لػذلؾ اعتبػر مشػركعان ،كعمػى

العكس مف ذلؾ فإف اإلبعاد أك النقؿ القسرم اليدؼ منو تحقيؽ مصمحة أك أكثر لسمطة االحتالؿ التػي
تعتمد في تحقيقيا عمى ترحيؿ أك إبعاد الس ٌكاف قس انر عف أماكف إقامتيـ (.)2

إال أف ى ػػذه الرخص ػػة الت ػػي منح ػػت لس ػػمطة االح ػػتالؿ ف ػػي إخ ػػالء الس ػػكاف مرىكن ػػة بع ػػدة ش ػػركط
كضمانات أشارت إلييا المادة  49مف اتفاقية جنيؼ الرابعة لحماية المدنييف زمػف الحػرب عػاـ 1949ـ

في فقراتيا التالية :

 -1ال يج ػػكز أف يترت ػػب عم ػػي عممي ػػات اإلخ ػػالء ن ػػزكح األش ػػخاص المحمي ػػيف إال ف ػػي إط ػػار ح ػػدكد
األراضي المحتمة ،ما لـ يتعذر ذلؾ مف الناحية المادية.
 -2يجب إعادة السكاف المنقكليف عمى ىذا النحك إلى مػكاطنيـ بمجػرد تكقػؼ األعمػاؿ العدائيػة فػي
ىذا القطاع.
 -3عمى دكلة االحتالؿ التي تقكـ بعمميات النقؿ أك اإلخالء ىذه أف تتحقػؽ إلػى أقصػي حػد ممكػف
مػػف تػػكفير أمػػاكف اإلقامػػة المناسػػبة السػػتقباؿ األشػػخاص المحميػػيف ،كمػػف أف االنتقػػاالت تجػػرم

فػػي ظػػركؼ يمرضػػية مػػف كجيػػة السػػالمة كالشػػركط الصػػحية كاألمػػف كالتغذيػػة ،كمػػف عػػدـ تفريػػؽ
أفراد العائمة الكاحدة.

 -4يجب إخطار الدكلة الحامية بعمميات النقؿ كاإلخالء بمجرد حدكثيا.
( )1عبد الرحمف أبك النصر ،اتفاقية جنيؼ الرابعة لحماية المدنييف لعاـ  1949كتطبيقيا في األراضي الفمسطينية،

مرجع سابؽ ،ص.200

( )2رشاد السيد ،مرجع سابؽ ،ص.254
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 -5ال يجػػكز لدكلػػة االحػػتالؿ أف تحجػػز األشػػخاص المحميػػيف فػػي منطقػػة معرضػػة بشػػكؿ خػػاص
ألخطار الحرب ،إال إذا اقتضى ذلؾ أمف السكاف أك ألسباب عسكرية قيرية.

كعميو فإف اإلبعاد كالترحيؿ عف الكطف يعتبر مف ضمف العقكبات الجماعية أما اإلخػالء إجػراء

احترازم لممحافظة عمى سالمة السكاف ( ،)1كلكف قد تتذرع الدكؿ بو لتحقيؽ م ازيػا عسػكرية لقكاتيػا كمػف

ذلػؾ تػػذرع القػكات المسػػمحة العسػػكرية األمريكيػػة أثنػػاء دخكليػا فػػي فيتنػػاـ بمبػػدأ الضػػركرة العسػػكرية حيػػث
قامػػت بػػإخالء كامػػؿ لمعديػػد مػػف قػػرل فيتنػػاـ الجنكبيػػة مػػف السػػكاف كاإلعػػالف عػػف أنيػػا منػػاطؽ عمميػػات

لمقكات العسكرية األمريكية (.)2

ك الشؾ أف معيارم أمف السكاف كاألسباب العسكرية يعتب ارف مػف المعػايير الكاسػعة التػي تسػمح

بتفسيرات كتأكيالت شخصية متعددة ،كىك األمر الػذم تسػتطيع معػو دكلػة االحػتالؿ التكسػع دكف مبػرر
حقيقػػي فػػي عمميػػات الترحيػػؿ القسػػرم الػػداخمي لسػػكاف األ ارضػػي المحتمػػة مدعيػػة أف ذلػػؾ يقتضػػيو أمػػف

السػػكاف ذاتيػػـ أك الضػػركرات العسػػكرية ( .)3كمػػف المالحظػػات التػػي يمكػػف تسػػجيميا أيض ػان مػػا كرد فػػي

صياغة الفقرة الثالثػة مػف المػادة  49مػف تعػابير مثػؿ "إلػى أقصػي حػد " كىػي تعػابير غامضػة كمطاطػة
كتترؾ لمدكلة ىامشان كبي انر لمتقدير مما يدعك إلى معرفة ما إذا كانت تمزـ الدكلة بػأم شػ فػي الكاقػع ،أـ

أنيا تحتمي كراء ىذه التعابير غير الدقيقة لمتحمؿ مف تطبيؽ بنكد ىذه االتفاقية (.)4

كيرل أستاذنا الدكتكر عبد الرحمف أبك النصر كبحؽ أف ىذه التعبيرات ىي تعبيرات مكضػكعية
يجرل تقديرىا بعد انتياء العمميات العسكرية كاف كاف األمر فػي حينػو يخضػع لتقػدير الدكلػة إال أف ىػذا
التقدير يخضع لرقابة مف قبػؿ أحكػاـ االتفاقيػة كتبػرز األىميػة حػيف يعػرض األمػر عمػى القضػاء الػدكلي

فيك الذم يمكف أف يقدر مثؿ ىذه االصػطالحات القانكنيػة كىػؿ تمػت مراعاتيػا بشػكؿ مكضػكعي أـ أف

الدكلة لـ تراع ىذه التقديرات المكضكعية ( .)5كقد ظير ذلؾ جميان في قضية (المرشاؿ أيػدف فػكف) كىػك

قائػػد عسػػكرم ألمػػاني يحكػػـ أمػػاـ المحكمػػة العسػػكرية فػػي نػػكرمبرج ،حيػػث كرد فػػي أحػػد بنػػكد االتيػػاـ التػػي
كجي ػػت إلي ػػو ،اتيام ػػو بإبع ػػاد كاخ ػػالء الس ػػكاف الم ػػدنييف م ػػف أككراني ػػا ،كج ػػاء رده لتبري ػػر ذل ػػؾ أف ىػػػذه

( )1عبد الكريـ كامؿ شبير ،مرجع سابؽ ،ص.13
( )2رشاد السيد ،مرجع سابؽ ،ص.256

( )3محمد صافى يكسؼ ،الحماية الدكلية لممشرديف قسريا داخؿ دكليـ ،دار النيضة العربية ،القاىرة،2004 ،
ص.46
( )4رشاد السيد ،مرجع سابؽ ،ص.255

( )5عبد الرحمف أبك النصر ،اتفاقية جنيؼ الرابعة لحماية المدنييف لعاـ  1949كتطبيقيا في األراضي الفمسطينية،
مرجع سابؽ ،ص.202
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اإلج ػراءات اقتضػػتيا الضػػركرات العسػػكرية كلحرمػػاف العػػدك مػػف االسػػتفادة مػػف السػػكاف باعتبػػارىـ أيػػدم
عاممة ،إال أف المحكمة اعتبرت ىذه األسباب غير كافية لتبرير نقؿ السكاف بيذا العدد الكبير (.)1

ك تضػمنت الفقػرة السادسػة مػف المػادة ( )49مزيػدان مػف الحمايػة لسػكاف األ ارضػي المحتمػة حيػث

نص ػػت عم ػػى ع ػػدـ جػ ػكاز مزاحم ػػة الس ػػكاف األص ػػمييف بنق ػػؿ أك ت ػػكطيف س ػػكاف ج ػػدد ت ػػأتي بي ػػـ س ػػمطات
االحتالؿ مف أراضييا إلى األراضي المحتمة بقصد تكطينيـ فييا كاستعمارىا كاستغالؿ مكاردىا ( .)2كقػد

جػػاء نػػص المػػادة عمػػى النحػػك التػػالي " ال يجػػكز لدكلػػة االحػػتالؿ أف ترحػػؿ أك تنقػػؿ جػػزءان مػػف سػػكانيا

المػػدنييف إلػػى األ ارضػػي التػػي تحتميػػا " كىػػذا التقييػػد جػػاء مطمق ػان دكف قيػػكد كجػػاء عام ػان دكف تخصػػيص،
كبالتالي ال يجكز السماح لممدنييف مف سكاف دكلة االحتالؿ استيطاف المناطؽ المحتمة ثـ حمػايتيـ ،كال
تجػػكز مصػػادرة ىػػذه األ ارضػػي ثػػـ تأجيرىػػا لممسػػتكطنيف مػػف دكلػػة االحػػتالؿ أك تحػػت حجػػة ش ػراء ىػػذه

األراضي كحمايتيـ مف الناحية القضائية كاألمنية ،كمنحيـ امتيازات كدعمان حككميان فػي كافػة المجػاالت

المختمفة كجعميا مناطؽ تطكير ليا األكلكية عمى غيرىا (.)3

ترحػؿ أك تنقػؿ ككػأف
ك بالتدقيؽ في نص ىذه الفقػرة السادسػة نجػد أف الػنص قػد اسػتخدـ تعبيػر ٌ
الحظػػر ال ػكارد ىنػػا ىػػك إل ػزاـ الدكلػػة المحتمػػة بعػػدـ جمػػب رعاياىػػا دكف اإلشػػارة إلػػى مبػػادرة سػػكاف الدكلػػة

المحتمة إلى االستيطاف في األراضي المحتمة ،فالتزاـ الدكلة المحتمة قائـ فػي ىػذه الحالػة فيػي المسػؤكلة
عػػف سػػكانيا كتتحمػػؿ نتيجػػة تص ػرفات كأعمػػاؿ مكاطنييػػا كالتػػي غالب ػان تػػتـ بتنسػػيؽ كحمايػػة مسػػبقة مػػع

السمطات المحتمة كلك افتقر ىؤالء السكاف ليذه الحماية لما قامكا بيذه األعماؿ االسػتيطانية فػي األقػاليـ

المحتمة (.)4

كما إف اتفاقية جنيؼ الرابعة تحظر العقكبات الجماعية ،ففي الكثير مف الحاالت تقكـ سػمطات

االحتالؿ بإبعاد األفراد أك الجماعات في إطار العقكبػات الجماعيػة لػردع األفػراد كذكييػـ مػف القيػاـ بػأم

()5
ػات التػػي يجػػكز لدكلػػة االحػػتالؿ تكقيعيػػا
نشػػاط معػػاد لدكلػػة االحػػتالؿ  ،كحػػددت االتفاقيػةى حصػ انر العقكبػ ى
عم ػػى األفػ ػراد الخاض ػػعيف الحتاللي ػػا ف ػػي ح ػػاؿ قي ػػاميـ بأعم ػػاؿ تض ػػر بدكل ػػة االح ػػتالؿ ،كحص ػػرت تم ػػؾ

العقكبات باالعتقاؿ أك اإلقامة الجبرية كعميو بحكـ المخالفة ال يجكز إبعاد أحد السكاف المدنييف كعقكبة
( )1رشاد السيد ،مرجع سابؽ ،ص.256
( )2عبد الفتاح بيكمي حجازم ،مرجع سابؽ ،ص 547ما بعدىا.
( )3عبد الرحمف أبك النصر ،اتفاقية جنيؼ الرابعة لحماية المدنييف لعاـ  1949كتطبيقيا في األراضي الفمسطينية،
مرجع سابؽ ،ص.374

( )4أحمد محمد رضا ،مرجع سابؽ ،ص  72كما بعدىا.
( )5انظر المادة  33مف اتفاقية جنيؼ الرابعة لعاـ 1949ـ.
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()1
عمى نشاط قاـ بو  .كتجدر اإلشارة إلى أف المادة ( )147مف اتفاقيػة جنيػؼ الرابعػة قػد صػنفت عػددان

مف األعماؿ كالممارسات التي تقترؼ ضد أشخاص محمييف بأنيا مخالفات جسيمة كمف بينيا النفي أك
الفعؿ غير المشركع.
ك عميػػو يػػرل الباحػػث أف المػػادة ( )49مػػف اتفاقيػػة جنيػػؼ الرابعػػة عالجػػت ثالثػػة حقػػكؽ جكىريػػة

تتعمػ ػػؽ فػ ػػي الحفػػػاظ عمػ ػػى أرض اإلقمػػػيـ المحتػ ػػؿ كاحتفاظػ ػػو بالسػ ػػكاف األصػ ػػمييف كعػ ػػدـ ج ػ ػكاز تػ ػػرحيميـ
كتيجرييـ سكاء بشكؿ فردم أـ جماعي ،إضافة إلى عدـ جكاز استيطاف اإلقمػيـ المحتػؿ بسػكاف آخػريف
مف غير أىمو األصمييف كضماف حؽ السكاف المدنييف في مناطؽ اإلقميـ المحتؿ في التنقؿ بيف مناطؽ
اإلقميـ المحتػؿ دكف عكائػؽ أك قيػكد تفرضػيا سػمطات االحػتالؿ إال لضػركرات أمنيػة ،لػذلؾ كػاف المشػرع

الػػدكلي محقػان حػػيف قػػنف فػػي اتفاقيػػة جنيػػؼ الرابعػػة كتحديػػدان فػػي المػػادة ( )49منيػػا حظػ انر بنقػػؿ أك ترحيػػؿ
السكاف المدنييف قس انر عف طريؽ سمطات االحتالؿ.

الفرع الثالث

البرتوكوالن اإلضافيان لعام1977م و جريمة اإلبعاد.
لػػـ يسػػتطيع قػػانكف جنيػػؼ مكاجيػػة الحػػركب الجديػػدة كحػػركب التحريػػر كالمقاكمػػة الشػػعبية كلػػذلؾ

فقػػد تمػػت الػػدعكة إلػػى متابعػػة الجيػػكد لتنقػػيح اتفاقيػػات جنيػػؼ األربعػػة لعػػاـ 1949ـ بيػػدؼ تػػكفير قػػدر
معق ػػكؿ م ػػف الحماي ػػة لض ػػحايا الن ازع ػػات المس ػػمحة غي ػػر ذات الط ػػابع ال ػػدكلي ،كلت ػػكفير الحماي ػػة الكافي ػػة

لضػػحايا حػػركب التحريػػر كقػػد تكجػػت ىػػذه الجيػػكد بػػإقرار بركتككػػكليف إضػػافييف التفاقيػػات جنيػػؼ كىمػػا
البركتكككؿ اإلضػافي األكؿ كالمتعمػؽ بحمايػة ضػحايا الن ازعػات المسػمحة الدكليػة كالبركتككػكؿ اإلضػافي

الثػػاني كالمتعمػػؽ بحمايػػة ضػػحايا الن ازعػػات المسػػمحة غيػػر الدكليػػة كىمػػا ال يمغيػػاف اتفاقيػػات جنيػػؼ كانمػػا

قصد منيما سد النقص الذم اعترم اتفاقيات جنيؼ األربعة لعاـ 1949ـ (.)2

كفيما يتعمؽ بحظر اإلبعاد ،فقد اعتبرت المادة  85فقرة (( )4أ) مف البرتكككؿ اإلضافي األكؿ

التفاقيػػات جنيػػؼ أف قيػػاـ دكلػػة االحػػتالؿ بنقػػؿ بعػػض سػػكانيا المػػدنييف إلػػى األ ارضػػي التػػي تحتميػػا أك

ترحيؿ أك نقؿ كؿ أك بعض سكاف األراضي المحتمة داخؿ نطاؽ تمؾ األراضي أك خارجيا ،دكف احتراـ
الشركط كالضكابط الكاردة في المادة ( )49مػف االتفاقيػة الرابعػة يعػد بمثابػة انتياكػا جسػيمان لمبركتككػكؿ،
( )1انظر المكاد(  ) 78 – 68 – 41مف اتفاقية جنيؼ الرابعة لعاـ 1949ـ.

( )2عبد الرحمف أبك النصر ،اتفاقية جنيؼ الرابعة لحماية المدنييف لعاـ  1949كتطبيقيا في األراضي الفمسطينية،
مرجع سابؽ ،ص.137
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كمػػا عممػػت الفق ػرة الخامس ػة مػػف المػػادة  85السػػابقة الػػذكر عمػػى بيػػاف التكيػػؼ القػػانكني ليػػذه المخالفػػات

الجسيمة كاعتبرتيا بمثابة جرائـ حرب ( ،)1كما حث البركتكككؿ اإلضافي األكؿ عمى جمػع األسػر التػي
تشتت نتيجة لممنازعات المسمحة كبحكـ المخالفة تمنع اإلجػراءات التػي تزيػد مػف تشػتيت األسػر بمػا فػي

ذلؾ اإلبعاد كالنقؿ القسرم الذم يستتبع بالضركرة تشتيت أفراد األسر عف بعضيـ البعض (.)2

كجاء البركتكككؿ اإلضافي الثاني التفاقيات جنيؼ ليؤكد عمى حظر نقػؿ السػكاف المػدنييف فػي
الن ازعػػات المسػػمحة غيػػر الدكليػػة بمكجػػب المػػادة  17فق ػرة  1كالتػػي نصػػت عمػػى أنػػو " ال يجػػكز األمػػر
بترحيؿ السكاف المدنييف ،ألسباب تتصؿ بالنزاع ،ما لـ يتطمب ذلؾ أمف األشخاص المدنييف أك أسػباب

عسػكرية ممحػة كاذا مػا اقتضػت الظػركؼ إجػراء مثػػؿ ىػذا الترحيػؿ يجػب اتخػاذ كافػة اإلجػراءات الممكنػة
الستقباؿ السكاف المدنييف في ظركؼ مرضية مف حيػث المػأكم كاألكضػاع الصػحية الكقائيػة كالعالجيػة
كالسالمة كالتغذية ".

عمى الرغـ مف أف ىذه المادة حظرت الترحيؿ القسرم لممػدنييف ألسػباب تتصػؿ بػالنزاع المسػمح

الداخمي ،إال أنيا أجازت في الكقػت نفسػو ترحيػؿ المػدنييف شػريطة أف يكػكف ىػذا اإلجػراء لمصػمحة أمػف
السػػكاف كلممحافظػػة عمػػييـ ،فقػػد يكػػكف ىنػػاؾ خطػػر عمػػى المػػدنييف فػػي منطقػػة معينػػة نتيجػػة لمعمميػػات
العسػػكرية ،مثػػؿ احتمػػاؿ تعػػرض ىػػذه المنطقػػة المأىكلػػة بالسػػكاف لمقص ػؼ ،كمػػا يمكػػف أف تكػػكف ىنػػاؾ
أس ػػباب عس ػػكرية ممح ػػة تس ػػتدعي ى ػػذا الترحي ػػؿ ،فق ػػد يك ػػكف كج ػػكد الس ػػكاف الم ػػدنييف ف ػػي المنطق ػػة الت ػػي
يسػكنكف بيػا عائقػان فػي كجػو العمميػات العسػكرية كتقضػي الضػركرات الحربيػة إبعػادىـ عػف ىػذه المنطقػة

إلى منطقة أخرل ،كلكف في المقابؿ األسباب العسكرية الممحة ال يمكف أف تبػرر بػدكافع سياسػية ،فعمػي
سبيؿ المثاؿ يحظر نقؿ السكاف مف أجؿ ممارسة رقابة فعالة عمى جماعة بعينيا (.)3

إف الترحيػػؿ الػػذم يػػتـ فػػي ىػػاتيف الحػػالتيف مشػػركط بػػالتزاـ الطػػرؼ الػػذم يقػػكـ بػػو باتخػػاذ كافػػة

اإلجراءات الممكنػة مػف أجػؿ العمػؿ عمػى تػكفير أمػاكف اإلقامػة المناسػبة فػي ظػركؼ مرضػية مػف حيػث
األكضاع الصحية كاألمنية كالغذائية.
كما أنو كفي ظؿ النزاعات المسمحة غيػر الدكليػة ،خصكصػان فػي الن ازعػات ذات الطػابع العرقػي

أك الػػديني ،قػػد يمجػػأ أط ػراؼ الن ػزاع إلػػى كسػػائؿ كأسػػاليب كحشػػية ،كسياسػػة التطييػػر العرقػػي أك اإلبػػادة
( )1محمد صافى يكسؼ ،مرجع سابؽ ،ص.49

( )2انظر المادة  74مف الممحؽ اإلضافي األكؿ لعاـ 1977ـ.
( )3رشاد السيد ،مرجع سابؽ ،ص.259
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الجماعي ػػة إلجب ػػار الم ػػدنييف عم ػػى الن ػػزكح م ػػف دي ػػارىـ لتحقي ػػؽ أى ػػداؼ سياس ػػية مدركس ػػة س ػػمفان ( ،)1ى ػػذا
الجانب لـ تغفمو الفقرة  2مف المادة  17كنصت عمى أنػو "ال يجػكز إرغػاـ األفػراد المػدنييف عمػى النػزكح

أرضييـ ألسباب تتصؿ بالنزاع".
عف ا
كيالحظ عمى صياغة المادة ( )17أنيا قد استعممت "اصطالح كافة اإلجراءات الممكنة " كىػك

تعبيػػر كاسػػع يمػػنح السػػمطات المسػػؤكلة عػػف الترحيػػؿ القسػػرم الػػداخمي سػػمطة تقديريػػة كاسػػعة بشػػأف حجػػـ
كمستكم االستعدادات الكاجب اتخاذىا في المكاف المرحؿ إليو المدنيكف (.)2

ك يرل الباحث أف المادة ( )17مف البركتكككؿ اإلضافي الثاني لعاـ 1977ـ قد سدت النقص
المكجػػكد فػػي المػػادة ( )49مػػف اتفاقيػػة جنيػػؼ الرابعػػة لعػػاـ 1949ـ فػػي تػػأميف الحمايػػة لمسػػكاف المػػدنييف
مف إجراءات اإلبعاد كالنقؿ القسرم في النزاعات المسمحة غير الدكلية ،كلكنيا أغفمت بعض الضمانات

المرىكن ػػة ب ػػإجراء اإلبع ػػاد أك النق ػػؿ القس ػػرم الت ػػي أش ػػارت إليي ػػا الم ػػادة ( )49كض ػػركرة إع ػػادة الس ػػكاف
المػرحميف قسػريان إلػػى مػكاطنيـ األصػمية بمجػػرد تكقػؼ األعمػاؿ القتاليػػة كم ارعػاة عػدـ تفريػػؽ أفػراد العائمػػة

الكاحدة.

( )1كليد بف شعيرة ،مرجع سابؽ ،ص.61
( )2محمد صافي يكسؼ ،مرجع سابؽ ،ص.50
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المبحث الثاني
المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة و جريمة اإلبعاد
شػػيد المجتمػػع الػػدكلي منػػذ الحػػرب العالميػػة الثانيػػة إنشػػاء نػػكعيف مػػف المحػػاكـ الدكليػػة المؤقتػػة،
تمثػػؿ النػػكع األكؿ فػػي المحػػاكـ العسػػكرية الدكليػػة التػػي أنشػػأىا الحمفػػاء لمحاكمػػة مرتكبػػي ج ػرائـ الحػػرب

العالمية الثانية في عاـ 1945ـ في نكرمبرج كطككيك ،كتمثؿ النكع الثاني في المحاكـ الدكلية الخاصػة

التي أنشػأىا مجمػس األمػف الػدكلي لمحاكمػة مرتكبػي جػرائـ الحػرب فػي يكغسػالفيا السػابقة عػاـ 1992ـ
كف ػػى ركان ػػدا ع ػػاـ 1994ـ .كى ػػذه المح ػػاكـ ذات ط ػػابع مؤق ػػت تنتي ػػي بانتي ػػاء النػ ػزاع ال ػػذم أنش ػػأت م ػػف

أجمو(.)1

كبنػػاء عميػػو تػػـ تقسػػيـ ىػػذا المبحػػث إلػػى مطمبػػيف أتنػػاكؿ فػػي المطمػػب األكؿ مكقػػؼ محاكمػػات

الحرب العالمية الثانية مف اإلبعاد كفي المطمب الثاني مكقػؼ المحاكمػات الخاصػة التػي أنشػأىا مجمػس

األمف مف اإلبعاد.

المطمب األول

موقف محاكمات الحرب العالمية الثانية من جريمة اإلبعاد.
في أعقاب انتياء الحرب العالمية الثانية كىزيمة ألمانيا كاليابػاف عقػدت اتفاقيػة لنػدف فػي الثػامف

مف أغسطس سنة 1945ـ التي قررت إنشاء محكمة عسكرية دكلية لمحاكمػة مجرمػي الحػرب الػذيف ال
تخضػػع ج ػرائميـ لقضػػاء إقميمػػي كطنػػي محػػدد ،كمػػا تشػػكمت محكمػػة طككيػػك لمحاكمػػة مجرمػػي الحػػرب

بالشرؽ األقصى سنة 1946ـ (.)2

كعميو تـ تقسػيـ ىػذا المطمػب لفػرعيف أتنػاكؿ فػي الفػرع األكؿ مكقػؼ المحكمػة العسػكرية الدكليػة
فػي نػكرمبرج مػف اإلبعػاد كفػي الفػرع الثػاني مكقػؼ المحكمػة العسػكرية الدكليػة لمشػرؽ األقصػى -طككيػػك
مف اإلبعاد.

( )1نجاة أحمد إبراىيـ ،المسؤكلية الدكلية عف انتياكات قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني ،دار المعارؼ ،اإلسكندرية،
 ،2009ص.385

( )2ضارم خميؿ محمكد كباسيؿ يكسؼ ،المحكمة الجنائية الدكلية ىيمنة القانكف أـ قانكف الييمنة ،دار المعارؼ

اإلسكندرية ،2008 ،ص.43
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الفرع األول

موقف المحكمة العسكرية الدولية في نورمبرج من جريمة اإلبعاد
أنشػػئت المحكمػػة العس ػػكرية الدكليػػة فػػي ن ػػكرمبرج بمكجػػب اتفػػاؽ لن ػػدف بػػيف حككمػػات الكالي ػػات

المتحدة كالمممكة المتحدة كفرنسا كاالتحاد السكفيتي ،كذلؾ لمحاكمة مرتكبي جرائـ الحرب الػذيف امتػدت
جػ ػرائميـ إل ػػى من ػػاطؽ جغرافي ػػة غي ػػر مح ػػدكدة ( ،)1كج ػػاء تحدي ػػد اختص ػػاص المحكم ػػة بمكج ػػب الم ػػادة

السادسػػة ،حيػػث نصػػت ىػػذه المػػادة عمػػى أف المحكمػػة تخػػتص بمحاكمػػة كمعاقبػػة كػػؿ األشػػخاص الػػذيف
ارتكبكا بصفتيـ الشخصية أك بكصفيـ أعضػاء فػي منظمػة تعمػؿ لحسػاب دكؿ المحػكر فعػالن يػدخؿ فػي
نطاؽ الجرائـ التالية:

 .1الجرائـ ضد السالـ :أم القيػاـ بتػدبير أك تحضػير أك إثػارة أك مباشػرة حربػان عدكانيػة أك حربػان مخالفػة

لممعاىدات أك االتفاقات أك الضمانات كالمكاثيؽ كالتأكيدات الدكلية ككذلؾ االشتراؾ في مخطػط عػاـ أك
مؤامرة بقصد ارتكاب أحد األفعاؿ السابقة.

 .2ج ػرائـ الحػػرب :أم القيػػاـ بانتيػػاؾ ق ػكانيف الحػػرب أك أعرافيػػا كالتػػي تشػػمؿ عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ أفعػػاؿ
القتػؿ كالمعاممػة السػيئة كابعػاد السػكاف المػدنييف فػي األقػاليـ المحتمػة بقصػد إكػراىيـ عمػى العمػؿ أك ألم
غرض أخر ،ككذلؾ قتؿ أك إساءة معاممة األسرل أك قتؿ الرىػائف كنيػب الممتمكػات العامػة أك الخاصػة
كتخريب المدف كالقرل دكف سبب أك اجتياحيا دكف أف تقضى ذلؾ الضركرات العسكرية.
 .3الج ػرائـ ضػػد اإلنسػػانية :كىػػى أفعػػاؿ القتػػؿ كاإلبػػادة كاالسػػترقاؽ كاإلبعػػاد كغيرىػػا مػػف األفعػػاؿ غيػػر

اإلنسػػانية التػػي ترتكػػب ضػػد السػػكاف المػػدنييف ،قبػػؿ أك أثنػػاء الحػػرب ككػػذلؾ االضػػطيادات المبنيػػة عمػػى
أسباب سياسية أك عنصرية أك دينية متى كانػت تمػؾ األفعػاؿ أك االضػطيادات مرتكبػة بالتبعيػة لجريمػة

داخمػػة فػػي اختصػػاص المحكمػػة أك ذات صػػمة بيػػا كس ػكاء كانػػت تشػػمؿ خرقػػا ألحكػػاـ القػػانكف الػػداخمي
لمدكلة التي ارتكبت فييا مف عدمو (.)2

ك أضاؼ النظاـ األساسي إلى النصكص الخاصة بالجرائـ السابقة نصػان عامػان مفػاده ،مسػؤكلية

المديركف كالمنظمكف كالمحرضكف كالشركاء الذيف ساىمكا في كضع أك تنفيذ مخطط أك مؤامرة الرتكاب

( )1عبد الكاحد محمد الفار ،مرجع سابؽ ،ص.102
( )2نجاة أحمد إبراىيـ ،مرجع سابؽ ،ص.388
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أم مػف األفعػػاؿ التػػي تػدخؿ فػػي إطػار الجػرائـ السػػابقة ،عػػف كػػؿ فعػؿ تػػـ ارتكبػػو ضػػد أم شػػخص تنفيػػذان

ليذا المخطط (.)1

ك يتبػػيف مػػف الجػرائـ التػػي تػػدخؿ فػػي اختصػػاص محكمػػة نػػكرمبرج أف المػػادة(/6ب) مػػف النظػػاـ

األساسي لممحكمة اعتبرت إبعاد السكاف المدنييف مف جرائـ الحرب ،حيث نصت عمى أف إبعاد السكاف

المدنييف في األقاليـ المحتمة بقصد إكراىيـ عمى العمؿ أك ألم غػرض أخػر يعػد مػف األفعػاؿ المنطكيػة
عمػػى انتياكػػات ق ػكانيف كأع ػارؼ الحػػرب ،كمػػا اعتبػػرت الفق ػرة(ج)مف المػػادة السػػابقة اإلبعػػاد جريمػػة ضػػد

اإلنسانية متى ارتكبت ألسباب سياسية أك عنصرية أك دينية.

ك أدانػػت المحكمػػة العديػػد مػػف القػػادة العسػػكرييف األلمػػاف الرتكػػابيـ ج ػرائـ اإلبعػػاد أثنػػاء الحػػرب

العالميػ ػػة الثاني ػ ػػة باعتبارىػ ػػا أعم ػ ػػاالن مخالفػ ػػة لقكاع ػ ػػد القػ ػػانكف ال ػ ػػدكلي ،حيػ ػػث ب ػ ػػدأت المحكمػ ػػة تم ػ ػػارس
اختصاصػػيا فػػي  20نػػكفمبر 1945ـ كانتيػػت مػػف نظػػر القضػػايا المعركضػػة عمييػػا فػػي 31أغسػػطس
1946ـ كأصدرت أحكاميا في 30ستمبر 1946ـ كاألكؿ مف أكتكبر 1946ـ كجاءت األحكاـ بمعاقبة

اثنػػي عشػػر متيم ػان باإلعػػداـ شػػنقان ،كثالثػػة بالسػػجف المؤبػػد ،كاثنػػيف بالسػػجف لمػػدة عش ػريف عام ػان ،ككاحػػد
بالسجف خمسة عشر عامان ،كآخر بالسجف عشر سنكات كحكـ ببراءة ثالثة متيميف (.)2

كمف بيف ما كرد في مضمكف األحكاـ الصادرة عف المحكمة " أف أعمػاؿ اإلبعػاد لمسػكاف تمػت

لػػيس فقػػط بالمخالفػػة لقكاعػػد القػػانكف الػػدكلي المسػػتقرة كلكػػف بعػػدـ الم ارعػػاة لمػػا تمميػػو المبػػادئ اإلنسػػانية
األساسػػية ،حيػػث تػػـ إبعػػاد المػػدنييف إلػػى ألمانيػػا لمعمػػؿ اإلجبػػارم فػػي الميػػاـ الدفاعيػػة كاإلنتػػاج الحربػػي
كأعماؿ مماثمة ليا عالقة بالمجيكد الحربي" (.)3

ك عممت لجنة القانكف الدكلي باألمـ المتحدة بتكميؼ مف الجمعية العامة عمى تقنيف محاكمػات

نػػكرمبرج لالسػػتفادة بمػػا تػػـ فػػي تمػػؾ المحاكمػػات مػػف صػػكر لألفعػػاؿ المجرمػػة كصػػاغتيا المجنػػة فػػي عػػدة
قكاعد قانكنية عرفت فيما بعد (بمبادئ نكرمبرج) ،كاعتبػر المبػدأ السػادس فػي الفقػرة (ب) اإلبعػاد جريمػة

حرب كفي الفقرة (ج ) جريمة ضد اإلنسانية (.)4

( )1عمر محمكد المخزكمي ،القانكف الدكلي اإلنساني في ضكء المحكمة الجنائية الدكلية ،الطبعة األكلي ،دار الثقافة
لمنشر كالتكزيع ،عماف ،2008 ،ص.140
( )2عصاـ عبد الفتاح مطر ،القضاء الجنائي الدكلي مبادئو كقكاعده المكضكعية كاإلجرائية ،دار الجامعة الجديدة،
القاىرة ،2008 ،ص.37

( )3رشاد السيد ،مرجع سابؽ ،ص.250
( )4عبد الرحمف محمد خمؼ ،مرجع سابؽ ،ص.15
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الفرع الثاني

موقف المحكمة العسكرية الدولية لمشرق األقصى طوكيو من جريمة اإلبعاد
عقػػب انتيػػاء الحػػرب العالميػػة الثانيػػة كىزيمػػة اليابػػاف كاستسػػالميا ،كقعػػت كثيقػػة التسػػميـ فػػي 2

سػػبتمبر1945ـ ،متضػػمنة إخضػػاع سػػمطة اإلمب ارطػػكر كالحككمػػة اليابانيػػة تحػػت سػػيطرة القيػػادة العميػػا
لقكات الحمفاء كذلؾ بغرض اتخاذ اإلجراءات الالزمػة لتنفيػذ التسػميـ كقػد أصػدر الجنػراؿ األمريكػي "مػاؾ

آرثػػر" باعتبػػاره القائػػد األعمػػى لق ػكات الحمفػػاء فػػي الشػػرؽ األقصػػى إعالن ػان خاص ػان بتػػاريخ  19ين ػاير سػػنة
1946ـ يقضي بتشكيؿ محكمة عسكرية دكلية لمشرؽ األقصى تتخذ مكانان ليا في طككيك أك أم مكاف
تحدده فيما بعد (.)1

ك مف الجدير بالذكر أف نظاـ طككيػك ال يختمػؼ بػأم شػ جػكىرم عػف نظػاـ محكمػة نػكرمبرج
ال م ػػف حي ػػث االختص ػػاص كال إجػ ػراءات المحاكم ػػة كال حت ػػى ال ػػتيـ المكجي ػػة لممتيم ػػيف إال أف محكم ػػة

طككيك أنشأت بمكجب إعالف عسكرم ،بينما
اقتض إنشاء المحكمة العسكرية الدكلية في نكرمبرج اتفاقان
ٌ
دكليػان ،كرغػػـ ذلػػؾ فقػػد تمػػت اإلشػػارة إليػػو عمػػى اعتبػػاره ميثػػاؽ ،كمػػا ىػػك الحػػاؿ فػػي ميثاقػان نػػكرمبرج كذلػػؾ
لخمؽ االنطباع بأف لكمييما ذات القيمة القانكنية (.)2

ككفقػان لػػنص المػػادة الخامسػػة مػػف ميثػػاؽ محكمػػة طككيػػك تخػػتص المحكمػػة بػػالجرائـ ضػػد السػػالـ

كجػ ػرائـ الح ػػرب كالجػ ػرائـ ض ػػد اإلنس ػػانية كق ػػد جرمػ ػت الم ػػادة الخامس ػػة فقػ ػرة (ج) م ػػف النظ ػػاـ األساس ػػي
لممحكمة اإلبعاد بكصفو جريمة ضػد اإلنسػانية ،كقػد عقػدت المحكمػة أكلػى جمسػاتيا فػي  26ابريػؿ سػنة

 ،1946كاس ػػتمرت المحاكم ػػة حت ػػى  12ن ػػكفمبر س ػػنة  ،1948كأص ػػدرت أحكامي ػػا باإلدان ػػة ض ػػد()26

متيمػ ػان بعقكب ػػات مش ػػابية لمعقكب ػػات الص ػػادرة ع ػػف محكم ػػة ن ػػكرمبرج ( .)3إال أن ػػو يالح ػػظ أف المتيم ػػيف
المقدميف لممحاكمة ،قد تمت محاكمتيـ بصػفتيـ الشخصػية فقػط ،كلػيس بكصػفيـ أعضػاء فػي منظمػات

إرىابية ،إذ لـ تعطػي محكمػة طككيػك الحػؽ فػي إسػباغ الصػفة اإلجراميػة عمػى تصػرفات بعػض الييئػات
كالمنظمات (.)4

( )1ضارم خميؿ محمكد كباسيؿ يكسؼ ،مرجع سابؽ ،ص.24
( )2عمر محمكد المخزكمي ،مرجع سابؽ ،ص.149
( )3عبد الكاحد محمد الفار ،مرجع سابؽ ،ص.113

( )4لندة معمر يشكم ،المحكمة الجنائية الدكلية الدائمة كاختصاصاتيا ،الطبعة األكلي ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع،
عماف ،2010 ،ص.62
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المطمب الثاني

موقف المحاكمات الخاصة التي أنشأها مجمس األمن من جريمة اإلبعاد.
شيدت مناطؽ يكغسالفيا السابقة كركاندا صراعان عرقيان أدل إلػى مػذابح بشػعة ارتكبػت فػي ىػذه

المنػػاطؽ ممػػا جعػػؿ التػػدخؿ الػػدكلي مبػػر انر مػػف كجيػػة نظػػر مجمػػس األمػػف كذلػػؾ باعتبػػاره يممػػؾ بمقتضػػي
الفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة الحفاظ عمى السمـ كاألمف الدكلييف.

ػاء عميػو تػػـ تقسػيـ ىػذا المطمػػب لفػرعيف أتنػػاكؿ مكقػؼ المحكمػة الجنائيػػة ليكغسػالفيا السػػابقة
كبن ن
مف اإلبعاد في فرع أكؿ ،ثـ أعرض لمكقؼ المحكمة الجنائية الدكلية لركاندا مف اإلبعاد في فرع و
ثاف.
الفرع األول

موقف المحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة من جريمة اإلبعاد
بعد انييار االتحاد اليكغسالفي عاـ 1991ـ سعت جميكرياتو إلى االسػتقالؿ ففضػمت كػؿ مػف

كركاتيا كمقدكنيا كالبكسنة كاليرسؾ كسمكفينيا االنفصاؿ عف االتحاد المنيار ،فمـ يرؽ األمر لجميكريتي
صػ ػربيا كالجب ػػؿ األس ػػكد كالمت ػػاف كانت ػػا ترغب ػػاف ف ػػي الحف ػػاظ عم ػػى االتح ػػاد كبالت ػػالي ح ػػدثت ن ازع ػػات ب ػػيف
القكميػػات المختمفػػة خاصػػة بػػيف الصػػرب كالكػػركات كالمسػػمميف فػػي جميكريػػة البكسػػنة كاليرسػػؾ ،حيػػث

ارتكب صرب البكسنة عػددان مػف المجػازر الكحشػية ضػد المسػمميف كالكػركات ،حيػث أبػاد الصػرب القػرل
كقتمكا المدنييف األبرياء ،كطردكا آالؼ األشخاص كانتشػرت معسػكرات االعتقػاؿ الجماعيػة كالتػي مػكرس

فيي ػػا أش ػػد أنػ ػكاع التع ػػذيب الجس ػػدم ،كنف ػػذت اإلع ػػدامات كال ػػدفف لألحي ػػاء ف ػػي مق ػػابر جماعي ػػة كاس ػػتخدـ
الصرب ىذه األعماؿ بيدؼ إجراء تطيير عرقي إلنشاء صربيا الكبرل (.)1

كنتيجػػة ليػػذه االنتياكػػات الصػػارخة لألعػراؼ كالمكاثيػػؽ الدكليػػة أصػػدر مجمػػس األمػػف القػرار رقػػـ

 808فػػي  22فب اريػػر 1993ـ كالخػػاص بإنشػػاء محكمػػة جنائيػػة دكليػػة لمحاكمػػة األشػػخاص المسػػؤكليف

عػػف االنتياكػػات الجسػػيمة لمقػػانكف الػػدكلي اإلنسػػاني فػػي يكغسػػالفيا السػػابقة منػػذ عػػاـ  ،)2( 1991كبعػػد

ثالثػػة أشػػير أصػػدر مجمػػس األمػػف الق ػرار رقػػـ  827بتػػاريخ  25مػػايك 1993ـ بالمكافقػػة عمػػى النظػػاـ
الخػػاص بتمػػؾ المحكمػػة ،كقػػد أشػػارت المػػادة األكلػػي مػػف النظػػاـ األساسػػي لممحكمػػة عمػػى أف المحكمػػة

الجنائيػػة تخػػتص بمحاكم ػة األشػػخاص المسػػؤكلكف عػػف االنتياكػػات الجسػػيمة لمقػػانكف الػػدكلي اإلنسػػاني

( )1لندة معمر يشكم ،مرجع سابؽ ،ص.70
( )2عصاـ عبد الفتاح مطر ،مرجع سابؽ ،ص.43
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كالتي ارتكبت في إقميـ يكغسالفيا السابقة منػذ عػاـ1991ـ ،كمػف ىػذه االنتياكػات اإلبعػاد حيػث جرمػت

الم ػػادة الثاني ػػة الفقػ ػرة (  ) 6م ػػف النظ ػػاـ األساسػ ػي لممحكم ػػة اإلبع ػػاد بكص ػػفو انتياكػ ػان جس ػػيمان التفاقي ػػات
جرمت المادة الخامسة فقرة ( )4اإلبعاد بكصفو جريمة ضد اإلنسانية (.)1
جنيؼ ،كما ٌ

ك يالحػػظ أف المحكمػػة الجنائيػة الدكليػػة ليكغسػػالفيا السػػابقة عمػػى خػػالؼ المحػػاكـ الخاصػػة فػػي

نػػكرمبرج كطككيػػك لػػـ تقتصػػر االتيػػاـ عمػػى بعػػض المجػػرميف كلكػػف أمتػػد اختصاصػػيا لكػػؿ مػػف ينتيػػؾ
القانكف الدكلي اإلنساني إال أنو يخرج مف اختصاص ىذه المحكمػة مسػؤكلية األشػخاص االعتباريػة مػف

منظمات إجرامية كغيرىا (.)2

الفرع الثاني

موقف المحكمة الجنائية الدولية لرواندا من جريمة اإلبعاد
ف ػػي نفػ ػس الفتػ ػرة الت ػػي أنش ػػأ فيي ػػا مجم ػػس األم ػػف المحكم ػػة الدكلي ػػة ليكغس ػػالفيا الس ػػابقة لكق ػػؼ

انتياكػػات القػػانكف الػػدكلي اإلنسػػاني ،ثػػار ن ػزاع آخػػر فػػي ركانػػدا يرجػػع أصػػكلو إلػػى عػػدـ السػػماح لػػبعض
القبائؿ بالمشاركة في نظاـ الحكـ الذم كػاف فػي يػد قبيمػة اليكتػك كمػف بػيف ىػذه القبائػؿ الممنكعػة كانػت

قبيمػػة التكتسػػي كنتيجػػة لألحػػداث الداميػػة التػػي أدت إلػػى مػػكت اآلالؼ مػػف المػػدنييف كتػػدمير المجمكعػػات
العرقيػػة كعػػدة انتياكػػات أخػػرل لمقػػانكف الػػدكلي اإلنسػػاني كػػذلؾ بنػػاء عمػػي الطمػػب المقػػدـ مػػف الحككمػػة

الركانديػػة تػػدخؿ مجمػػس األمػػف فػػي األزمػػة كأصػػدر القػػرار رقػػـ  955لعػػاـ1994ـ كالػػذم تضػػمف إنشػػاء
المحكمػػة الجنائيػػة الدكليػػة لركانػػدا لمحاكمػػة األشػػخاص الػػذيف ارتكبػكا أفعػػاالن خطيػػرة ضػد القػػانكف الػػدكلي

اإلنساني عمى اإلقمػيـ الركانػدم ككػذلؾ المػكاطنيف الركانػدييف الػذيف ارتكبػكا مثػؿ ىػذه األفعػاؿ عمػى إقمػيـ

الدكؿ المجاكرة خالؿ الفترة مف  1يناير كحتى  31ديسمبر مف عاـ 1994ـ (.)3

كقػػد جرمػػت المػػادة الثالثػػة فق ػرة ( ) 4مػػف النظػػاـ األساسػػي لممحكمػػة اإلبعػػاد أك النفػػي بكصػػفو
جريم ػػة ض ػػد اإلنس ػػانية عن ػػدما ي ػػتـ ارتكابي ػػا كج ػػزء م ػػف ىج ػػكـ منيج ػػي أك كاس ػػع النط ػػاؽ ض ػػد الس ػػكاف

المدنييف ألسباب قكمية أك سياسية أك عرقية أك دينية (.)4

( )1عصاـ عبد الفتاح مطر ،مرجع سابؽ ،ص 44كما بعدىا.
( )2عمر محمكد المخزكمي ،مرجع سابؽ ،ص.167
( )3لندة معمر يشكم ،مرجع سابؽ ،ص.81

( )4عصاـ عبد الفتاح مطر ،مرجع سابؽ ،ص.51
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ك تجػػدر اإلشػػارة إلػػى خػػركج األفعػػاؿ التػػي تعػػد انتياك ػان لق ػكانيف كأع ػراؼ الحػػرب كاتفاقيػػة جنيػػؼ

لعاـ  1949كالخاصة بالمنازعػات المسػمحة مػف اختصػاص المحكمػة كذلػؾ نظػ انر ألف طبيعػة النػزاع فػي

ركاندا كانت حربان أىمية كليست دكلية ،بينما دخمت انتياكات المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيؼ

لعاـ1949ـ كالبركتكككؿ اإلضافي الثاني ليذه االتفاقيات ضمف اختصاص المحكمة (.)1

( )1عبد الفتاح مطر ،مرجع سابؽ ،ص.52
63

المبحث الثالث
معالجة المحكمة الجنائية الدولية الدائمة لجريمة اإلبعاد
تعتبػر المحكمػة الجنائيػػة الدكليػة ىيئػة قضػػائية ،مسػتقمة ،دائمػة ،أسسػػيا المجتمػع الػدكلي بيػػدؼ
محاكمػػة كمعاقبػػة مرتكبػػي أخطػػر الج ػرائـ التػػي تشػػكؿ تيديػػدان لإلنسػػانية كلألمػػف كالسػػمـ الػػدكلييف ،كىػػي

اإلبػػادة الجماعي ػػة كالجػ ػرائـ ضػػد اإلنس ػػانية كجػ ػرائـ الحػػرب كجػػرائـ الع ػػدكاف ،كقػػد ظي ػػرت المحكم ػػة إل ػػى
الكجكد بصفة قانكنية في األكؿ مف يكليك2002ـ (.)1

كقد أكرد النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية اإلبعاد كالنقؿ القسرم كجريمة في أكثر مػف

مكضػػع فقػػد أدرجيػػا كجريمػػة ضػػد اإلنسػػانية فػػي الم ػادة (/7أ/د) تحػػت مسػػمي اإلبعػػاد أك النقػػؿ القسػػرم
لمس ػػكاف كأدرجي ػػا ض ػػمف جػ ػرائـ الح ػػرب ف ػػي الن ازع ػػات المس ػػمحة الدكلي ػػة ف ػػي الم ػػادة (/2/8أ )7/لتغطي ػػة

عمميػػات اإلبعػػاد كالنقػػؿ غيػػر المشػػركعيف كالمػػادة (/2/8ب )8/لتغطيػػة نقػػؿ السػػكاف المػػدنييف مػػف كالػػى
األراضي المحتمة ،كما أدرجيا جريمػة حػرب أثنػاء الن ازعػات المسػمحة غيػر الدكليػة فػي المػادة (/2/8ق/
 )8لتغطيػػة عمميػػات النقػػؿ القسػػرم الػػداخمي ( .)2كعميػػو أتنػػاكؿ اإلبعػػاد جريمػػة ضػػد اإلنسػػانية فػػي مطمػػب

أكؿ كجريمة حرب في مطمب و
ثاف.

المطمب األول

اإلبعاد جريمة ضد اإلنسانية
أكرد نظاـ ركما األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية تفاصيؿ عديدة ألنكاع الجرائـ ضد اإلنسانية

كأف الػرابط الػػذم يػربط بػػيف ىػػذه الجػرائـ ،ىػػك أف ترتكػػب فػػي إطػػار ىجػػكـ كاسػػع النطػػاؽ أك منيجػػي كأف

يكجو اليجكـ ضد أية مجمكعة مف السكاف المدنييف كأف يككف المرتكب عمػى عمػـ بػاليجكـ إضػافة إلػى

عػدـ اشػػتراط ارتكػػاب الجريمػة عمػػى أسػػاس تمييػزم ،أم أنيػػا يمكػػف أف ترتكػب ضػػد أم شػػخص دكف أف
تككف لو صفة مميزة سكاء عرقية أـ دينية أـ عنصرية بخالؼ جريمة االضطياد التي تقتضػي طبيعتيػا

ارتكابيا عمى أساس تمييزم (.)3

( )1السيد مصطفى أبك الخير ،النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية كالقكاعد اإلجرائية كقكاعد اإلثبات كأركاف
الجرائـ الدكلية ،الطبعة األكلي ،إيتراؾ لمنشر كالتكزيع ،القاىرة ،2005 ،ص.13
( )2كليد بف شعيرة ،مرجع سابؽ ،ص.63

( )3لندة معمر يشكم ،مرجع سابؽ ،ص.195
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كذلؾ ال يشترط ارتباط ىذه الجرائـ بالنزاع المسمح ألف القكؿ بذلؾ يجعؿ الجرائـ ضد اإلنسانية

مجرد زيادة في النظاـ األساسػي لممحكمػة الجنائيػة الدكليػة طالمػا أف معظػـ الجػرائـ المدرجػة فييػا تػدخؿ

ضمف جرائـ الحرب التي يشترط فييا النزاع المسمح األمر الذم يعني إمكانيػة كقكعيػا فػي كقػت الحػرب

كالسمـ عمى حد سكاء (.)1

كم ػػف ب ػػيف الجػ ػرائـ الت ػػي تعتب ػػر جػ ػرائـ ض ػػد اإلنس ػػانية جػػرائـ النق ػػؿ القس ػػرم أك اإلبع ػػاد لمس ػػكاف
المدنييف ،حيث نصت المادة السابعة فقرة  1مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية عمى اإلبعاد

كالنقػػؿ القسػػرم بكصػػفو جريمػػة ضػػد اإلنسػػانية ،كالتػػي كرد فييػػا مػػا يمػػي " لغػػرض ىػػذا النظػػاـ األساسػػي،
يشكؿ أم فعؿ مف األفعاؿ التاليػة جريمػة ضػد اإلنسػانية متػى ارتكػب فػي إطػار ىجػكـ كاسػع النطػاؽ أك

منيجي مكجو ضد مجمكعة مف السكاف المدنييف كعف عمـ باليجكـ (د) إبعاد السػكاف أك النقػؿ القسػرم

لمسكاف.

كأركػػاف ىػػذه الجريمػػة حسػػب كثيقػػة أركػػاف الج ػرائـ ال ػكاردة فػػي نظػػاـ المحكمػػة الجنائيػػة الدكليػػة

تتمخص في اآلتي:

 -1أف يرٌحػؿ المػػتيـ أك ينقػػؿ قسػ انر شخصػان أك أكثػػر إلػػى دكلػػة أخػػرل أك إلػػى مكػػاف آخػػر بػػالطرد أك
بأم فعؿ قسرم أخر ألسباب ال يقرىا القانكف الدكلي.
 -2أف يككف الشخص أك األشػخاص المعنيػكف مكجػكديف بصػفة مشػركعة مػف المنطقػة التػي أبعػدكا
أك نقمكا منيا عمى ىذا النحك.
 -3أف يككف مرتكب الجريمة عمى عمـ بالظركؼ الكاقعية التي تثبت مشركعية ىذا الكجكد.
 -4أف يرتكػػب ىػػذا السػػمكؾ كجػػزء مػػف ىجػػكـ كاسػػع النطػػاؽ أك منيجػػي مكجػػو ضػػد مجمكعػػة سػػكاف
مدنييف.

 -5أف يعمـ مرتكب الجريمة بأف السمكؾ جزء مف ىجكـ كاسع النطاؽ أك منيجي مكجو ضد سكاف
مدنييف أك أف ينكم أف يككف ىذا السمكؾ جزءان مف ذلؾ اليجكـ (.)2

( )1عبد الرحمف محمد خمؼ ،مرجع سابؽ ،ص.25
( )2انظر كثيقة أركاف الجرائـ الممحقة بالنظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية .
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المطمب الثاني

اإلبعاد جريمة حرب
صػػنؼ النظػػاـ األساسػػي لممحكمػػة الجنائيػػة الدكليػػة جػرائـ الحػػرب بدقػػة بػػيف جػػرائـ تقػػع فػػي نػزاع

مسمح دكلي كأخرل في نزاع غير دكلي كأيضان بيف الجرائـ المبينة باتفاقيات جنيؼ كأخرل مضػافة ليػا،
حيػػث يكػػكف لممحكمػػة اختصػػاص فيمػػا يتعمػػؽ بجػرائـ الحػػرب كالسػػيما عنػػدما ترتكػػب فػػي إطػػار خطػػة أك

سياسة عامة أك في إطار عممية ارتكاب كاسػعة النطػاؽ ليػذه الجػرائـ ،كقػد عرفػت المػادة الثامنػة فقػرة 2

جرائـ الحرب بأنيا :

أ -االنتياكات الجسيمة التفاقيات جنيؼ المؤرخة في  12أغسطس عاـ 1949ـ.
ب -االنتياكات الخطيرة األخرل لمقكانيف كاألعراؼ السارية عمى المنازعات الدكلية المسمحة.
ت -االنتياكات الجسيمة لممادة الثالثة المشتركة بيف اتفاقيات جنيؼ في حالة كقكع نزاع مسمح غير
دكلي.

ث -االنتياكػػات الخطي ػرة األخػػرل لمق ػكانيف كاألع ػراؼ السػػارية عمػػى المنازعػػات المسػػمحة غيػػر ذات
الطابع الدكلي (.)1

كاعتبػػرت المػػادة المػػذككرة اإلبعػػاد مػػف ضػػمف ج ػرائـ الحػػرب كجرمتػػو فػػي أكثػػر مػػف مكضػػع فقػػد
اعتب ػػرت اإلبع ػػاد أك النق ػػؿ غي ػػر المش ػػركعيف م ػػف االنتياك ػػات الجس ػػيمة التفاقي ػػات جني ػػؼ األربع ػػة لع ػػاـ
1949ـ ( ،)2كقد اعتمدت المجنة التحضيرية لممحكمة الجنائية الدكلية في صياغتيا ليذه الجريمة عمى

المػػادة ( )147مػػف اتفاقيػػة جنيػػؼ الرابعػػة كالتػػي يجػػب أف تق ػ أر بػػاالقتراف مػػع المػػادة ( )49مػػف االتفاقيػػة
ذاتيا كالتػي تحظػر جميػع عمميػات اإلبعػاد أك النقػؿ القسػرم ،بمػا فػي ذلػؾ تمػؾ التػي تػـ داخػؿ األ ارضػي
المحتمة أك ترحيؿ األشخاص المحمييف مف األراضي المحتمة (.)3

كأركػػاف ىػػذه الجريمػػة حسػػب كثيقػػة أركػػاف الج ػرائـ ال ػكاردة فػػي نظػػاـ المحكمػػة الجنائيػػة الدكليػػة

تمخص في اآلتي :

 -1أف يقكـ مرتكب الجريمة بإبعاد أك نقؿ شخص أك أكثر إلى دكلة أخرل أك مكاف آخر.

( )1انظر المادة  8مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية الدائمة.

( )2انظر المادة  8فقرة  2أ  7مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية الدائمة.
( )3كليدة بف شعيرة ،مرجع سابؽ ،ص.78
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 -2أف يككف ىذا الشخص أك ىؤالء األشخاص ممف تشمميـ بالحماية اتفاقية أك أكثر مف اتفاقيات
جنيؼ لعاـ 1949ـ.

 -3أف يككف مرتكب الجريمة عمى عمـ بالظركؼ الكاقعية التي تثبت ذلؾ الكضع المحمي.
 -4أف يصدر السمكؾ في سياؽ نزاع مسمح دكلي كيككف مقترنان بو.
 -5أف يككف مرتكب الجريمة عمى عمـ بالظركؼ الكاقعية التي تثبت كجكد نزاع مسمح (.)1
كػذلؾ عػ ٌد مػف جػرائـ الحػرب قيػاـ دكلػة االحػػتالؿ عمػى نحػك مباشػر أك غيػػر مباشػر بنقػؿ أجػزاء
مف سكانيا المدنييف إلػى األ ارضػي التػي تحتميػا أك إبعػاد أك نقػؿ كػؿ سػكاف األ ارضػي المحتمػة أك أجػزاء
منيـ داخػؿ ىػذه األ ارضػي أك خارجيػا ،فػإذا كػاف أحػد مظػاىر اإلبعػاد ىػك نقػؿ سػكاف األ ارضػي المحتمػة

إلى خارجيا إال أف المظير اآلخر نقؿ رعايا الدكلػة المحتمػة إلػى األ ارضػي المحتمػة كاسػتيطانيا كسػيطرة

المسػػتكطنيف عمػػى مظػػاىر الحيػػاة كمقػػدراتيا كمػزاحمتيـ لمسػػكاف األصػػمييف ( ،)2كاذا كانػػت الحمايػػة التػػي
أكردتيا ىذه الفقرة العتبارات سياسية كعرقية فإنيا أيضان ألسباب قانكنية ،ذلؾ أف نقؿ أك ترحيؿ السكاف

مف الدكلة المحتمة إلى اإلقميـ المحتؿ ىك بمثابة كاقع جديد يشػكؿ نكعػان مػف الضػـ لمدكلػة المحتمػة حتػى
كلك لـ يكف معمنان ،كضـ األراضي بالقكة محظكر كفقػان ألحكػاـ القػانكف الػدكلي الػذم قيػد حػؽ الدكلػة فػي

شف الحرب كتجريـ حرب العدكاف ككفؿ لمشعكب حقيا في تقرير مصيرىا (.)3

كأركاف ىذه الجريمة حسب كثيقة أركاف الجػرائـ الػكاردة فػي نظػاـ المحكمػة الجنائيػة الدكليػة تػتمخص فػي
األتي:
 -1أف يقكـ مرتكب الجريمة عمى نحك مباشػر أك غيػر مباشػر بنقػؿ بعػض مػف سػكانو إلػى األرض
التػػي يحتمي ػػا أك بإبع ػػاد أك نقػػؿ ك ػػؿ س ػػكاف األرض المحتمػػة أك بعض ػػيـ داخ ػػؿ ى ػػذه األرض أك
خارجيا.

 -2أف يصدر السمكؾ في سياؽ نزاع دكلي مسمح كيككف مقترنان بو.
 -3أف يككف مرتكب الجريمة عمى عمـ بالظركؼ الكاقعية التي تثبت كجكد نزاع مسمح (.)4

()1انظر كثيقة أركاف الجرائـ الممحقة بالنظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية .
( )2أحمد محمد رضا ،مرجع سابؽ ،ص.64

( )3صالح الديف عامر ،مرجع سابؽ ،ص.34
()4انظر كثيقة أركاف الجرائـ الممحقة بالنظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية .
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عد مف جرائـ الحرب إصدار أكامػر بتشػريد السػكاف المػدنييف ألسػباب تتصػؿ بػالنزاع مػا لػـ
كما ٌ
ػداع م ػػف أم ػػف الم ػػدنييف المعني ػػيف أك ألس ػػباب عس ػػكرية ممح ػػة ،كى ػػذه الجريم ػػة عم ػػي عك ػػس
يك ػػف ذل ػػؾ ب ػ و
الجريمتيف السابقتيف تتصؿ بالنزاع المسمح غيػر الػدكلي كىػك مػا يمكػف أف يعتبػر إضػافة فػي ىػذا الشػأف

لتعزيز الحماية لممدنييف مف النقؿ التعسفي كالتشريد الػداخمي كخاصػة مػا يتعمػؽ بطبيعػة ىػذه المنازعػات

التػػي تكػػكف فػػي أغم ػػب األحيػػاف ذات طػػابع عرق ػػي أك عنصػػرم كمحػػاكالت ك ػػؿ طػػرؼ إج ػراء التطيي ػػر
العرقػػي فػػي المنػػاطؽ التػػي يسػػيطر عمييػػا ،كبالتػػالي يسػػتخدـ كػػؿ كسػػائؿ اإلجبػػار لترحيػػؿ اآلخ ػريف عػػف

المناطؽ التي يسيطر عمييا (.)1

كأركاف ىذه الجريمة حسب كثيقة أركاف الجػرائـ الػكاردة فػي نظػاـ المحكمػة الجنائيػة الدكليػة تػتمخص فػي

األتي:

 -1أف يأمر مرتكب الجريمة بتشريد السكاف المدنييف.
 -2أال يككف ليذا األمر ما يبرره لتكفير األمف لممدنييف المعنييف أك لضركرة عسكرية.
 -3أف يككف مرتكب الجريمة قاد انر عمى إحداث ىذا التشريد مف خالؿ إصدار ىذا األمر
 -4أف يصدر السمكؾ في سياؽ نزاع مسمح ذم طابع غير دكلي كيككف مقترنان بو.
 -5أف يككف مرتكب الجريمة عمى عمـ بالظركؼ الكاقعية التي تثبت كجكد نزاع مسمح (.)2

( )1أحمد محمد رضا ،مرجع سابؽ ،ص.70

()2انظر كثيقة أركاف الجرائـ الممحقة بالنظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية .
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انفصم انثانث
إبعاد إسشائيم نهفهسطيىيني مه األساضي
احملتهة عاو  7691أشكانه ورسائعه واملىقف مىه
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الفصل الثالث

إبعاد إسرائيل لمفمسطينيين من األراضي المحتمة عام  1967أشكال
و رائع والموقف من
كانت حرب حزيراف عاـ 1967ـ عالمة تحكؿ بارزة في تاريخ الصييكنية كدكلة إسرائيؿ حيث

كصػػمت أخي ػ انر إلػػى ىػػدفيا المتمثػػؿ فػػي السػػيطرة عمػػى كػػؿ فمسػػطيف ،إضػػافة لػػذلؾ فػػإف النصػػر السػػاحؽ
إلسرائيؿ فػي الحػرب كاالسػتيالء عمػى مػا تبقػى مػف فمسػطيف بمػا فييػا مػف عػدد كبيػر مػف السػكاف كالثقػة

المتصػاعدة فػي إسػرائيؿ كميػا عكامػؿ أسػيمت فػػي اإلحيػاء السػريع كالفػكرم لمفيػكـ الت ارنسػفير (الترحيػػؿ)
الػػذم يمتػػد إلػػى مػػا قبػػؿ قيػػاـ إس ػرائيؿ بعقػػكد عديػػدة ليصػػؿ حتػػى إلػػى المػػؤتمر الصػػييكني األكؿ عػػاـ
1897ـ الذم تحدثت بركتكككالتو عف اختيار فمسطيف كطنػان لمييػكد كعػف ضػركرة ترحيػؿ أىػؿ فمسػطيف

كتكطيف الييكد مكانيـ (.)1

ففكرة اقتالع أىؿ فمسطيف مف كطنيـ عبر مختمؼ السبؿ كالكسائؿ اإلرىابية قديمة قدـ الحركػة

الصييكنية ككاف ىيرتسؿ مؤسس الحركة الصييكنية أكؿ مف نادل بترحيؿ كطػرد السػكاف الفمسػطينييف،
إذ كتػػب فػػي 1895/6/12ـ قػػائالن" :سنسػػعى لتيجيػػر السػػكاف المعػػدميف عبػػر الحػػدكد مػػف خػػالؿ تػػدبير
الكظائؼ ليـ في بالد االنتقاؿ ،لكننا سنمنعيـ مف القياـ بأم عمؿ في بمدنا" كما نجد يسرائيؿ زانغكيؿ،

كىػػك أحػػد أقطػػاب الصػػييكنية يؤكػػد فػػي كتاباتػػو األكلػػي ضػػركرة طػرد العػػرب كتػػرحيميـ فيقػػكؿ" :يجػػب أال
يسمح لمعرب أف يحكلكا دكف تحقيؽ المشػركع الصػييكني لػذا عمينػا أف نسػتعد لطػرد ىػذه القبائػؿ العربيػة

بحد السيؼ كما فعؿ أجدادنا " (.)2

كمػػف أنص ػػار ى ػػذه الفك ػرة أيضػ ػان ركب ػػيف كىػػك م ػػدير دائػػرة االسػػتيطاف ف ػػي المنظم ػػة الص ػػييكنية

العالمية كالذم اقتػرح فػي مػايك 1911ـ ترحيػؿ الفالحػيف العػرب الػذيف تنتػزع مػنيـ أ ارضػييـ إلػى نػكاحي

س ػػكريا الش ػػمالية ح ػػكؿ حم ػػب كحم ػػص ،كم ػػا اقت ػػرح كاي ػػزمف كى ػػك عض ػػك ف ػػي الييئ ػػة التنفيذي ػػة لممنظم ػػة
الصييكنية ترحيؿ العرب إلى شرؽ األردف كالعػراؽ ،فيػك يػرل "أف شػرؽ األردف ال يفصػمو عػف فمسػطيف

الغربي ػػة س ػػكل ني ػػر ض ػػيؽ كأف ش ػػرؽ األردف ق ػػد أنش ػػأ أرضػ ػان مخصص ػػة لمع ػػرب كأف ىجػ ػرة الع ػػرب م ػػف

( )1نكاؼ الزكر ،مرجع سابؽ ،ص.63

( )2نكر الديف مصالحة ،مفيكـ الترانسفير في الفكر كالتخطيط الصييكنييف  ،1948 – 1882الطبعة األكلى،
مؤسسة الدراسات الفمسطينية ،بيركت ،1992 ،ص11كمابعدىا.
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المنطقة المكتظة إلى شرؽ األردف أمػر يشػبو فػي سػيكلتو اليجػرة مػف ناحيػة مػا فػي فمسػطيف إلػى ناحيػة

أخرل" (.)1

ككاف بف غكريكف كىك مف زعماء الحركة الصييكنية كأكؿ رئيس لحككمة االحتالؿ أشػد الػدعاة

كأنشط المركجيف لفكرة تيجير العرب التي دافع عنيا سياسيان كمعنكيان بكصفيا تمثؿ االسػتمرار الطبيعػي
كالمنطقػي لالسػػتيطاف الصػييكني كأعمػػف فػي أكثػػر مػف مناسػػبة ضػركرة كجػػكد حػؿ لمسػػكاف العػرب ،كمػػف

ذلؾ خطابو أماـ مؤتمر العشريف لممنظمة الصييكنية فػي  29يكليػك 1937ـ الػذم قػاؿ فيػو "مػف خػالؿ

اقتراح ترحيؿ السكاف العرب عف أ ارضػي الدكلػة الييكديػة طكعػان إذا أمكػف كقسػ انر إذا اسػتحاؿ يصػبح فػي

اإلمكاف تكسيع رقعة االستيطاف الييكدم" (.)2

كفػػي رأل سكسػػكيف كىػػك خبيػػر ز ارعػػي عمػػؿ لػػدل شػػركة تطػػكير أ ارضػػي فمسػػطيف ،فػػإف اقػػتالع

العرب قس انر مف األرض كترحيميـ شرطاف البػد منيػا لقيػاـ الدكلػة الييكديػة ،أمػا يكسػؼ فػايتس كىػك أحػد
أعضاء الصندكؽ القكمي الييكدم يرل أنو "ال مكاف لشعبيف في ىذا البمد فالتنميػة لػف تقربنػا مػف ىػدفنا

بأف نككف شعبنا مستقال في ىذا البمد الصغير كلكف بعد ترحيؿ العرب سيصبح البمد مفتكحا أمامنا" (.)3
كقد كانت حػرب 1948ـ كانتصػار المنظمػات الصػييكنية عمػى الجيػكش العربيػة فرصػة كبػرل

ليذه المنظمات كعمى رأسيا الياجاناة لكػي تطبػؽ فكػرة ترحيػؿ أكبػر عػدد مػف الشػعب الفمسػطيني ،حيػث

أسػفرت ىػذه الحػرب عػف أكبػر عمميػة تيجيػر قسػػرم عرفتيػا المنطقػة العربيػة خػالؿ القػرف العشػريف ،فقػػد
بم ػ ػغ عػ ػػدد الفمسػ ػػطينييف الػ ػػذيف تػ ػػـ إجالؤىػ ػػـ مػ ػػف المنػ ػػاطؽ التػ ػػي سػ ػػيطرت عمييػ ػػا الق ػ ػكات اإلس ػ ػرائيمية

) )805.000ألؼ فمسطيني (.)4

كبعد احتالؿ ما تبقي مف فمسطيف عاـ  1967تغير الكضع كاألسمكب كحجـ المشكمة ،فقػد زاد

ع ػػدد الالجئ ػػيف كتض ػػاعفت مس ػػاحة األرض المحتم ػػة ع ػػدة مػ ػرات ،ل ػػذا ازداد ط ػػرح أفك ػػار التيجي ػػر ض ػػد

الفمسػػطينييف بكضػػكح ال سػػابؽ لػػو فقبػػؿ أف يمضػػي عمػػى الحػػرب أسػػبكعاف ،عقػػدت الحككمػػة اإلسػرائيمية
جمسػػة لمبحػػث فػػي مشػػكمة الخطػػر الػػديمكاغرافي الفمسػػطيني الناجمػػة عػػف احػػتالؿ الضػػفة الغربيػػة كقطػػاع
غزة ،كفي ىذا الصدد اقتراح الكزير مناحيـ بيغيف الكزير بال ك ازرة في الحككمة اإلئتالفية آنذاؾ بتصفية

المخيمػػات الفمسػػطينية كنقػػؿ سػػكانيا إلػػى سػػيناء بينمػػا طالػػب يغئػػاؿ آلػػكف نائػػب رئػػيس الحككمػػة فػػي ذلػػؾ
( )1نكر الديف مصالحة ،مفيكـ الترانسفير في الفكر كالتخطيط الصييكنييف ،1948 – 1882مرجع سابؽ ،ص.36
( )2المرجع السابؽ ،ص.56
( )3المرجع السابؽ ،ص.96
( )4سمماف أبك ستة ،مرجع سابؽ ،ص .20
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الكقػػت بتػػكطيف الفمسػػطينييف فػػي سػػيناء كفػػي الكقػػت نفسػػو إقنػػاع سػػكاف األ ارضػػي المحتمػػة بػػاليجرة إلػػى
الخارج كما دعا يكسؼ شبي ار كزير المالية آنذاؾ إلى إعطاء مبمغ مػف المػاؿ لكػؿ فمسػطيني يكافػؽ عمػى

الرحيؿ (.)1

كسارعت سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي منذ بدايػة احتالليػا لممنػاطؽ الفمسػطينية إلػى سػف قػكانيف

جدي ػػدة كاص ػػدار أكام ػػر عس ػػكرية كاتخ ػػاذ إجػ ػراءات مدركس ػػة كتطبي ػػؽ سياس ػػات متنكع ػػة بي ػػدؼ تطبي ػػؽ
مخططاتيا اليادفة إلى تفريغ األرض الفمسطينية مف سكانيا كاحدل ىػذه السياسػات ىػي سياسػة اإلبعػاد
التي مارستيا إسرائيؿ بشكؿ جماعي كبشكؿ فردم مخالفة بػذلؾ كػؿ المعػايير ككػؿ كاألعػراؼ كالمكاثيػؽ
التي تحمي اإلنساف مف كافة أشكاؿ القمع كاالضطياد كالظمـ كالحرماف (.)2

ووفقاً لما قدمت فإنني قسمت ه ا الفصل إلى أربعة مباحث عمى النحو اآلتي :
المبحث األول :صور جرائم اإلبعاد اإلسرائيمية بحق الفمسطينيين من العام 1967م.
المبحذذث الثذذاني :الموقذذف اإلسذرائيمي مذذن اإلبعذذاد وموقذذف االتفاقيذذات الفمسذذطينية اإلسذرائيمية
من .

المبحث الثالث :موقف األمم المتحدة من جرائم اإلبعاد اإلسرائيمية.
المبحذذث الراب ذ  :موقذذف السذذمطة الوطنيذذة الفمسذذطينية مذذن اإلبعذذاد واآلليذذات المتاحذذة أمامهذذا
لمحاسبة إسرائيل عن جرائم اإلبعاد.

( )1نكاؼ الزكر ،مرجع سابؽ ،ص.69

( )2رشاد المدني كزياد أبك صالح ،المبعدكف الفمسطينيكف خالؿ االنتفاضة ،منشكرات رابطة الصحفييف العرب في
األراضي المحتمة ،بدكف سنة نشر ،ص.5
72

المبحث األول
صور جرائم اإلبعاد اإلسرائيمية بحق الفمسطينيين من العام 1967
اسػػتمرت إس ػرائيؿ فػػي ممارسػػة سياسػػة الترحيػػؿ اإلجبػػارم لمسػػكاف المػػدنييف فػػي األ ارضػػي الت ػي
احتمتيا في عاـ 1967ـ ،كقد أخػذت ىػذه السياسػة شػكميف ىمػا التيجيػر الجمػاعي كاإلبعػاد الفػردم إلػى

داخؿ األراضي المحتمة أك خارجيا.

كعميو تـ تقسيـ ىذا المبحث إلى ثالثة مطالب أتناكؿ في األكؿ التيجير الجماعي لمسكاف كفي
الثاني اإلبعاد الفردم ،كأعرض في الثالث اإلبعاد مف مدينة القدس.
المطمب األول

التهجير الجماعي لمسكان
لجػػأت سػػمطات االحػػتالؿ اإلسػرائيمي منػػذ أيػػاـ القتػػاؿ فػػي يكنيػػك عػػاـ 1967ـ كاأليػػاـ التػػي تمػػت
كقػػؼ إطػػالؽ النػػار لعمميػػات تيجيػػر جماعي ػة بيػػدؼ الػػتخمص مػػف السػػكاف كتغييػػر الكضػػع الػػديمكغرافي

لأل ارضػػي المحتمػػة مسػػتخدمة عػػدة كسػػائؿ تمتػد مػػف العنػػؼ المباشػػر كالطػػرد بػػالقكة العسػػكرية إلػػى أسػػمكب

الطػػرد بػػالتيجير غيػػر المباشػػر عػػف طريػػؽ تػػدمير المنػػازؿ كاألحيػػاء كالقػػرل كمصػػادرة األ ارضػػي العربيػػة
كاالستيالء عمييا بشتى الحيؿ كالحجج غير القانكنية كتػكطيف القػادميف الصػياينة فييػا ،ككػذلؾ ممارسػة

مختم ػػؼ الض ػػغكط كبخاص ػػة االقتص ػػادية كالنفس ػػية مني ػػا عم ػػى الس ػػكاف الفمس ػػطينييف ل ػػدفعيـ إلػ ػى ت ػػرؾ
أراضييـ كبيكتيـ كالمغادرة إلى الخارج إما سػعيان كراء مصػادر الػرزؽ كالعػيش األفضػؿ كامػا تخمصػان مػف
كطأة تمؾ الضغكط (.)1

األرضػي المحتمػة بعػد الخػامس
ك قد جاء في تقريػر مبعػكث السػكرتير العػاـ لألمػـ المتحػدة فػي ا
مػػف يكنيػػك1967ـ أف األعمػػاؿ التػػي اتخػػذتيا السػػمطات اإلس ػرائيمية كانػػت سػػببان رئيس ػان فػػي ف ػرار السػػكاف
العرب كترؾ ديارىـ (.)2

ك نتيج ػػة لتم ػػؾ الكس ػػائؿ المختمف ػػة الت ػػي اتبعتي ػػا س ػػمطات االح ػػتالؿ أجب ػػر اآلالؼ م ػػف الس ػػكاف

الفمسطينييف عمى الرحيؿ مػف مػدف الضػفة الغربيػة كقطػاع غػزة كالقػدس ،كطبقػان لتقػديرات المفػكض العػاـ
( )1تيسير النابمسي ،مرجع سابؽ ،ص.180

( )2محي الديف عمي عشماكم ،حقكؽ المدنييف تحت االحتالؿ الحربي مع دراسة خاصة بانتياكات إسرائيؿ لحقكؽ
اإلنساف في األراضي العربية المحتمة ،عالـ الكتب ،القاىرة ،بدكف سنة نشر ،ص.700
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لككالػػة إغاثػػة الفمسػػطينييف فػػي  11ديسػػمبر1967ـ ،غػػادر مػػا يقػػارب 420ألػػؼ مػػف المنػػاطؽ المحتمػػة
أثناء الحرب بمػا فػي ذلػؾ الجػكالف كسػيناء ،كلقػد أثبتػت لجػاف التحقيػؽ الدكليػة عمميػات طػرد العػرب مػف

األراضي المحتمة كذلؾ بعد أف استمعت إلى شيادات الشيكد كزارت الدكؿ العربيػة المسػتقبمة لممػرحميف،
كتعرفػػت عمػػى أح ػكاؿ المػػدنييف العػػرب الػػذيف طػػردتيـ السػػمطات اإلس ػرائيمية م ػف األ ارضػػي المحتمػػة بعػػد

الخامس مف يكنيك 1967ـ (.)1

التالي:

ك نذكر ىنا بعػض النمػاذج لمتيجيػر الجمػاعي لإلشػارة إلػى تمػؾ الجػرائـ اإلسػرائيمية عمػى النحػك

يكـ  6يكنيك 1967ـ ،تـ ىدـ قرل المطركف (يالك كعمكاس كبيت نكبا) شماؿ القدس باستخداـ

المتفجػرات كالج ارفػػات ككجػػدت ق اربػػة  2000عائمػػة (أكثػػر مػػف 6أالؼ نسػػمة) مػػف تمػػؾ القػػرل نفسػػيا فػػي
تمكػف مػف اليػرب باتجػاه األردف ،كيعتػرؼ الصػحفي عػامكس
الطريؽ باتجاه منطقػة راـ اهلل ،كىنػاؾ مػف ٌ
كيناف كىك أحد جنكد االحتياط يكمئػذ المكمفػيف بح ارسػة الج ارفػات أثنػاء ىػدـ قريػة بيػت نكبػا فيقػكؿ أيمرنػا
بًإغالؽ مداخؿ القريػة كمنػع السػكاف مػف العػكدة إلػى القريػة ككانػت األكامػر بػإطالؽ النػار فػكؽ رؤكسػيـ

كاعالميـ بأف ليس باستطاعتيـ دخكؿ القرية (.)2

ك في يكـ  11يكنيك 1967ـ ،تـ طرد سكاف حي المغاربة القديمة في البمدة القديمة مف القدس

إلػػى قػػرم الضػػفة الغربيػػة بعػػد ميمػػة ثػػالث سػػاعات ،ككػػاف عػػددىـ ق اربػػة ألػػؼ نسػػمة ،كتػػـ تػػدمير الحػػي
بالكامؿ حيث طمب مكشيو دياف كزير الدفاع في ذلػؾ الكقػت مػف شػمكمكالىط قائػد منطقػة القػدس آنػذاؾ
بتنظيؼ الطريؽ إلى حائط المبكي (.)3

ك ب ػػيف أي ػػاـ  18-9يكني ػػك 1967ـ ،دمػ ػر الج ػػيش اإلسػػرائيمي بال ػػديناميت م ػػا ال يق ػػؿ ع ػػف 85

مسػكنان مػف أصػػؿ  2000فػي منطقػة قمقيميػػة كأجبػر سػػكاف تمػؾ المسػاكف عمػػى الرحيػؿ إلػػى كادم األردف
إضافة إلى ذلػؾ يػكـ 16يكنيػك ،دمػر الجػيش اإلسػرائيمي قريتػي بيػت عػكا كبيػت مرسػـ نيائيػان فػي منطقػة
الخميػػؿ كلقيػػت حبمػػة كىػػي قريػػة عربيػػة جنػػكب شػػرؽ قمقيمي ػة المصػػير نفسػػو يػػكـ 27يكنيػػك حيػػث أخػػرج

الجػػيش اإلس ػرائيمي سػػكاف القريػػة كعػػددىـ ح ػكالي  1000نسػػمة كنقميػػـ إلػػى قػػرب نػػابمس كتػػـ فػػي السػػنة
ذاتيػػا تػػدمير مجمكعػػة أخػػرل مػػف القػػرل فػػي الضػػفة الغربيػػة كتيجيػر سػػكانيا مثػػؿ الجفتمػػؾ كالبػػرج ،كفػػي
( )1محي الديف عمي عشماكم ،مرجع سابؽ ،ص.701
( )2نكر مصالحة ،إسرائيؿ كسياسة النفي الصييكنية كالالجئكف الفمسطينييف ،ترجمة عزت الغزاكل ،المركز الفمسطيني

لمدراسات اإلسرائيمية ،مؤسسة األياـ ،راـ اهلل ،2003 ،ص.196
( )3المرجع السابؽ ،ص  190كما بعدىا.
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خضـ العمميات العسكرية تـ إخالء مخيمات الالجئيف فػي أريحػا ككػاف سػكاف ىػذه المخيمػات قػد طػردكا

مػ ػػف إس ػ ػرائيؿ عػ ػػامي 1949 -1948ـ ( ،)1كبتػ ػػاريخ  1967/12/ 20تػ ػػـ ترحيػ ػػؿ المئػ ػػات مػ ػػف قبيمػ ػػة

النصيرات مف منطقة العكجا في أريحا إلى الضفة الشرقية لنير األردف ( ،)2ليتجػاكز عػدد المػرحميف مػف
الضفة الغربية إلى األردف عاـ 1967ـ كحده  230ألؼ نسمة ،ككاف يتـ إطالؽ النار مػف قبػؿ القػكات
اإلسرائيمية المشرفة عمى نير األردف عمى كؿ مف يحاكؿ منيـ العكدة إلى الضفة الغربية (.)3

أما في قطاع غزة فقد تعرض سكانو لعمميات إرىاب كضغكط اقتصادية كتشػجيع لمسػكاف عمػى

تػػرؾ منػػازليـ كالسػػفر خػػارج األ ارضػػي المحتمػػة كترتيػػب تسػػييالت ماديػػة ككسػػائؿ النقػػؿ الالزمػػة لػػنقميـ
كصػرؼ بعػض اإلعانػات لمػراغبيف بػذلؾ ،كفتحػت ليػػذا الغػرض مكاتػب خاصػػة فػي معسػكرات الالجئػػيف

في قطاع غزة

()4

حيث خسر قطاع غزة بعد يكنيك 1967ـ ما يقارب  %20مف سكانو الذيف كاف يبمغ

مقػدارىـ  400ألػؼ نسػػمة ( ،)5كبعػد عػػدة أسػابيع مػػف احػتالؿ القطػاع بػػدأت سػمطات االحػػتالؿ فػي تنفيػػذ
برنامج الترحيؿ اإلجبارم حيث كانت تقكـ بجمع المكاطنيف في األحيػاء كالقػرل كالمخيمػات كتختػار مػف
بينيـ أعداد كبيرة مف الشباف عمى أساس االشػتباه بػأنيـ عسػكريكف فتعػتقميـ كتقػكـ بإبعػادىـ كقػد رحمػت

بيذه الطريقة  8.000شاب مف قطاع غزة بحجة أنيـ مقاتمكف (.)6

كفػػي خطػػكة تصػػعيديو لتك ػريس الييمنػػة اإلس ػرائيمية مػػف خػػالؿ ممارسػػة سياسػػة اإلبعػػاد اتبعػػت

إسرائيؿ أسمكب اإلبعاد الجمػاعي حيػث قػاـ الجػيش اإلسػرائيمي بتػاريخ  17ديسػمبر عػاـ 1992ـ بإبعػاد
 415مكاطف فمسطيني مف قطاع غزة إلى منطقة مرج الزىكر في جنكب لبناف ،كاضطر المبعدكف إلػى
إقامػػة مخػػيـ مؤقػػت بعػػد أف رفضػػت السػػمطات المبنانيػػة السػػماح ليػػـ بػػالمركر مػػف نقطػػة الحػػدكد فػػي بيػػت
نكفؿ التي تقع في جنكب المنطقة التي يسيطر عمييا الجيش المبناني كنتيجة لذلؾ قدـ التماس لممحكمة

اإلس ػرائيمية العميػػا بشػػأف ضػػركرة عػػكدة المبعػػديف أك كضػػعيـ فػػي منطقػػة آمنػػة عمػػى اعتبػػار أف األكامػػر
الخاصة باإلبعاد لـ تنفذ بسبب رفض الحككمة المبنانية السماح ليـ بالدخكؿ إلى المناطؽ الكاقعػة تحػت

سػػيطرتيا ،كجػػاء رد المحكمػػة أنػػو عمػػى الػػرغـ مػػف عػػدـ تكاجػػد المبعػػديف فػػي منػػاطؽ خاضػػعة لمجػػيش

( )1نكر مصالحة ،إسرائيؿ كسياسة النفي الصييكنية كالالجئكف الفمسطينييف  ،مرجع سابؽ ،ص.199

( )2غساف عبد اهلل ،المبعدكف الفمسطينيكف حزيراف  ،1985 – 1967الطبعة األكلي ،دار األسكار ،عكا،1986 ،
ص.10
( )3محي الديف عمي عشماكم ،مرجع سابؽ ،ص.701
( )4تيسير النابمسي ،مرجع سابؽ ،ص.180

( )5نكر مصالحة ،إسرائيؿ كسياسة النفي ،مرجع سابؽ ،ص.206
( )6رشاد المدني كزياد أبك صالح ،مرجع سابؽ ،ص.11
75

المبناني إال أنيـ في الكقت نفسو ال يتكاجػدكف فػي أراض إسػرائيمية ،كبنػاء عميػو رأت المحكمػة أف أكامػر

اإلبعاد نفذت فعال (.)1

كما قامت سمطات االحتالؿ بتػاريخ  10مػايك 2002ـ ،بإبعػاد تسػعة كثالثػيف مكاطنػان فمسػطينيان

احتمكا داخؿ كنيسة الميد في بيت لحـ ،كفقان التفاؽ فمسطيني _ إسرائيمي مف أجؿ إنياء حصػار قػكات
يكما عاش خالليا المحاصركف أكضاعان ال إنسانية بسػبب قطػع قػكات
االحتالؿ لمكنيسة عمى مدل  39ن
االحتالؿ اإلسرائيمي الماء كالكيرباء عف الكنيسة منذ اليكـ األكؿ لمحصار كاطالقيـ النار عمى أم ش

يتحرؾ في ساحة الكنيسة األمر الذم أدم إلى قتؿ قارع األجراس باإلضافة إلػى ثمانيػة آخػريف كاصػابة

أكثػػر مػػف ثالثػػيف شخص ػان داخػػؿ الكنيسػػة ،كمػػا منعػػت ق ػكات االحػػتالؿ دخػػكؿ أم م ػكاد طبيػػة أك غذائيػػة

لممحاص ػريف كقػػد شػػممت ىػػذه العمميػػة إبعػػاد  13مكاطنػػا إلػػى خػػارج الػػكطف ،عػػف طريػػؽ مطػػار المػػد كتػػـ
نقميـ إلى قبػرص ثػـ ِّ
كزعػكا عمػى عػدة دكؿ أكركبيػة ،أمػا البػاقي فقػد تػـ إبعػادىـ إلػى قطػاع غػزة بكاسػطة
حافالت كالزالت إسرائيؿ حتى اآلف ترفض السماح لممبعديف بالعكدة إلى بيت لحـ (.)2

ك جػػدير باإلشػػارة ىنػػا ،أف مشػػاريع دكلػػة االحػػتالؿ الترحيميػة ضػػد السػػكاف العػػرب فػػي األ ارضػػي
الفمسػػطينية المحتمػػة عػػاـ 1948ـ لػػـ تتكقػػؼ ،حيػػث تقػػكـ السػػمطات اإلسػرائيمية ممثمػػة بمختمػػؼ أجيزتيػػا
كىيئاتيػػا كمنظماتيػػا بتنفيػػذ القيػػكد كاإلج ػراءات التضػػييقية الراميػػة إلػػى محاص ػرة الفمسػػطينييف فػػي مػػدنيـ
كق ػراىـ كتجريػػدىـ مػػف أ ارضػػييـ كممتمكػػاتيـ كاغػػالؽ فػػرص العمػػؿ كالتحصػػيؿ العممػػي أمػػاميـ كالسػػعي
الجاد مف أجؿ إجبارىـ عمى الرحيؿ ،كأبرز ىذه القيكد تمؾ المتعمقة بعدـ السماح ليـ بالتكسػع العم ارنػي
عمى أراضييـ رغـ التزايد السكاني الكبير في أكساطيـ ( .)3كلعؿ أبرز كأحػدث دعػكات كمشػاريع ترحيػؿ
السكاف العػرب فػي األ ارضػي الفمسػطينية المحتمػة عػاـ 1948ـ ىػك مشػركع ب ارفػر أك مخطػط ب ارفػر كىػك

قػػانكف إسػرائيمي أقػره الكنيسػػت يػكـ 24يكنيػػك 2013ـ بنػػاء عمػػى تكصػػية مػػف كزيػػر التخطػػيط اإلسػرائيمي

إييػػكد ب ارفػػر عػػاـ 2011ـ لتيجيػػر سػػكاف عشػرات القػػرل الفمسػػطينية مػػف صػػحراء النقػػب جنػػكب إسػرائيؿ
كتجميعيـ في ما يسمي "بمديات التركيز" كىي عبارة عف تجمعات ىدفت إسػرائيؿ مػف كرائيػا إلػى حشػر
كحصر مف تبقي مف سكاف النقب ،بعد تيجير ما يزيد عف  %90مف أصؿ  80ألػؼ عربػي فمسػطيني
( )1يذكر أنو تـ إبعاد  408مكاطنا بعد صدكر أكامر إبعاد بحقيـ في حيف أبعد السبعة اآلخركف بدكف أية أكامر إبعاد
بعد أف تـ مصادرة بطاقات ىكياتيـ جميعا ،لمزيد مف التفاصيؿ راجع أنجيال جاؼ ،تحميؿ قانكني إلبعاد إسرائيؿ
الجماعي لمفمسطينييف في  17كانكف األكؿ  ،1992مؤسسة الحؽ ،راـ اهلل ،1993 ،ص 6كما بعدىا.
أجرىا الباحث مع فيمي محمد صالح كنعاف أحد مبعدم كنيسة الميد إلى قطاع غزة يكـ الثالثاء المكافؽ
( )2مقابمة ا

 2014/2/18ـ ،الساعة الحادية عشرة كالنصؼ.
( )3نكاؼ الزكر ،مرجع سابؽ ،ص.70
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في عاـ النكبة ،كالقي المخطط برافر
استنكار محميان كاسعان حيث يعتبر الفمسطينيكف ىذا المخطط كجيػان
ان

جديػػدان لنكبػػة فمسػػطينية جديػػدة ،ألف إس ػرائيؿ ستسػػتكلي بمكجبػػو عمػػى أكثػػر مػػف  800ألػػؼ دكنم ػان مػػف

أراضي النقب كسيتـ تيجير  40ألؼ مف أىالي النقب كتدمير  38قرية (.)1
المطمب الثاني
اإلبعاد الفردي

عمميات إبعاد الفمسطينييف عف كطنيـ بعد عاـ 1967ـ لـ تتكقؼ ،لكنيػا سػارت بشػكؿ متعػرج

فتصاعدت خالؿ االنتفاضػة األكلػي عػاـ 1987ـ بشػكؿ فػردم كجمػاعي ،كتراجعػت بشػكؿ ممحػكظ بعػد
قي ػػاـ الس ػػمطة الكطني ػػة الفمس ػػطينية ع ػػاـ 1994ـ لكني ػػا س ػػرعاف م ػػا تص ػػاعدت كتيرتي ػػا خ ػػالؿ انتفاض ػػة

األقصى إذ اتبعت سمطات االحتالؿ شكالن آخر مف أشكاؿ اإلبعاد كىك اإلبعاد داخؿ األ ارضػي المحتمػة
تحت مسمي تحديد إقامة كليس خارجيا كما كاف في السابؽ (.)2

ك بناء عمى ذلؾ تػـ تقسػيـ ىػذا المطمػب لفػرعيف أتنػاكؿ فيػو صػكر اإلبعػاد الفػردم فػأعرض فػي

الفػػرع األكؿ اإلبعػػاد الفػػردم إلػػى خػػارج األ ارضػػي المحتمػػة ،كفػػي الفػػرع الثػػاني أتنػػاكؿ اإلبعػػاد الفػػردم إلػػى
داخؿ األراضي المحتمة.
الفرع األول

اإلبعاد الفردي إلى خارج األراضي المحتمة
مارسػت سػػمطات االحػػتالؿ اإلسػرائيمي سياسػػة اإلبعػػاد الفػػردم لممػكاطنيف مػػف األ ارضػػي المحتمػػة
كخاصػػة مػف الضػػفة الغربيػػة إلػػى األردف بقصػػد إرىػػاب السػػكاف كشػؿ مقػػاكمتيـ ،فكانػػت تختػػار مجمكعػة

م ػػف القي ػػادات كالزعام ػػات الفمس ػػطينية ف ػػي األ ارض ػػي المحتم ػػة عق ػػب تحرك ػػات جماىيري ػػة ض ػػد االح ػػتالؿ
كتصػػدر قػ اررات مػػف كزيػػر الػػدفاع اإلسػرائيمي بإبعػػادىـ خػػارج األ ارضػػي المحتمػػة ،كيػػتـ تنفيػػذ أمػػر اإلبعػػاد
بعػػد أف يػػتـ اعتقػػاؿ ى ػؤالء األشػػخاص كينقمػػكف بػػالقكة كيمنعػػكف مػػف العػػكدة ثانيػػة إلػػى بالدىػػـ بحجػػة أف

بقاءىـ يشكؿ خطكرة عمى األمف (.)3

( )1حنا عيسي ،مخطط برافر نكبة فمسطينية جديدة عمى الرابط
 ،http://arabic.pnn.ps/index.php/ideas/75468تاريخ الدخكؿ 2013/12/23ـ.
( )2نادية أبك زاىر ،السياسة اإلسرائيمية اتجاه إبعاد الفمسطينييف ،كرقة عمؿ مقدمة إلى مؤتمر اإلبعاد مف سياسة

التطيير الجماعي إلى التيجير الفردم ،جامعة النجاح الكطنية ،فمسطيف ،نابمس ،2013 ،ص.5
( )3تيسير النابمسي ،مرجع سابؽ ،ص.181
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كقد شمؿ اإلبعاد الفردم معظـ الشخصيات المينيػة كالنقابيػة كاالجتماعيػة كالسياسػية كالتعميميػة

كالدينيػػة "اإلسػػالمية كالمسػػيحية" كالتػػي تػػـ إبعادىػػا بظػػركؼ بالغػػة القسػػكة ،حيػػث كػػاف ق ػكات االحػػتالؿ
اإلسرائيمي تحاصر المنطقة التي يسكف فيو الشخص المراد إبعاده ،كتياجـ بيتو بعنؼ ،إلرىاب السكاف

في ذلؾ المنزؿ ،ثـ يمقى القبض عميو كتعصب عيناه كيدخمو الجنكد إلػى عربػة عسػكرية لنقمػو إلػى مقػر
الحػػاكـ العسػػكرم بالمنطقػػة التػػي يسػػكف فييػػا كيبمغػػو بػػاألمر ،كيحػػؽ لممبعػػد أف يقػػدـ اعت ارضػان عمػػى أمػػر

اإلبعػػاد إلػػى لجػػاف االعت ػراض العسػػكرية كى ػي عبػػارة عػػف لجػػاف يشػػكميا قائػػد المنطقػػة الػػذم أصػػدر ىػػذا

القرار ،كقد يسمح لممبعد باالعتراض عمى أمر اإلبعاد أماـ المحكمة العميا اإلسػرائيمية فػي القػدس ،فيػي
المخكلػػة بالمصػػادقة عمػػى اإلبعػػاد كىنػػاؾ بعػػض المبعػػديف الػػذيف كانػػت ق ػكات االحػػتالؿ اإلس ػرائيمية قػػد
أبعػدتيـ بشػكؿ تعسػفي دكف اإلعػالف عػف إبعػادىـ ،حيػث كانػت تتػركيـ عمػى مقربػة مػف الحػدكد العربيػة

بعػػد أف تيػػددىـ بالقتػػؿ إذا لػػـ يغػػادركا األ ارضػػي المحتمػػة ،إلػػى الػػبالد العربيػػة المجػػاكرة كىكػػذا تػػـ إبعػػاد
المئات مف المكاطنيف الفمسطينييف دكف اإلعػالف عػف إبعػادىـ كال معرفػة سػبب إبعػادىـ كال معرفػة الػتيـ

المكجية إلييـ (.)1

ك يػػرل الباحػػث أف صػػدكر كافػػة ق ػ اررات اإلبعػػاد مػػف أعمػػى ىيئػػة قضػػائية (المحكمػػة اإلس ػرائيمية

العميا) ،يعكس مدل تكاطؤ القضاء اإلسرائيمي مع الجيات األمنية كعدـ استقاللو ،ليصبح
قضاء شػكميان
ن
مزيفان كشريكان في ىذه الجرائـ.
ك قد بدأت سمطات االحتالؿ إصدار أكامر اإلبعػاد الفػردم منػذ بدايػة احػتالؿ األ ارضػي العربيػة

عػ ػػاـ 1967ـ ،حيػ ػػث قامػ ػػت بإبعػ ػػاد رئػ ػػيس المجمػ ػػس اإلسػ ػػالمي األعمػ ػػى عبػ ػػد الحميػ ػػد السػ ػػائح بتػ ػػاريخ
1967/9/1ـ ثػػـ تػػاله عػػدد مػػف رجػػاالت الضػػفة الغربيػػة كالقػػدس كمػػف بيػػنيـ أمػػيف مدينػػة القػػدس ركحػػي

الخطيب كلػـ يجػرل فػي قطػاع غػزة إبعػاد قػادة سياسػييف كمػا حصػؿ فػي الضػفة الغربيػة فيمػا عػدا تسػعة

مف القادة فرضت بحقيـ اإلقامة الجبرية لمدة ثالثػة أشػير فػي مخيمػات البػدك فػي سػيناء عػاـ 1969ـ،

كقد شيدت األعكاـ ما بيف  1967إلى  1987صدكر مئات األكامر الخاصة بإبعاد المكاطنيف ،كتشير

بع ػػض اإلحص ػػائيات إل ػػى أف ع ػػدد المبع ػػديف م ػػف الع ػػاـ 1967ـ كحت ػػى الع ػػاـ 1985ـ بم ػػغ ()2058

مكاطن ػان( ،)2كمػػا أصػػدرت السػػمطات اإلس ػرائيمية أم ػ انر بإبعػػاد أربعػػة عشػػر مكاطن ػان فمسػػطينيان مػػف منػػاطؽ
مختمفة مف األراضي المحتمة مابيف 1986/1/1ـ ك1986/3/30ـ (.)3

( )1عبد الكريـ شبير ،مرجع سابؽ ،ص.21
( )2غساف عبد اهلل ،مرجع سابؽ ،ص.117
( )3المرجع نفسو ،ص.114
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كقػػد تصػػاعدت كتي ػرة اإلبعػػاد بشػػكؿ ممحػػكظ خػػالؿ أع ػكاـ االنتفاضػػة األكلػػي لتسػػتيدؼ قيػػادات

كنشطاء العمؿ الكطني ففي عاـ 1987ـ تـ إبعاد  7أشخاص ،كفي عاـ 1988ـ تـ إبعاد  21شخصان
مف أراضي الضفة الغربية كفي عاـ 1989ـ تـ إبعاد  16شخصان كبمغ عدد المبعديف الفمسػطينييف مػف

أبناء قطاع غزة الذيف أبعدتيـ سمطات االحػتالؿ منػذ بػدء أحػداث االنتفاضػة كحتػى 1991/8/1ـ29 ،

مبعدان اتيمتيـ السمطات بانتمائيـ كعضكيتيـ في المجاف الشعبية كقيادة االنتفاضػة ككصػفتيـ بػأنيـ مػف
المحرضيف الخطريف عمى األمف كجميعيـ أبعدكا إلى لبناف (.)1

ك في عاـ 1992ـ تـ إبعاد  14شخصان مف قطاع غزة باإلضافة إلى  415التي سبؽ اإلشارة

إلػػييـ كفػػي العػػاـ نفسػػو حاصػػرت ق ػكات االحػػتالؿ اإلس ػرائيمي جامعػػة النجػػاح الكطنيػػة لمػػدة  72سػػاعة،
بحجػػة كجػػكد مطمػػكبيف مسػػمحيف بػػداخؿ الجامعػػة ،كبعػػد مفاكضػػات جػػرت بػػيف كفػػد فمسػػطيني كالق ػكات

اإلسػ ػرائيمية عب ػػر الص ػػميب األحم ػػر ال ػػدكلي ت ػػـ االتف ػػاؽ عم ػػى إبع ػػاد س ػػتة محاصػػريف إل ػػى األردف ث ػػالث

سنكات ،مقابؿ فؾ الحصار عف الجامعة (.)2

ك مع ازدياد مكجة االنتقادات الشديدة في المجتمع الدكلي ضد عمميػات اإلبعػاد كتكػرار صػدكر
ق ػ اررات مػػف مجمػػس األمػػف تػػديف اإلبعػػاد كتطالػػب بكقفػػو ،شػػرعت األجي ػزة األمنيػػة اإلس ػرائيمية فػػي إعػػداد
عقكبات بديمة عف اإلبعاد النيائي كاالستعاضػة عنػو باإلبعػاد المؤقػت كىػك عبػارة عػف إبعػاد أحػد األفػراد

أك مجمكعة مف األفراد عف كطنيـ مدة مف الزمف عمػى أال يرتكػب أك يرتكبػكا أم مخالفػة قانكنيػة خػالؿ
مدة اإلبعػاد ،حيػث يكتػب فػي أمػر اإلبعػاد عبػارة تػنص عمػى مػا يمػي " :إذا لػـ يقػـ المبعػد بػأم نشػاطات

معاديػة كاذا مػا عػاد اليػػدكء كاألمػف إلػى المنطقػة التػػي أبعػد منيػا يمكنػو العػػكدة بعػد عػدة سػنكات " كيػػرل
الػػبعض أف اإلبعػػاد المؤقػػت ال يقػػؿ خطػػكرة عػػف اإلبعػػاد الػػدائـ ألف الجيػػة التش ػريعية كالتنفيذيػػة فيػػو ىػػي
سػمطات االحػػتالؿ اإلسػرائيمي التػػي تصػبح بعػػد اإلبعػػاد صػاحبة الحػػؽ فػي أف تعيػػد المبعػد أك تمنعػػو مػػف

العكدة ،كقد تـ التخمص مف عدد كبير مف القيادات الفمسطينية بيذه الطريقة (.)3

ك م ػػف األس ػػاليب الالإنس ػػانية الت ػػي اتبعتي ػػا س ػػمطات االح ػػتالؿ اإلسػػرائيمية ف ػػي تفري ػػغ األ ارض ػػي

الفمس ػػطينية م ػػف س ػػكانيا ،من ػػع العدي ػػد م ػػف المػ ػكاطنيف ال ػػذيف خرجػ ػكا م ػػف األ ارض ػػي الفمس ػػطينية المحتم ػػة
بمكجػػب تصػػاريح زيػػارة إلػػى الخػػارج سػػارية المفعػػكؿ لمػػدة ثػػالث سػػنكات كصػػادرة عػػف المحتػػؿ نفسػػو مػػف

العػػكدة إلػػى كطػػنيـ ،كخػػالؿ فت ػرة االنتفاض ػة الفمسػػطينية األكلػػى التػػي انػػدلعت عػػاـ 1987ـ كفػػي خطػػكة
( )1رشاد المدني كزياد أبك صالح ،مرجع سابؽ ،ص17كما بعدىا.

( )2مركز التخطيط الفمسطيني ،المبعدكف كسياسة اإلبعاد اإلسرائيمية ،سمسمة دراسات رقـ  ،1993 ،1ص.40
( )3عبد الكريـ شبير ،مرجع سابؽ ،ص 25كما بعدىا.
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أخرل نحك إجبار الفمسطينييف عمى الرحيػؿ فرضػت إسػرائيؿ مزيػدان مػف القيػكد عمػى حركػة التنقػؿ ،حيػث

طالبػػت مػػف كػػؿ مػػف يتقػػدـ لمحصػػكؿ عمػػى تصػريح سػػفر لمخػػارج كخاصػػة مػػف أبنػػاء القػػدس الشػرقية بػػأف
يكتب تعيدان ذاتيان ،يؤكد فيو عدـ العػكدة إلػى الػبالد قبػؿ مضػي تسػعة أشػير عمػى سػفره ،ذلػؾ ألنػو كممػا

طالػػت مػػدة مككثػػو فػػي الخػػارج ،ازدادت إمكانيػػة اسػػتق ارره فػػي الخػػارج ،كبالتػػالي عػػدـ التفكيػػر فػػي العػػكدة
كقبكؿ فكرة اإلبعاد الطكعي (.)1

الفرع الثاني

اإلبعاد الفردي إلي داخل األراضي المحتمة
تراجعت عمميات إبعاد المكاطنيف بعد تكقيع االتفاقيات االنتقالية بيف منظمة التحريػر كاسػرائيؿ

إال أنيا عادت بعد اندالع انتفاضة األقصى فػي  28سػبتمبر 2000ـ ،حيػث اتبعػت سػمطات االحػتالؿ
شكالن آخر مف أشكاؿ اإلبعاد كىك اإلبعاد إلى داخؿ األراضي المحتمة تحت مسػمي تحديػد إقامػة كلػيس
خارجيا كما كاف في السابؽ.

ففي عاـ  2002أبعدت سمطات االحتالؿ األخكيف كفاح كانتصار عجكرم مػف الضػفة الغربيػة
إلػػى قط ػػاع غػ ػزة لم ػػدة ع ػػاميف ،بحج ػػة مس ػػاعدتيما ل ػػألخ الثال ػػث ال ػػذم تتيم ػػو س ػػمطات االح ػػتالؿ بتنفي ػػذ
ىجمات ضد أىداؼ إسرائيمية ،كقد دافعت السمطات اإلسرائيمية عف ىذا اإلجػراء ككسػيمة لػردع األقػارب

كغيػرىـ ممػػف يقػدمكف مسػػاعدة لمنفػػذم ىجمػات ضػػد أىػػداؼ إسػرائيمية ،ككػػاف ىػػذا اإلجػراء نتيجػػة لمقػرار
الصػػادر عػػف المستشػػار القػػانكني لمحككمػػة اإلسػرائيمية بتػػاريخ 2002/8/1ـ حيػػث سػػمح بمكجبػػو لقػكات

االحػػتالؿ بتنفيػػذ سمسػػمة مػػف اإلجػراءات العقابيػػة ضػػد عػػائالت المػكاطنيف الفمسػػطينييف الػػذيف شػػارككا فػػي

تنفيذ عمميات ضد أىداؼ إسرائيمية (.)2

كفػػي عػػاـ  2003أبعػػدت سػػمطات االحػػتالؿ اإلسػرائيمي  15معػػتقالن إداري ػان فمسػػطينيان مػػف أبنػػاء

المحافظػػات الشػػمالية إلػػى قطػػاع غػزة ( ،)3كمػػا تػػـ إبعػػاد عشػرات الم ػكاطنيف الفمسػػطينييف ممػػف يحممػػكف
بطاقػػة ىكيػػة تفيػػد أنيػػـ مػػف سػػكاف قطػػاع غ ػزة كيتكاجػػدكف فػػي الضػػفة الغربيػػة بحجػػة أف كجػػكدىـ غيػػر

شرعي كفقان لألمر العسكرم رقـ  1650لسنة 2009ـ الذم كسع مػف تعريػؼ المتسػمؿ كأصػبح كػؿ مػف
( )1أسامة حمبي ،الكضع القانكني لمدينة القدس كمكاطنييا العرب ،الطبعة األكلي ،مؤسسة الدراسات الفمسطينية،
بيركت ،1997 ،ص.103
( )2عبد القادر صابر جرادة ،القضاء الجنائي الدكلي كالحرب عمي غزة ،المجمد األكؿ الجريمة الدكلية ،الطبعة الثانية،

عدد الرممة كالمد ،مكتبة أفاؽ ،فمسطيف ،غزة ،2010 ،ص.574
( )3انظر في ممحؽ ىذا البحث ص.125
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دخؿ المنطقة بصكرة غير قانكنية حتى لك دخميا عف طريؽ قطاع غزة كقد كػاف األمػر السػابؽ يحصػره
بالشخص الذم دخؿ مف األردف أك سكريا أك لبناف أك مصر ،كلغاية إبعاد الفمسطينييف مف أبناء قطاع

غػزة تػرفض سػػمطات االحػػتالؿ اإلسػرائيمي تعػػديؿ عنػػاكيف إقامػػة عشػرات اآلالؼ مػػف الفمسػػطينييف الػػذيف
انتقمكا مف قطاع غزة إلى الضفة الغربية (.)1

ك بت ػ ػػاريخ 2011/10/18ـ خػ ػ ػالؿ عممي ػ ػػة تب ػ ػػادؿ األس ػ ػػرم ب ػ ػػيف إسػ ػ ػرائيؿ كبع ػ ػػض الفص ػ ػػائؿ
ػير مػػف
ػير كأسػػيرة مػػف الضػػفة الغربيػػة إلػػى قطػػاع غ ػزة مػػف بيػػنيـ  15أسػ ان
الفمسػػطينية تػػـ إبعػػاد  163أسػ ان

ػير إلػػى خػػارج األ ارضػػي الفمسػػطينية إلػػى تركيػػا كقطػػر كسػػكريا كغيرىػػا مػػف
القػػدس ،كمػػا تػػـ إبعػػاد  40أسػ ان

الدكؿ ،بينيـ  29أسي انر مف الضفة الغربية ك 10أسرل مف القدس كأسير كاحػد مػف قطػاع غػزة ،كبتػاريخ
2012/4/1ـ أبعدت األسيرة ىناء يحػي صػابر شػمبي إلػى قطػاع غػزة ،بعػد اتفػاؽ عمػى تعميػؽ إضػرابيا
عف الطعاـ الذم استمر  44يكمان كانيػاء اعتقاليػا كمػف ثػـ إبعادىػا إلػى غػزة كفػي عػاـ  2013تػـ إبعػاد

ثالثػػة أسػػرل مض ػربيف عػػف الطعػػاـ بعػػد اتفػػاؽ أيض ػان مػػع سػػمطات االحػػتالؿ لتعميػػؽ إض ػرابيـ كيسػػتخدـ

االحتالؿ ىذه السياسة تجاه األسرل لمقاكمة سالح اإلضراب الذم يخكضو األسرل تعبيػ انر عػف رفضػيـ

لسياسات االحتالؿ(.)2

المطمب الثالث

اإلبعاد والنقل القسري من مدينة القدس
كان ػػت الرغب ػػة اإلسػ ػرائيمية ف ػػي تيكي ػػد الق ػػدس تض ػػرب بج ػػذكرىا إل ػػى البػ ػدايات األكل ػػي لمحرك ػػة

الصييكنية ،فما أف أعمف عف قياـ دكلة إسرائيؿ في  14مايك 1948ـ حتى ظيرت تمؾ الرغبة كاضحة
فػػي تيكيػػد المدينػػة ،حيػػث أعمنػػت إسػرائيؿ فػػي 1949/12/11ـ عػػف اتخػػاذ القػػدس الغربيػػة عاصػػمة ليػػا
كنقؿ مقر حككمتيا إلييا ،ثـ أدت ىزيمػة 1967ـ إلػى كقػكع القػدس الشػرقية تحػت االحػتالؿ اإلسػرائيمي
فبدأت مرحمة جديدة تستيدؼ تيكيد المدينة المقدسة بكامميا(.)3

( )1نادية أبك زاىر ،مرجع سابؽ ،ص.6
( )2مركز المعمكمات الكطني الفمسطيني كفا ،مبعدك صفقة تبادؿ حركة حماس كاسرائيؿ كالمبعدكف مف األسرل
المضربيف عف الطعاـ عمى الرابط  ،http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=9153تاريخ الدخكؿ،
2013 /12 /29ـ.

( )3مكسي القدسي الدكيؾ ،القدس كالقانكف الدكلي ،دراسة لممركز القانكني لممدينة كلالنتياكات اإلسرائيمية لحقكؽ

اإلنساف فييا ،منشأة المعارؼ ،اإلسكندرية ،2002 ،ص.2
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كرغـ أف القدس الشرقية احتمت كغيرىا مف األراضي الفمسطينية عاـ 1967ـ إال أنيا تتعرض

لسياسػػة ممنيجػة إلفراغيػػا مػػف أىميػػا كتكػريس الكجػػكد الييػػكدم فييػا ،فمنػػذ اليػػكـ األكؿ لالحػتالؿ لجػػأت
الق ػكات اإلس ػرائيمية إلػػى إرىػػاب سػػكاف المدينػػة العػػرب بأقسػػى كأبشػػع الكسػػائؿ كاألسػػاليب إلجبػػارىـ عمػػى
الرحيؿ خارج القدس ،حيث انتيجت سياسة عزؿ المدينة كفصميا عف الضفة الغربية كمنػع الفمسػطينييف

مف القدكـ إلييا ،سكاء لمعمؿ أك اإلقامة ،كانتياج سياسة تعسفية اتجاه جمع شمؿ العائالت كصػكالن إلػى
تجميػػدىا ،إضػػافة إلػػى ىػػدـ المنػػازؿ كتػػدمير الممتمكػػات بحجػػة عػػدـ التػػرخيص ،كاثقػػاؿ كاىػػؿ الم ػكاطنيف
بالضرائب الباىظة المختمفة كاإلعالف عػف غالبيػة مسػاحة األ ارضػي التػي يسػتطيعكف البنػاء عمييػا بأنيػا

أر و
اض خضراء يمنع البناء عمييا كاصدار أكامر بطرد بعػض األشػخاص بحجػة "عػدـ الػكالء لمدكلػة" ،كال

شؾ أف ىذه الممارسات التعسفية تشكؿ مثػاالن لسياسػة النقػؿ القسػرم بػالمعنييف المباشػر كغيػر المباشػر،

كىذا ما سكؼ أتناكلو بش مف التفاصيؿ في ىذا المطمب (.)1

بالرغـ مف مشركعية كقانكنية الحؽ في اإلقامة في المكاثيػؽ الدكليػة كمػا أسػمفت سػابقان ،إال أف

حػػؽ المػكاطنيف الفمسػػطينييف كبخاصػػة فػػي القػػدس الشػرقية تعػػرض لالنتيػػاؾ بصػػكر شػػتى ،منيػػا اإلبعػػاد
خػػارج الػػكطف ،كمنيػػا أيض ػان إصػػدار تش ػريعات كق ػكانيف كاج ػراءات إداريػػة تعمػػؿ عمػػى إلغػػاء الحػػؽ فػػي

اإلقامػػة الدائمػػة الػػذم مػػنح لفمسػػطيني مدينػػة القػػدس بعػػد أف ضػػمت إسػرائيؿ المدينػػة إلييػػا عػػاـ 1967ـ،
حيػػث عممػػت ك ازرة الداخميػػة اإلس ػرائيمية عمػػى تطبيػػؽ قػػانكف الػػدخكؿ إلس ػرائيؿ لعػػاـ 1952ـ ،كبمكجبػػو

اعتبػػرت الحككمػػة اإلس ػرائيمية سػػكاف القػػدس الش ػرقية مقيمػػكف فػػي دكلػػة إس ػرائيؿ كلػػيس م ػكاطنيف تحػػت

االحتالؿ ،كبالتالي ليس ليـ أم حقكؽ دائمة في مجاؿ المكاطنة بػؿ عمػييـ االلتػزاـ بشػركط اإلقامػة فػي
الدكلػػة أسػػكة باألجانػػب القػػادميف إلييػػا مػػف الخػػارج ،كقػػد اسػػتندت إس ػرائيؿ فػػي إجرائيػػا السػػابؽ إلػػى حجػػة

يمكادىا أف سكاف المدينة ىـ مكاطنكف أردنيكف كيحممكف جكازات سفر أردنية كبالتالي يسمح ليـ بالتمتع
بحؽ اإلقامة الدائمة أسكة باألجانب اآلخريف (.)2
كطبقػان ليػػذا القػانكف الػػذم أجػػرم عميػػو تعػػديالت أخػػرل فيمػػا بعػػد ،كبخاصػػة عػػاـ 1974ـ فػػإف

المقيـ الدائـ يفقد إقامتو عند انطباؽ أم حالة مف الحاالت الكاردة في المادة  11فقرة ج كىي:
 -1البقاء خارج حدكد إسرائيؿ لمدة سبع سنكات عمى األقؿ.
 -2الحصكؿ عمى تصريح إقامة بدكلة أخرل.
 -3إذا حصؿ عمى جنسية دكلة أخرل بطريؽ التجنس.

( )1شعكاف جباريف ،النقؿ القسرم أك التيجير القسرم لمسكاف في األراضي الفمسطينية المحتمة في ضكء القانكف

الدكلي ،معيد إبراىيـ أبك لغد لمدراسات الدكلية ،جامعة بيرزيت ،راـ اهلل ،فمسطيف ،2011 ،ص.2
( )2مكسي القدسي الدكيؾ ،القدس كالقانكف الدكلي ،مرجع سابؽ ،ص.60
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كبيدؼ سحب بطاقة ىكية المقدسيف ،اعتبرت مناطؽ الضفة الغربية كقطاع غزة أر و
اض أجنبية

مما عرض المقدسػييف المقيمػيف فييػا لسػحب ىكيػاتيـ كالغػاء حقيػـ فػي اإلقامػة الدائمػة فػي المدينػة (.)1
كفػػي عػػاـ 1988ـ ط ػ أر تطػػكر جػػكىرم فيمػػا يتعمػػؽ بحػػؽ الفمسػػطينييف المقدسػػييف باإلقامػػة الدائمػػة فػػي

المدينػ ػػة كذلػ ػػؾ مػ ػػف خػ ػػالؿ الق ػ ػرار الػ ػػذم أصػ ػػدرتو محكمػ ػػة العػ ػػدؿ اإلس ػ ػرائيمية العميػ ػػا كىػ ػػك الق ػ ػرار رقػ ػػـ

( )88/282كالذم بمكجبو لـ يعد شرطان الكجكد لمدة سبع سنكات خارج المدينة ،مف أجؿ سحب بطاقػة

اليكيػػة اإلسػرائيمية مػػف المػكاطنيف المقدسػييف كانمػػا تػػـ األخػػذ بمعيػػار جديػػد ىػػك مركػػز الحيػػاة حيػػث يحػػؽ
لك ازرة الداخمية اإلسػرائيمية سػحب بطاقػة اليكيػة مػف كػؿ مقدسػي أصػبح مركػز حياتػو خػارج المدينػة ،كقػد

ألحػؽ ىػذا اإلجػراء أضػ ار انر بالغػة بالفمسػطينييف المقدسػييف المكجػكديف فػي الخػارج كبخاصػة العػامميف فػػي

الػػدكؿ المجػػاكرة حيػػث لػػيس مػػف السػػيؿ عمػػييـ تػػرؾ أعمػػاليـ ككظػػائفيـ بشػػكؿ مفػػاج كالعػػكدة لإلقامػػة

الدائمة في المدينة لتحقيؽ شرط مركز الحياة (.)2

كمػػا أف ىػػذا النظػػاـ سػػيحمؿ المقدسػػييف أعبػػاء ثقيمػػة ،ألف االحػػتالؿ يطػػالبيـ بكميػػة كبي ػرة مػػف
المسػػتندات إلثبػػات أف القػػدس مركػػز حيػػاتيـ ،كبحسػػب مركػػز القػػدس لمحقػػكؽ االجتماعيػػة كاالقتصػػادية،
فمنذ يكنيك 1967ـ كحتى نياية عاـ 2011ـ فقد ( )14561مقدسيان حقيـ في اإلقامة في القدس كفػي
حػػيف يقػػدر عػػدد المقدسػػييف المعرضػػيف لفقػػداف حػػؽ اإلقامػػة اليكيػػة  125ألف ػان ،كىػػذا يعنػػي تػػرحيميـ مػػف

المدينػػة فػػي أم لحظػػة أك إبقػػاءىـ خارجيػػا كمنػػذ األكؿ مػػف يكليػػك2013ـ ،بػػدأ االحػػتالؿ اإلسػرائيمي فػػي
إص ػػدار بطاق ػػات اليكي ػػة الجدي ػػدة كالت ػػي ح ػػددت ص ػػالحياتيا لعش ػػر س ػػنكات فق ػػط ،كي ػػرل أى ػػالي الق ػػدس
الشرقية أف البطاقات الجديدة تبعػث القمػؽ مػف حممػة تيجيػر صػامت كأف البطاقػات الجديػدة جػاءت دكف

أف يسجؿ فييا أنيا قابمة لمتجديد (.)3

كمػا اتبعػػت إسػرائيؿ منػػذ احتالليػا لمقسػػـ الشػرقي مػػف المدينػػة سياسػة ىػػدـ منػػازؿ سػػكانيا العػػرب
ككسػػيمة إلجبػػارىـ عمػػى الرحيػػؿ ،كتعػػددت الحجػػج اإلس ػرائيمية التػػي تبػػرر ذلػػؾ ككػػاف أبرزىػػا البن ػاء دكف

اض تصنؼ بأنيا خضراء كىي أر و
ترخيص أك البناء عمى أر و
اض يمنع البناء عمييا كتخصص الستعماؿ

الدكلة فقط إلنشاء محميات طبيعية كلكنيا في الحقيقة تعد مناطؽ احتيػاط إسػتراتيجي لبنػاء مسػتكطنات
عمييا ،كما حدث في جبػؿ أبػك غنػيـ منطقػة الػرأس فػي قريػة شػعفاط ،حيػث حكلػت مػف منػاطؽ خضػراء

إلى مناطؽ بناء استيطاني "ىارحكماه ،يخس شعفاط" ،إضافة إلػى التػذرع بالبنػاء عمػى أ ارضػي حككميػة
( )1أسامة حمبي ،مرجع سابؽ ،ص.91

( )2مكسي القدسي الدكيؾ ،القدس كالقانكف الدكلي ،مرجع سابؽ ،ص.61
( )3مركز القدس لمحقكؽ االجتماعية كاالقتصادية ،تقرير حكؿ حقكؽ اإلقامة ،عمي الرابط
http://www.jcser.org/eng/ara/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=13
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كش ػكارع عامػػة أك أ ارضػػي أثريػػة كتاريخيػػة ،كتػػأتي سياسػػة ىػػدـ البيػػكت أيض ػان كػػرد فعػػؿ انتقػػامي بسػػبب
النشاط السياسي أك العمؿ الفدائي لمفمسطينييف (.)1

كذلؾ فرضت بمدية االحتالؿ في القدس الشرقية ضرائب عالية عمى المحالت التجارية كاألبنية

كالمساكف كرفػع أجػرة العقػارات األمػر الػذم قمٌػؿ البنػاء الرتفػاع تكاليفػو حيػث تبمػغ نفقػات الحصػكؿ عمػى

رخصػػة البنػػاء مػػف  20إلػػى  25ألػػؼ دكالر باإلضػػافة إلػػى فتػرة إصػػدارىا التػػي تسػػتغرؽ مػػف  5إلػػى 10

سػػنكات ،ككانػػت النتيجػػة الطبيعيػػة لسياسػػة التخطػػيط كالبنػػاء ىػػذه لجػػكء الس ػكاف العػػرب إلػػى البنػػاء غيػػر
المػػرخص لح ػؿ ضػػائقتيـ السػػكنية أك اليج ػرة باتجػػاه المنػػاطؽ المحاذيػػة لمقػػدس الش ػرقية ،حيػػث أسػػعار
األ ارضػػي منخفض ػػة كالحص ػػكؿ عم ػػى رخص ػػة أس ػػيؿ كأق ػػؿ تكمفػػة مم ػػا ى ػػك مكج ػػكد داخ ػػؿ ح ػػدكد الق ػػدس

الشرقية (.)2

كما يكاجػو السػكاف الفمسػطينيكف فػي القػدس الشػرقية مشػاكؿ تسػجيؿ مكاليػدىـ الجػدد كذلػؾ بنػاء

عمى التعديؿ الذم ط أر عمى قانكف الدخكؿ اإلسرائيمية لعاـ 1952ـ كتحديػدان المػادة  12كالتػي بمكجبيػا

أص ػػبح يحظ ػػر عم ػػى األـ الفمس ػػطينية المقدس ػػية المتزكج ػػة لرج ػػؿ ال يحم ػػؿ اليكي ػػة اإلسػ ػرائيمية تس ػػجيؿ
مكاليدىا في بطاقتيا الشخصية ،مما يعني إبقػاءىـ دكف تسػجيؿ رسػمي ،كلكػف يمكػف تسػجيميـ فقػط فػي
بطاقػة ىكيػػة األب حسػػب مكػػاف إقامتػػو ،سػكاء فػػي الضػفة الغربيػػة أك قطػػاع غػزة كالخػػارج كىػػذا مػػا يعنػػي

عمميان سحبان لحؽ اإلقامة الدائمة في القدس مف ىؤالء األطفاؿ (.)3

كمػػا أجبػػرت بعػػض العػػائالت الفمسػػطينية عمػػى الرحيػػؿ عػػف القػػدس الش ػرقية نتيجػػة لنظػػاـ جمػػع

الشمؿ كىك نظاـ أدخمتو السمطات اإلسرائيمية عقب انتياء حرب 1967ـ ،حيث أصبح بإمكاف السػكاف
الذيف شتتكا بسبب الحػرب التقػدـ بطمػب "جمػع الشػمؿ" ،كبحسػب إجػراءات ك ازرة الداخميػة اإلسػرائيمية فػي
مدينة القدس ،فإنو ليس بإمكاف المرأة المقدسية أف تتقدـ بطمب جمع الشمؿ لزكجيا الػذم قػد يكػكف مػف
الخػػارج أك مػػف نفػػس القريػػة أك المدينػػة ،كلكنػػو ال يحمػػؿ بطاقػػة اليكيػػة اإلس ػرائيمية ،بػػؿ يتعػػيف عمييػػا أف
تمتحؽ ىي بزكجيا ،كىذا التميز بيف الرجؿ كالمرأة مردهي إلى الفرضػية التػي اعتمػدىا المشػرع اإلسػرائيمي

( )1عدناف أبك عامر ،السياسة الصييكنية تجاه مدينة القدس ،الطبعة األكلي ،مجمة البياف ،الرياض ،2009 ،ص49
كما بعدىا.
( )2المرجع السابؽ ،ص.51
( )3كاف القانكف اإلسرائيمي كحتى عاـ 1982ـ يسمح بتسجيؿ المكاليد المقدسييف الجدد اعتمادان عمى بطاقة اليكية

لألب أك األـ إذا كاف األب ال يحمؿ اليكية اإلسرائيمية أم ال يممؾ حؽ اإلقامة الدائـ في القدس .لمزيد مف التفاصيؿ
انظر مكسي القدسي الدكيؾ ،القدس كالقانكف الدكلي ،مرجع سابؽ ،ص.57
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كالتي تعتبر األب في المجتمع العربي أرس العائمة كالزكجة كاألطفاؿ يتبعكف األب كيعيشكف في المكاف

الذم يختار العيش فيو (.)1

ً
تكتؼ السمطات
ك قد نجـ عف ىذه السياسة ،تشتيت الكثير مف األسر الفمسطينية المقدسية كلـ

اإلسػرائيمية بيػػذا اإلجػراء بػػؿ مارسػػتو بصػػكرة عنصػرية ،ألنػػو فػػي الكقػػت الػػذم يحػػرـ فيػػو المقدسػيكف مػػف
كح ػػدة األسػ ػرة ،تعم ػػؿ الس ػػمطات اإلسػ ػرائيمية عم ػػى إ ازل ػػة ك ػػؿ القي ػػكد أك العراقي ػػؿ إذا تعم ػػؽ األم ػػر بأح ػػد
المستكطنيف الييكد في األراضي المحتمة ،حيث تشجعيـ الحككمة اإلسرائيمية عمى االنتقاؿ كاإلقامة في

القدس كذلؾ بتقديـ المساعدة كالمنح المالية ليـ.
ك لػػـ تسػ ً
ػتثف السياسػػة اإلسػرائيمية نػكاب الشػػعب الفمسػػطيني مػػف اإلبعػػاد ،فبعػػد إجػراء االنتخابػػات
التش ػريعية الفمسػػطينية الثانيػػة عػػاـ 2006ـ ،قامػػت ق ػكات االحػػتالؿ اإلس ػرائيمي باعتقػػاؿ عػػدد كبيػػر مػػف
نكاب المجمس التشػريعي ،ككزراء الحككمػة كمػف ضػمنيـ النػكاب المقدسػيكف كىػـ محمػد أبػك طيػر كأحمػد

عطكف كمحمد طكطح ككزير القدس السابؽ خالد أبك عرفة كذلؾ بحجػة عضػكيتيـ بػالمجمس التشػريعي
كالحككمة ،كفي أعقاب اإلفراج عنيـ أصدرت المحكمػة اإلسػرائيمية بتػاريخ 2010/5/19ـ قػ ار انر بسػحب
ىكي ػػاتيـ كابع ػػادىـ ع ػػف الق ػػدس ،كق ػػد ص ػػادقت المحكم ػػة العمي ػػا اإلسػ ػرائيمية عم ػػى القػ ػرار الس ػػابؽ بت ػػاريخ

2010/6/20ـ كقد انتيت فتػرة إشػعار النائػب محمػد أبػك طيػر بتػاريخ  ،2010/6/19فيمػا انتيػت فتػرة

كؿ مف النائب أحمد عطكف كمحمد طكطح ككزير القػدس السػابؽ خالػد أبػك عرفػة بتػاريخ 2010/7/2ـ

كق ػػد قكب ػػؿ ى ػػذا الق ػػرار بػ ػرفض كام ػػؿ م ػػف النػ ػكاب كك ػػاف قػ ػ ارراىـ أف ال خ ػػركج م ػػف الق ػػدس كف ػػي ت ػػاريخ
2010/6/30ـ أقػػدمت قػكات االحػػتالؿ عمػػى اعتقػػاؿ محمػػد أبػػك طيػػر بحجػػة التكاجػػد غيػػر الشػػرعي فػػي

مدينة القدس كأبعد إلى الضفة الغربية في ديسمبر 2010ـ ،مما اضطر بقية النكاب الميػدديف باإلبعػاد
إلػػى المجػػكء إلػػى مقػػر الصػػميب األحمػػر بالقػػدس خكف ػان مػػف تنفيػػذ ق ػرار اإلبعػػاد فػػي حقيػػـ ،كفػػي ديسػػمبر
2011ـ قررت محكمة عسكرية إسػرائيمية إبعػاد النائػب أحمػد عطػكف إلػى الضػفة الغربيػة بحجػة اإلقامػة
غي ػػر القانكني ػػة ف ػػي المدين ػػة بع ػػد س ػػحب إقامت ػػو من ػػو ،كتب ػػرر الحككم ػػة اإلسػػرائيمية قرارى ػػا بإبع ػػاد النػ ػكاب

المقدس ػػيف أن ػػو ق ػػد اتخ ػػذ ف ػػي ظ ػػؿ رف ػػض النػ ػكاب تق ػػديـ الػ ػكالء لدكل ػػة إسػػرائيؿ كذل ػػؾ عن ػػد رفض ػػيـ تق ػػديـ

اسػػتقالتيـ مػػف المجمػػس التش ػريعي لكػػكنيـ مقيمػػيف بمدينػػة القػػدس كالتػػي تػػدعي إس ػرائيؿ بأنيػػا جػػزء مػػف
أراضييا مف خالؿ ضميا كاعتبارىا عاصمة لدكلة إسرائيؿ ،كبالتالي فإف إسرائيؿ تبرر ىذا اإلجػراء فػي

حػػؽ الن ػكاب المقدسػػييف بػػأف عضػػكيتيـ بػػالمجمس التش ػريعي أك الحككمػػة الفمسػػطينية ىػػي خيانػػة ل ػكالئيـ

لدكلة إسرائيؿ (.)2

( )1أسامة الحمبي ،مرجع سابؽ ،ص.90

( )2محمكد أبك صكم ،مشركعية اإلبعاد القسرم لمسكاف المقدسييف في ظؿ القانكف الدكلي اإلنساني( قضية النكاب
المقدسييف) ،معيد إبراىيـ أبك لغد لمدراسات الدكلية ،جامعة بيرزيت ،راـ اهلل ،فمسطيف ،2011 ،ص 23كما بعدىا.
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المبحث الثاني
الموقف اإلسرائيمي من اإلبعاد وموقف االتفاقيات الفمسطينية اإلسرائيمية من
بع ػػد أف تطرق ػػت إل ػػى ح ػػاالت اإلبع ػػاد الت ػػي طال ػػت الفمس ػػطينييف باأل ارض ػػي المحتم ػػة من ػػذ ع ػػاـ
1967ـ ،عممػػت م ػػف خ ػػالؿ ى ػػذا المبحػػث عم ػػى ع ػػرض أى ػػـ األسػػانيد القانكني ػػة الت ػػي تبنتي ػػا الس ػػمطات

اإلسػ ػرائيمية ف ػػي ممارس ػػتيا لعممي ػػات اإلبع ػػاد المتخ ػػذة بح ػػؽ الس ػػكاف الفمس ػػطينييف ،كالكق ػػكؼ عم ػػى م ػػدل
مخالفة تمؾ الممارسػات لالتفاقيػات المكقعػة بػيف منظمػة التحريػر الفمسػطينية كدكلػة االحػتالؿ مػف خػالؿ

مطمبيف أعرض في األكؿ المكقؼ اإلسرائيمي مف ممارسة جريمة اإلبعاد كالرد عميػو كفػي الثػاني مكقػؼ
االتفاقيات الفمسطينية اإلسرائيمية مف جريمة اإلبعاد.

المطمب األول

الموقف اإلسرائيمي من ممارسة جريمة اإلبعاد والرد عمي
أتطػرؽ فػي ىػذا المطمػب لألسػانيد القانكنيػة كالحجػج اإلسػرائيمية فػي ممارسػة جريمػة اإلبعػاد مػف

خػػالؿ فػػرعيف خصصػت األكؿ لمحػػديث عػػف القػػانكف كاألكامػػر العسػػكرية التػػي تسػػتند عمييػػا إسػرائيؿ فػػي
اإلبعاد كالثاني لمحديث عف الحجج اإلسرائيمية التي تبرر اإلبعاد كالرد عمييا.
الفرع األول

القانون واألوامر العسكرية التي تستند عميها إسرائيل في اإلبعاد
تس ػػتند س ػػمطات االح ػػتالؿ ف ػػي ممارس ػػتيا لسياس ػػة اإلبع ػػاد بح ػػؽ المػ ػكاطنيف الفمس ػػطينييف لنظ ػػاـ

الطكارئ الصادر سنة  1945عف سمطات االنتداب البريطانية كلعػدة أكامػر عسػكرية كذلػؾ عمػى النحػك

التالي:

أوالً  -نظام الدفاع " الطوارئ " لسنة :1945
كىػػي عبػػارة عػػف تشػريعات كتعميمػػات مختمفػػة أصػػدرتيا سػػمطة االنتػػداب البريطػػاني أثنػػاء حكميػػا

لفمسػػطيف اسػػتنادان إلػػى المػػادة السادسػػة مػػف مرسػػكـ الػػدفاع عػػف فمسػػطيف لسػػنة 1937ـ ( ،)1حيػػث تعطػػى
لممنػدكب السػامي سػمطات كصػالحيات كاسػعة فػي إبعػاد أم شػخص عػف فمسػطيف أك عػدـ السػماح ألم

( )1فتحي عبد النبي الكحيدم ،مرجع سابؽ ،ص.222
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شػػخص متكاجػػد خػػارج فمسػػطيف مػػف العػػكدة إلييػػا أك دخػػكؿ أ ارضػػييا كذلػػؾ كفػػؽ المػػادة  112مػػف نظػػاـ

الدفاع لسنة 1945حيث كرد بيا ما يمي :

 -1أف تناط بالمندكب السامي صػالحية إصػدار أمػر بتكقيعػو "يشػار إليػو فيمػا يمػي مػف ىػذا النظػاـ
بأمر اإلبعاد " يكمؼ فيو أم شخص بمغادرة فمسطيف كالبقاء خارجيا.

 -2تنػػاط بالمنػػدكب السػػامي صػػالحية إصػػدار أمػػر بتكقيعػػو كيكمػػؼ فيػػو أم شػػخص مكجػػكد خػػارج
فمسطيف أف يبقى خارجيا ،كيترتب عمى الشخص الػذم يصػدر بحقػو أمػر كيػذا أف يبقػي خػارج
فمسطيف ماداـ ذلؾ األمر نافذ المفعكؿ ،كيجكز أف يتضمف األمر الصادر بمقتضى ىذه المادة

أية شركط يستصكبيا المندكب السامي.
 -3يجب عمى الشخص الذم صػدر أمػر بإبعػاده أف يغػادر فمسػطيف بمقتضػى منطػكؽ األمػر ،كأف
يبقى خارج فمسطيف طيمة العمؿ بذلؾ األمر.

 -4إف الشػخص الػػذم صػػدر أمػػر بإبعػاده يجػػكز تكقيفػػو ريثمػا يػػتـ إبعػاده أك نقمػػو إلػػى أيػػة سػػفينة أك
قطػػار أك مركبػػة فػػي فمسػػطيف ،بالصػػكرة التػػي يقررىػػا المنػػدكب السػػامي فػػي أمػػر اإلبعػػاد أك بأيػػة
صكرة أخرل ،كيعتبر ذلؾ الشخص كىك تحت الحفظ أنو مكقكؼ بصكرة مشركعة.
 -5يجب عمػى ربػاف أيػة سػفينة أك سػائؽ أيػة طػائرة عمػى كشػؾ القيػاـ إلػى أم مرفػأ أك مكػاف خػارج
فمسػػطيف أف يتسػػمـ الشػػخص الػػذم صػػدر أمػػر بإبعػػاده عمػػى ظيػػر سػػفينتو أك طائرتػػو ،كأف ينقمػػو

إل ػػى ذل ػػؾ المرف ػػأ كالمك ػػاف ،كأف يق ػػدـ ل ػػو المك ػػاف كالطع ػػاـ الالئ ػػؽ ف ػػي أثن ػػاء الس ػػفر إذا م ػػا أم ػػر
المندكب السامي بذلؾ(.)1

كقد تضمنت المػادة  108مػف أنظمػة الػدفاع ،شػركط تنفيػذ اإلبعػاد حيػث نصػت عمػى أنػو " ال

يصػػدر أمػػر مػػف المنػػدكب السػػامي أك أم قائ ػد عسػػكرم بمقػػتض ىػػذا الفصػػؿ ،بشػػأف أم شػػخص مػػف

األشػػخاص إال إذا رأم المنػػدكب السػػامي أك القائػػد العسػػكرم حسػػبمان تكػػكف الحػػاؿ أف مػػف الضػػركرم أك
مػػف المالئػػـ إصػػدار ذلػػؾ األمػػر لتػػأميف السػػالمة العامػػة أك الػػدفاع أك المحافظػػة عمػػى النظػػاـ أك إخمػػاد
عصػػياف أك ثػػكرة أك شػػغب" .كنالحػػظ أف الػػنص قػػد أعطػػي المنػػدكب أك القائػػد العسػػكرم سػػمطة تقػػدير

كاس ػػعة بش ػػأف تحدي ػػد م ػػا إذا كان ػػت الظ ػػركؼ تتطمػ ػب إص ػػدار أكام ػػر اإلبع ػػاد كى ػػي س ػػمطة يمكػ ػف إس ػػاءة

استعماليا.

( )1المادة 112مف قانكف الطكارئ الذم أصدرتو سمطات االنتداب البريطاني لعاـ 1945ـ.
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إف قياـ إسرائيؿ باالستناد إلى ىذه األنظمة عند إصػدارىا أكامػر إبعػاد بحػؽ الفمسػطينييف يعتبػر

إجػراء غيػػر قػػانكني ،حيػػث تػػـ إلغاؤىػػا بعػػد انتيػػاء االنتػػداب البريطػػاني كذلػػؾ بمكجػػب مرسػػكـ اإللغػػاءات
الصادر مف مممؾ بريطانيا بتاريخ 1948/5/14ـ ،كما ألغت السمطات األردنية العمؿ بيذا القانكف فػي
الضفة الغربية كطبقت دستكر 1952ـ الذم ألغي في المادة  129فقرة  2مرسكـ دستكر فمسطيف لسنة
ً
يكتؼ المشرع األردني بإلغاء القكانيف التي تجيز اإلبعػاد بػؿ
 1922مع ما ط أر عميو مف تعديالت ،كلـ
نص صراحة عمى حظر اإلبعاد حيث نصت المادة التاسعة مف دستكر المممكة األردنية الياشمية عمى
( )1ال يجكز إبعاد أردني مف ديار المممكة.
( )2ال يجكز أف يحظر عمى أردني اإلقامة في جية ما ،كال يمزـ باإلقامة في مكاف معػيف إال
في األحكاؿ المبينة في القانكف (.)1

كمػػا تػػـ إلغػػاء العمػػؿ بيػػذا القػػانكف مػػف قبػػؿ اإلدارة المص ػرية فػػي قطػػاع غ ػزة كذلػػؾ مػػف خػػالؿ
إصػػدار القػػانكف األساسػػي رقػػـ  255لسػػنة 1955ـ لممنطقػػة الكاقعػػة تحػػت رقابػػة الق ػكات المص ػرية فػػي
فمسطيف كالذم كفؿ حرية اإلقامة كالتنقؿ في المادة الثالثة منو ،كالشؾ أف أنظمة الطكارئ تتعػارض مػع

المػػادة الثالثػػة مػػف القػػانكف األساسػػي ( ،)2كػػذلؾ أصػػدرت السػػمطات المصػرية المختصػػة النظػػاـ الدسػػتكرم
لقطاع غزة لسنة 1962ـ كقد نصت المادة  73مف ىذا النظاـ عمى ما يمي " :إلى أف يصػدر الدسػتكر
ال ػػدائـ لدكل ػػة فمس ػػطيف تس ػػرم أحك ػػاـ ى ػػذا النظ ػػاـ الدس ػػتكرم عم ػػى قط ػػاع غػ ػزة كلك ػػؿ م ػػف الح ػػاكـ الع ػػاـ

كالمجمس التشريعي الحؽ في أف يقترح عمى رئيس الجميكريػة العربيػة المتحػدة تنقػيح ىػذا النظػاـ " كىػذا
يعن ػػى أف النظ ػػاـ الدس ػػتكرم لقط ػػاع غػ ػزة لس ػػنة 1962ـ ألغ ػػى تطبي ػػؽ مرس ػػكـ دس ػػتكر فمس ػػطيف لسػػػنة

1922ـ ،كمػػا أف المػػادة العاش ػرة مػػف النظػػاـ الدسػػتكرم لمقطػػاع نصػػت عمػػى أف حريػػة اإلقامػػة كالتنقػػؿ

مكفكلة في حدكد القانكف (.)3

إضافة لذلؾ فإف أنظمة الطكارئ كضعت لحػاالت الطػكارئ أم حػاالت اسػتثنائية ،كال يمكػف أف
تسػػتمر سػػمطات االحػػتالؿ فػػي تطبيقيػػا عمػػى أسػػاس أنيػػا القػػانكف الرسػػمي كالػػدائـ لإلقمػػيـ المحتػػؿ ،كعمػى
ال ػػرغـ م ػػف كض ػػكح إلغ ػػاء أنظم ػػة ال ػػدفاع البريطاني ػػة لع ػػاـ 1945ـ فق ػػد كاصػ ػمت الحككم ػػات اإلسػ ػرائيمية

المتعاقبة العمؿ بمكجبيا كاعتبارىا أساسان قانكنيان سميمان ألكامر اإلبعاد (.)4

( )1دستكر المممكة األردنية لعاـ 1952ـ.
( )2مجمكعة القكانيف الفمسطينية ،الجزء السابع كالعشركف ،مرجع سابؽ ،ص.71
( )3المرجع السابؽ ص 78كما بعدىا.

( )4عبد الكريـ كامؿ شبير ،مرجع سابؽ ،ص.165
88

كمف ناحية أخرل كعمى افتراض أف أنظمػة الطػكارئ لعػاـ 1945ـ ال تػزاؿ سػارية المفعػكؿ فػإف

ىػػذه األنظمػػة ال تبػػيح اإلبعػػاد إال إل ػى منطقػػة خاضػػعة إلدارة السػػمطة التػػي أصػػدرت ق ػرار اإلبعػػاد كلمػػا
كانت لبناف أك األردف أك أم قيطر عربي آخر يمكف إبعاد المكاطنيف إليو مناطؽ غيػر خاضػعة لمسػيادة
اإلس ػرائيمية ،فػػإف اإلبعػػاد غيػػر مشػػركع ككاجػػب الفسػػخ ليػػذا السػػبب ( ،)1كيػػذكر أسػػتاذنا الػػدكتكر فتحػػي

الكحيدم أف العديد مف المثقفيف كالسياسييف الييكد أبدكا في تمؾ الفترة معارضتيـ لتمؾ القكانيف فيـ يركا
أنيػػا تنػػاقض المبػػادئ األساسػػية لمعدالػػة كالفقػػو القػػانكني حيػػث تمػػنح السػػمطات اإلداريػػة كالعسػػكرية سػػمطة
إيقػػاع عقكبػػات غيػػر مقبكلػػة بػػأم شػػكؿ مػػف األشػػكاؿ كأف ىػػذه القػكانيف تحػػرـ األفػراد مػػف جميػػع حقػػكقيـ
بينما تمنح السمطة الحاكمة صالحيات ال حد ليا (.)2

ثانياً  -األوامر العسكرية اإلسرائيمية :
كما أصدرت قكات االحػتالؿ اإلسػرائيمي عنػدما احتمػت األ ارضػي الفمسػطينية عػاـ 1967ـ عػدة

أكامر عسكرية تجيز اإلبعاد كمنيا األمر العسكرم رقـ  329الذم طبػؽ عمػى الضػفة الغربيػة كالصػادر
بتاريخ 29يكنيك1969ـ كىذا األمر تعديؿ لألمػر العسػكرم رقػـ  125لسػنة 1967ـ ،كاألمػر العسػكرم

رقـ  290كالذم طبػؽ عمػي قطػاع غػزة كالصػادر بتػاريخ 18يكنيػك1969ـ كىػذه األكامػر معظميػا حمػؿ
عن ػكاف أمػػر بشػػأف منػػع التسػػمؿ كىػػدفيا إبعػػاد األشػػخاص الػػذيف لػػـ يػػتـ تسػػجيميـ أك إعطػػاؤىـ ىكيػػات

شخصية (.)3

حيػػث عرفػػت المػػادة األكلػػي مػػف األمػػر  329المتسػػمؿ بأنػػو " مػػف دخػػؿ المنطقػػة متعمػػدان كخالفػان

لألصكؿ بعد أف مكث في الضفة الشرقية مف األردف أك في سكريا أك في مصر أك في لبناف بعد اليػكـ

المحدد (بالكسر) ،كىك اليكـ الذم تمكنت فيو سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي مف فػرض سػيطرتيا الكاممػة
عمى المناطؽ المحتمة أم فػي  7يكنيػك 1967ـ ،كتعنػي كممػة حسػب األصػكؿ بمكجػب تصػريح صػادر
عف قائد المنطقة أك عمف فكض مف قبمو أما عبارة ساكف في المنطقػة تعنػي أف محػؿ سػكناه الػدائـ فػي

المنطقة (.)4

( )1غساف عبد اهلل ،مرجع سابؽ ،ص.23
( )2فتحي عبد النبي الكحيدم ،مرجع سابؽ ،ص.223
( )3تجدر اإلشارة إلى تشابو نصكص األمريف العسكرييف في الضفة الغربية كقطاع غزة كاف االختالؼ الكحيد ىك

تكقيع قائد المنطقة.

( )4انظر في ممحؽ ىذا البحث ص .128
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ك قػد أكضػحت المػادة الثانيػػة عقكبػة التسػمؿ بػػالحبس لمػدة خمػس عشػػرة سػنة أك بغ ارمػة مقػػدارىا

 10.000ليرة إسرائيمية أك كمتا العقكبتيف معان ،كبمكجب المادة الثالثة يجكز ألم قائد عسكرم أف يػأمر

خطيان بطرد أم متسمؿ مف المنطقة ،سػكاء أتػـ اتيامػو بجػرـ بمكجػب ىػذا األمػر أـ لػـ يػتيـ ،كيتخػذ أمػر

الطرد مستندان قانكنيان لكضع المتسمؿ المذككر تحت الحفظ إلى حيف طرده.

ك لقػد ألقػت المػػادة الخامسػػة مػػف ىػػذا األمػػر عػبء تقػػديـ األدلػػة عمػػى المػكاطف الفمسػػطيني الػػذم
عميػػو أف يثبػػت أنػػو مقػػيـ فػػي ىػػذه المنطقػػة كلػػـ يتسػػمؿ حيػػث نصػػت عمػػى " يترتػػب فػػي كػػؿ إج ػراء يتخػػذ

بمكجب ىذا األمر عمى كؿ مف كجد في المنطقة دكف كثيقػة تمكػف مػف إثبػات ىكيتػو بصػفتو سػاكف فػي
المنطقة أف يثبت أنو لـ يتسمؿ بعد بدء سرياف ىذا األمر".
أما المادة السادسة مف األمر فقد بينت حكـ اإلقامة بعد انتياء مفعكؿ التصريح إذ نصت عمى

" أف كؿ مػف دخػؿ المنطقػة بعػد اليػكـ المحػدد بمقتضػي تصػريح كبقػي فػي المنطقػة خالفػان لألصػكؿ بعػد

انتياء مفعكؿ التصريح أك خالفان لشركطو ،يعتبر لمقتضي المادة  3بحكـ المتسمؿ (.)1

ك في  13أكتكبر 2009ـ تـ تعديؿ األمر العسكرم رقـ  329لسنة 1969ـ باألمر العسػكرم
رقـ  " 1650بشأف منع التسمؿ " كالذم دخؿ حينئذ النفاذ بتاريخ 2010/4/13ـ ،كبمقارنػة مػا كرد مػف
نصكص في ىذا األمر العسكرم الجديد مع األمر العسكرم السابؽ نالحظ ما يمي :

 -1شػػطبت عبػػارة سػػاكف فػػي المنطقػػة التػػي كانػػت تعنػػي أف محػػؿ سػػكناه الػػدائـ فػػي المنطقػػة كيمكػػف
استنتاج أف اليدؼ مف ىذا اإللغاء ىك رغبة سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي بتكسػيع سػمطاتيا فػي

طرد كابعاد بعػض المػكاطنيف حتػى لػك كػانكا يقيمػكف طيمػة حيػاتيـ فػي الضػفة الغربيػة كيحممػكف
ىكية بصكرة رسمية (.)2

 -2تـ استبداؿ تعريؼ المتسمؿ الذم كاف يعرؼ بأنو مػف دخػؿ المنطقػة متعمػدان أك خالفػان لألصػكؿ
بعد أف مكث في الضفة الشرقية مف األردف أك في سػكريا أك مصػر أك لبنػاف بعػد اليػكـ المحػدد
بتعبير جديد " المتسمؿ ىك الشخص الػذم دخػؿ المنطقػة بصػكرة غيػر قانكنيػة بعػد تػاريخ محػدد

أك شخص متكاجد في المنطقة لكنو ال يحمؿ تصريحان صاد انر بطريقة قانكنية ".

( )1عبد الجكاد صالح ،األكامر العسكرية اإلسرائيمية ،الجزء األكؿ ،الطبعة األكلي ،بدكف دار نشر،1986 ،
ص121كما بعدىا.

( )2عبد اهلل مكسي أبك عيد ،األمر العسكرم 1650كسياسة تيجير الفمسطينييف ،معيد إبراىيـ أبك لغد لمدراسات

الدكلية ،جامعة بيرزيت ،راـ اهلل ،فمسطيف ،2011 ،ص.11
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كسػع نطػػاؽ مػػف ىػػك مشػػمكؿ بتعبيػػر التسػػمؿ ،فقػػد كػػاف األمػػر
كيالحػػظ أنػػو كفقػان لمتعػػديؿ الجديػػد ٌ
المع ػدؿ يحص ػره بالشػػخص الػػذم دخػػؿ مػػف الضػػفة الش ػرقية لػػألردف أك سػػكريا أك لبنػػاف أك مصػػر ،أمػػا
ٌ
التعريؼ الجديد فقد جػاء دكف تحديػد ،كمػع ذلػؾ فػإف األشػخاص الػذيف يسػتيدفيـ ىػذا األمػر ينحصػركف
في الفئات التالية :

أ -حممػػة بطاقػػة اليكيػػة الفمسػػطينية التػػي تشػػير إلػػى أف عن ػكاف سػػكنيـ مسػػجؿ فػػي قطػػاع غ ػزة أك
القدس بحسب النسخة اإلسرائيمية مف سجؿ السكاف الفمسطيني.
ب -األفراد الذيف يفتقركف إلى صفة رسمية لإلقامة في الضفة الغربية ،بمف فييـ الزكجات كاألزكاج
الذيف ترفض إسرائيؿ المصادقة عمى مػنحيـ بطاقػات ىكيػة كاألشػخاص اآلخػركف الػذيف لػـ يػتـ

إضػػافة أسػػمائيـ إلػػى سػػجؿ السػػكاف أك أكلئػػؾ الػػذيف قامػػت إسػرائيؿ بإلغػػاء مػكاطنتيـ أك شػػطبيا
مف ىذا السجؿ.

ت -األجانػػب الػػذيف يػػزكرف الضػػفة الغربيػػة أك يعممػػكف فييػػا ،بمػػف فػػييـ أكلئػػؾ الػػذيف تػرفض إسػرائيؿ
تجديد تأشيرات زيارتيـ أك عمميـ.

كقػػد تكقفػػت إس ػرائيؿ بصػػكرة فعميػػة عػػف تحػػديث سػػجؿ السػػكاف الفمسػػطيني منػػذ عػػاـ 2000ـ،

كبػػذلؾ يتعػػرض عش ػرات اآلالؼ مػػف الم ػكاطنيف الفمسػػطينييف بمػػف فػػييـ أكلئػػؾ الػػذيف كلػػدكا كعاش ػكا فػػي

الض ػػفة الغربي ػػة لخط ػػر إبع ػػادىـ م ػػف من ػػازليـ كفص ػػميـ ع ػػف ع ػػائالتيـ كأم ػػاكف عممي ػػـ كذل ػػؾ لمج ػػرد أف
أرضػػيـ بصػػفة قانكنيػػة ،كقػػد بػػادر بعػػض ى ػؤالء الم ػكاطنيف إلػػي
إس ػرائيؿ أعمنػػت أنيػػـ ال يقيمػػكف عمػػى ا
تقميص تحركاتيـ كتنقالتيـ خكفان مف اعتقاليـ كترحيميـ عف بيكتيـ (.)1

 -3تـ استبداؿ المادة الخامسة مف األمر العسكرم رقـ  329بما يمي :
في كؿ إجراء حسب ىذا القرار ،يتـ اعتبار الشػخص متسػمالن إذا تكاجػد فػي المنطقػة دكف كثيقػة

أك تصػريح تشػػير إلػػى أف دخكلػػو إلػػى المنطقػػة تػػـ بشػػكؿ قػػانكني كدكف تفسػػير معقػػكؿ لػػذلؾ ،كطبقػان ليػػذا
فإف عبػارة كثيقػة أك تصػريح تعنػي كثيقػة أك تصػريح صػدر عػف قائػد قػكات جػيش الػدفاع اإلسػرائيمي فػي

ييكدا كالسامرة أك عمف ينكب عنو كفػؽ نصػكص القػكانيف األمنيػة أك صػادر عػف السػمطات المعنيػة فػي
( )1بتسميـ ،مركز المعمكمات اإلسرائيمي لحقكؽ اإلنساف في األراضي المحتمة ،بياف صحفي حكؿ األمر العسكرم رقـ

 1650بتاريخ 2010/5/13ـ عمى الرابط http://www.btselem.org/arabic/press_releases/20100513
تاريخ الدخكؿ2014/1/ 11ـ.
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إسرائيؿ حسػب قػانكف الػدخكؿ إلػى إسػرائيؿ لمعػاـ 1952ـ ،إذ أف ىػذا القػانكف الزاؿ سػارم المفعػكؿ فػي

إسرائيؿ بشكؿ دكرم كيتيح تكاجد شخص ما في المنطقة.

كبتدقيؽ النظر في ىذا التعريؼ نجد أنو يستثني بطاقػات اليكيػة الفمسػطينية مػف نطػاؽ الكثػائؽ

التي يمكف اعتبارىا تصاريح بمكجب األمر العسكرم الجديد ،حيث إف بطاقات اليكية الفمسطينية كعمى

الرغـ مف أف إسرائيؿ تقرىا فػي نيايػة المطػاؼ ،ىػي فػي الكاقػع كثػائؽ تصػدرىا السػمطة الفمسػطينية كفقػان

ألحك ػػاـ االتفاقي ػػات المكقع ػػة ب ػػيف إسػ ػرائيؿ كمنظم ػػة التحري ػػر الفمس ػػطينية ،األم ػػر ال ػػذم يعن ػػي إف جمي ػػع

األشخاص المتكاجديف في الضفة الغربية يمكف اعتبارىـ متسمميف (.)1

كمػػا أف اإلشػػارة إلػػى قػػانكف إسػرائيمي كىػػك قػػانكف الػػدخكؿ إلػػى إسػرائيؿ يعبػػر عػػف إرادة إسػرائيمية

في تطبيؽ قكانينيا عمػى األ ارضػي المحتمػة ،األمػر الػذم يمكػف فيمػو فػرض الضػـ الػكاقعي الػذم جرمتػو

المكاثيؽ الدكلية كاعتبرتػو غيػر شػرعي ( ،)2كيتبػيف ممػا سػبؽ أف سػمطات االحػتالؿ اإلسػرائيمي قػد خمقػت
إطا انر قانكنيان يم ٌكنيا مػف إبعػاد الفمسػطينييف مػف األ ارضػي المحتمػة أك إبقػائيـ خارجيػا بغػض النظػر عػف
حقيـ الطبيعي في اإلقامة بكطنيـ أك المغادرة كىك حؽ كفمتو القكانيف كالمكاثيؽ الدكلية.
الفرع الثاني

الحجج اإلسرائيمية والرد عميها
تسػػتند السػػمطات اإلسػرائيمية فػػي تبريػػر عمميػػات اإلبعػػاد التػػي قامػػت بيػػا بحػػؽ الفمسػػطينييف لعػػدة

حجج ،رغـ مخالفتيا لكؿ األعراؼ كالمكاثيؽ التي تحمي اإلنساف مف اإلبعاد كذلؾ عمى النحك التالي:
أوال  -الحجج اإلسرائيمية:

 -1أف اإلبعاد الجماعي فقط يعد انتياكػان التفاقيػة جنيػؼ الرابعػة ،ألف القصػد مػف المػادة ( )49مػف

االتفاقية ىك منػع تكػرار التيجيػر الجمػاعي الػذم مارسػو النػازيكف خػالؿ الحػرب العالميػة الثانيػة

أما عمميات اإلبعاد الفردية ال تعتبر محرمة (.)3

 -2أنيا اقتصرت عمى إبعاد عدد مف عمالء المنظمات اإلرىابية المقيميف في األراضي المحتمة.
( )1مؤسسة الحؽ ،الترحيؿ كالنقؿ القسرم كجرائـ دكلية ،تحميؿ قانكني لألكامر العسكرية اإلسرائيمية (-1649
 ،)1650راـ اهلل ،فمسطيف ،2010 ،ص.2

( )2انظر في ممحؽ ىذا البحث ص.129
( )3أنجيال جاؼ ،مرجع سابؽ ،ص.22
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 -3إف إجراء اإلبعاد ىك عمؿ أكثر إنسانية ألنو بديؿ عف اعتقاؿ ىؤالء األشخاص.
 -4إف ىذه اإلجراءات تتـ العتبارات أمنية (.)1
ثانياً -الرد عمى الحجج اإلسرائيمية:
إف عمميػػات اإلبعػػاد التػػي مارسػػتيا كمػػا ت ػزاؿ السػػمطات اإلس ػرائيمية تتعػػارض مػػع مبػػادئ حقػػكؽ

اإلنسػػاف كتخػػالؼ القػػانكف الػػدكلي اإلنسػػاني فقػػد حظػػرت اتفاقيػػة جنيػػؼ الرابعػػة الخاصػػة بحمايػػة المػػدنيف

كقػت الحػرب لعػاـ 1949ـ بمكجػب المػادة ( )49اإلبعػػاد سػكاء أكػاف خػارج األ ارضػي المحتمػة أـ داخميػػا

كأرست مبدأ عاـ بحظر جميػع أشػكاؿ اإلبعػاد سػكاء الفػردم أـ الجمػاعي ممػا يشػكؿ سػببان كافيػان لػدحض
أم ادعػػاء لشػػرعنة اإلبعػػاد مػػف خػػالؿ التميي ػز مػػا بػػيف اإلبعػػاد الفػػردم كاإلبعػػاد الجمػػاعي ،كمػػا اعتبػػرت

االتفاقي ػػة اإلبع ػػاد بمكج ػػب الم ػػادة ( )147م ػػف االنتياك ػػات الجس ػػيمة كاس ػػتمر عم ػػى ذات ال ػػنيج المحق ػػاف
اإلضافياف لالتفاقية المذككرة ( ،)2كما حظػر اإلعػالف العػالمي لحقػكؽ اإلنسػاف الطػرد التعسػفي

()3

كمػنح

الحػػؽ لكػػؿ فػػرد فػػي التنقػػؿ كاختيػػار محػػؿ اإلقامػػة كمغػػادرة أيػػة بمػػد بمػػا فػػي ذلػػؾ بمػػده ،كالعػػكدة إلييػػا (،)4
كنص عمى ىذا الحؽ أيضان العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنيػة كالسياسػية ()5ك باالسػتناد إلػي نظػاـ

ركما األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية المعتمد في ركما في 17يكليو 1998ـ ،نجد أنو يعتبر اإلبعاد

ػؾ أف النصػػكص
ػيف بمػػا ال يػػدع مجػػاالن لمشػ ى
جريمػػة ضػػد اإلنسػػانية كجريمػػة حػػرب ،كمػػف ثػػـ فإنػػو قػػد تبػ ى
حرمت عمى سػمطات االحػتالؿ طػرد كابعػاد السػكاف المػدنييف فػي األ ارضػي المحتمػة،
القانكنية الدكلية قد ٌ
كمػػع ذلػػؾ لػػـ تمتػػزـ سػػمطات االحػػتالؿ اإلسػرائيمي بالنصػػكص كالقكاعػػد الدكليػػة فػػي ىػػذا الشػػأف كاسػػتمرت
بارتكػػاب جػرائـ التيجيػػر الجمػػاعي كاإلبعػػاد الفػػردم لمسػػكاف المػػدنييف الفمسػػطينييف مػػف أ ارضػػييـ المحتمػػة

كعدـ السماح لمذيف تـ طردىـ مف العكدة إلى كطنيـ كأىميـ.

كردان عمػ ػػى الحجػ ػػة اإلس ػ ػرائيمية بػ ػػأف إج ػ ػراء اإلبعػ ػػاد أكثػ ػػر إنسػ ػػانية مػ ػػف إج ػ ػراء االعتقػ ػػاؿ ،فػ ػػإف

النصػ ػػكص التػ ػػي أكردتيػ ػػا اتفاقيػ ػػة جنيػ ػػؼ الرابعػ ػػة تعػ ػػد كافيػ ػػة الحتياجػ ػػات أمػ ػػف ق ػ ػكات االحػ ػػتالؿ ،كأف

( )1تيسير النابمسي ،مرجع سابؽ ،ص.181
( )2انظر المادة  85مف البركتكككؿ اإلضافي األكؿ كالمادة  17مف البركتكككؿ اإلضافي الثاني التفاقيات جنيؼ لعاـ
1977ـ..
( )3انظر المادة  9مف اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف لعاـ 1948ـ.

( )4انظر المادة  13مف اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف لعاـ 1948ـ.
( )5انظر المادة  12مف العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدينة كالسياسية لعاـ 1966ـ.
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االعتقاالت طكيمة األمد كاإلبعاد كالىما إجراء غير إنسػاني كيعػد خرقػا لحقػكؽ اإلنسػاف بالنسػبة لسػكاف

األراضي المحتمة (.)1

كردان عمػػى الحجػػة اإلس ػرائيمية ب ػأف اإلبعػػاد يػػتـ العتبػػارات أمنيػػة ،فػػإف المػػادة ( )49مػػف اتفاقيػػة

جنيػؼ الرابعػة تحظػػر أعمػاؿ اإلبعػػاد حظػ انر مطمقػان ميمػا كانػػت دكاعيػو ،كىكػػذا أغمقػت ىػػذه المػادة البػػاب

أمػػاـ أيػػة ادعػػاءات ميمػػا كانػػت كمػػف ضػمنيا دكاعػػي األمػػف الػػذم طالمػػا تمسػػكت بيػػا سػػمطات االحػػتالؿ
لتبريػػر أكامػػر اإلبعػػاد ،كمػػف المعمػػكـ أف قكاعػػد كأحكػػاـ اتفاقيػػة جنيػػؼ كاالتفاقيػػات الدكليػػة التػػي تمتػػزـ بيػػا

الدكلة ليا أكلكية التطبيؽ بالنسبة ألية تشريعات محمية في حالة ما إذا تعارضػت مػع أم نػص كارد فػي

االتفاقية ( ،)2كعميو فإف جميع األنظمة الصادرة في األراضي المحتمػة سػكاء كانػت اسػتنادان لنظػاـ الػدفاع
(الطكارئ) لعاـ  1945أك أم تعميمػات أمػف صػادرة مػف القػكات اإلسػرائيمية أك أيػة م ارسػيـ أك تشػريعات

أخرل تعتبر غير سارية المفعكؿ إذا ما تعارضت مع نصكص اتفاقية جنيؼ كلك كانػت بقصػد أغػراض
األمف.
المطمب الثاني

موقف االتفاقيات الفمسطينية اإلسرائيمية من اإلبعاد
يترتػػب عمػػى الطبيعػػة القانكنيػػة لالتفاقيػػات الدكليػػة ،احت ػراـ الط ػرفيف لاللت ازمػػات القانكنيػػة التػػي
تضػػمنتيا االتفاقيػػات ككػػذلؾ كافػػة قكاعػػد القػػانكف الػػدكلي ذات الصػػمة كىػػذا يمػػنح االتفاقيػػات يبعػػدان قانكنيػان
كسياسػػيان ميم ػان ( .)3كعميػػو أتنػػاكؿ الطبيع ػة القانكنيػػة لالتفاقيػػات الفمسػػطينية اإلس ػرائيمية فػػي الفػػرع األكؿ
كمدل مخالفة اإلبعاد لالتفاقيات الفمسطينية اإلسرائيمية في فرع و
ثاف.

( )1حصرت اتفاقية جنيؼ الرابعة اإلجراءات المتاحة لمسمطة القائمة باالحتالؿ في مكاجية المكاطنيف باالعتقاؿ
كاإلقامة الجبرية كفؽ المكاد (  )78 ،68 ،41مف االتفاقية لمزيد مف التفاصيؿ انظر تيسير النابمسي ،مرجع سابؽ،
ص.182

( )2عبد الرحمف أبك النصر ،القانكف الدكلي العاـ ،الطبعة الرابعة ،مكتبة القدس ،غزة ،2012 ،ص.41
( )3خيرم يكسؼ مريكب ،مرجع سابؽ ،ص.262
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الفرع األول

الطبيعة القانونية لالتفاقيات الفمسطينية اإلسرائيمية
يقصد بالمعاىدة كفقا التفاقية فينا لقانكف المعاىدات لعاـ 1969ـ ،االتفاؽ الدكلي المعقكد بػيف

الدكؿ في صيغة مكتكبة كالذم ينظمو القػانكف الػدكلي سػكاء تضػمنتو كثيقػة كاحػدة أك كثيقتػاف متصػمتاف
أك أكثر كميما كانت تسميتو الخاصة (.)1

يتضػػح مػػف التعريػػؼ السػػابؽ أف االتفػػاؽ الػػدكلي يجػػب أف يكػػكف مكتكب ػان كأف تكػػكف أط ارفػػو مػػف

الدكؿ كأف يخضع ألحكاـ القانكف الدكلي ،كلما كاف األمر كذلؾ فإف االتفاقات التي أبرمت بيف منظمػة
التحرير الفمسطينية كدكلة إسرائيؿ ال تخضع التفاقية فينا لقانكف المعاىدات لعاـ 1969ـ ،كلكػف إذا لػـ
تكف ىي معاىػدة دكليػة فإنيػا اتفػاؽ دكلػي بػالمعني الكاسػع ،إذ أف ميثػاؽ األمػـ المتحػدة أعطػي لمشػعكب

الحؽ في تقرير مصيرىا بنفسػيا ،كرعػت األمػـ المتحػدة أك الػدكؿ الكبػرل معظػـ االتفاقيػات الدكليػة التػي

أعطت الشعكب استقالليا ،كمف ثـ نشأ عرؼ دكلي كترسخ بأف تمثؿ حركات التحرر شعكبيا فػي إبػراـ

اتفاقيػات السػػالـ كاالسػػتقالؿ أك حتػػى اتفاقيػات مؤقتػػة تحػػت المظمػػة الدكليػة كيػػتـ تسػػجيؿ ىػػذه االتفاقيػػات
لدم األمانة العامة لألمـ المتحدة (.)2

كى ػػذا م ػػا ح ػػدث ف ػػي حال ػػة منظم ػػة التحري ػػر بص ػػفتيا حرك ػػة تحري ػػر كطن ػػي إذ مثم ػػت الش ػػعب
الفمسطيني بتكقيع االتفاقيات كذلؾ بعد أف استقر كضعيا الدكلي بشكؿ كاضح حيث اكتسبت الشخصية
القانكنيػػة الدكليػػة مػػف خػػالؿ قبكليػػا فػػي العديػػد مػػف المنظمػػات الدكليػػة كاإلقميميػػة كعضػػك كامػػؿ العضػػكية

ػداء مػػف مػػؤتمر القمػػة العربػػي بالربػػاط عػػاـ 1974ـ ،فقػػد تػػـ االعت ػراؼ بمنظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية
ابتػ ن
الممثؿ الشرعي كالكحيد لمشػعب الفمسػطيني كأصػبحت عضػكان كامػؿ العضػكية فػي جامعػة الػدكؿ العربيػة
منذ عاـ 1976ـ ،ككذلؾ اكتسبت العضكية الكاممة في منظمة المؤتمر اإلسالمي كمجمكعػة دكؿ عػدـ

االنحيػػاز ،أمػػا عمػػى الصػػعيد الػػدكلي فقػػد تػػـ االعت ػراؼ بحػػؽ الشػػعب الفمسػػطيني فػػي تقريػػر مصػػيره كفق ػان

لمق ػرار  3089الصػػادر عػػف الجمعيػػة العامػػة لألمػػـ المتحػػدة فػػي 1973/12/7ـ ،كقػػد تػػـ تأكيػػد كتعزيػػز
دكر منظمة التحرير عمى الصػعيد الػدكلي بمنحيػا صػفة الم ارقػب الػدائـ كفقػان لمقػرار  3236الصػادر فػي
1974/11/22ـ ،كيقضػػي ىػػذا بػػدعكة منظمػػة التحريػػر لجميػػع أعمػػاؿ كدكرات الجمعيػػة العامػػة بصػػفة

دائمة (.)3

( )1اتفاقية فينا لقانكف المعاىدات لعاـ 1969المادة  2فقرة .1

( )2عبد الرحمف أبك النصر ،القانكف الدكلي العاـ ،مرجع سابؽ ،ص.60
( )3المرجع السابؽ ،ص.273
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دعيػت إلػػى المشػػاركة فػػي جميػػع المفاكضػػات التػػي تجػػرم بشػػأف الشػػرؽ األكسػػط عمػػى قػػدـ
كمػػا ي
المسػػاكاة مػػع سػػائر األط ػراؼ بمكجػػب القػرار  3375الصػػادر فػػي  10ديسػػمبر 1975ـ كممثػػؿ لمشػػعب
الفمس ػػطيني ،ى ػػذا باإلض ػػافة إل ػػى االعتػ ػراؼ ال ػػدكلي ب ػػإعالف الدكل ػػة الفمس ػػطينية الص ػػادر ع ػػف المجم ػػس
الكطني الفمسطيني بالجزائر عاـ 1988ـ كالذم زاد عمػي عػدد الػدكؿ التػي اعترفػت بإسػرائيؿ ،كقػد جػاء

فػػي الق ػرار رقػػـ  177/43كالصػػادر عػػف الجمعيػػة العامػػة لألمػػـ المتحػػدة أف الجمعيػػة العامػػة تأخػػذ عمم ػان
بإعالف الدكلة الفمسطينية الصادر عف المجمس الكطني الفمسطيني في 15نكفمبر عاـ 1988ـ كىك ما
يمكف اعتباره اعترافان غير مباشر بالدكلة الفمسطينية (.)1

كنتيجػػة لرسػػكخ منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية كممثػػؿ لمشػػعب الفمسػػطيني فقػػد تػػـ اسػػتبداؿ اسػػـ

ابتداء مف  15ديسمبر عاـ 1988ـ،
منظمة التحرير الفمسطينية باسـ فمسطيف في نطاؽ األمـ المتحدة
ن
ىػػذا باإلضػػافة إلػػى رفػػع مسػػتكل تمثيػػؿ فمسػػطيف ضػػمف األعضػػاء الم ػراقبيف إلػػى أعمػػى درجػػة يمكػػف أف
يصؿ إلييا العضك المراقب مف حيث التمتػع بػالحقكؽ كالصػالحيات كذلػؾ فػي يكليػك1998ـ ،كمػف ىػذا

المنطمؽ مارسػت منظمػة التحريػر الفمسػطينية حقيػا فػي إبػراـ المعاىػدات الثانيػة أك الجماعيػة معبػرة عػف

الشخصية القانكنية الكاممة لدكلة فمسطيف (.)2

كاذا كانت ىذه االتفاقيات ال تخضع التفاقية فينا لعاـ 1969ـ ،إال أف ذلؾ لف يؤثر عمى القكة

القانكنية لتمػؾ االتفاقيػات أك إمكانيػة تطبيػؽ القكاعػد التػي تضػمنتيا االتفاقيػة عمييػا باعتبارىػا مػف قكاعػد

القانكف الدكلي مستمدة مف العرؼ الدكلي كاتفاقية فينا ما ىي إال تدكيف لقكاعد عرفية (.)3
الفرع الثاني

مدى مخالفة اإلبعاد لالتفاقيات الفمسطينية اإلسرائيمية
ييعد إبعاد إسرائيؿ لممكاطنيف الفمسطينييف انتياكان كاضحان كصريحان لنصكص االتفاقيات المكقعػة
بينيا كبيف منظمة التحرير الفمسطينية ،كبصفة خاصة قػ اررات إبعػاد المػكاطنيف الفمسػطينييف مػف الضػفة
الغربية إلى قطاع غزة كمنعيـ مف العكدة إلى الضػفة الغربيػة ،حيػث أكػدت نصػكص االتفاقيػة االنتقاليػة

عمػػى أف الضػػفة الغربيػػة كقطػػاع غ ػزة كحػػدة جغرافيػػة كاحػػدة تخضػػع لكاليػػة السػػمطة الفمسػػطينية ،فنصػػت
المادة (( )11األرض) ضمف الفصؿ الثػاني "إعػادة االنتشػار كالترتيبػات األمنيػة " عمػى مػا يمػي" :ينظػر
( )1عبد الرحمف أبك النصر ،الطبيعة القانكنية لممعاىدات الدكلية كأثرىا عمي االتفاقيات الفمسطينية ،مجمة جامعة
األزىر بغزة ،سمسمة العمكـ اإلنسانية ،المجمد  ،10العدد.2008 ،2

( )2عبد الرحمف أبك النصر ،القانكف الدكلي العاـ ،مرجع سابؽ ،ص.278
( )3انظر المادة الثالثة مف اتفاقية فينا لقانكف المعاىدات لعاـ 1969ـ.
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الجانبػػاف لمضػػفة الغربيػػة كقطػػاع غ ػزة عمػػى أنيمػػا كحػػدة إقميميػػة كاحػػدة ،كسػػيتـ المحافظػػة عمػػى كضػػعيا
ككحدة أراضييا خالؿ المرحمة االنتقالية".

كمػػا تػػنص المػػادة ( )17مػػف الفصػػؿ الثالػػث _ القضػػايا القانكنيػػة ( الكاليػػة ) عمػػى أف" :كالي ػػة

المجمس ستشمؿ الضفة الغربية كقطاع غزة ككحدة جغرافية كاحدة باستثناء القضايا التي سيتـ التفػاكض

عمييػ ػػا فػ ػػي مفاكضػ ػػات الكضػ ػػع النيػ ػػائي القػ ػػدس ،المسػ ػػتكطنات ،المكاقػ ػػع األمنيػ ػػة المحػ ػػددة ،الالجئػ ػػيف
الفمسطينييف ،الحدكد ،العالقات الدكلية ".
كمػػا أسػػندت االتفاقيػػة لمجانػػب الفمسػػطيني الصػػالحيات كالمسػػؤكليات فػػي مجػػاؿ تسػػجيؿ السػػكاف
كالتكثيؽ مف ذلؾ سمطة إصدار بطاقات اليكية كتحديد بياناتيػا بمػا فييػا مكػاف اإلقامػة مػع طمػب إبػالغ

الجانػػب اإلس ػرائيمي لتمػػؾ البيانػػات ،األمػػر الػػذم تنتيكػػو السػػمطات اإلس ػرائيمية بمنػػع تغييػػر مكػػاف إقامػػة
المكاطنيف الفمسطينييف مف قطػاع غػزة منػذ العػاـ 2000ـ ،كتتػذرع بمكػاف اإلقامػة إلبعػاد المػكاطنيف مػف

الضفة الغربية إلى قطاع غزة كتحديد إقامتيـ في قطاع غزة.
كم ػػا أف االتفاقي ػػة ت ػػنص صػ ػراحة عم ػػى كج ػػكب التػ ػزاـ الج ػػانبيف اإلسػ ػرائيمي كالفمس ػػطيني خ ػػالؿ
ممارستيما لصالحياتيما كمسؤكلياتيما بالمبادئ كالمعايير المقبكلة دكليان كلمبادئ حقػكؽ اإلنسػاف كحكػـ

الق ػػانكف ،حي ػػث ت ػػنص الم ػػادة ( )19م ػػف الفص ػػؿ الثال ػػث _ القض ػػايا القانكني ػػة (حق ػػكؽ اإلنس ػػاف كحك ػػـ
القانكف) " :سكؼ تمارس إسرائيؿ كالمجمس صالحياتيما كمسؤكلياتيما بمكجب ىذه االتفاقية مع اعتبار

الزـ لممبػػادئ كالمعػػايير المقبكلػػة دكليػػا كلمبػػادئ حقػػكؽ اإلنسػػاف كحكػػـ القػػانكف" .ككمػػا أش ػرنا سػػابقا فػػإف

اإلبعػػاد يعتبػػر خرقػان كانتياكػان ألحكػػاـ الشػػرعة الدكليػػة لحقػػكؽ اإلنسػػاف كلمقػػانكف الػػدكلي اإلنسػػاني كتنتيػػؾ
بذلؾ سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي التزاماتيا القانكنية كالتعاقدية (.)1

( )1االتفاقية الفمسطينية _ اإلسرائيمية المرحمية حكؿ الضفة الغربية كقطاع غزة ،كاشنطف  28أيمكؿ .1995
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المبحث الثالث
موقف األمم المتحدة من جرائم اإلبعاد اإلسرائيمية
رتبت مبادئ القانكف الدكلي التي أقرتيا المكاثيؽ كاالتفاقيػات الدكليػة كفػي مقػدمتيا ميثػاؽ األمػـ
المتحدة كاتفاقيات جنيؼ التزامان عمى الدكؿ األطراؼ بعدـ المجكء إلى القكة أك التيديد بيػا فػي العالقػات

الدكلية ،ككذلؾ منع انتياؾ قكاعد القانكف الدكلي كاإلخالؿ بااللتزامات الدكلية (.)1

كتمثػػؿ الممارسػػات اإلس ػرائيمية فػػي األ ارضػػي الفمسػػطينية المحتمػػة منػػذ عػػاـ 1967ـ انتياكػػات
جسيمة لقكاعد كأحكاـ القانكف الدكلي كالتػي تبػدأ مػف االحػتالؿ نفسػو كاالسػتخداـ المفػرط لمقػكة كاسػتخداـ
األسػػمحة المحرمػػة دكلي ػان كتعمػػد قتػػؿ المػػدنييف كاالغتيػػاالت كاالسػػتيطاف كالعقػػاب الجمػػاعي كاالعتقػػاالت
العش ػكائية كاإلبع ػػاد كاحتج ػػاز الرى ػػائف كالتع ػػذيب ،كالحصػػار بأش ػػكالو كمص ػػادرة األ ارض ػػي كى ػػدـ البي ػػكت

كنيب الممتمكات العامة كالخاصة كتػدميرىا كبنػاء جػدار الفصػؿ العنصػرم ،كقػد أثػارت تمػؾ االنتياكػات
اإلس ػرائيمية الجسػػيمة لحقػػكؽ اإلنسػػاف فػػي األ ارضػػي الفمسػػطينية المحتمػػة ردكد فعػػؿ كبي ػرة عمػػى الصػػعيد

الػػدكلي مػػف خػػالؿ الق ػ اررات كالتكصػػيات الصػػادرة عػػف األجي ػزة الرئيسػػة لألمػػـ المتحػػدة التػػي عبػػرت عػػف
اإلدانة كاالستيجاف لتمؾ االنتياكات.

كتع ػػد القػ ػ اررات الص ػػادرة ع ػػف األم ػػـ المتح ػػدة بش ػػأف القض ػػية الفمس ػػطينية أح ػػد ال ػػدعائـ القانكني ػػة

الرئيسػػية لحقػػكؽ الشػػعب الفمسػػطيني كتشػػكؿ فػػي مجمكعيػػا صػػرح قػػانكني لممحافظػػة عمػػى ىػػذه الحقػػكؽ
كحمايتيػػا ألنيػػا صػػادرة عػػف أىػػـ منظمػػة دكليػػة تضػػـ الغالبيػػة العظمػػى مػػف دكؿ العػػالـ كباعتبػػار ق ارراتيػػا

تعبػػر عػػف مكاقػػؼ دكؿ العػػالـ قاطبػػة ،كقػػد حرصػػت األمػػـ المتحػػدة عمػػى أف تشػػير إلػػى أف احت ػراـ ىػػذه

الق اررات يعد شرطان أساسيان لتحقيؽ السالـ العادؿ في الشرؽ األكسط (.)2

كفيما يخص مكضكع دراستنا ،عبرت األمـ المتحدة عف رفضيا لجرائـ اإلبعاد اإلسرائيمية بحػؽ

السػػكاف الفمسػػطينييف ،كاعتبرتػػو إج ػراء غيػػر قػػانكني ،ظيػػر ذلػػؾ مػػف خػػالؿ العديػػد مػػف الق ػ اررات المنػػددة

باإلبعػػاد ،كبنػػاء عميػػو تػػـ تقسػػيـ ىػػذا المبحػػث لثالثػػة مطالػػب أعػػرض فػػي األكؿ مكقػػؼ الجمعيػػة العامػػة

لألم ػػـ المتح ػػدة م ػػف جػ ػرائـ اإلبع ػػاد اإلسػ ػرائيمية كف ػػي الث ػػاني مكق ػػؼ مجم ػػس األم ػػف م ػػف جػ ػرائـ اإلبع ػػاد

اإلسرائيمية كفي المطمب الثالث مكقؼ لجنة حقكؽ اإلنساف مف جرائـ اإلبعاد اإلسرائيمية.

( )1سامح خمي ؿ الكادية ،المسؤكلية الدكلية عف جرائـ الحرب اإلسرائيمية ،الطبعة األكلي ،مركز الزيتكنة لمدراسات

كاالستشارات ،بيركت ،2009 ،ص.180

( )2خيرم يكسؼ مريكب ،مرجع سابؽ ،ص.385
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المطمب األول

موقف الجمعية العامة لألمم المتحدة من جرائم اإلبعاد اإلسرائيمية
تعتب ػػر الجمعي ػػة العام ػػة أكسػ ػع أجيػ ػزة المنظم ػػة الدكلي ػػة اختصاصػ ػان ،كذل ػػؾ لم ػػا تتمت ػػع ب ػػو م ػػف

اختصاص عاـ يشمؿ كؿ ما يدخؿ في نطاؽ نشاط األمـ المتحػدة مػف مسػائؿ كمكضػكعات ،كقػد تقػرر
ليا ىذا االختصاص الشػامؿ باعتبارىػا الجيػاز المعبػر عػف ضػمير العػالـ كأكثػر األجيػزة ديمقراطيػة فػي
تمثيؿ أعضاء األمـ المتحدة فيي تتألؼ مف جميع أعضاء األمـ المتحدة (.)1

كالجمعية العامة ليا أف تناقش أم مسائؿ أك أمر يػدخؿ فػي نطػاؽ الميثػاؽ أك يتصػؿ بسػمطات
فرع مف فركع منظمة األمػـ المتحػدة أك كظائفػو كمػا ليػا أف تكصػى أعضػاء الييئػة أك مجمػس األمػف أك

كمييمػػا بمػػا تػراه فػػي تمػػؾ المسػػائؿ كاألمػػكر

()2

كلمجمعيػػة العامػػة أف تنظػػر فػػي المبػػادئ العامػػة فػػي حفػػظ

السػػمـ كاألمػػف الػػدكلييف كأف تسػػترعي نظ ػر مجمػػس األمػػف إلػػى األح ػكاؿ التػػي يحتمػػؿ أف تعػػرض السػػمـ
كاألمف الدكلييف لمخطر ( ،)3كما تممؾ الجمعية العامة أف تنشػ د ارسػات كتشػير بتكصػيات بقصػد إنمػاء

التع ػػاكف ال ػػدكلي ف ػػي المي ػػداف السياس ػػي كتش ػػجيع التق ػػدـ المط ػػرد لمق ػػانكف ال ػػدكلي ،كتدكين ػػو ك ػػذلؾ تنشػ ػ

الجمعي ػػة العامػػػة د ارس ػػات كتشػػػير بتكص ػػيات بقصػػػد إنم ػػاء التعػ ػػاكف ال ػػدكلي فػػػي المي ػػاديف االقتصػ ػػادية
كاالجتماعيػػة كالثقافيػػة كالتعميميػػة كالصػػحية كاإلعانػػة عمػػى تحقيػػؽ حقػػكؽ اإلنسػػاف كالحريػػات األساسػػية

لمناس كافة بال تمييز بينيـ في الجنس أك المغة أك الديف كال تفريؽ بيف الرجاؿ كالنساء (.)4

كق ػػد أص ػػدرت الجمعي ػػة العام ػػة لألم ػػـ المتح ػػدة س ػػيال م ػػف القػ ػ اررات الت ػػي تؤك ػػد حق ػػكؽ الش ػػعب

الفمسطيني غير القابمة لمتصرؼ كالسيما حقػو فػي تقريػر مصػيره كالحػؽ فػي االسػتقالؿ كالسػيادة الكطنيػة
كحػػؽ الفمسػػطينييف فػػي العػػكدة إلػػى ديػػارىـ كممتمكػػاتيـ التػػي شػػردكا منيػػا ،كأكػػدت بطػػالف جميػػع التػػدابير

التي استخدمتيا إسرائيؿ لتغيير التككيف الديمكغرافي مف خالؿ إجراءات التيجيػر كاإلبعػاد كنقػؿ السػكاف
الفمسػػطينييف كاقامػػة المسػػتكطنات ،كأعمنػػت أف تمػػؾ السياسػػات تشػػكؿ انتياكػػات خطي ػرة لمبػػادئ كأحكػػاـ

القػػانكف الػػدكلي المتعمقػػة بػػاالحتالؿ ،كشػػجبت مػ ار انر اسػػتمرار إسػرائيؿ كتمادييػػا فػػي انتيػػاؾ اتفاقيػػة جنيػػؼ
الرابعة المتعمقة بحماية المدنييف كقت الحرب لعاـ 1949ـ ،كما طالبت باستمرار إسرائيؿ بػالتكقؼ عػف

سياسة اإلبعاد كالتيجير القسرم لممدنييف كالسماح ليـ بالعكدة إلى ديارىـ.
( )1مفيد محمكد شياب ،المنظمات الدكلية ،الطبعة العاشرة ،دار النيضة العربية ،القاىرة ،1990 ،ص.256
( )2انظر المادة  10مف ميثاؽ األمـ المتحدة لعاـ 1945ـ.
( )3انظر المادة  11مف ميثاؽ األمـ المتحدة لعاـ 1945ـ.
( )4انظر المادة  13مف ميثاؽ األمـ المتحدة لعاـ 1945ـ.
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ن كر هنا عذدداً مذن القذ اررات التذي أصذدرتها الجمعيذة العامذة ونكتفذي باإلشذارة إلذي مذا يتعمذق

باإلبعاد دون كر تفاصيل القرار بالكامل:

 .1قرار رقـ  2535ألؼ ،باء ،جيـ (الدكرة  )24بتاريخ  10ديسمبر1969ـ(باء) :إف الجمعية العامة
تشعر بالقمؽ الشديد جراء أعماؿ العقاب الجماعية كاالعتقاؿ التحكمي كحظر التجكؿ كتدمير

المنازؿ كالترحيؿ كغير ذلؾ مف األعماؿ القمعية المبمٌغ عف ارتكابيا ضد الالجئيف الفمسطينييف
كسكاف األقاليـ المحتمة األخرل (.)1

 .2قرار رقـ ( 3005الدكرة )27بتاريخ  15ديسمبر1972ـ ،إف الجمعية العامة تناشد إسرائيؿ بقكة
أف تمغي منذ اآلف ،كتكؼ عف كؿ السياسات كاإلجراءات مثؿ( :د) إجالء سكاف األراضي المحتمة
كنقميـ كترحيميـ كطردىـ (.)2

 .3قرار رقـ  3092ألؼ ،باء (الدكرة )28بتاريخ  7ديسمبر 1973ـ( ،باء) :إف الجمعية العامة

تعرب عف قمقيا البالغ لخرؽ إسرائيؿ التفاقية جنيؼ الخاصة بحماية المدنييف في زمف الحرب،

ككذلؾ االتفاقيات كاألنظمة الدكلية التي تنطبؽ في ىذا الصدد كبصكرة خاصة ما يمي:

(ق) إجالء السكاف العرب مف األراضي العربية التي احتمتيا إسرائيؿ منذ عاـ 1967ـ كترحيميـ
كطردىـ كتشريدىـ كنقميـ ،ككذلؾ حرمانيـ مف العكدة إلى ديارىـ كأمالكيـ (.)3

 .4قرار رقـ  106/31ألؼ ،باء ،جيـ ،داؿ بتاريخ  16ديسمبر1976ـ .إف الجمعية العامة:
(ألؼ)
 .1تشجب بشدة التدابير التي اتخذتيا إسرائيؿ في األراضي العربية المحتمة منذ عاـ 1967ـ
كالتي تبدؿ التككيف الديمكغرافي أك الطبيعة الجغرافية لتمؾ األراضي كخاصة في المستكطنات.
 .2تعمف أف جميع التدابير التشريعية كاإلدارية التي اتخذتيا إسرائيؿ ،بما في ذلؾ نزع ممكية
األراضي كاألمالؾ التي تحتميا كنقؿ السكاف ،األمر الذم يؤدم إلى تغير المركز القانكني
لمدينة القدس ىي تدابير باطمة كال يمكف أف تغير ذلؾ المركز.

( )1مؤسسة الدراسات الفمسطينية ،ق اررات األمـ المتحدة بشأف فمسطيف كالصراع العربي  -اإلسرائيمي ،المجمد األكؿ
( ،)1974-1947الطبعة الثالثة ،بيركت ،1993 ،ص.103
( )2المرجع السابؽ ،ص.136
( )3المرجع السابؽ ،ص.145
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 .3تطالب بإلحاح مرة أخرل مف إسرائيؿ إلغاء جميع ىذه التدابير كالكؼ فك انر عف اتخاذ أم

تدابير أخرل مف شأنيا إحداث تغير في التككيف الديمكغرافي لألراضي المحتمة أك ألم جزء

منيا ،بما في ذلؾ القدس أك في طبيعتيا الجغرافية أك مركزىا.
(جيـ)
 .4تشجب استمرار إسرائيؿ كتمادييا في انتياؾ اتفاقية جنيؼ المتعمقة بحماية المدنييف كقت
الحرب عاـ 1949ـ كغيرىا مف الصككؾ الدكلية التي تنطبؽ في ىذا الصدد.
 .5تديف بصفة خاصة السياسات كالممارسات اإلسرائيمية التالية (:ج) إجالء كترحيؿ كطرد كتشريد
كنقؿ سكاف األراضي المحتمة العرب كانكار حقيـ في العكدة (.)1

 .5قرار رقـ  21/43بتاريخ  3نكفمبر1988ـ إف الجمعية العامة تديف السياسات كالممارسات

اإلسرائيمية المتمادية في انتياكيا لحقكؽ اإلنساف في األراضي الفمسطينية المحتمة بما فييا القدس،

كبصفة خاصة أعماالن مثؿ قياـ الجيش كالمستكطنيف اإلسرائيمييف بإطالؽ النيراف التي تسفر عف

قتؿ كجرح المدنييف الفمسطينييف العزؿ كالضرب كتكسير العظاـ كابعاد المدنييف الفمسطينييف
كفرض التدابير االقتصادية التقييدية ،كنسؼ المنازؿ كالعقكبة كاالحتجاز الجماعي(.)2

 .6قرار رقـ  2/44بتاريخ  6أكتكبر1989ـ إف الجمعية العامة تديف سياسات إسرائيؿ النتياكيا
حقكؽ اإلنساف بما فييا إبعاد المدنييف الفمسطينييف كالعقكبة الجماعية كتؤكد مف جديد أف اتفاقية

جنيؼ المتعمقة بحماية المدنييف كقت الحرب تنطبؽ عمى األراضي الفمسطينية التي تحتميا

إسرائيؿ منذ عاـ 1967ـ بما فييا القدس كعمى األراضي العربية المحتمة األخرل (.)3
المطمب الثاني

موقف مجمس األمن من جرائم اإلبعاد اإلسرائيمية
يتمتع مجمس األمف بأىمية خاصػة بالنسػبة لسػائر ىيئػات منظمػة األمػـ المتحػدة باعتبػاره األداة

التنفيذية لمييئة كالمسؤكؿ بصفة أساسية عف المحافظة عمػى السػمـ كاألمػف الػدكلييف ( ،)4كفػي إطػار ىػذا
( )1مؤسسة الدراسات الفمسطينية ،ق اررات األمـ المتحدة بشأف فمسطيف كالصراع العربي – اإلسرائيمي ،المجمد الثاني
( ،)1981-1975الطبعة األكلى ،بيركت ،1993 ،ص.46
( )2مؤسسة الدراسات الفمسطينية ،ق اررات األمـ المتحدة بشأف فمسطيف كالصراع العربي – اإلسرائيمي ،المجمد الرابع،
الطبعة األكلى ،بيركت ،1995 ،ص.71

( )3المرجع السابؽ ،ص.132

( )4مفيد محمكد شياب ،مرجع سابؽ ،ص.280
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االلتزاـ العاـ كرغبة في أف يككف العمؿ الذم تقكـ بػو منظمػة األمػـ المتحػدة سػريعان كفعػاالن ،تعيػد الػدكؿ
أعضاء منظمة األمـ المتحدة إلى مجمس األمف بالتبعػات الرئيسػة فػي أمػر حفػظ السػمـ كاألمػف الػدكلييف

كتكافؽ عمى أف ىذا المجمس يعمؿ نائبان عنيا في قيامو بكاجباتو التػي تفرضػيا عميػو ىػذه التبعػات ،كمػا
تتعيد الدكؿ األعضاء في المنظمة بقبكؿ ق اررات مجمس األمف كتنفيذىا (.)1

كقػػد تضػػمنت م ػكاد الفصػػميف السػػادس كالسػػابع م ػف الميثػػاؽ إلػػى جانػػب بعػػض الم ػكاد المتفرقػػة
األخرل ،األحكاـ المتعمقة بكظائؼ مجمس األمف حيث أناط الفصؿ السادس مف الميثاؽ لمجمس األمػف

النظػػر فػػي حسػػـ المنازعػػات كالمكاقػػؼ الدكليػػة التػػي مػػف شػػأف اسػػتمرارىا تعػريض السػػمـ كاألمػػف الػػدكلييف
ػاء عمػى طمػب أم دكلػة عضػك فػي األمػـ
لمخطر بالكسائؿ السممية سكاء بمبادرة ذاتية مف المجمػس أـ بن ن
المتحدة ،كما كفؿ الفصؿ السابع مف الميثاؽ حؽ التدخؿ المباشر لمجمس األمف عند كقكع تيديػد فعمػى
لمسمـ أك حدكث عمػؿ مػف أعمػاؿ العػدكاف باتخػاذ كافػة اإلجػراءات كالتػدابير الكفيمػة بحفػظ األمػف كالسػمـ

الدكلي كاعادتو إلى نصابو طبقان ألحكاـ المادتيف ( )41 ،42مف الميثاؽ (.)2

كفيمػػا يتعمػػؽ بالقضػػية الفمسػػطينية أصػػدر مجمػػس األمػػف العديػػد مػػف القػ اررات التػػي تػػديف العػػدكاف
اإلسػرائيمي المسػػتمر عمػػى األ ارضػػي الفمسػػطينية المحتمػػة كتطالػػب إسػرائيؿ بػػالتكقؼ الفػػكرم عػػف احػػتالؿ

األ ارض ػػي الفمس ػػطينية كتمك ػػيف الش ػػعب الفمس ػػطيني م ػػف ممارس ػػة حق ػػو ف ػػي تقريػ ػر المص ػػير كاالس ػػتقالؿ

السياسػػي ،كفيمػػا يخػػص جريمػػة اإلبعػػاد فقػػد أصػػدر مجمػػس األمػػف عش ػرات الق ػ اررات التػػي تػػديف إس ػرائيؿ
لطردىػػا آالؼ الفمسػػطينييف كالنتياكيػػا التفاقيػػة جنيػػؼ الرابعػػة ،كأجمعػػت تمػػؾ الق ػ اررات عمػػى أف أعضػػاء
( )1يتألؼ مجمس األمف مف خمسة عشر عضكا مف الدكؿ األعضاء في منظمة األمـ المتحدة ،كتككف الصػيف كفرنسػا
كالكاليػات المتحػػدة األمريكيػة كركسػػيا االتحاديػػة كالمممكػة المتحػػدة لبريطانيػػا العظمػي كأيرلنػػدا الشػػمالية أعضػاء دائمػػيف فػػي
المجمس كتنتخب الجمعية العامة لمنظمة األمـ المتحدة عشر دكؿ أعضاء آخريف مف الدكؿ األعضاء فػي منظمػة األمػـ
المتحدة ليككنكا أعضاء غير دائميف في مجمس األمف ،كعمي الجمعية العامة عند انتخابيا لمدكؿ أف تراعي بكجو خػاص

مدل مساىمة األعضاء في المنظمة بحفظ السمـ كاألمف الدكلييف كما تراعي أيضا التكزيع الجغرافي العادؿ ،كتكػكف مػدة
عمؿ األعضاء غير الدائميف في مجمس األمف سنتيف ،كال يجكز إعادة انتخاب الدكلة التي انتيت عضػكيتيا عمػى الفػكر
لمزيد مف التفا صيؿ انظر عصاـ الديف بسيـ ،منظمة األمػـ المتحػدة د ارسػة نظريػة لمقكاعػد الػكاردة فػي الميثػاؽ كتطبيقاتيػا
العممية مف خالؿ ما تقكـ بو المنظمة مف أنشطة ،الطكبجي ،القاىرة ،بدكف دار نشر ،ص 121كما بعدىا.

( ) 2لمجمس األمف أف يقرر ما يجب اتخاذه مف التدابير التي ال تطمب استخداـ القكات المسمحة لتنفيذ ق ارراتو كلو أف

يطمب إلى أعضاء األمـ المتحدة تطبيؽ ىذه التدابير كيجكز أف مف بينيا كقؼ الصالت االقتصادية كالمكاصالت
الحديدية كالبحرية كالجكية كالبريدية كالبرقية كالالسمكية كغيرىا مف كسائؿ المكاصالت كقفا جزئيان أك كميان كقطع العالقات
الدبمكماسية( المادة  41مف الميثاؽ) ،كاذا رأل مجمس األمف أف التدابير المنصكص عمييا في المادة  41ال تفي
بالغرض أك ثبت أنيا لـ تفي بو جاز لو أف يتخذ بطريؽ القكات الجكية كالبحرية كالبرية مف األعماؿ ما يمزـ لحفظ السمـ

كاألمف الدكلي أك إلعادتو إلي نصبو ( المادة  42مف الميثاؽ).
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مجمس األمف يشعركف بقمػؽ عميػؽ بسػبب إجػراءات إسػرائيؿ ،بكصػفيا السػمطة القائمػة بػاالحتالؿ ،عمػى
ارت مجمػػس األمػػف ،كطمبػػت
مكاصػػمة سياسػػتيا فػػي ترحيػػؿ المػػدنييف الفمسػػطينييف كعػػدت ذلػػؾ انتياكػان لقػر ا

منيا أف تقمع فك انر عف ترحيؿ أم مدني فمسطيني كأف تكفؿ فك انر سالمة عكدة مف سبؽ ترحيميـ.
ونشير هنا إلى ه ا الق اررات :

 -1قرار رقػـ  468بتػاريخ  8مػايك1980ـ يطمػب مجمػس األمػف فيػو حككمػة إسػرائيؿ بصػفتيا القػكة
المحتم ػػة إلغ ػػاء اإلجػ ػراءات غي ػػر القانكني ػػة (الت ػػي اتخ ػػذتيا ضػ ػد رئ ػػيس بم ػػديتي الخمي ػػؿ كحمح ػػكؿ
كقاضػػي الخمي ػػؿ الش ػػرعي) كتسػػييؿ ع ػػكدة الق ػػادة الفمس ػػطينييف المطػػركديف ف ػػك انر بحي ػػث يمك ػػنيـ

استئناؼ الكظائؼ التي جرل انتخابيـ بيا كتعيينيـ فييا (.)1

 -2قرار رقـ  469بتاريخ  20مايك1980ـ كالذم شجب فيػو مجمػس األمػف بقػكة عػدـ قيػاـ حككمػة

إسػ ػرائيؿ بتنفي ػػذ قػ ػرار مجم ػػس األم ػػف رق ػػـ  468كي ػػدعك مج ػػددان حككم ػػة إسػ ػرائيؿ بص ػػفتيا الق ػػكة

المحتمػ ػػة ،إلػ ػػى إلغػ ػػاء اإلج ػ ػراءات غيػ ػػر القانكنيػ ػػة التػ ػػي اتخػ ػػذتيا سػ ػػمطات االحػ ػػتالؿ العسػ ػػكرم
اإلسرائيمية ضد القادة الفمسطينييف الثالثة (.)2

 -3قرار رقـ  484بتاريخ  19ديسمبر1980ـ يعرب مجمس األمف مرة أخرل عف قمقو البػالغ لقيػاـ
إسرائيؿ بطرد رئيس بمديتي الخميؿ كحمحكؿ كيعمف أنو مف الضركرم تمكيف رئيس بمدية الخميؿ
كرئيس بمدية حمحكؿ مف العكدة إلى ديارىـ كاستئناؼ مسؤكلياتيما (.)3

 -4قرار رقـ  607بتػاريخ  5ينػاير1988ـ طالػب فيػو مجمػس األمػف أف تمتنػع إسػرائيؿ عػف ترحيػؿ
أم مدنييف فمسطينييف عف األراضي المحتمة (.)4

 -5ق ػرار رقػػـ  608بتػػاريخ 14ينػػاير1988ـ إف مجمػػس األمػػف يؤكػػد مػػف جديػػد ق ػ ارره  607كيعػػرب
عػػف أسػػفو البػػالغ ،ألف إس ػرائيؿ السػػمطة القائمػػة بػػاالحتالؿ ،قامػػت بترحيػػؿ مػػدنييف فمسػػطينييف

متحدي ػػة ذل ػػؾ القػ ػرار ،كيطم ػػب إلغ ػػاء أم ػػر ترحي ػػؿ الم ػػدنييف الفمس ػػطينييف ككفال ػػة الع ػػكدة اآلمن ػػة

( )1مؤسسة الدراسات الفمسطينية ،ق اررات األمـ المتحدة بشأف فمسطيف كالصراع العربي – اإلسرائيمي ،المجمد الثاني
( ،)1981-1975الطبعة األكلي ،بيركت ،1994 ،ص.284
( )2المرجع السابؽ ،ص.284
( )3المرجع السابؽ ،ص.290

( )4مؤسسة الدراسات الفمسطينية ،ق اررات األمـ المتحدة بشأف فمسطيف كالصراع العربي اإلسرائيمي ،المجمد الرابع
( ،)1991-1987الطبعة األكلي ،بيركت ،1995 ،ص.331
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كالفكرية إلى األراضي الفمسطينية المحتمة لمف تـ ترحيميـ بالفعؿ ،كيطمب مف إسرائيؿ أف تكؼ

فك انر عف ترحيؿ أم مدنييف آخريف مف األراضي المحتمة (.)1

 -6ق ػرار رقػػـ  636بتػػاريخ 6يكليػػك1989ـ إف مجمػػس األمػػف يؤكػػد مػػف جديػػد ق ارريػػو 607ك608
كيأسؼ لقياـ إسرائيؿ مرة أخرل كفي تحدم ليذيف الق ارريف بإبعاد ثمانية مدنييف فمسػطينييف فػي

 29يكنيك  1989كيطمب إلى إسرائيؿ أف تكفؿ العكدة اآلمنة كالفكرية إلى األراضي الفمسطينية

المحتمة لمف تـ إبعادىـ كأف تكؼ فك انر عف إبعاد أم فمسطينييف مدنييف آخريف (.)2

 -7ق ػرار رقػػـ  641بتػػاريخ 30أغسػػطس1989ـ إف مجمػػس األمػػف يؤكػػد مػػف جديػػد ق ار ارتػػو ،607
 636 ،608كيشجب استمرار إسرائيؿ في إبعاد المدنييف الفمسطينييف (إبعاد خمسة مدنييف في
 27أغسػػطس 1989ـ) كيطمػػب إلػػى إسػرائيؿ أف تكفػػؿ العػػكدة اآلمنػػة كالفكريػػة لمػػف تػػـ إبعػػادىـ

كأف تكؼ فك انر عف إبعاد أم مدنييف فمسطينييف آخريف (.)3

 -8قرار رقـ  681بتاريخ  20ديسمبر1990ـ يشجب مجمس األمف قرار حككمة إسػرائيؿ ،السػمطة
القائمة باالحتالؿ اسػتئناؼ إبعادىػا لممػدنييف الفمسػطينييف فػي األ ارضػي المحتمػة كيحػث حككمػة

إس ػرائيؿ عمػػى أف تقبػػؿ س ػرياف اتفاقيػػة جنيػػؼ الرابعػػة قانكن ػان عمػػى جميػػع األ ارضػػي التػػي تحتميػػا

إسرائيؿ كأف تمتزـ التزامان دقيقان بأحكاـ االتفاقية (.)4

 -9قرار رقـ  694بتاريخ /24مػايك1991/ـ يعمػف مجمػس األمػف أف إجػراء إبعػاد أربعػة فمسػطينييف
الذم قامت بو السمطات اإلسرائيمية في /18مايك 1991/يمثػؿ انتياكػان التفاقيػة جنيػؼ المتعمقػة
بحماية المدنييف كقت الحرب التي تنطبؽ عمى جميع األراضي الفمسطينية التي تحتميا إسػرائيؿ

منػػذ عػػاـ  1967بمػػا فييػػا القػػدس كيعيػػد تأكيػػد ضػػركرة أف تمتنػػع إسػرائيؿ ،عػػف إبعػػاد أم مػػدني
فمسطيني مف األراضي المحتمة كأف تكفؿ عكدة جميع أكلئؾ المبعديف سالميف كعمى الفكر (.)5

 -10قػ ػرار رق ػػـ  726بت ػػاريخ  6ين ػػاير1992ـ إف مجم ػػس األم ػػف ي ػػديف بق ػػكة قػػرار إسػػرائيؿ الس ػػمطة
القائمة باالحتالؿ القاضي باستئناؼ عمميات إبعاد المدنييف الفمسػطينييف مػف األ ارضػي المحتمػة
كقد عمـ بق ار ر إسػرائيؿ القاضػي بإبعػاد إثنػى عشػر مػدنيان فمسػطينيان كيطمػب االمتنػاع عػف إبعػاد

( )1مؤسسة الدراسات الفمسطينية ،ق اررات األمـ المتحدة بشأف فمسطيف كالصراع العربي اإلسرائيمي ،المجمد الرابع،
مرجع سابؽ ،ص.332
( )2المرجع السابؽ ،ص.336
( )3المرجع السابؽ ،ص.337
( )4المرجع السابؽ ،ص.341
( )5المرجع السابؽ ،ص.343
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أم م ػػدني فمس ػػطيني كيطم ػػب أيضػ ػان أف تكف ػػؿ إسػ ػرائيؿ لجمي ػػع المبع ػػديف الع ػػكدة إل ػػي األ ارض ػػي

المحتمة عكدة سالمة كفكرية (.)1

 -11قػرار رقػـ  799بتػاريخ  18ديسػمبر1992ـ إف مجمػس األمػف قػد عمػـ ببػالغ القمػؽ أف إسػرائيؿ

السػػمطة القائمػػة بػػاالحتالؿ قػػد أبعػػدت إلػػى لبنػػاف يػػكـ  17ديسػػمبر 1992ـ مئػػات مػػف المػػدنييف
الفمسطينييف مف األراضي التي تحتميا إسرائيؿ منذ عػاـ 1967ـ بمػا فييػا القػدس منتيكػة بػذلؾ

التزاماتيػػا بمكجػػب اتفاقيػػة جنيػػؼ المتعمقػػة بحمايػػة المػػدنييف كقػػت الحػػرب ،كيػػديف مجمػػس األمػػف
ىذا اإلجراء الذم اتخذتو إسرائيؿ كيعػرب عػف معارضػتو الثابتػة ألم إبعػاد مػف ىػذا القبيػؿ تقػكـ

بػػو إسػ ػرائيؿ ،كيطم ػػب إل ػػى إس ػرائيؿ ب ػػأف تكفػ ػؿ ع ػػكدة جمي ػػع المبعػػديف بأم ػػاف كعم ػػى الف ػػكر إل ػػى

األراضي المحتمة (.)2

المطمب الثالث

موقف لجنة حقوق اإلنسان

()3

من جرائم اإلبعاد اإلسرائيمية

رغبة مف منظمة األمـ المتحدة في خمؽ حالة مف االستقرار كفي تكفير الرفاىية لكافة الشػعكب
الالزمتػيف إلقامػػة عالقػػات سػػميمة مبنيػػة عمػػى المػػكدة بػػيف األمػػـ تعمػػؿ المنظمػػة عمػػى تيسػػير ميمػػة حػػؿ
المسػػائؿ الدكليػػة االقتصػػادية كاالجتماعيػػة كاإلنسػػانية األخػػرل كاشػػاعة احت ػراـ حقػػكؽ اإلنسػػاف كالحريػػات

األساسػية ،كتمقػػي منظمػػة األمػػـ المتحػػدة مسػػؤكلية االضػطالع بيػػذا الكاجػػب عمػػى عػػاتؽ الجمعيػػة العامػػة
كعمى عاتؽ المجمس االقتصادم كاالجتماعي (.)4

كق ػػد ن ػػص ميث ػػاؽ المنظم ػػة عم ػػى أف ينشػ ػ المجم ػػس االقتص ػػادم كاالجتم ػػاعي لجانػ ػان لمش ػػئكف

االقتصادية كاالجتماعية كلتعزيز حقكؽ اإلنساف ،كما ينش غير ذلػؾ مػف المجػاف التػي قػد يحتػاج إلييػا

لتأديػػة كظائفػػو

()5

كاعمػػاالن لػػذلؾ أنشػػأ المجمػػس االقتصػػادم كاالجتمػػاعي عػػددان كبيػ انر مػػف المجػػاف لمعاكنتػػو

في أداء كظائفو ،كمف أىـ ىذه المجاف لجنة حقكؽ اإلنساف التي أنشأىا في عاـ 1946ـ كالتي تختص

( )1مؤسسة الدراسات الفمسطينية ،ق اررات األمـ المتحدة بشأف فمسطيف كالصراع العربي – اإلسرائيمي ،المجمد الخامس

( )1998-1992الطبعة األكلي ،بيركت ،2001 ،ص.357
( )2المرجع السابؽ ،ص.360

( )3تجدر اإلشارة إلى أنو تـ استبداؿ لجنة حقكؽ اإلنساف بمجمس حقكؽ اإلنساف بمكجب القرار  251/60الذم
اتخذتو الجمعية العامة في  15مارس 2006ـ.

( )4عصاـ الديف بسيـ ،مرجع سابؽ ،ص.173
( )5المادة  63مف ميثاؽ األمـ المتحدة لعاـ 1945ـ..
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بفحص أم مكضكع يتصؿ بحقكؽ اإلنساف كتجرل الدراسات الخاصة بيا كتصدر تكصيات بشأنيا إمػا

بمبادرة منيا أك بناء عمى طمب الجمعية العامة أك المجمس االقتصادم كاالجتماعي(.)1

ك فيما يتعمؽ باالنتياكات التي تمس حقكؽ اإلنساف في األ ارضػي الفمسػطينية المحتمػة أصػدرت

لجن ػػة حق ػػكؽ اإلنس ػػاف ع ػػدة قػ ػ اررات ح ػػكؿ انتي ػػاؾ إسػ ػرائيؿ المس ػػتمر لحق ػػكؽ اإلنس ػػاف كم ػػف ب ػػيف تم ػػؾ
االنتياكػػات التػػي تناكلتيػػا لجنػػة حقػػكؽ اإلنسػػاف فػػي األمػػـ المتحػػدة االنتياكػػات الخاصػػة بإبعػػاد كترحيػػؿ
المكاطنيف الفمسطينييف كعدـ السماح ليـ بالعكدة كالتي اعتبرتيا لجنة حقكؽ اإلنساف جرائـ حرب كاىانة

لمبش ػرية ،كمػػا شػػجبت م ػ ار انر انتياكػػات إس ػرائيؿ الخط ػرة المسػػتمرة التفاقيػػة جنيػػؼ الرابعػػة فػػي األ ارضػػي
العربية المحتمة كدعت إسرائيؿ إلى أف تمتثؿ لاللتزامات المفركضة عمييا بمكجب ميثػاؽ األمػـ المتحػدة
كاإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف كالقانكف الدكلي اإلنساني كأف تحترـ كتنفذ ق اررات األمػـ المتحػدة ذات

العالقة.

نشذذير هنذذا لذذبعض ه ذ ا الق ذ اررات ونكتفذذي باإلشذذارة إلذذى مذذا يتعمذذق باإلبعذذاد دون كذذر تفاصذذيل الق ذرار

بالكامل:

 .1قرار رقـ ( 6الدكرة  )25بتاريخ  4مارس1969ـ إف لجنة حقكؽ اإلنساف تأسؼ عمى انتياؾ

إسرائيؿ المستمر لحقكؽ اإلنساف في األراضي المحتمة ،كخصكصان قياميا بأعماؿ تدمير منازؿ

السكاف المدنييف العرب ،كطرد السكاف كاستخداـ القكة ضد السكاف الذيف يعبركف عف استيائيـ

ضد االحتالؿ كتدعك حككمة إسرائيؿ إلى كقؼ ىذه األعماؿ فك انر (.)2

 .2قرار رقـ ( 10الدكرة  )26بتاريخ  23مارس1970ـ إف لجنة حقكؽ اإلنساف تشعر باالنزعاج
الشديد مف التقارير الحديثة عف قياـ سمطات االحتالؿ اإلسرائيمية بعممية طرد جماعي لالجئيف

الفمسطينييف مف قطاع غزة المحتؿ كتديف إسرائيؿ لرفضيا تطبيؽ اتفاقية جنيؼ الرابعة المتعقمة
بحماية المدنييف زمف الحرب لعاـ 1949ـ كانتياكيا لنصكص االتفاقية المذككرة كخصكصان
االنتياكات التالية (:ج) عمميات ترحيؿ كطرد السكاف المدنييف غير القانكنية كتدعك إسرائيؿ إلى

الكؼ فك انر عف ترحيؿ الفمسطينييف عف قطاع غزة (.)3

( )1عصاـ الديف بسيـ ،مرجع سابؽ ،ص.363
( )2مؤسسة الدراسات الفمسطينية ،ق اررات األمـ المتحدة بشأف فمسطيف كالصراع العربي – اإلسرائيمي ،المجمد األكؿ

( )1974-1947الطبعة الثالثة ،بيركت ،1993 ،ص.226
( )3المرجع السابؽ ،ص.227
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 .3قرار رقـ ( 9الدكرة  )27بتاريخ  15مارس 1971ـ إف لجنة حقكؽ اإلنساف تديف خرؽ إسرائيؿ
المستمر لحقكؽ اإلنساف في األراضي المحتمة كبصكرة خاصة سياسات كاجراءات إسرائيؿ التالية:
(ج) ترحيؿ كطرد المكاطنيف مف المناطؽ المحتمة.
(ز) ترحيؿ كنقؿ مجمكعات مف سكاف المناطؽ المحتمة.
(ح) نقؿ مجمكعات مف سكانيا المدنييف إلي المناطؽ المحتمة (.)1
 .4قرار رقـ ( 4الدكرة  )29بتاريخ  14مارس1973ـ إف لجنة حقكؽ اإلنساف :
أ -تسػػتنكر مخالفػػات إسػرائيؿ الخطػرة المسػػتمرة التفاقيػػة جنيػػؼ الرابعػػة فػػي المنػػاطؽ المحتمػػة كالتػػي
اعتبرتيا لجنة حقكؽ اإلنساف جرائـ حرب كاىانة لمبشرية.
ب -تؤكد مف جديد أف جميع التدابير التي اتخذتيا إسرائيؿ لتغير التركيب السكاني ككضع المناطؽ
العربية المحتمة بما فييا القدس ىي الغية كباطمة.

ت -تػ ػػدعك إس ػ ػرائيؿ إلػ ػػى أف تمتثػ ػػؿ لاللت ازمػ ػػات المفركضػ ػػة عمييػ ػػا بمكجػ ػػب ميثػ ػػاؽ األمػ ػػـ المتحػ ػػدة
كاإلعػػالف العػػالمي لحقػػكؽ اإلنسػػاف كالق ػػانكف الػػدكلي اإلنسػػاني ،كأف تمتثػػؿ اللتزاماتيػػا بحس ػػب
اتفاقية جنيؼ الرابعة كأف تحترـ كتنفذ ق اررات األمـ المتحدة ذات العالقة.
ث -تدعك إسػرائيؿ إلػى أف تكقػؼ إقامػة المسػتكطنات فػي المنػاطؽ العربيػة المحتمػة كأف تمغػي جميػع
السياسيات كالتدابير التي تؤثر في التركيب السكاني كفي طبيعة األرض.

ج -تػػدعك جميػػع الػػدكؿ إلػػى أف تبػػذؿ قصػػارم جيكدىػػا لتأكيػػد أف إس ػرائيؿ سػػتحترـ مبػػادئ حقػػكؽ

اإلنساف كالحريات األساسية ،كستمتنع عػف جميػع األعمػاؿ اليادفػة إلػى تغيػر التركيػب السػكاني
ككض ػػع المن ػػاطؽ العربي ػػة المحتم ػػة كخصكصػ ػان ع ػػف طري ػػؽ إقام ػػة المس ػػتكطنات كتيجي ػػر كنق ػػؿ

السكاف العرب.

ح -تعتبر أف سياسة إسرائيؿ في إسكاف قسـ مف سكانيا بمف فييـ المياجركف في المناطؽ العربيػة
المحتمة تشكؿ خرقان كاضحان لممادة ( )49مف اتفاقية جنيؼ الرابعة كأيضان لق اررات األمـ المتحدة
ذات العالقة ،كتدعك جميع الدكؿ كالمنظمات إلى عدـ مساعدة إسرائيؿ بأم طريقة تم ٌكنيػا مػف
االستمرار في سياستيا في استعمار األراضي العربية المحتمة (.)2

( )1مؤسسة الدراسات الفمسطينية ،ق اررات األمـ المتحدة بشأف فمسطيف كالصراع العربي – اإلسرائيمي ،المجمد األكؿ،

مرجع سابؽ ،ص.229

( )2المرجع السابؽ ،ص.232
117

 .5القػ ػرار رق ػػـ ( 1ال ػػدكرة  )30بت ػػاريخ  11فب اري ػػر 1974ـ إف لجن ػػة حق ػػكؽ اإلنس ػػاف تقم ػػؽ بش ػػدة
إلص ػرار إس ػرائيؿ عمػػى إقامػػة المسػػتكطنات فػػي األ ارضػػي العربيػػة المحتمػػة كتنفيػػذ ب ػرامج تيجيػػر

كاسػ ػػعة كمتابعػ ػػة ترحيػ ػػؿ السػ ػػكاف األصػ ػػمييف كنقميػ ػػـ كرفػ ػػض إعػ ػػادة الالجئػ ػػيف كالنػ ػػازحيف إلػ ػػى

ديارىـ(.)1

 .6قرار رقـ ( 33/1986الدكرة  )42بتاريخ  11مارس1986ـ إف لجنة حقكؽ اإلنساف تديف بقكة
سياسػػات إس ػرائيؿ كممارسػػتيا لألعمػػاؿ اإلرىابيػػة المرتكبػػة ضػػد السػػكاف الفمسػػطينييف باأل ارضػػي

المحتمة مثؿ القتؿ كالتعذيب كاإلبعاد كمصادرة األراضي كضميا ،التي تشكؿ انتياكات جسػيمة
لميثػػاؽ األمػػـ المتحػػدة كاإلعػػالف العػػالمي لحقػػكؽ اإلنسػػاف كجميػػع ق ػ اررات األمػػـ المتحػػدة ذات

الصمة (.)2

 .7قػرار رقػػـ  2/1987ألػػؼ ،بػػاء( ،الػػدكرة  )43بتػػاريخ  19فب اريػػر1987ـ( بػػاء) :إف لجنػػة حقػػكؽ
اإلنساف تديف بشدة إسرائيؿ لسياسػتيا المتماديػة فػي إبعػاد المػكاطنيف الفمسػطينييف خػارج كطػنيـ

كمػػا حػػدث مػػؤخ انر مػػع أكػػرـ ىنيػػة رئػػيس تحريػػر جريػػدة الشػػعب المقدسػػية كتطمػػب إلػػى إس ػرائيؿ
الس ػػمطة القائم ػػة ب ػػاالحتالؿ ،أف تك ػ ً
ػؼ ف ػػك انر ع ػػف إبع ػػاد الفمس ػػطينييف كأف تمغ ػػي قػ ػ اررات اإلبع ػػاد

ليتمكف الذيف تـ إبعادىـ مف العكدة إلى كطنيـ كممتمكاتيـ (.)3

 .8قػ ػرار رق ػػـ  1/1988أل ػػؼ ب ػػاء (ال ػػدكرة  )44بت ػػاريخ  15فب اري ػػر1988ـ(ب ػػاء) :إف لجن ػػة حق ػػكؽ
اإلنساف تديف بشدة إسرائيؿ عما ارتكبتو مف انتياكػات لممػادة ( )49مػف اتفاقيػة جنيػؼ المتعمقػة
بحماي ػ ػػة األش ػ ػػخاص الم ػ ػػدنييف كق ػ ػػت الح ػ ػػرب كذل ػ ػػؾ بإتب ػ ػػاع سياس ػ ػػة إبع ػ ػػاد كط ػ ػػرد المػ ػ ػكاطنيف

الفمسطينييف كما حدث مؤخ انر في حالة المكاطنيف الفمسػطينييف جبريػؿ محمػكد الرجػكب ،كحسػاـ
عثماف ،محمكد خضر ،كبشػر أحمػد خيػرم ،كجمػاؿ عبػد اهلل جبػارة ،كتطمػب إلػى إسػرائيؿ كىػي

()1مؤسسة الدراسات الفمسطينية ،ق اررات األمـ المتحدة بشأف فمسطيف كالصراع العربي – اإلسرائيمي ،المجمد األكؿ،
مرجع سابؽ  ،ص.233
( )2مؤسسة الدراسات الفمسطينية ،ق اررات األمـ المتحدة بشأف فمسطيف كالصراع العربي اإلسرائيمي ،المجمد الثالث
( )1986-1982الطبعة األكلى ،بيركت ،1994 ،ص.417

( )3مؤسسة الدراسات الفمسطينية ،ق اررات األمـ المتحدة بشأف فمسطيف كالصراع العربي اإلسرائيمي ،المجمد الرابع

( )1991 -1987الطبعة األكلي ،بيركت ،1995 ،ص.374
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السمطة المحتمة أف ً
تكؼ فك انر عف إبعاد الفمسطينييف ،كأف تمغي ق اررات اإلبعاد ليتمكف الذيف تػـ
إبعادىـ مف العكدة إلى كطنيـ كممتمكاتيـ (.)1

 .9ق ػرار رقػػـ  2/1989أل ػؼ بػػاء (الػػدكرة  )45بتػػاريخ  17فب اريػػر 1989ـ(بػػاء) :إف لجنػػة حقػػكؽ
اإلنساف تديف بشدة إسػرائيؿ لمػا ارتكبتػو مػف انتياكػات لممػادة ( )49مػف اتفاقيػة جنيػؼ المتعمقػة

بحمايػ ػػة األشػ ػػخاص المػ ػػدنييف كقػ ػػت الحػ ػػرب بإتباعيػ ػػا سياسػ ػػة ترحيػ ػػؿ الم ػ ػكاطنيف الفمسػ ػػطينييف
كطػػردىـ ،كتطمػػب إلػػى إسػرائيؿ أف تمتثػػؿ لقػ اررات مجمػػس األمػػف كالجمعيػػة العامػػة كلجنػػة حقػػكؽ
اإلنساف التي تطالب بعكدتيـ إلى كطنيـ كاإلقالع عف ىذه السياسة فك انر (.)2

 .10قرار رقـ  1/1991ألؼ بػاء (الػدكرة  )47بتػاريخ  10فب اريػر1991ـ إف لجنػة حقػكؽ اإلنسػاف
تديف بشدة إسرائيؿ لما ترتكبو مف انتياكات خطيرة لممادة ( )49مف اتفاقية جنيؼ الرابعػة كمػف

مكاصػ ػػمة سياس ػ ػػة إبعػ ػػاد الفمس ػ ػػطينييف كط ػ ػػردىـ خػ ػػارج كط ػ ػػنيـ كم ػ ػػا حػ ػػدث م ػ ػػؤخ انر لممػ ػ ػكاطنيف

الفمس ػػطينييف عم ػػاد خال ػػد العمم ػػي ،كفاض ػػؿ خال ػػد زىي ػػر الزعمػ ػكط ،كمص ػػطفي يكس ػػؼ عب ػػد اهلل

المػ ٌػداكم ،كمصػػطفي أحمػػد جبريػػؿ القنػػكع ،كتػػدعك إس ػرائيؿ إلػػى االمتثػػاؿ لق ػ اررات مجمػػس األمػػف
كالجمعيػػة العامػػة كلجنػة حقػػكؽ اإلنسػػاف التػػي تػػنص عمػػى عػػكدتيـ إلػػى كطػػنيـ كالػػى الكػ ً
ػؼ فػػك انر
عف ىذه السياسة (.)3

 .11قرار رقـ  2/1992ألؼ ،باء (الدكرة  )48بتاريخ  14فبراير 1992ـ إف لجنة حقكؽ اإلنساف
تديف بشدة إسرائيؿ لما ترتكبو مف انتياكات جسيمة لممادة ( )49مف اتفاقية جنيؼ الرابعة كمف

مكاصػ ػػمة سياسػ ػػة إبعػ ػػاد الفمسػ ػػطينييف كطػ ػػردىـ خػ ػػارج كطػ ػػنيـ ،كمػ ػػا حػ ػػدث مػ ػػؤخ انر لمم ػ ػكاطنيف
الفمسطينييف إيياب محمد عمي األشقر ،سامي عطايػا ازيػد أبػك سػميدانة ،أحمػد حسػاف عبػد اهلل

يكسؼ ،مركاف حسف محمػد عفانػة ،أرفػت عثمػاف عمػي النجػار ،الشػيخ أحمػد محمػد عمػي النمػر

حمػػداف ،خضػػر عطيػػة خضػػر محػػرز ،إيػػاد إليػػامي عبػػد الػػركؤؼ جػػكدة ،غسػػاف محمػػد سػػميماف
جػ ػرار ،حس ػػف عب ػػد اهلل حس ػػف ش ػػعباف ،عم ػػي ف ػػارس حس ػػف الخطي ػػب ،عم ػػر نم ػػر عب ػػد ال ػػرحمف
صافي ،كتدعك إسرائيؿ إلى االمتثاؿ لق اررات مجمس األمف كالسيما القرار رقـ  726المػؤرخ فػي

( )1مؤسسة الدراسات الفمسطينية ،ق اررات األمـ المتحدة بشأف فمسطيف كالصراع العربي اإلسرائيمي ،المجمد الرابع،
ص.381

( )2المرجع السابؽ ،ص.393
( )3المرجع السابؽ ،ص.406
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 6ينػػاير 1992ـ كق ػ اررات الجمعيػػة العامػػة كق ػ اررات لجنػػة حقػػكؽ اإلنسػػاف المتصػػمة بيػػذا الشػػأف

(.)1

 .12ق ػرار رقػػـ ( 1/1993الػػدكرة  )49بتػػاريخ فب اريػػر 1993إف لجنػػة حقػػكؽ اإلنسػػاف تػػديف بشػػدة
إسرائيؿ عما ترتكبػو مػف انتياكػات جسػيمة لممػادة ( )49مػف االتفاقيػة كلمكاصػمتيا سياسػة إبعػاد

المػ ػكاطنيف الفمس ػػطينييف كط ػػردىـ خ ػػارج كط ػػنيـ كم ػػا ح ػػدث عن ػػدما أبع ػػدت س ػػمطات االح ػػتالؿ
اإلس ػرائيمي أكثػػر مػػف  400م ػكاطف فمسػػطيني بتػػاريخ  17ديسػػمبر1992ـ كتػػدعك إس ػرائيؿ إلػػى

االمتثػػاؿ لق ػ اررات مجمػػس األمػػف كالسػػيما الق ػ اررات ( ،681 ،672 ،641 ،636 ،608 ،607

 ) 799 ،726 ،694ككػػذلؾ لق ػ اررات الجمعيػػة العامػػة كق ػ اررات لجنػػة حقػػكؽ اإلنسػػاف المتصػػمة

بيذا الشأف كالكؼ فك انر عف ىذه السياسة التي تنتيؾ مبادئ القانكف الدكلي كتطمب مف إسرائيؿ

السماح لجميع الذيف أبعدكا منذ عاـ 1967ـ ،بالعكدة إلى كطنيـ دكف أم تأخير تنفيذان (.)2
تعميق الباحث عمى ق اررات األمم المتحدة:

 -1إنني إذ أكرد عددان مف ق اررات األمـ المتحدة التي ترفض جرائـ اإلبعاد اإلسرائيمية بحػؽ السػكاف
الفمسػػطينييف ،أكردىػػا إلعطػػاء صػػكرة معب ػرة عػػف المكقػػؼ الػػدكلي مػػف تمػػؾ الجػرائـ باعتبػػار تمػػؾ
القػ اررات صػػادرة عػػف أىػػـ منظمػػة دكليػػة مػػف منظمػػات المجتمػػع الػػدكلي ،كباعتبػػار ق ارراتيػػا تعبػػر
عف مكاقؼ دكؿ العالـ قاطبة.

 -2أعط ػػت ى ػػذه القػ ػ اررات التكييػ ػؼ القػ ػانكني لممارس ػػات االح ػػتالؿ اإلسػ ػرائيمي باعتبارى ػػا انتياك ػػات
جسػػيمة لقكاعػػد القػػانكف الػػدكلي كالقػػانكف الػػدكلي اإلنسػػاني كخاصػػة اتفاقيػػة جنيػػؼ الرابعػػة لعػػاـ
1949ـ ،فإذا كاف االحتالؿ انتياكان صارخان ألحكاـ كقكاعد القانكف الدكلي فإف ىناؾ انتياكات

إضافية طالت كافة قكاعد كأحكاـ القانكف الدكلي اإلنساني كبالػذات اتفاقيػة جنيػؼ الرابعػة حتػى

أف ىذه االنتياكات طالت كؿ قاعدة في قكاعدىا.

 -3عمى الرغـ مػف أىميػة قػ اررات المنظمػة الدكليػة بخصػكص عػدـ مشػركعية اإلبعػاد فػي األ ارضػي
المحتمة إال أنيا تفتقر لمتنفيذ خاصة أف ىيئة األمـ المتحدة لـ تتخذ حتى اآلف أم إجراء عممي
يكقؼ ىذه السياسة أك يحد مف تكسػعيا رغػـ امػتالؾ المنظمػة الدكليػة لمكسػائؿ الكفيمػة لتطبيػؽ

( )1مؤسسة الدراسات الفمسطينية ،ق اررات األمـ المتحدة بشأف فمسطيف كالصراع العربي اإلسرائيمي ،المجمد الخامس

( )1998 -1992الطبعة األكلي ،بيركت ،2001 ،ص.405
( )2المرجع السابؽ ،ص.414
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ق ارراتيػػا إال أنيػػا لػػـ تسػػتعمؿ أيػػا مػػف الكسػػائؿ الممزمػػة لػػدفع إسػرائيؿ عمػػى احتػراـ تمػػؾ القػ اررات
كتطبيقيػػا فبإمكػػاف مجمػػس األمػػف أف يتخػػذ ق ار ارتػػو كفقػػا لمفصػػؿ السػػابع مػػف الميثػاؽ كالػػذم مػػف
شػػأنو اتخػػاذ تػػدبير أك فػػرض عقكبػػات عمػػى إسػرائيؿ لممارسػػاتيا الخارقػػة لميثػػاؽ األمػػـ المتحػػدة،

كبإمكػػاف مجمػػس األمػػف أيضػػا أف يحيػػؿ تجػػاكزات كانتياكػػات إسػرائيؿ لممحكمػػة الجنائيػػة الدكليػػة

الدائمة كفقا لممادة \13ب مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية الدائمة.

كج ػػدير بال ػػذكر أف إسػ ػرائيؿ انضػ ػػمت لألم ػػـ المتح ػػدة فػػػي 1949\5\11ـ بع ػػد تعي ػػدىا بعػػػكدة

الفمسطينييف إلى ديارىـ كتعكيضيـ طبقان لقػرار األمػـ المتحػدة رقػـ  194الصػادر فػي 1948\12\11ـ،
فعضكية إسرائيؿ في األمـ المتحدة بنت عمى شرط فاسخ كىك االلتزاـ بق اررات األمـ المتحدة (.)1

( )1سامح خميؿ الكادية ،مرجع سابؽ ،ص.182
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المبحث الراب
موقف السمطة الوطنية الفمسطينية من اإلبعاد واآلليات المتاحة أمامها لمحاسبة
إسرائيل عن جرائم اإلبعاد.

أتطػػرؽ فػػي ىػػذا المبحػػث إلػػى معرفػػة مكقػػؼ السػػمطة الفمسػػطينية مػػف اإلبعػػاد كالخط ػكات التػػي

اتخػػذتيا لمكاجيػػة ىػػذه الجريمػػة عمػػى المسػػتكم الػػدكلي ،كمػػا أكضػػح الخيػػارات كالطػػرؽ المتاحػػة أماميػػا
لمحاسبة إسرائيؿ عمى جريمة اإلبعاد كعميو تـ تقسيـ ىذا المبحث إلى مطمبيف أتنػاكؿ فػي األكؿ مكقػؼ
السمطة الفمسطينية مف اإلبعاد كفي الثاني آليات مالحقة كمحاكمة إسرائيؿ عف جرائـ اإلبعاد.
المطمب األول

موقف السمطة الوطنية الفمسطينية من اإلبعاد
تعتبر السمطة الكطنية الفمسطينية أحد أجيزة منظمػة التحريػر ،حيػث مارسػت بكاسػطتيا السػمطة
السياسية عمى الصعيد الداخمي كمكقفيا مف اإلبعاد كاضح كىك رفض إبعاد أم فمسطيني خػارج الػكطف

أك بعيػػدان عػػف مكػػاف سػػكنو ،كمػػا أنيػػا ال تقبػػؿ بتشػريع اإلبعػػاد كالنفػػي باعتبػػاره جريمػػة مػػف جػرائـ الحػػرب
كيخػػالؼ كافػػة المكاثيػػؽ كالحقػػكؽ اإلنسػػانية ،كتػػرل أف إسػػرائيؿ تيػػدؼ مػػف ق ػ اررات اإلبعػػاد إلػػى تطييػػر
عرقي لمشعب الفمسطيني ،كما ترل أف سياسة اإلبعاد تمس بصالحيات السمطة الكطنية الفمسطينية فػي
مسػػؤكلياتيا الكاممػػة عػػف مكاطنييػػا بمكجػػب االتفاقيػػات المكقعػػة بػػيف منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية كدكلػػة

االحتالؿ ،كتؤدم إلى تدمير كؿ جيد دكلػي إلحيػاء عمميػة السػالـ ،حيػث إف سياسػية إسػرائيؿ الترحيميػة
تناقض بشكؿ كامؿ التزاماتيا كتعيداتيا بمكجب أسس كمبادئ عممية السالـ (.)1

كتعمؿ السمطة الفمسطينية عمػى تكثيػؽ انتياكػات إسػرائيؿ فػي عديػد مػف التقػارير الدكليػة لمتأكيػد

عمى أف إسرائيؿ دكلة تنتيؾ معايير حقكؽ اإلنساف كالقانكف الدكلي اإلنساني مف حيث صمتو بفمسطيف
كشعبيا كالسيما فيما يتعمؽ بمسألة االعتقاؿ كاإلبعاد ،كبعثت في ذلؾ عػدة رسػائؿ لألمػـ المتحػدة تشػكك
فيػػو الممارسػػات القمعيػػة كغيػػر القانكنيػػة التػػي تنتيجيػػا إس ػرائيؿ ضػػد الشػػعب الفمسػػطيني كمنيػػا جريمػػة

اإلبعػػاد ،كمػػا تطالػػب السػػمطة الفمسػػطينية المجتمػػع الػػدكلي بػػأف يكػػكف حازم ػان بمطالبػػة إس ػرائيؿ بػػاحتراـ

التزاماتيا القانكنية كمساءلتيا عف أعماليا ،كأف ال تصبح بمنأل عف العقاب ،ألف فشؿ المجتمع الدكلي
( )1السمطة الفمسطينية تديف عمميات اإلبعاد اإلسرائيمية عمي الرابط
 ،http://www.alqudstalk.com/forum/showthread.php?t=5844تاريخ الدخكؿ .2014/2/7
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فػػي محاسػػبة إس ػرائيؿ عمػػى انتياكاتيػػا كجرائميػػا سػػمح ليػػا بمكاصػػمة اسػػتخداـ القػػكة العسػػكرية كالعقػػاب

الجمػػاعي ضػػد الشػػعب الفمس ػػطيني األعػػزؿ ال ػرازح تحػػت االح ػػتالؿ كعػػدـ امتثاليػػا اللتزاماتيػػا القانكني ػػة
باعتبارىا السمطة القائمة باالحتالؿ (.)1

المطمب الثاني

آليات مالحقة ومحاكمة إسرائيل عن جرائم اإلبعاد
تنتيؾ سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي قكاعد القانكف الدكلي كال تفي بالتزاماتيا القانكنية كالتعاقديػة

كالعرفية فترتكب جػرائـ حػرب كجػرائـ ضػد اإلنسػانية بحػؽ الفمسػطينييف كتنتيػؾ حقػكقيـ كحريػاتيـ بشػكؿ
ممػػنيج كعمػػى نطػػاؽ كاسػػع ،كال تقػػيـ كزن ػان لمصػػالح السػػكاف المحمي ػيف فػػي األرض الفمسػػطينية المحتمػػة
كحقكقيـ بمكجب القانكف الدكلي اإلنساني كمبادئ حقكؽ اإلنساف (.)2

كق ػػد أت ػػاح الق ػػانكف ال ػػدكلي ع ػػدة آلي ػػات يمك ػػف بكاس ػػطتيا محاكم ػػة ق ػػادة كأفػ ػراد قػ ػكات االح ػػتالؿ

اإلسػ ػرائيمية عم ػػا ارتكبت ػػو كترتكب ػػو م ػػف جػ ػرائـ كمني ػػا اإلبع ػػاد ،فبإمك ػػاف الس ػػمطة الفمس ػػطينية االنض ػػماـ

لممحكمة الجنائية الدكلية ،خاصة بعد رفع تمثيميا في األمـ المتحدة فػي  29نػكفمبر 2012ـ إلػى دكلػة
مراقب ،بما يسمح بمعاقبة القادة اإلسرائيمييف مرتكبي الجرائـ كتقديميـ لممحكمة ،فاإلبعاد إحػدل الجػرائـ
الداخمة في اختصاص المحكمة (.)3

كقػػد بػ ٌػيف النظػػاـ األساسػػي لممحكمػػة فػػي المػػادة ( )12الشػػركط المسػػبقة لممارسػػة االختصػػاص
فنصت عمي:
 -1الدكلػة التػي تصػػبح طرفػان فػػي ىػذا النظػػاـ األساسػي تقبػؿ بػػذلؾ اختصػاص المحكمػػة فيمػا يتعمػػؽ
بالجرائـ المشار إلييا في المادة .5

( )1السفيرة فداء ناصر تستعرض معاناة الفمسطينييف أماـ مجمس األمف عمي الرابط
 http://mail.pnn.ps/index.php/policy/81220تاريخ الدخكؿ .2014/2/10
( )2شعكاف جباريف ،مرجع سابؽ ،ص.1

( )3يػػذكر أف المػػدعي العػػاـ السػػابؽ لمحكمػػة الجنايػػات الدكليػػة لػػكيس مكرينػػك أككػػامبك أصػػدر يػػكـ الثالثػػاء الثالػػث مػػف
إبريؿ عاـ 2012ـ قرر أكد فيو عمى عدـ قدرتو عمى النظر في شكاكل تمقاىا لمتحقيؽ في جرائـ حرب مفترضة ارتكبت
في قطاع غزة خالؿ الحرب اإلسرائيمية في ديسمبر عاـ 2008ـ كيناير عاـ 2009ـ ،ألنو ال يمكػف لػدكؿ تتمتػع بصػفة
م ارقػػب فػػي األمػػـ المتحػػدة تقػػديـ دعػػاكل لممحكمػػة ،كأف التقػػدـ بػػدعكل أمػػاـ محكمػػة الجنايػػات الدكليػػة يػػتـ فقػػط عػػف طريػػؽ

دكلة أك عبر مجمس األمف الدكلي ،كطالما أف مجمس األمف لـ يتقدـ بو ،كبالرجكع إلػى حالػة فمسػطيف تبػيف أنيػا مصػنفة
ليست دكلة.
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 -2في حالة الفقرة أ أك ج مف المادة  ،13يجكز لممحكمة أف تمػارس اختصاصػيا إذا كانػت كاحػدة

أك أكثػػر مػػف الػػدكؿ التاليػػة طرفػان فػػي ىػػذا النظػػاـ األساسػػي أك قبمػػت باختصػػاص المحكمػػة كفق ػان

لمفقرة :3

أ) الدكل ػػة الت ػػي كق ػػع ف ػػي إقميمي ػػا الس ػػمكؾ قي ػػد البح ػػث أك دكل ػػة تس ػػجيؿ الس ػػفينة أك الط ػػائرة إذا كان ػػت
الجريمة قد ارتكبت عمى متف سفينة أك طائرة.

ب) الدكلة التي يككف الشخص المتيـ بالجريمة أحد رعاياىا.
 -3إذا كػػاف قبػػكؿ دكلػػة غيػػر طػػرؼ فػػي ىػػذا النظػػاـ األساسػػي الزم ػان بمكجػػب الفق ػرة  ،2جػػاز لتمػػؾ
الدكلة ،بمكجب إعالف يكدع لدل مسجؿ المحكمة ،أف تقبؿ ممارسة المحكمة اختصاصيا فيما

بتعمؽ بالجريمة قيد البحث كتتعاكف الدكلة القابمػة مػع المحكمػة دكف أم تػأخير أك اسػتثناء كفقػان

لمباب .9

كقد أكضحت المادة ( )13مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكليػة طػرؽ تحريػؾ الػدعكل

كذلؾ بقكليا لممحكمة أف تمارس اختصاصيا فيما يتعمؽ بجريمػة مشػار إلييػا فػي المػادة  5كفقػان ألحكػاـ
ىذا النظاـ األساسي في األحكاؿ التالية:

(أ) إذا أحالػت دكلػػة طرفػان إلػػى المػدعي العػػاـ كفقػػا لممػادة ( )14حالػػة يبػدك فييػػا أف جريمػة أك أكثػػر مػػف
ىػػذه الج ػرائـ قػػد ارتكبػػت كبينػػت المػػادة( )14مػػف النظػػاـ األساسػػي كيفيػػة اإلحالػػة مػػف قبػػؿ دكلػػة عضػػك

فنصت عمى:
 -1يجكز لدكلة طرؼ أف تحيؿ إلػى المػدعي العػاـ أيػة حالػة يبػدك فييػا أف جريمػة أك أكثػر مػف الجػرائـ
الداخمػ ػة ف ػػي اختص ػػاص المحكم ػػة ق ػػد ارتكب ػػت كأف تطم ػػب إل ػػى الم ػػدعي الع ػػاـ التحقي ػػؽ ف ػػي الحال ػػة
بغرض البت فيما إذا كاف يتعيف تكجيو االتياـ لشخص معيف أك أكثر بارتكاب تمؾ الجرائـ.

 -2تحػػدد الحالػػة ،قػػدر المسػػتطاع ،الظػػركؼ ذات الصػػمة كتكػػكف مشػػفكعة بمػػا ىػػك فػػي متنػػاكؿ الدكلػػة
المحيمة مف مستندات مؤيدة.
كعميو فإف لكؿ دكلة طػرؼ الحػؽ فػي تحريػؾ الػدعكل أمػاـ المحكمػة متػى تعمقػت بػالجرائـ التػي
تدخؿ في اختصاص المحكمة بالطمب مف المدعي العاـ إجراء التحقيؽ الالزـ ،كينبغي أف تشفع طمبيػا

بكافة األك ارؽ كالمستندات التي تؤكد كقكع إحدل الجرائـ التي تدخؿ في اختصاص المحكمة حتى تقبػؿ

المحكمػػة النظػػر فػػي ىػػذه اإلحالػػة كيػػرم بعػػض الفقيػاء أف قصػػر تحريػػؾ الػػدعكم عمػػى الػػدكؿ األعضػػاء
فقط في نظاـ ركما ال يحقؽ العدالة ،ألنو يمكف استغالؿ عدـ انضػماـ دكلػة لمنظػاـ األساسػي لممحكمػة
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الرتكاب جرائـ ضدىا ،لذا كاف ينبغي منح حؽ إشعار المدعي العاـ لممحكمة لجميػع الػدكؿ ،طالمػا أف

مف أىداؼ المحكمة الجنائية الدكليػة مكافحػة الجػرائـ كحمايػة البشػرية مػف كيػالت الحػركب كالصػراعات

المسمحة (.)1

(ب) إذا أح ػػاؿ مجم ػػس األم ػػف متصػ ػرفان بمكج ػػب الفص ػػؿ الس ػػابع م ػػف ميث ػػاؽ األم ػػـ المتح ػػدة ،حال ػػة إل ػػى
المدعي العاـ يبدك فييا أف جريمة أك أكثر مف ىذه الجرائـ قد ارتكبت.

حي ػػث م ػػنح النظ ػػاـ األساس ػػي لممحكم ػػة الجنائي ػػة مجم ػػس األم ػػف س ػػمطة اإلحال ػػة إل ػػى المحكم ػػة

الجنائية الدكلية جنبان إلى جنب مع الدكؿ األعضاء كالمدعي العاـ لممحكمة كاإلحالة مػف مجمػس األمػف
ال تتطمب تكافر الشركط التي تتطمبيا المادة ( )12بكقكع الجريمة مف قبؿ أحػد مػكاطني دكلػة أخػرل أك

عمػى إقمػيـ تمػػؾ الدكلػة ،كانمػا يقػػكـ بالتصػرؼ كفقػان لمفصػػؿ السػابع إذا تضػمنت تمػػؾ الحالػة تيديػدان لمسػػمـ
كاألمػػف الػػدكلييف فقػػد مػػنح ميثػػاؽ األمػػـ المتحػػدة لمجمػػس األمػػف حػػؽ اسػػتخداـ الكسػػائؿ العسػػكرية كغيػػر

العسكرية لضماف حفظ السمـ كاألمف الدكلي .كيرل البعض أف منح ىذه الصالحية لمجمس األمف ينفي

الحاجػػة إلػػى إنشػػاء محػػاكـ خاصػػة عمػػى غ ػرار المحكمػػة الجنائيػػة الدكليػػة ليكغسػػالفيا السػػابقة كالمحكمػػة
الخاصػػة بركانػػدا ( .)2كمػػع ذلػػؾ يؤخػػذ عمػػى حػػؽ مجمػػس األمػػف فػػي اإلحالػػة لممحكمػػة أف مجمػػس األمػػف

ىيئػػة سياسػػية كليسػػت ىيئػػة قانكنيػػة تسػػتطيع التحقػػؽ مػػف كقػػكع الجػرائـ كأنكاعيػػا كتحػػدد المسػػؤكلية فييػػا،

كمػػا أف ىػػذه اإلحالػػة تمػػنح مجمػػس األمػػف سػػمطة تقديريػػة فػػي تحديػػد مػػا إذا كػػاف النػزاع ممػػا ييػػدد السػػمـ
كاألمف الدكلييف ،فبعض المنازعات الميمة لـ يعدىا مجمس األمف مما تيدد السمـ كاألمف الدكلييف كمف

ذلؾ العدكاف اإلسرائيمي المستمر عمى فمسطيف(.)3

كتجػػدر اإلشػػارة إلػػى أف النظػػاـ األساسػػي خػ ٌػكؿ مجمػػس األمػػف حػػؽ إرجػػاء البػػدء بػػالتحقيؽ أك
المحاكمة لمدة  12شي انر اسػتنادان إلػى الصػالحيات المخكلػة لػو بمكجػب الفصػؿ السػابع مػف ميثػاؽ األمػـ

المتح ػػدة ،كم ػػف ش ػػأف ى ػػذه الم ػػادة عرقم ػػة عم ػػؿ المحكم ػػة كالم ػػدعي الع ػػاـ عػ ػؿ ح ػػد سػ ػكاء ،كم ػػا إف ى ػػذه
الصالحية مف شػأنيا أف تفسػح المجػاؿ كاسػعان إلقحػاـ االعتبػارات السياسػية فػي عمػؿ المحكمػة كخاصػة

أف ثػػالث دكؿ دائم ػػة العض ػػكية ف ػػي مجم ػػس األم ػػف ل ػػـ تص ػػادؽ عم ػػى النظ ػػاـ األساس ػػي لممحكم ػػة كى ػػي

( )1سييؿ حسيف الفتالكم ،القضاء الدكلي الجنائي ،الطبعة األكلى ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف،2011،
ص.218
( )2عمي يكسؼ الشكرم ،القضاء الجنائي الدكلي في عالـ متغير ،الطبعة األكلي ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف،
 ،2008ص.193

( )3سييؿ حسيف الفتالكم ،مرجع سابؽ ،ص 222كما بعدىا.
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الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة كركسػػيا كالصػػيف

()1

كمػػا لمجمػػس األمػػف حػػؽ تجديػػد ىػػذا الطمػػب لعػػدد غيػػر

محدكد مف المرات األمر الذم سيؤدم إلى بطء سير العدالة الجنائية الدكلية كقد يتسبب ذلؾ في انتفاء
األدلة ككذلؾ فقداف الشيكد أك إحجاميـ عف اإلدالء بإفادتيـ (.)2

(ج) إذا كاف المدعي العاـ قد بدأ بمباشرة تحقيػؽ فيمػا يتعمػؽ بجريمػة مػف ىػذه الجػ ارئـ كفقػان لممػادة .15

حيػػث أعطػػى النظػػاـ األساسػػي لممحكمػػة الجنائيػػة الدكليػػة لممػػدعي العػػاـ سػػمطة تحريػػؾ الػػدعكم بحيػػث
يباشػػر التحقيػػؽ مػػف تمقػػاء نفسػػو دكف إحالػػة مػػف إحػػدل الػػدكؿ األط ػراؼ أك مجمػػس األمػػف عمػػى أسػػاس

المعمكمات المتعمقة بالجرائـ التي تػدخؿ فػي اختصػاص المحكمػة ،فػال يقتصػر دكر المػدعي العػاـ عمػى
ػداء فػػي حػػاؿ كجػػكد أسػػاس معقػػكؿ يفيػػد
التحقيػػؽ بعػػد اإلحالػػة كانمػػاء يجػػكز لػػو أف يباشػػر التحقيػػؽ ابتػ ن
بارتكاب جريمة تدخؿ في اختصػاص المحكمػة ،كاذا انتيػى المػدعي إلػى كجػكد أسػاس مقبػكؿ لمبػدء فػي

التحقيؽ ،يقدـ إلى الدائرة التمييدية طمبان لإلذف بإجراء تحقيؽ ،مشػفكعان بأيػة مػكاد مؤيػدة يجمعيػا كتممػؾ
الدائرة بعد دراستيا لمطمب كلممكاد المؤيدة السير في إجراءات التحقيؽ مف عدمو (.)3

كاسػػتنادان لمػػا سػػبؽ يحػػؽ لمدكلػػة الفمسػػطينية فػػي حػػاؿ تكقيعيػػا كتصػػديقيا عمػػى النظػػاـ األساسػػي

لممحكمػة الجنائيػػة الدكليػػة أف تقػػدـ دعػػاكل لممحكمػػة عمػػى الجػ ارئـ التػػي ارتكبتيػػا دكلػػة إسػرائيؿ كمػػا ازلػػت
منذ 2002/7/1ـ كىك تاريخ بدء نفاذ النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية (.)4

كمػا ألقػى القػػانكف الػدكلي اإلنسػاني كاجبػان عامػان عمػى جميػع الػدكؿ بمحاكمػػة مجرمػي الحػػرب أك

تسميميـ طبقان لمبدأ االختصاص العالمي الذم يمنح الدكؿ الحؽ في مالحقة كمحاكمة كمعاقبة مرتكبػي
( )1عمي يكسؼ الشكرم ،مرجع سابؽ ،ص.198
( )2عبد القادر صابر جرادة ،مرجع سابؽ ،ص.287
( )3انظر المادة  15مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية.

( )4نظمت المادة  125مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية أحكاـ التكقيع أك القبكؿ أك المكافقة أك االنضماـ
كذلؾ عمي النحك التالي :
 -1يفػػتح بػػاب التكقيػػع عمػػى ىػػذا النظػػاـ األساسػػي أمػػاـ جميػػع الػػدكؿ فػػي ركمػػا ،بمقػػر منظمػػة األمػػـ المتحػػدة لألغذيػػة
كالز ارعػػة فػػي  17تمػػكز  /يكليػػو 1998ـ ،كيظػػؿ بػػاب التكقيػػع عمػػى النظػػاـ األساسػػي مفتكح ػان بعػػد ذلػػؾ فػػي ركمػػا بػػك ازرة

الخارجي ػػة اإليطالي ػػة ،حت ػػى  17تشػ ػريف األكؿ  /أكت ػػكبر 1998ـ ،كبع ػػد ى ػػذا الت ػػاريخ ،يظ ػػؿ ب ػػاب التكقي ػػع عم ػػى النظ ػػاـ

األساسي مفتكحان في نيكيكرؾ ،بمقر األمـ المتحدة حتى  31كانكف األكؿ  /ديسمبر 2000ـ.

 -2يخضع ىذا النظاـ األساسي لمتصديؽ أك القبكؿ أك المكافقة مػف جانػب الػدكؿ المكقعػة ،كتػكدع صػككؾ التصػديؽ أك
القبكؿ أك المكافقة لدل األميف العاـ لألمـ المتحدة.

 -3يفتح باب االنضماـ إلى ىذا النظاـ األساسػي أمػاـ جميػع الػدكؿ ،كتػكدع صػككؾ االنضػماـ لػدل األمػيف العػاـ لألمػـ
المتحدة.
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الج ػرائـ الدكليػػة بغػػض النظػػر عػػف جنسػػيتيـ أك جنسػػية المعتػػدم عمػػييـ أك زمػػاف أك مكػػاف ارتكػػاب ىػػذه

الج ػرائـ كى ػػذا ى ػػك ج ػػكىر الكالي ػػة القض ػػائية العالميػػة ،ألف اقتص ػػار الكالي ػػة عم ػػى القض ػػاء ال ػػكطني يف ػػتح
المجاؿ أماـ إمكانية التكاطؤ مف قبؿ الدكلة التي يرتكب مكاطنكىا الجرائـ الدكلية مما يؤدم إلى إفالتيـ

مف العقاب كيظير ذلػؾ جميػان فػي محاكمػات القضػاء اإلسػرائيمي لمجنػكد اإلسػرائيمييف عػف جػرائميـ بحػؽ
الشػ ػػعب الفمسػ ػػطيني مػ ػػف خػ ػػالؿ المحاكمػ ػػات الصػ ػػكرية كالج ػ ػزاءات التػ ػػي ال تتناسػ ػػب مػ ػػع طبيعػ ػػة ىػ ػػذه

الجرائـ(.)1

كقػػد نصػػت العديػػد مػػف االتفاقيػػات الدكليػػة عم ػى مبػػدأ االختصػػاص القضػػائي العػػالمي كشػػكمت
اتفاقيػػات لسػػنة 1949ـ خطػػكة ميمػػة عمػػى صػػعيد إقػرار ىػػذا المبػػدأ لتضػػيؽ الفػراغ القػػانكني النػػاجـ عػػف
غيػػاب آليػػات القضػػاء الجنػػائي الػػدكلي الدائمػػة ،إذ نصػػت عمػػى " تتعيػػد األطػراؼ السػػامية المتعاقػػدة بػػأف
تتخػػذ أم إجػراء تشػريعي يمػػزـ لفػػرض عقكبػػات جزائيػػة فعالػػة عمػػى األشػػخاص الػػذيف يقترفػػكف أك يػػأمركف
باقتراؼ إحدل المخالفات الجسيمة ليذه االتفاقية المبينة في المادة التالية"

()2

كق ػػد بين ػػت الم ػػادة ( )147المخالف ػػات الجس ػػيمة الت ػػي تش ػػير إليي ػػا الم ػػادة الس ػػابقة ك" ى ػػي الت ػػي
تتضػػمف أحػػد األفعػػاؿ التاليػػة إذا اقترفػػت ضػػد أشػػخاص محميػػيف أك ممتمكػػات محميػػة باالتفاقيػػة :القتػػؿ

العمد كالتعذيب أك المعاممة الالإنسانية ،بما في ذلػؾ التجػارب الخاصػة بعمػـ الحيػاة ،كتعمػد إحػداث آالـ

شديدة أك اإلضرار الخطيػر بالسػالمة البدنيػة أك بالصػحة كالنفػي أك النقػؿ غيػر المشػركع ،كالحجػز غيػر
المشػػركع ،كاكػراه الشػػخص المحمػػي عمػػى الخدمػػة فػػي القػكات المسػػمحة بالدكلػػة المعاديػػة ،أك حرمانػػو مػػف
حقو في أف يحاكـ بصكرة قانكنية كغيػر متحيػزة كفقػان لمتعميمػات الػكاردة فػي ىػذه االتفاقيػة ،كأخػذ الرىػائف
كتػػدمير كاغتص ػػاب الممتمكػػات عم ػػي نح ػػك ال تبػػرره ض ػػركرات حربيػػة كعم ػػى نط ػػاؽ كبيػػر بطريق ػػة غي ػػر

مشركعة كتعسفية "

كقد حظرت اتفاقية جنيؼ الرابعة عمى الدكؿ التنصؿ مف التزاماتيا الدكلية التي رتبتيا االتفاقية
إذ نصت عمى أنو " ال يجكز ألم طرؼ متعاقد أف يتحمػؿ أك يحػ ٌؿ طرفػان متعاقػدان آخػر مػف المسػؤكليات
التي تقع عميو أك عمى طرؼ متعاقد آخر فيما يتعمؽ بالمخالفػات المشػار إلييػا فػي المػادة السػابقة " (.)3
كجاء البركتكككؿ اإلضافي األكؿ التفاقيات جنيؼ كالمتعمؽ بحماية ضحايا المنازعات الدكليػة المسػمحة
( )1فارس رجب مصطفي الكيالني ،أثر االعتراؼ بالدكلة الفمسطينية عمي مسئكلية إسرائيؿ عف جرائميا بحؽ الشعب
الفمسطيني ،دراسة تحميمو ،جامعة األزىر ،غزة2013 ،ـ ،ص.141
( )2المادة  146مف اتفاقية جنيؼ الرابعة لعاـ 1949ـ.
( )3المادة  148مف اتفاقية جنيؼ الرابعة لعاـ 1949ـ.
117

لع ػػاـ 1977ـ مؤكػ ػدا عم ػػى مب ػػدأ االختص ػػاص الع ػػالمي إذ ن ػػص عم ػػى أن ػػو " تعم ػػؿ األطػ ػراؼ الس ػػامية

المتعاق ػػدة ك ػػؿ كأطػ ػراؼ النػ ػزاع عم ػػي قم ػػع االنتياك ػػات الجس ػػيمة كاتخ ػػاذ اإلجػ ػراءات الالزم ػػة لمن ػػع كاف ػػة
االنتياكػػات األخػػرل لالتفاقيػػات كليػػذا المحػػؽ " البركتككػػكؿ " التػػي تػػنجـ عػػف التقصػػير فػػي أداء عمػػؿ

كاجب األداء"(.)1

يذكر أنو صدرت مذكرات اعتقاؿ ضد عدد مف القادة اإلسرائيمييف فػي بعػض الػدكؿ األكركبيػة،
فقد كجيت النيابة العامػة البمجيكيػة فػي يكنيػك 2001ـ لػرئيس الػكزراء اإلسػرائيمي األسػبؽ أرئيػؿ شػاركف
تيمػػة ارتكػػاب ج ػرائـ حػػرب كج ػرائـ إبػػادة جماعيػػة فػػي أعقػػاب الػػدعكم المرفكعػػة ضػػد شػػاركف مػػف قبػػؿ
فمسطينييف ناجيف مف مجزرة صب ار كشاتيال التي حدثت خالؿ االجتياح اإلسرائيمي لمبناف عاـ 1982ـ،

كم ػ ػػا ق ػ ػػرر الم ػ ػػدعي الع ػ ػػاـ البريط ػ ػػاني إحالػ ػ ػة دع ػ ػػكل تق ػ ػػدـ بي ػ ػػا ع ػ ػػدد م ػ ػػف الع ػ ػػائالت الفمس ػ ػػطينية ف ػ ػػي
2002/10/30ـ لمشػػرطة البريطانيػػة مػػف أجػػؿ القػػبض عمػػى رئػػيس أركػػاف الجػػيش اإلس ػرائيمي السػػابؽ

شػػاؤكؿ مكفػػاز تمييػػدان لمحاكمتػػو كفق ػان لمقػػانكف البريطػػاني كمجػػرـ حػػرب ،كقػػد حثػػت السػػفارة اإلس ػرائيمية

مكفاز عمى مغادرة بريطانيا قبؿ إصدار أمر اعتقاؿ ضده.

كما أصدر رئيس محكمة صمح لندف بتاريخ 2005/9/10ـ أمر اعتقػاؿ بحػؽ الجنػراؿ احتيػاط

دكركف ألمػػكج اسػػتجابة لطمػػب تقػػدمت بػػو مؤسسػػة ىيكمػػاف أنػػد ركز كالمركػػز الفمسػػطيني لحقػػكؽ اإلنسػػاف
لتكرطػػو فػػي عػػدد مػػف المخالفػػات التػػي تعتبػػر مخالفػػات جنائيػػة فػػي المممكػػة المتحػػدة ،كػػذلؾ قػػرر القضػػاء

اإلس ػػباني بت ػػاريخ 2009/1/29ـ قب ػػكؿ ال ػػدعكل الت ػػي تق ػػدـ بي ػػا المرك ػػز الفمس ػػطيني لحق ػػكؽ اإلنس ػػاف
كالخاصػػة بطم ػب استصػػدار أمػػر اعتقػػاؿ دكلػػي ضػػد كػ وػؿ مػػف كزيػػر الػػدفاع السػػابؽ بنيػػاميف بػػف إلعيػػزر
كرئػػيس األركػػاف السػػابؽ داف حمػػكتس بتيمػػة ارتكػػاب ج ػرائـ ضػػد اإلنسػػانية كابػػادة شػػعب كلػػدكرىما فػػي

عممية اغتياؿ صالح شحاتة سنة .)2( 2002

كعمى الرغـ مف تفعيؿ دكر االختصاص القضائي العالمي فػي مالحقػة كتعقػب مجرمػي الحػرب
إال أف فعالية ىذا االختصاص قد تقيده العالقات كالمصالح الدكلية كما حدث فػي السػابؽ أمػاـ المحػاكـ

البمجيكيػػة حيػػث عػػدلت بمجيكيػػا قػػانكف 1993ـ الػػذم يمػػنح محاكميػػا اختصاص ػان عالمي ػان بعػػد ضػػغكط
مكرسػػت عمييػػا مػػف الكاليػػات المتحػػدة كاس ػرائيؿ لالمتنػػاع عػػف تكجيػػو االتيػػاـ ضػػد شػػاركف ،كبػػررت ىػػذا

التعػػديؿ بػػأف ىػػذا القػػانكف تسػػبب ليػػا بػػاإلحراج كلتػػكفير حصػػانة مؤقت ػة لمقػػادة األجانػػب بتأجيػػؿ التحقيػػؽ

حكؿ الجرائـ التي تطاؿ مسؤكليف (رؤساء ،رؤساء كزراء ،ككزراء ) مادامكا يشغمكف مناصب رسمية(.)3
( )1المادة  86مف البرتكككؿ اإلضافي األكؿ لعاـ .1997
( )2سامح خميؿ الكادية ،مرجع سابؽ ،ص 72كما بعدىا.
( )3المرجع السابؽ ،ص .74
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كمػػا يمكػػف المجػػكء إلػػى القضػػاء ال ػكطني لػػبعض الػػدكؿ الصػػديقة كالتػػي ليػػا مكاطنػػكف يحممػػكف

جنسيتيا كالجنسية اإلسرائيمية في الكقػت نفسػو كرفػع دعػاكم جنائيػة أمػاـ محػاكـ ىػذه الػدكؿ فػإذا رفضػكا
المثػػكؿ أمػػاـ ىػػذه المحػػاكـ يمكػػف لتمػػؾ الػػدكؿ إف كانػػت أعضػػاء فػػي النظػػاـ األساسػػي لممحكمػػة الجنائيػػة

الدكلية أف تطمب مف المحكمة تقديميـ لممحكمة (.)1

( )1فارس رجب مصطفي الكيالني ،مرجع سابؽ ،ص.137
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اخلامتة
شكر ال حد لػو ،كأحمػده سػبحانو كتعػالي
بعد االنتياء مف إعداد ىذه الرسالة ال يسعني إال أف أشكر اهلل نا
ػي بإتمػاـ ىػذه الرسػالة الػػذم أسػاؿ اهلل العمػي القػدير أف ينتفػع بيػا ...إنػو سػميع مجيػػب.
عمػى مػا منػو عم ٌ
كختامان أقدـ جممة مف النتائج التي تكصمت إلييا كبعض التكصيات التي آمػؿ أف تكػكف فػي مكانيػا كأف
تؤخذ بالحسباف كاالعتبار مف أصحاب الشأف.

أوالً  -النتائج:
 -1يتميز اإلبعاد عف النقؿ القسرم حيث ينطكم اإلبعاد عمى الطرد مف اإلقميـ الػكطني ،أمػا النقػؿ
القسرم فيحدث داخؿ حدكد الدكلة.

 -2اإلبعػػاد قػػد يأخػػذ أشػػكاالن متعػػددة أقربيػػا اإلجبػػار المباشػػر كبػػالقكة المسػػمحة كلكػػف قػػد تتسػػبب بػػو
عكامؿ قسرية أخرل.

 -3إف االس ػػتناد إل ػػى مكافق ػػة المبع ػػد ال تعن ػػي ش ػػرعية قػ ػرار اإلبعػ ػاد لمخالفت ػػو الصػ ػريحة كالكاض ػػحة
لنصػػكص اتفاقيػػة جنيػػؼ كتحديػػدان نػػص المػػادة الثامنػػة كالتػػي جػػاء بيػػا أنػػو ال يجػػكز لألشػػخاص

المحمييف التنازؿ في أم حػاؿ مػف األحػكاؿ جزئيػان أك كميػان عػف الحقػكؽ الممنكحػة ليػـ بمقتضػى
ىذه االتفاقية.

 -4يعتب ػػر االس ػػتيطاف ى ػػك الكج ػػو اآلخ ػػر لإلبع ػػاد حي ػػث ان ػػو ال يمك ػػف أف ي ػػتـ إال بط ػػرد أك تيجي ػػر
صاحب األرض كمالكيا األصمي ،كقد استباحت الحركة الصييكنية لنفسيا كمف بعدىا إسرائيؿ

ػت عمػػى اسػػتقداـ الميػػاجريف الييػػكد مػػف
طػػرد شػػعب بأكممػػو مػػف كطنػػو القػػكمي كالتػػاريخي ،كعممػ ى
كافة أنحاء العالـ بكافة الكسائؿ غير المشركعة.
 -5كػػاف لمنظمػػة األمػػـ المتحػػدة دكر ميػػـ كبػػارز فػػي رفػػض اإلبعػػاد منػػذ السػػنكات األكلػػى إلنشػػأىا،
كذلؾ مف خالؿ اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنسػاف لعػاـ 1948ـ ،ككػذلؾ العيػد الػدكلي الخػاص

بالحقكؽ المدنية كالسياسية لعاـ 1966ـ الذيف أرسيا مبدأ حؽ الفرد في الحماية مف اإلبعاد.

 -6كاكبت حماية المدنييف مف اإلبعاد تطكر القانكف الدكلي اإلنساني ،فمف خمك اتفاقيات الىام
كاتفاقيات جنيؼ السابقة ألم ذكر لحاالت اإلبعاد في نصكصيا ،إلى حظر اإلبعاد كاعتباره

أحد المخالفات الجسيمة كفؽ اتفاقية جنيؼ الرابعة لعاـ 1949ـ إلى تصنيفو كجريمة حرب
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في المحؽ اإلضافي األكؿ التفاقية جنيؼ الرابعة لعاـ 1977ـ ،كصكال إلدراجو ضمف جرائـ
الحرب كالجرائـ ضد اإلنسانية في نظاـ ركما لممحكمة الجنائية الدكلية الدائمة.

 -7نفػػذت إس ػرائيؿ اإلبعػػاد كالتيجيػػر بكػػؿ صػػكره كأشػػكالو فػػي إطػػار سياسػػة ممنيجػػة ،فقػػد ىجػػرت
آالؼ الفمس ػػطينييف قب ػػؿ ح ػػرب 1948ـ كبع ػػدىا كمن ػػذ األي ػػاـ األكل ػػى الح ػػتالؿ ب ػػاقي األ ارض ػػي

الفمسػػطينية ع ػػاـ 1967ـ ،كم ػػا أبع ػػدت مئ ػػات الفمسػػطينييف بش ػػكؿ ف ػػردم إل ػػى خ ػػارج األ ارض ػػي
المحتمة كالى داخميا مف القدس إلى الضفة الغربية كمف الضفة الغربية إلى قطاع غزة.
 -8حاكل ػ ػػت الس ػ ػػمطات اإلسػ ػ ػرائيمية تغييػ ػ ػب اليكي ػ ػػة الفمس ػ ػػطينية ع ػ ػػف الق ػ ػػدس معتبػ ػ ػرة أص ػ ػػحابيا
الفمسػطينييف أجانػػب يقيمػػكف إقامػػة دائمػػة فػػي القػدس دكف أف يككنػكا مػكاطنيف فييػػا ،كبالتػػالي لػػـ
تعتبػرىـ مػكاطنيف تحػت االحػػتالؿ كال مػكاطنيف فػي إسػرائيؿ كفػي كمتػان الحػػالتيف كػاف اليػدؼ ىػػك

جعؿ حؽ البقاء لمفمسطينييف في القدس حقان غير دائـ.

 -9إف ما تستند إليو إسرائيؿ مف قكانيف كأكامر عسكرية في ارتكابيا لجرائـ اإلبعاد يعتبر باطالن
كغير شرعي ككنو يتنافى مع مبادئ األمـ المتحدة كاالتفاقيات الدكلية ،كما يعتبر اإلبعاد خرقان

لالتفاقيات المكقعة بيف إسرائيؿ كمنظمة التحرير الفمسطينية كانتياكان لسيادة السمطة الكطنية

الفمسطينية.

 -10عبػرت قػ اررات األمػػـ المتحػػدة الصػػادرة بخصػػكص إبعػاد فمسػػطينييف مػػف األ ارضػػي المحتمػػة بمػػا
فػػي ذلػػؾ القػػدس الش ػرقية عػػف إدانػػة المجتمػػع الػػدكلي إلج ػراءات اإلبعػػاد التػػي ارتكبتيػػا سػػمطات
االحتالؿ اإلسرائيمي منذ بداية احتالليا لألراضي الفمسػطينية عػاـ 1967ـ ،كمػا دعػت إسػرائيؿ

باسػتمرار إلػى التكقػؼ عػف إبعػاد المػػدنييف الفمسػطينييف كالسػماح لممبعػديف بػالعكدة إلػى أرضػػييـ

كدي ػػارىـ كب ػػالرغـ م ػػف أىمي ػػة قػ ػ اررات المنظم ػػة الدكلي ػػة بخص ػػكص ع ػػدـ مش ػػركعية اإلبع ػػاد ف ػػي

األ ارضػػي المحتمػػة إال أنيػػا تفتقػػر لمتنفيػػذ خاصػػة أف ىيئػػة األمػػـ المتحػػدة لػػـ تتخػػذ حتػػى اآلف أم
إجراء عممي يكقؼ ىذه السياسة أك يحد مف تكسعيا.
 -11تتعػػدد اآلليػػات التػػي أتاحيػػا القػػانكف الػػدكلي لمحاسػػبة إسػرائيؿ عمػػا ارتكبتػػو كترتكبػػو مػػف جػرائـ
بحؽ الشعب الفمسطيني كمنيا اإلبعاد فيمكف المجكء لممحكمة الجنائية الدكلية الدائمة أك المجكء

إلػػى القضػػاء الػػكطني لػػبعض الػػدكؿ التػػي ليػػا مكاطنػػكف مزدكجػػك الجنسػػية أم يحممػػكف جنسػػيتيا
كالجنسية اإلسرائيمية في الكقت نفسو كارتكبكا مخالفات خطيرة ضػد أبنػاء الشػعب الفمسػطيني أك

كفقان لمبدأ االختصاص القضائي العالمي الذم يمنح الدكؿ الحؽ في مالحقة كمحاكمة كمعاقبة
مرتكبي الجرائـ الدكلية بغض النظر عف جنسيتيـ أك جنسية المعتدل .
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ثانياً – التوصيات:
 -1العمؿ عمى تقديـ الدعـ المادم كالمعنكم لممبعديف كعائالتيـ حتى تتحقؽ عكدتيـ إلى منازليـ.
 -2العمػػؿ عم ػػى ت ػػأميف زيػػارات ألى ػػالي المبع ػػديف لم ػػا تتركػػو تم ػػؾ الزي ػػارات مػػف آث ػػار نفس ػػية بالغ ػػة
األىمية في شحذ ىمـ المبعديف كتثبيت معنكياتيـ.

 -3العمؿ عمى فتح ممؼ المبعديف في أم تسكية سياسية مع دكلة االحتالؿ.
 -4التمسؾ بعدـ السماح بتمرير جريمة اإلبعاد كرفضيا في أم صفقات قادمة.
 -5ندعك القيادة الفمسطينية إلى سرعة االنضماـ لممحكمة الجنائية الدكلية لمعاقبة مرتكبي الجرائـ
اإلسرائيمية.

 -6فػػي ضػػكء انضػػماـ دكلػػة فمسػػطيف إلػػى اتفاقيػػات جنيػػؼ األربػػع لعػػاـ 1949ـ فإننػػا نػػدعك القيػػادة
الفمس ػػطينية إل ػػى تفعي ػػؿ المطالب ػػة بتطبي ػػؽ الجػ ػزاءات الػ ػكاردة ف ػػي اتفاقي ػػات جني ػػؼ األرب ػػع لع ػػاـ
1949ـ ،عمػػى منتيكييػػا مػػف قػػادة كأفػراد إسػرائيمييف مػػف قبػػؿ الػػدكؿ األطػراؼ التػػي أخػػذت عمػػى
عاتقيا صيانة حقكؽ اإلنساف كحمايتيا.
 -7ندعك القيادة الفمسطينية إلػى المجػكء لمقضػاء الػكطني لػبعض الػدكؿ التػي ليػا مكاطنػكف مزدكجػك
الجنسية ،أم يحممػكف جنسػيتيا كالجنسػية اإلسػرائيمية فػي الكقػت نفسػو كارتكبػكا مخالفػات خطيػرة
ضد أبناء الشعب الفمسطيني.
 -8نػػدعك األمػػـ المتحػػدة إلػػى اسػػتخداـ كافػػة الكسػػائؿ الكفيمػػة لإلل ػزاـ إس ػرائيؿ بػػالتكقؼ عػػف سياسػػة
اإلبعاد كالعمؿ عمى إرجاع جميع الفمسػطينييف المبعػدكف إلػى أرضػيـ كتعكيضػيـ عػف األضػرار
التي لحقت بيـ مف جراء طردىـ .

كفي النيايػة فػإنني ال أدعػي الكمػاؿ فػإف الكمػاؿ هلل عػز كجػؿ كلكننػي أرجػك أف أكػكف قػد كفقػت
في ىذه الدراسة ،كما أرجك أف أككف قػد أضػفت شػيئان لممكتبػة القانكنيػة يسػتفيد منػو البػاحثكف كالميتمػكف
بالقانكف فإف أصبت فمف اهلل كاف قصرت فحسبي أنني بذلت غاية جيدم كطاقتي.
كآخر دعكانا أف الحمد هلل رب العالميف.
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املالحق
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ممحق رقم ()1
جيش الدفاع اإلسرائيمي

تعديالت األمن (زمن الطوارئ) 1945
أمر إبعاد
بناء عمى النظاـ  )1( 112ألنظمة الدفاع ( زمف الطكارئ)  1945كباقي
حسب صالحياتي ن
بناء عمى قانكف كتعميمات األمف كبما أنو مف المتكقع أف الشيء ضركرم لفرض أمف
صالحياتي ن
كسالمة الجميكر كأمف المنطقة كاستتباب النظاـ العاـ أنني آمر بذلؾ أف :

عايش عبد العزيز محمد أبك سعده ىكية رقـ  90700063مكاليد  ،1958مف سكاف مخيـ جباليا يبعد

عف المنطقة.

ىذا األمر صادر لككف المذككر صاحب مكقع بارز في صفكؼ المجاف الشعبية مف قبؿ الحزب

الشيكعي في شماؿ القطاع ،المذككر اشترؾ بصكرة فعمية في كقت االنتفاضة في نشاطات منبكذة
كاإلخالؿ في نظاـ المنطقة ،المذككر اعتقؿ في الماضي بسب أعماؿ عدائية (.)1
بداية سرياف ىذا األمر مف يكـ تكقيعو
 .................ت ش ـ ح
 / 17أغسطس 1988
يتسحاق مردخاي  /جنرال
قائد قوات جيش الدفاع اإلسرائيمي
بمنطقة قطاع غزة

( )1نمكذج عف أمر عسكرم صادر عف قائد قكات االحتالؿ في قطاع غزة يقضي بإبعاد مكاطف فمسطيني مف قطاع

غزة إلى خارج الكطف خالؿ االنتفاضة األكلي عاـ 1988ـ لمزيد مف التفاصيؿ انظر رشاد المدني كزياد أبك صالح،
المبعدكف الفمسطينيكف خالؿ االنتفاضة ،منشكرات رابطة الصحفييف العرب في األراضي المحتمة ،ص.129
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ممحق رقم ()2
جيش الدفاع اإلسرائيمي

الموافقة عمى تحديد مكان إقامة في قطاع غزة
بمقتضى صالحيتي كقائد لقكات الجيش اإلسرائيمي في منطقة قطاع غزة ،فإنني أعمف عف مكافقتي

لتحديد مكاف إقامة المذككريف أدناه طبقان لممادة ( 86ب)( )1مف األمر المتعمؽ بالتعميمات األمنية
(ييكدا كالسامرة ) (رقـ  )378لسنة 1970ـ.
االسـ رقـ اليكية
 - 1ىاني حمدم حماد الرجبي 900137258
 - 2طو رمضاف راتب دكيؾ 908226236
 - 3ناصر يكسؼ جمعة سالمة "فكارة" 974154395
 - 4رامي فكاز حسف حجيجي 904383379
 - 5أحمد حسيف محمد مشكاح 901536060
 - 6راسـ حطاب حسف مصطفى 905168084
 - 7لؤم محمد صبحي يكسؼ داكد 978154367
 - 8سامر صبحي محمد داربدر 900403510
 - 9سامي حسف عمي الصكص 907310957
 - 10شادم إسماعيؿ ساطي عايش 910647999
 - 11حساـ حمد اهلل عبد القادر عكدة 900709163
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 - 12رجا عطا محمد حرز اهلل 948263637
 - 13مصطفى حسف محمد (رمضاف) عابد 994940666
 - 14منذر محمد يكنس الجعبة 907598007
 - 15سامر عبد الغفار فياض أبك زينة 996901914
تحديد أماكف إقامة المذككريف في قطاع غزة يككف كفقان لتعميمات أمر تحديد اإلقامة الذم أصدره

بشأنيـ قائد قكات الجيش اإلسرائيمي بمنطقة ييكدا كالسامرة كفقا لكؿ قانكف أك تشريع أمني (.)1
2003/10/13

دان هرائيل – الوف
قائد قوات جيش الدفاع
منطقة قطاع غزة

( )1نمكذج عف حاالت اإلبعاد إلى داخؿ األراضي الفمسطينية المحتمة تحت مسمي تحديد مكاف إقامة ،أخذ مف بياف
صحفي صادر عف المركز الفمسطيني لحقكؽ اإلنساف بتاريخ 2003/10/15ـ عمى الرابط

http://www.pchrgaza.org/portal/ar/index.php?option=com_blog_calendar&year=2003&mo
 nth=10&modid=143&limitstart=8تاريخ الدخكؿ2014/2/28 ،ـ.
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ممحق رقم ()3
جيش الدفاع اإلسرائيمي
أمر رقم 329

أمر بشان من التسمل
استنادان إلى الصالحية المخكلة لي بصفتي قائد المنطقة ،أصدر األمر التالي:
تعاريف:
.1في ىذا األمر
"حسب األصكؿ " بمكجب تصريح صادر عف قائد المنطقة أك عمف فكض مف قبمو.
"المتسمؿ" مف دخؿ المنطقة متعمدان كخالفان لألصكؿ بعد أف مكث في الضفة الشرقية مف األردف أك في
سكريا أك في لبناف أك في مصر بعد اليكـ المحدد (بالكسر).

"ساكف المنطقة" مف يقع محؿ سكناه الدائـ في المنطقة.
"مسمح" يشمؿ مف كاف مسمح بأداة أك بمادة مف شأنيا تميت اإلنساف أك تسبب لو إصابة جسيمة أك

إصابة خطرة ،كلك لـ تكف سالحا ناريا أك مادة متفجرة أك مادة قابمة لالشتعاؿ.
حكم المتسمل

 .2يعاقب المتسمؿ بالحبس لمدة خمسة عشرة سنة أك بغرامة مقدارىا  10000ليرة إسرائيمية أك بكمتان

العقكبتيف معان.
الطرد

 .3أ .يجكز ألم قائد عسكرم أف يأمر خطيان بطرد أم متسمؿ مف المنطقة ،سكاء أتـ اتيامو بجرـ

بمكجب ىذا األمر أـ لـ يتيـ ،كيتخذ أمر الطرد مستندان قانكنيان لكضع المتسمؿ المذككر تحت الحفظ

إلى حيف طرده.

ب .إذا صدر أمر بالطرد بمكجب الفقرة أ ككاف الشخص الذم صدر أمر الطرد بحقو مكقكفان أك

مسجكنان ألم سبب كاف فيفرج عنو مف التكقيؼ أك السجف تنفيذان لألمر حتى كاف لـ تتـ مدة التكقيؼ أك

السجف.
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حكم المتسمل المسمح
 .4إف كؿ مف تسمؿ كىك مسمح أك بصحبة شخص مسمح أك بمساندة شخص مسمح يعاقب بالحبس

المؤبد.
أدلة

 .5يترتب ،في كؿ إجراء يتخذ بمكجب ىذا األمر ،عمى كؿ مف كجد في المنطقة دكف كثيقة تمكف مف
إثبات ىكيتو بصفتو ساكف في المنطقة أف يثبت أنو لـ يتسمؿ بعد بدء سرياف ىذا األمر.

مكوث بعد انتهاء مفعول التصريح
 .6إف كؿ مف دخؿ المنطقة بعد اليكـ المحدد (بالكسر) بمقتضى تصريح كبقي في المنطقة خالفان

لمقتض المادة  3بحكـ المتسمؿ.
لألصكؿ بعد انتياء مفعكؿ التصريح أك خالفان لشركطو ،يعتبر
ى
إلغاء
 .7يمغى األمر بشأف منع التسمؿ (الضفة الغربية) (رقـ  )125لسنة 1967_5727ـ.
بدء سريان
 .8يبدأ سرياف ىذا األمر اعتبا انر مف  29تمكز 1969( 5729ـ)
االسم

.9يطمؽ عمى ىذا األمر اسـ " أمر بشأف منع التسمؿ"( الضفة الغربية )(رقـ  )329لسنة -5729
1969ـ.

 13تمكز  29 ( 5729حزيراف 1969ـ) (.)1
تات الوف رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية

( )1أخذ ىذا األمر العسكرم مف كتاب عبد الجكاد صالح ،األكامر العسكرية اإلسرائيمية ،الجزء األكؿ ،الطبعة األكلي،
بدكف دار نشر ،1986 ،ص 121كما بعدىا.
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ممحق رقم ()4

جيش الدفاع اإلسرائيمي

قرار عسكري رقم 1650
قرار عسكري بخصوص من التسمل (تعديل رقم )2
باالستناد إلى صالحياتي كقائد قوات جيش الدفاع اإلسرائيمي في المنطقة فإني آمر بما يمي:
تعديل البند  :1تعاريف
 .1فػػي الق ػرار العسػػكرم الخػػاص بمنػػع التسػػمؿ (إلػػى ييػػكدا كالسػػامرة رقػػـ  329لسػػنة 1969ـ المكافػػؽ

 5729عبرم) كيشار إليو الحقان بالقرار ،أقرر التعديالت التالية:
أ  -شطب تعريؼ (بطريقة قانكنية).

ب -يستبدؿ تعبير "متسمؿ" بما يمي :المتسمؿ ىك الشخص الذم دخؿ المنطقة بصكرة غير قانكنية بعد
تػ ػػاريخ محػ ػػدد ،أك شػ ػػخص متكاجػ ػػد فػ ػػي المنطقػ ػػة ،لكنػ ػػو ال يحمػ ػػؿ تص ػ ػريحان صػ ػػاد انر بطريقػ ػػة قانكنيػ ػػة.

ج -يتـ محك عبارة "ساكف المنطقة".
تعديل البند  :2حكم المتسمل.

يتـ استبداؿ البند  2بما يمي :عقكبة المتسمؿ:
(أ) يتـ حبس المتسمؿ لفترة تبمغ سبع سنكات.
(ب) كعمػى الػرغـ ممػا كرد فػي الفقػرة (أ) أعػاله :إذا أثبػت المتسػمؿ أف دخكلػو إلػى المنطقػة كػاف بطريقػة
قانكنية فإف عقكبتو ىي الحبس لثالث سنكات.
تعديل البند  :3الطرد
تضاؼ في نياية الفقرة "أ" الفقرة التالية
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"مػػف أجػػؿ تنفيػػذ ىػػذا الق ػرار يعتبػػر ق ػرار اإلبعػػاد كق ػرار االعتقػػاؿ الصػػادر حسػػب البنػػد  78مػػف الق ػرار
الخاص باألمف في ييكدا كالسامرة رقـ  378لعاـ 1970ـ كذلؾ مف أجؿ تنفيذ االعتقاؿ داخؿ إسػرائيؿ

حسػػب البنػػد ( 5أ) ( )1مػػف القػرار الخػػاص بػػاإلجراءات العقابيػػة (ييػػكدا كالسػػامرة) قػرار رقػػـ  322لمعػػاـ
1969ـ.5729 /

يتـ إضافة ما يمي بعد الفقرة (أ)
 .1ال يصدر قرار اإلبعاد تحت الفقرة (أ) إال بعد أف يتـ مػنح المتسػمؿ فرصػة الػدحض أمػاـ ضػابط فػي

الجيش أك الشرطة ،كبعد أف تصؿ ادعاءات المتسمؿ إلى القائد العسكرم.

 .2في حػاؿ تػـ إصػدار قػرار باإلبعػاد حسػب الفقػرة (أ) ،يػتـ إبعػاد المتسػمؿ مػف المنطقػة فػي أسػرع كقػت
ممكف إال إذا غادر المنطقة بمحض إرادتو في كقت مبكر.

 .3فػػي حػػاؿ تػػـ إصػػدار قػرار باإلبعػػاد تحػػت الفقػرة (أ) ،فإنػػو سػػيتـ إعطػػاء المتسػػمؿ المعمكمػػات الخاصػػة
بحقكقػػو حسػػب ىػػذا القػرار كبحقػػو فػػي تبميػػغ شػػخص قريػػب منػػو أك محاميػػو بشػػأف اعتقالػػو ،بحيػػث يكػػكف

التبميغ إما شفكيان أك خطيان كبالمغة التي يفيميا.
يتـ إضافة ما يمي بعد الفقرة (ب):

(ج) فػػي حػػاؿ تػػـ إصػػدار ق ػرار اإلبعػػاد حسػػب الفق ػرة (ب) ،ال يػػتـ إبعػػاد المتسػػمؿ قبػػؿ مػػركر  72سػػاعة
خطيػاذ إال إذا كافػػؽ عمػى ذلػؾ بمحػػض إرادتػو .كيممػؾ القائػػد العسػكرم تػػأخير
عمػى تسػميمو قػرار اإلبعػاد ن
تنفيذ اإلبعاد إذا ما تمقى طمبان بيذا الخصكص مف الشخص الذم صدر قرار اإلبعاد بحقو.

( د) كحسب الفقرة د كعمػى الػرغـ مػف أف القائػد العسػكرم عمػى عمػـ بػأف المتسػمؿ قػد دخػؿ إلػى المنطقػة
قبؿ فترة مف الزمف ،فإنو يممؾ أف يأمر بإبعاده قبػؿ انقضػاء فتػرة  72سػاعة عمػى تسػميمو قػرار اإلبعػاد،
شريطة أف يتـ إبعاد المتسمؿ إلى البالد أك المنطقػة التػي كػاف تسػمؿ منيػا ،كأف يػتـ اإلبعػاد فػي غضػكف

 72س ػػاعة م ػػف المحظ ػػة الت ػػي يش ػػؾ فيي ػػا ض ػػابط الج ػػيش أك الش ػػرطة ب ػػأف المعن ػػي ذات ػػو ق ػػد تس ػػمؿ إل ػػى
المنطقة.
تعديل البند  :4حكم المتسمل المسمح
عاما".
 .4في البند  4مف القرار :يتـ استبداؿ السجف "مدل الحياة" بػ "عقكبة السجف لعشريف ن
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استبدال البند  :5األدلة
يتـ استبداؿ البند  5بما يمي:
ػمال إذا تكاجػد فػي المنطقػة دكف
األدلة( 5 :أ) في كؿ إجراء حسب ىذا القرار ،يػتـ اعتبػار الشػخص متس ن
كثيقة أك تصريح تشير إلى أف دخكلو إلى المنطقة تـ بشكؿ قانكني كدكف تفسير معقكؿ لذلؾ.

(ب) كطبقا ليذا البند :إف عبارة "كثيقة أك تصريح" تعني كثيقة أك تصػريح صػدر عػف قائػد قػكات جػيش
الدفاع اإلسرائيمي في ييكدا كالسامرة أك عمف ينػكب عنػو كفػؽ نصػكص القػكانيف األمنيػة أك صػادر عػف

السػػمطات المعنيػػة فػػي إس ػرائيؿ ،حسػػب قػػانكف الػػدخكؿ إلػػى إس ػرائيؿ لمعػػاـ 1952ـ ،5712 /إذ إف ىػػذا
القانكف ال زاؿ سارم المفعكؿ في إسرائيؿ بشكؿ دكرم كيتيح تكاجد شخص ما في المنطقة.
يتم استبدال البند  :6المكوث بعد انتهاء التصريح بما يمي:
تكاليف تنفي قرار اإلبعاد:
 .6يممؾ القائد العسكرم أف يطالب المتسمؿ بمصاريؼ تنفيػذ قػرار اإلبعػاد ،بمػا فػي ذلػؾ تكػاليؼ إقامتػو

رىػػف االعتقػػاؿ ،ش ػريطة أال يزيػػد المبمػػغ عػػف  7500شػػيقؿ كمػػا يحػػؽ لمقائػػد العسػػكرم مصػػادرة أم ػكاؿ
المتسمؿ لتغطية ىذه التكاليؼ.

اإلفراج بكفالة
(أ) فػػي حػػاؿ صػػدر ق ػرار إبعػػاد بحػػؽ متسػػمؿ حسػػب بنػػكد ىػػذا الق ػرار ،يحػػؽ لمقائػػد العسػػكرم أف يػػأمر
باإلفراج عف المتسمؿ بكفالة شخصػية حصػرية أك بضػـ كفيػؿ آخػر ،أك بكفالػة ماليػة يػدفعيا المتسػمؿ أك

الكفيؿ ،أك بكفالة يدفع جزء منيا ،كيتـ احتساب الجزء اآلخر كديعة.
ار بػػاإلفراج عػػف المتسػػمؿ إذا مػػا
(ب) عمػػى ال ػرغـ ممػػا كرد فػػي البنػػد (أ) ،ال يصػػدر القائػػد العسػػكرم ق ػرنا
اعتقد أنو:

 .1تعػػذر إبعػػاد المتسػػمؿ أك تػػأخره بسػػبب رفضػػو التعػػاكف بشػػكؿ كامػػؿ ،بمػػا فػػي ذلػػؾ رفضػػو العػػكدة إلػػى

الدكلة المصدر التي حضر منيا.
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 .2إذا ما كاف اإلفراج عف المتسمؿ سيمحؽ الضرر بأمف المنطقة أك بالسالمة أك الصحة العامة.
(ج) يكػػكف اإلف ػراج بالكفالػػة خاضػػعان لشػػركط يحػػددىا القائػػد العسػػكرم مػػف أجػػؿ ضػػماف مثػػكؿ المتسػػمؿ

لغػػرض إبعػػاده أك إلبعػػاده فػػي المكعػػد المقػػرر ،أك السػػتكماؿ إجػراءات أخػػرل يفرضػػيا ىػػذا القػرار أك أم
قانكف أك إجراء أمني آخر.

ار باعتقػػاؿ المتسػػمؿ إذا عمػػـ أف المتسػػمؿ الػػذم تػػـ االف ػ ارج عنػػو
(د) يحػػؽ لمقائػػد العسػػكرم أف يصػػدر ق ػرنا
بكفالة قد خرؽ ،أك عمى كشؾ أف يخرؽ ،شركط اإلفراج عنو.

(ىػ) في حاؿ خرؽ المتسمؿ شركط اإلف ارج عنو ،يحؽ لمقائد العسكرم أف:
 .1يأمر بدفع الكفالة كاممة أك بصكرة جزئية لخزينة قيادة المنطقة.
 .2مصادرة كؿ أك جزء مف الكفالة لصالح خزينة قيادة المنطقة.
إلغاء البند  :7الحصول عمى تصريح بواسطة الغش
تاريخ تنفي ه ا القرار :يدخؿ ىذا القرار حيز التنفيذ بعد مركر ستة أشير عمى التكقيع عميو.
االسذذذم :يػػتـ تسػػمية ىػػذا الق ػرار بػ ػالقرار الخػػاص بمنػػع التسػػمؿ (التع ػديؿ رقػػـ ( )2ييػػكدا كالسػػامرة) (رقػػـ
.)1( 5769 /2009 )1650

التاريخ  23تشريف أكؿ أكتكبر 2009
التوقي
المواء غادي شامني/
قائد قوات جيش الدفاع اإلسرائيمي في يهودا والسامرة

( )1أخذ ىذا األمر العسكرم مف مكقع مركز المعمكمات الكطني الفمسطيني – كفا عمي الرابط
 ،http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=9158تاريخ الدخكؿ .2014/3/4
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املصادس واملشاجع

133

المصادر والمراج
أوالً :القران الكريم

ثانياً :الكتب

 -1أحمػػد محمػػد رضػػا ،د ارسػػة النظػػاـ القػػانكف لحمايػػة المػػدنييف زمػػف الن ازعػػات المسػػمحة مػػف خػػالؿ
اتفاقيػ ػػة جنيػ ػػؼ الرابعػ ػػة لعػ ػػاـ 1949ـ كالمحمػ ػػؽ اإلضػ ػػافي األكؿ لعػ ػػاـ 1977ـ ،دار النيضػ ػػة

العربية ،القاىرة2011 ،ـ.

 -2أس ػػامة حمب ػػي ،الكض ػػع الق ػػانكني لمدين ػػة الق ػػدس كمكاطنيي ػػا الع ػػرب ،الطبع ػػة األكل ػػي ،مؤسس ػػة
الدراسات الفمسطينية ،بيركت1997 ،ـ.

 -3السيد مصطفى أبك الخير ،النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية كالقكاعد اإلجرائية كقكاعد
اإلثبات كأركاف الجرائـ الدكلية ،الطبعة األكلي ،إيتراؾ لمنشر كالتكزيع ،القاىرة2005 ،ـ.

 -4تيسػػير النابمسػػي ،االحػػتالؿ اإلس ػ ارئيمي لأل ارضػػي العربيػػة د ارسػػة لكاقػػع االحػػتالؿ اإلس ػرائيمي فػػي
ضكء القانكف الدكلي العاـ ،الطبعة الثانية ،مركػز األبحػاث ،منظمػة التحريػر الفمسػطينية ،بػدكف

سنة نشر.

 -5جيػرار كػػكنير ،المصػػطمحات القانكنيػػة ،ترجمػػة منصػػكر القاضػػي ،المؤسسػػة الجامعيػػة لمد ارسػػات
كالنشر كالتكزيع ،بيركت1998 ،ـ.

 -6حسف سعد محمد عيسػى ،الحمايػة الدكليػة لحػؽ اإلنسػاف فػي السػالمة الجسػدية ،د ارسػة مقارنػة،
الطبعة األكلى ،دار النيضة العربية ،القاىرة1999 ،ـ.

 -7خيػػرم مريكػػب ،التطػػكرات السػػممية المعاص ػرة لقضػػية فمسػػطيف فػػي ضػػكء قكاعػػد القػػانكف الػػدكلي
العاـ ،الطبعة األكلى ،دار النيضة العربية ،القاىرة2006 ،ـ.

 -8رش ػػاد الم ػػدني كزي ػػاد أب ػػك ص ػػالح ،المبع ػػدكف الفمس ػػطينيكف خ ػػالؿ االنتفاض ػػة ،منش ػػكرات رابط ػػة
الصحفييف العرب في األراضي المحتمة ،بدكف تاريخ نشر.

 -9سامح جابر البمتاجي ،حماية المدنييف في زمف الن ازعػات المسػمحة ،د ارسػة تحميميػة عػف الكضػع
في األراضي العربية المحتمة ،الطبعة األكلى ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية2007 ،ـ.

 -10سػػامح خميػػؿ الكاديػػة ،المسػػئكلية الدكليػػة عػػف جػرائـ الحػػرب اإلسػرائيمية ،الطبعػػة األكلػػي ،مركػػز
الزيتكنة لمدراسات كاالستشارات ،بيركت2009 ،ـ.

 -11سػػاىر إبػراىيـ الكليػػد ،األحكػػاـ العامػػة فػػي قػػانكف العقكبػػات الفمسػػطيني ،الجػػزء األكؿ ،الجريمػػة
كالمسئكلية الجزائية ،الطبعة الثانية ،بدكف دار نشر2011 ،ـ.

 -12س ػػمماف أب ػػك س ػػتة ،ح ػػؽ الع ػػكدة مق ػػدس كق ػػانكني كممك ػػف ،الطبع ػػة األكل ػػي ،المؤسس ػػة العربي ػػة
لمدراسات كالنشر ،عماف2001 ،ـ.
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 -13سييؿ حسيف الفتالكم ،القضاء الجنػائي الػدكلي ،الطبعػة األكلػي ،دار الثقافػة لمنشػر كالتكزيػع،
عماف2011 ،ـ.

 -14سكسػػف تمرخػػاف بكػػو ،الج ػرائـ ضػػد اإلنسػػانية فػػي ضػػكء النظػػاـ األساسػػي لممحكمػػة الجنائيػػة
الدكلية ،منشكرات الحمبي الحقكقية ،بيركت2005 ،ـ.

 -15ضارم خميؿ كباسيؿ يكسؼ ،المحكمػة الجنائيػة الدكليػة ىيمنػة القػانكف أـ قػانكف الييمنػة ،دار
المعارؼ اإلسكندرية2008 ،ـ.

 -16عػػامر الزمػػالى ،مػػدخؿ لمقػػانكف الػػدكلي اإلنسػػاني ،الطبعػػة الثانيػػة ،منشػػكرات المعيػػد العربػػي
لحقكؽ اإلنساف ،تكنس1997 ،ـ.

 -17عبػػد الج ػكاد صػػالح ،األكامػػر العسػػكرية اإلس ػرائيمية ،الجػػزء األكؿ ،الطبعػػة األكلػػي ،بػػدكف دار
نشر1986 ،ـ.

 -18عبػػد الػػرحمف أبػػك النصػػر ،اتفاقيػػة جنيػػؼ الرابعػػة لحمايػػة المػػدنييف لعػػاـ  1949كتطبيقيػػا فػػي
األراضي الفمسطينية المحتمة ،الطبعة األكلى ،بدكف دار نشر ،فمسطيف ،غزة2000 ،ـ.

 القانكف الدكلي العاـ ،الطبعة الرابعة ،مكتبة القدس ،غزة2012 ،ـ.

 -19عبػػد الػػرحمف محمػػد خمػػؼ ،الج ػرائـ ضػػد اإلنسػػانية فػػي إطػػار اختصػػاص المحكمػػة الجنائيػػة
الدكلية ،بدكف دار نشر ،القاىرة2003 ،ـ.

 -20عبد الفتػاح بيػكمي حجػازم ،المحكمػة الجنائيػة الدكليػة د ارسػة متخصصػة فػي القػانكف الجنػائي
الدكلي ،دار الكتب القانكنية ،مصر ،المحمة الكبرل2007 ،ـ.

 -21عبػد القػػادر صػابر جػرادة ،القضػاء الجنػػائي الػدكلي كالحػػرب عمػي غػزة ،المجمػد األكؿ الجريمػػة
الدكلية ،الطبعة الثانية ،عدد الرممة كالمد ،مكتبة أفاؽ ،فمسطيف ،غزة2010 ،ـ.

 -22عبد الكاحد محمد الفار ،الجرائـ الدكليػة كسػمطة العقػاب عمييػا ،دار النيضػة العربيػة ،القػاىرة،
1995ـ.

 -23عبػػد الكىػػاب المسػػيرل ،مكسػػكعة الييػػكد كالييكديػػة الصػػييكنية ،الطبعػػة األكلػػي ،دار الشػػركؽ،
القاىرة1999 ،ـ.

 -24عػػدناف أبػػك عػػامر ،السياسػػة الصػػييكنية تجػػاه مدينػػة القػػدس ،الطبعػػة األكلػػي ،مجمػػة البيػػاف،
الرياض2009 ،ـ.

 -25عركبػػة جبػػار الخزرجػػى ،القػػانكف الػػدكلي لحقػػكؽ اإلنسػػاف ،الطبعػػة الثانيػػة ،دار الثقافػػة لمنشػػر
كالتكزيع ،عماف ،األردف2012 ،ـ.

 -26عصاـ الديف بسيـ ،منظمة األمـ المتحدة دراسة نظرية لمقكاعد الػكاردة فػي الميثػاؽ كتطبيقاتيػا
العممية مف خالؿ ما تقكـ بو المنظمة مف أنشطة ،الطكبجي ،القاىرة ،بدكف سنة نشر.
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 -27عصاـ عبد الفتاح مطر ،القضاء الجنائي الدكلي مبادئو كقكاعده المكضكعية كاإلجرائيػة ،دار
الجامعة الجديدة ،القاىرة2008 ،ـ.

 -28عصػػاـ محمػػد أحم ػػد زنػػاتي ،حماي ػػة حقػػكؽ اإلنسػػاف ف ػػي إطػػار األم ػػـ المتحػػدة ،دار النيض ػػة
العربية القاىرة1998 ،ـ.

 -29عمػػي يكسػػؼ الشػػكرم ،القضػػاء الجنػػائي الػػدكلي فػػي عػػالـ متغيػػر ،الطبعػػة األكلػػي ،دار الثقافػػة
لمنشر كالتكزيع ،عماف2008 ،ـ.

 -30عم ػػر المخزكم ػػي ،الق ػػانكف ال ػػدكلي اإلنس ػػاني ف ػػي ض ػػكء المحكم ػػة الجنائي ػػة الدكلي ػػة ،الطبع ػػة
األكلي ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف2008 ،ـ.

 -31غسػ ػػاف عبػ ػػد اهلل ،المبعػ ػػدكف الفمسػ ػػطينيكف حزي ػ ػراف  ،1985 – 1967الطبعػ ػػة األكلػ ػػى ،دار
األسكار ،عكا1986 ،ـ.

 -32فتح ػػي عب ػػد النب ػػي الكحي ػػدم ،التط ػػكرات الدس ػػتكرية ف ػػي فمس ػػطيف 1995 -1917ـ ،الطبع ػػة
الثانية ،بدكف دار نشر1996 ،ـ.

 -33لن ػػدة معم ػػر يش ػػكم ،المحكم ػػة الجنائي ػػة الدكلي ػػة الدائم ػػة كاختصاص ػػاتيا ،الطبع ػػة األكل ػػي ،دار
الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف2010 ،ـ.

 -34مػػارل ىنك ػرتس كلػػكيز دكزكالػػد_بؾ ،القػػانكف الػػدكلي اإلنسػػاني العرفػػي ،المجمػػد األكؿ ،المجنػػة
الدكلية لمصميب األحمر ،القاىرة2007 ،ـ.

 -35محمػػد صػػافى يكسػػؼ ،الحمايػػة الدكليػػة لممشػػرديف قس ػريان داخػػؿ دكليػػـ ،دار النيضػػة العربيػػة،
القاىرة.2004 ،

 -36محمد عبد المنعـ عبد الغنى ،الجرائـ الدكلية دراسة في القانكف الدكلي الجنػائي ،دار الجامعػة
الجديدة ،اإلسكندرية2011 ،ـ.

 -37محمػػكد شػريؼ بسػػيكني ،الجػرائـ ضػػد اإلنسػػانية طبيعتيػػا كخصائصػػيا كالتطػػكرات التػػي لحقػػت
بأحكاميا المكضكعية كاإلجرائية ،دار اإليماف لمطباعة ،القاىرة2012 ،ـ.

 -38محم ػػكد نجي ػػب حس ػػنى ،دركس ف ػػي الق ػػانكف الجن ػػائي ال ػػدكلي ،دار النيض ػػة العربي ػػة ،الق ػػاىرة،
1960ـ.

 -39مح ػػي ال ػػديف عم ػػي عش ػػماكم ،حق ػػكؽ الم ػػدنييف تح ػػت االح ػػتالؿ الحرب ػػي م ػػع د ارس ػػة خاص ػػة
بانتياكػات إسػرائيؿ لحقػكؽ اإلنسػػاف فػي األ ارضػػي العربيػػة المحتمػة ،عػػالـ الكتػب ،القػػاىرة ،بػػدكف

سنة نشر.

 -40مفي ػػد محم ػػكد ش ػػياب ،المنظم ػػات الدكلي ػػة ،الطبع ػػة العاشػ ػرة ،دار النيض ػػة العربي ػػة ،الق ػػاىرة،
1990ـ.
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 -41م ػػكريس نخمػػػة كآخػ ػػركف ،الق ػػامكس القػ ػػانكني الثالثػػػي ،منش ػػكرات الحمبػػػي القانكنيػػػة ،بيػ ػػركت،
2002ـ.

 -42مكسػي القدسػي الػدكيؾ ،القػدس كالقػانكف الػدكلي ،د ارسػة لممركػز القػانكني لممدينػة كلالنتياكػات
اإلسرائيمية لحقكؽ اإلنساف فييا ،منشأة المعارؼ ،اإلسكندرية2002 ،ـ.

 المسػػتكطنات اإلس ػرائيمية فػػي األ ارض ػي العربيػػة المحتمػػة كقكاعػػد القػػانكف الػػدكلي المعاصػػر،
الطبعة الثانية ،دار الفكر ،القدس2011 ،ـ.

 -43ناصر الريس ،المستكطنات اإلسرائيمية في ضكء القانكف الدكلي اإلنساني ،مؤسسة الحؽ ،راـ
اهلل1999 ،ـ.

 -44نبيػػؿ أحمػػد حممػػي ،جريمػػة إبػػادة الجػػنس البشػػرل فػػي القػػانكف الػػدكلي العػػاـ ،منشػػأة المعػػارؼ،
اإلسكندرية ،بدكف سنة نشر.

 -45نجػػاة أحمػػد إب ػراىيـ ،المسػػؤكلية الدكليػػة عػػف انتياكػػات قكاعػػد القػػانكف الػػدكلي اإلنسػػاني ،دار
المعارؼ ،اإلسكندرية2009 ،ـ.

 -46ن ػكاؼ الػػزكر ،اليكلكككسػػت الفمسػػطيني المفتػػكح ،الطبعػػة األكلػػي ،مطػػابع الدسػػتكر التجاريػػة،
األردف2011 ،ـ.

 -47نكر الديف مصالحة ،مفيػكـ الترانسػفير فػي الفكػر كالتخطػيط الصػييكنييف (،)1948– 1882
الطبعة األكلي ،مؤسسة الدراسات الفمسطينية ،بيركت1992 ،ـ.

 إسػرائيؿ كسياسػة النفػي الصػييكنية كالالجئػػكف الفمسػطينييف ،ترجمػة عػزت الغػزاكم ،المركػػز
الفمسطيني لمدراسات اإلسرائيمية ،مؤسسة األياـ ،راـ اهلل2003 ،ـ.

 -48كليـ نجيػب جػكرج نصػار ،مفيػكـ الجػرائـ ضػد اإلنسػانية فػي القػانكف الػدكلي ،الطبعػة األكلػي،
مركز دراسات الكحدة العربية ،بيركت2008 ،ـ.
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ثالثاً :الرسائل

 -1عب ػػد الكػ ػريـ كام ػػؿ ن ػػايؼ ش ػػبير ،القكاع ػػد المنظم ػػة لإلبع ػػاد ف ػػي الق ػػانكف ال ػػدكلي ( د ارس ػػة حال ػػة

التطبيػ ػػؽ اإلس ػ ػرائيمي عمػ ػػي األ ارضػ ػػي الفمسػ ػػطينية ) رسػ ػػالة دكتػ ػػكراه ،جامعػ ػػة جكبػ ػػا ،السػ ػػكداف،

2003ـ.

 -2فػارس رجػػب مصػػطفي الكيالنػػي ،أثػر االعتػراؼ بالدكلػػة الفمسػػطينية عمػي مسػػئكلية إسػرائيؿ عػػف
جرائميا بحؽ الشعب الفمسطيني ،رسالة ماجستير ،جامعة األزىر ،غزة2013 ،ـ.

 -3كليػػد بػػف شػػعيرة ،الترحيػػؿ كاإلبعػػاد القسػػرم لممػػدنييف فػػي ضػػكء القػػانكف الػػدكلي اإلنسػػاني ،رسػػالة
ماجستير ،جامعة الحاج لخضر – باتنة ،الجزائر2009 ،ـ.
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رابعاً :المجالت
 -1رشػػاد السػػيد ،اإلبعػػاد كالترحيػػؿ القسػػرم لممػػدنييف فػػي ضػػكء القػػانكف الػػدكلي اإلنسػػاني ،المجمػػة
المصرية لمقانكف الدكلي ،المجمد 1995 ،51ـ.

 -2صػػالح الػػديف عػػامر ،المسػػتكطنات فػػي األ ارضػػي المحتمػػة فػػي ضػػكء القػػانكف الػػدكلي المعاصػػر،
المجمة المصرية لمقانكف الدكلي ،المجمد  ،35القاىرة1979 ،ـ.

 -3عب ػ ػػد ال ػ ػػرحمف أب ػ ػػك النص ػ ػػر ،الطبيع ػ ػػة القانكني ػ ػػة لممعاى ػ ػػدات الدكلي ػ ػػة كأثرى ػ ػػا عم ػ ػػي االتفاقي ػ ػػات
الفمسطينية ،مجمة مجامعة األزىر بغزة ،المجمد  ،10العدد 2008 ،2ـ.
خامساً :األبحاث والدراسات
 -1أنجػيال جػاؼ ،كىػػـ مػف الشػرعية ،تحميػػؿ قػانكني إلبعػاد إسػرائيؿ الجمػاعي لمفمسػطينييف فػػي 17
كانكف أكؿ 1992ـ ،نشرة غير دكرية ،مؤسسة الحؽ ،راـ اهلل1993 ،ـ.

 -2شعكاف جباريف ،النقؿ القسرم أك التيجير القسرم لمسكاف في األراضي الفمسػطينية المحتمػة فػي

ض ػػكء القػ ػػانكف ال ػػدكلي ،معيػػػد إب ػ ػراىيـ أب ػػك لغػػػد لمد ارسػ ػػات الدكلي ػػة ،جامع ػػة بيرزيػػػت ،راـ اهلل،
فمسطيف2011 ،ـ.

 -3عبػػد اهلل مكسػػي أبػػك عيػػد ،األمػػر العسػػكرم  1650كسياسػػة تيجيػػر الفمسػػطينييف ،معيػػد إبػراىيـ
أبك لغد لمدراسات الدكلية ،جامعة بيرزيت ،راـ اهلل ،فمسطيف2011 ،ـ.

 -4محم ػػكد أب ػػك ص ػػكم ،مش ػػركعية اإلبع ػػاد القس ػػرم لمس ػػكاف المقدس ػػييف فػ ػي ظ ػػؿ الق ػػانكف ال ػػدكلي

اإلنساني( قضية النكاب المقدسييف) ،معيػد إبػراىيـ أبػك لغػد لمد ارسػات الدكليػة ،جامعػة بيرزيػت،
راـ اهلل ،فمسطيف2011 ،ـ.

 -5مرك ػػز التخط ػػيط الفمس ػػطيني ،المبع ػػدكف كسياس ػػة اإلبع ػػاد اإلسػ ػرائيمية ،سمس ػػمة د ارس ػػات رق ػػـ ،1
نيساف .1993

 -6مركز الميزاف لحقكؽ اإلنساف" ،النازحكف" المشردكف داخميا في القانكف الدكلي اإلنساني ،غزة،
2010ـ.

 -7مؤسسة الحؽ ،الترحيؿ كالنقؿ القسرم كجرائـ دكلية ،تحميؿ قانكني لألكامر العسكرية
اإلسرائيمية ( ، ،)1650-1649راـ اهلل ،فمسطيف.2010 ،

 -8نادية أبك زاىر ،السياسة اإلسرائيمية اتجاه إبعاد الفمسطينييف ،كرقة عمؿ مقدمة إلى مؤتمر
اإلبعاد مف سياسة التطيير الجامعي إلى التيجير الفردم ،جامعة النجاح الكطنية2013 ،ـ.
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سادساً :االتفاقيات الدولية
 -1اتفاقية الىام الخاصة باحتراـ قكانيف كأعراؼ الحرب البرية المؤرخة في  18أكتكبر 1907ـ.
 -2ميثاؽ األمـ المتحدة لعاـ 1945ـ.

 -3اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف لعاـ 1948ـ.
 -4اتفاقية جنيؼ الرابعة لعاـ 1949ـ.

 -5العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية لعاـ 1966ـ.
 -6اتفاقية فينا لقانكف المعاىدات لعاـ 1969ـ.

 -7البركتككػ ػػكؿ اإلضػ ػػافي األكؿ لعػ ػػاـ 1977ـ الممحػ ػػؽ باتفاقيػ ػػات جنيػ ػػؼ األربعػ ػػة لعػ ػػاـ 1949ـ
كالمتعمؽ بالنزاعات المسمحة الدكلية.

 -8البركتكك ػػكؿ اإلض ػػافي الث ػػاني لع ػػاـ 1977ـ الممح ػػؽ باتفاقي ػػات جني ػػؼ األربع ػػة لع ػػاـ 1949ـ
كالمتعمؽ بالنزاعات المسمحة غير الدكلية.

 -9االتفاقية الفمسطينية اإلسرائيمية المرحمية حكؿ الضفة الغربية كقطػاع غػزة ،كاشػنطف 28 ،أيمػكؿ
1995ـ.

 -10النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية الدائمة لسنة 1998ـ.
سابعاً :القوانين والوثائق
 -1نظاـ الدفاع ( الطكارئ ) لعاـ 1945ـ.
 -2دستكر المممكة األردنية لعاـ 1952ـ.

 -3مجمكعػػة الق ػكانيف الفمسػػطينية ،الجػػزء السػػابع كالعشػػركف ،الدسػػتكر " الم ارسػػيـ كاألنظمػػة " إعػػداد
كتجميع مازف سيسالـ كآخركف بدكف سنة نشر1985 ،ـ.

 -4مؤسسة الدراسات الفمسطينية ،ق اررات األمـ المتحدة بشأف فمسطيف كالصراع العربي اإلسرائيمي،
المجمد ( .)5-4-3-2-1

ثامناً :المقابالت الشخصية

أجرىا الباحث مع كفاح العارضة أحد مبعػدم صػفقة التبػادؿ المبرمػة بػيف حركػة حمػاس
 -1مقابمة ا
كحككمة إسرائيؿ ،يكـ األربعاء المكافؽ  ،2014/2/19الساعة السادسة كالنصؼ مساء.

أجرىػا الباحػث مػع الػدكتكر سػاىر إبػراىيـ شػكرم الكليػد أسػتاذ القػانكف الجنػائي المسػاعد
 -2مقابمػة ا
في جامعة األزىر ،غزة ،يكـ األحد المكافؽ  ،2014/1/26الحادية عشر صباحا.

أجرىا الباحث مع فيمػي محمػد صػالح كنعػاف أحػد مبعػدم كنيسػة الميػد إلػى قطػاع غػزة
 -3مقابمة ا
يكـ الثالثاء المكافؽ  2014/2/18ـ ،الساعة الحادية عشرة كالنصؼ.
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تاسعاً :المواق اإللكترونية

 -1تطييػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر عرقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي لممسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمميف فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي جميكريػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة أفريقيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا الكسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػطي عم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػى ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرابط،
http://www.aljazeera.net/news/pages/a3b645fd-4986-46a3-9b51 ،238acbabf1adتاريخ الدخكؿ 2014 / 3 /16ـ.
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