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مقدمة

نناااقي فااي ه ا المقاربااة القانونيااة أهااأل األحااداث التااي ماارت ب ااا األ ارضااي الفلسااطينية المحتلااة خااالل العقاادين

األخيرين .أحداث هائلة حصلت تداخلت في ا األمور بشكل كبير ،اختلط في ا السياسي بالقانوني ،اختلطت في ا المبااد

بالمصالح ،وبتنا نحتاج لمقاربة قانونية تحسأل الجدل المحتدأل .احتكأل الشعب الفلسطيني لصناديق االقتراع ،وفازت حركاة
حماس باالنتخابات ،لأل تكن النتيجة توافق مصالح الكثير من الفاعلين الدوليين واإلقليميين والمحليين .أعقاب نتيجاة ها

االنتخابات اشتباكات مسلحة ،وتعطلت على إثرها الحياة السياسية والدستورية الفلساطينية ،ثاأل فارص حصاار محكاأل علاى
قطاع غزة ،تجاوز كل المباد القانونية والقيأل األخالقية.

تع اارص قط اااع غا ازة لحص ااار سياس ااي واقتص ااادي وعس ااكري خ ااانق كان اات ل ااه ث ااار إنس ااانية س اايئة ج اادا ،اس ااتمر

الحصااار لعقااد ماان الاازمن وال ي ازال .تعاارص قطاااع غ ازة لعاادة حااروب واسااعة النطاااق حصاادت الف الضااحايا بااين ش ا يد

ومعوق ،فضال عن النتائج المدمرة في البنى التحتية وسواها ،كانت ت دف جميع ا لضرب الروح المعنوية للشعب
وجريح
َ
الفلسطيني مان خاالل كسار شاوكة مقاومتاه ،وفصال الضافة وهموم اا عان قطااع غازة وهموماه ،يواشاغال الفلساطينيين عان
القدس.
نحاول في ه المقاربة مناقشة كل ه التطورات في المحاور الثالث اآلتية:
األول :الرأي القانوني من االنتخابات الفلسطينية ال سيما انتخابات عاأل ،6002
الثاني :يناقي المقاربة القانونية لألحداث المسلحة عاأل ،6002
والثالث :يتناول حصار قطاع غزة ورأي القانون الدولي اإلنساني حياله.
لااأل يكاان الاربط بااين ها المحاااور؛ االنتخابااات الفلسااطينية والتطااورات المساالحة عاااأل  6002وحصااار قطاااع غ ازة

عبثااا .فكاال المحاااور مرتبطااة فيمااا بين ااا ارتباطااا جاادليا ،س اواء علااى المسااتول المحلااي الفلسااطيني أأل اإلقليمااي أأل الاادولي،
وسواء على المستول السياسي أأل القانوني .ه ا الربط سوف يظ ر بصورة واضحة من خالل العرص.

تاايتي ها المقاربااة القانونيااة للموضااوعات المطروحااة ،محاولااة جااادة لاجابااة عاان التسااا الت بلغااة قانونيااة ،إيمانااا

ماان الباحااث بااين القااانون الاادولي وأحكامااه اآلم ارة ال ازلاات هااي المعيااار األساااس ال ا ي يجااب أن يضاابط الساالو الاادولي

واإلقليمااي والمحلااي تجااا أي تطااور كااان؛ وأن حااق الشااعب الفلسااطيني تقرياار مصااير ماان الحقااوق غياار القابلااة للتصاارف
بصرف النظر عن محاوالت التمييع التي تجري بشكل من جي هنا وهنا .
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المحور األول
االنتخابات الفلسطينية عام  ،6002مقاربة قانونية
شكلت عملية االنتخابات التي جرت في عاأل  6002وعااأل  6002حادثا م ماا فاي األ ارضاي الفلساطينية المحتلاة

عااأل  ،1622حياث أثاارت االنتخاباات ساواء كانات بلدياة أأل رئاساية أأل تشاريعية جادال قانونياا وسياسايا كبيا ار علاى الساااحة
المحلية الفلسطينية وعلى الساحة الدولية .وانقسأل الفلسطينيون بين رأيين :رأي معارص أساسا إلجراء االنتخابات في ظل
االحتالل وتحت ظالل اتفاقية أوسلو ،ورأي خر ي يد المشاركة في االنتخابات كآلية لبناء الدولة الفلسطينية .وشكل فوز

حركة حماس في االنتخاباات البلدياة والتشاريعية عااأل  6002صادمة كبيارة لسالطات االحاتالل والماراقبين علاى حاد ساواء.
ومااع ممارسااة التجربااة الديموقراطيااة فااي األ ارضااي الفلسااطينية المحتلااة عاااأل  ،1622وفااوز قااول غياار مرغااوب في ااا لاادل

االحتالل والواليات المتحدة واالتحاد األوروبي ،فقد بات العاالأل مجبا ار علاى اإلجاباة عان أسائلة متعلقاة بمادل جدياة الادول
الغربية في نشر ثقافة حقوق اإلنسان ومباد الديموقراطية .ك ل أثار النازاع المسالح باين حركاة فاتح وحركاة حمااس فاي

حزيران  6002أسئلة قانونية كثيرة تتعلق بالتكييف القانوني ل

األحداث ،ساواء لج اة األحاداث با ات ا أو لج اة النتاائج

المترتبة علي ا ،وخصوصا تشكيل سلطتين :واحدة في الضفة الغربية ،وأخرل في قطاع غزة.

الفرع األول :تجربة االنتخابات البلدية والنيابية في األراضي الفلسطينية المحتلة

نناقي من خالل ه النقطة واقع اإلدارة المحلية في ظل االحتالل اإلسرائيلي قبل اتفاق أوسلو عاأل  ،1663ثاأل

نناقي اإلدارة المحلية في ظل اتفاق أوسلو ،ثأل نناقي القانون االنتخابي الفلسطيني الحالي.
 .1واقع اإلدارة المحلية في ظل االحتالل اإلسرائيلي قبل اتفاق أوسلو

حتااى بدايااة االحااتالل اإلس ارائيلي عاااأل  ،1622كاناات الق اوانين السااارية التااي تاانظأل عماال المجااالس المحليااة فااي
الضفة الغربية هي قانون البلديات رقأل  66لعاأل  1622وقانون المجالس القروية رقأل  2لعاأل  .1624أما في قطاع غزة،
فكان القانون االنتدابي رقأل  1لعاأل  1634بشين البلديات والقانون رقأل  63بشين إدارة القرل في قطاع غازة التاي أرجريات

علي ا تعديالت في ع د اإلدارة المصرية هي المنظمة لعمل المجالس في القطاع.
كان أول اإلجراءات التاي أرعلنات بحاق المجاالس المحلياة ،إصادار األمار العساكري رقاأل  00بتااري 1622/0/6
بتحديد صالحيات المجالس المحلية الفلسطينية وتجميد االنتخابات التي كانات قاد اساتحقت فاي حيناه ،ماا يخاالف اتفاقياة
4

جنيااف الرابعااة التااي تاادعو ساالطات االحااتالل إلااى عاادأل تغيياار وضااع المس ا ولين العااامين أو القضاااة فااي األرص المحتلااة

(الم ااادة )24؛ وبع اادها توال اات األوام اار العس ااكرية بتع ااديل قا اوانين البل ااديات والمج ااالس القروي ااة باإلض ااافة والحا ا ف يواحال ااة
الصالحيات؛ ومن تل األوامر.1224 ،223 ،424،232 ،412 ،364 ،316،331 ،632 ،164 :

قااررت إدارة االحااتالل إج اراء االنتخابااات فااي عااامي  1626و 1622ل اادفين ،يتمثاال أول مااا فااي إضاافاء طااابع

شاارعي ووجااه ديمااوقراطي لالحااتالل ،وثاني مااا دعااأل مرشااحين ال يحملااون توج ااات معاديااة لالحااتالل ،ويمكاان ماان خالل ااأل

إدارة الشااين الفلسااطيني الااداخلي بيساار ،ويشااكلون تاادريجيا واج ااة بديلااة لمنظمااة التحرياار الفلسااطينية لتمثياال الفلسااطينيين

الخاضااعين لالحااتالل .ولكاان جاااءت انتخابااات  1626بخااالف توقعااات ساالطة االحااتالل ،فقااد أفضاات إلااى فااوز مرشااحين
محسوبين على الخط الوطني الرافص إلجراءات االحتالل ،وك ل جاء تكارار التجرباة االنتخابياة عااأل  ،1622فلاأل تخادأل

نتيجت ا األهداف اإلسرائيلية أيضا ،حيث فازت شخصيات قريبة من منظمة التحرير ،األمر ال ي دفاع سالطات االحاتالل
إلااى التضااييق علااى أعضاااء المجلااس ونفااي بعض ا أل ،واغتيااال الاابعص اآلخاار ،وصاوال إلااى إلغاااء نتااائج االنتخابااات عاااأل

 ،1606واستحداث اإلدارة المدنية .وفي عاأل  ،1602رعيِّن ر ساء بلديات ولجان محلية لأل تتجاوز صالحيات أل الخدمات
األساسية للسكان ،و ل بإلحاق كامل ل

.21622

البلاديات لسالطات االحاتالل وسياسات ا فاي األ ارضاي الفلساطينية المحتلاة عااأل

من الواضح أن سلطات االحتالل تعاطت مع عملية إجراء االنتخابات بماا يترتاب علي اا مان نتاائج تخادأل سياساة

االحتالل .وسلو االحتالل في مرحلة ما قبل أوسلو كان يتركز علاى إضاعاف منظماة التحريار الفلساطينية والعمال علاى

إيجاااد بااديل سياسااي خاار إن أمكاان؛ لكا اان القيااادات البلدياة وجاادت نفسا ا ملزمااة بمواج ااة سياسااة االحااتالل واالن مااا فااي
الشين السياسي والخدماتي على حد سواء ،ما جعل االحتالل يلغي ه االنتخابات ،ويوجد ما يعرف باإلدارة المدنية.

 .6اتفاقية أوسلو ( )1991واالنتخابات
اأدت اتفاقي ااة أوس االو دو ار كبيا ا ار ف ااي إع ااادة رس ااأل مع ااالأل النظ اااأل
السياسااي الفلسااطيني الجديااد ،خصوصااا مااا يتعلااق بعمليااة االنتخابااات
الرئاسااية والتش اريعية ،ومااا ترتااب علي ااا ماان تكااوين الساالطة الفلسااطينية

وأركان ا اإلدارية والسياسية.

أن المفروص أن تتقارر الصاالحيات السياساية واإلدارياة
ومع ا
1
2

مجموعة من الم لفين ،أوراق عمل ورشة عمل ال يئات المحلية المنتخبة ،منشورات و ازرة الحكأل المحلي ،راأل اهلل ،6010 ،ص .41

وسيأل أبو فاشة ،النساء في المجالس وال يئات المحلية واقع واحتياجات ،جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية ،راأل اهلل ،6006 ،ص .12

5

فااي االتفاقيااة بوضااوح بالنساابة إلااى الساالطة الفلسااطينية ،وأن تكااون ه ا الصااالحيات سياسااية ،تتصاال بااالحكأل ال باااإلدارة

فحسب ،إال أن نصوص اتفاقية أوسلو وملحقات ا جاءت بخالف ما هو متوقع .فمان المقارر فق اا أن الحكاأل الا اتي ال باد

من أن يضع دستو ار لألقاليأل ،وسلطات تشاريعية وقضاائية وتنفي ياة ات صاالحيات كاملاة تقررهاا األطاراف المعنياة ،يوا ا
كان وضع معيار عاأل ب ا الصدد من المسائل الصعبة ،إال أنه ال باد مان م ارعااة الطاابع الادولي لاقلايأل الخاضاع للحكاأل
ال اتي ،وتحديد عالقته بالدولة المشرفة على اإلقليأل ،بما ال ي ثر على ه ا الطابع الدولي ،ومن ثأل يجب أن تكون هنا

صااالحيات تش اريعية وتنفي يااة وقضااائية واضااحة لساالطة الحكااأل الا اتي ،بحيااث يقتصاار دور الدولااة المش ارفة علااى التمثياال
السياسي لاقليأل مع الدولة األخرل ،في نطاق االحاتالل الحرباي حتاى ال تنتقال السايادة إلي اا ،وحتاى يقتصار دورهاا علاى

الم مات اإلدارية التي يضع ا على عاتق ا قانون االحتالل الحربي.3

نص إعالن المباد في مادته الثالثة على ما ييتي:4
ا
أ -من أجل أن يتمكن الشعب الفلسطيني فاي الضافة الغربياة وقطااع غازة ،مان حكاأل نفساه وفقاا لمبااد الديموقراطياة،
سااتجري انتخابااات رئاسااية سياسااية عامااة ومباش ارة وح ارة للمجلااس تحاات إش اراف متفااق عليااه ،ومراقبااة دوليااة متفااق

علي ا ،في حين تقوأل الشرطة الفلسطينية بتيمين النظاأل العاأل.

ب -ساايتأل عقااد اتفاااق حااول الصاايغة المحااددة لالنتخابااات وشااروط ا وفقااا للبروتوكااول المرفااق كملحااق  1ب اادف إجاراء
حيز التنفي .
االنتخابات في مدة ال تتجاوز تسعة أش ر من دخول إعالن المباد ه ا ا
ج -ه االنتخابات ستشكل خطوة تم يدية انتقالية هامة نحو تحقيق الحقاوق المشاروعة للشاعب الفلساطيني ومتطلباتاه
العادلة.

إن هدف المفاوضات اإلسرائيلية الفلسطينية ضمن عملية السالأل الحالية في الشرق األوساط ،هاو مان باين أهاداف
أخرل ،إقامة سلطة اتية انتقالية فلسطينية ،ثأل مجلس منتخب (المجلس التشريعي) للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية

وقطاع غزة ،لفترة انتقالية ال تتجاوز خمس سنوات ،وت دي إلى تسوية دائمة تقوأل على أساس قراري مجلس األمان 646

و .330من المف وأل أن الترتيبات االنتقالية هي جزء ال يتج أز من عملية السالأل بمجمل ا ،وأن المفاوضات بشاين الوضاع

الدائأل ست دي إلى تطبيق قراري مجلس األمن  646و.5330

من الواضح أن ه ا هو السقف ال ي يسمح به االحتالل اإلسرائيلي ،أي انتخابات رئاسية وتشريعية ت سس لسلطة

تسعى إلى تحقيق الحلأل الفلسطيني ضمن أراضي الضفة الغربياة وقطااع غازة فقاط ،ال األ ارضاي المحتلاة عااأل  1640أو
3
4
5

S.E.M. Sadek, the balance point between the local Autonomy and National control, 1971, p, 302

النص الكامل إلعاالن المباد الفلسطيني-اإلسرائيلاي ،مجلة السياساة الفلسطينياة( 1،6 ،شتاء وربيع  )1664ص .600-600
المادة األولى إلعالن المباد الفلسطيني – اإلسرائيلي ،مرجع سابق.
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الق اررات الدولية المتصلة ب ا ،وال سيما القرار  ،164وال حتاى قارار التقسايأل رقاأل  .101ومان الواضاح أن اتفاقياات الساالأل
الفلسطينية اإلسرائيلية تناولت قضية االنتخابات في أكثر من مكان.

تكوناات الساالطة الوطنيااة الفلسااطينية بموجااب اتفاااق أوساالو ال ا ي وقعتااه إس ارائيل ومنظمااة التحرياار الفلسااطينية س انة
ا
6
 ،1663لتكااون أداة م قتااة للحكااأل ال ا اتي للفلسااطينيين القاااطنين فااي الضاافة الغربيااة وقطاااع غ ازة  .وفااي 1663/10/16
صاادر قارار عاان المجلااس المركاازي الفلسااطيني يقضااي بتشااكيل الساالطة الوطنيااة خااالل دورة انعقاااد فااي تااونس ،وجاااء فااي

القرار ما ييتي:

أوال :تكلف اللجنة التنفي ية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتشكيل مجلس السلطة الوطنية الفلسطينية في المرحلة االنتقالية
من عدد من أعضاء اللجنة التنفي ية ،وعدد من شخصيات الداخل والخارج.

ثانيا :يكا ااون ياسا اار عرف ا ااات رئا اايس اللجن ا ااة التنفي يا ااة لمنظم ا ااة التحريا اار الفلس ا ااطينية ،رئيسا ااا لمجل ا ااس السا االطة الوطني ا ااة
الفلسطينية.7

أجرل الفلسطينيون انتخابات أل العامة في  ،1662/1/60وأصبحت الم سسة التشريعية تعارف باالمجلس التشاريعي

الفلسااطيني ،فيمااا أصاابحت الساالطة التنفي يااة تعاارف بمجلااس الااوزراء أو الحكومااة .وهكا ا تشااكلت الساالطة الفلسااطينية ماان
المجلس التشريعي ورئاسة السلطة ،والمجلس الوزاري ،والسلطة القضائية والو ازرات والم سسات العامة األخرل.
وحااددت االتفاقيااات التااي روقِّعاات مااع إس ارائيل ،ابتااداء باتفاااق القاااهرة فااي أيااار  ،1664البنيااة والصااالحيات األوليااة
للساالطة الفلسااطينية ،باإلضااافة إلااى مجاااالت المسا ولية الوظيفيااة التااي كااان سااينقل ا علااى الفااور إلااى ها الساالطة الحكااأل

العسااكري اإلسارائيلي فااي الضاافة الغربيااة وقطاااع غازة .أمااا اتفاقيااة طابااا التااي يطلااق علي ااا اسااأل أوساالو( ،8)6المبرمااة بااين
منظم ااة التحري اار يواسا ارائيل ،والموقع ااة ف ااي واش اانطن ف ااي  ،1662/6/60فق ااد دع اات إل ااى إقام ااة مجل ااس فلس ااطيني يت ااولى

المس وليات التي سبق أن رنقلت إلى السلطة الفلسطينية ،إضافة إلى مس وليات جديدة تر َنقل من الحكأل العسكري إلي ا.9

6

محمد عبد العاطي ،السلطة الوطنية الفلسطينية ،موقع الجزيرة نت ،6004/10/3 ،انظر:

7

د .محسن صالح (محر ار) المجلس التشريعي الفلسطيني في الضفة الغربياة وقطااع غازة ،6010 -1662 ،تقريار معلوماات ( ،)14مركاز الزيتوناة

8

جردة األياأل ،راأل اهلل.6006/11/16 ،

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/fac2ac0d-fa3e-4c87-ae8b-1f7a52443bd9

9

للدراسات واالستشارات ،بيروت ،6010 ،ص .12

يزيا ا ااد صا ا اااي وخليا ا اال شا ا ااقاقي ،تقويا ا ااة م سسا ا ااات السا ا االطة الفلسا ا ااطين ية ،موقا ا ااع المركا ا ااز الفلسا ا ااطيني للبحا ا ااوث السياسا ا ااية والمسا ا ااحية ،انظا ا اار:

http://www.pcpsr.org/arabic/cfr/full1.html

7

ومنحت االتفاقية المرحلية المجلس التشريعي صالحية إصدار تشاريعات أولياة تتعلاق بكافاة المجااالت الخدماتياة

للسااكان ،يسااتثنى من ااا تل ا التااي لااأل تنقاال إلااى الساالطة الفلسااطينية .وحظاارت االتفاقيااة علااى المجلااس التش اريعي إصاادار
تش اريعات ال تتفااق مااع بنااود االتفاقيااات الفلسااطينية – اإلس ارائيلية المختلفااة أو تلغااي الق اوانين واألواماار العسااكرية السااارية

المفعول.10

يواثاار إنشاااء م سسااات الساالطة الفلسااطينية فااي الضاافة الغربيااة وقطاااع غ ازة ساانة  ،1664وماان ضاامن ا المجلااس
التش اريعي ،باارزت علااى السااطح إشااكالية العالقااة بااين منظمااة التحرياار ممثلااة بم سسااات ا التش اريعية ،كااالمجلس الااوطني،
والمجلااس المركاازي ،وبااين المجلااس التش اريعي الفلسااطيني .وعلااى الاارغأل ماان أن منظمااة التحرياار الفلسااطينية تر َعا ااد حاضاانة
الس االطة الفلس ااطينية ،إال أن الض ااعف التمثيل ااي الا ا ي لح ااق بم سس ااات المنظم ااة بع ااد جمل ااة م اان االنتكاس ااات السياس ااية،

وخصوصااا بعااد م ا تمر مدريااد للسااالأل عاااأل  ،1661واتفاقيااة أوساالو عاااأل  1663وتااداعيات ا ،فضااال عاان بااروز تنظيمااات
جدياادة ل ااا تمثيل ااا الشااعبي ودورهااا فااي الساااحة الفلسااطينية ،ماان دون أن يكااون ل ااا تمثياال فااي المنظمااة ،كحركااة حماااس

والج اد اإلسالمي .كل ه ا جعل دور المنظمة م مشا وأثار كثي ار في شرعيت ا في الساحة الفلسطينية.11
 .1قانون االنتخاب الفلسطيني والنتائج المترتبة عليه

نصت المادة الثالثة من وثيقة إعالن المباد بشين الحكأل ال اتي الم قت (أوسلوا  )1لسنة  1663على أنه من
ا
أجاال أن يااتمكن الشااعب الفلسااطيني فااي الضاافة الغربيااة وقطاااع غ ازة ماان حكااأل نفسااه وفقااا لمباااد ديموقراطيااة ،سااتجري
انتخابات سياسية عامة ومباشرة وحرة للمجلس الفلساطيني ...ها االنتخاباات ستشاكل خطاوة تم يدياة انتقالياة هاماة نحاو

تحقيااق الحقااوق المشااروعة للشااعب الفلسااطيني ومتطلباتااه العادلااة  .12وتقااوأل لجنااة االنتخابااات المركزيااة الفلسااطينية ،التااي

تعتماد قااانون االنتخاباات الفلسااطيني والمعااايير الدولياة أساسااا لنظام اا الااداخلي ،بالتحضااير لالنتخاباات واإلشاراف علي ااا،
حيث تنبع استقاللية لجنة االنتخابات المركزية من قانون االنتخابات ال ي يانص علاى أن اا هيئاة ات شخصاية اعتبارياة

تتمتع باستقالل مالي يواداري.13

جاارت االنتخابااات التش اريعية ساانة  1662علااى أساااس نظاااأل األغلبيااة البساايطة؛ فقااد تبنااى قااانون رقااأل  13لساانة

يعد أحد أوجاه نظااأل األغلبياة التعددياة (األغلبياة البسايطة ،األغلبياة المطلقاة).
 1662بشين االنتخابات ه ا النظاأل ال ي ا
وبموجب ه ا القانون قرسِّمت الضفة الغربية وقطااع غازة إلاى  12دائارة انتخابياة .ويتايح نظااأل األغلبياة للناخاب الحاق فاي
10

يزيد صاي  ،وخليل شقاقي ،مرجع سابق.

11

د .محسن صالح (محر ار) ،المجلاس التشاريعي الفلساطيني فاي الضافة الغربياة وقطااع غازة ،6010 -1662 ،تقريار معلوماات ( ،)14مركاز الزيتوناة

12

يزيد صاي  ،وخليل شقاقي ،مرجع سابق.

13

للدراسات واالستشارات ،بيروت ،6010 ،ص .13

موقع لجنة االنتخابات المركزية ،فلسطين ،انظرhttp://www.elections.ps :

8

ألي
التصويت لعدد من المرشحين يساوي عدد المقاعد النيابية المخصصة لدائرته االنتخابية ،حيث يسمح له بالتصويت ا
مرشااح ي ا ار مناساابا ،ويفااوز المرشااحون ال ا ين يحصاالون علااى أعلااى األص اوات بالمقاعااد النيابيااة المخصصااة لكاال دائ ارة
انتخابيااة ،وعلااى ها ا ال يعطااي ها ا النظاااأل أهميااة كبيارة لعاادد األصاوات التااي يحصاال علي ااا المرشااح الفااائز ،ساواء كاناات

كثيرة أو ضئيلة.14

وفيما يتعلق باالنتخابات في القدس ،فقد قرسِّمت دائرة القدس إلى منطقتين :شرق القدس وضواحي القدس .وجااء

في بنود المادة  2من الملحق الثاني من اتفاقية المرحلة االنتقالية لسنة  ،1662أن االقتراع في شرق القدس سايكون فاي
مكاتب بريد تتبع سلطة البريد اإلسارائيلية ،وعاددها خمساة مكاتاب (تضاأل  11محطاة اقتاراع) ،وعلاى بااقي المقدسايين فاي

شرق القدس االقتراع في مراكز اقتراع تقاأل في منطقة ضواحي القدس.15

وما ِّاددت ه ا الفت ارة نتيجااة لتمديااد المرحلااة االنتقاليااة ،حسااب
وفااي  1666/2/4انت اات واليااة المجلااس التش اريعي ،ر
اتفاقات منظمة التحرير الفلسطينية إلى أيلول .166000
وقاطعت كل من حركة حماس وحركة الج اد اإلسالمي والجب ة الشعبية لتحرير فلسطين والجب ة الديموقراطياة،
وحاازب التحرياار ه ا االنتخابااات ألسااباب مختلفااة ،أبرزهااا الموقااف ماان اتفاااق أوساالو ،وانعكاسااات نصوصااه علااى دور

المجلس وصالحياته ،وتيثير في مستقبل العمل الوطني .وكان موقاف حركاة الج ااد اإلساالمي أكثار وضاوحا مان قضاية

المشاااركة فااي االنتخابااات بااين مختلااف فصااائل المعارضااة ،إ اتخا ت قرارهااا بمقاطعااة االنتخابااات ترشاايحا وتصااويتا من ا

حد تحريأل المشاركة.17
اللحظة األولى ،و هبت إلى ا

توجه ما يزيد على مليون وثالثة عشر ألف فلسطيني لادالء بيصوات أل الختياار  00مرشاحا للمجلاس التشاريعي

الفلسطيني من بين  222مرشحا ،بين أل  66امرأة .رشحت حركة فتح  22مرشحا ،وحزب الشعب  62مرشحا ،أما حزب
فدا فقد رشح  11مرشحا ،والتكتل الوطني الديموقراطي خمسة مرشحين ،وترشح ما يزيد على  200مرشح مستقل.18

14

موقع لجنة االنتخابات المركزية ،مرجع سابق.

16

محمد عبد العاطي ،السلطة الوطنية الفلسطينية ،مرجع سابق.

15

مرجع سابق.

17

ج اد عودة ،المجلس التشريعي الفلسطيني للمرحلة االنتقالية ،نحو تيسيس حياة برلمانية ،مجلة دراسات استراتيجية ،العدد  ،100أباو ظباي،6004 ،

18

موقع لجنة االنتخابات المركزية ،فلسطين ،انظرhttp://www.elections.ps/admin/pdf/elections96.pdf :

ص .60-62

9

فااازت حركااة فااتح ب ا  20مقعاادا ضاامن القاوائأل الرساامية و 32مقعاادا ضاامن المسااتقلين ،فيمااا فاااز التحااالف الااوطني

الديموقراطي بمقعد واحد وفدا بمقعد واحد.

نص القانون األساسي للسلطة الفلسطينية على أن مادة المجلاس التشاريعي هاي أرباع سانوات مان تااري انتخاباه،
ا
وتجري االنتخابات مرة كل أربع سنوات بصورة دورية .وتنت ي مدة والية المجلس القائأل عند أداء أعضاء المجلس الجديد

المنتخب اليمين الدستورية.

وكان من المفترص أن تنت ي والياة المجلاس التشاريعي األول بانت ااء المرحلاة االنتقالياة التاي رحاددت بشا ر أياار
 ،1666إال أن الرئيس الراحل ياسر عرفات لأل يصدر مرسوما رئاسايا إال فاي ار  6006يقضاي بتمدياد والياة المجلاس
لمدة ثالثة أش ر ،ونص المرسوأل على اآلتي :بناء على الصالحيات المخولة لنا ،ونظ ار للظاروف الراهناة التاي يمار ب اا

الوطن ،وبناء على مقتضيات المصلحة العليا ،قررنا تمديد فترة والية الدورة الحالية للمجلس التشريعي لمدة أقصاها ثالثة

أش ر .19

ادخل المجلا ا ااس المركا ا اازي لمنظما ا ااة التحريا ا اار
وقا ا ااد تا ا ا ا
إلضاافاء تمديااد جديااد لواليااة المجلااس التشاريعي ليسااتمر عملااه
حتى كانون الثاني .6002
ج ا ا ا ا اارت االنتخاب ا ا ا ا ااات للمجلا ا ا ا ا ااس التشا ا ا ا ا اريعي فاا ا ا ا ااي

 ،6002/1/62بمش ا ا ا ا اااركة معظ ا ا ا ا ااأل األحا ا ا ا ا ازاب والفص ا ا ا ا ااائل
الفلسااطينية ،ومقاطعااة حركااة الج اااد اإلسااالمي ،اسااتنادا إلااى

قااانون رقااأل  6لساانة  6002الا ي أقاار المجلااس التشاريعي فااي

 ،6002/2/10والقائأل على أساس النظاأل االنتخابي المختلط ال ي يجري من خالله توزيع المقاعد مناصفة باين كال مان

نظاأل األغلبية (الدوائر) ونظاأل التمثيال النسابي (القاوائأل) ،وتمات زياادة عادد مقاعاد المجلاس التشاريعي مان  00إلاى 136

مقعدا.20

وتنافساات  11قائمااة علااى نصااف مقاعااد المجلااس ضاامن النظاااأل التمثيلااي النساابي ،و 414مرشااحا علااى نصااف

المقاعااد األخاارل ،فااي إطااار تقساايأل الضاافة الغربيااة وغ ازة إلااى  12دائارة انتخابيااة 11 ،دائ ارة من ااا فااي الضاافة الغربيااة و2
19

المراسيأل لسنة  ،6006وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) ،انظر:

20

قانون رقأل ( )6لسنة  6002بشين االنتخابات ،موقع لجنة االنتخابات المركزية ،فلسطين ،انظر:

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=2763

http://www.elections.ps/admin/pdf/elections96.pdf
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دوائاار لقطاااع غ ازة .وبلغاات نساابة التصااويت فااي االنتخابااات التش اريعية الثانيااة  ،%22.10حيااث شااار 1.046.464

مقترعا من أصل  1.336.362يحق ل أل االنتخاب.21

وفااازت حركااة حماااس المتمثلااة فااي قائمااة التغيياار واإلصااالح

بيغلبيااة مقاعااد المجلااس الثاااني ،حااين حصاالت علااى  24مقعاادا ،كا ل

فاز أربعة نواب مستقلين بدعأل مباشر من حركة حماس ،فيما حصلت

حرك ااة ف ااتح عل ااى  42مقع اادا ،وتوزع اات  6مقاع ااد عل ااى ب اااقي القا اوائأل

األخرل.

رفض اات إسا ارائيل نت ااائج االنتخاب ااات التشا اريعية؛ إ ش ااكل ف ااوز

حماس مفاجية وصدمة كبيرة إلسرائيل ،وعلقت إ اعة الجيي اإلسرائيلي في برنامج ا اإلخباري الرئيسي بقول ا:22
إسرائيل تصاب بصدمة .إن ا في ارتبا وبلبلة؛ ألن ا لأل تستعد كما ينبغي ،ولأل تبلور خطوات ا المستقبلية ...إن

اسااتعجال أولماارت باسااتدعاء وزيااري الاادفاع والخارجيااة ور ساااء المخااابرات وقااادة الجاايي إلااى جلسااة مشاااورات ،يعكااس

االرتبااا الحاصاال ج اراء القنبلااة أو ال ازة ماان العيااار الثقياال التااي فجرهااا فااوز حماااس؛ إ لاايس لاادل ه ا الحكومااة سياسااة
واضحة ،ال على المستول التكتيكي وال على المستول االستراتيجي .
سااعت إس ارائيل من ا اليااوأل األول إلااى إسااقاط حكومااة حماااس وعرقلااة أداء المجلااس التش اريعي بمختلااف الوسااائل،
ونشارت النيوياور تاايمز  The New York Timesفاي  6002/6/14تقريا ار عان خطاة إسارائيلية أميركياة ت ادف إلاى
ع اازل الس االطة الفلس ااطينية ،والتس اابب بمعان اااة للش ااعب الفلس ااطيني تجب اار عل ااى إس ااقاط حكوم ااة حم اااس يواع ااادة ف ااتح إل ااى

السلطة.23

وشااملت محاااوالت إسااقاط حكومااة حماااس حملااة اعتقاااالت اساات دفت وزراءهااا ونواب ااا ،إثاار عمليااة الااوهأل المتباادد
التي أسر في ا الجندي اإلسرائيلي جلعااد شااليط فاي  ،6002/2/62حياث اعتقلات إسارائيل  60نائباا ووزيا ار خاالل أربعاة

21

تقرير االنتخابات التشريعية الثانية ،6002/1/62 ،لجنة االنتخابات المركزية ،فلسطين ،راأل اهلل  ،6002/2/31انظر:

22

أسااعد تلحمااي ،صاادمة فااي إس ارائيل ماان فااوز حماااس ،المركااز الفلسااطيني للد ارسااات اإلس ارائيلية ،ماادار ،المش ا د اإلس ارائيلي ،6002/1/62 ،انظاار:

http://www.elections.ps/admin/pdf/Final_Report_PLC_Elections_2006_-_Text.pdf

23

http://www.madarcenter.org/almash-had/viewarticle.asp?articalid=2885

Steven Erlanger, U.S and Israelis are said to talk of Hamas Quster, in the New York Times

14/2/2006,see:

http://www.nytimes.com/2006/02/14/international/middleeast/14mideast.html?_r=1
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newspaper,

أياااأل تلاات وقااوع العمليااة ،وتابعاات عمليااات اعتقااال الااوزراء والن اواب حتااى بل ا عااددهأل  ،2420وشااملت االعتقاااالت رئاايس

المجلااس التش اريعي الفلسااطيني عزيااز الاادوي  ،وأمااين ساار المجلااس محمااود الرمحااي ،ونائااب رئاايس الااوزراء ناصاار الاادين
الشاعر وغيرهأل .وكين الخطة اإلسرائيلية كانت موضوعة أساسا وجاءت عملية أسر الجندي شاليط كحجة ليتأل تنفي ها.

وأشار مركز أحرار لدراسات األسرل وحقوق اإلنسان ،إلى أن حملة االعتقاالت التي أعقبت أسر شاليط طاولات

كاال هيئااات المجلااس التشاريعي ولجانااه ،ماان رئاسااة المجلااس ماارو ار بيمانااة الساار ،ووصاوال إلااى الناواب النساااء مثاال النائااب
منااى منصااور والنائااب ماريأل صااالح .و كاار ماادير مركااز أحارار فا اد الخفااي إلااى أن االعتقاااالت طاولاات معظااأل الكتاال فااي

التشريعي ،حيث كانت الحصة األكبر لكتلة حماس؛ فمن أصل  42نائبا للكتلة في الضفة الغربية اعترقل  42نائبا.25

أفرجاات ساالطات االحااتالل عاان رئاايس المجلااس التش اريعي الفلسااطيني عزيااز دوي ا فااي  .6006/2/63وأفرجاات

أيضا عن تسعة نواب من كتلة التغيير واإلصالح في  ،6006/6/6وأفرجت عن سبعة نواب يومي  1و.6006/11-6
وب ا ا اإلف اراج يكااون عاادد الن اواب المعتقلااين  10نائبااا ،ماان أل  12عاان كتلااة التغيياار واإلصااالح ونائبااان عاان كتلااة فااتح

البرلمانية ،ونائب عن الجب ة الشعبية .26والحقا تأل اإلفراج عن معظأل النواب بعد قضااء فتارة االعتقاال اإلداري أو الحكاأل

الصادر عن سلطات االحتالل.

ت ارأس النائااب األول للمجلااس التش اريعي أحمااد بحاار ،جلسااات المجلااس خااالل فت ارة اعتقااال رئاايس المجلااس عزيااز

الاادوي  ...وت ارأس بحاار جلسااات المجلااس أيضااا بعااد االنقساااأل الفلسااطيني ،حيااث لااأل ينعقااد المجلااس إال فااي قطاااع غ ازة.
وللخااروج ماان أزمااة النصاااب القااانوني ،لجااي بحاار إلااى التااوكيالت ،التااي تعتمااد علااى توكياال الن اواب األساارل لنظ ارائ أل فااي

الخارج .وأشار بحر إلى أن فكرة التوكيالت جاءت لكسر الطوق حول األسرل ،كي يتمكنوا من ممارسة دورهأل البرلمااني
وهأل داخل السجون.27

وتوجااه الاادوي إلااى مقاار المجلااس التش اريعي فااور اإلف اراج عنااه ،ولكنااه وجااد مغلقااا ،وبااررت أوساااط فااي الساالطة

الفلسطينية في راأل اهلل ل بينه بسبب انت اء الدواأل الرسمي للموظفين .غير أن رئيس الحكومة فاي غازة إساماعيل هنياة،

ات ااأل حركااة فااتح بمنااع دوي ا ماان دخااول المجلااس ،وقااال :إنااي أق ا أر ال ا ي جاارل فااي راأل اهلل ق اراءة أبعااد ماان إغااالق أب اواب
24

موقع الحملة الدولية لافراج عن النواب المختطفين ،انظر:

25

مركز أحرار لدارسات األسرل وحقوق االنسان ،6006/2/62 ،انظر:

26

جريدة فلسطين ،6006/6/3 ،ومركز أحرار لدراسات األسرل وحقوق اإلنسان ،6006/11/6 ،انظر:

27

موقع إخوان أون الين ،6002/11/2 ،انظر:

http://www.freeplc.org/ar/home.php?page=c2hvd1RocmVhZA==&id=Mjg3&typ

http://www.ahrar-pal.info/arabic/?articles=topic&topic=514
http://www.ahrar-pal.info/arabic/?articles=topic&topic=628

http://www.ikhwanonline.com/Article.asp?ArtID=31940&SecID=231
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المجلس ،وكين ا رسالة في ا عدأل اعتراف برئاسة الدكتور عزيز الدوي للمجلاس ،والادخول فاي منااورات صاغيرة مرفوضاة

على حساب الشارعية ورئاساة التشاريعي  .وأكاد التمسا بادوي رئيساا للتشاريعي ،وع ااد ها الممارساات ساوء نياة ومحاولاة
للنيل من الشرعية الفلسطينية.28
تعامل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مع سيطرة حمااس علاى قطااع غازة فاي منتصاف حزياران 6002
بتصااعيد مماثاال لمااا جاارل فااي القطاااع ،وحاااول إخ اراج حركااة حماااس ماان إطااار الشاارعية ،وسااعى إلااى تجاهاال المجلااس
التشريعي الفلسطيني .ولجي إلاى منظماة التحريار الفلساطينية وم سساات ا ،حياث عقادت اللجناة التنفي ياة للمنظماة اجتماعاا
طارئ ااا ف ااي  ،6002/2/12وأق اارت ع اادة توص اايات وض ااعت ا تح اات تص اارف الا ارئيس عب اااس ليبتا ااا ،ه ااي :إقال ااة حكوم ااة
إسماعيل هنية ،يواعالن حالة الطوار  ،وتشكيل حكومة إنقا وطني ،يواجراء انتخابات مبكرة.29

وتبنااى عباااس ه ا التوصاايات وأماار بتنفي ا ها بموجااب ثالثااة م ارساايأل ،وأصاابح إصاادار الم ارساايأل من ا تل ا اللحظااة
الوساايلة األساسااية التااي اسااتخدم ا عباااس ،ماان أجاال تجاااوز الم سسااات الشاارعية ،وبحجااة وجااود حالااة الطاوار  .وأسااندت
م مة تشكيل حكومة الطوار إلى سالأل فياص .30وتجدر اإلشارة هنا إلى أنه وفق النظاأل األساسي (الدستور) ،فإن إقالة
حكومة هنية يحول ا فو ار إلى حكومة تسيير أعمال ،ولكن رئاسة السلطة تجاوزت ل مستندة إلى إعالن حالة الطوار .
وقال الخبيران القانونيان الل ان شاركا في وضع القانون األساساي الفلساطيني ،القاضاي باوجين قطاران والمحاامي
أنيس القاسأل ،إن ه ا القانون ال يمنح الرئيس عباس حق تعيين حكومة جديادة مان دون موافقاة تشاريعية ،وال يمنحاه حاق
تعطيل ماواد القاانون األساساي .وقاال المحامياان إن القاانون األساساي يانص علاى بقااء حكوماة هنياة لتصاريف األعماال،
إلى حين حصول عباس على موافقاة برلمانياة علاى الحكوماة الجديادة .و كار القاساأل أن القاانون األساساي ال يتضامن أي
أن بإمكان الرئيس تشكيل حكومة طاوار ،
بنود خاصة بحكومة طوار  .وأشار قطران إلى أن جود حالة طوار ال يعني ا
وأن الحكأل من خالل مراسيأل ال يعني أن من حق الرئيس تعطيل الدستور أو تغيير .31
28

وكالة قدس نت ،6006/2/62 ،انظر:

29

جريدة الحياة  ،2007/2/12وموقع عرب  ،6002/2/14 ،40انظر:

http://www.qudsnet.com/arabic/news.php?maa=View&id=109093
http://www.arabs48.com/display.x?cid=6&sid=7&id=46211
30
31

جريدة الحياة ،6002/2/12 ،وجريدة البيان ،اإلمارات ،6002/2/12 ،والرأي ،عمان.6002/2/12 ،
وكالة رويترز ،6002/2/0 ،انظر:

http://ara.today.reuters.com/news/newsArticle.aspx?type=topnews&storyID=2007-0708T153140Z_01_OLR855194_RTRIDST_0_OEGTP-PAL-ABBAS-AT2.XML
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وقرر المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في  6006/16/12تمدياد واليتاي رئايس السالطة الفلساطينية

والمجلس التشريعي ،إلى حين إجراء انتخاباات رئاساية وتشاريعية جديادة .32وقاد وصاف الادوي قارار التمدياد بيناه إعطااء

من ال يمل صالحية دستورية ،حيث إنه معطال منا عشار سانوات ،لمان انت ات واليتاه منا  6كاانون الثااني .33 6006

وفي  6010/1/64أعلن عزيز دوي اساتمرار الوالياة الدساتورية والقانونياة للمجلاس التشاريعي ،وقاال :إن اساتمرار والياة

التشريعي هي استحقاق دستوري م كد عليه في نص المادة  42من القانون األساس المعدل .34

تباادلت فرحااة الفلسااطينيين بااالعرس الااديموقراطي الا ي شا د لااه العااالأل أجمااع ،عناادما فااازت حركااة حماااس بيغلبيااة

المقاعااد .وب ا ل تكااون االنتخابااات التش اريعية قااد شااكلت نقطااة خااالف قويااة فااي الوسااط الفلسااطيني ،تااداخل مع ااا العاماال
الااداخلي الفلسااطيني مااع العاماال اإلسارائيلي والغربااي ،فضااال عاان عواماال عربيااة أخاارل ،وتركاات ثااا ار سياسااية ساايئة للغايااة
على الساحة الداخلية الفلسطينية ،سوف نناقش ا ضمن فرع خاص حول التكييف القانوني لالشتباكات المسلحة باين فاتح

حماس عاأل .6002

الفرع الثاني :الرأي القانوني من عمليات االنتخاب في ظل االحتالل

يرسأل القانون الدولي عالمة استف األ حول شرعية أي عملية انتخابية تجري في ظل احاتالل أجنباي :ف ال تعكاس

النت ا ااائج إرادة الشا ا ااعب ،أأل أن اا ااا تعك ا ااس رغباا ااة المحتاا اال وتتواصا ا اال عالم ا ااة االس ا ااتف األ ه ا ا ا لتش ا اامل مرحلاا ااة ماا ااا بع ا ااد

االنتخابات ،هل الم سسة ،أو الم سسات الدستورية التي تنبثق من ا وتقوأل على أساس ا تتمتع بالشرعية التي تم اكن ا مان
أداء دورها ،أأل أن شرعيت ا مطعوناة بااالحتالل تارل ماا هاو رأي القاانون الادولي فاي ها القضاية ماا داأل القاانون الادولي

هو المرجع األساسي في تحديد الشرعية ،وخاصة عندما تكون الدولة تحت االحتالل األجنبي وهل تر َع اد االنتخابات غير
شارعية لكون ااا ترجاارل فااي ظاال االحااتالل ويثياار الاابعص فكارة أن االنتخابااات غياار شاارعية؛ ألن ااا ترجاارل فااي ظاال احااتالل

أجنبي .إ ا ،ثمة رأيان في األمر :رأي يعتبر أن إج ارء االنتخابات فاي ظال االحاتالل أمار ال يتعاارص ماع قواعاد القاانون

الدولي ،ورأي خر يعتبر أن إجراء االنتخابات في ظل االحتالل أمر يتعارص مع قواعاد الحرياة والديموقراطياة ،وبالتاالي
مع قواعد القانون الدولي العاأل.
قباال الاادخول فااي شاارح اآلراء الم ياادة أو المعارضااة إلجاراء االنتخابااات فااي ظاال االحااتالل ،ينبغااي تيكيااد نقطتااين
م متين:

32
33
34

جريدة فلسطين ،غزة.6006/16/12 ،

المركز الفلسطيني لاعالأل ،6006/16/12 ،انظرwww.Palestine-info.info/ar :

جريدة فلسطين ،غزة.6010/1/62 ،
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األولى ::أن إجاراء االنتخاباات فاي ظال سايادة كاملاة ودولاة تاتحكأل فاي أ ارضاي ا وأج زت اا وم سساات ا السياساية واإلدارياة
والقانونية أفضل من إجرائ ا تحت ظل االحتالل األجنبي ،سواء أكان عسكريا أأل سياسيا.

والثانية :تحتاج االنتخابات إلاى أجاواء سياساية ساليمة وظاروف أمنياة هادئاة بعيادا عان التاوتر وقاانون الطاوار أو وجاود
مناطق صراع عسكري وعدأل استقرار أمني.
أم ااا الق ااانون ال اادولي ،وال س اايما الق ااانون ال اادولي اإلنس اااني ،فيعت اارف ب اااالحتالل ،ويض ااع ل ااه إجا اراءات والت ازم ااات

ومس ا وليات قانونيااة؛ فميثاااق األمااأل المتحاادة (الفصاال  16والفصاال  )13يقاار نظاااأل الوصاااية الاادولي أو االنتااداب ،حيااث
أن من صالحية األمأل المتحدة أن تنشئ تحت إشراف ا نظاما دوليا للوصاية،
تنص المادة  22من الميثاق الم كور على ا
و ل إلدارة األقال يأل التي تخضع ل ا النظاأل بمقتضى اتفاقات فردية الحقة ولاشاراف علي اا  .وماع أن الماادة  20تانص
على عدأل تطبيق نظاأل الوصاية الدولي علاى األقااليأل التاي أصابحت أعضااء فاي األماأل المتحادة ،ألن لا يتضامن سالب

أقر مجلس األمن الدولي باالحتالل.
السيادة أو انتقاص ا ،وخاصة إ ا ا
وماع اأناه مان الصاعب التفرياق باين المنازعاات السياساية والقانونياة ،إال أن ثماة محااوالت وضاعت لوضاع معاايير
للتفرقة بين ما .35فمن خالل المنظور السياسي يمكن المرء أن يوافق أي قضية أو يعارض ا .فالموافق إلجراء االنتخابات
يعاادها مباار ار للااتخلص ماان االحااتالل بعااد اسااتعادة الساايادة واسااتقرار الدولااة .والمعااارص ل ااا يعاادها مباار ار للمقاطعااة ألن ااا

ترجاارل فااي ظاال االحااتالل .أمااا المقصااود بااالمنظور القااانوني ،ف ااو المنظااور الشاارعي ،أي شاارعية القااانون الاادولي الناااظأل
للعالقات والمباد واالتفاقيات الدولية.
يرل البعص أن إجراء االنتخابات وتكوين سلطة من خالل عملية انتخابات تدير ش ون األراضي المحتلاة يكمال
الشروط الواجب توافرها لبناء دولة .وأول ه الشروط هو وجود رقعة جغرافية محددة غير متنازع علي ا مع دولة أخارل،

وهو ما يعرف في القانون بعامال األرص ،وثاني اا وجاود دائاأل ومساتقر لبشار علاى األرص ،أو ماا يعارف بعامال الشاعب،
وثالث ااا وج ااود س االطة سياس ااية تف اارص م اان خ ااالل وجوده ااا س اايطرة الش ااعب عل ااى األرص ،ورابع ااا عام اال احتا اراأل الدول ااة

أن
اللتزامات ا تجا المجتمع الدولي وتنفي تع دات ا الدولية .ويشير الدكتور محمد عبد السالأل سالمة في ه ا الصدد إلى ا
إجراء االنتخابات ري َع اد مدخال لتيسيس سلطات تدير ش ون الشعب .ومن اللحظة التي انتقلت في ا السلطة الفلسطينية إلى

أرص فلسااطين وانترخباات ه ا ا الساالطة تش اريعيا ،يكااون قااد ت اوافر للدولااة الفلسااطينية العاماال ال ا ي كااان ناقصااا عنااد إعااالن
الدول ااة م اان جان ااب المجل ااس ال ااوطني الفلس ااطيني ف ااي الج ازئ اار ع اااأل  ،1600وه ااو ش اارط ممارس ااة الس االطة عل ااى األرص.
ويالحااظ هنااا أن الدولااة حصاالت بالفعاال علااى اعتاراف أكثاار ماان مئااة دولااة بقيام ااا ،وال يازال كاال ماان اإلعااالن واالعتاراف

35
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قائمين ،ولأل يتأل التراجع عن ما .ومن الناحية العملياة ،رينظَار إلاى السالطة الفلساطينية ككياان مساتقل مان جاناب كال دول
العالأل تقريبا ،بما في ا الواليات المتحدة ،ويجري التعامل مع الرئيس الفلسطيني كرئيس دولة.36
إن ال ا ين ي ياادون إج اراء االنتخابااات فااي ظاال االحااتالل يقولااون إنااه ال بااد أن يكااون لألمااأل المتحاادة والمنظمااات
الدولية األخرل دور إشرافي لضمان عدأل تدخل سلطات االحتالل في عملية االنتخابات .وقد أشرفت األمأل المتحدة علاى
العديد من االنتخابات في مختلف البلدان ،وخاصة تل التي استقلت حديثا أو تخلصت من احاتالل أو نظااأل ديكتااتوري.
وتكون ه الدول عادة بحاجة إلى غطاء شرعي وخبرة دولياة إلجاراء االنتخاباات .وبحساب الادكتور صاالح عباد الارازق،
يمكن أن تقوأل األمأل المتحدة بدور م األ من خالل:37
 -1توفير إشراف دولي من قبل أعلى سلطة دولياة هاي األماأل المتحادة ،ماا يكساب االنتخاباات والحكوماة المنبثقاة من اا
شرعية دولية واعترافا دوليا.
 -6ضمان حسن سير االنتخابات ونزاهت ا من خالل وجود مراقبين دوليين محايدين.
 -3تدريب الكوادر العاملة في االنتخابات على كيفية إجرائ ا والضوابط الالزمة ل ا.
 -4تمويل االنتخابات من قبل األمأل المتحدة ،وخاصة إ ا كان البلد فقي ار أو يعاني ضاائقة مالياة ،أو إ ا كانات ظروفاه
االقتصادية ال تسمح بإنفاق مبال طائلة لتغطية نفقات إجراء االنتخابات.
 -2تشجيع إرساء أنظمة ديموقراطية تحترأل حقوق اإلنسان واألقليات وتحقيق العدالة بين أبناء البلد.
اس بااالقوانين السااارية فااي الاابالد ،يوا ا مااا حصاالت عمليااة
ووفقااا ل ا ا الارأي ،إ ا جاارت االنتخابااات وفااق ليااة ال تما ا
االنتخابااات تحاات إش اراف دولااي ،فعناادها ال تتعااارص مااع قواعااد القااانون الاادولي .إن ه ا ا ال ارأي قااد يتعااارص مااع الواقااع
التطبيقي؛ فمن خالل معطيات كثيرة ،فإن سلطات االحتالل ناد ار ما تلتزأل ه القواعد ،ما يجعال عملياة االنتخاباات وماا
يترتب علي ا مسيلة خالفية.

إن السوابق التاريخياة ،ساواء الحديثاة أأل المعاصارة ،تشاير إلاى تعارص بعاص الادول لالحاتالل العساكري المباشار

الا ي يصاال أحيانااا إلاى عقااود ماان الساانين .فقاد بقياات ألمانيااا واليابااان بعاد الحاارب العالميااة الثانيااة محتلتاين ماان قباال قاوات
الحلفاء (أميركاا وبريطانياا وفرنساا واالتحااد الساوفياتي فاي حالاة ألمانياا ،والقاوات األميركياة فاي حالاة الياباان) .وماع وجاود

ووقِّع اات
االح ااتالل ،أرجري اات انتخاب ااات تشا اريعية ،و رش ا ِّاكلت حكوم ااات ،ر
ود ِّون دس ااتور ،وأرص اادرت تشا اريعات وعمل ااة جدي اادة ،ر
اتفاقيات عسكرية وسياسية وتجارية.
36

د .محمد عبد السالأل سالمة ،الصراع الفلسطيني – اإلسرائيلي وقضايا المرحلة الن ائية بين قواعد القانون واختالل القول والموازين ،شبكة المعلومات
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ومن التجارب المعاصرة ما حدث فاي البوسانة وال رسا عنادما دخلت اا القاوات األجنبياة وأساقطت حكوماة الصارب،

ثأل رش ِّكلت هيئة رئاسية وبرلمان مشتر بين الصارب والكاروات والمسالمين .وفاي إقلايأل كوساوفو أرخرجات القاوات الصاربية،
وأرجريت انتخابات عاماة ،ثاأل رش ِّاكلت حكوماة لاادارة ال اتياة مان ساكان اإلقلايأل .كا ل أشارفت األماأل المتحادة علاى اساتفتاء

سكان تيمور الشرقية ال ي أدل إلى انفصال ا عن إندونيسيا ،حيث اعترفت ب ا األمأل المتحدة دولة مستقلة ات سيادة.

وتعرضاات ثااالث دول أخاارل الحااتالل أجنبااي ،هااي أفغانسااتان والصااومال والع اراق ،وانتقصاات ساايادت ا ،وأدارت

ون ا .ك ا ل أرجرياات انتخابااات رئاسااية فااي أفغانسااتان بإش اراف دولااي وم اراقبين دوليااين .وتاادخلت األمااأل
األمااأل المتحاادة ش ا َ
المتحدة في قضية الصحراء الغربية التي تنازع علي ا المغرب وموريتانيا.
وثمة من يعارص إجراء انتخابات في ظ ال االحتالل ألسباب قانونية؛ فالدكتور صالح مختار 38يرل أن من بين
أهااأل قواعااد القااانون الاادولي قاعاادة عاادأل تغيياار االحااتالل لق اوانين الدولااة المحتلااة وأنظمت ااا .تاانص المااادة  46ماان اتفاقيااة

الهااي لعاااأل  1602المتعلقااة بقاوانين الحاارب البريااة علاى مااا ياايتي :تعتبار أرص الدولااة محتلااة حاين تكااون تحاات الساالطة
الفعلية لجيي العدو وال يشمل االحتالل ساول األ ارضاي التاي يمكان أن تماارس في اا ها السالطة بعاد قيام اا  .أماا الماادة

 43فتنص على أنه إ ا انتقلت سالطة القاوة الشارعية بصاورة فعلياة إلاى ياد قاوة االحاتالل ،يتعاين علاى ها األخيارة ،قادر
اإلمكان ،تحقيق األمن والنظاأل العاأل وضامانه ،ماع احتاراأل القاوانين الساارية فاي الابالد ،إال فاي حااالت الضارورة القصاول

التي تحول دون ل .

أن على قوات االحتالل احتاراأل القاوانين الساارية ال
تنص صراحة على ا
ومن خالل هاتين المادتين ،فإن االتفاقية ا
إلغا هااا يواصاادار قاوانين جدياادة ،كا ل ت ارعااي االتفاقيااة أن قاوات االحااتالل تر َعا ااد مسا ولة مسا ولية إداريااة ،ولاايس ل ااا حااق
تغيير القوانين.

أمااا المااادة  22فتاانص علااى أنااه ال تعتباار دولااة االحااتالل نفس ا ا سااول مس ا ول إداري ومنتفااع ماان الم سسااات
والمباني العمومية والغاباات واأل ارضاي الزراعياة التاي تملك اا الدولاة المعادياة التاي توجاد فاي البلاد الواقاع تحات االحاتالل.
وينبغي علي اا صايانة بااطن ها الممتلكاات يوادارت اا وفقاا لقواعاد االنتفااع  .فيماا تانص الماادة  22علاى ماا يايتي :يجاب
معاملااة ممتلك ااات البل ااديات وممتلك ااات الم سس ااات المخصص ااة للعب ااادة واألعم ااال الخيري ااة والتربوي ااة ،والم سس ااات الفني ااة

والعلميااة ،كممتلكااات خاصااة ،حتااى عناادما تكااون ملكااا للدولااة  .ريحظاار كاال حجااز أو تاادمير أو إتااالف عماادي لمثاال ه ا

الم سسات ،واآلثار التاريخية والفنية والعلمية ،وتتخ اإلجراءات القضائية ضد مرتكبي ه األعمال .
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د .صالح المختار ،لما ا يجاب رفاص المشااركة فاي االنتخاباات العراقياة ملتقاى النخباة العربياة ،6002/16/12 ،انظارhttp://www.rabitat- :
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بخصااوص االنتخابااات فااي األ ارضااي الفلسااطينية المحتلااة عاااأل  ،1622يقااول الاادكتور عبااد السااتار قاسااأل إنااه ماان
الناحية القانونية ،االنتخابات في ظل االحتالل عبارة عن خطي كبير من شينه أن يضفي شرعية على االحتالل؛ والقبول
باالنتخاب ااات تح اات حا اراب المحت اال وحمايت ااه ورعايت ااه وتنظيم ااه اعتا اراف صا اريح وواض ااح بح ااق الق ااوة المحتل ااة ف ااي ترتي ااب
األوضاااع الداخليااة لل اواقعين تحاات االحااتالل ،وها ا يعنااي االعتاراف باااالحتالل .مرجعيااة ها االنتخابااات هااي االحااتالل،
والقانون ال ي ينظم ا هو قانون االحتالل (أو ال ي وضع بإشرافه) واإلجراءات هي التي يوافق علي ا االحتالل ،والنتاائج
يصدق علي ا االحتالل أو موظفو والميتمرون بيمر  .ويضرب الدكتور قاسأل مثال انتخابات عااأل  ،1626حياث
هي التي ا
حصاال خطااي جساايأل عاااأل  1626عناادما وافااق الفلسااطينيون علااى إجاراء االنتخابااات المحليااة .حاولاات إسارائيل مااع بدايااة
االحتالل عاأل  1622أن تقيأل انتخابات محلية لتثبت للعالأل أن ا لأل تحتال لتقماع النااس أو تا ل أل ،بال ألساباب اساتراتيجية
أمنية ت األ مصالح ا هي ،وأن ا بالفعل تريد مان الجم اور الفلساطيني أن يادير شا ونه اليومياة بنفساه .أرادت إسارائيل أن
تتخلص من صورة الدولة المحتلة على الصعيد العالمي ،وخاصاة ألن اا اكتسابت تعاطفاا بسابب االضاط اد الا ي تعارص
له الي ود في أوروبا .كان الفلسطينيون على وعي ب

المسيلة مع بداية االحتالل ،ورفضوا قبول فكرة االنتخابات.

غياارت بعااص القيااادات الفلسااطينية فااي الااداخل والخااارج مواقف ااا عاااأل  ،1626وقبلاات بفك ارة االنتخابااات المحليااة
بحجة أن مصالح الناس تتطلب ل  .جرت االنتخابات ثانية عااأل  .1622وقبال الفلساطينيون انتخاباات للغارف التجارياة
والصااناعية أيضااا ف ااي التسااعينيات تح اات ح اراب االحااتالل وبتش ااجيع ماان منظم ااة التحرياار الفلسااطينية .ب ااالرغأل ماان ها ا
االنتخابات ،لأل يتم كن الفلسطينيون من إدارة ش ون أل بالطريقة التي يريدون ا ،وبقوا مقيدين باألوامر العساكرية الصا يونية
وبرغباات االحااتالل السياساية واألمنيااة .جاارت محااوالت فلسااطينية للتماارد علاى إرادة االحااتالل ،لكاان الحكاأل العسااكري قاارر
التخلص من المجالس المحلية المنتخبة عندما رأل أن ل يحقق مصلحته.
كااان ماان المفتاارص ،ووفااق تجااارب الشااعوب التااي وقعاات تحاات االحااتالل ،تشااكيل لجااان شااعبية مختصااة وم نيااة
إلدارة ش ا ون الن اااس اليوميااة ف ااي مختلااف المج اااالت الثقافيااة واالجتماعي ااة واالقتصااادية والص ااحية والتعليميااة .هن ااا فش اال

الفلسااطينيون ولااأل يقاادروا علااى القياااأل بالم مااة؛ إ كاناات التجربااة الفلسااطينية غياار ناضااجة بعااد ،ولااأل تكاان منظمااة التحرياار
الفلسااطينية معنيااة باااألمر .نشااطت فصااائل منظمااة التحرياار فااي اسااتقطاب الم ياادين وفااي تسااييس الحياااة اليوميااة دون أن

تكترث بالبعد الوطني أو الم ني .وهكا ا اعتماد الفلساطينيون علاى االحاتالل فاي إدارة شا ون أل اليومياة ،ماا س اابب اإلرباا
ثأل القبول باالنتخابات.
ومن ا

ها ا الخطااي الفلسااطيني  -ب ارأي الاادكتور عبااد السااتار قاسااأل  -تكا اارر مااع اتفاقيااات أوساالو التااي لااأل تل ا االحااتالل
وأتت بانتخابات سياسية .أرجريت انتخابات أفرزت قيادة أصبحت تمثل الشاعب الفلساطيني علاى المساتول العاالمي وترساأل
السياسة الداخلية في مختلف المجاالت .وسواء كانت االنتخابات مقبولة أأل غير مقبولة ،أصبحت نتائج ا مفروضة على
18

الجميع .أصبح الفلسطيني أماأل أمرين :إما أن يبقى علاى الرصايف متفرجاا أو العناا مان دون أن يقادر علاى التغييار ،أو
يغيار األماور بالطريقاة التاي ي ارهاا مناسابة .الخطاي أصابح واقعاا ال مف اار مان التعامال
أن يخوص معركة االنتخاباات عساا ا
معه لعالجه.
قاماات االنتخابااات علااى فك ارة التحرياار وخففاات كثي ا ار ماان وطااية التعبئااة ضااد االحااتالل .فلسااطين لااأل تتحاارر ولااأل
أي من حقوق أل ،وفي الن اية دولة االحتالل هي المستفيدة.
يحصل الفلسطينيون على ٍّ
ار والسااعة سانينا .كاان بإمكاان الفلساطينيين أن
صبر ساعة ،ومبررات الت دئة والسكينة تجعال الصابر م اا
التحرير ر
يركاازوا علااى التعبئااة ماان أجاال طاارد االحااتالل ،لكاان أل وقع اوا فااي أخطاااء أطالاات عماار االحااتالل لعش ارات الساانين .معركااة
التحرياار بالتيكيااد ل ااا أولويااة علااى معااار االنتخابااات ،والنصاار يقينااا ياايتي بالحريااة التااي ال مفا اار من ااا إلقامااة ديموقراطيااة
نجز التحرير ،من المفروص اتخا إجراءات إلدارة ش ون الناس اليومية؛ ألنه إ ا فرطت حلقات المجتمع
حقيقية .وحتى ري َ
تفرط حلقات المقاومة.39

أمااا الاادكتور عبااد الاارحمن محمااد علااي ،فياارل أن مسا ولية إدارة المناااطق المحتلااة هااي مسا ولية دولااة االحااتالل،

وبالتالي فإن الفلسطينيين ارتكبوا خطي كبي ار عندما أجروا انتخابات تحت سيطرة االحتالل .40

وهنا رأي خر يجيز الدخول في االنتخابات ،سواء كاان لا مان الناحياة القانونياة أأل السياساية ،ولكان ضامن
ويح ا ر من الخروج عن طبيعت ا .ويقول الدكتور إباراهيأل األباري فاي لا  :41ال غارو أن الديموقراطياة
شروط وضوابط ،ر
أهم ا ضمان حرية الرأي والتعبير والتداول السلمي للسالطة
ليست عقيدة جامدة ،بل نظاأل للحكأل يقوأل على مباد عامة ،ا
بين أحزاب وقول سياسية متفقة حول ثوابت األمة ومختلفة حول التفاصيل ،من خالل انتخابات حرة ونزي ة ،وخلق دولاة

الم سسااات والقااانون باادال ماان دولااة الاازعيأل والحاازب الواحااد إل ا  ،...وهااي مباااد ال مجااال لتطبيق ااا إال فااي ظاال مجتمااع
يعايي داخاال دولااة ات سايادة أو مجتمااع ساايد نفساه ،لا أن انتفاااء سايادة األمااة وحريااة الجماعاة تنتفااي إرادة أبنائ ااا فااي
الحر لمصيرهأل .لكن وحيث إنه ال مجتمع يعيي الشروط التاريخية والموضوعية ات ا للمجتمعات األخرل ،فإن
االختيار ا
ه المباد العاماة يمكان تبيئت اا حساب خصوصايات كال مجتماع ،ولا ا ف ناا ماداخل متعاددة للديموقراطياة .وماع لا ،
39

راجع رأي د .عبد الستار قاسأل في االنتخابات في ظل االحتالل  ،بجريدة أخبار العرب ،على الرابط اآلتي:

40

مقابل ااة م ااع د .عب ااد ال اارحمن محم ااد عل ااي ،خبي اار ف ااي القا اانون ال اادولي يعم اال باحث ااا قانوني ااا ف ااي محكم ااة الجناي ااات الدولي ااة ف ااي اله اااي ف ااي هولن اادا،

41

مق ا ا ااال لل ا ا اادكتور إبا ا ا اراهيأل األب ا ا ااري نش ا ا اار موق ا ا ااع ملتق ا ا ااى الثقاف ا ا ااة وال وي ا ا ااة الوطني ا ا ااة الفلس ا ا ااطينية بت ا ا اااري  6006/6/64عل ا ا ااى الا ا ا ارابط اآلت ا ا ااي:

http://alarabnews.com/alshaab/2005/28-01-2005/6.htm
.6010/3/30

http://palnation.org/vb/showthread.php?t=344
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وفاي جمياع الحااالت ،إن أه ااأل م شار علاى وجاود نظااأل ديمااوقراطي هاو الحرياة ،حرياة الاوطن وحرياة الماواطن ،فاال يمكاان
لشعب خاضع لالحتالل أن يمارس انتخابات نزي ة ت ساس لنظااأل ديماوقراطي؛ فاالساتعمار نقايص الحرياة بكال تجليات اا،
وبالت ااالي نق اايص الديموقراطي ااة .وبن اااء علي ااه ،نالح ااظ أن مس اايلة الحك ااأل ال ااديموقراطي م اان خ ااالل التن ااافس عب اار ص ااناديق
االنتخابااات لااأل تكاان مطروحااة عنااد حركااات التحاارر فااي العااالأل ،ساواء تجرباة الثااورة الفرنسااية أو الثااورة األميركيااة أو الثااورة
الجزائرية أو الثورة الفيتنامية ...إل ؛ فحركات التحارر ال تساتمد شارعيت ا مان صاناديق االنتخاباات بالضارورة .فاي الحالاة
الفلسااطينية ،ورغااأل ع ارقااة الشااعب الفلسااطيني وممارسااته االنتخابااات فااي مسااتويات وأوضاااع متعااددة خااارج إطااار الس الطة
السياسية ،إال أنه يجب التعامل بحا ر ماع محاولاة تطبياق الديموقراطياة وماا تساتدعيه مان انتخاباات فاي منااطق السالطة،
ليس رفضا للديموقراطية ولالنتخابات ،ولكن ألن استحقاقات ما ،وخصوصا االنتخابات ،تتصادأل مع ساياق حركاة التحارر
الااوطني التااي يفتاارص أن الشااعب الفلسااطيني مااا زال يما اار في ااا ،وألن واقااع االحااتالل ال بااد أن ي ا ثر ساالبا علااى العمليااة
االنتخابية وبناء الديموقراطية.
أن ه االنتخابات
إن أي مقاربة موضوعية لالستحقاق االنتخابي في مناطق السلطة ستصل إلى نتيجة مفادها ا
المخطِّطااين األوائال ل اا لاأل يكان هاادف أل تيسايس دولاة فلساطينية ديموقراطياة ،إنمااا
منفصالة عان العملياة الديموقراطياة ،وأن ر
أه اادافا أخ اارل ،أهم ااا دف ااع القي ااادات والنخ ااب إل ااى التخل ااي ع اان الش اارعية الثوري ااة والج ادي ااة يوالزام ااا بش اارعيات تلزم ااا
باسااتحقاقات دولي ااة وتعاقدي ااة مرتبطااة بالتس ااوية الس االمية ،وخل ااق حالااة م اان التن ااافس والصااراع علااى الس االطة ب ااين النخ ااب

واألحزاب السياسية تبعدها عن المواج ة الحقيقية مع إسرائيل .
اء
اأيا تكن اآلراء القانونية ،وحتى السياسية من ا ،بالنسبة إلى إجراء االنتخابات في ظل االحتالل اإلسرائيلي ،سو ٌ
اإن عملياة االنتخاباات تحات االحاتالل تبقاى مرهوناة بشاروط االحاتالل الا ي
أكانت م يدة أأل معارضة أأل م يدة بشروط ،ف ا
يساايطر فعليااا علااى أ ارضااي الضاافة الغربيااة وقطاااع غازة المحتلااة ،األماار الا ي يفاارت أي قيمااة لنتااائج ها االنتخابااات ماان
مضمون ا .وعندما فازت حركة حماس في انتخابات  ،6002اعتقلت سلطات االحتالل عددا كبي ار مان أعضااء المجلاس
التشااريعي ف ااي الض اافة الغربي ااة والم ي اادين لحم اااس .كا ا ل إن إجا اراء االنتخاب ااات ف ااي ظ اال االح ااتالل كش ااف ع اان مواق ااف
فلسطينية ترفص من حيث المبدأ أن تتنازل عن السلطة ،األمر ال ي زاد من حدة االنقساأل في الوسط الفلسطيني .فضاال
عان كال لا  ،أصابح االحاتالل ريعا َارف بااحتالل خماس نجااوأل  ،أي احاتالل نااعأل فااي شاكله وأمااأل اإلعااالأل ،وفاي المياادان
تجري تغييرات واسعة النطاق (الجدار العازل ،بناء المستوطنات ،اعتقال ،ت ويد القدس.)...
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إ ا كان هدف الفلسطينيين من إجراء االنتخابات هو إدارة األراضي الفلسطينية المحتلة بمعزل عن سلطات االحتالل،
اء انتخابات ألعضاء المجلس الوطني الفلسطيني من باب
فإن ه ا ال دف لأل يتحقق فعليا .وكان من باب أولى إجر ر
إصالح منظمة التحرير الفلسطيني ،الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني في جامعة الدول العربية وفي المحافل الدولية
اء أكانوا
األخرل .إن منظمة التحرير الفلسطينية هي اإلطار األوسع واألشمل ال ي يمكن أن ينظاأل حياة الفلسطينيين ،سو ٌ
ألن كل ل لأل يتحقق ،فإن إجراء االنتخابات مع الوقائع الميدانية
في الداخل المحتل عاأل  ،1622أأل في الشتات .لكن ا
التي تفرض ا سلطات االحتالل ،يجعل ه االنتخابات غير ات جدول حقيقية ،وحتى على المستول القانوني اته وفي
المحافل الدولية ،كما سنرل الحقا .والموضوع األهأل من ل كله هل البيئة الدولية والعربية ثأل السلطة الفلسطينية
مستعدة لقبول نتائج االنتخابات م ما كانت ،أأل ان قضية االنتخابات والتداول السلمي للسلطة ومسائل الديموقراطية
تصبح مجرد شعارات إن كانت النتيجة مخالفة لمصالح ه األطراف

المحور الثاني
األحداث المسلحة عام  6002في ضوء القانون الدولي اإلنساني
نناقي في ه ا المحور مسيلتين م متين للغاية ،هما األحداث المسلحة الداخلياة فاي قطااع غازة والضافة الغربياة،
والتكييف القانوني ل ا في ظل قواعد القانون الدولي اإلنساني.

الفرع األول :استعراض األحداث األمنيىة المسىلحة عامىا  6002التىي مىرت ب ىا الضىفة الةربيىة وقطىاع
غزة

42

نحاول في ه ا الفرع عرص التطورات األمنية التي ش دت ا الساحة الفلسطينية ،من فوز حركة حماس في
االنتخابات التشريعية ،وحتى األحداث التي انت ت بسيطرت ا على قطاع غزة ،وتشكيل حكومة الطوار في الضفة

عد أحد أهأل الملفات وأكثرها
الغربية ،وما لحق ل من تداعيات .إن الملف األمني في السلطة الوطنية الفلسطينية ري ا
المعبرة عن إرادت أل ،مع
تعقيدا وحساسية ،تتداخل فيه طموحات الفلسطينيين في أن تكون ل أل أج زت أل األمنية الوطنية
ا
رغبات المحتل الص يوني في أن تكون ه األج زة أدوات قمعية تطارد المقاومة ،وتحول االستعمار الص يوني إلى
42

ارجااع فااي ها ا ،د .محساان صااالح (محاار ار) ،التطااورات األمنيااة فااي الساالطة الفلسااطينية ،6002 -6002 ،مركااز الزيتونااة للد ارسااات واالستشااارات،

بيروت.6000 ،
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استعمار مريح .

وتدخل في ل تعقيدات والتزامات اتفاقات أوسلو وما تالها ،ومشاكل الفساد واالختراق في ه األج زة ،فضال عن
الرغبة الشعبية في ضبط االنفالت األمني ،والسعي إليجاد معادلة مناسبة تحفظ األمن ولكن تحمي المقاومة .ونظ ار

لشدة حساسية الموضوع ،فإنه ال بد من توخي الح ر في مناقشة ه المحطة من تاري القضية الفلسطينية.

وصلت األج زة األمنية في السالطة الفلساطينية منا تيسيسا ا وحتاى الفتارة التاي سابقت االنتخاباات التشاريعية فاي

 ،6002/1/62إلى وضع يحتاج إلى تيمالت عميقة .فقد بل عدد الموظفين فعلياا فاي تلا األج ازة  34ألفاا فاي صايف
 ،1662ليشا اكل أعلااى نساابة شاارطة فااي العااالأل مقارنااة بعاادد السااكان ،بنساابة رجاال أماان واحااد لكاال  04شخصااا .بعااد ل ا
ارتفع حتاى بلا نحاو  22ألفاا فاي مطلاع ( 6002إضاافة إلاى نحاو  61ألفاا كاانوا تحات االختباار) ،مقابال نحاو  00ألاف
موظف مدني ،ليشكلوا ما نسبته  %46.4من إجمالي عادد ماوظفي السالطة .لقاد شا اكل ها ا األمار عبئاا مالياا كبيا ار علاى

ميزانية السلطة ،إ كلافت رواتب العساكريين حاوالي  322ملياون دوالر سانة  ،6002أي ماا نسابته  %32.2مان إجماالي
رواتب الموظفين في السلطة في ل العاأل.43

تزايد عادد األج ازة األمنياة اأدل إلاى تضاارب أعمال اا وت ازياد عادأل التنسايق بين اا ،ماع انتشاار مظااهر المحساوبية
وال اوالء للحاازب السياسااي الحاااكأل ،كمااا ظ اارت شااب ات تفيااد بوجااود اخت ارقااات داخاال ه ا األج ازة ماان قباال ج ااات دوليااة
وأحيانااا إسارائيلية .ها األمااور كاناات م شا ار علااى باادء

أزمااة تل ا األج ازة ،إ كااان الضااامن لعاادأل حاادوث أيااة
أزمااات هااو ساايطرة الارئيس ال ارحاال ياساار عرفااات علااى
كاف ااة ص ااالحيات األج ا ازة األمني ااة ،األم اار الا ا ي أرج ااي
تصدع ا.

تطور األحداث عقب انتخابات 6002
شا اكل فااوز حركااة حماااس فااي االنتخابااات التشاريعية فااي كااانون الثاااني  ،6002ثااأل تشااكيل ا الحكومااة الفلسااطينية العاشاارة،
والتصاريحات والتطااورات األمنيااة فااي تلا المرحلااة ،نقطااة مفصاالية فااي تطااور األحااداث األمنيااة بااين فااتح وحماااس .كا ل
ش ا ا اكل تص ا اريح النائا ااب فا ااي المجلا ااس التش ا اريعي محما ااد دحا ااالن ،خا ااالل مسا اايرة نظام ا ااا مسا االحون ما اان حركا ااة فا ااتح فا ااي

 ،6002/1/62الا ي حا ا ر فيااه أي شااخص م مااا عااال شااينه ماان التفكياار فااي االقتاراب ماان وظيفااة فااي حكومااة حماااس،

ألنااه ساايكون ارتكااب الخطااي األخياار فااي حياتااه  ،دالالت خطي ارة وم ش ا ار واضااحا علااى حاادة الص اراع بااين فااتح وحماااس.

والنائب محمد دحالن هو شخصية أمنية وقيادية في فتح ،تعني أن هنا في فتح مان هاو مساتعد للقيااأل بممارساات غيار
43

د .محسن صالح (محر ار) التقرير االستراتيجي لسنة  ،6002مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات ،بيروت  ،6002ص .312-304
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ديموقراطية أو دموية إ ا أجرت حماس أية عمليات إصالح ،أو كسرت احتكار فتح للسيطرة علاى الم سساات مان خاالل

تكاريس مباادأ الشاراكة .وبعااد تشااكيل حماااس للحكومااة ،والتطااورات األمنيااة التااي رافقاات تلا الفتارة ،باادأت األحااداث الداميااة
التي ش دت ا األراضي الفلسطينية الحقا ،ودفعت قيادات األسرل فاي ساجون االحاتالل إلاى إطاالق مباادرت أل التاي رعرفات

فيما بعد باسأل وثيقة األسرل  .بدأ التصعيد مع حادثة اغتيال قائاد ألوياة الناصار صاالح الادين ،الجنااح العساكري للجاان
المقاومة الشعبية ،خليل القوقا في  ،6002/3/31وصوال إلى قرار وزيار الداخلياة ساعيد صاياأل
وفق صالحياته المنصوص علي ا في القانون األساسي الفلسطيني.

44

بتشاكيل القاوة التنفي ياة،

تصاعد االقتتال الداخلي
بدأت الجولة األولى من االقتتال الداخلي الدامي بين حركتي فتح وحماس واألج ازة األمنياة الموالياة لكال من ماا،

في أواسط ش ر أياار /ماايو  .6002لقاد كانات ها األحاداث بمثاباة إنا ار لمادل خطاورة ماا قاد تا ول إلياه األوضااع فاي
حال استمرار الخالف على ما هو عليه بين الرئاسة والحكومة ،وش اكلت بالتالي عامال ضاغطا على الطرفين للبحث عن
الوفاق الوطني ،ما انت ى إلاى توقياع وثيقاة الوفااق الاوطني فاي  .6002/2/62بادأت مرحلاة مشااورات متعثارة بعاد توقياع
الوثيقة الم كورة لتشكيل حكومة وحدة وطنية ،والتصعيد السياسي ال ي ترافق مع تل المحادثات باين الرئاساة والحكوماة،

عماا رعارف الحقااا
مارو ار بإضاراب نقاباة الماوظفين الحكاوميين الا ي بادأ فاي مطلاع أيلاول /سابتمبر  ،6002وبادء الحاديث ا
باساأل خياارات عبااس لحال األزمااة ،وهاي خياارات تضامنت اللجااوء إلاى انتخاباات مبكارة .كااان إلطاالق الناار علاى رئاايس
الااوزراء إسااماعيل هنيااة عنااد معباار رفااح ،أثناااء عودتااه ماان جولااة خارجيااة زار خالل ااا عاادة دول عربيااة ،ومقتاال أبناااء ب اااء

حدت ا.
بعلوشة ،الضابط في ج از المخابرات العامة ،قبل ا بيياأل ،أثر على تسارع األحداث األمنية وزيادة ا
االنتخابات المبكرة واتفاق مكة

مااع دعااوة الارئيس محمااود عباااس إلااى انتخابااات رئاسااية وتشاريعية مبكارة فااي  ،456002/6/12وانفااالت الوضااع

األمناي فاي قطاااع غازة مجااددا ،بادأت ثانيااة جاوالت االقتتااال الاداخلي الماادمرة ،باالتزامن مااع تصاعيد إعالمااي غيار مساابوق
ب ااين الطا ارفين ،والح ااديث ع اان دخ ااول أس االحة لقا اوات الا ارئيس عب اااس ،وفش اال الوس اااطات واالتفاق ااات المتك ااررة ف ااي ض اابط

األوضاع .اشتداد االقتتال الداخلي في تل المرحلة دفع المملكة العربية السعودية إلى الدخول على خط الوساطة ،وجمع

اص علاى
الطرفين لعقد لقاء في مكة المكرمة ،نتج منه اتفااق مكاة فاي  6002/6/0الا ي أكاد حرماة الادأل الفلساطيني ،ون ا
تشكيل حكومة وحدة وطنية ،والبدء في إجراءات تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وتطويرها يواصالح ا.

44
45

استش د وزير الداخلية الفسلطيني في حكومة غزة سعيد صياأل خالل العدوان على غزة بتاري

.6006/1/12

جريدة االتحاد ،اإلمارات .6002/6/12 ،انظرhttp://www.alittihad.ae/details.php?id=86982&y=2006 :
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لااأل تخ ا رل مرحلااة تشااكيل حكومااة الوحاادة الوطنيااة ماان بعااص الح اوادث األمنيااة ،وكااان واضااحا ماان خااالل سااياق
األحداث أنه لأل يكن أماأل حركتي فتح وحماس في ل الوقت إال الدخول في حرب أهلية أو التوصل إلى صيغة سياسية
توافقي ااة ،لك اان الح ااركتين ثرت ااا الح اال السياس ااي ،واتفقت ااا عل ااى حكوم ااة وح اادة وطني ااة نال اات ثق ااة المجل ااس التشا اريعي ف ااي

 .6002/3/12تس ااارع األح ااداث األمني ااة ،وع اادأل وض ااوح ص ااالحيات الحكوم ااة وعالقات ااا ب اااألج زة األمني ااة ،دفع ااا وزي اار
الداخليا ااة ف ا ااي حكوما ااة الوح ا اادة ،ه ا اااني القواسا اامي ،إل ا ااى تق ا ااديأل

اسااتقالته فااي  6002/4/62بساابب الح اواجز التااي حالاات دون
تطبيااق الخطااة األمنيااة المتفااق علي ااا نا ا  ،وعاادأل ماانح الااوزير

صا ااالحياته الت ا ااي ك ا ااان م ا اان المفت ا اارص أن يتس ا االم ا ،وت ا اادهور
األوضاااع األمنيااة بنحااو غياار مساابوق .فااي تل ا الفت ارة ،ت ازياادت
حاااالت الخطااف والقتاال علااى الح اواجز واإلعاادامات الميدانيااة،

إلااى جانااب محاااوالت الت دئااة التااي فشاالت فااي وقااف تاادهور األوضاااع نحااو االنفااالت التاااأل .أماااأل ها التطااورات األمنيااة،

اتخ ا ت حركااة حماااس ق ا ار ار بحسااأل األمااور عسااكريا فااي قطاااع غ ازة .وأحااداث الحسااأل األمنااي جاارت خااالل ثالث اة أياااأل ماان
االقتتااال المتواصاال ،كاناات حصاايلت ا سااقوط  112قتاايال و 220جريحااا .لااأل تخ ا رل تل ا المرحلااة ماان تجاااوزات واعتااداءات
رد الا ارئيس الفلس ااطيني ورئ اايس حرك ااة ف ااتح عل ااى م ااا س ا ااما
متبادل ااة ،انت ك اات في ااا حق ااوق اإلنس ااان بنح ااو غي اار مس اابوق .ا
االنقااالب فااي غازة ،ماان خااالل إقالااة حكومااة إسااماعيل هنيااة فااي  6002/2/14وتشااكيل حكومااة الطاوار برئاسااة سااالأل

فياص .لقد ررصدت التجاوزات واالنت اكات التي ش دت ا الفترة التالية فاي كال مان الضافة الغربياة وقطااع غازة ،ساواء تلا
الت ااي ش ااملت األش ااخاص أو الم سس ااات أو التجمع ااات العام ااة ،وك ااان لحركت ااي ف ااتح وحم اااس مواق ااف سياس ااية وميداني ااة.
األحداث التي ش دت ا األراضي الفلسطينية خاالل تلا الفتارة أظ ارت مادل حساساية الملاف األمناي الفلساطيني وخطورتاه

لمااا لااه ماان أبعاااد تتعاادل التاايثير علااى الوضااع الفلسااطيني الااداخلي ،إلااى التاايثير علااى العماال الااوطني الفلسااطيني والقضااية
الفلسطينية بكامل ا .شكلت ه األحداث مع ما رافق ا من تطورات أمنية وتجاوزات إنساانية ،حااف از علاى ضارورة التعامال

مااع ملااف األج ازة األمنيااة ماان منطلااق وطنااي ،مااا يعنااي أنااه ال يجااوز ألي طاارف فلسااطيني االسااتقواء باإلس ارائيلي أو
باألجنبي ضد طرف فلسطيني خار ،وعلاى أن تتحاول ها األج ازة األمنياة إلاى أج ازة وطنياة تعمال للمصالحة الوطنياة،

وأن ريعاااد بنا هااا لتكااون لكاال الشااعب الفلسااطيني ،ال لفصاايل فلسااطيني معا ااين ،وك ا ل طررحاات ضاارورة محاربااة محاااوالت
االختراق والفساد والعمالة داخل ه األج زة.
ردود األفعال المحلية والعربية والعالمية من األحداث المحلية
رأت حركة فتح أن ما قامت به حركة حماس في قطاع غزة هو انقالب أسود على الشرعية الفلسطينية ،فلجيت
إلااى منظمااة التحرياار الفلسااطينية إلضاافاء الشاارعية علااى ق اررات ااا المتعلقااة بنازاع فااتح وحماااس .علمااا بااين منظمااة التحرياار
الفلسااطينية هااي مرجعيااة الساالطة الفلسااطينية فااي الق ا اررات الكباارل وليساات أداة تنفي يااة أو تشاريعية ضاامن إطااار الساالطة.
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لتغيار
وانسجاما مع ه الخطوة ،عقدت اللجناة التنفي ياة فاي منظماة التحريار الفلساطينية اجتماعاا طارئاا منا الياوأل األول ا

األوضاااع فااي قطاااع غ ازة فااي  ،6002/2/14وأقاارت عاادة توصاايات وضااعت ا تحاات تصاارف ال ارئيس الفلسااطيني محمااود
عباس ليبتا ا ،هي:


إقالة حكومة إسماعيل هنية (وه ا من حق الرئيس).



إعالن حالة الطوار .



تشكيل حكومة إنفا حالة الطوار .



إجراء انتخابات مبكرة.46
وأصدرت حركة فتح تقري ار عن التقصير في التصادي النقاالب الميليشايات الخارجاة عان القاانون فاي غازة برئاساة

الطيب عبد الرحيأل ،المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس.47

رأت حركااة فااتح أن مااا صاادر عاان ال ارئيس الفلسااطيني ماان م ارساايأل ضااد حركااة حماااس هاو بمثابااة إعااالن رساامي

لمحاربت ا في الضفة الغربية ،وقد أفادت مصادر حركة حماس في الضفة بين الحركة تعرضات ل ا  1002اعتاداءات فاي
الفتارة مااا بااين  6002/0/31-2/11ماان عناصاار األج ازة األمنيااة وماان عناصاار فااتح ،وقااد شااملت  236عمليااة اعتقااال
واختطاف ،و 32عملية إطالق نار ،و 122اعتداء على م سسات وجمعيات ،بما في ل دور قرن ،وجمعيات خيرياة،
وم سساات إعالمياة ومكاتاب صاحفية ،ومادارس وريااص أطفاال ،ووقاع أيضاا  122اعتاداء علاى ممتلكاات خاصاة بيبناااء

حماس ومناصري ا.48

46
47

انظر موقع عرب  40على اإلنترنت  ،6002/2/14 ,www.arab48.comوجريدة الحياة.6002/2/12 ،

يقع التقرير في  23صفحة من القطع الكبير ،يتناول كافة الحيثياات التاي رافقات عملياة سايطرة حمااس علاى قطااع غازة ثاأل خارج بتوصايات .يمكان
ق اراءة التقرياار كااامال علااى موقااع الزيتونااة للد ارسااات واالستشااارات www.alzaytouna.net

48

http://www.alquds.com/news/article/view/id/6325 ،6000

وعلااى موقااع جرياادة القاادس الفلسااطينية 10 ،شااباط

انظر في ما يتعلق بإجراءات السلطة ضد حماس في الضفة الغربية ،المكتب اإلعالمي لحركة حماس ،اعتداءات فتح واألج زة األمنية بحق

حركة حماس في الضفة ،المركز الفلسطيني لاعالأل  . www.palestine-info.info/ar6002/6/4وراجع أيضا التقارير الحقوقية الصادرة

عن منظمات حقوق اإلنسان في تل الفترة ،المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان  ،www.pchrgaza.orgومركز الميزان لحقوق اإلنسان

 ،www.mezan.orgال يئة المستقلة لحقوق اإلنسان .http://www.ichr.ps/arabic.php
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بحسب مركز الميازان لحقاوق اإلنساان ،بلا عادد قتلاى ظااهرة الفلتاان األمناي فاي األشا ر الساتة األولاى مان سانة

 466 ،6002قتيال و 1642جريحا .أما األش ر الستة األخيرة من سنة  ،6002التي تلت سيطرة حماس على القطاع،
فقد بل عدد ضحايا الفلتان األمني نحو  20قتيال ،و 462جريحا.49

جدول بإحصاءات حاالت وحوادث الفلتان األمني في قطاع غزة
سنة 6002

عدد الجرح:

50

عدد القتل:

عدد الجرح:

األطفال

القتل:

األطفال

كانون الثاني

362

64

22

2

شباط

400

36

26

4

ار

604

30

61

3

نيسان

141

61

66

6

أيار

616

34

24

4

حزيران

222

26

100

6

المجموع

1642

613

466

60

رفضاات حركااة حماااس أن تساامي مااا قاماات بااه انقالبااا؛ ألن الا ي اتخا القارار هااو رئاايس الااوزراء إسااماعيل هنيااة،

وهو نفسه يتولى منصب وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية ،وهو مدعوأل من مجلس تشريعي منتخب يمثال غالبية

األعضاء ،وأن ا حاولت رد محاولة انقالب قاأل ب ا عناصر أمنيون منفلتون  .ك ل ظلت حماس على اعتراف اا باالرئيس
محمااود عباااس وشاارعيته ،ودعتااه إلااى التفاااهأل والح اوار ماان دون شااروط مساابقة .وبااررت خطوت ااا بين ااا خطااوة اضااط اررية

وليست اختيارية أملت ا ظروف ميدانية ليس من الس ل تجاوزها.51

لااأل ت ايااد حركااة الج اااد اإلسااالمي الحسااأل العسااكري لحماااس والساايطرة علااى قطاااع غ ازة ،ولكن ااا فااي الوقاات نفسااه
تف ماات أكثاار ماان غيرهااا ها الخطااوة ،واسااتمرت فااي أعمااال المقاومااة ماان خااالل إطااالق الصاواري  .أمااا الجب ااة الشااعبية
والجب ة الديموقراطية وحازب الشاعب و فادا  ،فلاأل يكان موقف اا واضاحا ،وانتقادت ها الفصاائل سايطرة حمااس علاى قطااع
49

50
51

د .محساان صااالح ( محاار ار)  ،التقرياار االسااتراتيجي الفلسااطيني ،لساانة  ،6002مركااز الزيتونااة للد ارسااات واالستشااارات ،الطبعااة األولااى ،بيااروت،

 ،6000ص .26

مركز المي ازن لحقوق اإلنسان ،انظرwww.mezan.org :

أصادرت حمااس كتااابين يتعلقاان بقضااية الحساأل فاي قطاااع غازة ،األول سا اامته الكتااب األباايص ،عملياة الحساأل فااي قطااع غازة ،اضاطرار ال اختيااار،
تش ارين الثاااني  ،6002والثاااني سا اامته الكتاااب األسااود ،ب  ،6000يتحاادث ه ا الكتاااب عاان ممارسااات األج ازة األمنيااة فااي الضاافة الغربيااة ماان

 6002/2/14وحتى  ،6000/2/12والكتابان صادران عن المكتب اإلعالمي لحركة المقاومة اإلسالمية ا حماس.
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سمته انقالبا ،وشااركت جميعاا فاي اجتماعاات المجلاس المركازي لمنظماة التحريار الفلساطينية الا ي اساتخدمته
غزة بشدة و ا
الرئاسة الفلساطينية أداة ألخا الشارعية ،وتاوفير الغطااء لمجموعاة مان اإلجاراءات والم ارسايأل التاي اتخا ت ا لتثبيات سالطت ا
ومواج ة حماس .وثمة من ريرجع خطوة ه الفصائل إلى االنقساأل الحاصل بين قيادات ا في الداخل والخارج .أما موقاف
القيادة العامة والفصائل األخرل المكونة للتحالف الفلسطيني ،فقد كان م يدا لسيطرة حماس على قطاع غزة.52
اأيا تكن المواقف السياسية مما جرل ،سواء كانت م يدة أو معارضة ،إال أنه ألول مارة يحادث إلاى جاناب الشارخ
السياسي انقساأل جغرافي ،فيجد أبناء قطاع غزة أنفس أل تحت سيطرة حماس وحكومت اا المقالاة ،بينماا تجاد الضافة الغربياة
نفس ا ا تحاات ساايطرة حركااة فااتح والرئاسااة الفلسااطينية وحكومااة الط اوار  .ك ا ل أضا اارت األحااداث كثي ا ار بصااورة المشااروع
الوطني الفلسطيني ،وبصورة برنامج ا المقاوأل ،وأوجدت حالة من االستياء والنفور واإلحباط في أوساط الجماهير العربية
واإلسااالمية ،وفااي األوساااط العالميااة الداعمااة للحااق الفلسااطيني .وحااررت األحااداث الم ساافة الرئاسااة الفلسااطينية ماان أي
ش اراكة مااع حماااس قااد تكااون عاماال ضااغط علي ااا ،باإلضااافة إلااى غياااب المجلااس التش اريعي ،فمضاات بنحااو حثيااث فااي
مشااروع التسااوية مااع الجانااب اإلسارائيلي ،بوجااود الرعايااة والاادعأل األميااركيين والغاربيين ،فيصاابح المفاااوص الفلسااطيني فااي
أضعف حاالته.53
أما الموقف الرسمي العربي ،فظ ر بوضوح في تصاريح األماين العااأل للجامعاة العربياة عمارو موساى فاي ما تمر
صحافي في ختاأل اجتماع وزراء الخارجية العربي يوأل الجمعة في 6002/2/12؛ إ قاال فياه :نحان هناا لخدماة القضاية
الفلسطينية ،ونحن ال ن يد طرفا فلسطينيا ضد خر  .وتضمن قرار وزراء خارجية الدول العربية ما ييتي:54
تشكيل لجنة لتقصي حقائق فيما جرل من أحداث في غزة تضأل السعودية ومصر واألردن وقطر وتونس واألمانة



العامة للجامعة العربية ،تقدأل تقريرها إلى مجلس الجامعة العربية في غضون ش ر ،وتكلياف اللجناة متابعاة ودعاأل
الج ود التي تقوأل ب ا السعودية من توقيع اتفاق مكة بين حركتي فتح وحماس في شباط /فب اريار الماضاي ،وج اود
مصر من أجل وقف إطالق النار والعودة إلى الحوار لحل الخالفات القائمة .

52

53

54

د .محسن صالح (محر ار) التقرير االستراتيجي الفلسطيني ،لسنة  ،6002مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات ،الطبعة األولى ،بياروت،6000 ،

ص .26-26

د .محسن صالح (محر ار) التقرير االستراتيجي الفلسطيني ،لسنة  ،6002مركز الزيتونة للد ارساات واالستشاارات ،الطبعاة األولاى ،بياروت،6000 ،

ص .42-42

راجع موقع جامعة الدول العربية اإللكتروني على الرابط اآلتي:

http://www.arableagueonline.org/wps/wcm/connect/1db3ee804510fd4dbd93fd6a5847d031/128.pdf?MOD=AJPE
RES

27



يحملاوا أي
مطالبة فتح وحماس بالتوقف الكامل والمستمر لالقتتال في األ ارضاي الفلساطينية المحتلاة ،مان دون أن ا
طرف بعينه المس ولية عن ا.



ض اارورة بن اااء ق ااول األم اان الفلس ااطينية عل ااى األس ااس الوطني ااة المنص ااوص علي ااا ف ااي القا اوانين األساس ااية للس االطة
الفلسطينية ،ودعم ا وتمكين ا من أداء دورها دون أي تدخالت من أي من الفصائل الفلسطينية .
ضاارورة احتاراأل الشاارعية الوطنيااة الفلسااطينية برئاسااة الارئيس محمااود عباااس واحتاراأل الم سسااات الشاارعية ،بمااا فااي



ل المجلس التشريعي المنتخب .
وفي خطوة روصفت بين ا تيييد لموقف حركة فتح ضد حركة حماس ،سحبت مصر كافة دبلوماسايي ا ومسا ولي ا
األمنيين من غزة ،وعلى رأس أل السفير أشرف عقل ،بعد إتماأل حماس سيطرت ا على القطاع.
أما الموقف الدولي ،55فقد كان م يدا للرئيس الفلسطيني محاود عبااس ،وقاد ألقات المنظماات الدولياة بثقل اا وراء

فااي اليااوأل التااالي لساايطرة حركااة حماااس علااى قطاااع غ ازة .وتع اادت اللجنااة الرباعيااة التااي تقااوأل باادور الوساااطة فااي عمليااة
السااالأل بااين الفلسااطينيين واإلس ارائيليين والمكونااة ماان الواليااات المتحاادة وروساايا واألمااأل المتحاادة واالتحاااد األوروبااي دعااأل

الرئيس الفلسطيني محمود عباس .ووصف االتحاد األوروبي عباس بينه الزعيأل الفلسطيني الشرعي.

الفرع الثاني :التكييف القانوني لالشتباكات المسلحة في عام 6002

يقصااد بااالنزاع المساالح غياار الاادولي تل ا الصاادامات واالشااتباكات األيديولوجيااة والعرقيااة التااي تاادور رحاهااا بااين

طرفين وطنيين ،عادة ما يكون بين الحكومة والثوار ،أي بين اإلخاوة األعاداء أبنااء الاوطن الواحاد ،والتاي غالباا ماا تكاون

تمرد أو عصايان أو محاولاة االنفصاال ،وها ا الناوع مان الن ازعاات المسالحة الا ي عرفتاه المجتمعاات منا القادأل،
في شكل ا
وما زالت تعرفه في زماننا ه ا ،عادة ما يتميز بوحشية القيأل اإلنسانية وانت اك ا.56
لقد كانت هنا عدة محاوالت لتنظيأل ه ا النوع من النزاعات المسالحة ،إال أن اا بااءت بالفشال ،والسابب فاي لا
ه ااو اص ااطداأل الج ااود المب ول ااة ف ااي ها ا ا الش ااين بعقبت ااين اس ااتحال تجاوزهم ااا ،وص ااف ما األس ااتا ج ااان باكتيي ااه ب ااالقلعتين
المحاااطتين باايعظأل التقااديس ،وهمااا الساايادة الوطنيااة وأماان الدولااة ،وأن أعاادل أعااداء أي حكومااة هااأل األفاراد الا ين يرياادون

تعدهأل ،دون أدنى ش وعلى الفور ،أن أل مجرمون وتطلق لنفس ا العنان لساحق أل فاي صامت
قلب النظاأل القائأل بالقوة؛ إ ا
55

موقع بي بي سي على اإلنترنت ،6002/2/12 ،انظر:

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_6755000/6755803.stm
56

راجع منتدل األوراسي للقانون على الرابط اآلتيhttp://sciencesjuridiques.ahlamontada.net/t1443-topic :
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مع إضفاء الطابع الشارعي علاى الوساائل التاي تساتعمل ا لقمع األ .وبنااء علياه ،ال عجاب إ ا اعترضات الج اود اإلنساانية
المب ولة ،في إطار توسايع نطااق القاانون الادولي اإلنسااني ليشامل ها ا الناوع مان المنازعاات المسالحة ،عقباات تتمثال فاي
االت األ بتقديأل الدعأل اللوجيستي للمجرمين وتعزيز مكانت أل ،وك ا االت األ بمحاولة التدخل في الش ون الداخلية.57

المااادة الثالثااة المشااتركة فااي اتفاقيااات جنيااف لعاااأل  ،1646يوان اكتفاات باإلشااارة إلااى الن ازاع المساالح ال ا ي لاايس لااه

طابع دولي دون تعريفه ،إال أن غايت ا كانت واضحة انطالقا من تمييزها بين األطراف الساامية المتعاقادة والمقصاود ب اا
ال اادول ،واألطا اراف المتنازع ااة ،الا ا ي يش اامل ال اادول والفئ ااات الث ااائرة أو المنش ااقة أو المتم ااردة .وق ااد حاول اات اللجن ااة الدولي ااة

مياز النازاع المسالح غيار الادولي ،والتاي
للصليب األحمار شارح ها الماادة محاددة جملاة مان المقااييس الموضاوعية التاي تر ا
كانت بمثابة خالصة للماداوالت واالقت ارحاات المساجلة أثنااء ما تمر للخباراء الحكاوميين بشاين إعاادة تيكياد وتطاوير قواعاد

القانون الدولي المطبقة أثناء النزاعات المسلحة ،ال ي عقدته اللجنة الدولية للصليب األحمر في عاأل  ،1621وأيضا فاي
الم تمر الدبلوماساي بشاين إعاادة تيكياد وتطاوير القاوانين اإلنساانية المطبقاة أثنااء الن ازعاات المسالحة الا ي عقاد المجلاس

االتحادي السويسري في الفترة من  ،581622-1624من ه المقاييس:
.1

أن يكون للطرف المناهص للحكومة المركزية تنظيأل عساكري فياه قياادة مسا ولة عان سالو مر وساي ا ،ولاه نشااط
في أرص معينة ويكفل احتراأل االتفاقيات.

.6

لجوء الحكومة الشرعية إلى القوات العسكرية لمحاربة الثوار.

.3

اعت اراف الحكومااة بصاافة المحاااربين للث اوار ،أو االعت اراف بين ااا فااي حالااة حاارب أو إقرارهااا صاافة المحاااربين للث اوار
ب دف تنفي االتفاقيات أو عرص النزاع على أحد هياكل األمأل المتحدة.

.4

أن يكون للثوار نظاأل تتوافر فيه خصائص الدولة من سلطات مدنية وممارسة السلطة الفعلية على جزء من التراب
الوطني وخضوع قوات ا المسلحة ألوامر سلطة مس ولة والتزاأل مراعاة أحكاأل االتفاقيات.
وقااد نالاات الن ازعااات المساالحة غياار الدوليااة اهتماااأل المجموعااة الدوليااة عاااأل 1622أل ،وخصااص ل ااا البروتوكااول

اإلضااافي الثاااني الا ي غطااى الاانقص الا ي اكتنااف اتفاقيااات جنيااف األربااع ،مقاار ار حمايااة خاصااة لضااحايا ها ا النااوع ماان
النزاعات المسلحة.

57

58

راجع في ه ا الخصوص فريتس كالس وفن وليزابثت تغفلد ،ضوابط تحكأل خوص الحرب ،مدخل للقانون الدولي اإلنساني ،ترجمة أحمد عبد العليأل،

اللجنة الدولية للصليب األحمر ،جنيف  ،6004ص .122 -122

د .شاريف عاتلأل ،القااانون الادولي اإلنساااني ،دليال للتطبياق علااى الصاعيد الااوطني ،اللجناة الدولياة للصااليب األحمار ،دار المسااتقبل العرباي ،بيااروت،

 ،6003ص .664- 663
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لعاال أباارز األسااباب التااي ماان خالل ااا أرقصاايت حاااالت االضااطرابات والتااوتر الداخليااة ماان دائ ارة الن ازاع المساالح،
وبالتالي عدأل اختصاص القانون الدولي اإلنساني بحكم ا ،راجع باألساس إلى رغبة دول العالأل الثالث التي كان ل ا دور
كبير في الم تمر الديبلوماسي المنعقد خالل الفترة الممتدة ما بين عاأل 1624أل و1622أل ،للحيلولة دون إدراج ه ا النوع
من األحداث ضمن دائرة النزاع المسلح ،على أساس أن ها البلادان حديثاة الع اد باالساتقالل وماا ازلات تعايي نوعاا مان
التخلف والالاستقرار في شتى الميادين بسبب المشاكل الموروثة عن االستعمار ،باإلضافة إلى تركيبة مجتمعات ا وأنظمة
الحكأل السائدة في ا ،التي ربما ما زالت بعيدة نوعا ما عن أبجديات الديموقراطية ،إلاى غيار لا مان العوامال االجتماعياة
والسياسية واالقتصادية والثقافياة التي تجعل اا معرضاة فاي أياة لحظاة الضاطرابات داخلياة ،وبقااء الحاال علاى حالاه يعناي
باألساس ضمان عدأل تدويل حاالت التمرد والنزاعات االنفصالية والعرقية أو الطائفياة ...إل .59
لقد أخرج البروتوكول اإلضافي الثاني من نطاقه االضطرابات والتوترات الداخلية ،وغيرها من النزاعات المشاب ة

60
مكماال ومتمماا للماادة الثالثاة المشاتركة ،كماا تقضاي با ل
ل ا ،على اعتبار أن اا ال تع ااد ن ازعاات مسالحة  .وبماا أناه ري َع ااد ا
الفقارة األولااى مان المااادة األولااى؛ ف ا ا يعنااي أن االضااطرابات والتاوترات الداخليااة ال تادخل كا ل فااي نطااق المااادة الثالثااة

المشتركة لالعتبارات نفس ا ،وهاي أن اا ال تع ااد ن ازعاات مسالحة .وبالتاالي أصابحت االضاطرابات والتاوترات الداخلياة ،وماا
يدخل في حكم ا من النزاعات ،خارج الحماية الدولية التي يوفرها القانون الدولي اإلنساني.
االضااطرابات تختلااف بطبيعااة الحااال عاان التااوترات الداخليااة؛ فاالضااطرابات الداخليااة هااي المواقااف التااي تشااتمل
علااى مواج ااات داخليااة خطيارة أو مسااتمرة ،وفااي مثاال ها المواقااف ،التااي قااد ال تتصاااعد بالضاارورة إلااى نازاع مفتااوح ،قااد
تستخدأل السلطات قوات شرطة كبيرة ،وحتى القوات المسلحة ،الستعادة النظاأل داخل البالد ،وقاد تتبناى إجاراءات تشاريعية

استثنائية ،تمنح مزيدا من السلطات للشرطة والقوات المسلحة.61
وهنااا ماان يعرف ااا بين ااا أعمااال العنااف المتفرقااة التااي تسااتخدأل في ااا ق اوات الشاارطة غالبااا الجاايي دون أن توجااد
بالضرورة مواج ات مسلحة .62

59

راجع أرشيف اللجنة الدولية للصليب األحمر الدولي على موقع اإلنترنت:

60

انظر الفقرة  6من المادة األولى من البروتوكول اإلضافي الثاني لعاأل .1622

62

د .محمااود الساايد حساان داوود ،حمايااة ضااحايا الن ازعااات المساالحة غياار الدوليااة ،فااي القااانون الاادولي العاااأل والش اريعة اإلسااالمية ،جامعااة األزهاار،

http://www.icrc.org/ara/resources/icrc-archives/index.jsp
61

فرانسوا بوشيه سولينيه ،القاموس العلمي للقانون اإلنساني ،ترجمة أحمد مسعود ،دار العلأل للماليين ،لبنان ط ،6002 ،1ص .160

 ،1666ص .660
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أمااا التااوترات الداخليااة ،ف ااي تر َعا ااد أقاال خطااورة ماان االضااطرابات الداخليااة ،وتتسااأل بمسااتويات تااوتر عاليااة ،س اواء
كانت سياسية أو دينية أو عرقية أو عنصرية اجتماعية أو اقتصادية ،وهي ات طبيعة وقائية ألن ا تسبق أو تلي فتارات
النزاع ،وتتميز مثل ه األوقات بما ييتي:63


ارتفاع عدد حاالت االعتقال.



ارتفاع عدد السجناء السياسيين.



احتمال سوء معاملة األشخاص المحتجزين.



ادعاءات عن حاالت اختفاء.



إعالن حاالت الطوار .

وعلى عكس االضطرابات ،ناد ار ما تكون القوة المعارضة في التوترات الداخلية منظمة بطريقة ملحوظة.64
دخلت أ ارضاي السالطة الوطنياة الفلساطينية منا إعاالن تشاكيلة الحكوماة الفلساطينية العاشارة التاي تزعمت اا حركاة

حماس باعتبارها الحزب الفائز في االنتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية في دوامة مان العناف المسالح الاداخلي الادامي
ال ي أضاف مظ ا ار جديادا لمشاكلة الفلتاان األمناي التاي كانات قائماة أصاال منا عااأل  6006فاي الضافة الغربياة وقطااع
غازة المحتلااين ،كمااا تشااير كافااة التقااارير الحقوقيااة65؛ فقااد أضااف فااوز حركااة حماااس بعاادا جدياادا فااي الساااحة الفلسااطينية،

سواء ما يتعلق بنظرة االحتالل اإلسرائيلي إلى القضية الفلساطينية عموماا ونظرتاه العدائياة إلاى حركاة حمااس خصوصاا،

أو للتنافس السياسي بين فتح وحماس ،تنافس ابتعد كثي ار عن التطبيقات الساليمة لمفااهيأل المشااركة السياساية فاي الحكاأل،
وتنافى ومبدأ التعددية الحزبية وقواعد النظاأل الديموقراطي ،وقد عزز ه ا التناافس المسالح أجاواء االنفاالت األمناي الساائد

أساسا وغياب تطبيق مبدأ سيادة القانون.
وعلااى ال اارغأل م اان حداثااة األزم ااة المس االحة الداخلي ااة التااي ل ااأل تتج اااوز خم ااس ساانوات ،وانحس ااار أغل ااب مظاهره ااا
المسلحة في قطاع غزة بسابب وجاود االحاتالل الجااثأل فاي الضافة الغربياة بنحاو مباشار ،إال أن ها األزماة ،وخاصاة فاي

فترة النصف األول من عاأل  ،6002انت كت في ا أدنى مقتضيات اإلنسانية ،وخاصاة الحاق فاي الحيااة .ها ا األمار يادفع
إلى البحث في قواعد القانون الدولي اإلنساني المطبقة على النزاعات المسلحة الداخلية.

وعلى الرغأل من االهتماأل السياسي واإلعالمي الواسع ال ي حظيت به األحداث الداخلية في األراضي الفلسطينية

المحتل ااة ع اااأل  ،1622إال أن ااا ال تا ازال تحت اااج إل ااى الكثي اار م اان الت اادقيق الق ااانوني .إن معرف ااة التكيي ااف الق ااانوني ال اادولي
63
64
65

د .محمود السيد حسن داوود ،مرجع سابق ،ص .660
فرانسوا بوشيه سولينيه ،مرجع سابق ،ص .160

راجع تقارير المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان وم سسة الضامير لحقاوق اإلنساان ومركاز شامل لحقاوق اإلنساان ،وال يئاة المساتقلة لحقاوق اإلنساان

خالل تل الفترة.
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لألحااداث الداخليااة المساالحة أماار لااه معنااى كبياار ماان حيااث اآلثااار المترتباة علااى تصاانيف ا وفااق مف ااوأل الن ازعااات المساالحة
غياار الدوليااة .إن المبااررات التااي تسااوق ا األط اراف المتنازعااة ،قااد تكااون مبااررات سياسااية ال تقااف عنااد القواعااد القانونيااة

الواضحة والثابتة.
ثمة مصطلحات سياسية كثيارة اساتخدمت وتساتخدأل فاي ها ا اإلطاار ،وهاو ناوع مان الجادل السياساي؛ فباين حساأل
عسكري ،وانقالب ،وبين الشرعية الفلسطينية ،وباين السايطرة ،ثماة تاداخل سياساي كبيار .إن التكيياف القاانوني يحساأل كال

ه ا الجدل.

عند طرح فكرة التكييف القانوني لألحداث في األراضي الفلسطينية المحتلة عاأل  1622قد نجد أنفسنا أماأل رأيين

قااانونيين مختلفااين تمامااا :األول يقااول بين ااا حاارب أهلي ااة ،ألن الحاارب األهليااة أو الن ازاع المساالح الااداخلي كمااا تح ااددها
الدكتورة رقية عواشرية

66

مجموع أعمال العنف المسلح ال ي تقع داخل حادود الدولاة الواحادة باين رعاياهاا فيماا بيان أل ،أو

فااي مواج ااة الحكومااة القائمااة ،أيااا كاناات أساابابه ،وأيااا كاناات درجااة التماازق ،شاريطة أن ترقااى عاان أعمااال العنااف العااادي

(اإلجراأل العادي)  .وبالتالي فإن ه األحداث تخضاع ألحكااأل القاانون الادولي اإلنسااني .وقاد نجاد أنفسانا أيضاا أمااأل رأي

يصنف أحداث العنف في األراضي الفلسطينية المحتلة عاأل  1622ضمن صاور االضاطرابات والتاوترات الداخلياة،
خر ا
و ل وفقا للتعريف ال ي أوردته اللجنة الدولية للصليب األحمر ،وبالتالي ال تخضع ه األحداث ألحكاأل القانون الادولي

اإلنساني.

م ما كان من شين ه ين الرأيين وتعليالت ما ،فإن المن ج الساليأل لد ارساة مثال ها الحالاة يقتضاي أن نب ااين مادل
إمكانية وصف أعمال العنف في األراضي المحتلة عاأل  1622بالحرب األهلية بمعناها الفني الدقيق ،ولن يتيتى لنا ل
إال من خالل التحقاق مان مادل تاوافر الشاروط التاي أقرهاا الفقاه الادولي فاي ها ا الصادد .لا ل الباد مان التوقاف عناد أهاأل

شااروط تطبيااق المااادة الثالثااة المشااتركة ماان اتفاقيااات جنيااف الرابعااة  1646والبروتوكااول اإلضااافي الثاااني لعاااأل 1622
لمعرفة مدل استيفاء العناصر المسالحة للشاروط الاواردة فاي الماادة األولاى مان البروتوكاول اإلضاافي الثااني لعااأل 1622

الملحق باتفاقيات جنيف األربع.

ابين الفقاه الادولي الشاروط التاي يلازأل توافرهاا فاي التمارد العساكري حتاى يمكان ع ااد حرباا أهلياة يواخضااعه مان ثاأل
للمادة الثالثة المشتركة وللبروتوكول اإلضافي الثاني .تل الشروط هي :ضرورة استيفاء الصراع المسلح لطابع العمومياة

من حيث حجمه ومدا الجغرافي سواء بسواء .ه ا من جانب ،واستيفاء المتمردين أو المتصارعين ات أل ألصاول التنظايأل
من جانب خر ،و ل بخضوع أل لقيادة منظمة ،واحترام أل لمقتضيات اإلنسانية .أما قواعد البروتوكول اإلضافي الثاني،

فقد أضافت شرطا ثالثا ،يتمثل بضرورة استيفاء ال يئة التمردية أو المقاتلة لمقتضايات الرقاباة اإلقليمياة ال ادئاة والمساتمرة
66
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علااى جاازء ماان إقلاايأل الدولااة .وفااي كاال األح اوال ،ال بااد ماان ت اوافر ج ااة حكوميااة رساامية كشاارط جااامع بااين المااادة الثالثااة

المشتركة والبروتوكول اإلضافي الثاني.

ولما كان النزاع المسلح يقتضي وجود أطراف للنزاع ،فإن مان الالفات للنظار أن نجاد الماادة األولاى تتحادث عان
ق اوات مساالحة ،دون أن تشااير إلااى أط اراف الن ازاع  .ويصاادق الشاايء نفسااه علااى األحكاااأل األخاارل فااي البروتوكااول؛ ف ااي
تحدثنا عن وضع من أوضاع النزاع المسلح تجري فيه أعمال قتالية و عمليات عساكرية  ،مان دون أن تتضامن إشاارة
يعبر عن خشاية كثيار مان الحكوماات مان أن تفسار مجارد اإلشاارة إلاى
واحدة إلى أطراف النزاع  .وه ا الصمت المطبق ا
تعد في الواقع العملي شكال من أشكال االعتراف .67ه ا األمر ،ال ي يجعال تكيياف أحاداث داخلياة
طرف خصأل  ،بين ا ا

على أن ا حرب أهلية وأن ا تندرج في إطار القانون الدولي اإلنساني ،بالمسيلة المعقدة.
أوالً :تكييف األحداث عل :ضوء المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف األربع
الشرط األول :عمومية األحداث جةرافياً

فإ ا أردنا التحقق من الشرط األول في االشتباكات المسالحة باين فاتح وحمااس ،يمكان القاول باين ها األخيارة لاأل
حيز جغرافي بعينه ،تمثل أساسا بقطاع
تكن تتسأل بالعمومية من حيث حجم ا ،حيث اقتصرت أعمال العنف المسلح في ا
غزة ال ي ش د أعنف المواج ات باين المتناازعين ،علاى عكاس الضافة الغربياة المحتلاة التاي لاأل تصال األحاداث في اا إلاى

الطااابع المساالح بساابب طبيعااة االحااتالل الجاااثأل علااى معظااأل أرجاااء الضاافة الغربيااة ومنااع المقاومااة الفلسااطينية ماان حماال
السالح ،باستثناء أسلحة األج زة األمنية الفلسطينية .وكماا ترظ ار التقاارير ،إن انتشاار المظااهر المسالحة فاي قطااع غازة
يعود إلى عدة عوامل ،من اا تمركاز القاوة المسالحة لحركاة حمااس فاي القطااع ،إضاافة إلاى حرياة حركاة المسالحين ،و لا

ابيا لحركاة المقااتلين ،علاى عكاس أمار
بعد إعادة الجيي اإلسرائيلي انتشاار فاي قطااع غازة ،الا ي وفاار مسااحة مقبولاة نس ا

الضاافة الغربيااة .وبناااء عليااه ،يمكاان القااول ب اين أعمااال العنااف الااداخلي ه ا لااأل تكاان عامااة ماان حيااث حجم ااا ومااداها
الجغ ارفااي ،أي إن العنصاار األول الااالزأل لوصااف التماارد بااالحرب األهليااة غياار متاوافر ،القتصااار أماار العمليااات المساالحة
الداخليااة علااى قطاااع غ ازة فقااط ،وتحدياادا محافظااة غ ازة ومحافظااة شاامال غ ازة اللتااين عرفتااا أكثاار األمااور عنفااا عاان باااقي
محافظات ال
قطاع.
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الشرط الثاني :تمتع الجماعات المتقاتلة أو المتمردة بشكل تنظيمي وهيكلي واضح
بالنسبة إلى الشرط الثاني ،يجب أن تتمتاع الجماعاات المتقاتلاة باالتنظيأل ،أي أن تكاون حركاة ات هياكال إدارياة

وتنظيميااة وعسااكرية تساامح بممارسااة نااوع ماان الساالطة والرقابااة علااى أعمااال أفرادهااا ،مااا ي هاال الحركااة أو ال يئااة التمرديااة
الحتراأل مقتضيات اإلنسانية .فالمطالع على ال ياكل الحركية التي يتبع ا المقاتلون من حركتي فتح وحماس يتيكد من أن ا
قادرة ،وبوسع ا تطبيق ومواصلة استراتيجية متماسكة تحت قيادة موحدة؛ فقد كانت فصاائل منظماة بالقادر الكاافي ،حياث

تتمتااع باااألطر التنظيميااة واإلداريااة والعسااكرية للعناصاار المنضااوية تحت ااا ،فضااال عاان أن جاازءا ماان المتقاااتلين يتبااع و ازرة

الداخلية في غزة ،وجزءا خر يتبع أج زة أمنية تديرها السلطة في راأل اهلل ،ما يفرص المزيد من التنظيأل وخضوع أل لقيادة

موحاادة ،رغااأل صاافة الساارية التااي يعماال ماان خالل ااا أغلااب الفاااعلين فااي األحااداث األخي ارة .لكاان رغااأل ل ا  ،ياارل المتتبااع

لألحداث أن ثمة تجاوزات رع َّد بعض ا خط ار على حقوق اإلنسان.

وبناء على ما تقدأل ،فاإن أحاداث العناف الاداخلي فاي األ ارضاي الفلساطينية المحتلاة عااأل  1622ال ينطباق علي اا

وصف النزاع المسلح غير الدولي بمف وأل المادة الثالثة المشتركة ،لعدأل استيفاء األحداث للشروط المطلوبة.
ثانياً :تكييف األحداث في ضوء قواعد البروتوكول اإلضافي الثاني

تلتقي المادة األولى من البروتوكول اإلضافي الثاني مع المادة الثالثة المشتركة في الشرطين السابقين .لكان ثماة

ش اارط ثال ااث ف ااي الم ااادة األول ااى م اان البروتوك ااول اإلض ااافي الث اااني متمث اال بض اارورة اس ااتيفاء ال يئ ااة المتم ااردة أو المتقاتل ااة
لمقتضاايات الرقابااة اإلقليميااة ال ادئااة والمسااتمرة علااى جاازء ماان إقلاايأل الدولااة .نصاات الفق ارة األولااى ماان المااادة األولااى ماان

البروتوكااول اإلضااافي الثاااني علااى أن ه ا ا البروتوكااول يسااري علااى الن ازاع الاادائر بااين الق اوات المساالحة وق اوات مساالحة
منشقة أو جماعات نظامية مسلحة أخرل وتمارس عمل ا تحت قيادة مس ولة على جزء من إقليمه من السيطرة ما يمكن ا

من القياأل بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة ،وتستطيع تنفي ه ا البروتوكول  .يوا ا ما أسقطنا الوقائع الميدانياة علاى ماا
أن مان الصاعوبة بمكاان انطبااق البروتوكاول اإلضاافي الثااني علاى األحاداث الداخلياة المسالحة
تقتضيه ه الماادة ،نجاد ا

أيضا.

وفي الواقع العملي لألحداث ،يوا ا ما أخ نا بتفسير الرقابة اإلقليمية المتطلباة فاي ظال ها ا البروتوكاول علاى أن اا
الرقابااة اإلقليميااة بمف ااوأل الرقابااة الجغرافيااة ،فإنااه يمكاان القااول بااين العناصاار المساالحين لحركااة حماااس التااي تعا ااد الفاعاال
األساسااي والمساايطر علااى قطاااع غ ازة بعااد األحااداث الداخليااة فااي فلسااطين ،كاناات ل ااأل الرقابااة المطلوبااة علااى جاازء ماان

أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية ،المتمثلة بقطاع غزة ،حيث إن السلطة في قطاع غزة تديرها حركة حماس التي نالت

األغلبية فاي االنتخاباات البرلمانياة ،كا ل إن حركاة فاتح تسايطر إدارياا وسياسايا علاى منااطق فاي الضافة الغربياة (علاى

األقل مناطق .)A
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أما إ ا أخ نا بمف اوأل الرقاباة علاى أن اا رقاباة علاى ساكان اإلقلايأل ،أو بمعناى خار نيال السالطة القائماة فاي قطااع
بين العناصر المسلحين التابعين لحركة حماس كانوا
غزة المشروعية بمف وأل نيل ثقة سكان اإلقليأل في ا ،فإنه يلزأل اإلقرار ا
يحظون بتيييد شعبي كبير ،نظ ار إلى التيييد الشعبي الكبير لحركة حماس نفس ا.
عمااا ساابق ،إن تعقياادات الوضااع الااداخلي الفلسااطيني تجعاال ماان الصااعوبة بمكااان أيضااا تطبيااق القااانون
فضااال ا
الدولي اإلنساني؛ فحكومة الوحدة الفلسطينية التاي كاان ي أرسا ا إساماعيل هنياة ،هاي المسا ولة عان األمان الاداخلي ،وهاي
تقول إن ا قامت بواجب حماياة ساكان قطااع غازة مان الفلتاان األمناي بداياة ،ثاأل التصادي لمجموعاات مسالحة تلقات تادريبا
أن بعااص األج ازة األمنيااة الفلسااطينية كاناات تتبااع الرئاسااة الفلسااطينية ،ال
وتسااليحا ماان الخااارج .ومااا زاد األمااور تعقياادا ،ا
الحكومة الفلسطينية .ه التعقيدات الداخلية الفلسطينية تجعل مان الصاعب جادا اعتباار األحاداث المسالحة الداخلياة أن اا
تقع في إطار القانون الدولي اإلنساني.
بناء عليه ،إن أعمال العنف الدامية التي ش دت ا األراضي الفلسطينية المحتلاة عااأل  ،6002رغاأل ثقال حصايلت ا
فااي األرواح والممتلكااات ،إال أن ااا جاااءت عقااب انتخابااات فااازت ب ااا حركااة حماااس وصاارح العديااد ماان الفاااعلين الاادوليين
واإلقليميااين والمحلااين بعاادأل رض اااهأل عاان ه ا النتيجااة ،حت ااى يوان كااان ه ا ا هااو رأي الش ااعب الفلسااطيني .لااأل تكاان ها ا

االشتباكات حربا أهلية بالمعنى الدقيق ال ي حددته المادة الثالثة المشتركة والبروتوكول اإلضافي الثاني ،بل كانت عباارة
عن توترات واضاطرابات داخلياة ،وبا ل لاأل يساتفد ضاحايا ها االضاطرابات مان الحاد األدناى الا ي كفلتاه الماادة الثالثاة
المشتركة ،وال الحقوق المتنامية المقررة في البروتوكول اإلضافي الثاني ،ال ي نصت الفقرة الثانياة مان الماادة األولاى فياه
علااى أنااه ال يسااري ه ا ا البروتوكااول علااى حاااالت االضااطرابات والتااوتر الداخليااة مثاال الشااغب وأعمااال العنااف العرضااية
تعد منازعات مسلحة .
وغيرها من األعمال ات الطبيعة المماثلة التي ال ا
ل ا ا فق ااد بقياات الت ااوترات واالضااطرابات الداخلي ااة تخضااع ألحك اااأل القااانون ال ااداخلي ،والقواعااد األساس ااية لحق ااوق
اإلنسان ،التي ال يجوز المساس ب ا حتى فاي مثال ها األوضااع .وكانات نتيجاة ها ا العناف المتباادل حصايلة ثقيلاة فاي
األرواح.
إن ما حدث في قطاع غزة والضفة الغربية في مطلع ش ر حزيران  ،6002وما سبقه من صور بشعة لالنفالت
كيف قانونا ،في ضوء قواعد القانون الدولي اإلنساني المطبقاة علاى الن ازعاات المسالحة غيار الدولياة بين اا مجارد
األمني ري ا
أحداث عنف داخلي ال ينطبق عليه وصف النزاع المسلح غير الدولي بمف وأل المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف
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األربااع ،لعاادأل اسااتيفاء أحااداث العنااف المساالح للعموميااة الجغرافيااة المطلوبااة ،وعاادأل اسااتيفائ ا لشاارط الرقابااة اإلقليميااة علااى
السكان المنصوص علياه فاي البروتوكاول اإلضاافي الثااني .والنتاائج التاي نجمات عان ها األحاداث هاي انقسااأل جغ ارفاي
لشطرين من خالل وجود كيانين سياسيين ،ليسا فقط منفصلين ،بل متنازعان ،وبناء عليه تبقى ه األحداث خارج أطار
التنظيأل الدولي ،ل ا فقد استظلت االضطرابات الداخلية بيحكاأل القانون الداخلي والقواعد األساسية لحقوق اإلنسان.
تعرضاات حقااوق الماواطن الفلسااطيني فااي قطاااع غازة والضاافة الغربيااة منا اناادالع أحااداث العنااف الاادامي األخياار،
ومن ا إعااالن حالااة الط اوار  ،النت اكااات بشااعة ،وازدياااد كبياار فااي ارتكاااب جريمااة االختطاااف والتع ا يب والمعاملااة غياار
اإلنسانية والمعاملة القاسية بين المتقاتلين والمدنيين على حد سواء ،وعرقلة حرية التنقل والحركة للمواطنين .وبناء علياه،
فقد ارتكبت انت اكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان.
يوا ا كاناات األحااداث الداميااة التااي حصاالت فااي األ ارضااي الفلسااطينية المحتلااة خصوصااا فااي حزي اران  ،6002ال
تنطبق علي ا أحكاأل القانون الدولي اإلنساني ات الصلة ،فإنه ال بد من مراعاة أحكاأل قانونية واضحة في القانون الدولي
لحقوق اإلنسان.
نشارت المجلاة الدولياة للصاليب األحماار فاي عاددها الشا ري كاانون الثاااني-شاباط  1600ملفاا كاامال عان حمايااة
الفرد في حاالت االضطرابات والتوترات الداخلية تحت عنوان :االضاطرابات والتاوترات الداخلياة -فاي سابيل ن اج إنسااني
جدياد وتناولات عادة مقااالت مختلاف جواناب ها الحااالت التاي ال يغطي اا القاانون الادولي اإلنسااني .ومنا لا الحاين،
تطورت المناقشات حول ه المشكلة من عدة جوانب .وقد قر ِّدأل مشروع إلى األمأل المتحدة يتكاون مان مقدماة و 10ماادة،
تحث جميع ا على احتراأل اإلنسان في ظل االضطرابات والتوترات الداخلية.68
إن قراءة موضوعية لألحداث الم سفة عاأل  6002تا دي إلاى نتيجاة شابه حتمياة علاى أن ماا جارل يعتبار وكيناه
عقاب للناخب الفلسطيني ال ي اختاار مان يا ار مناسابا فاي انتخاباات حارة ونزي اة .كماا أن عوامال دولياة يواقليمياة فاقمات
ه ا ا التااوتر بشااكل كبياار ،وكااان لالحااتالل اإلس ارائيلي دور بااارز فااي كاال المحطااات .ه ا ا الاادور صاارح عنااه الكثياار ماان
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المجلة الدولية للصليب األحمر ،السنة الرابعة العدد  16مايو -يونيو .1661
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المس ولين اإلسرائيليين فضال عن أن السلو الميداني نفسه تجا المقاومة الفلسطنية في غزة واعتقال نواب ا في الضافة
والقدس ي كد ه ا األمر .ولعل حصار قطاع غزة يشكل نمو جا ل ا السلو
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كما سنبحث في المحور التالي.

المحور الثالث
حصار قطاع غزة يأتي بعد انتخابات  :6002مقاربة قانونية
نناقي في ه ا المحور المقاربة القانونية لحصار قطاع و ل من خالل ثالثاة فاروع :الفارع األول قضاية حصاار

غازة والخلفيااات السياسااية والم ارحاال الااثالث التااي ما اار ب ااا .الفاارع الثاااني يعاارص المواقااف الدوليااة واإلقليميااة والمحليااة تجااا
حصار قطاع غزة ،أما الفرع الثالث فيتناول الحصار والقانون الدولي.

الفرع األول :خلفية عن حصار قطاع غزة

بدأت معالأل الحصار تظ ر من خالل ثالث محطات :المحطة األولى من خاالل خطاة شاارون إلعاادة االنتشاار

فااي قطاااع غازة .المحطااة الثانيااة بعااد فااوز حركااة حماااس فااي االنتخابااات عاااأل  .6002والمحطااة الثالثااة بعااد أساار الجناادي
جلعاد شاليط .والحصاار يعناي عازل قطااع غازة عازال مادياا عان
العالأل الخارجي ،و لا باإغالق المعاابر لعزلاه عان التواصال ماع

الع ااالأل الخ ااارجي م اان خ ااالل مص اار يواسا ارائيل ،ومن ااع م اارور أي
ش اايء عب اار ها ا المع ااابر .يتع اارص قط اااع غا ازة أيض ااا لحص ااار
بحااري وجااوي ،ويعنااي ل ا منااع الساافن والطااائرات ماان االقت اراب

ماان شاواطئ غازة أو أجوائ ااا ،أو اسااتخداأل موانئ ااا أو مطارات ااا.

مر حصار غزة بثالث مراحل ،هي:
ا

أوالً :خطة شارون إلعادة االنتشار في قطاع غزة مقدمة أول :لبدء الحصار
تبل مساحة قطاع غزة  322كيلومت ار مربعا ،وله حدود مع مصر يبل طول ا  14كيلاومت ار ،وحادود ماع إسارائيل
يبل طول ا  21كيلومت ار .وتسيطر إسرائيل على ه الحدود وعلى شاطئ البحر ال ي يبل طوله  42كيلاومت ار .وقاد أقااأل
الجيي اإلسرائيلي سياجا إلكترونيا حول الحدود البرية لقطاع غزة مع دولة االحاتالل ،ويواصال توسايع منطقاة عازلاة مان
األراضي المجرفة بين السياج والمناطق الفلسطينية.
شااكلت خطااة إعااادة انتشااار الجاايي اإلسارائيلي فااي قطاااع غازة أو مااا تسااميه حكومااة االحااتالل اإلسارائيلي خطااة
االنفصال  iالمقدمة األولى لبدء حصار القطاع .ورغاأل االخاتالف فاي التسامية باين انساحاب إسارائيلي و إعاادة انتشاار ،
نفضل استخداأل المصطلح القانوني ال ي استخدمه المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان من دون التقليل من اإلنجاز الكبير
ال ا ي حققتااه المقاومااة الفلسااطينية ماان خااالل إجبااار جاايي االحااتالل علااى إعااادة انتشااار أو انسااحابه كمااا تسااميه القااول
السياسية المقاومة.
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يخضااع قطاااع غازة والضاافة الغربيااة ،بمااا في ااا القاادس الشارقية ،الحااتالل حربااي متواصاال ماان قباال إسارائيل منا
عاأل  .1622وبالتالي ،إن اتفاقية جنيف الخاصة بحماية األشخاص المدنيين في زمن الحرب لعاأل  ،1646التي تكفل
حمايااة الماادنيين خااالل الن ازعااات وتحاات االحااتالل ،هااي اإلطااار القااانوني األساسااي لكافااة النشاااطات فااي قطاااع غ ازة

والضافة الغربيااة ،بمااا في ااا القاادس الشارقية المحتلااة .وقااد أ اكااد المجتمااع الاادولي بنحااو متكاارر ،بمااا فااي لا أجساااأل األمااأل
ااق القااانوني ل ا االتفاقيااة علااى األ ارضااي
المتحاادة ،والحكومااات ،ومحكمااة العاادل الدوليااة ،والمنظمااات الدوليااة ،االنطبا َ
الفلسطينية المحتلة .يواسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالأل التي ال تعترف باالنطباق القانوني لالتفاقية.

بتاري  14نيسان /أبريل  ،6004اقترح رئيس وزراء االحتالل أرئيل شارون خطة إلعادة انتشار عسكري في

قطاع غزة ،يواعادة انتشار محدودة في بعص المناطق في الضفة الغربية .في  ،6002/6/16أعاد الجيي االسارائيلي
انتشااار فااي قطاااع غ ازة ،واحتفظاات إس ارائيل لنفس ا ا بالسااجل السااكاني والمجااال المااائي والفضااائي ،وشاابكات الك رباااء
والصا ا اارف الصا ا ااحي ،وتوزيا ا ااع العائا ا اادات الض ا ا اريبية وشا ا اابكة

االتص اااالت الس االكية .ها ا الخط ااة با ارأي المرك ااز الفلس ااطيني
لحق ا ا ا ا ا ا ا ااوق اإلنس ا ا ا ا ا ا ا ااان 69تع ا ا ا ا ا ا ا اازز االح ا ا ا ا ا ا ا ااتالل الحرب ا ا ا ا ا ا ا ااي

اإلس ارائيلي ،وتش ا اكل اسااتراتيجية ت اادف إلااى صاارف األنظااار
عا ا اان أوضا ا اااع حقا ا ااوق اإلنسا ا ااان المتا ا اادهورة فا ا ااي األ ارضا ا ااي
الفلسطينية المحتلة بسبب االنت اكات المتواصلة التي تقترف ا

قوات االحتالل اإلسرائيلي ،بينما يكون لديه متسع من الوقت من أجل منع تنفي الرأي االستشاري الصادر عن محكمة
العدل الدولية ،من خالل خلق حقاائق جديادة علاى األرص فاي الضافة الغربياة .كا ل تعمال ها الخطاة علاى تحقياق
رغبة إسرائيل فاي فصال قطااع غازة عان مسا وليت ا القانونياة ،مان خاالل االساتمرار فاي رفاص تطبياق القاانون الادولي

اإلنساااني .وت اادف الخطااة اإلس ارائيلية أيضااا إلااى تعزيااز عاازل قطاااع غ ازة وزيادتااه ،وبالتااالي زيااادة الخنااق االقتصااادي
واالجتماعي للسكان المدنيين.

أباادل المركااز الفلسااطيني لحقااوق اإلنسااان تخوفااه ماان إعااادة الجاايي اإلس ارائيلي انتشااار فااي قطاااع غ ازة لعاادة

أسباب:70
.1

إبعاد األنظار عن أوضاع حقوق اإلنساان المتادهورة فاي األ ارضاي الفلساطينية المحتلاة ،التاي تتساأل بت ازياد حاوادث

قتل مدنيين ،وهدأل المنازل ،واإلعدامات خارج نطاق القضاء ،وغيرها.
69

ورقة موقف المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان حول خطة شارون إلعادة االنتشار في قطاع غزة تحات عناوان :إنكاار لحقاوق اإلنساان الفلساطيني

70

ورقة موقف المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان ،مرجع سابق.

وليس إلن اء االحتالل http://www.pchrgaza.org/arabic/sharon_p.htm ،
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.6
.3
.4

مواصلة الخنق االقتصادي واالجتماعي لقطاع غزة ،وبالتالي مواصلة االحتالل الحربي.

منع عودة الالجئين الفلسطينيين ،وهو ما ري َع اد حقا مشروعا ل أل حسب القانون الدولي.
وضااع حااد لمطالااب المجتمااع الاادولي التااي تظ اار فااي صااورة ق ا اررات صااادرة عاان مجلااس األماان والجمعيااة العامااة

لألمأل المتحدة.

ومن أشكال الحصار المترتبة أيضا على خطة االنفصال ،سجل السكان؛ فسجل السكان الفلسطينيين في قطااع

غزة تتحكأل به إسرائيل بنحو كامل؛ ف ي صاحبة القارار فاي إعطااء ال وياات ،وملفاات الماواطنين موجاودة فاي إسارائيل،
وب ل إن أي معاملة مدنية يرياد الماواطن الفلساطيني إجراءهاا ،مان زواج أو إضاافة أبنااء ،توجاب علاى ماوظفي ساجل

السااكان الموجااودين فااي غازة التحاادث مااع الطاارف اإلسارائيلي المخااتص ،وها ا ماان أهااأل مظاااهر االحااتالل .ويتفاارع عاان
قضية سجل السكان مصير عشرات الف الفلسطينيين ال ين دخلوا األراضي الفلسطينية بتصاريح زيارة انت ات مادت ا،

أو بجمع شمل .ف ل تستطيع الج ات الفلسطينية المختصة إعطاءهأل هوية بالطبع ال تستطيع.71

وماع ها المحاولاة اإلسارائيلية الواضاحة لتميياع القااانون الادولي اإلنسااني فاي األ ارضاي الفلساطينية المحتلاة عاااأل
 ،1622نظاارت اللجنااة الرباعيااة بإيجابيااة إلااى لا ماان خااالل بيااان رساامي رحباات فيااه ب ا نية رئاايس الااوزراء اإلسارائيلي
شارون المعلنة لالنسحاب من كافة مستوطنات غزة ومن أجزاء من الضفة الغربية؛ ف ي تشكل فرصة نادرة في السعي

نحو تحقيق السالأل في الشرق األوسط .72

ثانياً :فوز حركة حماس في االنتخابات ،حجة لبدء الحصار بشكل رسمي
يواثاار فااوز حركااة حماااس فااي االنتخابااات التش اريعية فااي كااانون الثاااني ماان عاااأل
 ،6002باادأ الحصااار اإلس ارائيلي بوقااف مسااتحقات الض ارائب والرسااوأل الفلسااطينية التااي
تحص اال ا السا االطات اإلس ا ارائيلية للسا االطة الفلس ااطينية ،وفرضااات إج ا اراءات تض ااييق علاااى
العمال الفلسطينيين في الدولاة العبرياة .73وانطلقات بالتاالي مباحثاات إسارائيلية – أميركياة
لفرص حصار دولي على الحكومة الفلسطينية ،يمناع عن اا ماا كاان مقار ار مان مسااعدات
71

عمار عاشااور ،ورقااة عمال فااي ناادوة نظم اا مركااز التخطاايط الفلساطيني تحاات عناوان :األبعااد القانونيااة لالنسااحاب اإلسارائيلي األحااادي الجانااب ماان

قطاع غزة ومستوطنات في شمال الضفة الغربية ،على الرابط اآلتي:

_http://www.oppc.pna.net/kraat/qraat2/new_page_1.htm#M

72

انظر نص بيان الترحيب ،وثيقة رقأل  ،SG/SM/9820على الرابط اآلتي:

http://www.un.org/News/Press/docs/2005/sgsm9820.doc.htm

انظر الموسوعة العالمية ويكيبيديا على الرابط اآلتي:

http://en.wikipedia.org/wiki/Quartet_on_the_Middle_East
73
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غربيااة ،ب اادف إسااقاط الحكومااة وفاارص انتخابااات جدياادة .وساارعان مااا أعلناات اإلدارة األميركيااة (بتيييااد ماان الكااونغرس)
ودول االتحاااد األوروبااي قطااع االتصاااالت الدبلوماسااية مااع الحكومااة الفلسااطينية ،يوايقاااف المساااعدات الماليااة .وقااد ربا ِّارر
الحصااار األوروبااي – األميركااي بساابب رفااص الحكومااة الفلسااطينية االسااتجابة لشااروط الرباعيااة ( 74Quartetأي اللجنااة
الدولية الخاصة بالمسيلة الفلسطينية المشكلة من االتحاد األوروبي والواليات المتحدة وروسيا االتحادية ،واألمأل المتحدة).
ه الشروط هي االعتراف بالدولة العبرية ،نب العنف ،تخلي قول المقاومة عن سالح ا ،والتازاأل االتفاقياات الموقعاة باين
الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي.
ولأل يكن الموقاف العرباي أفضال كثيا ار مان الموقاف األورو-أميركاي؛ فباالرغأل مان ترحياب عادد مان الادول العربياة
بحكومة حماس ،فإن الدول العربية الرئيسية والمعنية مباشرة بالشين الفلساطيني لاأل تساتطع اتخاا خطاوات فعلياة تصاطدأل
ب ااالموقف األميرك ااي؛ فا ارئيس ال ااوزراء المص ااري والملا ا األردن ااي طالب ااا حكوم ااة حم اااس ب ااالتزاأل اتفاقي ااة أوس االو وم ااا ترت ااب
علي ا .75أما الموقف السعودي ،فقد اتسأل بالح ر والفتور .موقف سوريا اختلف عن مواقف الكثير من الدول العربية؛ فقد
رحب بفوز حركة حماس .الموقف اإليراني كان مختلفا أيضا؛ فإثر فوز حركاة حمااس وتشاكيل حكوماة برئاساة إساماعيل
لسد عجز الميزانياة الفلساطينية النااجأل عان قطاع
هنية ،أعلن المس ولون اإليرانيون تقديأل دعأل يقدر با  620مليون دوالر ،ا

المساعدات األميركية األوروبية.76

الملح ااة الت ااي تواج ااه حكوم ااة حم اااس ه ااي تا اوفير الم ااال ال ااالزأل ل اادفع روات ااب  140أل ااف موظ ااف
كان اات المش ااكلة
ا

حكومي ،عسكري ومدني مسجلين على الكادر الحكومي .والحقيقة أن األزمة الفلساطينية المالياة بادأت قبال تاولي حمااس
مقاليد الحكأل ،التي تسلمت ا بخزينة خالية الوفاص تعاني عج از يصل إلى مليار و 266مليون دوالر من الديون.77
رغأل أن الفلسطينيين قد استجابوا لدعوات الديموقراطية التي كانت تطلق ا الدول الغربية بنحو متواصل من خالل
إجراء انتخابات نزي ة وشفافة ،إال أن اختياار حمااس فاي االنتخاباات التشاريعية وتشاكيل حكوماة برئاسات ا جعال المجتماع
74

راجع ما قاله األمين العاأل لألمأل المتحدة كاوفي عناان فاي الما تمر الصاحافي فاي مقار األماأل المتحادة ،6002/2/6 ،الا ي أعلان فياه مبااد اللجناة

الرباعية ،وثيقة رقأل  ،UN Doc. SG/SM/10453Kانظر:

http://domino.un.org/unispal.nsf/b792301807650d6685256cef0073cb80/f54947c91ea0fc568525716a004ebdc0
?
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جريدة القبس ،الكويت.6002/1/30 ،
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جريدة الغد ،عمان.6002/0/31 ،
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الاادولي ياانفص يديااه ماان كاال الاادعوات التااي أطلق ااا ويتنكار لمجماال العمليااة الديموقراطيااة ،باال ويعاقااب الشااعب الفلسااطيني
الفعالااة فااي حصااار الحكومااة الفلسااطينية .إن ه ا ا االنفصاااأل فااي الساالو
علااى اختيااار الااديموقراطي ماان خااالل المشاااركة ا
الغربي تجا مف وأل الديموقراطية ،أفقد الدول الغربية الكثير من الصدقية حينما تنادي بالديموقراطية.

ثالثاً :أسر الجندي جلعاد شاليط

78

حجة إضافية لتشديد الخناق عل :قطاع غزة

فجاار  6002/2/62اساات دفت عمليااة عسااكرية ،سااميت الااوهأل المتباادد  ،قااوة إس ارائيلية مدرعااة ماان ل اواء جفعاااتي
كاناات ت ارابط لاايال فااي موقااع كي اريأل شااالوأل العسااكري التااابع للجاايي اإلس ارائيلي علااى الحاادود بااين مدينااة رفااح الفلسااطينية
يواسرائيل ،حيث نجاح عادد مان المقااتلين الفلساطينيين فاي التسالل عبار
نفق أرضي كانوا قد حفرو سابقا تحت الحدود إلى الموقع اإلسرائيلي،
مااا ساااعدهأل فااي مباغتااة القااوة اإلس ارائيلية .وانت ااى ه ا ا ال جااوأل بمقتاال
جنااديين يواصااابة  2خ ارين بجااروح وأساار الجناادي جلعاااد شاااليط ونقلااه
إلااى مكااان ماان فااي قطاااع غازة .وتر َعا ااد عمليااة أساار الجناادي شاااليط ماان
أكثر العمليات الفدائية الفلسطينية تعقيدا من اندالع انتفاضة األقصاى
الثانياة ،حياث تمكان المقااتلون الفلساطينيون مان اقتيااد الجنادي األساير
إلى عمق القطاع بسرعة فائقة ،رغاأل التعزيازات الجوياة اإلسارائيلية الفورياة فاي األجاواء ،وخصوصاا فاي ساماء مديناة رفاح
قاارب مكااان تنفي ا ال جااوأل .وكااان ي اادف ساارو الجناادي اإلس ارائيلي إلااى مبادلتااه بااآالف الفلسااطينيين األساارل فااي سااجون
االحتالل.
وجد االحتالل اإلسارائيلي فاي حادثاة أسار الجنادي جلعااد شااليط فرصاة هبياة إلغاالق معبار رفاح ،حياث أغلقتاه
إغالقا شبه كامل ،باستثناء ساعات محدودة في فترات زمنية متباعدة ال تفي بالحاجة الضرورية لسكان القطاع ،ماا أدل
إلى عزل القطاع كليا عن العالأل الخارجي .ووفقا لتوثيق المركز الفلساطيني لحقاوق اإلنساان ،بلا عادد أيااأل إغاالق معبار
رفح خالل الفترة من  6002/11/62إلى  126 ،6002/16/31يوأل إغالق كلي ،فيما فتح لمدة  31يوما بنحاو جزئاي
78

أصدر مركز الزيتونة ملفا إخباريا تفصيليا عن عملية الوهأل المتبدد التي أرسر في ا الجنادي جلعااد شااليط تحات عناوان عملياة الاوهأل المتبادد وصافقة

وفاء االحرارwww.alzaytouna.net ،6011/10/12 ،
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ولساااعات محاادودة .وأمااا من ا بدايااة عاااأل  6002وحتااى  ،6000/1/6فقااد أغلقاات ساالطات االحااتالل المعباار لماادة 300
أياأل .79وب ا تكون سلطات االحاتالل قاد أغلقات المعبار كلياا لمادة  422يوماا مان أصال  ،222بنسابة  %26تقريباا منا
توقيع اتفاقية المعابر 80وحتى .6000/1/6
ويوج ااد ف ااي غا ازة ،إض ااافة إل ااى معب اار رف ااح الا ارابط ب ااين
قطاااع غازة ومصاار ،خمسااة معااابر أخاارل ،هااي :معباار المنطااار
(كارني) معبر بيت حانون (إيريز) معبر صوفا ،معبر كرأل أباو
سااالأل ( كي ارأل شااالوأل) ومعباار نحااال عااوز .ه ا المعااابر ليساات
أحسن حاال من معبر رفح؛ فقد بقيت كل ا تعمل بنحو جزئي ومحدود ،وال تلبي الحد األدنى مما يحتاج إليه سكان قطاع
غزة.

الفرع الثاني :المواقف الدولية حيال حصار قطاع غزة:
نناقي في ه ا الفرع قضية حصار قطااع غازة فاي ضاوء القاانون الادولي اإلنسااني ،و لا مان خاالل فارعين :فارع يتنااول
موقف المجتمع الدولي من حصار قطاع غزة ،لمعرفة األسس التي قاأل علي ا ،هل هي أسس قانونية أأل سياسية

79

المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان ،6002/16/60 ،انظر:

http://www.pchrgaza.org/portal/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=5107:-----------------80

---25112005-24112006-&catid=96:2009-12-29-09-16-15&Itemid=173

بعد ش رين تقريبا من المناقشاات أرعلان التوصال إلاى اتفااق باين الجاانبين الفلساطيني واإلسارائيلي حاول حرياة التنقال مان قطااع غازة يوالياه ،وال سايما
إعاادة فااتح معبار رفااح ،وناص االتفااق علاى أن يفااتح معبار رفااح فاي  6002/11/62بااإدارة مصارية ،وبإشاراف االتحااد األوروبااي الا ي يمثاال فريقااه
الطرف الثالث .ويستخدأل المعبر لمرور مواطني السلطة الفلسطينية .واتُّفق في حينه على أن يسري االتفاق ال ي أنجزتاه وزيارة الخارجياة األميركياة
كونادولي از ارياس مادة ساانة كاملاة .لمزياد ماان التفاصايل عان اتفاااق المعاابر ،انظار :معاابر قطاااع غازة ،شاريان حياااة أأل أداة حصاار  ،مركاز الزيتونااة

للدراسات واالستشارات ،بيروت ،6000 ،ص  2وما بعدها.
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تاار الحصااار اإلس ارائيلي علااى قطاااع غ ازة ثااا ار إنسااانية ساايئة للغايااة ،وعلااى كافااة الص اعد ،الصااحية والزراعيااة،
والصااناعية والتجاريااة والسياسااية وقطاااع اإلنشاااءات والبطالااة والفقاار .والتقااارير الدوليااة وتقااارير منظمااات حقااوق اإلنسااان
ازخ ارة بالتفاصاايل الم لمااة .وتمااارس دولااة االحااتالل عمليااة خنااق وقتاال
بطا اايء لنحا ااو مليا ااون ونصا ااف مليا ااون فلسا ااطيني .إن دولا ااة االحا ااتالل
تضرب رعرص الحائط بكافاة االلت ازماات القانونياة الدولياة تجاا الساكان
باعتبار قوة احتالل ،وتمارس عمليات اإلرهااب والتجوياع ب ادف إ الل
قط اااع غا ازة وتركيع ااه ومحاول ااة ف اارص ش ااروطه السياس ااية عل ااى الق ااول
الوطني ا ااة في ا ااه .إن ج ا ااوهر معان ا اااة قط ا اااع غا ا ازة نابع ا ااة م ا اان االح ا ااتالل
اإلسرائيلي نفسه.81

إن مف وأل التجويع ال يقتصر على معنا الضايق ،أي حرماان الساكان الغا اء ،82بال يشامل أيضاا المعناى الواساع

ال ي يتضمن حرمان السكان أو عدأل تزويدهأل الحاجات الضرورية للعيي.83

مع أن القانون الدولي لأل يعط الشرعية القانونية لسالطات االحاتالل اإلسارائيلي كاي تماارس ها ا الحصاار الخاانق
عل ااى س ااكان قط اااع غا ازة ،إال أن المواق ااف الدولي ااة عموم ااا ،والغربي ااة خصوص ااا ،اس ااتندت إل ااى نظ اااأل المص ااالح السياس ااية
واالقتصااادية التااي تقاطعاات مااع مصااالح االحااتالل اإلسارائيلي ،ولااأل تر َعاار قواعااد القااانون الاادولي ومبادئااه أي اهتماااأل فعلااي،
وتعاملت مع األزمة اإلنسانية المتفاقمة بعدأل مباالة.
فاااألمأل المتحاادة رفضاات الحصااار ماان خااالل الجمعيااة العامااة أو م سسااات ا المتخصصااة .وقااد أصاادرت الجمعيااة
اف عاان فاارص عمليااات اإلغااالق المطولااة والقيااود
العامااة ق ا ار ار تطلااب فيااه إلااى إس ارائيل ،الساالطة القائمااة باااالحتالل ،الكا ا
االقتصااادية والقيااود علااى التنقاال ،بمااا فااي ل ا القيااود التااي تصاال إلااى حا ااد فاارص حصااار علااى قطاااع غ ازة ،والقياااأل ب ا ا
الصدد ،بالتنفي التاأل التفاق التنقل والعبور والمباد المتفق علي ا بشين معبر رفح الم رخين في .84 6002/11/12
81

ربيع دنان (محر ار) ،معاناة قطاع غزة تحت االحتالل اإلسرائيلي ،مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات ،بيروت ،6000 ،ص .32

82

Knut Dormann, Elements of War Crimes Under the Rome Statute of the international Criminal court sources

83

جاء من بين المعاني األخرل لكلمة الجوع ،المعنى اآلتي في صيغة المتعدي :الحرمان من أو عدأل الحصول على إمداد ٍ
كاف من شايء ضاروري

and commentary, Cambridge university press, 2002, p. 363.

للحياة  .انظر:

nd

John Simpson and Edmund Weiner (Eds.), The Oxford English dictionary, 2 edition: Oxford University Press
84

(USA), vol.16.
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أمااا وكاااالت األمااأل المتحاادة المتخصصااة ،التااي ل ااا عالقااة بالقضااية الفلسااطينية ،فقااد أصاادرت عش ارات التقااارير
وأوردت في اا توصاايات عديادة تاادعو إلاى رفااع الحصااار عان قطاااع غازة .وماان المنظمااات الناشاطة فااي ها ا الشااين ،وكالااة
األونااروا ،منظمااة اليونيسااف ،منظمااة الصااحة العالميااة ،مكتااب األمااأل المتحاادة لتنساايق الش ا ون اإلنسااانية فااي األ ارضااي
الفلسطينية المحتلة (أوتشا) .وقد شدد المنسق الخاص لعملية السالأل للشارق األوساط مبعاوث األماين العااأل لألماأل المتحادة
مايكل وليامز في أحد تقارير الش رية على ضرورة فتح المعابر ،حيث إن من الم أل أال ريعاقَب أهالي غازة علاى انقاالب
عبار ممثال األماين
حماس  ،يوان منع االن يار التاأل لالقتصاد في غزة بسبب إغالق المعاابر يبقاى أما ار ا أهمياة  .كا ل ا
العاأل لألماأل المتحادة جاون هاولمز خاالل زيارتاه لقطااع غازة فاي  6000/6/12عان شاعور بالصادمة لألوضااع اإلنساانية
بين نسبة الفقر والبطالة وصلت إلى نسابة مخيفاة ،وأن عشارات اآلالف يفقادون مصادر
الكارثية في القطاع ،حيث صرح ا
رزق أل ،وطالب بفتح المعابر .و كر في ه ا السياق أن ما يدخل قطاع غزة من مواد أساسية ال يتجاوز  %10مان الا ي
كان يدخل سابقا ،ما يزيد من تفاقأل األزمة اإلنسانية.85
ك ا ل نااددت وكالااة األونااروا ،باسااتمرار إس ارائيل فااي فاارص الحصااار الجااائر علااى قطاااع غ ازة ،ودعاات المفوضااة
العامة للوكالة كارين أبو زيد ،إلى منح الفلسطينيين الحق في العيي مثل شعوب العالأل األخارل  ،وشاددت علاى أن أه ااأل
شاايء يريااد سااكان قطاااع غ ازة هااو إقااداأل الساالطات اإلس ارائيلية علااى رفااع الحصااار المفااروص علااي أل ،رم ابينااة أن الناااس
يريدون الحرية ،وأن تفتح المعابر الحدودية .86

وفااي رسااالة موج ااة إلااى وزي ارة الخارجيااة األميركيااة هاايالري كلينتااون ،طالباات هيومااان اريااتس ووتااي ،الواليااات

المتحادة بالضااغط علاى إسارائيل إلن ااء الحصااار المفاروص علااى قطاااع غازة ،واصاافة إياا بينااه انت اا صااارخ اللت ازمااات

إسارائيل بموجااب اتفاقيااة جنيااف الرابعااة  .87وأدان مقاارر األمااأل المتحاادة الخاااص لحقااوق اإلنسااان فااي األ ارضااي الفلسااطينية

المحتلة ،ريتشارد فول  ،الحصار اإلسرائيلي المفروص على قطاع غزة ،وقال إنه يمثل جريمة ضد اإلنسانية .88

ووصفت منظمة العفو الدولية الحصار على قطااع غازة بيناه أحاد أشاكال العقااب الجمااعي لجمياع ساكان غازة ،

وطالبت المنظمة سلطات االحتالل بف الحصار .وأوقع الحصار ال ي فرضته إسرائيل على جميع سكان القطاع ،البال

85
86

وكالة سما ،6000/6/12 ،انظرwww.samanews.com/index.php?id=details&sid=33653 :

موقع عرب www.arab48.com/display.x?cid=6&sid=7&id=54346 ،6000/1/30 ،40

87ا نظر النص الكامل للرسالة الموج ة إلى وزيرة الخارجية األميركية هيالري كلينتون عن حصار إسرائيل لقطاع غزة ،6006/4/30 ،انظر:
88

http://www.hrw.org/ar/news/2009/04/30

الجزيرة نت ،6000/16/11 ،انظرhttp://aljazeera.net/news/pages/afecc860-3f78-4b86-a043-1115f9216ec6 :
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عددهأل  1.2مليون فلسطيني ،في مصيدة شحيحة الموارد ،وح َّاول اقتصااد القطااع إلاى أشاالء؛ إ يعتماد نحاو  00بالمئاة

من السكان حاليا على فتات المعونات الدولية التي يسمح الجيي اإلسرائيلي ل ا بالدخول.89

عار على اإلنسانية  ،وطالب بوضع حد
وكان الرئيس األميركي األسبق جيمي كارتر ،قد وصف الحصار بينه ٌ
له .ك ل ندد األسقف األفريقي الحاائز جاائزة نوبال للساالأل ،ديزموناد توتاو ،بالحصاار ،واصافا إياا ب ا المخجل لانساانية .
وخ ااالل زيارت ااه لدول ااة االحاااتالل ف ااي شا ا ر أيا ااار ،6006

طالااب البابااا بنااديكت السااادس عشاار الساالطات اإلس ارائيلية
برفع الحصاار عان غازة ،حياث كار أناه يصالي مان أجال

رف ااع الحص ااار ع اان غا ازة  .وبحس ااب ال اابعص ،فإن ااه حت ااى

الرئيس األميركي با ار أوباماا يق اار باين حصاار غازة عمال
غير أخالقي.90
وعلااى الاارغأل ماان كاال ل ا  ،عجااز مجل اس األماان
عن إجبار االحتالل اإلسرائيلي على فتح المعاابر ،لتخفياف وطاية الحصاار عان الفلساطينيين فاي قطااع غازة ،وخصوصاا
بعدما استيثرت قضية المعابر باالهتمااأل بعاد إعاالن الارئيس محماود عبااس أناه طلاب مان إسارائيل تساليمه إدارت اا ،وساط

دعااأل واشاانطن واألمااأل المتحاادة ل ا ا الطلااب .حتااى إن مجلااس األماان تخلااى عاان مساااعيه للتوصاال إلااى بيااان تاوفيقي بشااين

األوضاع في غزة ،خالل جلسة عقدت بطلب من المجموعة العربية.91

أمااا بالنساابة إلااى الواليااات المتحاادة األميركيااة ،ف ااي غالبااا مااا ت اربط تلبيااة احتياجااات سااكان قطاااع غ ازة باااألمن

اإلسرائيلي ،حيث صرحت كوندولي از رايس في م تمر االقتصاد العالمي في دافوس بسويس ار في  ،6000/1/63بين ا مع
االستقرار واألمن في المنطقة ،لكن األهأل تلبية االحتياجات اإلسرائيلية واالحتياجات اإلنسانية لسكان قطاع غزة  .92ه

هي القاعدة األساسية التاي تعمال بموجب اا الوالياات المتحادة .وعنادما اقاتحأل الف الفلساطينيين الحادود ماع مصار ،صارح

المتحاادث بااو ازرة الخارجيااة األميركيااة تااوأل كااايس بااين أحااد أسااباب قلقنااا وقلااق المص اريين هااو أن حماااس ستسااتخدأل ه ا ا
89

تقرير لمنظمة العفو الدولية ،تحت عنوان :محاصرون ،العقاب الجماعي في غزة http://www.amnesty.org/ar/news- ،6000/0/16 ،
and-updates/feature-stories/trapped-collective-punishment-gaza-20080827

90

د .محمود المبار  ،الحصار اإلسرائيلي لقطاع غزة ،في د .عباد الارحمن محماد علاي (محار ار) ،إسارائيل والقاانون الادولي ،مركاز الزيتوناة للد ارساات

91

موقع بي بي سي العربية،6000/1/30 ،

92

موقع الجزيرة نت،6000/1/64 ،

واالستشارات ،بيروت ،6011 ،ص .126

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_7215000/7215508.stm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/B032FF30-59E1-4DB3-A4A9-707E34D68B61.htm
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التحر وتستغله لنشاطات إضافية ال ت دف إلى جلب مواد غ ائية ،بل للساماح للمقااتلين وغيارهأل بجلاب أسالحة ومعادات

أخرل .93

أمااا االتحاااد األوروبااي ،فقااد كاناات سياسااته تاايتي دائمااا متوافقااة مااع مجريااات السياسااة األميركيااة ،لكاان األوروبيااين
باااتوا ياادركون مقاادار األحااداث والتفاااعالت والتطااورات فااي المنطقااة العربيااة التااي تصاايب أل مباشارة ،وتااتحكأل فااي مصااالح أل

العامااة ،وقااد تجعل ااأل مضااطرين إلااى التعاماال مع ااا ،فضااال عاان ناازوع أل إلااى االسااتقالل عاان فلا السياسااة األميركيااة فااي
كثياار م اان القض ااايا الدولي ااة .ف ااي ه ا ا الس ااياق ج اااء طل ااب وزراء خارجي ااة االتحاااد األوروب ااي م اان إساارائيل بتغيي اار سياس ااة

الحصار المفروص على قطااع غازة ،وكا ل مناادات أل بتحقياق دولاى ب ا ا الشاين وفاتح فاوري ومتواصال للحادود ماع غ اازة،
وبال شروط ،حتى يسمح بتدفق المساعدات اإلنسانية والبضائع واألفراد من غزة يوالي ا.
وي َع اد االتحاد األوروبي عنص ار أساسيا في اتفاقية المعابر باين السالطة الفلساطينية يواسارائيل ،حياث كاان اساتمرار
ر
عمل بعثة المراقبة التابعة لالتحااد األوروباي شارطا أساسايا لعمال معاابر قطااع غازة .وقاد شاار االتحااد األوروباي ب ا 60
درب االتحااد األوروباي ضاباط حادود فلساطينيين للعمال علاى معبار رفاح .94وبموجاب اتفاقياة
مراقبا في معبر رفح ،ك ل ا
المعابر لعاأل  ،6002كان الفتح أو اإلغالق يرتبط بالتح يرات األمنية التي تصدرها سلطات االحتالل اإلسرائيلي .وكاان
لمكاان ساكن الماراقبين األوروبياين فاي مديناة عساقالن (أشاكلون) تايثير سالبي خار ،حياث كانات تلازم أل إسارائيل باالمرور
من معبر كرأل أبو سالأل (كيرأل شالوأل) ال ي كانت إسرائيل تغلقه ب ريعة إن ارات أمنية حول عمليات وشيكة.95
وبعااد أن فااازت حماااس فااي االنتخابااات التش اريعية وشااكلت حكومت اا األولااى ،انسااجمت المواقااف األوروبيااة مااع
الموقف األميركي واإلسرائيلي تجاا حمااس ،وتسااوقت ماع تشاديد الخنااق علاى الحكوماة الفلساطينية .ويعارف األوروبياون
أن كل خطوة يخطون ا باتجا القضية الفلساطينية ،واتجاا المنطقاة العربياة ،فاي كافاة المجااالت ،ساتكون بالضارورة علاى
حساب الواليات المتحدة األميركية ومصالح ا.

93
94

جريدة الدستور ،األردن.6000/1/62 ،

رويترز  ،6000/4/30انظر:

http://ara.today.reuters.com/news/newsArticle.aspx?type=topnews&storyID=2007-0495

30T195211Z_01_OLR071444_RTRIDST_0_OEGTP-EU-PAL-AT3.XML
مركز المعلومات اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان في األراضي المحتلة ،بتسليأل ،6002/0/30 ،انظر:

http://www.btselem.org/arabic/gaza_strip/20060830_closing_of_rafah_crossing.asp
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أم ااا المواق ااف العربي ااة ،فل ااأل تك اان بالمس ااتول المطل ااوب ،حي ااث طال ااب مجل ااس الجامع ااة العربي ااة الا ا ي اجتم ااع ف ااي
 6000/1/62على مستول وزراء الخارجية ،الدول العربية بتقديأل المزيد من الادعأل والمسااعدة للشاعب الفلساطيني ودعاوة
الاادول العربيااة إلااى التنس ايق مااع مصاار فااي تقااديأل المساااعدات
التااي ترغااب فااي إيصااال ا إلااى قطاااع غازة .وطلااب المجلااس ماان
األمين العاأل للجامعة عمرو موسى ،إجراء االتصااالت العاجلاة
مااع كافااة األط اراف الدوليااة الفاعلااة لوقااف ه ا ا العاادوان .ك ا ل
طال ااب ال ااوزراء مجل ااس األم اان باالض ااطالع بمسا ا ولياته ،ورف ااع
الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر .ودعت الجامعة العربياة
األطراف المعنياة إلاى اساتئناف العمال بالترتيباات المتفاق علي اا
دوليااا لضاامان إعااادة تشااغيل كافااة معااابر القطاااع ،بمااا فااي لا معباار رفااح ،وبمااا يضاامن تجنااب تكارار انفجااار األوضاااع
لتحماال مس ا ولية كافااة معااابر القطاااع
اإلنسااانية فااي غ ازة مسااتقبال ،مااع الترحيااب بااإعالن الساالطة الفلسااطينية اسااتعدادها ا
مجددا.96
وقد حاولت مصر النيي بنفس ا عن قضية حصار غزة ،رغأل أن ا على تماس مباشر معه من خالل معبر رفاح،
ورأت مصاار أن قضااية حصااار غ ازة مرتبطااة بإس ارائيل والخالفااات الفلسااطينية .وانتقااد ال ارئيس المصااري المخلااوع محمااد

حس ااني مبا اار نا ا ا السياس ااات اإلسا ارائيلية تج ااا الفلس ااطينيين ف ااي قط اااع غا ازة ق ااائال :إن مص اار ل اان تس اامح بتجوي ااع
الفلسطينيين في غزة  .تصريحات الارئيس مباار جااءت بعادما اجتااح الف الفلساطينيين فاي  6000/1/63الحادود باين

مصر وغزة .ه ا االجتياح اإلنساني لسكان قطاع غزة جاء نتيجة اآلثار الم لمة للحصار المفروص علاى القطااع .دخال

دمر مسالحون فلساطينيون فجار األربعااء أجازاء
عشرات اآلالف من الفلسطينيين مدينتي رفح والعريي المصريتين ،بعدما ا
من السياج والجدار اإلسمنتي الفاصل بين قطااع غازة ومصار .وتادفق الفلساطينيون لشاراء ماواد أساساية غ ائياة وتموينياة

من المدينتين المصريتين بعدما كادت تنفد من غزة بسبب الحصار ال ي فرضته السلطات االسرائيلية على القطاع.97

أما وزير الخارجية أحمد أبو الغيط ،فقد قال في  :6000/6/2يجاب أن يادر إخوانناا الفلساطينيون أن المعركاة

ليست مع مصر ،ولكن ا مع إسرائيل ،وبالتالي يجب اأال يقعاوا فاي فا تضاعه وتحيكاه إسارائيل  .وبشاين العاودة إلاى تنفيا

اتفاقيا ااة المعا ااابر قا ااال :علينا ااا أن نعما اال علا ااى فا ااتح معبا اار رفا ااح بشا ااكل قا ااانوني وأن نسا ااعى إلا ااى تا اايمين الا اادعأل الا اادولي
96

موق ا ااع جامعا ا ااة ال ا اادول العربيا ا ااة عل ا ااى ال ا ا ارابط اآلت ا ااي ،http://www.arableagueonline.org :وموقا ا ااع إس ا ااالأل إون اليا ا اان،6000/1/60 ،

97

موقع الوكالة الفرنسية لألنباء ،أ .ف .ب،6000/1/63 ،

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1199279963605

http://afp.google.com/article/ALeqM5hACdqWm3z8VA71hfplN7ZzCie8nA
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98
بين بالد لن تسمح باقتحاأل حدودها مرة ثانية ،م كدا أن من سيكسر خاط
صرح أبو الغيط ا
للفلسطينيين  .وبعد يومين ا
الحدود المصرية ستكسر قدمه .99

أن العاارب والعااالأل يمارسااون سياسااة غياار واضااحة عناادما يطااالبون فااي ما تمرات القمااأل بفااتح
والطريااف فااي األماار ا
المعابر ورفع الحصار فو ار .ففي قمة الدول الثماني الصناعية في إيطاليا في تموز  ،1006006التي دعيت إلي ا مصر
وليبيا أيضا ،طالب المجتمعون بفتح المعابر فو ار ،ولكن بماا يضامن أمان إسارائيل :فاتح المعاابر الحدودياة فاو ار مان أجال
مرور إرساليات المساعدات اإلنسانية والسلع التجارية ،وك ل تنقل األفراد إلى قطاع غزة ومناه ،لكان بشاكل يضامن أمان

إسرائيل" ،ومع ل لأل يتخ أحد موقفا عمليا أو تح ي ار رسميا حيال ه ا الحصار ،أو حيال تلك مصر في عبور بعثاات
مساندة لسكان غزة ضد الحصار عبر معبر رفح.
أن الحصاار المضاروب
اإن مان الم كاد ا
ومن خالل عرص كافة المواقف الرسامية الغربياة ،وحتاى العربياة من اا ،ف ا
غزةَ باات فاي صالب القضاية الفلساطينية ،والموقاف مناه ينادرج ضامن الموقاف العااأل للقضاية الفلساطينية؛ ألن
على قطاع ا
الحصار ليس هو القضية ،بل هو جزء من القضية الكبارل .وال تنطلاق ها المواقاف مان مفااهيأل حقاوق اإلنساان وقواعاد

اص النظار عان
القانون الدولي العاأل بكافة فروعه ،بل تنطلق من مف وأل المصالح الدولية ،والحفااظ علاى أمان إسارائيل بغ ا
التكلفااة اإلنسااانية الباهظااة التااي يمكاان أن ياادفع ا اإلنسااان الفلسااطيني .يوا ا كاناات المواقااف الغربيااة ،وخصوصااا الواليااات

اإن مان غيار الواضاح تماماا
المتحدة واالتحاد األوروبي ،واضاحة تجاا الحصاار اإلسارائيلي المفاروص علاى قطااع غازة ،ف ا
مواقف الدول العربية .وغالبا ما تبرر الدول العربية تقاعس ا عن رفع الحصار عن قطاع غزة باالنقساأل الفلسطيني.

98

جريدة االتحاد اإلماراتية.6000/6/2 ،

100

عقاادت قمااة الاادول الصااناعية الثماااني ،المعروفااة با ا  ،G8فااي مدينااة الكااويال اإليطاليااة فااي الثااامن والتاسااع والعاشاار ماان ش ا ر تمااوز عاااأل ،6006

99

جريدة الخليج.6000/6/0 ،

مجموعة الثماني أو مجموعة الدول الصناعية الثماني التي تضأل الادول الصاناعية الكبارل فاي العاالأل .الادول األعضااء في اا هاي :الوالياات المتحادة

األميركية ،اليابان ،ألمانيا ،روسيا االتحادية ،إيطاليا ،المملكة المتحدة ،فرنسا ،وكنادا .يمثال مجماوع اقتصااد ها الادول الثمانياة  %22مان اقتصااد

العاالأل وأغلبياة القاوة العساكرية (تحتال  2مان  0م اركاز األكثار إنفاقاا علاى التسالح ،وتقريباا كال األسالحة النووياة عالمياا) .أنشاطة المجموعاة تتضامن

م تمرات على مدار السنة ومراكز بحث سياسية مخرجات ا تتجمع فاي القماة السانوية التاي يحضارها زعمااء الادول األعضااء .أيضاا ،يتمثاال االتحااد
األوروبي في ه القمأل .لالطالع على تفاصيل إضافية عن وثائق قمة مجموعة الدول الثماني التي عقدت في إيطاليا ،يمكن زيارة الموقع الرسمي

ل ا:

http://www.g8italia2009.it/G8/Home/Summit/G8-G8_Layout_locale-1199882116809_Atti.htm

49

الفرع الثالث :حصار قطاع غزة في ضوء القانون الدولي اإلنساني
وي َعا ااد وساايلة قااد
تعريىىف الحصىىار :يمثااال الحصااار أحااد طاارق العقاااب الاادولي ،دون اللجااوء إلااى اسااتخداأل القااوة المساالحة ،ر
تضطر الدول أو المنظمات الدولية إلاى اللجاوء إلي اا فاي تعامالت اا الدولياة .ويع اارف قااموس باال للقاانون الحصاار بيناه
عم اال موج ااه ض ااد دول ااة معادي ااة بقص ااد ع اازل أو إعاق ااة أو من ااع

االتص ا اااالت والتج ا ااارة واإلم ا اادادات واألش ا ااخاص م ا اان ال ا اادخول أو
الخااروج إلااى تلا الدولااة .ويمكاان أن يكااون ها ا العماال ماان طريااق

البحر أو البر أو كلي ما .101

ويقصد بالحصار البحري فاي القاانون الادولي أيضاا مناع
ر
دخول السفن إلى شواطئ دولة ،أو خروج ا من ا ،بقصد حرمان ا

االتصال بالدول األخرل من طريق البحر .102

وطبق ااا ل ا ا ا التعري ااف ،ف ااإن الحص ااار ف ااي األص اال يك ااون

موج ااا ضااد دولااة معاديااة  ،ولاايس ضااد شااعب أو حركااة مقاومااة ،وخصوصااا إ ا كااان ها ا الشااعب أو ها الحركااة تحاات
االحتالل.
وبحسب بعص فق اء القانون الدولي ،فإن الحصار ينقسأل إلى نوعين :حصار سلمي وحصار حربي .والمقصاود
بالسلمي أن يكون ال دف منه إجباار دولاة معادياة فاي غيار أوقاات الحارب علاى تغييار سياساات ا مان طرياق مناع وصاول
السفن والبضائع إلي ا .وأما الحصار الحربي ،ف و منع وصاول أسالحة إلاى الدولاة المعادياة أثنااء نشاوب نازاع مسالح باين

دولتين فيكثر .103إال أنه غالبا ما ينت ي الحصار السلمي إلى حالة حرب.

ومااع أن تعريااف العاادوان 104فااي الفق ارة (ج) ماان المااادة الثالثااة قااد تحا اادث عاان الحصااار البحااري لم اوانئ دولااة أو
سواحل ا ،إال أن النقاي القانوني وصل إلى ات النتيجة ،وهي تحريأل الحصار البري واعتبار عمال عدوانيا أيضا.105
101

102

103

see: Joseph R. Nolan and Jacqueline M. Nolan-haley, black’s law Dictionary , USA, West group, 1991.
د .علي صاادق أبو هيف ،القاناون الدولي العااأل ،الطبعة الثانياة عشرة ،منشية المعارف باإلسكندرية ،دون تاري  ،ص .220
Gerhar von Glahn., Law Among Nations: An Introduction to Public International Law (9th Edition), 2009,
p. 545.

104
105

المادة /3ج من قرار تعريف العدوان الصادر من الجمعية العامة لألمأل المتحدة ،وثيقة رقأل ) ،A/RES/3314(XX1Xسنة .1624
د .إبراهيأل دراجي ،جريمة العدوان ومدل المس ولية القانونية الدولية عن ا ،منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت ،6002 ،ص .326
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وعلااى العمااوأل ،فقااد حا اارأل القااانون الاادولي الحصااار بصااورة مطلقااة وبمختلااف أنواعااه ،ساواء كااان ساالميا أو حربيااا،
سواء كان بحريا أو بريا.
واألصل في الحصار أن تعمد دولة أقول إلى فرص حصاار علاى دولاة أضاعف ،إلجبارهاا علاى تغييار سياساات
فنظِّماات
معينااة .ولااأل يكاان ثمااة مااا يمنااع الحصااار فااي القااانون الاادولي العرفااي ،إلااى أن جاااء إعااالن الهاااي لساانة  ،1602ر

للحد من اللجوء إلى الحصار من قبال بعاص الادول بنحاو منفارد .وبعاد
مشروعية الحصار بشروط واجبة التطبيق ،و ل
ا
ل ا  ،ج اااء ميث اااق عصاابة األم ااأل المتح اادة ،فيجاااز أعض اااء المنظم ااة اسااتخداأل الحص ااار الس االمي ؛ إلرغاااأل دول ااة خالف اات

التزامات الميثاق.106

وعلااى الاارغأل ماان أن المااادة  21ماان ميثاااق األمااأل أجااازت لكاال دولااة حااق اللجااوء إلااى الاادفاع عاان الاانفس  ،حينمااا

يتعارص إقليم اا ل جااوأل خاارجي ،إال أنااه يوجاد الياوأل شاابه إجمااع بااين فق ااء القاانون الاادولي ،علاى أن الحصااار لايس ماان

طرق الدفاع عن النفس المنصوص علي ا في المادة .10721

ماان هنااا يتبااين أن ميثاااق األمااأل المتحاادة تاار مجاااال واحاادا يساامح فيااه باسااتخداأل الحصااار كوساايلة لحاال الن ازعااات

الدولية ،وهاي حينماا يكاون الحصاار بتفاويص مان مجلاس األمان اتاه .وعلاى الارغأل مان أن مجلاس األمان لاأل يشا د ساول
حالة تطبيق واحدة تتعلق بالحصار المشار إليه في المادة  46من الميثااق ،فاي الفتارة التاي سابقت ن اياة الحارب البااردة،

وهي حالة روديسيا سنة  ،1622إال أن مجلس األمن استطاع أن يفرص عدة حاالت بموجب الفصل السابع ،من ن اياة
الحاارب الباااردة .وباختصااار ،فقااد شااملت ه ا الحاااالت كااال ماان :السااودان  ،1606الع اراق  ،1660يوغوسااالفيا السااابقة
 ،1661الصومال  ،1663ليبيا  ،1663ورواندا .1081664

أما حاالت الحصار التي تفرض ا الدول ات ا من غير تفاويص مان مجلاس األمان ،فتر َع ااد مخالفاة للميثااق .وتبعاا
ل ل  ،فإن الحصار بحسب ميثاق األمأل المتحدة ينقسأل إلى قسمين :األول حصار أممي بموجب قرار من مجلس األمان،

تماشايا ماع الماادة  46مان الميثااق ،والثااني حصاار فاردي ،تفرضاه دولاة أو مجموعاة دول مان غيار تفاويص مان مجلااس
األمن .وه ا األخير ري َع اد انت اكا للقانون الدولي.
وقد حظرت الفقرة الثانية من المادة  24مان البروتوكاول األول اإلضاافي لعااأل  1622م اجماة أو تادمير أو نقال
أو تعطياال األعيااان والم اواد التااي ال غنااى عن ااا لبقاااء السااكان الماادنيين ،ومثال ااا الم اواد الغ ائيااة والمناااطق الزراعيااة التااي

106

الفقرة الثانية من المادة  12من ميثاق عصبة األمأل.

108

د .محمود المبار  ،مرجع سابق ،ص .126

107

See: Bruno Simma (ed.), the Charter of the United nations; A Commentary, Oxford University Press, New
York, 1995
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تنتج ا والمحاصيل والماشية ومرافق ميا الشرب وشبكات ا وأشغال الري ،وها ا يعناي أناه إ ا كانات ها األعياان تساتخدأل

فقط لفائدة السكان المدنيين ،فم اجمت ا محرمة تحريما قاطعا.

إن الحصار اإلسرائيلي لقطاع غزة ري َع اد نوعاا مان أناواع العقااب الجمااعي المرفاوص وفاق قواعاد القاانون الادولي
اإلنساني ،وخصوصا المادة  33من اتفاقية جنيف الرابعة ،بغص النظر عن تبرير من قبل دولة االحتالل اإلسرائيلي أو
أي دولة أخرل .وقد علق جاان باكتياه علاى الماادة  33باالقول :إن مناع االقتصااص هاو ضامانة لكال األفاراد المحمياين،

سواء كانوا في أراضي طرف مان أطاراف النازاع أو فاي األرص المحتلاة ،إن لا التحاريأل و صافة مطلقاة ،لا ا ال يجاوز
تفسير على أنه يتضمن تحفظات ضمنية فيما يخص الضرورة العسكرية .109

تباارر إس ارائيل حصااارها لقطاااع غ ازة بينااه حصااار قااانوني يناادرج فااي إطااار الاادفاع عاان الاانفس ،حيااث إن حركااة

حماااس التااي تساايطر علااى قطاااع غازة تطلااق صاواري علااى السااكان الماادنيين فااي جنااوب إسارائيل ،وهااو مااا يوجااب علي ااا

كدولااة الاادفاع عاان مواطني ااا ضااد أي اعتااداء  .ومااع أن ه ا الحجااة ضااعيفة أماااأل ال ارأي القااانوني القاااطع ،وأماااأل اآلثااار
اين إسارائيل هااي دولااة احااتالل بموجااب أحكاااأل
اإلنسااانية الخطيارة الناجمااة عاان ها ا الحصااار ،إال أنااه ال بااد ماان التا كير با ا
القااانون الاادولي اإلنساااني .وبعاارص بعااص م اواد اتفاقيااة جنيااف الرابعااة 110لساانة  1646الناظمااة لساالو االحااتالل ،نجااد
بين من
نصوصا كثيرة تح ا
ث دولة االحتالل على تزويد السكان بالحاجات اإلنسانية التي يحتاجون ا ،حيث تتلخص كل ا ا
واجب دولة االحتالل أن تعمل بيقصى ما تسمح به وسائل ا على تزويد السكان بالم ن الغ ائية واإلمدادات الطبية ،ومن
واجب ا على األخاص أن تساتورد ماا يلازأل مان األغ ياة والم ماات الطبياة وغيرهاا ،إ ا كانات ماوارد األ ارضاي المحتلاة غيار
كافياة .كا ل ماان واجااب دولااة االحااتالل تسا يل حريااة ماارور جميااع رساااالت األدويااة والم مااات الطبيااة ورساااالت األغ يااة

الضرورية والمالبس.

أن فارص الحصاار إنماا جااء انتقاماا
ويرل بعص المدافعين عن الحصار اإلسارائيلي المفاروص علاى قطااع غازة ا
ألسر الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط ال ي أسرته المقاومة الفلسطينية في  .6002/2/62وبحسب ه ا المنطق ،تحاول
إسرائيل إرضاخ حماس لالستجابة لمطالب ا ،في استعادة الجندي الميسور من طريق الحصار المفروص على قطاع غزة
 .11133والس ال المطروح هنا هو :هل يمكن تبرير الحصار اإلسرائيلي لقطاع غزة مان بااب االنتقااأل غيار العساكري فاي
القانون الدولي اإلنساني
Time of
110

109

Jean Pictet (ed) commentary, fourth Geneva convention relative to the protect civilian persons in
War, ICRC, Geneva, 1958, p. 21.

على األخص المواد26 ،36،22 ،30 ،63،30 :

Center for

111

Justus Reid Weiner and Abraham Bell, International Law and the Fighting in Gaza, Jerusalem
Public Affairs / Legacy Heritage Fund, 2008, p. 16.
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إن القانون الدولي العاأل وحتى القانون الدولي اإلنساني ،بما يتضمن من نصوص ،سواء ميثاق األمأل المتحدة أو

فصل الحاالت التي يجوز في ا اللجوء إلى االنتقااأل غيار العساكري ،وها الحااالت
المعاهدات الدولية المبرمة بين الدول ،ا
يجب أال تشمل أي إجراء يخالف القواعاد األساساية لميثااق األماأل المتحادة واإلعاالن العاالمي لحقاوق اإلنساان ،كالحصاار

اإلس ارائيلي لقطاااع غ ازة؛ ألنااه يتنااافي مااع قواعااد إنسااانية عدياادة؛ ألنااه يح ارأل أناسااا أبرياااء حقااوق أل الفطريااة ،كااالحق فااي

الحياة.112

ويرل الدكتور عبد اهلل األشعل

113

أن إسرائيل بحصارها لقطااع غازة ،تربياد الشاعب الفلساطيني كخاطا ثابات ي ادف

إلى تفري األرص من سكان ا العرب ،ولكن إسرائيل تقدأل بعص المباررات القانونياة ألعماال الحصاار التاي تفرضا ا علاى

القطاع من البحر والبر من طريق إغالق المعابر ،حيث تعلن إسرائيل أن ا سبق أن أعلنت قطااع غازة إقليماا معادياا بماا

يرد الدكتور عبد اهلل األشعل على المبررات اإلسرائيلية بالقول:
يسمح ل ا بممارسة كافة األعمال العدائية ضد  .ا
معينا إلقليأل ال يخص ا.
 .1ال يوجد في القانون الدولي ما يسمح ألي دولة بين تعلن من تلقاء نفس ا وضعا قانونيا ا
.6

ينصب على األفعال المعادية ل ا في اإلقليأل ،وأال تتا رع
م ما كنت درجة عداء إسرائيل لغزة ،فإن العداء يجب أن
ا
بفكرة العداء حتى تقوأل بعمل إبادة منظمة يقضي على فرص الحياة للسكان.

.3

حتااى ل ااو تا ا رعت إسا ارائيل بحااق ال اادفاع الش اارعي ،أي اس ااتخداأل الحص ااار ردا علااى صا اواري حم اااس ،فتلا ا حج ااة

الضار والفعل المشكل للدفاع الشرعي ،وألن الحصار
ألن الدفاع الشرعي يشترط فيه التناسب بين الفعل
داحضة ،ا
ا
والخنق بدأ قبل صواري حماس ،وأن ه الصواري هي الدفاع الشرعي وللت كير بما يتعرص له الفلسطينيون من

إبادة ،واحتجاجا على استمرار صور االحتالل.

.4

إن إسرائيل دولة احتالل لغزة ،يوان ه ا االحتالل قد جاوز اآلن  42عاما ،ك ل فإنه احتالل استيطاني ،ول ل ال
ايي
تسااتطيع إسارائيل أن تعلاان غازة إقليمااا متمااردا علااى ساالطات ا؛ ألن االحااتالل الطوياال األجاال ال يحااتفظ للمحتاال با ا

.2

إن إس ارائيل تقااول إن ااا تحاصاار غ ازة لمساااندة أبااو مااازن فااي إعااادة اإلقلاايأل المنشااق إلااى بياات الطاعااة تحاات قيااادة

ميزة في القانون الدولي ،بل يحق لسكان اإلقليأل المحتل أن يتخلصوا منه بكل ما لدي أل من سبل وأدوات.

الساالطة ،وهااي تعلااأل أن حماااس فااي انتخابااات  6002كااان يجااب أن تشااكل حكومااة الساالطة بعااد ساايطرت ا علااى

المجلس التشريعي للسلطة ،و ل كله تعبير عن إرادة الشعب الفلسطيني المحتل.
.2

إسارائيل تاازعأل أيضااا أن اا تحاصاار غازة حتاى تخضااع حماااس لشاروط السااالأل التااي وضاعت ا الرباعيااة الدوليااة ،وهااي

االعتراف بإسرائيل ووقف العنف واالعتراف باالتفاقيات السابقة .ورغأل أن ه حجة ردحضت في غير موضع ،إال
أن هنااا فرقااا بااين الضااغط لتحقيااق هاادف سياسااي ،وبااين أن يصاال الضااغط إلااى حااد انت ااا كافااة حقااوق الشااعب

الفلسطيني في البقاء.

112
113

د .محمود المبار  ،مرجع سابق ،ص .122

انظر كتاب د .عبداهلل األشعل ،هولوكوست غزة في نظر القانون الدولي ،دار الفكر ،6010 ،ص .32 -36
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الموقف المصري حيال حصار قطاع غزة وفقاً للقانون الدولي اإلنساني:
ترطالَاب مصاار ماع غيرهااا مان دول العااالأل برفااع الحصاار ،لكاان مصار ترسا أل عمليااا فاي ها ا الحصاار ،ماان طريااق
إغااالق معباار رفااح ،رغااأل أن مصاار مدعومااة قانونيااا يوانسااانيا إ ا قااررت تحاادي إسارائيل بفااتح المعباار ،فااال حاجااة فااي ها

الحالة إلى سفن كسر الحصار .ورغاأل أن ها ا اإلغاالق فاي حالاة السالأل قاد ري َع ااد مان جارائأل اإلباادة الجماعياة بقطاع النظار
عن توافر نية اإلبادة ،فإن ممارسة اإلغالق أثناء العادوان علاى غازة فاي ن اياة عااأل  6000تحارأل الفلساطينيين الحاق فاي
الفرار من ال ال  ،وهي من أبرز الجرائأل ضد اإلنسانية ،مثلما أن ا من المخالفات الجسيمة التفاقية جنيف الرابعة اللتزاأل

اق الشااعب المحتاال ،وها ا
اب جميااع الاادول األطاراف فااي ها االتفاقيااة لوقااف جارائأل الدولااة المحتلااة بحا ا
أساسااي ،هااو أن ت ا ا
االلتزاأل يقع على مصر وعلى غيرها وفق فرص كل دولة في مقاوماة الحصاار .وال شا فاي أن اساتمرار إغاالق المعبار،
الرئااة الوحياادة غياار اإلس ارائيلية لغازة مااع العااالأل الخااارجي ،ري َعا ااد جريمااة مسااتمرة ،وال يشاافع فااي دفااع ه ا الجريمااة مااا تقولااه
مصر بشكل مرتب  ،وهو أن مصر حرة في إغاالق المعبار العتباارات المصالحة الوطنياة ،أو أن مصار لاأل تغلاق المعبار
يومااا وأن ااا ال تريااد أن تحقااق إسارائيل هاادف ا ماان فتحااه باادفع الفلسااطينيين إلااى ساايناء وفااق مخطااط معااروف؛ ألن الماارور
االنتقائي في المعبر يناقص ه ا الموقف.
وق ااد زاد األم ااور تعقي اادا بن اااء الج اادار الفا اوال ي .فف ااي ك ااانون األول /ديس اامبر 6006أعلن اات مص اار عزم ااا عل ااى
بناء الجدار الفوال ي تحت األرص بين رفح المصارية وقطااع غازة يصال إلاى عماق 30
مت ار وطو ل  10كيلومترات ،لوقاف تسالل الفلساطينيين وت رياب الساالح إلاى األ ارضاي
المصارية ،ووقااف ت رياب البضااائع المصارية بمختلاف أنواع ااا إلااى قطااع غازة ،حيااث إن
ال اادف ماان إنشاااء ها ا الجاادار العااازل هااو القضاااء علااى األنفاااق التااي تصاال بااين مصاار
وقطاااع غ ازة ،وحيااث إن ه ا األنفاااق هااي الماادخل الوحيااد اآلن لكاال احتياجااات الشااعب
الفلسااطيني فااي قطاااع غ ازة ،بعااد أن شااددت الحكومااة المص ارية القيااود علااى فااتح معباار
رفح ،وهو المنف الوحيد لغزة على العالأل.114
وقد جرت محااوالت شاعبية كثيارة لرفاع الحصاار عان قطااع غازة مان خاالل البار
والبحاار ،لكن ااا لااأل تسااتطع أن ترفااع الحصااار بنحااو كاماال ،وأهااأل مااا فعلتااه ها المحاااوالت أن ااا نقلاات قضااية الحصااار ماان
حدود قطاع غزة إلى العالأل أجمع.

114

راجع موقع الموسوعة الحرة ،ويكيبيديا على الرابط اآلتي:

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D8%A9
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الخاتمة
لقد تناولت الدراسة الرأي القانوني من أهأل األحداث التي مرت ب ا الضفة الغربية وقطاع غزة خالل الفترة

الممتدة بين  6000و . 6006أحداث هائلة ومتالحقة مرت ب ا األراضي الفلسطينية المحتلة في تل الفترة ،وتحتاج إلى
تكييف قانوني .جرت انتخابات بلدية وتشريعية ورئاسية في ظل االحتالل اإلسرائيلي ،حصلت تطورات أمنية عاأل

 ،6002ثأل استطاعت حماس السيطرة على قطاع غزة بالكامل ،فيما سيطرت حركة فتح على الضفة الغربية ،وقد انتر
تعرص قطاع غزة لحصار سياسي واقتصادي وعسكري خانق كانت له
الكثير من حقوق اإلنسان خالل ه األحداث .ا

ثار إنسانية سيئة جدا ،واستمر ستة أعواأل (وال يزال) .تعرص قطاع غزة لحروب إسرائيلية واسعة النطاق ،حصدت

ومعوق ،فضال عن النتائج المدمرة في البنى التحتية وسواها .شكل مجلس حقوق
الف الضحايا بين ش يد وجريح
ا
اإلنسان لجنة تقصي حقائق رعرفت بلجنة غولدستون ،أصدرت تقريرها ،ورفعته لألمين العاأل لألمأل المتحدة كي يتخ
اإلجراء الالزأل ،بما في ل إحالته على مجلس األمن .وقد رفص المدعي العاأل لمحكمة الجنايات الدولية طلب السلطة

الوطنية الفلسطينية فتح تحقيق في الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة .كل ه األحداث نوقشت ضمن من جية قانونية.

 بالنسبة إلى االنتخابات التشريعية والرئاسية ،ف ي ممكنة وفق القانون الدولي اإلنساني ،لكن بشرط اأال يحصل
أي تغيير في البنى السياسية واإلدارية والجغرافية لألراضي المحتلة ،وأن تجري االنتخابات بحرية تامة.


أما بالنسبة إلى النزاع المسلح بين فتح وحماس ،ف و -يوان انتر

الكثير من حقوق اإلنسان  -ال يقع تحت

أحكاأل القانون الدولي اإلنساني ،وال يصنف على أنه حرب أهلية أو نزاع مسلح و طابع غير دولي .إن ما
جرل ري َّ
صنف على أنه توترات أو اضطرابات محلية تخضع ألحكاأل القانون الدولي لحقوق اإلنسان ،وك ل
القوانين المحلية ،وال يمكن تجاهل الظروف السياسية التي سبقت ه

األحداث ،من حيث رفص المجتمع

الدولي والعربي والرسمي الفلسطيني لنتائج االنتخابات إن بشكل مباشر أو بشكل ضمني.
وي َع اد
 أما حصار قطاع غزة ،وما له من ثار إنسانية ،فإنه يتناقص مع أحكاأل القانون الدولي اإلنساني وقواعد  ،ر
جريمة حرب وجريمة إبادة ،يوان االحتالل اإلسرائيلي هو المس ول عن حماية السكان المدنيين؛ ألن قطاع غزة
ال يزال أراضي محتلة بموجب أحكاأل القانون الدولي اإلنساني .وه ا الحصار يشكل شكال من أشكال العقاب
الجماعي ،وال يستند إلى أي أرضية قانونية
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اء
اأيا تكن اآلراء القانونية ،وحتى السياسية من ا ،بالنسبة إلى إجراء االنتخابات في ظل االحتالل اإلسرائيلي ،سو ٌ
اإن عملياة االنتخاباات تحات االحاتالل تبقاى مرهوناة بشاروط االحاتالل الا ي
أكانت م يدة أأل معارضة أأل م يدة بشروط ،ف ا
يساايطر فعليااا علااى أ ارضااي الضاافة الغربيااة وقطاااع غازة المحتلااة ،األماار الا ي يفاارت أي قيمااة لنتااائج ها االنتخابااات ماان
مضمون ا .وعندما فازت حركة حماس في انتخابات  ،6002اعتقلت سلطات االحتالل عددا كبي ار مان أعضااء المجلاس
التشااريعي ف ااي الض اافة الغربي ااة والم ي اادين لحم اااس .كا ا ل إن إجا اراء االنتخاب ااات ف ااي ظ اال االح ااتالل كش ااف ع اان مواق ااف
فلسطينية ترفص من حيث المبدأ أن تتنازل عن السلطة ،األمر ال ي زاد من حدة االنقساأل في الوسط الفلسطيني .فضاال
عان كال لا  ،أصابح االحاتالل ريعا َارف بااحتالل خماس نجااوأل  ،أي احاتالل نااعأل فااي شاكله وأمااأل اإلعااالأل ،وفاي المياادان
تجري تغييرات واسعة النطاق (الجدار العازل ،بناء المستوطنات ،اعتقال ،ت ويد القدس.)...
إ ا كان هدف الفلسطينيين من إجراء االنتخابات هو إدارة األراضي الفلسطينية المحتلة بمعزل عن سلطات
اء انتخابات ألعضاء المجلس الوطني الفلسطيني
االحتالل ،فإن ه ا ال دف لأل يتحقق فعليا .وكان من باب أولى إجر ر
من باب إصالح منظمة التحرير الفلسطيني ،الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني في جامعة الدول العربية وفي المحافل
الدولية األخرل .إن منظمة التحرير الفلسطينية هي اإلطار األوسع واألشمل ال ي يمكن أن ينظاأل حياة الفلسطينيين،
ألن كل ل لأل يتحقق ،فإن إجراء االنتخابات مع
اء أكانوا في الداخل المحتل عاأل  ،1622أأل كانوا في الشتات .لكن ا
سو ٌ
الوقائع الميدانية التي تفرض ا سلطات االحتالل ،يجعل ه االنتخابات غير ات جدول حقيقية ،وحتى على المستول
القانوني نفسه وفي المحافل الدولية.
أما بخصوص التطورات األمنية المسلحة التي حصلت في قطاع غازة حادث فاي قطااع غازة والضافة الغربياة فاي
كياف قانوناا ،فاي ضاوء قواعاد القاانون الادولي
مطلع ش ر حزيران  ،6002وما سبقه مان صاور بشاعة لالنفاالت األمناي ري ا
اإلنساااني المطبقااة علااى الن ازعااات المساالحة غياار الدوليااة بين ااا مجاارد أحااداث عنااف داخلااي ال ينطبااق عليااه وصااف النازاع

المساالح غياار الاادولي بمف ااوأل المااادة الثالثااة المشااتركة فااي اتفاقيااات جنيااف األربااع ،لعاادأل اسااتيفاء أحااداث العنااف المساالح
للعموميااة الجغرافيااة المطلوبااة ،وعاادأل اسااتيفائ ا لشاارط الرقابااة اإلقليميااة علااى السااكان المنصااوص عليااه فااي البروتوكااول
اإلضافي الثاني .والنتائج التي نجمت عن ه األحداث هي انقساأل جغرافي لشطرين مان خاالل وجاود كياانين سياسايين،
ليسااا فقااط منفصاالين ،باال متنازعااان ،وبناااء عليااه تبقااى ه ا األحااداث خااارج أطااار التنظاايأل الاادولي ،ل ا ا فقااد اسااتظلت
االضطرابات الداخلية بيحكاأل القانون الداخلي والقواعد األساسية لحقوق اإلنسان.
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المراجع
أوالً :الكتب
.1

أبو فاشة ،وسيأل ،النساء في المجالس وال يئات المحلية ىى واقع واحتياجات ،جمعية المرأة العاملة الفلسطينية

للتنمية ،راأل اهلل.6006 ،

.6

أبو هيف ،علي صادق ،القانون الدولي العام ،الطبعة الثانية عشرة ،منشية المعارف باإلسكندرية.1975 ،

.4

داوود ،محمود السيد حسن ،حماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية :في القانون الدولي العام والشريعة

.2

الدراجي ،إبراهيأل ،جريمة العدوان ومدى المسؤولية القانونية الدولية عن ا ،منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت،
ا
.6002

.3

.2

األشعل ،عبد اهلل ،هولوكوست غزة في نظر القانون الدولي ،دار الفكر ،دمشق.6010 ،

اإلسالمية ،جامعة األزهر.1666 ،

الدنان ،ربيع (محر ار) ،معاناة قطاع غزة تحت االحتالل اإلسرائيلي ،مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات،
بيروت.6000 ،

.2

سالمة ،محمد عبد السالأل ،الصراع الفلسطيني – اإلسرائيلي وقضايا المرحلة الن ائية بين قواعد القانون

.0

سولينيه ،فرانسوا بوشيه ،القاموس العلمي للقانون اإلنساني ،ترجمة أحمد مسعود ،دار العلأل للماليين ،لبنان

.6

واختالل القوى والموازين ،شبكة المعلومات الجامعية ،القاهرة.6003 ،
ط.6002 ،1

صالح ،محسن (محر ار) ،التطورات األمنية في السلطة الفلسطينية ،6002-6002 :مركز الزيتونة للدراسات
واالستشارات ،بيروت.6000 ،

 .10صالح ،محسن (محر ار) ،التقرير االستراتيجي الفلسطيني لسنة  ،6002مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات،
بيروت .6002

 .11صالح ،محسن (محر ار) ،المجلس التشريعي الفلسطيني في الضفة الةربية وقطاع غزة ،6010-1662 ،تقرير
معلومات ( ،)14مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات ،بيروت.6010 ،

 .16عتلأل ،شريف ،تطبيق القانون الدولي اإلنساني على الصعد الوطنية ،منشور في كتاب :القانون الدولي اإلنساني:
دليل للتطبيق عل :الصعيد الوطني ،اللجنة الدولية للصليب األحمر ،دار المستقبل العربي ،بيروت.6003 ،

 .13عواشرية ،رقية ،حماية المدنيين واألعيان المدنية في النزاعات المسلحة غير الدولية ،رسالة دكتو ار قدمت إلى
كلية الحقوق جامعة عين شمس.6001 ،

58

 .14عودة ،ج اد ،المجلس التشريعي الفلسطيني للمرحلة االنتقالية ،نحو تأسيس حياة برلمانية ،مركز اإلمارات
للدراسات والبحوث ،أبو ظبي.6004 ،

 .12كالسا وفن ،فاريتس ،وتسااغفلد ،ليزابيااث ،ضاوابط تحكااأل خااوص الحاارب ،ماادخل للقااانون الاادولي اإلنساااني ،منشىىورات
اللجنة الدولية للصليب األحمر.6004 ،

 .12المبار  ،محمود ،الحصار اإلسرائيلي لقطاع غزة ،منشور في كتاب إسرائيل والقانون الدولي ،تحرير علي ،عبد
الرحمن محمد (محر ار) ، ،مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات ،بيروت.6011 ،

 .12المج وب ،محمد ،القانون الدولي العام ،الطبعة الخامسة ،منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت.6004 ،

 .16المج وب ،محمد ،القانون الدولي العام ،الطبعة السادسة ،منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت.2007 ،

 .60المجلة الدولية للصليب األحمر ،السنة الرابعة العدد  16مايو -يونيو .1661

 .61مجموعااة ماان الما لفين ،أوراق عمىىل ورشىىة عمىىل ال يئىىات المحليىىة المنتخبىىة ،منشااورات و ازرة الحكااأل المحلااي ،راأل
اهلل.6010 ،

 .10مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات ،معابر قطاع غزة :شريان حياة أم أداة حصار؟ .6000 ،بيروت.

 .66النص الكامل إلعاالن المباد الفلسطيني -اإلسرائيلاي ،مجلة السياسىة الفلسطينيىة( 1،6 ،شتاء وربيع .)1664
ثانياً :اتفاقيات دولية

 اتفاقيات جنيف الم رخة في  ،1646/0/16اللجنة الدولية للصليب األحمر ،ط .3
 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،المعتمد بقرار الجمعية العامة 612 ،ألف (د ،)3-الم رخ في ،1620/16/10
األمأل المتحدة.

 البروتوكوالن اإلضافيان التفاقيات جنيف ،اللجنة الدولية للصليب األحمر ،جنيف ،ط .1662 ،4
 الع د الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،المعتمد بقرار الجمعية العامة  6600ألف (د-
 ،)61الم رخ في .1622/16/12

 الع د الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،المعتمد بقرار الجمعية العامة  6600ألف (د ،)61-الم رخ في
.1622/16/12

 فتول محكمة العدل الدولية بشين اآلثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في األراضي الفلسطينية المحتلة ،الصادرة
في  6تموز  ،6004النسخة العربية ،رقأل الوثيقة .A/ES-10/273

 الالئحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية ،الهاي.1602/10/10 ،
 ميثاق األمأل المتحدة.1642 ،

 النص الكامل التفاقيات أوسلو في :يوميات ووثائق الوحدة العربية  ،1663-1606مركز دراسات الوحدة العربية،
بيروت ،ط.1995 ،1
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ثالثاً :جرائد
.1

جريدة االتحاد ،اإلمارات.)6006/10/60 ،6000/6/2 ،6000/1/66 ،6002/6/12( ،

.3

جريا ا ا ا ا ا ا اادة الحيىىىىىىىىىىىىىىىىاة ،لنا ا ا ا ا ا ا اادن (،6000/6/62 ،6000/1/64،6002/2/12 ،6002/6/60 ،6002/6/60

.6

جريدة األيام ،راأل اهلل المحتلة.)6006/11/16 ،6002/6/6( ،

)6006/10/2 ،6006/6/16
.4

جريدة فلسطين ،غزة المحتلة (.)6010/1/62 ،6006/16/6006،12/6/3

.2

جريدة البيان ،دبي.6002/2/12 ،

.2

جريدة القدس ،القدس المحتلة.6000/6/10 ،

.2

عمان.6002/2/12 ،
جريدة الرأي ،ا
جريدة الخليج ،الشارقة ()6000/6/0 ،6000/1/66 ،6000/1/4

.0

عمان ()6002/16/10 ،6000/1/62
 .6جريدة الدستور ،ا
عمان.6002/0/31 ،
 .10جريدة الةد ،ا
 .11جريدة القبس ،الكويت.6002/1/30 ،
رابعاً :مصادر إلكترونية:
.1

الم سسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان (شاهد) ،انظرwww.pahrw.org :

.6

مركز أحرار لدراسات األسرل وحقوق اإلنسان ،انظرwww.ahrar-pal.info :

.3

المركز الفلسطيني لاعالأل ،انظرwww.Palestine-info.info/ar :

.4

المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية مدار  ،انظرwww.madarcenter.org :

.2

مركز الميزان لحقوق اإلنسان ،انظرhttp://www.mezan.org/upload/2410.pdf :

.2

لجنة االنتخابات المركزية في فلسطين ،انظرwww.elections.ps :

.2
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.0
.6

موقع اإلخوان المسلمين ،انظرwww.ikhwanonline.com :

موقع األمأل المتحدة ،انظرwww.un.org :
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الفلسطينية ،انظرhttp://www.pcpsr.org/arabic/cfr/full1.html :
 .10موقع مقاتل من الصحراء ،انظرwww.moqatel.com :

 .16اللجنة العربية لحقوق اإلنسان ،انظرhttp://www.achr.nu/art512.htm :
 .60موقع ملتقى الثقافة وال وية الوطنية الفلسطينية ،انظرpalnation.org :
 .61موقع منظمة العفو الدولية (أمنيستي) ،انظرwww.amnesty.org :

 .66مركز معلومات المحكمة الجنائية الدولية ،انظرwww.iccarabic.org :

 .63موقع ال يئة المستقلة لحقوق اإلنسان :ديوان المظالأل ،انظرhttp://www.ichr.ps/arabic.php :
 .64موقع الوثائق الرسمية لألمأل المتحدة ،انظر/http://documents.un.org :
 .62موقع الجزيرة نت ،انظرwww.aljazeera.net :
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