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 موجز

                       انون اإلنساين الدويل يف                                                                             مـرة أخرى يكون قطاع غزة اهلدف الرئيسي النتهاكات حقوق اإلنسان والق            
    ٢٥                    جلعاد شاليت يف      ي    ً                                                      فـرداً على قيام مقاتلني فلسطينيني بأسر اجلندي اإلسرائيل          .                            األرض الفلسـطينية احملـتلة    

                                                                            ، واستمرار إطالق صواريخ القسام على إسرائيل، شن اجليش اإلسرائيلي عمليتني عسكريتني     ٢٠٠٦      يونيه  /      حزيران
                                ويف أثناء هاتني العمليتني، قام جيش    ".                 عملية غيوم اخلريف " و  "           مطار الصيف       عملية أ "                       كبريتني داخل قطاع غزة مها 

                                                                                                          الدفاع اإلسرائيلي بعمليات توغل عسكري متكررة يف غزة، رافقها قصف باملدفعية الثقيلة وهجمات وصواريخ              
ّ                                                                                ودّمرت الصواريخ والقذائف واجلرافات املنازل واملدارس واملستشفيات واملساجد واملباين          .       أرض -      جـو              العامة    

  .                                      وقامت اجلرافات جبرف األراضي الزراعية      .                                                       ً             واجلسـور وأنابيـب املياه وشبكات الكهرباء أو أحلقت هبا أضراراً          
      ً   مدنياً   ٥٥      ً         مدنياً وأصيب   ١٩      نوفمرب  /             تشرين الثاين ٨                                         ُِ       وتعرضت بيت حانون بصفة خاصة هلجمات ضارية وقُِتل يف 

               ً         يف املائة تقريباً من       ٧٠     وحنو    .           ً      ً            ادية تأثرياً شديداً على غزة       ّ                    وأثّرت العقوبات االقتص    .        ّ                     جبروح جّراء القصف باملدفعية   
                                            يف املائة من السكان يعيشون دون مستوى          ٨٠                                              ً                         قوة العمل يف غزة عاطلة عن العمل أو ال تتلقى أجراً، وأكثر من              

                                                                     ً                    واحلصار املفروض على غزة هو شكل من أشكال العقاب اجلماعي الذي يشكل انتهاكاً ألحكام                .               الفقـر الرمسي  
                                            وقد أدى االستخدام العشوائي للقوة العسكرية ضد   .     ١٩٤٩      أغسطس  /     آب   ١٢                                 اقـية جنـيف الرابعة املؤرخة          اتف

  .                                               املدنيني واألهداف املدنية إىل ارتكاب جرائم حرب جسيمة

                                                                                              كمـا شـهدت الضفة الغربية انتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان جنمت عن عمليات التوغل العسكري                
     ٥٠٠                                              وأما نقاط التفتيش واحلواجز اليت تزيد على          .                              ملنازل، وإقامة نقاط التفتيش                                     املـتكررة؛ وبناء اجلدار؛ وهدم ا     

                                              واجلدار الذي يشيد يف القدس الشرقية هو أداة        .                                                                 نقطة وحاجز فتعرقل حرية التنقل داخل األرض الفلسطينية احملتلة        
ُ  ِّ                                             من أدوات اهلندسة االجتماعية ُصمِّم لتهويد القدس من خالل تقليل عدد الفلسطينيني     .         يف املدينة                          

  .                                              مستوطن يف الضفة الغربية والقدس الشرقية         ٤٦٠     ٠٠٠                     وهناك اليوم قرابة      .                          وبـناء املستوطنات مستمر    
               ً                       يف املائة تقريباً من األراضي اليت حتتلها   ٤٠                                                                      ويتـبني مـن دراسـة أجرهتا منظمة إسرائيلية غري حكومية أن نسبة             

ٍ                     املستوطنات يف الضفة الغربية هي أراٍض ميلكها فلسطين                              ً                ولقد بات من الواضح جداً أن اجلدار         .                 يون ملكية خاصة                                  
  .                                                                     ونقاط التفتيش تستهدف بالدرجة األوىل تعزيز سالمة املستوطنني ورفاههم وراحتهم

                                 وهناك شكاوى خطرية تتعلق مبعاملة      .                                        سـجني فلسطيين يف السجون اإلسرائيلية       ٩     ٠٠٠                 هـناك قـرابة      
   .                        السجناء وحماكمتهم وسجنهم

                                                             شخص يف عمليات اغتيال تستهدف قيادات وكوادر فلسطينية،            ٥٠٠              تل أكثر من       ُ  ، قُ     ٢٠٠٠           ومنذ عام    
ّ                  ، قّصرت احملكمة العليا     ٢٠٠٦      ديسمرب  /             ويف كانون األول  .                                               وسقط يف هذه العمليات عدد هائل من املدنيني األبرياء    

                     م هبذه العمليات إال                                                                                                    اإلسرائيلية عن إصدار حكم بأن عمليات االغتيال هذه غري قانونية، بل رأت أنه ال جيوز القيا               
  .                        كمالذ أخري ويف حدود التناسب

            وأدت ممارسة    .                                                                         ً             وجتعـل القوانني واملمارسات اإلسرائيلية من املستحيل عيش آالف األسر الفلسطينية معاً            
  .                                                                                جديدة هي رفض منح تأشريات لألجانب لإلقامة يف األرض الفلسطينية احملتلة إىل تفاقم هذه احلالة
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    ً                                      وفضالً عن ذلك فإن ممارسات عديدة، ال سيما تلك   .                     يني حيدث يف جماالت متعددة                    والتمييز ضد الفلسطين 
                                                          ً                                                          اليت متنع الفلسطينيني من حرية التنقل تشكل على ما يبدو انتهاكاً لالتفاقية الدولية لقمع جرمية الفصل العنصري                 

  .    ١٩٧٣                    واملعاقبة عليها لعام 

                                            ن حجز احلكومة اإلسرائيلية لألموال املستحقة                                                                تشـهد األرض الفلسـطينية احملتلة أزمة إنسانية ناشئة ع          
                          ، وعن العزلة االقتصادية     )                                مليون دوالر أمريكي يف الشهر       ٦٠    و   ٥٠                        تقدر مببلغ يتراوح بني      (                      للسـلطة الفلسطينية    

                                                                                             املفروضة على األرض الفلسطينية من قبل الواليات املتحدة واالحتاد األورويب ودول أخرى كرد فعل على انتخاب 
                                                                                  َّ            أما اآللية الدولية املؤقتة اليت أنشأها االحتاد األورويب لتقدمي اإلغاثة يف قطاعات حمددة فقد خفَّفت           .           حكومة محاس 

      وتعاين   .                                                              يف املائة من الشعب الفلسطيين تعيش دون خط الفقر الرمسي            ٧٠     ً                                     جانباً من هذه األزمة، غري أن أكثر من         
                 ً                            ن القطاعني احتجاجاً على السلطة الفلسطينية                                                                        خدمـات الـرعاية الصحية والتعليم من إضرابات العاملني يف هذي          

                                          ً      ً      ً              وقد فرضت إسرائيل وأجزاء من اجملتمع الدويل فعالً عقاباً مجاعياً على الشعب   .                              واجملتمع الدويل لعدم دفع مرتباهتم
  .        الفلسطيين

                                                                                               واألشـخاص املسؤولون عن ارتكاب جرائم حرب جراء إطالق القذائف والصواريخ على مناطق مدنية               
                          وهذا ينطبق على الفلسطينيني   .                                                         ة عسكرية واضحة هم أشخاص يستحقون التوقيف واملالحقة القضائية          دون أي ميز

                                                                                                            الذين يطلقون صواريخ القسام على إسرائيل، وينطبق أكثر على أفراد جيش الدفاع اإلسرائيلي الذين ارتكبوا مثل        
                                          جلنائية الفردية، ينبغي عدم التغاضي عن                                           وعلى الرغم من أن أمهية املساءلة ا        .                              ً      هذه اجلرائم على نطاق أوسع كثرياً     

  .                                                                                                 مسؤولية دولة إسرائيل عن انتهاك قواعد آمرة يف القانون الدويل يف ما تقوم به من أفعال ضد الشعب الفلسطيين

                                                                                                      وقـد حـدد اجملتمع الدويل ثالثة أنظمة باعتبارها أنظمة معادية حلقوق اإلنسان هي االستعمار والفصل                 
          ويف الوقت    .                                                  ً       ً         ومن الواضح إن إسرائيل حتتل األراضي الفلسطينية احتالالً عسكرياً          .   نيب                       العنصـري واالحتالل األج   

    فما   .                                     ً                                                      نفسه، فإن بعض عناصر االحتالل متثل أشكاالً من أشكال االستعمار والفصل العنصري خمالفة للقانون الدويل
                          ري بالنسبة للشعب احملتل،                                                                                        هـي التبعات القانونية لنظام احتالل متطاول يتسم بسمات االستعمار والفصل العنص           

                                                                                                            والسـلطة احملـتلة والـدول األخرى؟ هذا سؤال يقترح أن يكون من املناسب طرحه على حمكمة العدل الدولية                 
  .                    للحصول على فتوى أخرى

َ                                                      إن األرض الفلسـطينية احملـتلة هـي احلالة الوحيدة لبلد ناٍم ُيحَرم من احلق يف تقرير املصري ويتعرض                       ُ  ٍ                                                  
                                                               وفشل الدول الغربية الذريع يف اختاذ خطوات إلهناء هذا الوضع            .                    ة تنتسب إىل الغرب                           لالضـطهاد من جانب دول    

ُ   ِّ                                                                                                              ُيعـرِّض مستقبل محاية حقوق اإلنسان على املستوى الدويل للخطر، عندما تبدأ الدول النامية تتساءل عن التزام                 
  .                         الدول الغربية حبقوق اإلنسان
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 احملتويات

       الصفحة        الفقرات 

  ٥  ٥- ١ .....................................................................     مقدمة -   ً أوالً

  ٦   ٢٢- ٦ .......................................................................   غزة -    ً انياً ث

  ٦   ١٣- ٨ .................................................               األعمال العسكرية -   ألف 

  ٨   ٢٠-  ١٤ ....................................................              األزمة اإلنسانية -   باء 

   ١١   ٢٢-  ٢١ ....................................................               التقييم القانوين -   جيم 

   ١١   ٤٢-  ٢٣ ............................................                            الضفة الغربية والقدس الشرقية -     ً ثالثاً

   ١٢   ٢٦-  ٢٤ .............................................................     اجلدار -   ألف
   ١٣   ٣٠-  ٢٧ ....................................................            القدس واجلدار -   باء
   ١٤   ٣١ ....................................                        اجلدار الصغري يف جنوب اخلليل -   جيم
   ١٤   ٣٤-  ٣٢ ....................................              االستعمار اجلديد  :          املستوطنات - ل  دا
   ١٥   ٣٧-  ٣٥ ......................................................          وادي األردن -   هاء
   ١٦   ٤١-  ٣٨ ........................................                         حرية التنقل؟ نقاط التفتيش -   واو
   ١٧   ٤٢ .................................................                الغارات العسكرية -   زاي

   ١٧   ٤٥-  ٤٣ ...................................................................       السجناء -     ً رابعاً

ِ    االغتياالت املستهِدفة -     ً خامساً               ...................................................... ١٨   ٤٧-  ٤٦   

   ١٩   ٤٨ .............................................................          تشتيت األسر -     ً سادساً

   ٢٠   ٥٠-  ٤٩ ........................................              والفصل العنصري                التمييز العنصري  -     ً سابعاً

   ٢٠   ٥٤-  ٥١ ..................                                                األزمة اإلنسانية وحجب التمويل عن السلطة الفلسطينية -     ً ثامناً

   ٢٢   ٥٥ .......................................                            اجملتمع املدين ومحاية حقوق اإلنسان -     ً تاسعاً

   ٢٢   ٥٧-  ٥٦ ..............................................                           املساءلة واملسؤولية الدوليتان -     ً عاشراً

   ٢٣   ٦٢-  ٥٨       ضافية؟                    هل من حاجة إىل فتوى إ  :                                 االحتالل، واالستعمار والفصل العنصري -    حادي
    عشر

   ٢٥   ٦٣ ........................                                  إسرائيل وفلسطني ومستقبل حقوق اإلنسان  :     خامتة -   ثاين
    عشر
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  مقدمة-   ً أوال  

       جلمع      ٢٠٠٦       ديسمرب   /              كانون األول   ٨       إىل    ١                                                            لقد زرت األرض الفلسطينية احملتلة وإسرائيل يف الفترة من           - ١
                                       القدس وغزة وأرحيا ووادي األردن وجنني ورام                       وخالل بعثيت، قمت بزيارة   .                       ً             املعلومات واآلراء إعداداً هلذا التقرير

                                                                                                   ويف أثناء جتوايل بالسيارة يف الضفة الغربية، اغتنمت الفرصة لزيارة قرييت بلعني وبري نباال، اللتني تضررتا بشدة   .   اهللا
            ومن املؤكد   .                                                                                                من بناء اجلدار؛ وزرت اجلفتلك والعقبة، ومها قريتان تعكسان املشاكل اليت يشهدها وادي األردن             

                    فهناك اجلدار، والطرق   :                                                                                   أن التـنقل عـرب الضفة الغربية يعطي املرء صورة عن بعض أسوأ مسات احلياة يف املنطقة        
                                             ويف غزة قمت بزيارة بيت حانون وبيت الهيا          .           واملستوطنات  )                  الثابتة والطيارة  (                                 الفلسـطينية، ونقـاط التفتيش      
  .                             وجباليا ومدينة غزة ودير البلح

                                                                     ت جمموعة واسعة من األشخاص منهم فلسطينيون وإسرائيليون ودبلوماسيون أجانب                     ويف أثناء زياريت التقي - ٢
                                                    أحدمها بشأن التعذيب قامت بتنظيمه اللجنة العامة         :                        وحضرت يف القدس مؤمترين     .                           وموظفـون بـاألمم املتحدة    

          ظيمه مركز                                                                                              ملناهضـة التعذيب يف إسرائيل ومنظمة العفو الدولية؛ واآلخر بشأن اإلرهاب وحقوق اإلنسان قام بتن       
  .                 منريفا حلقوق اإلنسان

                                                         ولذلك فعلت ما فعلت يف السابق، فلم أجر أية اتصاالت            .                                          إن حكومـة إسـرائيل ال تعـترف بوالييت         - ٣
                                                        ِّ                         وهذا أمر مؤسف ألن حكومة إسرائيل حترمين من الوصول إىل مصدر قيِّم من مصادر                .  ني         اإلسرائيلي            باملسـؤولني   

ّ                             كومة إسرائيل ُتيسِّر زياريت مبّدي برسالة تفّسر فيها للمسؤولني                                  ومـن جهة أخرى، فإن ح       .                   املعلومـات واآلراء               ّ          ِّ   ُ             
ّ      ً                                وهذا سّهل علّي كثرياً عملية عبور نقاط التفتيش         .                                                          الغـرض من زياريت وتطلب إليهم املساعدة يف تيسري تنقاليت               ّ        .  

   .                                     وإنين ممنت حلكومة إسرائيل على تعاوهنا هذا

                   فقد استخدمت حمكمة      ".       السياج "    أو    "      احلاجز "      كلمة     ً      بدالً من     "      اجلدار "                                 تسـتخدم يف هذا التقرير كلمة        - ٤
              بشأن النتائج        ٢٠٠٤       يوليه   /      متوز  ٩        ً      ً        ً                           استخداماً دقيقاً ومتعمداً يف فتواها الصادرة يف          "      اجلدار "                      العدل الدولية كلمة    

  .                                                        القانونية املترتبة على بناء اجلدار يف األرض الفلسطينية احملتلة

                         فاملطلوب مين تقدمي تقرير      .                                  اق والييت والقيود املفروضة عليها                                               ويف البداية، من الضروري التأكيد على نط       - ٥
                 وهذا يعين أن والييت   .      احملتلة           الفلسطينية      األرض                                                        عن انتهاكات إسرائيل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل يف 

            الفلسطينية     سلطة                                            ني حلقوق اإلنسان لإلسرائيليني، أو عن انتهاكات ال         الفلسطيني                              ال تشمل تقدمي تقرير عن انتهاكات 
        وهذا ال    .        إسرائيل                                                    يف األرض الفلسطينية احملتلة اليت ال تتسبب فيها                اإلنسان      حقوق                             حلقوق اإلنسان، أو انتهاكات     

                                         ويف تقريري سوف أشري إىل واقع أن إطالق          .       اإلنسان     قوق                                                      يعـين أنـين ال أشعر بالقلق إزاء هذه االنتهاكات حل          
  .             ً                                                   يشكل انتهاكاً للقانون اإلنساين الدويل وأنه لذلك جيب أن يدان                                                        صـواريخ القسام من قطاع غزة على إسرائيل         

                                                                                                      كما سأشري إىل اإلضراب الذي حدث يف الضفة الغربية، والذي تسبب يف إحداث أضرار جسيمة بقطاعي التعليم            
  ،      احملتلة            الفلسطينية                                      ، يف سياق األزمة اإلنسانية يف األرض             احملتلة           لفلسطينية                                        والصحة، ويف زيادة اجلرائم يف األرض ا      

                                                   ولن أنظر يف انتهاكات حقوق اإلنسان النامجة عن العمليات   .           الفلسطينية                                   نتيجة حجز إسرائيل لألموال عن السلطة 
                            النامجة عن النـزاع السياسي       اإلنسان     حقوق                           كما أنين لن أنظر يف انتهاكات   .                                االنتحارية اليت يقوم هبا فلسطينيون
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                                             فهذه أمور أشعر إزاءها بقلق بالغ لكن والييت حتول   .      احملتلة      طينية      الفلس     األرض                           بـني منظمة فتح وحركة محاس يف  
  .                     دون قيامي بالنظر فيها

  غزة-     ً ثانيا  

                   أما التصرحيات اليت     .                                                       ، سـحبت إسرائيل مستوطنيها وقواهتا املسلحة من غزة            ٢٠٠٥         أغسـطس    /     يف آب  - ٦
         فحىت قبل    .                 غري دقيقة البتة                                                                                 صدرت عن حكومة إسرائيل بأن هذا االنسحاب قد أهنى احتالل غزة فهي تصرحيات              

                                                                  اليت تلت أسر اجلندي جلعاد شاليت، كانت غزة ال تزال حتت السيطرة الفعلية   "                  عملية أمطار الصيف "         الشروع يف 
                                                    فقد احتفظت إسرائيل بسيطرهتا على اجملال اجلوي لغزة وجماهلا   .                                وجتلت هذه السيطرة بعدد من األشكال  .        إلسرائيل

  )        للبضائع (       وكارين    )       لألشخاص (                                               هناية املطاف كانت املعابر احلدودية يف رفح                                        الـبحري وحدودها اخلارجية، ويف    
                                                                                                 حتـت السـيطرة اإلسرائيلية، وبقيت مغلقة لفترات طويلة، وبعد االنسحاب اإلسرائيلي، أصبحت غزة يف الواقع    

  .    ً                    أرضاً مغلقة وسجينة وحمتلة

                                ني مبهامجة قاعدة عسكرية بالقرب       ني       الفلسطي                             ، قامت جمموعة من املقاتلني          ٢٠٠٦       يونيه   /         حزيران   ٢٥    ويف   - ٧
                  وطالبت باإلفراج عن   .                                              ً وعند انسحاهبا أخذت معها اجلندي جلعاد شاليت أسرياً  .         املصرية-            اإلسرائيلية         من احلدود 

                                             وأدى هذا الفعل، إضافة إىل استمرار إطالق صواريخ   .                                                    النساء واألطفال يف السجون اإلسرائيلية مقابل اإلفراج عنه
               وتال ذلك هجوم      ".                    عملية أمطار الصيف   "                                                   يل، إىل رد وحشي من حكومة إسرائيل أطلق عليه                              القسـام على إسرائ   

                                  وهاتان العمليتان اللتان اختذتا شكل    ".                 عملية غيوم اخلريف "       ُ              نوفمرب أُطلق عليه اسم  /                       عسكري آخر يف تشرين الثاين
           ً       ال تزال أرضاً حمتلة                                                                              عمليات توغل عسكري متكررة يف غزة صاحبها قصف مكثف جعل مسألة ما إذا كانت غزة     

                                                                                        ويرد يف الفقرات التالية وصف للهجمات اإلسرائيلية على غزة وحماصرهتا يف أثناء عملييت               .                      مسـألة ال معـىن هلا     
    ".           غيوم اخلريف " و  "            أمطار الصيف "

  األعمال العسكرية-ألف 

      نوفمرب  /       ن الثاين                                              واهلدنة اليت دخلت حيز التنفيذ يف هناية تشري         ٢٠٠٦       يونيه   /         حزيران   ٢٥                   يف الفـترة بـني       - ٨
                              وكان أكثر من نصف أولئك القتلى   .              فلسطيين جبروح ١     ٥٠٠                     فلسطيين وأصيب قرابة    ٤٠٠   ُ            ، قُتل أكثر من     ٢٠٠٦

                ويف أثناء الفترة   .      طفل   ٣٠٠    ً                           طفالً؛ ومن بني اجلرحى أكثر من     ٩٠                        ومن بني القتلى قرابة       .                     واجلـرحى من املدنيني   
ُ                    ياً إسرائيلياً جبروح، وقُتل مدنيان إسرائيليان وُجرح قرابة               جند   ١٨       ُ                                    نفسها قُتل ثالثة جنود إسرائيليني وأصيب                              ُ         ً          ً  ٣٠    

   .          ً                                                                    إسرائيلياً يف سديروت وحميطها من جراء إطالق صواريخ القسام من قبل الفلسطينيني يف غزة

               عملية توغل      ٣٦٤    ّ                             ، نفّذ جيش الدفاع اإلسرائيلي       "           غيوم اخلريف  " و  "             أمطار الصيف  "                 وخـالل عملـييت      - ٩
ّ     ودّمرت   .       أرض -                                                     غزة، وصاحب ذلك قصف مستمر باملدفعية وصواريخ جو                                        عسـكري يف عـدة مـناطق يف            

                                                                                                        الصـواريخ والقذائـف واجلـرافات منازل ومدارس ومستشفيات ومساجد ومباين عامة وجسور وأنابيب مياه               
                                   ، دمرت القوات اجلوية اإلسرائيلية         ٢٠٠٦       يونيه   /         حزيران   ٢٧    ويف    .                               ً            وشبكات جمارير أو أحلقت هبا أضراراً جسيمة      

ـ                    يف املائة من      ٤٣                                                                                     والت الستة للمحطة احمللية الوحيدة لتوليد الكهرباء يف قطاع غزة اليت كانت توفر                         مجـيع احمل
  .                                                                وأدى ذلك إىل حرمان نصف سكان غزة من الطاقة الكهربائية لشهور عديدة  .                                إمدادات الكهرباء اليومية للقطاع
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                                        الكهربائية هذه، بفضل التمويل السخي من                                                            ووقت كتابة هذا التقرير، كان قد مت إصالح معظم حمطة توليد الطاقة (
                                                       يف املائة من الطاقة الكهربائية اليت كانت تولدها           ٨٥                                                         حكوميت مصر والسويد، وهذه احملطة قادرة اآلن على توفري          

  "             أمطار الصيف  "                                                                               ومت جتريف بساتني احلمضيات واألراضي الزراعية، وأثناء املرحلة األوىل من عملية               ).          يف السابق 
                                                                                على علو منخفض فوق غزة، خمترقة جدار الصوت وحمدثة حالة من اهللع واسعة              F-16             من طراز                حلقت طائرات 

     وتربر   .     ِّ                                                                    وتشرِّد آالف الفلسطينيني من منازهلم نتيجة األعمال العسكرية اإلسرائيلية          .                          الـنطاق يف صفوف السكان    
               موعات املناضلني                ، واستئصال جم   ت ي   شال                  البحث عن اجلندي      :                                                  إسـرائيل هجومهـا عـلى غزة بأسباب ثالثة هي         

                                                                                                         وأسـلحتهم، وقبل كل شيء وقف إطالق صواريخ القسام بصورة منتظمة ومتكررة من مشال غزة على املناطق                 
  .                     املدنية يف جنوب إسرائيل

                           نسمة فقد تعرضت ألعمال       ٤٠     ٠٠٠                                                                   أمـا بيـت حانون الواقعة يف مشال غزة واليت يبلغ عدد سكاهنا               -  ١٠
                                   ويف أثناء االجتياح الذي دام ستة         ".            غيوم اخلريف  "                        نوفمرب يف أثناء عملية      / ين                                      عسكرية بالغة الشراسة يف تشرين الثا     
   ).     ً   طفالً   ٢١           من بينهم    (         ً                                            فلسطينياً كان ما ال يقل عن نصفهم من املدنيني             ٨٢                                     أيـام قتل جيش الدفاع اإلسرائيلي       

       تتراوح     ً                                              طفالً، وألقي القبض على مئات الذكور الذين           ٦٠     ً                      شخصاً جبروح، من بينهم         ٢٦٠                   وأصـيب أكثر من     
                                                                  من السكان على البقاء يف منازهلم بسبب فرض منع التجول ألن              ٤٠     ٠٠٠  ُ     وأُجرب    .      ً   عاماً   ٤٠    و   ١٦             أعمارهم بني   

ّ                    مرتالً ومسجداً عتيقاً مّر على بنائه           ٢٧٩                                               ِّ            الدبابـات واجلرافات اإلسرائيلية اقتحمت مدينتهم مدمِّرة              ً     عاماً،     ٨٥٠    ً       ً      ً  
ٍ                                                 ومباٍن حكومية، وشبكات لتوليد الطاقة الكهربائية،        َ  َ                               ومدارس، ومستشفيات، وَجَرفَت البساتني وحفرت الطرق،            َ                     

       املنطقة  "                                        ، قام جيش الدفاع اإلسرائيلي بتقليص           ٢٠٠٦       أبريل   /         ويف نيسان   .                                    ودمرت شبكات املياه وشبكات اجملارير    
                                                                  ً                                للقصف املدفعي فسمحت بتصويب نريان املدافع والدبابات إىل أهداف أقرب كثرياً إىل املنازل واملناطق                "        اآلمـنة 

                                                                                           وهذه العمليات، إىل جانب نريان املدفعية الثقيلة، سامهت بصورة كبرية يف زيادة اخلسائر يف                .                هولـة بالسكان     املأ
          ً                                                         وهناك أيضاً أدلة على استخدام أسلحة جديدة وغري مألوفة يف بيت             .                                        األرواح ويف األضرار اليت حلقت باملمتلكات     

                             ويعتقد أن هذا السالح هو قذيفة   .             ت بتر األطراف                                                  حانون، ويف أماكن أخرى يف غزة، أدت إىل زيادة يف عدد حاال
  .(DIME)  "    دامي "                                    يف شكل متفجرة من معدن خامل كثيف تسمى 

                              إىل قصف مرتل أدى إىل قتل           ٢٠٠٦       نوفمرب   /               تشرين الثاين   ٨                                         وأدى هجوم إسرائيل على بيت حانون يف         -  ١١
                             مرتل أسرة العثامنة اليت فقدت                                         واملرتل الذي كان يقع يف حي مأهول بالسكان هو  .        آخرين  ٥٥     ً        شخصاً وجرح   ١٩
     ً          شخصاً، وكلهم   ١٩                                               ومن بني األشخاص الذين قتلوا والبالغ عددهم          .      ً                                      فرداً من أفرادها يف ذلك اليوم املشؤوم         ١٦

         كانون   ٣                                  وقد قمت بزيارة املرتل املهدم يف         .                                                                     مـن املدنـيني، كـان سـبعة منهم من النساء ومثانية من األطفال             
                           ُ                                            ة سعد اهللا حممد العثامنة اليت قُتل ثالثة من أبنائها وأصيب زوجها وأحد أوالدها                        ديسمرب وحتدثت إىل السيد    /    األول

         يف نظام  "       عطل تقين "                                                             والتوضيحات اليت قدمتها إسرائيل بأن السبب يف ذلك يعود إىل حدوث     .               جبـروح خطـرية   
ٌ                                                               الكشف بالرادار يف املدفعية هو أمٌر مشكوك فيه، وذلك لعدد من األسباب، أوهلا أنه مت إطال                                   ق عدد يتراوح بني                                  

                                                                والسبب الثاين هو أن املرتل يقع بالقرب من حقول مكشوفة رمبا             .         دقيقة   ٣٠                            قنـبلة متفجرة يف ظرف         ١٥    و   ١٢
      ً                                        وثالثاً، كان جنود قوات الدفاع اإلسرائيلية        .                              ُ                                   تكون إسرائيل قد اشتبهت يف أهنا ُتستخدم إلطالق صواريخ القسام         

                                ولألسف، رفضت إسرائيل املوافقة على   .                          ا جبرد شامل للمقيمني يف املبىن                                      قد احتلوا املرتل قبل ثالثة أيام، حيث قامو
                                                                    ومل تسمح لبعثة أوفدها جملس حقوق اإلنسان، وكان من املقرر أن يترأسها رئيس   .                        إجراء حتقيق دويل يف املوضوع

ُ                                                                                األسـاقفة ِدزُمند توتو، أن تدخل إىل إسرائيل واألراضي الفلسطينية احملتلة، ومل تستجب                 ِ               ت كتابة هذا         حىت وق  (        
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     ً                      صوتاً مقابل صوت واحد،        ١٥٦                        نوفمرب، اعتمد بأغلبية     /               تشرين الثاين    ١٧                                 لقرار اختذته اجلمعية العامة يف        )        التقرير
        تشرين   ١١   ويف   .                                                                                  مع امتناع ست دول عن التصويت، طلب فيه األمني العام إرسال بعثة لتقصي احلقائق إىل املنطقة

                                                           حق النقض ضد مشروع قرار جمللس األمن يدعو إىل إنشاء بعثة لتقصي                              نوفمرب، استخدمت الواليات املتحدة /     الثاين
    ١٩                                          وإن عدم مساح إسرائيل بإجراء حتقيق دويل يف قتل   .                  نوفمرب يف بيت حانون /             تشرين الثاين ٨               احلقائق يف أحداث 

َ                                                 شخصـاً يف بيت حانون، أو عدم قيامها هي بتحقيق غري متحيز، هو أمر يُؤَسف لـه، حيث إن من الواضح أ                      ُ   ن     ً                                                        
                                                                                                               إطالق القذائف بصورة عشوائية على أحياء مدنية من الواضح أنه ال توجد فيها أهداف عسكرية هو أمر يشكل                  
                                                                                                           جـرمية حرب ينبغي أن يعترب كل من الضابط الذي أصدر األمر بالقصف واألشخاص الذين قاموا بالقصف ملدة                  

                                       ملية البشعة هو خري مثال على ثقافة                                         وعدم مساءلة أي شخص يف هذه الع        .                              ً       ثالثـني دقيقة مسؤولني عنها جنائياً     
  .                                                    اإلفالت من العقاب السائدة يف صفوف قوات الدفاع اإلسرائيلي

                                                                                                     وقد بررت إسرائيل هجماهتا على بيت حانون بأهنا عملية دفاعية تستهدف منع توجيه صواريخ القسام                -  ١٢
                              ية يف إسرائيل دون أن تكون                                   ّ         ُ                              وصحيح أن أكثر من ألف صاروخ حملّي الصنع أُطلق على مناطق مدن             .            حنو إسرائيل 

                     وال ميكن التغاضي عن      .        جبراح   ٣٠                 ً                   َ            ُ                                 هـذه املناطق أهدافاً عسكرية وأن إسرائيلَيني اثنني قد قُتال وأصيب أكثر من              
                                                         وعلى الرغم من ذلك، كان رد فعل إسرائيل غري متناسب            .                                                   هذه األفعال اليت من الواضح أهنا تشكل جرمية حرب        

  .                            ى إىل ارتكاب جرائم حرب متعددة                          ً     بشكل صارخ، كما كان عشوائياً وأد

                           إذ يقوم عمالء االستخبارات      .                                                                    وقـد جلـأت إسـرائيل يف األشهر األخرية إىل سياسة اإلرهاب اهلاتفي             -  ١٣
             ُ        وهذا التهديد ُينفذ     .                          ً                                                              اإلسرائيلية باالتصال هاتفياً باملناضلني وحتذيرهم من أن منازهلم ستنسف خالل ساعة واحدة           

          ويف تشرين    .                                                                      مت، فيما يبدو، تدمري أكثر من مائة مرتل بعد عمليات التهديد هذه                وقد    .     ً       َّ      ً           تـارةً وال يـنفَّذ تـارةً      
                                                                                        نوفمرب، جتمع فلسطينيون للدفاع عمن مت هتديدهم هبذه الطريقة، من خالل التجمع على سطوح املرتل املهدد  /     الثاين

             ً  قترحت ذلك أصالً                                                ومن الصعب تصنيف هذا التصرف بأنه جرمية حرب، كما ا  .                            أو يف الشوارع خارجه ملنع قصفه
                                     مت فيما بعد سحبه على نطاق واسع يف بيان  (      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٢                                  منظمة رصد حقوق اإلنسان يف بيان مؤرخ 

                                                                            وميكن تصنيف مثل هذا الفعل الطوعي واجلماعي على أنه من أفعال العصيان               ).      ديسمرب /              كانون األول    ١٦      مؤرخ  
  .                   املدين ضد سلطة االحتالل

 ية األزمة اإلنسان-باء 

                ً      ً      ً                                                                  أصبحت غزة إقليماً حماصراً وأسرياً نتيجة العقوبات االقتصادية املفروضة على األرض الفلسطينية احملتلة من  -  ١٤
                        واهلجوم العسكري على        ٢٠٠٦       يناير   /                                                                      جانب إسرائيل والغرب، بعد فوز حركة محاس يف انتخابات كانون الثاين          

                ً                                     ود اخلارجية أساساً ومل يتم فتحها إال للسماح بأدىن                          وقد مت إغالق احلد     .                                         اإلقلـيم إثر أسر العريف جلعاد شاليت      
                                                         وقد ترتب على ذلك حدوث أزمة إنسانية، تقوم بإدارهتا إسرائيل   .                                       قدر من الواردات والصادرات وسفر األجانب 

             وذلك هو، يف     .                                                                                               بصـورة حذرة، وهي أزمة تؤدي إىل معاقبة سكان غزة دون أن تقرع أجراس اإلنذار يف الغرب                
  .                                            نق منظم يندرج ضمن احلدود السخية للتسامح الدويل            هناية األمر، خ

                          معرب إريتس الذي يستخدمه      .                                                                          هـناك سـتة معابـر للوصـول إىل غزة، ومجيعها تسيطر عليها إسرائيل              -  ١٥
                                                                                                           الدبلوماسيون وموظفو األمم املتحدة والعاملون الدوليون والصحفيون املعتمدون وعدد حمدود من املرضى الذين             
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                                                                              ات اإلسرائيلية؛ ومعرب ناحال أوز املخصص لواردات الوقود والذي يعمل دون طاقته بكثري؛                   يتوجهون إىل املستشفي
                                                                                                            ومعرب صوفا الذي يستخدم السترياد مواد البناء وبعض اإلمدادات اإلنسانية من وكاالت األمم املتحدة والذي مت                

 ً                                اً فيها؛ ومعرب كرمي شالوم الذي كان                                              يف املائة من األيام اليت من املقرر أن يكون مفتوح  ٦٠                    فتحه بنسبة ال تتجاوز 
             ُ                                                           يونيه والذي فُتح للسماح باسترياد الكابالت والتجهيزات من مصر إلصالح           /         حزيران   ٢٥     ً                    مغلقاً إىل حد كبري منذ      

ُ  ِّ       حمطة توليد الكهرباء يف غزة، اليت ُدمِّرت يف    .                        ، وبعض املساعدات اإلنسانية    ٢٠٠٦      يونيه  /        حزيران  ٢٧                              

                                                                      يستخدمها سكان غزة للذهاب إىل مصر، وكارين، نقطة العبور التجارية                                           إن رفـح، نقطـة العبور اليت         -  ١٦
                                                  وهاتان النقطتان ختضعان التفاق متعلق باحلركة والوصول،   .                                                    السترياد وتصدير السلع، مها نقطتا العبور الرئيسيتان    

       ن غزة               يسمح لسكا      ٢٠٠٥       نوفمرب   /               تشرين الثاين    ١٥            ّ                                                  وهـو اتفـاق وقّعت عليه إسرائيل والسلطة الفلسطينية يف           
  .                          ً                                                                                     بالتوجه حبرية إىل مصر مروراً برفح؛ ويسمح بالزيادة الكبرية يف عدد شاحنات التصدير اليت متر عرب معرب كارين                 

                                     يف املائة من األيام اليت كان من          ١٤                    ً                        ، كان معرب رفح مفتوحاً بنسبة ال تتجاوز             ٢٠٠٦       يونيه   /         حزيران   ٢٥        ومـنذ   
                                                    السماح ألفراد بعثة املساعدة األوروبية املعنية باحلدود،                     ً                                     املقـرر أن يكـون مفـتوحاً فيها، نتيجة رفض إسرائيل          

                                وأدى إغالق معرب رفح إىل مصاعب        .                                              ً                           املسـؤولة عـن تشـغيل معرب رفح، للعبور إىل رفح مروراً بكرمي شالوم             
                                                                                         فلم يتمكن املرضى واجلرحى من السفر حبرية إىل مصر؛ ومن كانوا يرغبون يف مغادرة غزة اضطروا للتحلي  .    كبرية

               ً                                                                                              واالنتظار أحياناً ملدة أسابيع، ريثما يتم فتح معرب رفح؛ ويف أحيان كثرية، تعني على أبناء غزة العائدين                          بالصـرب   
                                                             وقد مت تربير إغالق معرب رفح بأنه انتقام على أسر العريف             .                            ُ                        االنـتظار ألسـابيع يف مصر ريثما ُيفتح معرب رفح         

                                           ق احلركة والوصول، كان من املقرر أن يزداد عدد      ً            فوفقاً لشروط اتفا  .                           والوضع يف معرب كارين ليس أفضل  .      شاليت
            ً                   إال أنه مت بدالً من ذلك إغالق         .     ٢٠٠٦                                   يف اليوم الواحد يف هناية عام           ٤٠٠                                     الشـاحنات اليت تعرب معرب كارين إىل        

    ٢٥                                  يف املائة من تلك األيام منذ          ٧١ (                                        يف املائة من أيام التشغيل املقررة          ٥٤                أبـريل بنسبة     /                      املعـرب مـنذ نيسـان     
       اقتصاد                           وكان لذلك عواقب وخيمة على   .                   شاحنة لنقل السلع  ١٢                             ، ومل يتم تصدير سوى ما متوسطه  )     يونيه /      حزيران
                                                   ً     ً                                                          وقـد تأثرت املنتجات الزراعية للمستوطنات السابقة تأثراً كبرياً لتعرضها للتلف بسبب انتظار تصديرها من معرب                  .      غـزة 
                                            كما عانت الواردات معاناة شديدة ومل تصل         .               إتالفها يف غزة                                                        وقد مت يف هناية األمر التربع مبعظم هذه املنتجات أو             .     كارين

                      ، وعدت حكومة إسرائيل      ٢٠٠٦       ديسمرب   /              كانون األول    ٢٢    ويف    .                                                        معظـم املـواد الغذائـية األساسية إىل األسواق احمللية         
  .                           ومل يتم الوفاء هبذا الوعد بعد  .                            شاحنة يف اليوم عرب معرب كارين   ٤٠٠             بالسماح مبرور 

                                                              فأصبح عمال البناء عاطلني عن العمل نتيجة القيود املفروضة           .       ً     ً                 تأثرياً كبرياً على العمالة          ّ          وقد أثّر احلصار   -  ١٧
      عاطلني   )                                                      ال سيما العاملون يف دفيئات املستوطنات اإلسرائيلية السابقة (                                            على استرياد مواد البناء؛ وأصبح املزارعون      

                               صبح صيادو األمساك عاطلني عن العمل                                                                        عـن العمل نتيجة احلظر املفروض على صادرات املنتجات الفلسطينية؛ وأ          
                                                                                                          نتـيجة فرض حظر على صيد األمساك على امتداد ساحل غزة؛ واضطر العديد من أصحاب احملالت التجارية إىل                  

    ٢٥     ٠٠٠                                                                                                  إغالق حمالهتم النعدام القوة الشرائية لدى سكان غزة؛ واضطرت املصانع الصغرية اليت تستخدم قرابة               
                                     ً                                               اع العام الذي ال يعاين من البطالة نظرياً يعمل فيه موظفون ال يتقاضون أجورهم                                            عامل إىل إغالق أبواهبا؛ والقط    

                                                                                                          نتيجة احتجاز حكومة إسرائيل األموال املستحقة للسلطة الفلسطينية ورفض االحتاد األورويب والواليات املتحدة             
                         قادرة على العمل يف غزة                              يف املائة من القوة ال       ٧٠                     وترتب على ذلك أن       .                                        حتويـل التربعات إىل السلطة الفلسطينية     

                             فقد مت وقف عمليات البناء؛       .                         ً    ودالئل البطالة واضحة متاماً     .                                                    باتـت عاطلـة عـن العمل أو ال تتقاضى أجورها          
                         ، باتت خالية من املنتجات؛     ٢٠٠٥                                       ِ   ً                           والدفيئات اليت كانت مزدهرة، واليت كانت منِتجةً عندما قمت بزيارهتا يف عام 
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                                                           يف دير البلح جالسون على الشواطئ بال عمل ألهنم ممنوعون من                                                     وصـيادو األمسـاك الذيـن قمـت بـزيارهتم           
  .           اإلحبار للصيد

ٍ                    إن الفقـر متفٍش، فأكثر من        -  ١٨              مليون من      ١,١                                                          يف املائة من السكان يعيشون دون احلد الرمسي للفقر و            ٨٠            
     شغيل                                                              مليون شخص يتلقون معونة غذائية من وكالة األمم املتحدة إلغاثة وت   ١,٤                              سـكان غـزة الـبالغ عددهم      

                                   وهذه املعونة الغذائية هي يف شكل        .                        وبرنامج األغذية العاملي    )        األونروا (                                      الالجـئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن       
ُ                                                طحني وأُرز وسكر وزيت عباد الشمس، وحليب جمفف وعدس                                                           وال يقدر إال القليل منهم على شراء اللحوم أو           .       

             ويقوم أصحاب    .                       أو اخلضراوات والفواكه    )         د األمساك                                                 وهي يف الواقع غري متوفرة نتيجة احلظر على صي         (         األمسـاك   
                     وقد زرت أحد أصحاب      .                                                                                    احملـالت التجارية بالبيع بالدين، لكن قدرهتم على القيام بذلك بلغت حدها األقصى            

     ً                 وعالوةً على ذلك، فإن      .        دوالر   ٢٠     ٠٠٠                                                                         احملـالت التجارية يف اجلبلية باع زبائنه مواد بالدين تصل قيمتها إىل             
  .                                                                          ذائية األساسية متوفرة بكميات قليلة للغاية وأسعارها مضخمة بسبب إغالق معرب كارين             بعض املواد الغ

          بفضل مصر   (                                 يف املائة من قدرهتا السابقة         ٨٥                                                            وعـلى الرغم من أن حمطة توليد الطاقة يف غزة استعادت             -  ١٩
        فيجب أال   )           ة لشعب حمتل                                                                            والسويد، ال بفضل إسرائيل، املسؤولة بوصفها سلطة االحتالل عن توفري الطاقة الكهربائي

      يونيه  /         حزيران   ٢٧                                                                                                ننسـى أن سـكان غزة قد عانوا طيلة أشهر عديدة، إثر قصف حمطة توليد الكهرباء هذه يف                   
                                      فقد تأثرت اإلضاءة والثالجات واملصاعد       :                                                          ، يف مجـيع جوانـب حياهتم بسبب وقف اإلمداد بالكهرباء              ٢٠٠٦

           إن قصف حمطة   .                                     شفيات من العمل بشكل صحيح؛ وما إىل ذلك                                          واإلمداد باملاء وشبكات اجملارير؛ ومل تتمكن املست
ُ                                                                                                   تولـيد الكهرباء قد ُوصف، عن حق، بأنه فعل إجرامي ينبغي أن تتقبل إسرائيل وأفراد قوات الدفاع اإلسرائيلي                                     

   .  )١ (            املسؤولية عنه

               على الرغم من    و  .                                                                                      إن األوضاع املعيشية يف غزة قامتة يف جمتمع يسوده الفقر والبطالة والعدوان العسكري             -  ٢٠
ِ                                                                                              أن املستشـفيات مل تعاِن من اإلضرابات، على غرار ما حدث يف الضفة الغربية، فإن الرعاية الصحية عانت من                                      

                                                                واضطرت املستشفيات طيلة أشهر الستخدام مولدات الكهرباء إلجراء          .                                       الغـارات العسـكرية وإغـالق املعابر      
                                           اخلارج بسبب إغالق معرب رفح؛ واإلمدادات                                                                     العملـيات اجلراحـية؛ وتعوقـت عمليات نقل املرضى للعالج يف          

ّ                                                                        باألدوية األساسية قليلة؛ ومل تتمكن املصّحات من إجراء العمليات اجلراحية بسبب األعمال العسكرية؛ وتعرض                                                  
               وازدادت األمراض   .                                                                             موظفو خدمات اإلسعاف التابعون جلمعية اهلالل األمحر الفلسطينية للقتل يف عمليات عسكرية

                                  والصحة العقلية هي مشكلة خطرية،       .                                                              زدادت حاالت اإلصابة بفقر الدم نتيجة تردي احلالة الغذائية              كما ا   .       املزمنة
                                                                                                                 ال سـيما بني األطفال نتيجة ما يعانونه من صدمات بسبب الغارات العسكرية ووفاة أو إصابة األصدقاء وأفراد                  

                   وازداد العنف املرتيل،   . ّ                  ّمرت املباين املدرسية     ُ              ُ  فقد أُغلقت املدارس وُد  :     َّ                                وتأثَّر التعليم جراء الغارات العسكرية  .     األسر
ُ                                     فلسطيين وُجرح ألف شخص يف نزاعات داخلية           ٢٠٠   ُ             ، قُتل قرابة        ٢٠٠٦         ويف عام     .                             كما ازدادت اجلرائم العادية             

   .                                                               واملعنويات متدنية، حيث إن النسيج ذاته للمجتمع يف غزة مهدد باحلصار  .           وعنف طائفي

                                                      

1  See B’Tselem, Act of Vengeance:  Israel’s Bombing of the Gaza Power Plant and its Effects (September 

2006).  
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  التقييم القانوين-جيم 

            ً                                                                        إسرائيل عدداً من احلقوق املعلنة يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وخباصة احلق        انتهكت  -  ٢١
  ،  ) ٧      املادة  (                                                                         ، واحلق يف عدم التعرض للتعذيب أو لغريه من ضروب املعاملة الالإنسانية أو املهينة  ) ٦      املادة  (        يف احلياة 

            ، وحق الطفل  )  ١٢      املادة  (                     ، واحلق يف حرية التنقل  ) ٩    ادة   امل (                                            واحلق يف عدم التعرض لالعتقال واالحتجاز التعسفيني 
َ                                                                            كما انتَهكت احلقوق الواردة يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية              ).   ٢٤       املادة   (            يف محايـته            

    ذاء                                                                                                  والثقافية، وال سيما حق كل فرد التمتع مبستوى معيشي الئق لـه وألسرته، مبا يف ذلك متتعه مبا يكفي من الغ     
   ).  ١٢      املادة  (               ، واحلق يف الصحة  )  ١١      املادة  (                                                     والكساء والسكن، واحلق يف التحرر من اجلوع، واحلق يف الغذاء 

                                                                  ِّ                   ً                    كما أن إسرائيل قد انتهكت أبسط قواعد القانون اإلنساين الدويل، وذلك يشكِّل جرائم حرب استناداً إىل                 -  ٢٢
    ١٢                                               وتوكول اإلضايف امللحق باتفاقيات جنيف املؤرخة                 من الرب    ٨٥                                         مـن اتفاقية جنيف الرابعة واملادة           ١٤٧         املـادة   

                   وهذه تشمل اهلجمات      ).                الربوتوكول األول  (                                                 واملتعلق حبماية ضحايا النـزاع املسلح الدويل            ١٩٤٩         أغسـطس    /  آب
                                                    ِّ                                                                 املباشـرة ضـد املدنيني واألعيان املدنية، واهلجمات اليت ال متيِّز بني األهداف العسكرية واملدنيني أو األعيان املدنية                 

                                                      ؛ واالستخدام املفرط للقوة الناشئ عن شن هجمات غري          )                     مـن الربوتوكول األول     )  ١ (  ٥٢ و  )  ٤ (  ٥١    و   ٤٨         املـواد    (
                   ؛ وبث الرعب يف صفوف  )                   من الربوتوكول األول    )  ٥ (  ٥١ و  )  ٤ (  ٥١       املادة   (                                           متناسـبة عـلى املدنيني واألعيان املدنية        

                   ؛ وتدمري املمتلكات    )                   من الربوتوكول األول    )  ٢ (  ٥١                                        من اتفاقية جنيف الرابعة، واملادة         ٣٣       املادة   (                  السـكان املدنيني    
                                      وقد انتهكت حكومة إسرائيل، قبل كل         ).                              من اتفاقية جنيف الرابعة      ٥٣       املادة   (                                    الـذي ال تربره الضرورة العسكرية       

                     من اتفاقية جنيف      ٣٣                                                                                        شيء، حظر فرض العقوبة اجلماعية على شعب خيضع لالحتالل، على النحو الوارد يف املادة               
                                                                                                       أن االستخدام العشوائي واملفرط للقوة ضد املدنيني واألعيان املدنية، وتدمري إمدادات الكهرباء واملياه،                  كما    .        الرابعة

                                                       َّ                                                                وقصـف املـباين العامة، وفرض القيود على حرية التنقل، وما ترتَّب على هذه األفعال من آثار على الصحة العامة                    
ُ                           واحلالة الغذائية واحلياة اُألسرية والسالمة النفسية للشع                            ً     ً                    ب الفلسطيين، هي أمور متثل شكالً خطرياً من أشكال العقوبة                         

                   َ                                                                               وال ميكـن التغاضي عن أَسر اجلندي اإلسرائيلي جلعاد شاليت واستمرار إطالق صواريخ القسام على                 .          اجلماعـية 
َ                                    غري أن ذلك ال ميكن أن يربر العقوبة اهلائلة اليت ُتفَرض على شعب بأكمله كما فعلت إسرائيل  .        إسرائيل   ُ                                          .  

  الضفة الغربية والقدس الشرقية-      ًثالثا 

                                                                                          إن العديد من السياسات واملمارسات اإلسرائيلية يف الضفة الغربية تنال على حنو خطري من حقوق اإلنسان  -  ٢٣
                           ً                                                             فاجلدار الذي جيري بناؤه حالياً يف األرض الفلسطينية، ونقاط التفتيش واحلواجز املقامة على الطرق،   .           للفلسطينيني

                                                                                           بـيق نظام تصاريح تعسفي، واملمارسة الواسعة النطاق املتمثلة يف هدم املنازل، واالغتياالت                              واملسـتوطنات، وتط  
ِ                                                                                       املستهِدفة، وعمليات االعتقال والسجن، هي أمور تنتهك مجيعها طائفة واسعة من احلقوق املدنية والسياسية     وقد   .      

                          كما أن احلقوق االقتصادية      .            فاقم احلالة                                                                            أدت الزيادة الكبرية يف عمليات التوغل العسكرية يف الضفة الغربية إىل ت           
                   يف املائة من سكان      ٥٦                 ويقدر أن نسبة     .                         ّ                                              واالجتماعـية قد تأثرت من جّراء األزمة اإلنسانية النامجة عن االحتالل          

  .                                                                     الضفة الغربية يعيشون دون خط الفقر الرمسي ويعتمدون على املساعدة الغذائية
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  اجلدار-ألف 

  .                  ً                                                   ً           قوم إسرائيل حالياً ببنائه، ومعظمه يتوغل يف األرض الفلسطينية، ليس مشروعاً                                          مـن الواضح أن اجلدار الذي ت       -  ٢٤
                                       أن هذا اجلدار يتعارض مع القانون           ٢٠٠٤            يوليه عام    /      متوز  ٩                                                            فقـد أكـدت حمكمة العدل الدولية يف فتواها الصادرة يف            

َ                                                                     الـدويل وأن إسرائيل ملَزمة بالتوقف عن بنائه وبأن تقوم على الفور بتفكيك تلك األج                .                   ُ ِّ         زاء من اجلدار اليت ُشيِّدت بالفعل                    
                مراعيب ضد رئيس               يف قضية        ٢٠٠٥       سبتمرب   /                                                                           وقـد رفضـت حمكمة العدل العليا اإلسرائيلية، يف حكمها الصادر يف أيلول            

ِ                       ، فتوى حمكمـة العدل الدولية معتربة أن هذه األخرية مل تراِع االعتبارات األمنية اليت (HCJ 7957/04)                 وزراء إسـرائيل                                                     
ـ                                             ُ ِّ                                                  ولكن األساس الذي استند إليه ذلك احلكم قد قُوِّض اآلن بعد أن أقرت احلكومة اإلسرائيلية                 .           ناء اجلدار                أفضـت إىل ب

                    ً وهذا اإلقرار بأن جزءاً   .                                                                                ً   نفسها بأن بناء اجلدار يهدف إىل حتقيق غرض سياسي وأنه ال يقتصر على األغراض األمنية حصراً  
َ                                      مـن اجلدار قد ُبَين حبيث تقع ضمنه املستوطنات اإلس                                                                                 رائيلية يف الضفة الغربية وتدخل حتت احلماية اإلسرائيلية املباشرة قد                      ُ 

               وغريها من دعاوى       مراعيب                                                                                                   دفع حمكمة العدل العليا اإلسرائيلية إىل تأنيب احلكومة ألهنا قامت بتضليلها أثناء النظر يف قضية             
ٍ        ض من اجلدار هو االستحواذ على أراٍض                                 ً                  ومل يعد من املمكن الطعن جدياً يف أن الغر          .  )٢ (                                الطعـن يف مشروعية بناء اجلدار                                    

                    ومما يشهد على صحة      .                                                                                              حتـيط باملستوطنات اإلسرائيلية يف الضفة الغربية وإدخال هذه املستوطنات نفسها ضمن إسرائيل            
   .                                                                     يف املائة من املستوطنني يف الضفة الغربية يعيشون يف مناطق حمصورة ضمن اجلدار  ٧٦       ذلك أن 

َ                                        وعندما ُينَجز بناء اجلدار كله، سيكون هناك ما يقدر   .            كيلومترات   ٧٠٣    دار                         ومن املقرر أن يبلغ طول اجل -  ٢٥   ُ       
                                                   قرية وبلدة حمصورين يف منطقة مغلقة بني اجلدار           ٤٢                                            فلسـطيين من الضفة الغربية يعيشون يف           ٦٠     ٥٠٠        بـنحو   

    دار                                       ً      ً                فلسطيين يعيشون ضمن مناطق تبعد كيلومتراً واحداً عن اجل            ٥٠٠     ٠٠٠                     وهناك ما يزيد عن       .            واخلط األخضر 
                                                                                                يف جانبه الشرقي ولكنه يتعني عليهم عبور اجلدار للوصول إىل مزارعهم وأماكن عملهم وللمحافظة على روابطهم 

ُ      اُألسرية          ً     كيلومتراً يف   ٢٢                                                   ّ       يف املائة من اجلدار يف األرض الفلسطينية نفسها، وهو يتوغّل حنو   ٨٠    ُ             وقد ُبين ما نسبته   .  
  .                                              وتتضمن املنطقة املغلقة العديد من أمثن مصادر املياه  .    ييل                                          عمق الضفة الغربية لكي يضم كتلة مستوطنات آر

                                                                                                       وتترتـب على اجلدار آثار خطرية على الصعيد اإلنساين بالنسبة للفلسطينيني الذين يعيشون ضمن املنطقة                -  ٢٦
    اية                                                                فهم معزولون عن أماكن العمل واملدارس واجلامعات ومرافق الرع          .                                           املغلقة أي املنطقة بني اخلط األخضر واجلدار      

    ً                           وفضالً عن ذلك، هم حمرومون من        .                                                                          الطبـية املتخصصـة، كمـا أن احلياة اجملتمعية أصبحت متجزئة بشكل كبري            
                                                                                                              اخلدمـات الصـحية يف حاالت الطوارئ كامل اليوم، ويواجه الفلسطينيون الذين يعيشون إىل اجلانب الشرقي من                 

                                           لغة ألهنم ال يستطيعون الوصول إىل أرضهم جلين                                                                            اجلـدار والذيـن تقع أراضيهم يف املنطقة املغلقة مشقة اقتصادية با           
                                         إذ هناك جمموعة من العقبات اليت تعترض         .             ُ               والتصاريح ال ُتمنح بسهولة     .                                       حماصيلهم أو رعي مواشيهم دون تصاريح     

     ً  ووفقاً   .                                                                      واإلجراءات البريوقراطية اخلاصة باحلصول عليها مهينة وحمفوفة باملعوقات         .                              احلصـول عـلى هذه التصاريح     
                                                        يف املائة من األسر اليت تعمل يف الزراعة واليت تقع             ٦٠                                ُ                      م املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ُيقدر أن نسبة                  ملكتب األم 

    ُ                                       ومما ُيفاقم هذه احلالة تنظيم فتح وإغالق         .  )٣ (                                                                    أراضيها إىل غرب اجلدار مل تعد قادرة على الوصول إىل تلك األراضي           

                                                      

2  Head of the Azzun Municipal Council, Abed Alatif Hassin and others v. State of Israel and the 
Military Commander of the West Bank (HCJ 2733/05). 
3  OCHA Special Focus, November 2006. 
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              ، أجرى مكتب       ٢٠٠٦       نوفمرب   /                ويف تشرين الثاين    .                 ية إىل حد بعيد                                                       الـبوابات املؤدية إىل املنطقة املغلقة بطريقة تعسف       
         بوابة    ٢٦      ً     ً      ً                                    جمتمعاً حملياً كائناً بالقرب من اجلدار، أوضح أن            ٥٧                                          ً          األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية استطالعاً يف        

    ٦٤            تح إال بنسبة                                                                               بوابة يف اجلدار تفتح يستخدمها الفلسطينيون على مدار السنة وأن هذه البوابات ال تف  ٦١       من أصل 
                                                               وأدت ضروب املشقة اليت يعاين منها الفلسطينيون الذين يعيشون           .  )٤ (                                    ً         يف املائـة من الساعات املنصوص عليها رمسياً       

                                                 شخص ولكن خيشى أن يزداد عدد األشخاص الذين           ١٥     ٠٠٠                                                     ضمن املنطقة املغلقة وجبوار اجلدار إىل تشريد قرابة         
  .                                                      تطاق بالنسبة هلم بسبب قوات الدفاع اإلسرائيلي واملستوطنني                                   يغادرون هذه املنطقة ألن احلياة أصبحت ال

  القدس واجلدار�باء 

         ً                                                             كيلومتراً الذي بين يف القدس الشرقية هو أداة من أدوات اهلندسة              ٧٥                                  إن اجلـدار املمـتد على مسافة         -  ٢٧
ّ                                        االجتماعية اهلادفة إىل هتويد القدس من خالل احلّد من عدد الفلسطينيني يف املدينة                                         جيري بناء اجلدار ليمتد عرب      و  .                                         

ّ                                األحياء الفلسطينية وبشكل يفصل الفلسطيّين عن الفلسطيّين بصورة ال ميكن تصّور تربيرها على أسس أمنية                         ّ             ّ     ومع   .                                     
  .                       فلسطيين يعيشون يف القدس   ٢٣٠     ٠٠٠                                                     ذلك، فإن هذا اجلدار ينال بشكل خطري من حقوق اإلنسان لنحو 

                                                        اجلانب الغريب من اجلدار بأن حيتفظوا ببطاقات هويتهم كمقيمني                                 وسيسمح للفلسطينيني الذين يعيشون يف -  ٢٨
                                                                                                          يف القـدس، مما يعطيهم حق احلصول على بعض الفوائد، خاصة فيما يتعلق بالضمان االجتماعي، لكنهم سوف                 

ّ                                                                         جيدون صعوبات ّمجة يف السفر إىل مدن الضفة الغربية مثل رام اهللا وبيت حلم حيث يعمل الكثريون منهم       وعالوة   .             
                                                                                                                    لى ذلك، إذا ما اختار هؤالء الفلسطينيون أن يقيموا يف الضفة الغربية ليكونوا قريبني من أماكن عملهم، فإهنم                   ع

                                    َّ                                                                        يواجهـون خطـر فقدان سندات اهلوية املقدسيَّة واحلق يف اإلقامة يف القدس، ذلك ألن الفلسطينيني، مبوجب ما                  
                         ً                               ن يثبتوا أهنم يعيشون حالياً يف مدينة القدس الشرقية                                                                      يسمى بسياسة مركز العيش اليت تتبعها إسرائيل، مطالبون بأ        

                      ُ   ُّ                                       أما الفلسطينيون الذين ُيضمُّون إىل املقيمني يف الضفة الغربية           .                                                لكـي حيافظوا على حقوقهم يف اإلقامة يف القدس        
    وما                                                                                            َّ                   نتيجة لبناء اجلدار والذين يبلغ عددهم حنو ربع سكان املدنية، فإهنم سوف يفقدون سندات هويتهم املقدسيَّة                 

                                                                                  وسوف يطالبون باحلصول على تصاريح للدخول إىل القدس ولن يسمح هلم بالدخول إىل               .                     يالزم ذلك من مزايا   
     ً                             ً                                         معرباً للجدار، األمر الذي سيطيل كثرياً من الوقت الذي يقضونه للوصول              ١٢                                      املدينة إال عرب أربعة معابر من بني        

   .                                   شفيات واألماكن الدينية وأماكن العمل                                              إىل وجهاهتم ويعوق وصوهلم إىل املدارس واجلامعات واملست

                  شخص يعيشون يف      ٦٠     ٠٠٠              فهناك قرابة     .                                                                 إن الطابع العبثي لبناء اجلدار يف القدس يتجلى يف حالة أرام           -  ٢٩
                                                  وقرابة نصف هؤالء هم مقدسيون ممن غادروا القدس          .                                                           ضـاحية أرام خـارج احلدود البلدية ملدينة القدس بقليل         

                                            وهم يعتمدون كلية على القدس يف العمل والتعليم   .                                لفلسطينيني لبناء املنازل يف املدينة                         بسبب القيود املفروضة على ا
                                     ويتعني عليهم، للذهاب إىل العمل أو        .                                                   ولكـنهم اآلن حماصرون باجلدار ومعزولون عن القدس         .             واملستشـفيات 

                  تيش دولية شبيهة                                                                                                 املـدارس أو املستشـفيات، التـنقل يف طريق دائري طوله بضعة كيلومترات واملرور بنقاط تف               
  .                                                                                                              باحملطات النهائية، يف قلنديا وهم ال يستطيعون القيام بذلك إال إذا كانوا حاصلني على ترخيص ساري املفعول                

  .                                                             فالرحلة اليت كانت تستغرق بضع دقائق يف السابق تستغرق اليوم ساعات

                                                      

4  Ibid. 
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ّ                                                     إن بـناء اجلـدار يف القدس حيّول التزام إسرائيل حبرية الدين إىل مهزلة              -  ٣٠             ُ                 بسبب اجلدار، ُيمنع املسلمون     ف  .                        
                      إذا كانوا مصنفني على -                                                                            واملسيحيون الفلسطينيون من أداء الصالة يف املسجد األقصى وكنيسة القيامة على التوايل 

                                                                               كما حيول اجلدار دون وصول الفلسطينيني املسيحيني من أبناء القدس الشرقية إىل              .                              أهنم من سكان الضفة الغربية    
   .  م                  كنيسة املهد يف بيت حل

  اجلدار الصغري يف جنوب اخلليل-جيم 

                                     عن خطتها لبناء جدار يف األراضي           ٢٠٠٥   ً                ّ                                         عمـالً بقـرار قضـائي، ختلّت احلكومة اإلسرائيلية يف عام             -  ٣١
              إال أهنا قامت     .                                        ً                                                      الفلسطينية مبنطقة جنوب اخلليل، واتفقت بدالً من ذلك على بناء اجلدار على طول اخلط األخضر              

                                                                                   وي أو صغري على طول الطريق األصلي، وهو ما كان لـه وقع شديد يف حياة اآلالف                                           بعد ذلك بتشييد جدار ثان    
      ديسمرب  /              كانون األول    ١٤    ويف    .                                                                               مـن الفلسـطينيني الذين يعيشون أو الذين تقع أراضيهم جنوب اجلدار الصغري            

   ُّ           تنقُّل املقيمني                                                      ً        ِّ                                    ، قضـت حمكمـة العدل العليا اإلسرائيلية بإزالة اجلدار نظراً ألنه يقيِّد بشكل مفرط حرية                     ٢٠٠٦
  .                   الفلسطينيني ومواشيهم

 االستعمار اجلديد:  املستوطنات-دال 

             من اتفاقية   ٤٩           من املادة  ٦      ّ                فهي ختلّ بأحكام الفقرة   .                                               إن املستوطنات اليهودية يف الضفة الغربية غري شرعية -  ٣٢
َ                دَم مشروعية هذه                                                                                                  جنـيف الـرابعة، وقـد أكدت حمكمة العدل الدولية يف فتواها الصادرة بشأن بناء اجلدار ع                  

                                                                                             وعلى الرغم من عدم مشروعية املستوطنات ومن إدانة اجملتمع الدويل هلا باإلمجاع، فإن احلكومة                .            املسـتوطنات 
                                               ففي بعض األحيان جيري توسيع املستوطنات بصورة علنية   .                                                  اإلسـرائيلية مـا فتئت تسمح للمستوطنات بالتنامي    

         ، وافقت      ٢٠٠٦       ديسمرب   /               ً                  مد قريب، وحتديداً يف كانون األول            فمنذ أ   .                                            ومبوافقـة تامـة مـن احلكومة اإلسرائيلية       
   ويف   .                   يف مشال وادي األردن-                     هي مستوطنة ماسكيوت -                      ً                              احلكومـة اإلسرائيلية رمسياً على بناء مستوطنة جديدة      

                                              ، وهو ما أسفر عن منو املستوطنات اإلسرائيلية مبعدل  "             النمو الطبيعي "                     ُّ                        أحـيان أكثر، يتم التوسُّع خفية حتت ستار        
               ويف بعض األحيان،   .          يف املائة   ١,٧                                                                   يف املائـة يف املتوسـط مقارنة مبتوسط معدل منو املدن اإلسرائيلية، وهو      ٥ , ٥

                                                                                   ُ            تتوسع املستوطنات بصورة غري مشروعة حسب أحكام القانون اإلسرائيلي نفسه، ولكن ما من حماولة ُتبذل إلنفاذ 
نفَّ          .          القـانون                                 ونتيجة هلذا التوسع، بلغ عدد       .                       ذ التهديدات بإزالتها       ً                                 ُ   َّ           وكـثرياً ما يتم إنشاء مستوطنات أمامية وال ُت

     وعلى   .    ٢٠٠     ٠٠٠                                                              نسمة، بينما بلغ عدد املستوطنني يف القدس الشرقية زهاء              ٢٦٠     ٠٠٠                                     املسـتوطنني يف الضـفة الغربية حنو        
                     عظم املستوطنات داخل                                          ً                                           ً                        النحو املذكور أعاله، جيري بناء اجلدار حالياً يف كل من الضفة الغربية والقدس الشرقية ضماناً إلدخال م                

                                                                                                        وعالوة على ذلك، فإن الكتل االستيطانية الكربى الثالث، وهي غوش إتسيون ومعاليه آدوميم وآرييل سوف                 .               حمـيط اجلـدار   
  .          ً                                              ِّ                  تؤدي فعلياً إىل تقسيم األرض الفلسطينية إىل كانتونات، مما سيقوِّض وحدة أراضي فلسطني

   )٥ (           بنشر دراسة   "           السالم اآلن  "                            غري احلكومية اإلسرائيلية                    ، قامت املنظمة      ٢٠٠٦        أكتوبر   /               ويف تشرين األول   -  ٣٣
                                           يف املائة من األراضي اليت أقيمت عليها          ٤٠ ّ                                                                   بّينـت، باالسـتناد إىل خرائط وأرقام صادرة عن احلكومة، أن حنو             

                                                      

5  Breaking the Law in the West Bank-One Violation Leads to Another: Israeli Settlement Building on Private 

Palestinian Property. 
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ِ         فعلى سبيل املثال، ُتظِهر البي  .                                                                      مستوطنات إسرائيلية يف الضفة الغربية تعود ملكيتها إىل جهات فلسطينية خاصة      انات                  ُ  
ٍ                                           أن األراضي اليت أقيمت عليها أكرب املستوطنات، وهي معاليه آدوميم، هي أراٍض تابعة خلواص فلسطينيني بنسبة                                                                                   

   ٣     ٤٠٠                                                      يف املائة من مستوطنة آرييل؛ وأن ما يزيد على             ٣٥                                                         يف املائة؛ وأن األراضي التابعة خلواص فلسطينية متثل            ٨٦
ٍ                            على أراٍض ميلكها خواص فلسطينيون                                      ُ ِّ         من املباين املوجودة داخل املستوطنات ُشيِّدت                      اإلسرائيلية أهنا                 وتؤكد احلكومة     .         

                                                      ً                                              حتترم ملكية الفلسطينيني يف الضفة الغربية، وأهنا تقوم مؤقتاً ال غري مبصادرة األراضي هناك بصورة قانونية ألسباب 
ِ         ائيل بأهنا ملِزمة هلا،                ، اليت تعترف إسر    ١٩٠٧                     من قواعد الهاي لعام   ٤٦                         وعالوة على ذلك، تنص املادة   .          أمنية حبتة             

                                                       وعلى الرغم من أن هذه البيانات اليت كشفتها منظمة           .                                                     عـلى وجـوب احترام امللكية اخلاصة، وحتظر مصادرهتا        
َ  َّ                             ً                                           هي حمرجة إلسرائيل، فمن املَرجَّح أال تستجيب هلا حكومتها إجيابياً، حيث إنه سبق هلا أن رفضت                  "           السالم اآلن  "                        

               من اتفاقية     ٤٩              من املادة     ٦                                                إقامة املستوطنات تتعارض مع أحكام الفقرة              ً                              تكـراراً شكوى اجملتمع الدويل من أن      
      أال  -                                   ً                                                     غري أن هذه البيانات اجلديدة تؤكد جمدداً عدم شرعية اإلمرباطورية االستعمارية إلسرائيل               .                جنـيف الرابعة  

  .                 يف الضفة الغربية-              وهي املستوطنات 

               ً        وينطبق ذلك أيضاً على       ".     طاحلني "          ومستوطنني    "   حلني  صا "                     ِّ                          إن تاريخ االستعمار يبيِّن أن هناك مستوطنني         -  ٣٤
  .                                                                               فكثريون منهم إسرائيليون عاديون استهوهتم احلوافز الضريبية والوعود بنوعية حياة أفضل  .                    املستوطنني اإلسرائيليني

  .  ف                                                                                                            وهناك يف املقابل أقلية من املتعصبني املصممني على تأكيد تفوقهم على السكان الفلسطينيني باللجوء إىل العن               
                                                               ً                                                  ويف مجيع أحناء الضفة الغربية، هناك أدلة على عنف املستوطنني الذي كثرياً ما يتجلى بإتالف أشجار الزيتون أو                  

                                      ً                              ومما ال شك فيه أن أشد هذه التصرفات خطورةً حيدث يف اخلليل، حيث               .                                     مـنع الفلسـطينيني من جين حماصيلها      
                                                يتعرضون لإلهانة، ويتعرض أصحاب املتاجر للضرب،      ُ                                                         ُيعتدى على األطفال الفلسطينيني يف طريقهم إىل املدارس و        

                         اليت قضت بأنه من واجب        )٦ (                                 ورغم قرارات حمكمة العدل العليا      .                                         ويعيش السكان يف خوف من بطش املستوطنني      
                                                                                                   قوات الدفاع اإلسرائيلية أن حتمي املزارعني الفلسطينيني من اعتداءات املستوطنني، ال تزال هناك أدلة على أن هذه 

          ولقد كنت    .  )٧ (                                          ً                                        ض النظر عن عنف املستوطنني، بل تشاركهم أحياناً يف مضايقة الفلسطينيني وإهانتهم                     القوات تغ 
  .     ً                                                             شاهداً بنفسي على هذا السلوك من جانب قوات الدفاع اإلسرائيلية يف اخلليل

  وادي األردن-هاء 

                       ناطق الوسطى من األرض          ّ                                                                             لقـد ختلّت إسرائيل عن خططها السابقة الرامية إىل بناء اجلدار على امتداد امل              -  ٣٥
                                              ولكنها أحكمت سيطرهتا على هذه املنطقة، اليت         .                                                   ً          الفلسـطينية احملتلة، وإىل مصادرة أراضي وادي األردن رمسياً        

                                                                                                             يف املائـة من مساحة الضفة الغربية، على غرار ما فعلته يف املنطقة املغلقة الواقعة بني اجلدار واخلط                     ٢٥        تشـكل   
                                                                وإن نية إسرائيل املتمثلة يف البقاء بصورة دائمة يف وادي األردن         .       لفلسطني                                     األخضـر عـلى طول احلدود الغربية        

                                                    ً                                         ً                 تتجلى يف التصرحيات الصادرة عن احلكومة، وتتجلى كذلك، أوالً، يف القيود املفروضة على الفلسطينيني، وثانياً،              
  .                                                                       يف ممارسة السيطرة اإلسرائيلية والزيادة يف عدد املستوطنات املقامة يف وادي األردن

                                                      

6  Rashad Morar v. The IDF Commander for Judea and Samaria (HCJ 9593/04). 
7  See Yesh Din,  A Semblance of Law.  Law Enforcement Upon Israeli Civilians in the West Bank (June 

2006). 
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                                                                                                    وجيـب عـلى الفلسطينيني الذين يعيشون يف وادي األردن أن يكونوا حائزين على بطاقات هوية حتمل                  -  ٣٦
                             ُ                                                                 عنوان إقامة يف هذه املنطقة، وال ُيسمح إال هلؤالء األشخاص بالتنقل داخل منطقة وادي األردن دون احلصول على 

ُ  ّ                                 ني من ُمالّك األراضي والعمال، فعليهم احلصول                                         أما الفلسطينيون اآلخرون، مبن فيهم غري املقيم  .                 تصاريح إسرائيلية      
                                               ً                                                  على تصاريح دخول املنطقة، وهذه التصاريح هي، عملياً، غري صاحلة لتمكني حائزيها من قضاء ليلتهم يف املنطقة، 
                                      ً                                                                 مما يستلزم السفر من املنطقة وإليها يومياً، مع ما يستتبع ذلك من تأخري عند نقاط التفتيش اليت تربط وادي األردن 

                                             فالقيود املفروضة على حرية التنقل جتعل من         .                                    وقد أدى هذا إىل عزل وادي األردن        .                               بقـية أحنـاء الضفة الغربية      ب
                                                                    ً                                            الصـعب على املزارعني يف املنطقة الوصول إىل األسواق يف الضفة الغربية، إذ كثرياً ما يتم احتجاز حمصوهلم عند                   

  .                                               نقاط التفتيش، وخاصة عند احلمراء، مما يفضي إىل تلفه

                                                                                                   ومتثل قضية اإلسكان يف وادي األردن مشكلة عويصة ألن معظم الوادي يقع يف ما يسمى املنطقة جيم،                  -  ٣٧
                                                                                                             أي منطقة يقتضي فيها بناء املساكن استصدار تصريح من السلطات اإلسرائيلية اليت متارس صالحيات هدم املباين                

َ  َّ               اليت ُتَشيَّد دون ترخيص                                             أثناء هذه املهمة بزيارة قريتني يف وادي األردن،         وقد قمت   .            ً                الذي نادراً ما يتم إصداره-    ُ 
ٍ                 ِ َ                                    حيث توجد مباٍن مهددة باهلدم من ِقَبل قوات الدفاع اإلسرائيلية                                                     األوىل، هي قرية جفتليك، حيث قمت بزيارة         .             

ُ  َّ                                    حيث مل يتقاَض ُمَعلِّموها ُجلَّ رواتبهم، ونوافذ من دون زجاج -                                       مدرسـة ثانوية تعمل يف ظل أوضاع قاسية          ِّ  َ  ُ   َ            -  
                                                               والقرية الثانية، هي العقبة، اليت تقع على منحدر بني وادي            .                                            هناك أن املدرسة صدر بشأهنا أمر باهلدم               ُ  وقد علمتُ 

                                             َّ                          وهذه القرية، اليت تنعدم فيها املياه اجلارية ويزوَّد فيها الكهرباء            .                                               األردن وسلسـلة جـبال مشـال الضفة الغربية        
      وروضة   .                                  توصف وروضة أطفال، مهددة باهلدم                                 منها، مبا فيها مسجد ومس       ١٦      ً      مسكناً،     ٣٥                   بـاملولدات، حتتوي    

                   ، اخنفض عدد سكان        ١٩٦٧           ومنذ عام     .     ً                      طفالً من املناطق اجملاورة      ٨٥                                           األطفال املرحة اليت قمت بزيارهتا، قوامها       
            ّ   فأي ممارسة فظّة   .             نسمة اليوم   ٣٠٠     إىل     ١٩٦٧             نسمة يف عام  ٢     ٠٠٠                           يف املائة، حيث احندر من       ٨٥               العقبة بنسبة   

                   ُ   ِّ                                  االجتماعية ميكن أن ُتسوِّغ هدم ما يقارب نصف مباين القرية؟                من ممارسات اهلندسة

  حرية التنقل؟ نقاط التفتيش-واو 

      ً      مركزاً يف      ٣٧٦                                                                                           زاد عـدد مراكـز التفتـيش، مبا فيها حواجز الطرق والسواتر الترابية واخلنادق، من                 -  ٣٨
                        هذه الضفة الغربية إىل        ِّ                    وتقسِّم مراكز التفتيش      .     ٢٠٠٦       ديسمرب   /                 يف كانون األول      ٥٤٠       إىل       ٢٠٠٥       أغسطس   /  آب

  .                   ، والقدس الشرقية   )     اخلليل (           ، واجلنوب    )       رام اهللا  (           ، والوسط    )                    نابلس وجنني وطولكرم   (        الشمال    :                 أربع مناطق، هي  
           وعالوة على    .                                   ُ                                                           وتوجد ضمن هذه املناطق جيوب إضافية أُنشئت نتيجة لشبكة من نقاط التفتيش وحواجز الطرق             

    ١٠             ً                                          سرائيليني حصراً إىل جتزئة األرض الفلسطينية احملتلة إىل                                                            ذلـك، أدى إنشـاء الطـرق الرئيسية املخصصة لإل         
                                                                        واملدن معزولة عن بعضها البعض لضرورة احلصول على تصاريح للتنقل بني             .                                  كانـتونات أو بانتوستانات صغرية    

      ديسمرب  /              كانون األول    ٢٢                               وقد أعلنت حكومة إسرائيل يف        .                                                 منطقة وأخرى، واستصدار هذه التصاريح أمر صعب      
  .                                       من نقاط التفتيش لتيسري حياة الفلسطينيني  ٢٧               ستقوم بإزالة      أهنا    ٢٠٠٦

           ً                  وال جيوز عادةً للرجال الذين       .                                                                           إن القواعد اليت حتكم منح التصاريح وعبور نقاط التفتيش تتغري باستمرار           -  ٣٩
  .                                                                                سنة مغادرة مشال الضفة الغربية، إال أنه ال توجد قاعدة واضحة يف هذا الشأن            ٣٥    و   ١٨                       تـتراوح أعمارهم بني     

                                                                                                               ومبا أن السلطات العسكرية ال تعلن أوامرها بشأن نقاط التفتيش، فال خيار للفلسطينيني سوى أن جيربوا حظهم                 
                     ً        ومما يزيد األمور تعقيداً أن       .                                                                                       بأنفسـهم ملعـرفة ما إذا كان سيسمح هلم باملرور يف نقطة تفتيش ما يف يوم بعينه                
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         ً      ً                                     ثلون خطراً أمنياً قد ال يسمح هلم باملرور يف نقاط                   شخص مي     ١٨٠     ٠٠٠                                        السلطات حتتفظ بقائمة سرية بأمساء حنو       
      ً                 وغالباً ما يتسم سلوك      .                                                   ً                                  التفتـيش، وذلك دون علم هؤالء األشخاص إىل أن يصلوا يوماً إىل إحدى هذه النقاط              

                                                          فقد مينع شخص ما من املرور بسبب جمادلته مع جندي أو حماولته شرح   .                                    اجلـنود يف نقـاط التفتـيش باخلشونة    
                             ً                                                                    فال مكان يف نقاط التفتيش إطالقاً وال اعتبار ملبدأ الشرعية الذي يستلزم وجود قانون واضح                 .               مضمون مستنداته 
  .           ً                            بل يسود بدالً من ذلك نظام تعسفي واعتباطي  .              ومتوافق ومعلن

                                                                                                       وبسبب نقاط التفتيش وسوء نوعية الطرق الثانوية اليت يسلكها الفلسطينيون مكرهني بغية إخالء الطرق               -  ٤٠
                                                                                          طنني، أصبح الفلسطينيون يستغرقون ساعتني إىل ثالث ساعات لقطع مسافات كانوا يقطعوهنا يف                             الرئيسية للمستو 

                                                             وتربر إسرائيل هذه التدابري، وكذلك سلوك جنودها عند نقاط           .         دقيقة   ٢٠           دقائق و    ١٠                          غضـون فترة تتراوح بني      
ٍ                                                                        التفتيش، بدواٍع أمنية وتزعم أهنا جنحت بذلك يف منع مرور العديد من مفجري القنا                 إال   .                      بل االنتحاريني احملتملني               

ّ                                      فهم يعتربون أن هذه التدابري تنّم يف املقام األول عن احلرص على              .                                              أن الفلسـطينيني هلم رأي آخر يف هذا الشأن                                     
                                                                                               راحة املستوطنني وتسهيل تنقالهتم عرب الضفة الغربية دون أن حيدث أي اتصال بينهم وبني الفلسطينيني؛ وترمي يف 

                            فما يسفر  عنه ذلك من احتواء   .                                                 ذالل الفلسطينيني عن طريق معاملتهم كبشر من درجة أدىن                     املقـام الـثاين إىل إ   
                                                        وقد اختذ نظام الفصل العنصري يف جنوب أفريقيا تدابري           .                              ً                        للغضب ميثل يف املدى البعيد هتديداً أكرب ألمن إسرائيل        

                    وهي تدابري زادت من -           ئة الصيت       السي  "             قوانني املرور  "       هي   -                                                    مماثلـة هتدف إىل تقييد حرية تنقل السكان السود          
                                ومن مصلحة إسرائيل أن تستخلص       .                                                                        حـدة الغضب واحلقد على نظام الفصل العنصري أكثر من أي تدبري آخر            

   .                     العربة من هذه التجربة

                                                            ً              نوفمرب، أصدر قائد قوات الدفاع اإلسرائيلية يف الضفة الغربية أمراً يقضي مبنع     /                   تشـرين الـثاين      ١٩    ويف   -  ٤١
  .                                                                                                    ري احلائزين على ترخيص من التنقل يف الضفة الغربية على منت مركبات إسرائيلية برفقة إسرائيليني                           الفلسطينيني غ 

                                                                                                   وترى املنظمات غري احلكومية اإلسرائيلية املعنية حبقوق اإلنسان اليت تتنقل مع جانب الفلسطينيني يف الضفة الغربية 
   .                                   ا سترفض طلب احلصول على هذه التراخيص                                                   أن هذا األمر إمنا هو حماولة للحد من أنشطتها، وأعلنت أهن

  الغارات العسكرية-زاي 

                                               ، زادت قوات الدفاع اإلسرائيلية من إغاراهتا           ٢٠٠٦       يناير   /                                          مـنذ انتخاب حكومة محاس يف كانون الثاين        -  ٤٢
                                             وحده، بلغ عدد الغارات اليت شنتها هذه            ٢٠٠٦       نوفمرب   /                      ففي شهر تشرين الثاين     .                               العسكرية داخل الضفة الغربية   

         ً                فلسطينياً؛ ومشلت عمليات    ١٥٠                                 وقد أسفرت هذه الغارات عن مقتل حنو   .       غارة   ٦٥٦                        لقوات على الضفة الغربية  ا
  )             ً              عملية شهرياً يف املتوسط       ١٧٩ (                                                                       تفتيش وتوقيف أسفرت عن إحلاق أضرار باملمتلكات وعن إصابات لألشخاص           

                                   نفذهتا قوات الدفاع اإلسرائيلية كان يف                        ومعظم هذه العمليات اليت    ).              ً           اعتقال شهرياً يف املتوسط   ٥٠٠ (         واعتقاالت 
   .                                      مشال الضفة الغربية، وخاصة يف نابلس وجنني

  السجناء-     ً رابعا  

ُ            سجني متهمني أو ُمدانني      ٩     ٠٠٠                                                                      يـبلغ عدد السجناء الفلسطينيني القابعني يف السجون اإلسرائيلية حنو            -  ٤٣               
                                  ائيلية وممارسة أنشطة سياسية مناهضة                                                                      بارتكـاب جـرائم أمنية تتراوح بني أعمال عنف ضد قوات الدفاع اإلسر        
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                         وباإلضافة إىل ذلك، هناك ما   .            من النساء   ١٠٠                         من األطفال وما يزيد على    ٤٠٠                   ويشمل هذا الرقم حنو   .        إلسرائيل
                                                                                          شخص قيد االحتجاز اإلداري، أي أشخاص حمتجزون دون هتمة أو حماكمة، بل جملرد أن سلطة                   ٧٠٠           يزيد على   

  . ً      ً  اً أمنياً                        االحتالل ترى أهنم ميثلون خطر

                       فاحلبس االحتياطي يقترن     .                                                                    وهناك شكاوى خطرية عن معاملة السجناء وحماكمتهم وأوضاع احتجازهم         -  ٤٤
                            وميثل التهديد واخلداع واحلرمان   .                                                                  بـاإليداع قيد احلبس االنفرادي واالستجواب لفترات طويلة يف وضعيات مؤملة  

                                                      أصول احملاكمة العادلة، حيث تتم املقاضاة أمام حماكم                   وال تراعى     .  )٨ (                                          من النوم السمات الرئيسية هلذه املمارسات     
              وحتتجز إسرائيل   .                                            وأوضاع السجن سيئة وزيارات أفراد األسرة نادرة  .                                      عسكرية وتوضع عراقيل أمام حماميي الدفاع

      من    ٤٩                                                                       ً                              السـجناء السياسيني يف سجون تقع يف إسرائيل وليس يف األرض الفلسطينية احملتلة خالفاً ألحكام املادة                 
  . )٩ (                                                                             اقية جنيف الرابعة، وهي بذلك حترم أفراد أسر العديد من السجناء من حقهم يف الزيارة   اتف

   ٦٥٠     ٠٠٠                             ُ                                       ، بلغ عدد الفلسطينيني الذين احُتجزوا يف السجون اإلسرائيلية ما يزيد على     ١٩٦٧         ومنذ عام  -  ٤٥
                 ومما ال ريب فيه أن   .                                                                    ولذلك تكاد ال توجد أسرة واحدة يف فلسطني مل يشملها نظام السجون اإلسرائيلي  .    شخص

   .                                            ً                  معظم السجناء يغادرون السجن وقلوهبم تقطر حقداً على السلطة احملتلة

ِ    االغتياالت املستهد فة-     ً خامسا                   

َ  ِّ                      إلسرائيل سجل مَشرِّف يف جمال عقوبة اإلعدام -  ٤٦                                                 فمنذ نشأة الدولة، مل تنفذ هذه العقوبة إال حبق شخصني   .              
َ          حبقه هذه العقوبة، هو أدولف آخيَمن                       وآخر ما نفذت   -                             وبعـد حماكمـة حسب األصول                             غري أن مسعة إسرائيل      .                              

                                                                                                              كمجـتمع يدعو إىل إلغاء عقوبة اإلعدام قد شوهتها ممارسة االغتياالت خارج نطاق القضاء أو عمليات القتل                  
ِ                                                                                                       املستهِدف، وهي ممارسة أصبحت شائعة يف صفوف قوات الدفاع اإلسرائيلية منذ اندالع االنتفاضة الثانية يف عام                    

                                                                                              وحسب اللجنة العامة ملناهضة التعذيب يف إسرائيل، فقد بلغ عدد الفلسطينيني الذين قتلوا نتيجة اغتياالت   .    ٠٠٠ ٢
ِ        مستهِدفة حنو    .                   من املدنيني األبرياء   ١٦٨               فلسطيين، منهم    ٥٠٠    

   الت                                         ً                             ، فصلت حمكمة العدل العليا اإلسرائيلية أخرياً بشأن مشروعية االغتيا             ٢٠٠٦         ديسـمرب    /                 ويف كـانون األول    -  ٤٧
ِ                       املستهِدفة يف القضية اليت رفعتها     ومن    ). HCJ 769/02   (                                                          اللجنة العامة ملناهضة التعذيب يف إسرائيل ضد حكومـة إسرائيل     

   ومل   .                                                                                                 الواضـح أن احملكمة وجدت نفسها يف موقف حرج، حيث كانت ترغب يف حتقيق العدالة دون املساس بأمن الدولة      
ِ        ختلص إىل عدم شرعية عمليات القتل املستهِدف                      ً                                                   ولكنها أكدت بدالً من ذلك أنه، مبقتضى أحكام القانون الدويل العريف،        .                                    

                          ً                                                                إن هذه السياسة حمظورة دائماً، كما أنه ال جيوز القول إهنا مباحة يف مجيع الظروف حسب تقدير القائد    "                 ال ميكـن القول     
                    يف فئة املقاتلني غري      "      هابيني   اإلر "                                       ورفضت احلجة القائلة إنه ميكن تصنيف          ).                              رأي صادر عن الرئيس باينيش       " (         العسـكري 
       يف عمل    "              ً  مشاركة مباشرةً  "                               هو مباح عندما يشارك الشخص        "      إرهايب "                          ، ولكنها أكدت أن قتل       )  ٢٨        الفقرة   (           الشـرعيني   

                                                      

8  Antonio Marchesi, Getting Around the International Prohibition of Torture:  Responsibilities of the Israeli 

Government and the Palestinian National Authority (December 2006), p. 27. 
9  B’Tselem, Barred from Contact:  Violation of the Right to Visit Palestinians held in Israeli Prisons 

(September 2006). 
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ُ     عدائي، حيث ُتعرَُّف           ً      ً        َ                                         ً َ              تعريفاً عريضاً ال يشمل َمن ينفذون اهلجمات اإلرهابية فحسب، وإمنا أيضاً َمن              "                 املشاركة املباشرة  "           ُ   َّ
              َ                 َ                                                                 هـذه العمليات وَمن يشرفون عليهم وَمن جيمعون املعلومات االستخبارية أو يقدمون خدمات معينة                                 يـنقلون مـنفذي     

ِ          وبعد أن أقرت احملكمة شرعية القتل املستهِدف           ).   ٣٥    و   ٣٤            الفقـرتان    (                               يف ظروف معينة، شرعت يف وضع        "         لإلرهابيني "                                    
ِ               ً               فال جيوز اللجوء إىل القتل املستهِدف إذا كان ممكناً توقيف           :           قيود لذلك         الفقرة  (                                     الشخص دون تعريض حياة اجلنود للخطر                               

                                   ً                                                                                  أو إذا تـبني أن هـذا الفعـل سيكون مفرطاً حبيث إن الضرر الذي سيلحق باملدنيني سيفوق امليزة األمنية املرجوة                       )   ٤٠
ِ                             فـإذا طبقـت هذه املعايري، من الواضح أن العديد من االغتياالت املستهِدفة ستعترب غري                  ).   ٦٠    ، و   ٤٦-  ٤٤           الفقـرات    (                                                            

ُ                                                                           وال ُيعرُف بعد ما إذا كان قرار احملكمة سيقيد عمليات قوات الدفاع اإلسرائيلية              .  ة       مشـروع                            فهذه القوات حتتفظ بسلطة      .    ُ   
                                                             فإن فعلت إسرائيل ذلك، ستبقى دولة ينظر إليها على أهنا            .                                                           تقديـرية واسـعة، وخيشى أن تتمادى يف تصرفاهتا املعهودة         

         االغتياالت  "                                                              نفذ هذه العقوبة على نطاق واسع بأساليب ملتوية من خالل                       ، ولكنها ت   "                                    جمتمع يدعو إىل إلغاء عقوبة اإلعدام      "
ِ   املستهِدفة      ."   

  تشتيت األسر-     ً سادسا  

ُ                         ً      فال ُيسَمُح لفلسطينيي إسرائيل، رجاالً    .                                                        ً            ال يهـتم القانون واملمارسة يف إسرائيل باحلياة األسرية إال قليالً           -  ٤٨  َ   ُ   
                   وال ميكن لفلسطينيي     .                     ً                 احملتلة أن يعيشوا معاً يف إسرائيل          ً                                                   ونساًء، الذين يتزوجون من فلسطينيي األرض الفلسطينية      

                         ، بلغ جمموع عدد ما مل          ٢٠٠٠           ومنذ عام     .  )١٠ (                           ً     ً                                األرض الفلسطينية احملتلة، رجاالً ونساًء، العيش مع أزواج أجانب        
                                          وال يسمح للمقدسيني احلاملني لبطاقات هوية        .       طلب    ١٢٠     ٠٠٠ُ َ                                                ُيَبت فيه من الطلبات املتعلقة جبمع مشل األسر         

                                    وقد أدى بناء اجلدار يف القدس إىل         .                                                                          اصة بالقدس العيش مع أزواج حيملون بطاقات هوية خاصة بالضفة الغربية           خ
              ً          وقد ظهرت مؤخراً مشكلة      .  )١١ (                                                             يف املائة من األسر املعيشية الفلسطينية يف القدس الشرقية           ٢١                  تقطـيع أوصـال     

               كما أن إسرائيل   .                       املني جوازات سفر أجنبية                                                  فقد أصبحت إسرائيل ترفض جتديد التأشريات للفلسطينيني احل  :     أخرى
                                                                                                               ال متـنح األجانـب من غري اليهود حق اإلقامة يف األراضي الفلسطينية احملتلة، رغم أهنا كانت يف السابق تسمح                    

    وقد   .                                                                                         حلاملي جواز أجنيب، الذين ولد عدد كبري منهم يف فلسطني، بتجديد تأشريهتم السياحية مرة كل ثالثة أشهر
                                                                                   هذه السياسة منذ انتخاب حكومة محاس إىل حرمان أشخاص أقاموا يف األراضي الفلسطينية احملتلة              أدى التخلي عن

              كما أسفر عن     .                                                                                           خالل سنوات عديدة من احلصول على التأشرية والدخول من جديد إىل األرض الفلسطينية احملتلة             
                      ات سفر أجنبية من األرض                                                                           فصـل أفـراد األسـر عن بعضهم البعض بسبب استبعاد أفراد األسرة احلاملني جواز     

                       ً                                                             وطالت هذه اإلجراءات أيضاً رجال األعمال والطالب واحملاضرين والعاملني يف جمايل الرعاية            .                    الفلسـطينية احملتلة  
    فهل   .                                                                     وتبقى األسباب اليت دفعت بإسرائيل إىل انتهاج هذه السياسة االنتقامية جمهولة  .                         الصحية واملساعدة اإلنسانية

                                                                                          نية؟ أم أسباب دميغرافية؟ وهل هي رغبة يف املعاقبة على انتخاب محاس؟ أم هي رغبة يف                                         يـتعلق األمر بأسباب أم    
                                  ً  إبعاد الذين ينتقدون إسرائيل جهاراً؟

                                                      

10  B’Tselem and Ha Moked, Perpetual Limbo:  Israel’s Freeze on Unification of Palestinian Families in the 

Occupied Territories (July 2006). 
11  Badil, Displaced by the Wall (September 2006). 
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  التمييز العنصري والفصل العنصري-     ً سابعا  

ُ      ُيقصد  "  ،     ١٩٦٦                                                                 من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري لعام   ١    ً              وفقـاً لـلمادة      -  ٤٩
ـ  ِ                                        أي متييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس الِعرق أو اللون أو النسب أو                 "                 التمييز العنصري  "    بري       بتع                                                      

                                                                                                   األصـل القومي أو اإلثين ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة االعتراف حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية أو       
                                                         لسياسي أو االقتصادي أو االجتماعي أو الثقايف أو يف أي                                                                     التمـتع هبا أو ممارستها، على قدم املساواة، يف امليدان ا          

    ومثة   .                                                          َ            وتقتضي هذه االتفاقية من الدول فقط حظر التمييز العنصري وإهناَءه            ".                                      ميدان آخر من ميادين احلياة العامة     
      عد من             ، تذهب إىل أب    ١٩٧٣                                                                              اتفاقية أخرى، هي االتفاقية الدولية لقمع جرمية الفصل العنصري واملعاقبة عليها لعام 

         ُ   ِّ                                                                                                   ذلك، حيث ُتجرِّم ممارسات العزل والتمييز العنصريني اليت تشمل، يف مجلة ما تشمله، إحلاق أذى خطري، بدين أو                  
                                                                                                       عقلي، بأعضاء فئة عنصرية ما أو إخضاعهم للمعاملة الالإنسانية أو املهينة، أو لالعتقال التعسفي، أو إجياد أوضاع 

                                                                   رمان أعضائها من حقوقهم اإلنسانية وحرياهتم األساسية، مبا يف ذلك                                                       حتول دون النماء التام هلذه الفئة، وذلك حب       
                                                           لغرض إقامة وإدامة هيمنة فئة عنصرية ما من البشر على أية فئة  "                         ُ                  احلق يف حرية التنقل، عندما ُترتكب هذه األفعال 
   ".                                        عنصرية أخرى واضطهادها إياها بصورة منتظمة

          ورغم هذا    .                                                   لى قوانينها وممارساهتا يف األرض الفلسطينية احملتلة                                                وتنكر إسرائيل بشدة انطباق االتفاقيتني ع      -  ٥٠
                                                                                                         اإلنكار، ال يسعنا إال أن نستنتج أن العديد من قوانني إسرائيل وممارساهتا تنتهك اتفاقية القضاء على مجيع أشكال      

             ني اجلدار واخلط              ُ                                              فاإلسرائيليون ُيسمح هلم بالدخول إىل املنطقة املغلقة الواقعة ب     .     ١٩٦٦                            التميـيز العنصـري لعام      
                                                                                                          األخضـر دون تصاريح، بينما يتوجب على الفلسطينيني احلصول على تصاريح للدخول إىل هذه املنطقة؛ وتقوم                
                                                                                                               عمليات هدم املنازل يف الضفة الغربية والقدس الشرقية على أسس متيز ضد الفلسطينيني؛ ويف خمتلف أحناء الضفة                 

َ                    الغربـية، وال سـيما يف اخلليل، ُيعاَمل املستو                                  ذلك أن الطرق الرئيسية     (                                             طنون معاملة تفضيلية فيما يتعلق بالتنقل                                 ُ   
                                                                                  ، واحلق يف البناء واحلماية العسكرية؛ كما أن القوانني اليت تنظم مجع مشل األسر               )                   ً       خمصصـة للمسـتوطنني حصراً    

       ة لقمع                                               وقد يصعب إثبات اإلخالل بأحكام االتفاقية الدولي     .                               متيز دون حياء ضد الفلسطينيني      )        أعاله   ٤٨          الفقـرة    (
                        ُ                                             فقوات الدفاع اإلسرائيلية ُتلحق بالفلسطينيني، يف كل من قطاع غزة            .                                          جـرمية الفصـل العنصري واملعاقبة عليها      

           ً        ً      ً                             ، أذى جسدياً ومعنوياً جسيماً؛ وهناك ما يزيد على          )       أعاله   ٤٢        الفقرة   (                 والضفة الغربية     )        أعاله   ١٣- ٨         الفقرات   (
                                         ؛ ويعامل السجناء معاملة ال إنسانية ومهينة  )      أعاله  ٤٣       الفقرة  (                                        فلسـطيين يقبعون يف السجون دون حماكمة        ٧٠٠

    ٤١-  ٣٨        الفقرات  (                                                                   ؛ وال يتمتع الفلسطينيون حبرية التنقل يف شىت أحناء األرض الفلسطينية احملتلة  )      أعاله  ٤٤       الفقرة  (
         على فئة  )       اليهود (                                                                                   فهـل ميكن إنكار أن اهلدف من هذه اإلجراءات هو إقامة وإدامة هيمنة فئة عنصرية               ).       أعـاله 

                          ً                                                واضطهادها بشكل منهجي؟ طبعاً، تنكر إسرائيل أن يكون ذلك مقصدها أو             )            الفلسطينيون (                  عنصـرية أخـرى     
  .                                                                       غري أن هذا املقصد أو الغرض ميكن استنتاجه من اإلجراءات املشروحة يف هذا التقرير  .      غرضها

  األزمة اإلنسانية وحجب التمويل عن السلطة الفلسطينية-     ً ثامنا  

                    يف املائة من السكان   ٨٠                          ففي غزة، يعيش ما يزيد على   .                              ية يف كل من الضفة الغربية وغزة               هناك أزمة إنسان -  ٥١
                               ً                                           من دوالرات الواليات املتحدة يومياً، بينما تبلغ نسبة السكان الذين               ٢,١٠                                     دون حـد الفقر الرمسي احملدد مببلغ        

                                ين هذا أن ثلثي جمموع األسر املعيشية    ويع  .                          يف املائة من األسر املعيشية  ٥٦                                    يعيشون دون حد الفقر يف الضفة الغربية 
          وقد تأثرت   .                                                                                           الفلسطينية تعيش حتت حد الفقر وتعتمد على املعونة الغذائية وال تقدر على تلبية احتياجاهتا األساسية
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ُ        وهو إضراب ُشن    -                                                   ً      ً                                       خدمات الرعاية الصحية والتعليم يف الضفة الغربية تأثراً شديداً جراء إضراب دام عدة أشهر                           
ُ                   مارس، كما ُشن هذا اإلضراب      /                                                                     السلطة الفلسطينية اليت مل تدفع للموظفني رواتبهم منذ شهر آذار                 ً     احتجاجاً على            

                                  ويف ظل هذا الوضع، ليس بالغريب        .        ً                                                                    احتجاجاً على اجملتمع الدويل الذي قرر قطع التمويل عن السلطة الفلسطينية          
  .                                أن يزداد العنف املرتيل وتنتشر اجلرمية

                                                                           حد بعيد، نتيجة وقف متويل السلطة الفلسطينية منذ انتخاب حركة محاس                                       واألزمـة اإلنسانية هي، إىل     -  ٥٢
                                                                                      فاحلكومة اإلسرائيلية حتجب عن السلطة الفلسطينية إيرادات ضريبة القيمة املضافة اليت             .                          لتـتوىل مقالـيد السلطة    

          لفلسطينية                                ُ                                                مليون دوالر يف الشهر، وهي ضريبة ُتفرض على السلع املستوردة إىل األرض ا               ٦٠    و   ٥٠              تـتراوح بني    
                                                   ومن الناحية القانونية، ال حيق إلسرائيل أن ترفض          .                                                                احملتلة، وتقوم إسرائيل بتحصيلها نيابة عن السلطة الفلسطينية       

ِ                                               حتويـل هذه األموال املستِحقة للسلطة الفلسطينية مبوجب بروتوكول عام                                   بشأن العالقات االقتصادية بني     ١٩٩٤                    
                                         وكما هو متوقع، فإن إسرائيل تربر عملها هذا    ).               بروتوكول باريس (                                             حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية      

  .                                                                                                                     بالدواعي األمنية، إال أنه يبدو أن السبب احلقيقي الكامن وراء هذا العمل هو تصميم إسرائيل على تغيري النظام                 
            عمدها تنغيص                      ذلك أن إسرائيل، بت     .       ُ                                                                      وبذلك ُتخل إسرائيل بالتزامها، كسلطة احتالل، بتوفري الرعاية للشعب احملتل         

                                                                                                               حـياة الفلسطينيني قدر املستطاع، وبامتناعها عن تسليم أمواهلم وإخضاعهم لتدابري قاسية، قد شرعت يف تنفيذ                
                             واألسوأ من ذلك أن إسرائيل       .                              من اتفاقية جنيف الرابعة      ٣٣                                                     سياسـة عقوبة مجاعية مبا يتعارض مع أحكام املادة          
   .                                             تبشر خبري ال لألرض الفلسطينية احملتلة وال إلسرائيل                                            بصدد إنشاء دولة عاجزة على حدودها، وهي حالة ال

                  فمنذ انتخاب محاس يف   .                                                                            إال أن إسـرائيل ليست وحدها مسؤولة عن األزمة يف األرض الفلسطينية احملتلة           -  ٥٣
                                                                         ، عمدت كذلك الواليات املتحدة األمريكية، واالحتاد األورويب ودول إىل حجب               ٢٠٠٦       يناير   /                كـانون الـثاين   

ُ         ً                  السلطة الفلسطينية بسبب رفضها االعتراف بإسرائيل والتخلي عن العنف وقبول ما ُعقد سابقاً من                            األمـوال عن                                                                             
                                                                              وعالوة على ذلك، فإن قرار وزارة اخلزانة يف الواليات املتحدة األمريكية حظر التعامل مع   .                      التزامات إزاء إسرائيل

                  ومما زاد الطني بلة،   .                     اب السلطة الفلسطينية                                                        السلطة الفلسطينية، قد أفضى باملصارف إىل رفض حتويل األموال حلس
                       وللتخفيف من حدة األزمة،   .                                                                          ً       ً  أن الرباعية قد اتبعت السياسة ذاهتا الرامية إىل عزل السلطة الفلسطينية سياسياً ومالياً

                                                                                                                  أنشـأ االحتـاد األورويب آلـية دولية مؤقتة أقرهتا الرباعية إلغاثة الفلسطينيني العاملني يف قطاع الصحة وتوفري                  
                                                                                                                اإلمدادات األساسية للمرافق العامة دون انقطاع، مبا يف ذلك إمدادات الوقود، وتقدمي العالوات األساسية لتلبية               

     ٨٦٥                                               ً                  ورغم أن االحتاد األورويب صرف يف إطار هذه اآللية مبلغاً قيمته              .                               ً       احتـياجات أشد شرائح السكان عوزاً     
                                         يف املائة مقارنة بالتمويل املقدم من         ٢٧           نسبتها                أي بزيادة  -      ٢٠٠٦                                           ملـيون دوالر لصـاحل الفلسطينيني يف عام         

     وحصل   .                                                                         فإن معظم الفلسطينيني العاملني يف القطاع العام مل يتقاضوا رواتبهم          -      ٢٠٠٥                       االحتاد األورويب يف عام     
                                                                                                               العـاملون يف قطاع الصحة واملدرسون على جزء من مستحقاهتم، إال أن هذا اجلزء ال يغطي إال نسبة ضئيلة من                    

َ                ً                                    لكاملة، كما حصل املتقاعدون وَمن يعيشون أوضاعاً اجتماعية شاقة على إعانات                    رواتبهم ا                    ومع ذلك، ونتيجة     .                            
                                                                                                                 امتـناع إسـرائيل عن صرف إيرادات الضريبة املستحقة للسلطة الفلسطينية، فإن معظم موظفي القطاع العام مل                 

  .       لكهرباء                                                                 يتقاضوا رواتبهم ويواجهون صعوبات يف تغطية نفقاهتم األساسية، كاإلجيار وا

َ                 وهي املرة األوىل اليت ُيعاَمل هبا شعب حمتل -                              ُ                      والواقع أن الشعب الفلسطيين قد أُخضع لعقوبات اقتصادية  -  ٥٤    ُ                   
                                                                       فإسرائيل تنتهك قرارات رئيسية صادرة عن جملس األمن واجلمعية العامة            .                      وهذا أمر يصعب فهمه     .               هـذه املعاملة  
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               كما أهنا مل تنفذ   .                                      وما ارتكبته من انتهاكات حلقوق اإلنسان                                          فيما أحدثته من تغيري يف األراضي بشكل غري مشروع
    ً  وبدالً   .                             ً             ، ورغم ذلك فهي ما برحت مفلتةً من العقوبات    ٢٠٠٤                                                الفتوى الصادرة عن حمكمة العدل الدولية يف عام      

         ُ                                                                                      ً   من ذلك، أُخضع الشعب الفلسطيين، وليس السلطة الفلسطينية، ملا قد يكون أشد أشكال العقوبات الدولية قسوةً 
  .               يف التاريخ احلديث

  اجملتمع املدين ومحاية حقوق اإلنسان-     ً تاسعا  

                                                 ً       ً                                           يـؤدي اجملتمع املدين، الفلسطيين واإلسرائيلي والدويل، دوراً رئيسياً يف محاية احلقوق اإلنسانية للشعب               -  ٥٥
           املنظمات غري       وتقوم   .                                                                                  الفلسـطيين بواسطة تثقيف اجلمهور العام واملقاضاة واملساعدة اإلنسانية وإجراءات احلماية   

            وتلجأ كلما    .                                                                                            احلكومية جبمع وحتليل ونشر املعلومات عن انتهاكات حقوق اإلنسان يف األرض الفلسطينية احملتلة            
                                                     واملنظمات غري احلكومية، ومعظمها من إسرائيل نفسها،         .                                                       أمكن ذلك إىل احملكمة العليا اإلسرائيلية مطالبة باجلرب       

                                                                              رة عن احملكمة العليا اإلسرائيلية، املشار إليها يف هذا التقرير، واليت أفاد                                                    هي اليت كانت وراء مجيع القرارات الصاد      
                            وتقدم املنظمات غري احلكومية      .                                                    ً                      بعضها قضايا حقوق اإلنسان يف حني مل يكن بعضها اآلخر مفيداً على اإلطالق            

ِ                                                     العاِملة يف جماالت الصحة والتعليم والرعاية خدمات قيمة                               من حني إىل آخر حلماية                                 ويتدخل أعضاء اجملتمع املدين       .     
                  وتتوىل مجاعة نسائية   .                                                                             الفلسطينيني من جيش الدفاع اإلسرائيلي أو من املستوطنني، أو ملساعدهتم يف تأكيد حقوقهم

                                             ، رصـد سلـوك أفـراد جيش الدفاع اإلسرائيلي عند (Machsom Watch)  "          مرصد حمسوم "                 إسـرائيلية امسها  
                                             وقدم نشطاء السالم اإلسرائيليون إىل املزارعني        .           بعض اجلنود                                                   نقـاط التفتـيش، وتسـهم بذلك يف تليني سلوك           

                              ويتظاهر النشطاء اإلسرائيليون     .                                                                             الفلسـطينيني املساعدة يف جين الزيتون ووفروا هلم احلماية من عنف املستوطنني           
  ف                   ولذلك، جيب االعترا    .                             ً                                                           والفلسـطينيون بانـتظام احتجاجاً على بناء اجلدار يف أماكن عديدة، مثل قرية بعلني             

  .                                                         للمجتمع املدين مبا لـه من فضل يف احلد من معاناة الشعب الفلسطيين

  املساءلة واملسؤولية الدوليتان-     ً عاشرا  

  َّ                                                      ً                                            شـدَّدت املفوضـة السامية حلقوق اإلنسان، خالل زيارة قامت هبا مؤخراً إىل األرض الفلسطينية احملتلة                 -  ٥٦
                                                       عن انتهاك القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل                                                                وإسـرائيل، على ضرورة مساءلة اإلسرائيليني والفلسطينيني      

                   ُ                                                                          فالفلسطينيون الذين ُيطلقون صواريخ القسام على إسرائيل، اليت تؤدي إىل خسائر يف األرواح               .               حلقـوق اإلنسان  
  .                                                 َ          ً                                               وإصـابات يف صفوف املدنيني وأضرار يف املمتلكات، جيب مسائَلتهم شخصياً، أي جيب أن ميثلوا أمام القضاء                

            ورغم ما لدى   .         ً                                                 ً                       ذلك أيضاً على اإلسرائيليني الذين ارتكبوا انتهاكات أوسع نطاقاً للقانون اإلنساين الدويل       وينطبق 
               وقبل صدور قرار   .                                     ً                                              إسرائيل من نظام قضاء جنائي متطور جداً، خبالف فلسطني، فإن املالحقة القضائية نادرة للغاية

                                                   بإلغاء القانون الذي كان مينع الفلسطينيني من           ٠٠٦ ٢       ديسمرب   /              كانون األول    ١٢                                  احملكمـة العلـيا اإلسرائيلية يف       
                                                                                                              مطالـبة إسرائيل بالتعويض عن األضرار النامجة عن أنشطة اجليش اإلسرائيلي يف األرض الفلسطينية احملتلة، كان                

                                                              وهكذا، أصبح اآلن من حق الفلسطينيني الذين تلحق هبم أضرار            .       ً                                       مسـتحيالً أن يرفع الفلسطينيون دعاوى مدنية      
      إال أن   .    َّ                                                            تنفَّذ يف األرض الفلسطينية احملتلة، أن يطالبوا  جبرب الضرر أمام القضاء  "         غري حربية "           يات عسكرية         جراء عمل

                     ً                                                                                     هـذا القـرار ال يغري شيئاً يف حظر تعويض الفلسطينيني الذين يصابون يف إطار العمليات القتالية أو الفلسطينيني       
   .        مثل محاس  "               منظمات إرهابية "                الذين ينتمون إىل 
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                                    فالدولة اليت تنتهك القانون الدويل       .                                      ً                            إن املسـؤولية اجلنائية الشخصية ليست بديالً عن مسؤولية الدولة          و -  ٥٧
                                                                      ِ َ                               هبـدم ممـتلكات دولـة أخرى تستخدم ألغراض إنسانية يف أرض حمتلة، ميكن اعتبارها من ِقَبل الدولة املتضررة         

                                              إن الدولة اليت تنتهك بشكل منهجي قاعدة                        وعالوة على ذلك،    .            ً                                      مسؤولة وفقاً للمبادئ التقليدية ملسؤولية الدولة     
                                                                                                                    من القواعد القطعية للقانون الدويل العام، قد تتحمل املسؤولية عن هذا التصرف أمام اجملتمع الدويل برمته؛ كما                 

                            وقد تكبدت دول عديدة، وال       .  )١٢ (                                                                             ميكن أن ختضع ملطالبة دولية بالتعويض تقدمها أي دولة مستعدة للقيام بذلك           
              ً                                                                          وروبية، أضراراً جراء اهلجمات اإلسرائيلية على مشاريع املساعدة اإلنسانية اليت تنفذها هذه الدول              سيما الدول األ

                                                                                  وعالوة على ذلك، ما فتئت إسرائيل تنتهك بشكل منهجي القواعد القطعية للقانون             .                           يف األرض الفلسطينية احملتلة   
                                              إنكار احلق يف تقرير املصري وجرائم جسيمة ضد                                                                       الدويل يف األرض الفلسطينية احملتلة، وهي انتهاكات تتراوح بني          

                                                                                                 وقد يرغب بعض الدول يف رفع شكاوى ضد إسرائيل مبوجب القواعد اليت حتكم مسؤولية الدول بغية                  .         اإلنسانية
  .                                                                  حث إسرائيل على االمتثال اللتزاماهتا يف جمايل حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين

        هل من    :        العنصري                                االحـتالل، واالسـتعمار والفصل       -         حادي عشر 
             فتوى إضافية؟        حاجة إىل  

  َّ                                                                                              حـدَّد اجملتمع الدويل، على لسان األمم املتحدة، ثالثة أنظمة بوصفها أنظمة تتعارض طبيعتها مع حقوق          -  ٥٨
                                           ويشهد على ذلك العديد من القرارات اليت اختذهتا   .                                                  اإلنسان، وهي االستعمار والفصل العنصري واالحتالل األجنيب

                                                                                 وينطوي احتالل إسرائيل لكل من الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية على مسات              .            ألمم املتحدة                  اجلمعية العامة ل  
                                                                                                              مـن السمات املميزة جلميع هذه األنظمة الثالثة، وهو ما جيعل األرض الفلسطينية احملتلة موضع قلق شديد لدى                  

  .           اجملتمع الدويل

                                           تلة ختضع لالحتالل اإلسرائيلي وحتكمها قواعد                                                            فال ميكن االعتراض على القول إن األرض الفلسطينية احمل         -  ٥٩
                                                                             وهذا ما أكدته حمكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالضفة الغربية والقدس الشرقية يف    .                           قانونـية خاصـة باالحتالل    

     انظر    (                                                                         النتائج القانونية املترتبة على بناء اجلدار يف األرض الفلسطينية احملتلة                  بشأن       ٢٠٠٤                         فتواها الصادرة يف عام     
                                                          ، كما رأت هذه احملكمة أن اتفاقية جنيف الرابعة بشأن           )  ٧٨           ، الفقرة      ١٣٦                                     تقارير حمكمة العدل الدولية، صفحة      

    وقد    ).    ١٠١                   املرجع نفسه، الفقرة  (                        تنطبق على هذه األرض        ١٩٤٩                                          محاية األشخاص املدنيني يف وقت احلرب لعام        
ّ                                                     أكّد جملس األمن، واجلمعية العامة، والدول األطراف يف اتفاقية                                              جنيف الرابعة أن هذه االتفاقية تنطبق على األرض   

                               ً              وعالوة على ذلك، ال ميكن الدفع جدياً، كما           ).   ٩٩-  ٩٦                       املرجع نفسه، الفقرات     (                                الفلسـطينية احملـتلة بكاملها      
                       عندما سحبت مستوطنيها     ٢٠٠٥      أغسطس  /                                                                 حاولـت إسرائيل، بأن إسرائيل قد توقفت عن احتالل غزة منذ آب         

                          ، اليت أعقبت اختطاف العريف  "           أمطار الصيف "                  وحىت قبل بدء عملية   .               ئيلي من القطاع                      وقوات جيش الدفاع اإلسرا
                                                        ً            ، كانت إسرائيل قادرة على ممارسة سيطرة فعلية على األرض نظراً               ٢٠٠٦       يونيه   /         حزيران   ٢٥                  جـيالد شاليت يف     

              رائيل سلطتها                              ومنذ ذلك التاريخ متارس إس      .                                                                  ألهنـا تسـيطر على احلدود اخلارجية لغزة وجماليها اجلوي والبحري          

                                                      

12  Draft articles on the Responsibility of States for Intentionally Wrongful Acts (arts. 40 and 48 (2) (b)), Official 

Records of the General Assembly, Fifty-sixth Session, Supplement No. 10 (A/56/10). 
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                                                                                      العسكرية داخل غزة عن طريق التوغالت العسكرية والقصف، وذلك يف ظروف تكرس االحتالل يف شكل واضح 
   ).      أعاله  ١٣     إىل  ٨             انظر الفقرات  (

    ٣٢        الفقرة   (                                                         مستوطن إسرائيلي يف الضفة الغربية والقدس الشرقية            ٤٦٠     ٠٠٠                             ويوجد اليوم ما يزيد على       -  ٦٠
ٍ                                                      درت إسرائيل أراٍض زراعية وموارد مائية يف الضفة الغربية الستغالهلا ملصلحة                        وعـالوة على ذلك، صا       ).       أعـاله                 
                                                   ً                                   ً                 وهذا اجلانب من استغالل إسرائيل للضفة الغربية يبدو شكالً من أشكال االستعمار الذي يعترب إنكاراً                 .        إسرائيل

                        االستقالل للبلدان والشعوب                                                                       حلقوق اإلنسان األساسية وخمالفة مليثاق األمم املتحدة، كما يشري إىل ذلك إعالن منح 
    )).  ١٥- د (    ١٥١٤       القرار    (    ١٩٦٠                                       املستعمرة الصادر عن اجلمعية العامة يف عام 

     ً       َّ                                                                               وكثرياً ما تشبَّه املمارسات والسياسات اإلسرائيلية يف األرض الفلسطينية احملتلة مبمارسات وسياسات نظام  -  ٦١
                      نعم للسالم، ال للفصل      :      فلسطني        كارتر،                                 انظر على سبيل املثال، جيمي       (                                      الفصـل العنصـري يف جنوب أفريقيا        

                                                                         ً               ويبدو يف الظاهر أن نظام االحتالل ونظام الفصل العنصري مها نظامان خمتلفان اختالفاً                 )).     ٢٠٠٦   (         العنصـري 
                               ً      ً                           ً      ً                                    فاالحتالل ال يقصد به أن يكون نظاماً قمعياً ألجل طويل، بل أن يكون تدبرياً مؤقتاً حيافظ على القانون                    .     ً كبرياً

                       أما الفصل العنصري، فهو   .                                                         معني يف أعقاب صراع مسلح ويف انتظار التوصل إىل تسوية سلمية                    والـنظام يف إقليم   
        ِّ                                                                                                            نظـام يكـرِّس التميـيز العنصري أقامته األقلية البيضاء يف جنوب أفريقيا للمحافظة على سلطتها على األغلبية                  

                          مناطق خمصصة للبيض وأخرى                                                                             واتسـم هذا النظام بإنكار احلقوق السياسية للسود، وجتزئة البلد إىل              .          السـوداء 
                                                                     ، وإخضاع السود لتدابري تقييدية هتدف إىل حتقيق تفوق البيض، والفصل العنصري  )             البانتوستانات (           خمصصة للسود 

                      الذي يهدف إىل تقييد      "                    نظام جوازات املرور   "     ُ                                          كما فُرضت قيود على حرية التنقل عن طريق           .                 واألمـن للبـيض   
                                               ً      ً           فصل العنصري باالعتماد على جهاز أمين وحشي خصص دوراً بارزاً              ُ               وقد ُنفذ نظام ال     .                        دخـول السود إىل املدن    

                                                                                                 ورغم االختالف بني النظامني، فمما ال ريب فيه أن قوانني إسرائيل وممارساهتا يف األرض الفلسطينية                 .          للتعذيـب 
      دخل يف               أعاله، ورمبا ت  ٥٠-  ٤٩                                                         َّ             احملتلة شبيهة جبوانب من جوانب نظام الفصل العنصري، كما هو مبيَّن يف الفقرتني 

  .    ١٩٧٣                                                                  نطاق االتفاقية الدولية لقمع جرمية الفصل العنصري واملعاقبة عليها لعام 

                                    فاالحتالل نظام مشروع جييزه اجملتمع الدويل   .                                                   واالستعمار والفصل العنصري يتعارضان مع القانون الدويل -  ٦٢
                     على حد تعبري العامل      "      ء به                        معىن ينطوي على االزدرا     ]            هذا النظام  [       اكتسب   "                  فبعد عقود ثالثة      .                    ولكـنه ال يقـبله    

                                                                           فما هي اآلثار القانونية اليت تترتب على نظام احتالل مستمر منذ ما يقارب           .  )١٣ (                               اإلسـرائيلي إيـال بينفينسـيت     
   )١٤ (                                             ُ   ِّ      ً                                                          األربعـني سنة؟ ومن الواضح أن تطاول هذا النظام ال ُيقلِّل شيئاً من االلتزامات املفروضة على السلطة احملتلة                 

                                                                                   ونية اليت تنشأ عندما يكتسب هذا النظام بعض خصائص االستعمار والفصل العنصري؟                                      ولكن ما هي اآلثار القان    
   )١٥ ( ؟ "                                ّ      التدابري الرامية إىل صون مصاحل احملتلّ      "                         ً                                               فهل يبقى هذا النظام شرعياً؟ أم هو يفقد شرعيته، وال سيما بسبب             

                            احملتل، وسلطة االحتالل والدول                                                                           وإذا كان األمر كذلك، فما هي النتائج القانونية املترتبة على ذلك بالنسبة للشعب
                                                      

13  The International Law of Occupation (1993), p. 212. 
14  See A. Roberts “Prolonged Military Occupation:  The Israeli-Occupied Territories Since 1967� (1990) 
84, American Journal of International Law 44, 55-57, 95. 
15  Benvenisti, op. cit (note 13), p. 216. 
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                                                                                                            األخـرى؟ أال ينبغي توجيه هذه األسئلة إىل حمكمة العدل الدولية لكي تصدر فتوى أخرى؟ صحيح أن الفتوى                  
                                                      النتائج القانونية املترتبة على بناء اجلدار يف األرض                                            عـن حمكمة العدل الدولية بشأن            ٢٠٠٤                     الصـادرة يف عـام      
                                                                  ثر املرغوب، وهو محل األمم املتحدة على اختاذ إجراءات أكثر صرامة ضد بناء    ُ            مل ُتحدث األ                        الفلسـطينية احملـتلة   

                                                                                           ومن ناحية أخرى، ال بد من التذكري بأن األمم املتحدة طلبت إىل حمكمة العدل الدولية إصدار أربع فتاوى   .      اجلدار
           ويف الظروف    .    قيا                             ناميبيا من جانب جنوب أفري     /                                                             لكـي تسترشد هبا يف موقفها إزاء احتالل جنوب غرب أفريقيا          

  .                            ً                 احلالية، قد يستصوب النظر جدياً يف طلب فتوى أخرى

 إسرائيل وفلسطني ومستقبل حقوق اإلنسان :  خامتة-ثاين عشر 

             فمسألة حقوق    .                                                                                   إن لـألرض الفلسطينية احملتلة أمهية خاصة بالنسبة ملستقبل حقوق اإلنسان يف العامل             -  ٦٣
                      ً                             مم املتحدة منذ ستني عاماً، وعلى األخص يف األعوام األربعني                                     اإلنسان يف فلسطني مدرجة يف جدول أعمال األ

                    ولسنوات عديدة كان     .     ١٩٦٧                                                                            األخـرية مـنذ احتالل القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة يف عام              
                                                                                                       احـتالل فلسطني والفصل العنصري يف جنوب أفريقيا القضيتان الرئيسيتان يف السعي إىل اجتذاب االهتمام               

                                                                                   ، زال نظام الفصل العنصري وأصبحت فلسطني البلد النامي الوحيد يف العامل الذي                 ١٩٩٤   م        ويف عا   .      الدويل
  .                                                                وهنا بالذات تكمن أمهية القضية بالنسبة ملستقبل حقوق اإلنسان          .                                      خيضـع لسيطرة نظام ينتسب إىل الغرب      

             آخر ينتسب إىل                                                                                         فهـناك أنظمة أخرى، وال سيما يف العامل النامي، تقمع حقوق اإلنسان، ولكن ال يوجد نظام           
ٍ                                              الغرب، وينكر طوال هذا الزمن حق شعب بلد ناٍم يف تقرير مصريه ويف التمتع حبقوق اإلنسان                      وهلذا السبب   .                                          

                                                                                              بالذات، أصبحت األرض الفلسطينية احملتلة مبثابة اختبار للغرب، اختبار حيكم على أساسه مدى التزام الغرب 
                                                          ختبار، لن ميكنه أن يتوقع من العامل النامي أن يتصدى                                      وإذا فشل الغرب يف هذا اال       .                      حبمايـة حقوق اإلنسان   

           وعلى سبيل    .                                                                                              جبديـة ملا حيدث فيه من انتهاكات حلقوق اإلنسان، ويبدو أن الغرب قد فشل يف هذا االختبار                
َ                                  إرضاء الضمري، ُيقدم االحتاد األورويب مساعدات مالية إىل الشعب الفلسطيين َعرب اآللية الدولية املؤقتة، إال أنه                                                    ُ             

                                                                                                           ذلك ينضم إىل الواليات املتحدة وبلدان غربية أخرى، مثل أستراليا وكندا، يف التقاعس عن الضغط على                   مع
                  واللجنة الرباعية،   .                                                                              إسـرائيل لكي تقبل حبق الفلسطينيني يف تقرير مصريهم وتوقف انتهاكاهتا حلقوق اإلنسان    

  .                                     االحتاد الروسي، شريك يف هذا التقاعس                                                                    الـيت تضم الواليات املتحدة، واالحتاد األورويب، واألمم املتحدة، و         
                                                                               ً       ً                       فإذا مل يظهر الغرب، الذي تزعم حىت اآلن تعزيز حقوق اإلنسان يف شىت أصقاع العامل، التزاماً حقيقياً حبقوق                  
                                                                                                        اإلنسان للشعب الفلسطيين، فإن احلركة الدولية حلقوق اإلنسان اليت ميكن اعتبارها أكرب إجناز حققه اجملتمع               

  .                                        وات الستني املاضية، ستكون عرضة للخطر واهلالك              الدويل خالل السن

----- 


