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من قبل المدافعين الشباب عن حقوق اإلنسان خالل العام 2021-2020
القدس الشرقية ،والبلدة القديمة في الخليل ،وشمال قطاع غزة ،وخان يونس
مشروع "الشباب الفلسطيني كمدافعين عن حقوق اإلنسان"
الطبعة  :تموز 2021
منشورات مفتاح 2021
حقوق الطبع والنشر محفوظة لـ:

هذا المشروع بدعم من االتحاد األوروبي

محتوى هذا التقرير ال يعبر بالضرورة عن آراء االتحاد األوروبي ،ويتحمل الكاتب كامل المسؤولية عن كل
المعلومات واآلراء الموجودة في التقرير.
إعداد :المحامي د .محمود أبوصوي
طاقم مفتاح:
لميس الحنتولي
وعد قنام
رهام الفقيه
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مديرة التطوير واالتصال والتواصل
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ملخص تنفيذي
يستند التقرير التحليلي للسنة الثالثة لمشروع "الشباب الفلسطيني كمدافعين عن حقوق اإلنسان" المنفذ من
قبل مؤسسة "مفتاح" في ثالث مناطق في األرض الفلسطينية المحتلة (القدس ،والخليل ،وقطاع غزة)
بدعم من االتحاد األوروبي إلى تطوير محتوى وتوصيات أوراق الحقائق والسياسات التي تم إعدادها من
قبل مجموعات الشباب المدافعين عن حقوق اإلنسان في المناطق الثالثة.
حيث ركزت أوراق الحقائق والسياسات الخاصة بقطاع غزة على استعراض ومناقشة انتهاكات االحتالل
وسياساته الواقعة بحق كل من المزارعين والصيادين خاص ًة في المناطق "الممنوع الوصول إليها" وذلك

استناداً لعمليات التوثيق المستمرة ،حيث تم استعراض أشكال االنتهاكات بحقهم ،والتركيز على عمليات
رش المبيدات الكيماوية من قبل طائرات االحتالل بشكل دوري سنوياً على األراضي الزراعية األمر الذي

يؤدي إلى موت التربة وتضرر المحصول الزراعي ،عدا عن ما تتكون منه هذه المبيدات من مواد خطرة
على البيئة وصحة اإلنسان ،إضافة إلى أشكال االنتهاكات بحق الصيادين ،وعمليات التضييق المستمرة
عليهم في مساحات الصيد البحري وتعريض حياتهم للخطر أثناء ممارستهم لمهنتهم ،وما يرافق ذلك من
حقائق وأرقام ،إضاف ًة إلى التوصيات الممكن اتخاذها على المستويين الدولي والوطني لمواجهة هذه

االنتهاكات.

في حين ركزت أوراق السياسات الخاصة بمدينة القدس على استعراض ومناقشة مخطط االحتالل ل
"أسرلة النظام التعليمي" في القدس وذلك ضمن الخطة الخمسية التي رصد لها االحتالل ما يزيد عن 2
مليار و 100مليون شيكل ألسرلة كافة قطاعات المدينة وعلى رأسها قطاع التعليم ،وما يشمل ذلك ما يتم
استخدامه من أدوات وآليات وضغوطات على المدارس في المدينة إلنهاء اعتماد المنهاج الفلسطيني
واستبداله بالمنهاج اإلسرائيلي ،عدا عن عمليات التحريف لمحتوى المنهاج الفلسطيني خاصة في
المدارس التابعة لبلدية االحتالل ،وافتتاح معاهد جديدة لتعليم المنهاج اإلسرائيلي المعروف ب "البجروت"
مقابل التضييق على البينة التحتية للمدارس الفلسطينية ومنع توسعها ،وابتزاز المدارس الخاصة
بالموازنات المالية ،وتتويج هذه السياسات بإغالق مكتب التربية والتعليم الفلسطيني بشكل يستهدف
السيادة والهوية الوطنية الفلسطينية في القدس ،حيث تم ترجمة هذه االنتهاكات ضمن حقائق وأرقام،
إضافة إلى اقتراح مجموعة من التوصيات لمواجهة هذا المخطط.
في حين استعرضت ورقة السياسات الثانية أحد أبرز مشاريع االحتالل لتهويد وأسرلة مدينة القدس ،والذي
عرف بمشروع "مخطط مركز
يهدف بشكل مباشر إلى عملية التهجير القسري للفلسطينيين ،وهو ما ُي َ
المدينة" ،والذي يرتبط بدوره بمجموعة من المشاريع االستعمارية األخرى الهادفة إلى تهويد مدينة القدس،
وتهجير سكانها الفلسطينيين منها وتغيير طابعها الجغرافي والديمغرافي ،إضاف ًة إلى إنهاء الحركة
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االقتصادية في "مركز المدينة" المتمثل بمنطقة البلدة القديمة وشارع صالح الدين ومحيطهما ،ومحاولة
تحويل الحركة االقتصادية بالكامل إلى المنشآت التجارية االستيطانية المخطط افتتاحها (في مشروع
مركز المدينة وواد السيلكون) ،حيث يستدعي تحقيق ذلك هدم المنطقة الصناعية في حي واد الجوز في
القدس وافتتاح بدالً منها مشاريع  High Techمن قبل الشركات اإلسرائيلية ،وتغيير البنية التحتية وحركة
السير في المنطقة المحيطة بالبلدة القديمة بشكل كامل.
في حين تناولت األوراق السياساتية الخاصة بالبلدة القديمة في الخليل أثر انتهاكات االحتالل على الحق
بالتعليم ،وما يشمل ذلك استعراض أبرز أشكال االنتهاكات بحق المدارس والطالب والمعلمين ،حيث
تشكل هذه االنتهاكات بيئة غير آمنة لممارسة الحق بالتعليم ،عدا عن أنها تأتي في سياق التهجير
القسري الهادف إلى تقليل عدد الطالب الفلسطينيين داخل البلدة القديمة ،وما ينتج عن ذلك من تناقص
ٍ
بشكل تدريجي.
ملحوظ في أعداد الطلبة

في حين استعرضت الورقة السياساتية الثانية الواقع التجاري والسياحي في البلدة القديمة من الخليل في
ضوء انتهاكات االحتالل وانتشار قرابة  100حاجز عسكري وسدة مغلقة داخل البلدة القديمة ،واعتداءات
القررات العسكرية الصادرة عن الحاكم
المستوطنين على المواطنين والمتضامنين األجانب ،إضافة إلى ا
العسكري اإلسرائيلي بإغالق العديد من المحال التجارية في المدينة ،وإغالق شوارع رئيسية بها مثل شارع
الشهداء ،إضافة إلى التضييق على الحريات الدينية خاص ًة في الحرم اإلبراهيمي الشريف وعرقلة الوصول

حول البلدة القديمة المفترض أن تكون مزار سياحي بارز إلى منطقة
إليه بفعل الحواجز ،األمر الذي َ
عسكرية مغلقة ،بشكل يمنع الحركة السياحية والتجارية بشكل كبير ،وهذا األمر يستهدف أيضاً تفريغ

البلدة القديمة من سكانها الفلسطينيين والمتضامنين الدوليين ،وقد ترافق ذلك مع طرد فريق بعثة التواجد

الدولي ( )TIPHمن البلدة القديمة ،ويأتي كل ذلك في ظل وضع اليونسكو للبلدة القديمة في الخليل
والحرم اإلبراهيمي الشريف على الئحة التراث العالمي المهدد.
وقد تم استعراض سائر أوراق الحقائق والسياسات سابقة الذكر ،ضمن جلسات حوارية مع الجهات
الوطنية والدولية.
لذلك يهدف التقرير التحليلي إلى ربط وتحليل وتطوير نتائج األوراق السياساتية التي أعدها فريق
المدافعون الشباب عن حقوق اإلنسان استناداً لعمليات الرصد والتوثيق طويلة األمد التي قاموا بها ،مع

مقارنة االختالفات بطبيعة االنتهاكات تبعاً الختالف النطاق الجغرافي لالنتهاك ليتم استعراض هذه

النتائج ضمن جلسات حوارية مع الجهات الدولية والوطنية ذات العالقة ،وذلك في سياق حمالت الضغط
والمناصرة الدولية التي تقودها "مفتاح".
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قائمة المحتويات
المقدمة
القسم األول :االنتهاكات في مدينة القدس
أوالً :المركز القانوني لمدينة القدس ومدى انطباق أحكام اتفاقات جنيف عليها
ثانياً :االنتهاكات الواقعة على الحقوق الدينية
ثالثاً :االنتهاكات الواقعة على الحقوق التعليمية
 .1أسرلة" التعليم في القدس
 .2نقص المباني والغرف الصفية
رابعاً :التهجير القسري
 .1المشاريع االستيطانية الكبرى ذات الطابع االقتصادي
 .2سياسة سحب الهويات
 .3سياسة هدم المنازل
القسم الثاني :االنتهاكات في مدينة الخليل
 .1االنتهاكات الواقعة على الحق بالتعليم.
 .2االنتهاكات الواقعة على حرية العبادة بالحرم اإلبراهيمي.
 .3انتهاك الكرامة اإلنسانية والحق بالمساواة.
القسم الثالث :االنتهاكات الواقعة على الحق بالعمل والصحة في قطاع غزة
 .1االنتهاكات الواقعة على الحق بالعمل وما يترتب على ذلك من انتهاكات مركبة.
 .2االنتهاكات الواقعة على الحق بالصحة.
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القسم الرابع :آليات المساءلة وتوصيات لتددخالت عمليدة مدن قبدل ال هدات ذات العالقدة علدى المسدتوى المحلدي
والدولي تبعاً لمسؤولياتها.
 .1آليات مساءلة سلطات االحتالل اإلسرائيلي حول الجرائم المرتكبة.
 .2التحركات الداخلية على المستويين الدولي والداخلي للحد من االنتهاكات اإلسرائيلية واآلثار الناجمة عنها.
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المقدمة:
تتعدد أشكال االنتهاكات التي تُمارسها سلطات االحتالل اإلس ارئيلي بحـق الفلسـطينيين فـي مختلـ

المــدن الفلســطينية ،ضــاربة بعــرض الحــائط كافــة االلت ازمــات المترتبــة عليهــا بموجــب أحكــام القــانون
الـ ــدولي والقـ ــانون الـ ــدولي اإلنسـ ــاني باعتبارهـ ــا سـ ــلطة احـ ــتالل .ومـ ــن أهـ ــم صـ ــور هـ ــذه االنتهاكـ ــات
االعتــداء علــى الحــق بالحيــاة ،وتقييــد الحريــة ،وممارســة التعــذيب ،واالعتــداء علــى االمــاكن الدينيــة
وحري ــة العب ــادة وممارس ــة الش ــعائر الديني ــة ،وهـ ــدم المن ــازل ،والتهجي ــر القس ــري ،وممارس ــة التمييـ ــز
العنصري ،وغيرها العديد من الممارسات الرامية إلى تغيير الحقائق التاريخية وفرض سياسة األمـر
الواقع ،في محاولة لطمس الهوية الفلسطينية.
وفي ظل استمرار هذه االنتهاكات ،عملت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحـوار العـالمي والديمقراطيـة
"مفتاح" في النص

الثاني من العـام  2018بـدعم مـن االتحـاد األوروبـي ،ببنـاء قـدرات مجموعـات

مــن الشــباب الفلســطيني فــي الضــفة الغربيــة وقطــاع غـزة ،مــن خــالل بـرامج تدريبيــة تتعلـق بمهــارات
رص ــد وتوثي ــق انتهاك ــات حق ــوق االنسـ ــان ،حي ــث عم ــل ع ــدد مـ ــن الم ــدافعين عل ــى رص ــد وتوثيـ ــق
انتهاكــات حقــوق االنســان المتعلقــة بــالحقوق االساســية والتعليميــة والدينيــة فــي مدينــة القــدس والبلــدة
القديمــة فــي الخليــل ،والحــق بالصــحة والعمــل فــي المنطقــة العازلــة البريــة والبحريــة فــي قطــاع غ ـزة
خالل العام .2021 – 2020
يهــدف التقريــر إلــى إب ـراز واقــع الحق ـوق والحريــات للفلســطينيين فــي كــل مــن مدينــة القــدس والخليــل
وقط ــاع غـ ـزة (المنطق ــة العازل ــة)و م ــن خ ــالل تن ــاول أه ــم االنتهاك ــات الواقع ــة عل ــى منظوم ــة حق ــوق
اإلنسان في هذه المناطق وعلى وجه الخصوص الحقوق الثقافيـة والتعليميـة والصـحية واالجتماعيـة
واالقتص ــادية تج ــاه الش ــعب الفلس ــطيني وتحدي ــداً ف ــي المن ــاطق الت ــي تش ــملها الد ارس ــةو ف ــي محاول ــة
إلعطاء التكييف القانوني السليم لهذه الممارسات واالنتهاكات.
وتكمن أهمية التقرير في دراسة إمكانية مطالبة دولـة االحـتالل اإلسـرائيلي بالتعويضـات نتيجـة هـذه
االنتهاكــات ،وكــذلك مســاءلتها دولي ـاً بكافــة الوســائل والســبل المتاحــة أمــام المحــاكم الدوليــة ،خاص ـ ًة
بعد حصول فلسطين على صفة دولـة م ارقـب غيـر عضـو فـي األمـم المتحـدة ،وخاصـة فـي ظـل مـا
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ترتب على ذلك من انضمام فلسطين للعديد مـن االتفاقيـات والمعاهـدات الدوليـة ،األمـر الـذي ُيـوفر

آليات إضافية لمساءلة دولة االحتالل عن انتهاكاتها الواقعة بحق الفلسطينيين.
منه ية إعداد التقرير:

وبغية تحقيق أكبر قدر من الفائدة تـم اعتمـاد المـنهج الوصـفي التحليلـي فـي إعـداد التقريـر التحليلـي
فـ ــي مختلـ ـ

محـ ــاورهو مـ ــن خـ ــالل التركيـ ــز علـ ــى االنتهاكـ ــات والسياسـ ــات التـ ــي تنتهجهـ ــا سـ ــلطات

االحتالل اإلسرائيلي بحق الفلسـطينيين فـي كـل مـن المنـاطق التـي يشـملها النطـاق المكـاني للد ارسـة
(القدس ،الخليل ،قطاع غزة) ،والتي تم رصدها من قبل فريق المدافعين عن حقوق اإلنسان إضافة
إلى بعض المراجع االخرى ،ودراسة وتحليل أحكام المعاهدات الدولية ذات العالقة بالقانون الـدولي
اإلنساني ،والقانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الجنائي الدولي ،وذلك فـي محاولـة لتثبيـت عـدم
مشروعية الق اررات واإلجراءات والسياسات التي تمارسها سلطات االحتالل اإلسـرائيلي فـي المنـاطق
المش ــمولة بالد ارس ــة ،وتحدي ــد م ـواطن مخالفته ــا ألحك ــام الق ــانون ال ــدولي اإلنس ــاني ،والق ــانون ال ــدولي
لحقـوق اإلنســان ،والقــانون الجنــائي الــدولي .وكــذلك العمــل علــى تكييــف هــذه الممارســات بــين أنـواع
الجـرائم الدوليـة مـن جهـة .ومـن جهـة أخـرى ،تحديـد اإلجـراءات والسـبل والخيـارات المتاحـة لمســاءلة
سلطات االحتالل أمام الجهات المختصة في المحافل الدولية جراء هذه االنتهاكات.
النطاق المكاني للتقرير:
يتضـمن التقريـر د ارسـة االنتهاكـات اإلسـرائيلية الواقعـة فـي كـل مــن مدينـة القـدس (الجانـب الشـرقي)
ومدينة الخليل (البلدة القديمة) ،وقطاع غزة (المنطقة العازلة).
النطاق الزماني للتقرير:
ُيعالج التقرير بالدرجة األولى االنتهاكات التي تم رصدها خالل العام .2021 – 2020
تقسيم التقرير:
ت ــم تقس ــيم التقري ــر إل ــى أربع ــة مح ــاور ،يتض ــمن األول :االنتهاك ــات الواقع ــة ف ــي الق ــدس ،ويتض ــمن
الثـ ــاني :االنتهاكـ ــات الواقعـ ــة فـ ــي الخليـ ــل ،ويضـ ــمن الثالـ ــث :االنتهاكـ ــات الواقعـ ــة فـ ــي قطـ ــاع غـ ـزة،
8

ويتضــمن ال اربــع :آليــات المســاءلة وتوصــيات تــدخالت الجهــات ذات العالقــة علــى المســتوى المحلــي
والدولي تبعاً لمسؤولياتها.

القسم األول :االنتهاكات في مدينة القدس
لطالما عملت سلطات االحتالل اإلسرائيلي بمختل

الطرق والوسائل مـن أجـل تهويـد مدينـة القـدس

وإحكام السيطرة اإلسرائيلية عليها من خالل تغيير حدود المدينة وتركيبها الديموغرافي ،ناهيـك عـن
عملية عزل المدينة بجدار الضم والتوسع عن باقي األراضي الفلسطينية المحتلة ،واإلمعان بتركيـز
عمليــات االســتيطان واالســتيالء علــى األ ارضــي والممتلكــات تحــت مســميات شــتى ،والضــغط علــى
الفلسطينيين وتضييق الخناق عليهم بكافة السبل ،لدفعهم إلى الهجرة من المدينةو من خالل انتهاج
سياســة ممارســة كافــة أشــكال االنتهاكــات الواقعــة علــى الحقـوق والحريــات المختلفــة للفلســطينيين فــي
مدينة القدس.
ورغم تعدد أشكال االنتهاكـات اليوميـة الواقعـة علـى حقـوق الفلسـطينيين وحريـاتهم فـي مدينـة القـدس
مــا ب ــين االنتهاك ــات الواقعــة عل ــى الح ــق بالحيــاة ،والحرم ــان م ــن الحريــة ،وانته ــاج سياس ــة التع ــذيب
والمعامل ــة غي ــر اإلنس ــانية ،واالنتهاك ــات الواقع ــة عل ــى حري ــة التعبي ــر ع ــن الـ ـرأي والح ــق ب ــالتجمع
السلمي ،واتباع سياسة التهجير القسري وسياسـة التمييـز العنصـري ،وغيرهـا العديـد مـن االنتهاكـات
الواقع ـ ــة عل ـ ــى الحق ـ ــوق االقتص ـ ــادية واالجتماعي ـ ــة ،والت ـ ــي تس ـ ــعى س ـ ــلطات االح ـ ــتالل اإلسـ ــرائيلي
ومؤسســاتها المختلف ــة م ــن خالله ــا إلــى تهوي ــد المدين ــة وإفراغه ــا مــن س ــكانها األص ــليينو ف ــإن تن ــاول
االنتهاكــات القائمــة ف ــي مدينــة الق ــدس فــي ه ــذه الجزئيــة ،سيقتص ــر علــى االنتهاك ــات الواقعــة عل ــى
الحقوق التعليمية والدينية والثقافية والحق بالسكن وحرية الحركة والتنقل.
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أوالً :المركز القانوني لمدينة القدس ومدى انطباق أحكام اتفاقات جنيف عليها
رغم قيام سلطات االحتالل اإلسـرائيلي بضـم مدينـة القـدس وقيـام الكنيسـت اإلسـرائيلي بسـن القـانون
األساســي "القــدس عاصــمة إس ـرائيل" 1وذلــك بتــاريخ  1980/7/30لتتضــب بــذلك النوايــا والتوجهــات
اإلس ـرائيلية الهادفــة إلــى ضــم وتهويــد المدينــة ،فقــد نــص قــانون الض ـم علــى اعتبــار "القــدس الكاملــة
والموحــدة عاص ــمة إس ـرائيل" ،وشــدد عل ــى ض ــرورة تكثيــف وتثبي ــت المؤسس ــات الرســمية للدول ــة ف ــي
المدينة ،ورغـم الـذرائع اإلسـرائيلية لشـرعنة ضـم القـدس ،يجـدر التأكيـد علـى أن القـانون الـدولي حـرم
ضم األراضي واألقـاليم عـن طريـق اسـتخدام القـوة ،وألـزم القـوات المحتلـة بعـدم التصـرف فـي اإلقلـيم
إال بالحـدود الضـيقة التــي تســتوجبها إدارة اإلقلــيم وهـي إدارة مؤقتــة اقتضــاها واقــع االحــتالل القســري
لإلقليم.
وفي سياق متصل ،عبر المجتمع الدولي بأسره عن موقفه تجـاه مدينـة القـدس والتـي أكـد علـى أنهـا
أرض محتلة ،وأدان سياسة فرض األمر الواقع التي تنتهجها سلطات اإلحتالل اإلسرائيلي بالقدسو
فقد أصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة ،ومجلس األمن العديد من الق اررات التي تؤكد أن مدينة
القدس هي منطقة محتلة وال يمكن فرض السيادة اإلسرائيلية عليها ،وتؤكد على بطـالن اإلجـراءات
اإلدارية والتشريعية واألعمال التي قامـت بهـا سـلطات اإلحـتالل اإلسـرائيلي والتـي مـن شـأنها تغييـر
الوضع القانوني لمدينة القدس.

2

وعليهَّ ،
فإن تصـرفات سـلطات اإلحـتالل اإلسـرائيلي فـي القـدس يجـب أن تكـون مقيـدة فـي حـدود مـا
استقر عليه القانون الدولي وقواعد اإلحتالل العسـكري بالـذات ،وأن أي إجـراء مخـال
ال يرتــب أي أث ــر ق ــانوني وهــو تص ــرف باط ــل ومخــال

لتلـك القواعـد

للنظ ــام الق ــانوني الــذي اس ــتقر علي ــه وض ــع

القــدس فــي األمــم المتحــدة .فــاإلحتالل الحربــي ال يكســب الســلطة المحتلــة حــق السـيادة علــى اإلقلــيم
1
2

إسرائيل ،قانون أساسي القدس عاصمة إسرائيل لسنة 1980م (كتاب القوانين "سيفر هحوكيم" :عدد .69 ،)1985 ،244
أنظر ،ق ارر الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم ( )2253بتاريخ .1967/7/4

قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم ( )2254بتاريخ .1967/7/14
قرار مجلس األمن رقم ( )252بتاريخ .1968/5/21
قرار مجلس األمن رقم ( )250بتاريخ .1968/4/27
قرار مجلس األمن رقم ( )476بتاريخ .1980/6/30
قرار مجلس األمن رقم ( )478بتاريخ .1980/8/20
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المحتل ،والسلطة التي يمارسها هي سلطة فعليـة واقعيـة مـن أجـل حفـّ النظـام واألمـن العـام خـالل
مدة اإلحتالل ،وليست سلطة تستند إلى حق السيادة على اإلقليم.

3

على ضوء مـا سـبقُ ،يسـتنتج بـأن القـدس منطقـة محتلـة بموجـب القـانون الـدولي ،وال يوجـد أي سـند

قانوني لالدعاءات اإلسرائيلية بحقها في السيادة على مدينـة القـدس ،وعليـه يجـب أن تُحكـم العالقـة
م ــا ب ــين "إسـ ـرائيل" كق ــوة محتل ــة وب ــين الق ــدس وس ــكانها الفلس ــطينيين قواع ــد وأحك ــام الق ــانون ال ــدولي

اإلنساني وأهمها اتفاقية جنيف الرابعـة لحمايـة المـدنيين فـي زمـن الحـرب لعـام  ،1949إضـافة إلـى
أنظمة الهاي الملحقة باتفاقية الهاي لعام .1907
أمـا بخصـوص مـدى انطبـاق أحكــام اتفاقيـة جنيـف الرابعـة 4علــى اال ارضـي الفلسـطينية المحتلـة بمــا
فيهـ ــا القـ ــدسُ ،يشـ ــار إلـ ــى أنـ ــه وعلـ ــى الـ ــرغم مـ ــن قيـ ــام إسـ ـرائيل بـ ــالتوقيع علـ ــى هـ ــذه االتفاقيـ ــة فـ ــي

 ،1949/12/8والتصــديق عليهــا ف ــي  ،1952/1/6إال أنهــا مصــرة عل ــى عــدم انطباقهــا الق ــانوني
على األراضي المحتلة 5،حيث تدعي سلطات اإلحتالل اإلسرائيلي أن االتفاقيـة ال تطبـق إال حيـث

أُقصيت دولة شرعية ذات سيادة عن األرض المحتلة ،وأن هذا ليس حال المملكة األردنية بالضـفة
الغربية ،وال حال مصر في قطـاع غـزة ،بينمـا تعلـن سـلطات اإلحـتالل اإلسـرائيلي عـن نيتهـا العمـل
بموجب "أحكامها اإلنسانية" ،دون أن تكون ملزمة باحترامها.

6

ومن الجدير بالمالحظة قيام "إسرائيل" بالموافقـة علـى االلتـزام باتفاقيـة جنيـف الرابعـة بالمـادة ()35
من المنشور رقم ( )3الصادر في  ،1967/6/7غيـر أن القيـادة العسـكرية اإلسـرائيلية لـم تلبـث أن
أوقفــت سـريان ونفــاذ المــادة ( )35مــن المنشــور السـال

بعــد أربعــة أشــهر مــن إصــداره ،فقــد ُحـذفت

الم ـ ــادة ( )35م ـ ــن المنش ـ ــور رقـ ـ ــم ( )3بموج ـ ــب األم ـ ــر العسـ ـ ــكري رق ـ ــم ( )144الصـ ـ ـادر بتـ ـ ــاريخ
3

تنص المــادة " "43مــن الئحــة الهــاي الخاصــة بقواعــد الحــرب البريــة علــى أنــه" :إذا انتقلــت ســلطة القــوة الشــرعية بصــورة فعليــة إلــى يــد قــوة

اإلحــتالل ،يتعــين علــى هــذه األخي ـرة ،قــدر اإلمكــان ،تحقيــق األمــن والنظــام العــام وضــمانه ،مــع احت ـرام الق ـوانين الســارية فــي الــبالد ،إال فــي
حاالت الضرورة القصوى التي تحول دون ذلك".

4

تعتب ــر اتفاقي ــة جني ــف الرابع ــة أح ــد المعاه ــدات األرب ــع التفاقي ــات جني ــف ،وه ــي االتفاقي ــة الخاص ــة بحماي ــة األش ــخاص الم ــدنيين ف ــي وق ــت

الحرب ،اعتمدت في أغسطس  ،1949ويوجد حاليا  196دولة طرفا في اتفاقية جنيف الرابعة بما في ذلك المعاهدات الثالث األخرى.

5

أنج ــيال ج ــاف ،وه ــم م ــن الش ــرعية :تحلي ــل ق ــانوني إلبع ــاد إسـ ـرائيل الجم ــاعي للفلس ــطينيين ف ــي  17ك ــانون أول ( 1992رام هللا :الح ــق،

.22 ،)1993

6

األرض ــي الفلس ــطينية ،تقري ــر ص ــادر ع ــن مجل ــة
فيليتس ــيا النغ ــر ،تنفي ــذ اتفاقي ــة جني ــف الرابع ــة لض ــمان حماي ــة الش ــعب الفلس ــطيني ف ــي ا

الدراسات الفلسطينية (فلسطين :مجلة الدراسات الفلسطينية.3 ،)1993 ،
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 ،1967/10/11وبعد ذلك وفي سنة  1970حل محل المنشور رقم ( )3األمر العسـكري ()378
الــذي خ ــال م ــن أي إشــارة إل ــى معاه ــدة جني ــف .وقــد علل ــت "إس ـرائيل" قرارهــا ب ــ" :إن أحك ــام اتفاقي ــة
جنيف الرابعة ال تتمتع بالسمو واألفضلية على القانون اإلسرائيلي وتعليمات القيادة العسـكرية ،وإن
ما تضمنته المادة ( )35من اإلشارة التفاقية جنيف الرابعة جاء بطريق الخطأ لذا تم إلغاؤه".

7

ولكـ َّـن محاولــة "إس ـرائيل" التمييــز بــين التعليمــات اإلنســانية بالمعاهــدة وبــين تلــك غيــر اإلنســانية
يتنــاقض مــع جــوهر معاهــدة جنيــف وغاياتهــا ،فجميــع تعليمــات المعاهــدة لهــا طــابع إنســاني وعلــى
"إسرائيل" احترامها ،بك ِّل بنودها دون تحفّ.
كما ُيالحّ أن المجتمع الدولي دعا "إسرائيل" إلى تطبيق اتفاقية جنيف على األراضي المحتلة من

خ ــالل قـ ـ اررات مجل ــس األم ــن والجمعي ــة العامـ ـة لألم ــم المتح ــدة ،وأق ــدم قـ ـ اررات مجل ــس األم ــن به ــذا

الخصــوص ،القـرار رقــم ( )237لســنة  ،1967والــذي دعــا "إسـرائيل" إلــى أن تصــون ســالمة ســكان
األراضي المحتلة وحقوقهم ومصالحهم ،وفقاً التفاقية جنيف الرابعـة .وفـي  27أيلـول  1967أسـ
مجلس األمن في ق ارراه رقم ( ،)259للتأخير في تطبيق ق ارره الذي صدر في 1967/6/14م.
وفي  15كانون األول لسنة 1970م دعت الجمعية العامة "إسرائيل" إلى الوفاء بالتزاماتها بموجـب
اتفاقيــة جنيــف الرابعــة ،المتعلقــة بحمايــة المــدنيين زمــن الحــرب .وفــي  22آذار لســنة  1979صــدر
قـرار آخــر عــن مجلــس األمــن ،ذو شــأن كبيــر وهــو القـرار رقــم ( ،)466والــذي يؤكــد مـرة أخــرى أن
اتفاقيــة جني ــف الرابع ــة المتعلق ــة بحماي ــة األش ــخاص الم ــدنيين زم ــن الح ــرب ،تطب ـق عل ــى األ ارض ــي
الفلسطينية التي تحتلها "إسرائيل" منذ سنة  ،1967بما فيها القدس.

8

بناء على ما سبق ،يتضب بأن "إسرائيل" هي سلطة احتالل بحسب القانون الـدولي ،وبحسـب رؤيـة
المجتمع الدولي ،التي تمثلت بق اررات مجلس األمـن والجمعيـة العامـةو وبالتـالي فـإن القـانون الـدولي
اإلنساني وتحديداً اتفاقية جنيف الرابعة ،تنطبق على األراضي الفلسطينية المحتلة عام  1967بما
فيها القدس ،وعليهًّ ،
فإن نصوص اتفاقيات جنيف هي ملزمة إلسرائيل.

7
8

أنجيال جاف ،وهم من الشرعية.26 ،
فيليتسيا النغر ،تنفيذ اتفاقية جنيف الرابعة.99 ،

12

ثانياً :االنتهاكات الواقعة على الحقوق الدينية
تعتبر حرية ممارسة الشعائر الدينية حجر األساس ألي مجتمع ديمقراطي ومن الحريـات األساسـية
الت ــي يحميه ــا الق ــانون ال ــدولي اإلنس ــاني والق ــانون ال ــدولي لحق ـوق اإلنس ــان ،وتكتس ــب مدين ــة الق ــدس
أهميــة خاصــة فــي هــذه المســالة باعتبارهــا مهــد الــديانات الســماوية الــثالث ،اإلســالمية ،والمســيحية،
واليهوديــة ،وكونهــا مدينــة مقدســة للمــؤمنين مــن األديــان الثالثــة ،ال ـذين يســعون إلــى حريــة الوصــول
إلـى أمــاكن العبـادة الخاصــة بهــم فـي هــذه المدينــة لممارسـة شــعائرهم الدينيــة .ولكـن ،تعمــل ســلطات
االحـ ــتالل اإلس ـ ـرائيلي وبصـ ــورة ممنهجـ ــة علـ ــى االعتـ ــداء علـ ــى المقدسـ ــات ومنـ ــع قيـ ــام المسـ ــلمين
والمسيحيين من ممارسة شعائرهم الدينية بحرية ،من خالل اإلجراءات األمنية التي تتخذها سلطات
االحــتالل اإلس ـرائيلي لتقييــد حريــة وصــول ماليــين الحجــاج مــن المســلمين والمســيحيين مــن الضــفة
الغربيــة وقطــاع غـزة إلــى األمــاكن المقدســة بالقــدس ،وقــد لعــب جــدار الفصــل العنصــري دو اًر رئيســياً
في فصل األماكن المقدسة بالقدس عن الشعب الفلسطيني.

9

فف ــي الوق ــت ال ـذي تق ــوم في ــه س ــلطات االح ــتالل اإلس ـرائيلي بتقيي ــد دخ ــول المص ــلين وخاص ــة أبن ــاء
الضفة الغربية إلـى القـدس والوصـول إلـى أمـاكن العبـادة المسـيحية واإلسـالمية داخـل أسـوار القـدس
العتيق ــة باس ــتثناء فئ ــات عمري ــة ُمح ــددةو تس ــمب لمئ ــات م ــن اإلس ـرائيليين وغ ــالبيتهم م ــن الجماع ــات
اليهوديـة المتطرفــة ممارســة شـعائرهم الدينيــة عنــد حـائط البـراق دون أي قيــد أو شـر  ،وعــالوة علــى
ذل ــك تس ــمب له ــم بال ــدخول والتجـ ـوال ف ــي باح ــات المس ــجد األقص ــى ألداء طق ــوس وش ــعائر تس ــتفز
مشاعر المصلين المسلمين.

10

وفــي ســياق متصــل ،تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه كــان مــن أهــم توصــيات لجنــة الب ـراق المرســلة مــن قبــل
عص ــبة األم ــم ع ــام  ،1930عل ــى إث ــر ث ــورة الب ـراق لع ــام  :1929أن ملكي ــة الح ــائط الغرب ــي للح ــرم
القدسي تعود للمسلمين وحـدهم ولهـم الحـق وحـدهم فيـه ألنـه يؤلـ

جـزءاً ال يتجـ أز مـن سـاحة الحـرم

الشـريف التـي هـي مــن أمـالك الوقـ  ،وتعـود لهــم أيضـاً ملكيـة الرصـيف الكــائن أمـام الحـائط وأمــام
9

الجــدار الفاصــل بالضــفة الغربيــة وآثــاره اإلنســانية علــى التجمعــات الســكانية الفلســطينية( ،القــدس ،األمــم المتحــدة ،تقريــر رقــم ،)2007 ،7

.37

10

إسـ ـرائيل تنتهـ ــك حرمـ ــة المقدسـ ــات الدينيـ ــة فـ ــي مدينـ ــة القـ ــدس المحتلـ ــةhttps://cutt.us/Y0cSP :ـ (تـ ــم الـ ــدخول إلـ ــى الموقـ ــع بتـ ــاريخ

.)2021/6/1

13

المحلــة المعروف ــة بح ــارة المغارب ــة المقابل ــة للح ــائط ألن ذلــك الرص ــيف وق ـ .

11

وف ــي ش ــهر تش ـرين

األول م ــن الع ــام  2016ص ــوتت لجن ــة التـ ـراث الع ــالمي ف ــي منظم ــة األم ــم المتح ــدة للتربي ــة والعل ــم
والثقاف ــة "اليونس ــكو" لص ــالب مش ــروع قـ ـرار "البل ــدة القديم ــة ف ــي الق ــدس وأسـ ـوارها" ،وال ــذي يؤك ــد أن
المســجد األقصــى ،بمــا فيــه الحــائط الغربــي ،ت ـراث إســالمي خــاص ،وقــد أيــد المجلــس رفــض لجنــة
التراث العالمي التعاطي مع محاولة إسرائيل إدخال مصطلب "جبل الهيكل".

12

وفي إطار الحديث حول االعتداءات الواقعة على المسجد األقصـى المبـارك بصـورة ُمفصـلة ،فعلـى
م ــدار العش ـرة س ــنوات األخي ـرة ،ص ــعدت س ــلطات االح ــالل اإلس ـرائيلي م ــن انتهاكاته ــا الواقع ــة عل ــى

المســجد األقصــى بشــكل ُممــنهج علــى مســتوى الحكومــة اإلسـرائيلية والجماعــات اليهوديــة المتطرفــة،
وذل ــك م ــن خ ــالل ال ــدعوات الصـ ـريحة خ ــالل جلس ــات الكنيس ــت وجلس ــات خاص ــة بتقس ــيم المس ــجد
األقصى بين المسلمين واليهود ،على غرار الحرم اإلبراهيمـي فـي الخليـل ،إضـافة إلـى الكشـ

عـن

مخطط ــات لتقس ــيمه وبن ــاء الهيك ــل المزع ــوم ف ــي أج ـزاء من ــه .وق ــد ت ـزامن ه ــذا التص ــعيد م ــن ازدي ــاد
اقت ارحــات الق ـوانين وعقــد الجلســات المتكــررة فــي الكنيســت اإلس ـرائيلي لتبن ـي المقترحــات الراميــة إلــى
فرض مخطط التقسيم الزماني والمكاني بين المسلمين واليهود ،وقد تم تبنـي مخطـط كامـل يتضـمن
لوائب وآليات عمل وخرائط لتحقيق أهداف هذا المخطط.

13

وقد تمثلت هذه االنتهاكات باالقتحامات المتكـررة للمسـجد األقصـى مـن قبـل أعـداد كبيـرة مـن وزراء
ف ــي حكوم ــة االح ــتالل ،ون ـواب كنيس ــت ،ومس ـؤولين إس ـرائيليين ،وض ــبا م ــن المخ ــابرات والجن ــود،
والمســتوطنين والجماعــات اليهوديــة ومــا ُيعــرف بـ ـ "منظمــات الهيكــل" المزعــوم ،وذلــك حســب رصــد
وتوثيــق دائ ـرة األوقــاف اإلســالمية بالقــدس .وتشــتد وتي ـرة هــذه االقتحامــات بأعــداد كبي ـرة خــالل أيــام

11

مركز المعلومات الوطني الفلسطيني "وفا ،ثورة الب ارق( ،https://cutt.us/viB2r :تم الدخول إلى الموقع بتاريخ .)2021/6/1

12

موق ـ ــع الجزيـ ـ ـرة ،قـ ـ ـرار جدي ـ ــد لليونسـ ـ ــكو :األقصـ ـ ــى تـ ـ ـراث إسـ ـ ــالمي( ،https://cutt.us/FjJHn ،تـ ـ ــم الـ ـ ـدخول إلـ ـ ــى الموقـ ـ ــع بتـ ـ ــاريخ

.)2021/7/15
13

تعريف مشروع التقســيم الزمــاني والمكــاني :ينقســم هــذا المشــروع إلــى مــرحلتين أساســيتين تتمثــل األولــى فــي التقســيم الزمــاني والتــي تقضــي

باقتسام ساعات وأيام األسبوع والسنة بــين اليهــود والمســلمين ،فيكــون لليهــود أيــام خاصــة لهــم وحــدهم داخــل األقصــى خــالل أعيــادهم ،ويكــون

لهم أوقــات طـوال أيــام األســبوع خاصــة بهــم ،كــان أبرزهــا كــل يــوم صــباحا مــن الســاعة  7:30حتــى  ،11:00وفــي فتـرة الظهيـرة مــن الســاعة
 1:30حتى  ،02:30أما المرحلة الثانية ،التقسيم المكاني وتهدف هذه الخطوة القتطاع مســاحات خاصــة بــاليهود داخــل المســجد األقصــى.
دنيا الوطن ،ادعيس :اكثر من 254اعتداء واقتحاما للمسجد األقصى ودور العبادة خالل شهر آب:
( ،https://cutt.us/ohqYLتم الدخول إلى الموقع بتاريخ .)2021/6/5

14

المناسبات واألعياد الدينية لليهود ،مثل" :عيد الغفـران" ،وذكـرى مـا يسـمى بخـراب الهيكـلي ،وبعيـد
الفصــبي ،ومــا ُيســمى ب "ذكــرى االســتقالل" .وتــتم هــذه االقتحامــات عــادةً مــن بــاب المغاربــة الــذي
اسـتولت ســلطات االحـتالل علــى مفاتيحــه عقـب احــتالل شـرقي القــدس ،والتــي تقـوم باإلشـراف علــى

برن ــامج ه ــذه االقتحام ــات ،الت ــي ترفض ــها دائ ــرة األوق ــاف اإلس ــالمية ،ويتص ــدى له ــا المرابط ــون ف ــي
المسجد االقصى.

14

ويأتي هذا التصعيد في وقـت يشـهد فيـه المسـجد األقصـى حـاالت حصـار وتضـييق علـى المصـلين
حيث بات االحتالل يضيق على دخول المصلين إليـه ،إضـافة إلـى شـن حمـالت اعتـداء ومالحقـة،
حملــة تحقيقــات واعتقــاالت وإبعــاد طالــت المئــات مــن أهــل القــدس والــداخل الفلســطيني 15،وفــي هــذا
اإلطار البد من تسليط الضوء على األساليب التي تسـتخدمها سـلطات االحـتالل إلبعـاد المقدسـيين
عن المسجد االقصى ومنعهم من أداء الصلوات فيه ،حيث تتمثـل هـذه االسـاليب ب :أوالً ،األوامـر
العسكرية ،والتي تصدر عن قائد المنطقة الوسـطى فـي "الجـيإل اإلسـرائيلي" وتكـون بحـق أشـخاص
فلســطينيين محــددين ممــن يكــون لهــم دور مــؤثر فــي مدينــة القــدس .ثاني ـاً :قـ اررات ضــابط التحقيــق،
والتي تصدر عن الضابط المسؤول عن قسـم التحقيـق فـي الشـرطة بحـق الشـخص الموقـوف لحظـة
اإلفراج عنه ،وتكون لمدة  15يوماً وبشر موافقة الشخص المبعد على هذا الشر  .ثالثاً :القـ اررات
القضائية ،إذا رفض الموقوف التوقيع على قرار اإلبعاد الصادر عن ضـابط التحقيـق ،أو فـي حـال
أراد ض ــابط التحقي ــق إبع ــاده عـ ــن المس ــجد األقص ــى أكث ــر مـ ــن  15ي ــومُ ،يع ــرض الموق ــوف علـ ــى

المحكمــة مــن أجــل فــرض ق ـرار اإلبعــاد .رابع ـاً :الق ـ اررات الصــادرة عــن قائــد الشــرطة ،إذ يقــوم قائــد
الشرطة بإصدار أعـداد كبيـرة مـن هـذا النـوع مـن األوامـر وبشـكل خـاص ضـد األشـخاص الناشـطين
الــذين يتواجــدون بشــكل يــومي فــي المســجد االقصــى .خامس ـاً :القائمــة الســوداء ،وهــي قائمــة س ـرية

14

تقري ــر إحص ــائي ح ــول االنتهاك ــات اإلسـ ـرائيلية ف ــي مدين ــة الق ــدس خ ــالل ع ــام ( ،https://cutt.us/gFJFw :2013ت ــم ال ــدخول إل ــى

الموقع بتاريخ .)2021/6/5

15

مؤسسة األقصى ،األقصى يمــر بمرحلــة مفصــلية تســتدعي األمــة التحــرك العاجــل إلنقــاذه( ،https://cutt.us/CNtjs ،تــم الــدخول إلــى

الموقع بتاريخ .)2021/6/5

15

تصدرها شرطة االحتالل وتمنع بموجبها األشخاص من الدخول إلى األقصى ،وتجدر اإلشـارة إلـى
أن الشرطة تنكر وجودها كونها غير قانونية بأي شكل من األشكال.

16

وفي إطار الحديث عـن االنتهاكـات الواقعـة علـى المسـجد األقصـى ،ال بـد مـن تسـليط الضـوء علـى
واقعة "البوابات اإللكترونية "بالعام  ،2017حيث تم إغالق المسجد األقصى ومنع اآلذان فيه لمـدة
يــومين كــاملين فــي شــهر تمــوز مــن العــام  ،2017باإلضــافة إلــى محاولــة فــرض إج ـراءات تفتــيإل
للداخلين إليه ،من خالل وضع ما يعرف "بالبوابات االلكترونية" على أبوابه 17،وذلك عقب اشـتباك
مسلب جرى في صباح يوم الجمعة  ،2017/7/14بين ثالثة شبان فلسطينيين من مدينة أم الفحـم
بالـداخل الفلسـطيني وأفـراد شــرطة االحـتالل عنـد أحــد أبـواب األقصـى ،وامتـد الــى سـطب مسـجد قبــة
الصخرة ،وكانت نتيجة االشتباك استشهاد الشبان الثالثة ومقتل اثنين مـن أفـراد الشـرطة .علـى إثـر
ذلك قامت قوات االحتالل باعتقال كافة موظفي دائرة األوقاف اإلسالمية الـذين تواجـدوا باألقصـى،
ثــم أخلــت المســجد األقصــى بأكملــه ومنعــت الــدخول إليــه لمــدة يــومين ،وخــالل ذلــك قامــت بتفتــيإل
األقصى بالكامل.
وفي السادس عشر من تموز ،قررت حكومـة االحـتالل فـتب المسـجد األقصـى بشـر وضـع بوابـات
إلكترونية على مداخله إلجراء تفتـيإل للوافـدين إليـهو إال أن نصـب البوابـات قوبـل بـالرفض مـن قبـل
المرجعيــات الدينيــة والفلســطينيين ،الــذين رفض ـوا دخــول المســجد األقصــى عبــر هــذه البوابــات ،ممــا
أدى إل ــى إقام ــة الص ــلوات عل ــى أب ـواب المس ــجد ،وتنظ ــيم اعتص ــامات يومي ــة عل ــى أب ـواب األس ــبا
والمجلس .قد حاولت حكومة االحتالل تبديل البوابات االلكترونيـة بنظـام "الكـاميرات الذكيـة" وبـدأت
بوض ــع الجس ــور عل ــى األبـ ـواب وممـ ـرات حديدي ــة ،اال أن ذل ــك قوب ــل ب ــالرفض الفلس ــطيني أيضـ ـاً،
وتواصــلت حملــة الربــا خــارج األقصــى لمــدة  13يومـاً ،حتــى أزال االحــتالل كافــة اإلجـراءات التــي
اتخذت.

16

18

المرص ـ ــد األورومتوسـ ـ ــطي لحق ـ ــوق اإلنسـ ـ ــان ،الفلس ـ ــطينيون فـ ـ ــي الق ـ ــدس ..ضـ ـ ــحايا هيمن ـ ــة االحـ ـ ــتالل،https://cutt.us/zumUU ،

.2021/6/10

17

مرك ـ ــز معلوم ـ ــات وادي الحل ـ ــوة -س ـ ــلوان ،انتهاك ـ ــات خطي ـ ـرة ف ـ ــي األقص ـ ــى 20 ...ش ـ ــهيدا ف ـ ــي الق ـ ــدس ..ومئ ـ ــات االعتق ـ ــاالت ،2017

( ،https://cutt.us/EOMHmتم الدخول إلى الموقع بتاريخ.)2021/6/15 :

18

المرجع السابق.

16

وقد كان من أبرز االنتهاكـات بحـق المسـجد األقصـى المبـارك خـالل العـام  2020إصـدار محكمـة
االحتالل بتاريخ  2020/07/13قـ ار اًر يقضـي بـإغالق مصـلى بـاب الرحمـة 19،وقـد تجـاوزت أعـداد
الممنـوعين مـن دخــول األقصـى فـي هــذه الفتـرة وعلـى إثــر األحـداث المترتبـة علــى ذلـك ،مـا ُيقــارب:
 150مرابطاً وحارساً.

20

ومن جهة أخرى ،بلغ عدد المستوطنين المقتحمين للمسجد األقصى ،وحـاالت اإلبعـاد عـن المسـجد
األقصى والبلدة القديمة،

السنة

21

خالل الفترة الواقعة ضمن النطاق الزماني للتقرير ،ما يلي:

عدددد المسددتوطنين عدددد المبعدددين مددن عدددد المبعدددين مددن عدددددددد المبعدددددددين
المقتحمددددددددددددددددددددددين مددددددووفي األوقددددددا
للمس د األقصى

2019

22

حت ـ ـ ـ ـ ــى النصـ ـ ـ ـ ـ ـ

29,610
6,701

23

المددددددددددددددددددددددددد دواطنين عدددددددددددن البلددددددددددددة

عدددددددددددن المسددددددددد د د المقدسدددددديين عدددددددن القديمة
األقصى

المس د األقصى

60

355

44

7

206

24

24

األول من 2020
19

وكالــة معــا ،محكمــة االحــتالل تصــدر ق ـ ار ار بــإغالق مصــلى بــاب الرحمــة فــي األقصــى( ،https://cutt.us/1HiBM ،تــم الــدخول إلــى

الموقع بتاريخ.)2021/6/15 :

20

الجزي ـرة ،منــذ إعــادة فتحــه ..إبعــادات بالجملــة عــن المســجد األقصــى( ،https://cutt.us/RR1MM ،تــم الــدخول إلــى الموقــع بتــاريخ:

.)2021/6/15

21
22

تتراوح مدة حاالت اإلبعاد بين أسبوع –  6شهور.
أعداد المبعدين عن المسجد األقصــى المبــارك والبلــدة القديمــة والقــدس خــالل عــام  2019واردة بتقريــر صــدر عــن مركــز معلومــات وادي

حل ـ ــوة ف ـ ــي الق ـ ــدس بعنـ ـ ـوان "االنتهاك ـ ــات الت ـ ــي اقترفته ـ ــا س ـ ــلطات االح ـ ــتالل اإلسـ ـ ـرائيلي بح ـ ــق المقدس ـ ــيين خ ـ ــالل الع ـ ــام  ،" 2019ارج ـ ــع:
( ،https://cutt.us/JtFTYتم الدخول إلى الموقع بتاريخ.)2021/6/15 :

23

أعداد المستوطنين المقتحمين للمسجد األقصى المبارك ،وعدد الموظفين والحراس المبعدين عنه خــالل عــام  2019والنصـ

األول مــن

عام  ،2020تم الحصول على هذه األرقام من األوقاف اإلسالمية – القدس – دائرة اإلعالم.

24

أعــداد المبعــدين عــن المســجد األقصــى المبــارك والبلــدة القديمــة والقــدس خــالل النصـ

مركـ ــز معلومـ ــات وادي حلـ ــوة بعنـ ـوان" :النصـ ـ

األول مــن عــام  2020واردة بتقريــر صــادر عــن

األول مـ ــن  ...2020انتهاكـ ــات وتصـ ــعيد فـ ــي مدينـ ــة القـ ــدس فـ ــي ظـ ــل الكورونـ ــا" ،ارجـ ــع:

( ،https://cutt.us/aepwRتم الدخول إلى الموقع بتاريخ.)2021/6/15 :

17

وخـالل النصـ

األول مـن العـام  2021صـدر مـا ُيقـارب 257 :قـرار إبعـاد عـن المسـجد األقصــى

ما بين مواطنين وموظفين بالمسجد االقصـى .وخـالل هـذه الفتـرة اقتحمـت سـلطات االحـتالل خـالل
شهري أيار وحزيران المسجد األقصى  7مراتو ففي شهر أيار توالت االقتحامات لألقصى خاصة
مع صالتي العشاء والتراويب ،أو بعد صالة الفجر ،واعتدت القوات على المصلين "بالقنابل الغازية
والصوتية واألعيرة المطاطية والضرب باله اروات والدفع" ،وأخلته من معظـم المصـلين فـي عـدة أيـام
بــالقوة ،وســجلت مئــات اإلصــابات بينهــا إصــابات خطي ـرة ،وســجلت عــدة حــاالت إصــابات مباش ـرة
بالعيون ،أو إصابات بالرأس والوجه.
وفــي انتهــاك غيــر مســبوق قامــت قـوات االحــتالل بدايــة شــهر رمضــان "شــهر نيســان" باقتحــام مــآذن
المس ــجد األقص ــى "األس ــبا  ،السلس ــلة ،الغوانم ــة ،والمغارب ــة" ،ب ــالقوة ،وقطع ــت أس ــالك الس ــماعات
الرئيســية ،تزامنــا مــع صــالتي العشــاء والت ـراويب ،لتــأمين احتفــاالت المســتوطنين فــي ســاحة الب ـراق،
ورِّف َع اآلذان وأقيمت صالة العشاء والتراويب بواسطة السماعات الداخلية لألقصى فقط.
ُ

25

أمـ ــا علـ ــى صـ ــعيد ممارسـ ــات سـ ــلطات االحـ ــتالل بانتهـ ــاك الحـ ــق بممارسـ ــة الشـ ــعائر الدينيـ ــة لـ ــدى
المســيحيين ،فكمــا أســلفنا ســابقاً ،تمنــع ســلطات االحــتالل اإلس ـرائيلي المســيحيين مــن الوصــول إلــى
مدينــة القــدس لممارســة شــعائرهم الدينيــة إال مــن يقــوم بالحصــول علــى تص ـريب للــدخول إلــى مدينــة
القدس خالل فترة أعيـاد المـيالد والفصـب ،إال أنـه وعلـى الـرغم مـن الحصـول علـى التصـاريب تعمـل
س ــلطات االحـ ــتالل اإلسـ ـرائيلي ف ــي فتـ ـرة األعيـ ــاد المس ــيحية علـ ــى تضـ ــييق الخن ــاق علـ ــى ال ازئـ ـرين
المسيحيين من خالل الحواجز العسكرية التي يقيمها في المداخل الرئيسية والفرعية لمدينـة القـدس،
مما يضطر العديد منهم إلى ممارسة شعائرهم الدينية في الكنائس القريبة من أماكن سكنهم.

25

مركــز معلومــات وادي حلــوة ،النص ـ

األول مــن  ...2021هب ـات فلســطينية للــدفاع عــن القــدس ...مئــات االعتقــاالت وق ـ اررات اإلبعــاد

وهدم متواصل( ،https://cutt.ly/UmxCoC8 ،تم الدخول إلى الموقع بتاريخ.)2021/6/15 :

26

26

الجدار الفاصل بالضفة الغربية وآثاره اإلنسانية على التجمعات السكانية الفلسطينية ،مرجع سابق.38 ،

18

ومــن جهــة أخــرى يقــوم أفـراد الشــرطة اإلسـرائيلية والمســتوطنون اليهــود باالعتــداء علــى رجــال الــدين
والمصــلين المس ــيحيين بالض ــرب واإلهانــة والش ــتم ف ــي طرقــات الق ــدس وف ــي الكنــائس ،وتتك ــرر ه ــذه
االنتهاكات في العديد من األعياد المسيحية وخاصة ،أثناء احتفال السـريان بعيـد الفصـب ،واألقبـا
بأعيادهم.
كمــا تحصــل اشــتباكات بــين المســيحيين الفلســطينيين وشــرطة االحــتالل فــي محــيط كنيســة القيامــة
أثنـ ــاء االحتفـ ــال ب "سـ ــبت النـ ــور" بسـ ــبب قيـ ــام سـ ــلطات االحـ ــتالل اإلس ـ ـرائيلي بمنـ ــع الفلسـ ــطينيين
المسيحيين مـن الـدخول إلـى الكنيسـة والسـماح بـدخول السـياح األجانـب فقـط 27.وقـد كـان آخـر هـذه
االنتهاكــات قيــام شــرطة االحــتالل باالعتــداء علــى العشـرات مــن المســيحيين الفلســطينيين المحتفلــين
بس ــبت النـ ــور ف ــي شـ ــهر أي ــار مـ ــن الع ــام  ،2021حيـ ــث قامـ ـت شـ ــرطة االح ــتالل بإعاقـ ــة وصـ ــول
المســيحيين المحتفلــين بســبت النــور لكنيســة القيامـة ألداء شــعائرهم الدينيــة مــن خــالل نصــب العديــد
مـن الحـواجز فــي محـيط مدينــة القـدس وداخــل أزقـة البلــدة القديمـة ،كمــا اعتـدت علــى المحتفلـين بمــا
فيهم عدد من الرهبان بالضرب ،وقامت باعتقال عدد منهم.

28

إن اســتمرار ممارس ــات ســلطات االح ــتالل اإلس ـرائيلي بانتهــاك حرم ــة المقدس ــات الدينيــة ف ــي مدين ــة
القـدس ،واالعتـداء علـى المصـلين وقيامهــا بانتهـاك حريـة العبـادة ومنــع المصـلين مـن الوصـول إلــى
األمــاكن المقدســة وأداء الصــالة فيهــا ،يشــكل انتهاكـاً صــارخاً لحريــة العبــادة وحــق ممارســة الشــعائر
الدينية التي كفلتها الشـرائع والمواثيـق الدوليـة ،إذ تتعـارض هـذه الممارسـات مـع أحكـام المـادة ()27
من اتفاقية جنيـف ال اربعـة والتـي ُتلـزم الدولـة المحتلـة بتكفـل عـدم المسـاس بـالحق بممارسـة الشـعائر
الدينيــة لألشــخاص ال ـواقعين تحــت االحــتالل،

29

وهــو مــا ينطبــق علــى مدينــة القــدس والفلســطينيين

فيهــا ،كمــا أن مثــل هــذه الممارســات تتعــارض مــع أحكــام المــادة ( )53مــن بروتوكــول جنيــف األول
لس ــنة  ،1977الت ــي حظ ــرت األعم ــال العدائي ــة الموجه ــة ض ــد أم ــاكن العب ــادة الت ــي تش ــكل التـ ـراث
27
28

محسن صالب ،معاناة القدس والمقدسات تحت االحتالل اإلسرائيلي (بيروت :مركز الزيتونة للدراسات.117 ،)2011 ،
وكالــة األنبــاء الفلســطينية "وفــا" ،االحــتالل يواصــل انتهاكاتــه :االعتــداء علــى المســيحيين المحتفلــين بســبت النــور بالقــدس واصــابات خــالل

قمع مسيرة كفر قدوم( ،https://cutt.us/PWQVi ،تم الدخول إلى الموقع بتاريخ.)2021/6/15 :
29

اتفاقية جنيف الرابعة ،لسنة  1949المادة (" :)27لألشخاص المحميين فــي جميــع األحـوال حــق االحتـرام ألشخاصــهم وشـرفهم وحقـوقهم

العائليــة وعقائــدهم الدينيــة وعــاداتهم وتقاليــدهم .ويجــب معــاملتهم فــي جميــع األوقــات معاملــة إنســانية ،وحمــايتهم بشــكل خــاص ضــد جميــع
أعمال العن

أو التهديد ،وضد السباب وفضول الجماهير".

19

الثق ــافي والروح ــي للش ــعوب،

30

وق ــد اعتب ــرت الم ــادة ( )8فقــرة (ب) م ــن النظ ــام األساس ــي للمحكم ــة

الجنائية الدولية لسنة  1998تعمد توجيـه هجمـات ضـد المبـاني المخصصـة لألغـراض الدينيـة مـن
قبيل جرائم الحرب.

31

هذا إضافة إلـى مخالفـة هـذه الممارسـات ألحكـام اإلعـالن العـالمي لحقـوق اإلنسـان وال سـيما المـادة
( )18التي نادت بضرورة احترام حرية الدين والعقيدة لكل إنسان وحقـة فـي ممارسـة شـعائره الدينيـة
بحرية.

32

كم ــا نص ــت اتفاقي ــة اله ــاي للع ــام  1954بش ــأن حماي ــة الممتلك ــات الثقافي ــة عل ــى "حظ ــر المس ــاس
اء فــي أ ارضــيها أو فــي أ ارضــي األط ـراف السياســية المتعاقــدة األخــرى ،كمــا
بالممتلكــات الثقافيــة س ـو ً
طالب ــت باالمتن ــاع ع ــن اس ــتعمال ه ــذه الممتلك ــات أو الوس ــائل المخصص ــة لحمايته ــا ،أو األم ــاكن
المجــاورة لهــا مباشـرة ألغـراض قــد تعرضــها للتــدمير أو التلـ  .وقــد اســتقر الفقــه الــدولي علــى إدانـة
انتهــاك حرمــة دور العبــادة ،أو التعــرض لهــا بالتــدمير أو الســلب أو اإلغــالق أو أي تصــرف ُيضــر
به ــذه األم ــاكن خ ــالل فت ـرة االح ــتالل .وإن م ــن واج ــب س ــلطات االح ــتالل احت ـرام الحق ــوق العقائدي ــة
الدينية للمدنيين من سكان األراضي المحتلة ،وكذلك عدم التعرض ألماكن العبادة –بصـفة عامـة–
وبالتدمير أو السلب أو النهب ،وتعطيل ممارسة الشعائر وطقوس العبادة.

33

بالمحصــلة ،فــإن مــا ترتكبــه ســلطات االحــتالل مــن اعتــداءات مختلفــة تطــال المقدســات الدينيــة فــي
مدينة القدس ،وما يتبعها من اعتداءات متكررة على الفلسـطينيين (المسـلمين والمسـيحيين) وخاصـة

30
31

أنظر ،بروتوكول جنيف األول لسنة  ،1977المادة (.)53
نظام رومــا األساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليـة ،لســنة  ،1998المــادة ( /2 /8ب .2 " :)9 /لغــرض هــذا النظــام األساســي تعنــي "جـرائم

الحرب" :ب) االنتهاكات الخطيـرة األخــرى للقـوانين واألعـراف الســارية علــى المنازعــات الدوليـة المســلحة فــي النطــاق الثابــت للقــانون الــدولي،
أي فع ــل م ــن األفع ــال التالي ــة .9 :تعم ــد توجي ــه هجم ــات ض ــد المب ــاني المخصص ــة لألغ ـراض الديني ــة أو التعليمي ــة أو الفني ــة أو العلمي ــة أو

الخيرية ،واآلثار التاريخية ،والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى شريطة أال تكون أهدافاً عسكرية".
 32اإلعــالن العــالمي لحقـوق اإلنســان ،لســنة  1948المــادة (" :)18لكــل شــخص حــق فــي حريــة الفكــر والوجــدان والــدين ،ويشــمل هــذا الحــق
حريتــه فــي تغييــر دينــه أو معتقــده ،وحريتــه فــي إظهــار دينــه أو معتقــده بالتعبــد وإقامــة الشــعائر والممارســة والتعلــيم ،بمفــرده أو مــع جماعــة،
وأمام المأل أو على حده".

33

أحم ـ ـ ــد بـ ـ ـ ـراك" .جريمـ ـ ـ ــة انته ـ ـ ــاك حرم ـ ـ ــة المسـ ـ ـ ــجد األقص ـ ـ ــى ومحيط ـ ـ ــه مـ ـ ـ ــن منظ ـ ـ ــور الق ـ ـ ــانون الجنـ ـ ـ ــائي ال ـ ـ ــدولي" ،منش ـ ـ ــور علـ ـ ـ ــى:

( ،https://cutt.ly/kmhZdfiتم الدخول إلى الموقع بتاريخ .)2021/6/28
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المتمثلـة بتعطيــل ممارســة شــعائرهم الدينيــة ،تُشــكل جـرائم ُيعاقــب عليهــا القــانون الــدولي
االنتهاكــات ُ

اإلنساني.

ثالثاً :االنتهاكات الواقعة على الحقوق التعليمية
قبــل البــدء بالحــديث عــن االنتهاك ــات الواقعــة علــى الحقــوق التعليميــة ف ــي مدينــة القــدس ال بــد م ــن
اإلشارة بداي ًة إلى الخصوصية الفريدة وال ُمعقدة لواقع القطاع التعليمي في مدينة القـدس والـذي تعـدد
فيــه المرجعيــات المش ـرفة علــى التعلــيم ،والتــي تتمثــل بمــا يلــي .1 :مــدارس األوقــاف :وهــي مــدارس
مديريــة التربي ــة والتعل ــيم ف ــي القــدس ،وتعم ــل ض ــمن إط ــار و ازرة التربيــة والتعل ــيم الع ــالي الفلس ــطينية
وتلت ــزم بالمنهـ ــاج الفلس ــطيني .المـ ــدارس الخاص ــة :وهـ ــي الم ــدارس التابعـ ــة للكن ــائس أو الجمعيـ ــات
الخيريـة أو مـدارس أهليــة وخاصـة تابعـة ألفـراد ،وتلتـزم هـذه المــدارس بـالبرامج التعليميـة الفلســطينية
والمنه ــاج الفلس ــطيني رغ ــم أن غالبيته ــا يعم ــل تح ــت ض ــغوطات اسـ ـرائيلية بس ــبب حص ــولها عل ــى
مخصصات اسرائيلية شهرية .3 .مدارس المعارف والبلدية :وهي المـدارس التـي تـدار بشـكل كامـل
ومباش ــر م ــن دائـ ـرة المع ــارف االسـ ـرائيلية وبلدي ــة االح ــتالل وتخض ــع لتطبي ــق المن ــاهج الفلس ــطينية
المحرفــة وج ــزء منه ــا يطب ــق فيه ــا المن ــاهج االس ـرائيلية .4 .م ــدارس ش ــبه مع ــارف (مق ــاوالت) :وه ــي
مـدارس مرخصــة أي معتــرف بهـا ولكــن غيــر رسـمية ،ويطلــق عليهــا ايضـا اســم "مــدارس المقــاوالت"
ألن إدارتها تتعاون مع و ازرة المعارف االسرائيلية وتلتزم بتعليماتها بشكل كاملُ ،مقابل فتب صفوف
فــي مبــان ســكنية ،ومقابــل مخصصــات تتقاضــاها مــن بلديــة االحــتالل .5 .مــدارس الوكالــة :وهــي
الم ــدارس الت ــي تعم ــل تح ــت إدارة وكال ــة غ ــوث وتش ـغيل الالجئ ــين التابع ــة لمنظم ــة االم ــم المتح ــدة،
وتلتزم بالنظام التعليمي الفلسطيني والمنهاج الفلسطيني.

34

بشــكل ع ــام يع ــاني قط ــاع التعل ــيم ف ــي مدين ــة القــدس م ــن تهم ــيإل وإهم ــال متعم ــد م ــن قب ــل س ــلطات
الملزمــة بموجــب القــانون الــدولي بتــوفير التعلــيم للم ـواطنين الخاضــعين تحــت
االحــتالل اإلس ـرائيلي ُ
احتاللها .فلطالما عمدت سلطات االحتالل اإلسرائيلي إلى تهويد المجتمع المقدسـي وتهويـد ذاكرتـه

34

دائرة شؤون القدس ،تقرير القدس جدول وإحصائيات.11 ،
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الوطنية ،باستهداف قطاع التعليم من خالل تواصل عمليات التهويد واألسرلة للمناهج التعليمية في
القــدس ،فقــد عملــت ســلطات االحــتالل اإلس ـرائيلي علــى فــرض المنــاهج التعليميــة اإلس ـرائيلية علــى
المــدارس من ــذ ع ــام  1968بهــدف تش ــويه الحق ـائق التاريخيــة والثقافي ـة ف ــي م ـواد الت ــاريخ والجغرافي ــا
وغيرهــا ،بهــدف غ ــرس مفــاهيم جدي ــدة تُعبــر ع ــن فلســفتها التربوي ــة التــي تك ــرس الفكــر الص ــهيوني،
تُزعــزع الهويــة واالنتمــاء الــوطني لــدى األطفــال ولكــن رفــض المقدســيين الواســع هــو مــا أفشــل هــذا
المخطط في ذلك الحين.

35

ويمكن تلخيص أهم أوجه االنتهاكات الواقعة على العملية التعليمية في مدينة القدس بما يلي:
ُ
" .1أسرلة" التعليم في القدس:
تسعى سلطات االحتالل اإلسرائيلي بشكل دائم إلى محاولة طمس الهوية الفلسطينية وتهويد مدينـة
الق ــدس بمختلـ ـ

الوسـ ـائل والط ــرق ،والت ــي م ــن بينه ــا أسـ ـرلة المن ــاهج التعليمي ــة ،حي ــث خصص ــت

حكومة االحتالل اإلسرائيلي بالعام  2018مبلغ  2مليار شيكل ليتم صرفها على مدار  5سـنوات،
لتعزيــز ســيادتها فــي ش ـرقي مدينــة القــدس ،وسيخصــص الجــزء االكبــر منهــا ألس ـرلة جهــاز التعلــيم
ومناهج التعليم الفلسطينية من خالل العمل ضمن خطة ترمي إلى حث المـدارس الفلسـطينية علـى
االنتقــال مــن منهــاج التعلــيم الفلســطيني إلــى المنهــاج اإلس ـرائيلي ،خاصــة وأن معظــم الطــالب فــي
القـ ــدس يدرسـ ــون ضـ ــمن المنهـ ــاج الفلسـ ــطيني ويتقـ ــدمون المتحـ ــان الثانويـ ــة العامـ ــة وفـ ــق المنهـ ــاج
الفلسطيني .وعلى إثر البدء بتطبيق هذه الخطة ،فقد اتجهت عـدة مـدارس فـي مدينـة القـدس خـالل
طالبهــا إلــى امتحــان "البيجــروت"
الســنوات األخيـرة لتــدريس المنهــاج اإلسـرائيلي بشــكل كامــل ليتقــدم ُ
اإلسـ ـرائيلي 36،حيـ ــث خصصـ ــت حكومـ ــة االحـ ــتالل مـ ــا ُيقـ ــارب مبلـ ــغ  68.7مليـ ــون شـ ــيكل لـ ــدعم
المدارس التي تـدرس المنهـاج اإلسـرائيلي ،وكـذلك خصصـت  57.4مليـون شـيكل لتطـوير وصـيانة
المـ ــدارس التـ ــي اختـ ــارت المنهـ ــاج اإلسـ ـرائيلي ،وكـ ــذلك  67مليـ ــون شـ ــيكل السـ ــتئجار مبـ ــاني لهـ ــذه
35
36

المرجع السابق.11 ،

م ــع بداي ــة الع ــام الد ارس ــي  ،2018/2017أعلن ــت بلدي ــة االح ــتالل ف ــي الق ــدس أن ع ــدد الط ــالب الفلس ــطينيين ال ــذين يدرس ــون المنه ــاج

اإلسرائيلي وصل حد ما يُقــارب  5800طالــب ،يتوزعــون علــى 12 :مدرســة ،وهــو ارتفــاع بنســبة ( )%14عــن العــام الــذي ســبقه ،وقــد بلغــت
النســبة خــالل العــام  8300 :2020 – 2019طالــب ،يتوزعــون علــى 50 :مدرســة ( 12مدرســة تأخــذ بنظــام البيجــروت بشــكل كلــي38 ،
مدرسة تأخذ بالنظام بشكل جزئي).
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المدارس و 15مليون لتدريس اللغة العبرية .كما ركزت حكومة االحتالل علـى بنـاء مـدارس جديـدة
تُخصـص فقــط لتــدريس المنهــاج اإلسـرائيلي ،مســتغلة الــنقص فــي الغـرف الصــفية والحاجــة لمــدارس
جديدة الستيعاب الزيادة السكانية للفلسطينيين في مدينة القدس.

37

ومـن األســاليب التــي تتبعهــا ســلطات االحــتالل ألسـرلة التعلــيم العمــل علــى تغييــر المنــاهج الد ارســية
المعتم ــدة ،قيامه ــا وتحدي ــداً بع ــد الع ــام  2015ب ــإلزام الم ــدارس ف ــي مدين ــة الق ــدس بت ــدريس المن ــاهج
الص ــادرة ع ــن دائـ ـرة المع ــارف ف ــي بلدي ــة االح ــتالل ،وقام ــت بتوزي ــع تل ــك الكت ــب عل ــى العدي ــد م ــن
الم ــدارس "الخاص ــة" ف ــي المدين ــة وه ــددت الم ــدارس الت ــي ال تلت ــزم به ــذا القـ ـرار ب ــاإلغالق وفص ــل
مدرسيها،

38

وفيما يتعلق بالمدراس الحكومية التابعة إداريـاً لبلديـة االحـتالل وو ازرة المعـارف فتتـولى

بلديــة االح ــتالل ف ــي مدينــة الق ــدس طباع ــة الكتــب المدرس ــية الفلس ــطينية التــي ت ــدرس ف ــي الم ــدارس
الفلس ــطينية ،بع ــد أن ي ــتم مالءم ــة ه ــذه الكت ــب م ــع الرؤي ــة اإلس ـرائيلية،

39

وذل ــك بح ــذف م ــا يتعل ــق

بالهوي ــة الفلس ــطينية ،وحقـ ـوق المـ ـواطن الفلس ــطيني ،والمس ــجد األقص ــى لتهوي ــد المجتم ــع المقدس ــي
وطمس ذاكرته الوطنية.

40

41

ويظهر الجدول أدناه عدد مرات التزوير والتحريف بالمناهج الفلسطينية في القدس:

37

دائـ ـ ـرة االوق ـ ــاف العام ـ ــة ،مديري ـ ــة التربي ـ ــة والتعل ـ ــيم ف ـ ــي مدين ـ ــة الق ـ ــدس ،تقري ـ ــر المتابع ـ ــة والتقي ـ ــيم للع ـ ــام  ،10 ،2018منش ـ ــور عل ـ ــى:

( ،https://cutt.ly/JmhKIzWتم الدخول إلى الموقع بتاريخ .)2021/5/28

38

رهام زهد ،تــأثير السياســة التعليميــة اإلسـرائيلية علــى الــوعي العــام للشــباب الفلســطيني فــي مــدارس شــرق القــدس (جامعــة النجــاح الوطنيــة:

رسالة ماجستير.24 ،)2016 ،

39
40

واقع التعليم في مدينة القدس( ،https://cutt.ly/NmsyzoP ،تم الدخول إلى الموقع بتاريخ .)2021/5/28
عل ــى س ــبيل المث ــال :تق ــوم و ازرة المع ــارف اإلس ـرائيلية بح ــذف ك ــل إش ــارة لوض ــعية الق ــدس كمدين ــة محتل ــة ،كم ــا ألغ ــت مص ــطلحات ،مث ــل

النكبة ،وأدخلت على المنهاج مصطلحات جديدة للتأكيد على يهودية المدينة واألراضي بأكملها ،مثل "حائط المبكــى" بــدالً مــن حــائط البـراق

و"يهودا والسامرة" بدالً من فلســطين ،كمــا حــذفت قصــيدة "االنتفاضــة" مــن كتــاب اللغــة العربيــة للصـ
كتــاب التربيــة اإلســالمية للص ـ

الســادس ،وقصــيدة "عائــدون" مــن كتــاب لغتنــا الجميلــة للص ـ

الســادس ،ودرس "معركــة حطــين" مــن

الســابع ،إلــى جانــب حــذفها النشــيد الــوطني

الفلسطيني ،كما تستبدل شعار السلطة الفلسطينية على الكتب بالصق يحمل شعار بلدية االحتالل اإلسرائيلية.
ارمي محسن ،نحو مواجهة "أسرلة التعلــيم" بمدينــة القــدس المحتلــة(.https://cutt.us/IGJA4 ،تــم الــدخول إلــى الموقــع بتــاريخ )2021/5/28و
زهيـ ـ ـ ـ ــر دولـ ـ ـ ـ ــة" ،أس ـ ـ ـ ـ ـرلة" التعلـ ـ ـ ـ ــيم فـ ـ ـ ـ ــي القـ ـ ـ ـ ــدس ..آالف الطـ ـ ـ ـ ــالب الفلسـ ـ ـ ـ ــطينيين ُمجبـ ـ ـ ـ ــرون عـل ـ ـ ـ ـ ــى د ارسـ ـ ـ ـ ــة المنـ ـ ـ ـ ــاهج اإلس ـ ـ ـ ـ ـرائيلية،
( .https://cutt.us/yfOYYتم الدخول إلى الموقع بتاريخ .)2021/5/28

41

دائرة األوقاف العامة ،مديرية التربية والتعليم ،القدس الشريف – تقريــر المتابعــة والتقيــيم للعــام  / 2019 – 2018إعــداد :قســم التخطــيط

التربوي.

23

المادة الدراسية

عدد الكتب

مرات التزوير

التربية اإلسالمية

8

35

اللغة العربية

12

221

الدراسات االجتماعية

6

235

التنشئة االجتماعية

4

90

التربية الوطنية والحياتية

4

32

العلوم والحياة

10

26

وبالنتيجـة ،فـإن هـذه الممارسـات تُعتبـر مـن المواضـيع الحساسـة التـي يترتـب عليهـا تبعـات خطيـرة،
كونه ــا تس ــعى إل ــى إش ــباع عق ــول الفلس ــطينيين وخاص ــة فئ ــة األطف ــال والش ــباب ،ب ــالفكرة اإلس ـرائيلية
وتاريخها المزيف ،في محاولة للوصول إلى تجريد المجتمع الفلسطيني في مدينة القدس مـن هويتـه
الوطنية.
باإلضــافة إلــى مــا ســبق ،فقــد خصصــت ســلطات االحــتالل مــا ُيقــارب  30مليــون شــيكل الســتهداف

الطــالب المميــزين وفــتب صــفوف خاصــة بهــم بهــدف اســتقطابهم ودمجهــم بمؤسســات التعلــيم العــالي

اإلس ـرائيلية .باالضــافة الــى تخصــيص  2000منحــة جامعيــة للطــالب الفلســطينيين فــي الجامعــات
االس ـرائيلية وتس ــهيل دخ ــولهم ال ــى الجامع ــة ،وإفــراد ميزاني ــات لتعل ــيم اللغ ــة العبري ــة وم ــدارس مهني ــة
للطالباتو وذلك بهدف دمجهم في المجتمع "االسرائيلي" واقناعهم بأن الحصول على تعليم جامعي
بالجامعــات "اإلس ـرائيلية" يضــمن لهــم وظــائ

أفضــل فــي المســتقبل .بالمحصــلة ،فــإن هــذه األدوات
24

والممارس ــات والميزاني ــات المرص ــودة له ــا ،م ــا ه ــي إال وس ــيلة للس ــيطرة عل ــى الط ــالب الفلس ــطينيين
ومؤسسات التعليم الفلسطينية.

42

وفي محاولة لتكييف هذه الممارسات ،فإنها تُخال

قواعد القانون الدوليو فبالرجوع لقواعد االتفاقيـة

الخاصـة بمكافحـة التمييـز فـي مجـال التعلـيم ،ال يجـوز إجبـار أي شـخص أو مجموعـة مـن
األشـخاص علـى تلقـي تعلـيم دينـي ال يتفـق ومعتقـداتهم ،ومـن الضـروري االعتـراف بحـق أعضـاء
األقليات الوطنيـة فـي ممارسـة أنشـطتهم التعليميـة الخاصـة ،بمـا فـي ذلـك إقامـة المـدارس وإدارتهـا،
فضال عن استخدام أو تعليم لغتهم الخاصة.

43

ومن جهة أخرى ،فإن هذه الممارسات تتناقض مع قواعد اتفاقية حقوق الطفلو فتعليم الطفل يجب
أن يكــون موجه ـاً لتنميــة شخصــية الطفــل ومواهبــه وقد ارتــه العقليــة والبدنيــة والثقافي ـة والروحيــة إلــى
أقصــى إمكاناتهــا ،وتنميــة احتـرام ذوي الطفــل وهويتــه الثقافيـة ولغتــه وقيمــه الخاصــة ،وإعــداده لحيــاة
تستشعر المسؤولية في المجتمع.44
ومــن الجــدير بالــذكر أن "إسـرائيل" هــي طــرف بهــذه االتفاقيــة ،التــي قامــت بــالتوقيع عليهــا فــي شــهر
تمــوز  1990وصــادقت عليهــا فــي شــهر آب 1991و 45وبالتــالي ،يجــب عليهــا احت ـرام نصوصــها
وأحكامه ــا ،إال أنه ــا تعم ــل وبش ــكل دائ ــم عل ــى مخالف ـة أحك ــام ه ــذه االتفاقي ــة م ــن خ ــالل الممارس ــات
واالنتهاكات التي تقوم بها وخاصة تجاه األطفال المقدسيين.
 .2نقص المباني والغر الصفية:
تُعــاني نســبة عاليــة مــن مــدارس مدينــة القــدس وعلــى وجــه الخصــوص المــدارس الخاصــة ومــدارس
األوقــاف ،مــن نقــص فــي المبــاني الصــالحة للتعلــيم ،وذلــك بســبب اســتمرار قيــام ســلطات االحــتالل
اإلسـ ـرائيلي ،بوض ــع العقب ــات ف ــي طري ــق إنش ــاء الم ــدارس وترميمه ــا ومنعه ــا م ــن التوس ــع ،بحج ــة

42

للمزي ـ ـ ـ ــد ح ـ ـ ـ ــول الموض ـ ـ ـ ــوع ،انظ ـ ـ ـ ــر ،سـ ـ ـ ـ ـوار عب ـ ـ ـ ــد رب ـ ـ ـ ــه ،الح ـ ـ ـ ــدث ،مقدس ـ ـ ـ ــيون ف ـ ـ ـ ــي الجامع ـ ـ ـ ــات اإلسـ ـ ـ ـ ـرائيلية ..كي ـ ـ ـ ــف ولم ـ ـ ـ ــاذا ،

( ،https://cutt.us/hmWdWتم الدخول إلى الموقع بتاريخ .)2021/7/25

43

انظر ،المادة ( ،)5االتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم ،لسنة .1962

45

نبيل حمودة ،التعليم في مدينة القدس( ،https://cutt.ly/NmsyzoP ،تم الدخول إلى الموقع بتاريخ .)2021/5/28

44

انظر ،المادة ( ،)29اتفاقية حقوق الطفل ،لسنة .1990

25

التــرخيص أو عــدم دف ـع الض ـرائب ،حتــى غــدا الواقــع التعليمــي فــي مدينــة القــدس مأســاوياً 46،حيــث
تعاني  % 41من مدارس شرقي القدس من النقص في الغـرف الصـفية ،أمـام الحاجـة إلـى 1300
منها ،مما يؤثر سلباً على األداء الدراسي للطلبة في ظل االكتظاظ الشـديد فـي الصـفوف ،وحرمـان
عدد كبير منهم مـن االلتحـاق بالمـدارس بسـبب عـدم وجـود مقاعـد شـاغرة لهـم 47،فاألبنيـة المدرسـية
فــي العديــد مــن المــدارس التابعــة لألوقــاف أو المــدارس الخاصــة تفتقــر إلــى أدنــى أولويــات الك ارمــة
اإلنســانية ،وكثيــر مــن هــذه المــدارس تفــتب صــفوفاً فــي المبــاني الســكنية والمحــالت التجاريــة بتكلفــة
عاليــة جــداً فــي محاولــة منهــا لتغطيــة هــذا العجــز ،وبالمحصــلة النهائيــة وفــي ظــل هــذا الوضــع فــإن
العديـ ــد مـ ــن المـ ــدارس فـ ــي مدينـ ــة القـ ــدس ال تسـ ــتوفي الشـ ــرو التعليميـ ــة وال الصـ ــحية وال النفسـ ــية،
وتنقصها العديد من المرافق كالساحات والمالعب والمظالت الواقية ،ومختبـرات العلـوم والحاسـوب،
والمكتبات.

48

صر سلطات االحتالل على عدم إعطاء تـراخيص لبنـاء مـدارس جديـدة،
أمام هذا الواقع المأساوي تُ ُّ
وتقــوم بإصــدار أوامــر إليقــاف بنــاء أي ملحقــات لألبنيــة كاألس ـوار أو الطوابــق اإلضــافية ،وإصــدار
أوام ــر اله ــدم ألي أبني ــة أو أس ـوار ت ــم بناؤه ــا دون ت ــرخيص 49.وك ــذلك تعم ــل عل ــى مص ــادرة أراض
كان ــت مق ــررة لبن ــاء م ــدارس للط ــالب الفلس ــطينيين ف ــي الق ــدس ،ف ــي ظ ــل ص ــعوبة ت ــوفير األ ارض ــي
المناســبة لغايــات البنــاء المدرســي ،بســبب تصــنيف العديــد مــن األ ارضــي فــي مدينــة القــدس (كـ ٍ
ـأرض
خضراء) وهي أراض ُيمنع البناء فيها حسب قوانين سلطات االحتالل 50.وكذلك تعمل علـى فـرض
الضرائب الباهظة على المدارس ومالحقتها قانونياً بسبب تراكم الديون المترتبة على عدم دفـع هـذه
الضرائب ،فقد لوحّ مـؤخ اًر ارتفـاع وتيـرة القضـايا المرفوعـة علـى عـدد مـن مـالك المبـاني المدرسـية

46
47

دائرة األوقاف العامة ،مديرية التربية والتعليم في مدينة القدس ،تقرير المتابعة والتقييم للعام .7 ،2018
نادية سعد الدين ،موقــع الغــد ،التعلــيم فــي القــدس ..منفــذ االحــتالل لتهويــد المدينــة( ،https://cutt.us/lXdy7 ،تــم الــدخول إلــى الموقــع

بتاريخ .)2021/7/25

48
49
50

زهد ،تأثير السياسة التعليمية.32 ،
دائرة االوقاف العامة ،مديرية التربية والتعليم في مدينة القدس ،تقرير المتابعة والتقييم للعام .7 ،2018

مث ــل :مص ــادرة أرض كان ــت مق ــررة لبن ــاء مدرس ــة ش ــاملة ف ــي ح ــي جب ــل الزيت ــون حي ــث ت ــم مص ــادرتها لص ــالب المس ــتوطنين اليه ــود ،كم ــا

صودرت مباني المدرسة التي تم بناؤها في حي واد الجوز لصالب مدرسة دينية يهودية تدعى (عطيرت كوهنيم).
مشاكل التعليم في مدينة القدس( ،https://cutt.ly/Jmsdcv3 ،تم الدخول إلى الموقع بتاريخ .)2021/5/28
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بماليـين الشـواكل بــدل مسـتحقات مـا ُيعــرف بضـريبة األرنونــا .وكـذلك تقـوم باشــت ار مـنب التــرخيص
ألي مدرسة حديثة بالتزامها بالبجروت اإلسرائيلي.

51

تجـدر اإلشــارة إلـى أن بلديــة االحـتالل التــي كانــت سـبباً مباشـرة فـي تــردي البيئـة التعليميــة للمــدارس
غير التابعة لهـا بشـكل مباشـر ،ال تُمـانع فـي تقـديم مسـاعدات ماليـة لهـذه المـدارس فـي حـال طلبهـا
لمســاعدات ماليــة خشــية مــن اإلغــالق بســبب أوضــاعها الماليــة الصــعبة ،إال أن هــذه المســاعدات
تك ــون مش ــروطة باس ــتيفاء متطلب ــات معين ــة كتعل ــيم اللغ ــة العبري ــة ،أو إدخ ــال المنه ــاج اإلسـ ـرائيلي
بالتعليمو

52

وبالتالي ،فإن هذه المساعدات تُعتبر أحد وسائل الضغط واالبتزاز للوصول إلى النتيجة

المرجوة المتمثلة بأسرلة التعليم في مدينة القدس.
بمقاب ــل الوض ــع المأس ــاوي ال ــذي ُيع ــاني من ــه القط ــاع التعليم ــي ف ــي مدين ــة الق ــدس تعم ــل س ــلطات
االحتالل فـي مدينـة القـدس علـى إنشـاء مـدارس وم اركـز تعليميـة لإلسـرائيليين وتقـدم لهـا التسـهيالت
والــدعم المــادي الــالزم لجــذب الطلبــة إليهــا ،وتــوفير أفضــل مســتويات الم ارفــق التعليميــة مــن مبــاني
وصفوف ،ومختبرات ومكتبات وساحات ومالعب ومظالت ،علـى العكـس تمامـاً مـن الوضـع القـائم
ف ــي حال ــة الم ــدارس المخصص ــة للفلس ــطينيين ف ــي مدين ــة الق ــدس 53.وب ــذلك ف ــإن س ــلطات االح ــتالل
اإلسـرائيلي تقــوم بانتهــاج سياســة التمييــز العنصــري ضــد الفلســطينيين فيمــا يتعلــق بواقــع التعلــيم فــي
مدين ــة القـ ــدسو ممـ ــا ُيش ــكل انتهاكـ ـاً واضـ ــحاً ألحك ــام اتفاقيـ ــة القضـ ــاء عل ــى جميـ ــع أشـ ــكل التمييـ ــز

العنصري ،والتي تضمنت النص على حظر التمييـز العنصـري بكافـة أشـكاله ،وخاصـة فيمـا يتعلـق
بالحق في التعليم.
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بالمحصلةَّ ،
فإن السياسات التي تستخدمها سلطات االحتالل ،المتمثلة بعرقلة المسيرة التعليميـة فـي
مدينـ ــة القـ ــدس ومحاولـ ــة ابت ـ ـزاز المـ ــدارس الفلسـ ــطينية لمنحهـ ــا تسـ ــهيالت مقابـ ــل تـ ــدريس المنـ ــاهج
51
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دائرة االوقاف العامة ،مديرية التربية والتعليم في مدينة القدس ،تقرير المتابعة والتقييم للعام .7 ،2018
زهد ،تأثير السياسة التعليمية.32 ،
مشاكل التعليم في مدينة القدس( ،https://cutt.us/hxp81 ،تم الدخول إلى الموقع بتاريخ .)2021/6/5
االتفاقية الدولية للقضاء على جميــع أشــكال التمييــز العنصــري ،لســنة  ،1969المــادة (/5ه" :)3/إيفــاء لاللت ازمــات األساســية المقــررة فــي

المــادة  2مــن هــذه االتفاقيــة ،تتعهــد الــدول األطـراف بحظــر التمييــز العنصــري والقضــاء عليــه بكافــة أشــكاله ،وبضــمان حــق كــل إنســان ،دون
تمييز بسبب العرق أو اللون أو األصل القومي أو االثنــي ،فــي المســاواة أمــام القــانون ،ال ســيما بصــدد التمتــع بــالحقوق التاليــة( :هــ) الحقـوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،وال سيما الحقوق التالية 5" :الحق في التعليم والتدريب".
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اإلس ـرائيليةو وبخــالف ذل ــك اإلمعــان فــي التض ــييق عليهــا إل ــى حــد يحــول دون إيج ــاد بيئــة تعليمي ــة
مناسبة على مختل

المقاييس ،يتعارض مع أحكام القانون الدولي اإلنساني وال سـيما المـادة ()50

مـ ــن اتفاقيـ ــة جنيـ ــف الرابعـ ــة التـ ــي تـ ــنص علـ ــى الت ـ ـزام دولـ ــة االحـ ــتالل بحسـ ــن تشـ ــغيل المنشـ ــئات
المخصص ــة لتعل ــيم األطف ــال 55.وك ــذلك ف ـ َّ
ـإن ه ــذه الممارس ــات تتع ــارض م ــع أحك ــام الق ــانون ال ــدولي
لحق ــوق اإلنس ــان ،وال س ـيما أحك ــام الم ــادة ( )26الت ــي ت ــنص عل ــى ح ــق ك ــل ش ــخص ب ــالتعليم ،و َّ
أن
لآلباء حق اختيار نوع التعليم الذي ُيعطى ألبنائهم.
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رابعاً :الته ير القسري
عملــت إسـرائيل منــذ احــتالل األ ارضــي الفلســطينية ،علــى تهويــد األ ارضــي الفلســطينية المحتلــة وفــق
اســتراتيجية سياســية ممنهجــة ،بشــكل يكفــل تنفيــذ المشــاريع المعــدة مســبقاً والمتمثلــة باالســتيالء علــى
األراضي ومصادرتها ،وتشييد المستوطنات ونقل المستوطنين اليهود إليها وتوطينهم فيها .إذ تعتبر
مس ــألة تهوي ــد الق ــدس ،م ــن األولوي ــات االس ــتراتيجية الت ــي تتبعه ــا س ــلطات االح ــتالل ،فالتهوي ــد ه ــو
الشر األكثـر حسـماً فـي معركـة تهـدف إلـى اإللغـاء الكلـي لمجتمـع مقدسـي عربـي – إسـالمي ،فـي
مدينــة القــدس ،وفــي ســبيل تحقيــق ذلــك تقــوم ســلطات االحــتالل باســتخدام كافــة اإلمكانيــات المتاحــة
ف ــي س ــبيل تغيي ــر مع ــالم مدين ــة الق ــدس جغرافي ـاً وتاريخي ـاً وديمغرافي ـاً وثقافي ـاً ،وم ــن أخط ــر الوس ــائل
المستخدمة ما ُيعـرف ب"التهجيـر القسـري" للفلسـطينيين فـي مدينـة القـدس ،حيـث تسـتخدم "إسـرائيل"
ُ
العديد من اآلليات لتحقيق هذه الغاية ،ومن أهمها:
 .1المشاريع االستيطانية الكبرى ذات الطابع االقتصادي:
تعمـ ــل سـ ــلطات االحـ ــتالل اإلسـ ـرائيلي بأجهزتهـ ــا ومؤسسـ ــاتها المختلفـ ــة وضـ ــمن خطـ ــة اسـ ــتراتيجية
ممنهجــة علــى اســتحداث أفكــار وخطــط اســتعمارية متعــددة لتهجيــر الفلســطينيين مــن مدينــة القــدس،
حيــث اتجهــت مــؤخ اًر إلــى تبنــي نهــج المخططــات االســتعمارية الكبــرى ،فــي محاولــة لتهويــد مدينــة
القدس وإفراغها من سكانها األصليين ،ومن أخطر هذه المخططات:

55
56

انظر المادة ( )50من اتفاقية جنيف الرابعة لعام .1949
انظر ،المادة ( )26من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.
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أ .مخطط مركز المدينة:
منــذ احــتالل مدينــة القــدس ،وفــرض االحــتالل اإلس ـرائيلي ســيادته عليهــا ،وإخضــاع الشــطر الش ـرقي
من المدينة إلدارة شـؤون األحيـاء والقـرى والمـدن التابعـة لسـلطة بلديـة االحـتالل فـي القـدسو لـم تقـم
بلدي ــة االح ــتالل "العتب ــارات سياس ــية" بتخط ــيط مرك ــز شـ ـرقي المدين ــة ،وال ــذي ُيعتب ــر منب ــع الحي ــاة
أحيائه ــا ،وبت ــاريخ  2020/10/23وبع ــد امتن ــاع طوي ــل

االقتص ــادية المؤسس ــاتية للمدين ــة بمختلـ ـ

قامـ ـ ــت اللجنـ ـ ــة اللوائيـ ـ ــة لتنظـ ـ ــيم لـ ـ ـواء القـ ـ ــدس التابعـ ـ ــة لبلديـ ـ ــة االحـ ـ ــتالل بإيـ ـ ــداع المخطـ ـ ــط رقـ ـ ــم:
( ،)101-0465229وأطلق ــت علي ــه اس ــم "مرك ــز المدين ــة" ،وقام ــت بتعليق ــه لالعت ـراض ،وت ــم ف ــتب
أبـ ـواب االعتـ ـراض للمـ ـواطنين لم ــدة  60يومـ ـاً حس ــب القـ ـوانين الس ــائدة عل ــى مث ــل ه ــذا الن ــوع مـ ــن
المشاريع -أي حتى مـدة أقصـاها  2020/12/23حيـث سـتكون المـدة المتاحـة للمـواطنين ممارسـة
حقهم في تقديم االعتراض على المخطط.
ويسري هذا المخطط على رقعة مساحتها  689دونماً بالقدس وبالتحديد منطقـة بـاب السـاهرة ،وواد
الجــوز ،حيــث يمتــد مــن شــارع الســلطان ســليمان جنوبـاً لغايــة شــارع عثمــان بــن عفــان شــماالً ،ومــن
شارع وادي الجوز شرقاً لغاية الشارع الفاصل بين شرقي وغربي مدينـة القـدس (شـارع رقـم  .)1وقـد
حــددت بلديــة االحــتالل التــي تقــدمت بــالمخطط أن اله ـدف منــه "تطــوير وتنظــيم التخطــيط وحقــوق
البناء في مركز المدينة الشرقي" ،وكذلك المحافظة على األبنية التاريخية.
إال أن الهــدف الحقيقــي وغيــر المعلــن مــن هــذا المخطــط هــو محاولــة تغييــر مالمــب مدينــة القــدس
الفلسطينية ،والحد من التكاثر الديمغرافي الفلسطيني في القدسو فـي محاولـة لتفريـغ مدينـة القـدس
مــن ســكانها الفلســطينيين ،وهــو جــزء مــن مخطــط أكبــر تســعى إليــه حكومــة االحــتالل اإلس ـرائيلي
للسيطرة على مدينة القدس بشكل كامل ،من خالل فرض طوق كامل من المخططات االسرائيلية
الرامية إلى ربط شرقي المدينة بغربيها.

57

57

وس ــام محم ــد ،الحداث ــة اإلس ـرائيلية العمراني ــة ...مس ــار تهوي ــدي تتبع ــه بلدي ــة االح ــتالل ف ــي الق ــدس المحتل ــة لتهوي ــد المدين ــة ،موق ــع مدين ــة

القدس( ،https://cutt.ly/LmhVXm9 ،تم الدخول إلى الموقع بتاريخ .)2021/6/5
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مــن خــالل االطــالع علــى بعــض التفاصــيل الــواردة بالمشــروع ُيالحــّ تضــمنه للعديــد مــن الجوانــب

الس ــلبية والت ــي ُيمك ــن اس ــتخدامها كوس ــائل للتهجي ــر القس ــري ،م ــن خ ــالل تفري ــغ مدين ــة الق ــدس م ــن
سكانها ،ومن أهمها ما يلي:

 −الئحــة التعليمــات التفصــيلية تحتــوي علــى كثيــر مــن القيــود المتشــددة والمبــالغ فيهــا للتعامــل مــع
األبنية القائمة بحجة الحفاظ على المعالم المعمارية والتاريخية للمباني القائمة.
 −احتواء الئحة التعليمات التفصيلية على نصوص صريحة تمنع البناء للمباني التي تم تحديدها
كمب ــاني ذات مع ــالم معماري ــة وتاريخي ــة أو مب ــاني ب ــداخل حي ــز للحف ــاظ عل ــى المع ــالم .فهن ــاك
نصــوص ص ـريحة تمن ــع تل ــك المب ــاني م ــن إص ــدار رخ ــص بن ــاء له ــا م ــن خ ــالل ه ــذا المخط ــط
وتفـرض بصــورة صـريحة وجــوب تقـديم مخططــات تفصـيلية للمبنــى أو للحيـز ،وغالبـاً مـا تكــون
ضمن صالحية اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء بتدخل لجنة إضافية تسمى لجنـة الحفـاظ علـى
المعالم العمرانية.
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المرخصة ومضاعفة تكاليف بنائها بسبب القيود المفروضة
 −مضاعفة تكاليف ترخيص المباني ُ
عليهـا بحجــة الحفـاظ علــى المعـالمو ســيما وأن هنـاك نصــوص صـريحة تعتبــر أن كـل مبنــى تــم
بنــاؤه حتــى العــام ُ ،1967يعتبــر مبنــى يخضــع لمعــايير الحفــاظ علــى المعــالم ،وبالتــاليو ممــا
يســتوجب تقــديم مخطــط تفصــيلي غالب ـاً مــا ســيكون ضــمن صــالحية اللجن ـة اللوائيــة للتخطــيط
والبناء بإضافة لجنة حفاظ المعالم.
 −هنــاك نصــوص صـريحة ضــمن وثــائق المشــروع تؤكــد أنــه لــن يــتم إضــافة أكثــر مــن  76وحــدة
ســكنية جديــدة فعلي ـاً لســنوات طويلــة جــداً ،فــي مختل ـ

مســاحة هــذا المخطــط ،وذلــك فــي حــال

س ــمحت مع ــايير المخط ــط ترخيص ــها وبنائه ــا ،كم ــا أن نس ــبة البن ــاء المس ــموح به ــا ال تزي ــد ع ــن
خمس طوابق في العقار بأفضل الحاالت.

 58غي ــاث ناص ــر ،تقري ــر بعنـ ـوان :مخط ــط تفص ــيلي م ــاعر م ــزراح ( )101-0465229الق ــدس الش ــرقيةُ ،مق ــدم إل ــى المؤسس ــة النرويجي ــة
لالجئين.2 ،NRC ،
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 −هنـاك تناقضــات كثيـرة بــين وثــائق المشـروع األساســية (مخطــط ،تعليمـات تفصــيلية ،وملحقــات)
األمر الذي سي ِّ
صعب أو سيحول دون إصدار رخص بناء داخل حيز المخطط.
ُ
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 −هنــاك تميي ــز واض ــب ف ــي حقــوق البن ــاء الممنوح ــة ض ــمن هــذا المخط ــط مقارن ــة لمخط ــط مرك ــز
غربي المدينة فحقوق البناء في غربي المدينة تصل الى  6اضعاف مساحات البناء الممنوحـة
فــي شـرقيها .عــدا عــن التســهيالت المعطــاة للســكان "اإلسـرائيليين" فــي التعامــل مــع البنــاء القــائم
ودعم البلدية لهم لتنفيذ أعمال التحديث العمراني من خـالل هـدم المبـاني القديمـة وإقامـة مبـاني
جديدة.

60

 −تقتضي أنظمة المخطط القيام بمصادرة كافة األراضي الواقعة تحت تصـنيف مؤسسـات وأبنيـة
لألغراض العامة وتسجيل ملكيتها لصالب بلدية االحتالل.

61

وف ــي ذات الس ــياقُ ،يـ ـذكر ان المجل ــس النرويج ــي لالجئ ــين ك ــان ق ــد تق ــدم بت ــاريخ 2021/1/17

بالتمــاس لــدى المحكمــة المركزيــة للطعــن بــالمخطط ومــا تضــمنه مــن عيــوب وخاصــة عمليــة نشــر
المخطــط حيــث غابـت الترجمــة لهــذا المخطــطو وعلــى إثــر هــذا االلتمــاس تــم تجميــد المخطــط ومــا
يترتب عليه من مدد وإجراءات تخـص عمليـة االعتـراض ،إال أن المحكمـة المركزيـة قامـت بتـاريخ
 ،2021/6/13بإص ــدار قـ ـرار بش ــطب االلتم ــاس الخ ــاص بمخط ــط مرك ــز المدين ــة ،والغ ــت أم ــر
التجميد وطلبت من اللجنة المركزيـة تحديـد موعـد جديـد لالعت ارضـات ،وعلـى إثـر هـذا القـرار كـان
رد اللجن ـ ـ ـ ــة المركزي ـ ـ ـ ــة بت ـ ـ ـ ــاريخ  2021/6/17ب ـ ـ ـ ــأن ب ـ ـ ـ ــاب االعت ـ ـ ـ ـراض مفت ـ ـ ـ ــوح حت ـ ـ ـ ــى ت ـ ـ ـ ــاريخ
.2021/7/29

62

ب .مخطط وادي السليكون:
تزامن ـاً مــع ق ـرار اللجنــة اللوائيــة الصــادر بتــاريخ  11أيــار مــن العــام  2020أخــذت األمــور تتطــور
بشــكل يثي ــر الج ــدل ح ــول موضــوع إع ــادة تخط ــيط ح ــي وادي الجــوز ،حي ــث ق ــادت بلدي ــة االح ــتالل
 59محمد القيمري ،دراسة حول" :المشروع التنظيمــي للمركــز التجــاري فــي القــدس الشــرقيةُ ،مقــدم إلــى المؤسســة النرويجيــة لالجئــين،NRC ،
.5،8
60
61
62

محمد ،الحداثة اإلسرائيلية العمرانية( ،مرجع إلكتروني سابق).
تجمع المؤسسات الحقوقية المقدسية ،ورقة حقائق حول مخطط مركز المدينة – القدس الشرقية.3 ،
مقابلة مع زهرة هديب ،مستشارة قانونية – برنامج الدعم القانوني ،المجلس النرويجي لالجئين.
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ورئيســها (موش ــيه لي ــون) بحمل ــة إعالمي ــة غي ــر مســبوقة للت ــرويج بم ــا ُيس ــمى مش ــروع "مخط ــط وادي
السيليكون" في حي وادي الجوز ،تعالت خاللها التناقضات خلطـاً وتـداخالً بمشـروع "مخطـط مركـز
شرقي مدينة القدس" والذي هو في الواقع مشروع آخر منفصل تماماً عن مشروع وادي السيليكون.
ُيشــار إلــى أن حــدود مشــروع "وادي الســيليكون" حســبما تضــمنته التقــارير اإلعالميــة المصــورة التــي
روجــت له ــا بلديــة االح ــتالل عب ــر وســائل اإلع ـالم العبريــة ،وعب ــر ص ــفحة رئــيس البلدي ــة ،تنحص ــر
ضــمن حيــز يقــع علــى المســاحة الواقعــة ضــمن غربــي شــارع وادي الجــوز الرئيســي ،حيــث المبــاني
والمنشــآت الصــناعية والك ارجــات تبــدأ علــى بعــد 80م شــماالً مــن ملتقــى مثلــث تقــاطع طــرق شــارع
المقدســي وشــارع وادي الجــوز وشــارع خالــد بــن الوليــد امتــداداً إلــى حــدود مبنــى و ازرة الداخليــة نحــو
الشمال ،توسعاً بمسافة يقدر عرضها ب 150م أو يزيد نحو الغرب من شارع وادي الجوز.
وبحسب ادعاء بلدية االحتالل فإن هـذا المشـروع ُيعـد مـن أكبـر االسـتثمارات العامـة علـى اإلطـالق

فـي شـرقي مدينــة القـدس ،إذ ســيتم تخصـيص  200,000متـر مربــع لشـركات الهايتــك ،و50,000
للفنادق ،و 50,000أخرى للمساحات التجاريـة عنـد اكتمالـه ،وتـدعي بـان الغايـة مـن هـذا المشـروع
هــي تطــوير الهايتيــك والصــناعات األخــرى التــي ستســمب للفلســطينيين فــي مدينــة القــدس بالحصــول
على فرص عمل ،وستزيد من اندماج النساء بالقوى العاملـة 63،وفـي المقابـل يـرى الفلسـطينيون فـي
مدينة القدس أن هذا المخطط مشروع يهدف إلى تغيير الميزان الديموغرافي في المدينة.

64

ويذكر أن مشروع وادي السيليكون ما زال في مراحله األولية طور اإلعداد ،وأن وثائقه ومخططاتـه
ُ
غيــر جــاهزة بعــد لالطــالع عليهــا علــى المســتوى الخــارجي حيــث لــم ينته ـوا بعــد مــن مناقشــته علــى

المستوى الداخلي لدائرة تخطيط المدينة وال داخلياً على مستوى اللجنة المحلية للتخطيط والبناء ولـم
يتم اتخاذ أي قرار رسمي بشأنه محلياً أو لوائياً.

65

ولكن على الرغم من ذلك قامت بلديـة االحـتالل

بمجرد اإلعالن عن هـذا المخطـط بتوزيـع إنـذارات علـى أصـحاب نحـو  200محـل وورشـة إصـالح
63

آرون بوكس ــرمان ،خطـ ـط لمش ــروع وادي س ــليكون ف ــي الق ــدس الش ــرقية – ه ــل سيس ــتفيد من ــه الس ــكان المحلي ــون موق ــع وق ــت اسـ ـرائيل،

( ،https://cutt.ly/Hmse9Vgتم الدخول إلى الموقع بتاريخ .)2021/6/5
64

فراس لطفي ،وادي السيليكون ..خطة استيطانية "ضخمة" في القــدس ،موقــع ســكاي نيــوز( ،https://cutt.ly/WmsrqlM ،تــم الــدخول

إلى الموقع بتاريخ .)2021/6/5

65

بوكسرمان ،خطط لمشروع ،مرجع إلكتروني سابق.

32

سيارات ،إلزالة محالهم ،وقد تم إمهالهم من أجل اإلخالء الكامل حتى نهاية العام  ،2020رغم أن
بلدية االحتالل تدعي بأن تنفيذ مخطط وادي السيليكون مشروع بموافقة أهالي المنطقة.

66

وبإمعان النظر بهذا المخطـط ،يتضـب جليـاً بـأن الغايـة غيـر المعلنـة منـه ،هـي تهويـد مدينـة القـدس
وإفراغها من سكانها الفلسطينيين وقلب الميزان الديمغرافي فيها ،من خالل سياسـة التهجيـر القسـري
التــي تنتهجهــا ســلطات االحــتالل اإلس ـرائيليو 67فبحســب المخطــط مــن المقــرر هــدم وإغــالق 200
مصــلحة تجاريــة مملوكــة للفلســطينيين فــي منطقــة وادي الجــوز لتُقــام علــى انقاضــها فنــادق وم اركــز
تشغيل صناعية في مجال الهاي تك ومراكز تجارية ضخمة ،ومن ناحية أخرى ي ِّ
غفل المشـروع أي
ُ
خطــط لبنــاء وحــدات ســكنية جديــدة أو إضــفاء الطــابع القــانوني علــى وحــدات قائمــةو وهــو مــا يعنــي

االستيالء على ما تبقى من أ ارضـي القـدس وتـدمير المحتـوى الحضـاري والثقـافي فيهـا ،إضـافة إلـى
محاصـرة البلــدة القديمــة مــن خــالل ربــط هــذا المشــروع بمنطقــة الجامعــة العبريــة مــن جهــة وبمنطقــة
68

الشيخ جراح (التي تستمر محاوالت االستيالء عليها حالياً) من جهة أخرى.

بشــكل عــام ،فــإن ســلطات االحــتالل اإلسـرائيلي بمؤسســاته المختلفــة وبــاألخص بلديــة االحــتالل فــي
مدين ــة الق ــدس ،تس ــتخدم المخطط ــات والمش ــاريع الكب ــرى ذات الط ــابع االقتص ــادي إلحك ــام قبض ــتها
تنظيميـ ـاً عل ــى العق ــارات ف ــي مدين ــة الق ــدس عب ــر تقيي ــد إمكاني ــات البن ــاء وبالت ــالي الح ــد م ــن تك ــاثر
الفلســطينيين فــي بعــض المنــاطق الحساســة سياسـياً ،التــي مــن الممكــن أن تُحــدث تــأثي اًر معينــا علــى
رؤي ــتهم النهائي ــة للوض ــع السياس ــي ف ــي الق ــدس 69.كم ــا أن ذل ــك ي ــؤدي إل ــى وج ــود نش ــا اقتص ــادي
اسـ ــتيطاني فـ ــي القـ ــدس يهـ ــدف إلـ ــى جـ ــذب مسـ ــتثمرين إس ـ ـرائيليين وأجانـ ــب لالسـ ــتثمار باألنشـ ــطة
االستيطانية في األراضي المحتلة ،وسرقة ثرواتها وتثبيت دعائم االستعمار.

66

عبـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـ ــرؤوف االرنـ ـ ـ ـ ــاؤو  ،الهـ ـ ـ ـ ــدم يتهـ ـ ـ ـ ــدد عش ـ ـ ـ ـ ـرات المحـ ـ ـ ـ ــال والـ ـ ـ ـ ــورش الفلسـ ـ ـ ـ ــطينية بالقـ ـ ـ ـ ــدس الشـ ـ ـ ـ ــرقية ،وكالـ ـ ـ ـ ــة االناضـ ـ ـ ـ ــول،

( ،https://cutt.ly/pmsrurHتم الدخول إلى الموقع بتاريخ .)2021/6/15

67

فراس لطفي ،وادي السيليكون( ،مرجع إلكتروني سابق).

68

بوكسرمان ،خطط لمشروع( ،مرجع إلكتروني سابق).

69

أسـ ـ ـ ـ ــيل الجنـ ـ ـ ـ ــدي ،تُقلـ ـ ـ ـ ــق التجـ ـ ـ ـ ــار وتكـ ـ ـ ـ ــبلهم ..مشـ ـ ـ ـ ــاريع تنظيميـ ـ ـ ـ ــة إس ـ ـ ـ ـ ـرائيلية جديـ ـ ـ ـ ــدة فـ ـ ـ ـ ــي ش ـ ـ ـ ـ ـوارع حيويـ ـ ـ ـ ــة عربيـ ـ ـ ـ ــة بالقـ ـ ـ ـ ــدس،

( ،https://cutt.ly/DmsrfGIتم الدخول إلى الموقع بتاريخ .)2021/6/15
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وفي إطار معالجة التكييف القانوني لمسألة فرض المخططات االستيطانية فـي مدينـة القـدس ،فـإن
هــذه الممارســات تُشــكل انتهاك ـاً ألحكــام القــانون الــدولي اإلنســاني ،ذلــك أن قيــام حكومــة االحــتالل

اإلس ـرائيلي بالتعــاون مــع كافــة المؤسســات التــي تتموضــع تحتهــا مــن حيــث الســلك التخطيطــي تبع ـاً
لقــانون التنظــيم والبنــاء لعــام  70،1965بــإقرار المخططــات االســتيطانية الراميــة إلــى تهجيــر مدينــة
القـدس مـن سـكانها الفلسـطينيين ،يتعـارض مـع أحكـام المـادة ( )43مـن اتفاقيـة الهـاي والتـي تــنص
على وجوب قيام سلطات االحتالل بضمان احترام القوانين السارية بالبالد إال في حاالت الضـرورة
التي تحول دون ذلكو ذلك أن قيام سلطات االحتالل بسن قوانين على غرار قـانون التنظـيم والبنـاء
لعام  ،1965والقيام بوضع مخططات من شـأنها تغييـر معـالم مدينـة القـدس وإفراغهـا مـن سـكانها،
ال ُيمكن تبريره بأي ضرورات مشروعة.
ومــن جهــة أخــرى ،فــإن وض ــع وتنفيــذ هــذه المشــاريع والمخطط ــات االســتيطانية الراميــة إلــى تهوي ــد
مدينة القدس وإفراغهـا مـن سـكانهاو يـؤدي إلـى نتيجـة مفادهـا ممارسـة سـلطات االحـتالل اإلسـرائيلي
لعملي ــات التهجي ــر القس ــري بح ــق الفلس ــطينيين ف ــي مدين ــة الق ــدس م ــن خ ــالل م ــا يترت ــب عل ــى ه ــذه
المخططات من تبعات من شأنها الحيلولة دون إمكانية استمرار الفلسطينيين من العيإل فـي مدينـة
القدس ،وحملهم على مغادرتهاو األمر الـذي يتعـارض مـع أحكـام المـادة ( 71)49مـن اتفاقيـة جنيـف
الرابعــة والتــي عالجــت مســألة التهجيــر القســري ،وحظــرت بشــكل واضــب النقــل الجبــري الجمــاعي أو
الف ــردي لألش ــخاص المحمي ــين ،وك ــذلك ترحي ــل األش ــخاص المحمي ــين م ــن األ ارض ــي المحتل ــة إل ــى
أراضي دولة االحتالل أو إلى أراضي أي دولة أخرى محتلة ،أو غير محتلة أيا كانت دواعيه.

70
المخطــط األعلــى فــي الدولــة ،وهــي التــي تقـ علــى هــرم مؤسســات التنظــيم والبنــاء ،وهــي التــي تُصــادق علــى
يعتبر هذا القانون الحكومة ُ
كــل المخططــات القطريــة فــي الــبالد ،وتضــم مؤسســات التنظــيم والبنــاء التــي تتموضــع تحــت حكومــة إسـرائيل مــن حيــث الســلم التخطيطــي:

المجلــس القطــري للتنظــيم والبنــاء ،لجنــة البنــى القوميــة ،اللجنــة اللوائيــة .قــيس ناصــر ،التخطــيط والبنــاء فــي إسـرائيل ،بــين الســلطة المركزيــة
واالقلية العربية( ،https://cutt.ly/smsrcR8 .تم الدخول إلى الموقع بتاريخ .)2021/6/15
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اتفاقيــة جنيــف الرابعــة بشــأن حمايــة األشــخاص المــدنيين فــي وقــت الحــرب ،المؤرخــة فــي  12آب/أغســطس  1949اعتمــدت وعرضــت

للتوقيع والتصديق واالنضمام من قبل المــؤتمر الدبلوماســي لوضــع اتفاقيــات دوليــة لحمايــة ضــحايا الحــروب المعقــود فـي جنيــف خــالل الفتـرة
من  21نيسان/أبريل إلي  12آب/أغسطس  ،1949تاريخ بدء النفاذ 21 :تشرين األول/أكتوبر .1950
المــادة (" :)49يحظر النقل الجبــري الجمــاعي أو الفــردي لألشــخاص المحميــين أو نفــيهم مــن األ ارضــي المحتلــة إلــى أ ارضــي دولــة االحــتالل
أو إلى أراضي أي دولة أخرى ،محتلة أو غير محتلــة ،أيـاً كانــت دواعيــه .ومــع ذلــك ،يجــوز لدولــة االحــتالل أن تقــوم بــإخالء كلــي أو جزئــي
لمنطقة محتلة معينة ،إذا اقتضى ذلك أمن السكان أو ألسباب عسكرية قهرية."...

34

ومن جهة أخرى ،وسيما وأن الغاية من تطبيق هذه المشاريع االستيطانية تتمثل بالمحصلة النهائية
إلــى تعزيــز مســألتين ،األولــى :تعزيــز االســتيطان "اإلسـرائيلي" فــي مدينــة القــدس ،واألخــرى التهجيــر
القسري لسكانها الفلسطينيينو فـإن ذلـك ُيشـكل جريمـة حـرب تبعـاً ألحكـام نظـام رومـاً والسـما المـادة

(/2/8ب )8/والتي تعتبر قيام دولة االحتالل بنقل أجـزاء مـن سـكانها المـدنيين إلـى األ ارضـي التـي

تحتلهــا ُيشــكل جريمــة حــرب باعتبــار أن هــذه الممارســات تُشــكل أحــد االنتهاكــات الخطي ـرة للق ـوانين
واألعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي ،وبالتالي فإن
ممارســة سياســة االســتيطان مــن خــالل تطبيــق المشــاريع االســتيطانية الكبــرى ُيشــكل جريمــة حــرب
بموجــب أحكــام القــانون الجنــائي الــدوليو مــا يعنــي إمكانيــة محاســبة ســلطات االحــتالل اإلس ـرائيلي
على هذه الجريمة أمام المحكمة الجنائية الدولية.
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ومن ناحية أخرى ،وحيـث أن مـن أهـم التبعـات المترتبـة علـى تطبيـق المشـاريع االسـتيطانية الكبـرى
هي تهجير الفلسطينيين من مدينة القدسو فإن تطبيق هذه المشاريع ُيشكل أيضاً جريمة حرب تبعاً

ألحكام نظام روماً والسما المادة (/2/8ب )8/والتي تعتبر قيـام دولـة االحـتالل بإبعـاد أو نقـل جـزء

مـن ســكان االرض المحتلــة داخـل هــذه األ ارضــي أو خارجهـاُ ،يشــكل جريمــة حـرب باعتبــار أن هــذه

الممارس ــات تُش ــكل أح ــد االنتهاك ــات الخطيـ ـرة للق ـوانين واألعـ ـراف الس ــارية عل ــى المنازع ــات الدولي ــة

المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي ،وبالتالي فإن ممارسة سياسة اإلبعاد القسري من خـالل
تطبيق المشاريع االستيطانية الكبرى الرامية بالمحصلة النهائية إلى إفراغ مدينـة القـدس مـن سـكانها

الفلسطينيينُ ،يشكل جريمة حرب بموجب أحكام القانون الجنائي الدوليو ما يعني إمكانيـة محاسـبة

سلطات االحتالل اإلسرائيلي على هذه الجريمة أمام المحكمة الجنائية الدولية.
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نظــام رومــا االساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لعــام  ،1998المــادة (/2/8ب .1" :)8/يكــون للمحكمــة اختصــاص فيمــا يتعلــق بج ـ ارئم

الحــرب ،والســيما عنــدما ترتكــب فــي إطــار خطــة أو سياســة عامــة أو فــي إطــار عمليــة ارتكــاب واســعة النطــاق لهــذه الجـرائم .2 .لغــرض هــذا

النظــام األساســي تعنــي "ج ـرائم الحــرب" :ب) االنتهاكــات الخطي ـرة األخــرى للقـوانين واألع ـراف الســارية علــى المنازعــات الدوليــة المســلحة فــي

النطــاق الثابــت للقــانون الــدولي ،أي فعــل مــن األفعــال التاليــة .8 :قيــام دولــة االحــتالل علــى نحــو مباشــر أو غيــر مباشــر ،بنقــل أج ـزاء مــن
سكانها المدنيين إلى األرض التي تحتلها ،أو أبعاد أو نقل كل سكان األرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه األرض أو خارجها".
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المصدر السابق ،المادة (/2/8ب.)8/
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 .2سياسة سحب الهويات:
بعــد قيــام ســلطات االحــتالل اإلس ـرائيلي بضــم مدينــة القــدس كمــا أســلفنا ســابقاً ،عملــت علــى إف ـراغ
المدينــة مــن مواطنيهــا الفلســطينيين مــن خــالل انتهــاج سياســة اإلبعــاد عــن المدينــة وعمليــات ســحب
الهوي ــات وإلغ ــاء ح ــق المواطن ــة أو اإلقام ــة الدائم ــة ،وبالت ــالي مغ ــادرة مدين ــة الق ــدس .ويش ــكل تجري ــد
اإلقام ــة ج ــزءاً م ــن السياس ــة اإلسـ ـرائيلية ف ــي الق ــدس ،الت ــي توض ــع وف ــق االعتب ــار السياس ــي القائ ــل
بالحفــاظ علــى "الت ـوازن الــديمغرافي" فــي القــدس ،أي الحفــاظ علــى أغلبيــة يهوديــة فــي المدينــة بواقــع
ق اربـة  .%70ولهــذا الغــرض ،تُبــذل الجهــود مــن أجــل زيــادة عــدد اإلسـرائيليين القــاطنين فــي المدينــة
وتقليص عدد سكانها الفلسطينيين.

74

أبقــت الحكوم ــة اإلس ـرائيلية عل ــى الج ـوازات األردني ــة الت ــي حملهــا الس ــكان المقدســيون ،وق ــررت بع ــد
إجراء إحصاء ،منحهم الهوية اإلسرائيلية ،التي هـي مؤشـر علـى اإلقامـة بإسـرائيل ،ممـا ولـد وضـعاً
قانونياً غريباً أصبب بموجبه سكان القدس مواطنين أردنيين ومقيمين بإسرائيل في الوقت نفسـه وفقـاً
لإلدعاء اإلسرائيلي.

75

وعلي ــه ف ــإن س ــلطات االح ــتالل اإلس ـرائيلي حاول ــت تغيي ـب الهوي ــة الفلس ــطينية ع ــن الق ــدس ،معتبــرة
أصــحابها الفلســطينيين "أجانــب" يقيمــون إقامــة دائمــة فــي القــدس عاصــمة إس ـرائيل دون أن يكون ـوا
مواطنين فيها ،وبالتالي لم تعتبرهم مواطنين مدنيين تحت االحتالل وال مـواطنين فـي إسـرائيل ،وفـي
كال الحاليتين كان الهدف هو جعل حق البقاء للفلسطينيين في القدس حق غير دائم.
وبخص ــوص اآللي ــات الت ــي تس ــتخدمها س ــلطات االح ــتالل اإلسـ ـرائيلي لس ــحب ح ــق اإلقام ــة وإبع ــاد
الفلسـ ــطينيين مـ ــن القـ ــدس ،فتعتبـ ــر سـ ــلطات االحـ ــتالل اإلس ـ ـرائيلي الفلسـ ــطينيين بالقـ ــدس أصـ ــحاب
تصــاريب لإلقامــة الدائمــة ،صــدرت وفــق تعليمــات وأحكــام الــدخول إلــى إس ـرائيل ،وقــد ُمنحــت مكانــة
"المقيم الدائم" للمواطنين األجانب الذين يأتون إلى إسرائيل بمحض إراداتهم ويرغبون بالعيإل فيها.
وعليــه ،فــإن إس ـرائيل تتعامــل مــع فلســطينيي القــدس بكــونهم مهــاجرين أجانــب ،يعيشــون فــي بيــوتهم
ِّ
بمنـة ولــيس بحــق ،ولــذا فــإن بوســع إسـرائيل أن تجــردهم مــن هــذا الحــق ،ويــأتي هــذا بــالرغم مــن أن
74
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مركز بتسليم ،تجريد حق المواطنة في القدس الشرقية( .https://cutt.ly/jmsrZ7N :تم الدخول إلى الموقع بتاريخ .)2021/6/14
أسامة حلبي ،الوضع القانوني لمدينة القدس ومواطنيها العرب( ،بيروت :مؤسسة الدراسات الفلسطينية.83 ،)1997 ،
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الحديث يدور عن أناس ُولدوا في القدس وعاشوا حياتهم فيها وال يملكون بيتاً آخر أو مكانة قانونية
أخرى في مكان آخر في العالم .وقد عملت و ازرة الداخلية اإلسرائيلية في القدس على تطبيق قانون
الدخول إلى إسرائيل لسنة  ،1952على الفلسطينيين بالقدس ،وعليه تعتبر حكومة االحتالل سكان
القــدس مقيمــين دائمــين فيهــا وفقـاً ألحكــام قــانون الــدخول إلسـرائيل 76.وقــد صــادقت المحكمــة العليــا
اإلس ـرائيلية علــى هــذا الموق ـ

أيض ـاً ،مــن خــالل التأكيــد علــى أن الســكان الفلســطينيين فــي القــدس

مقيمين دائمين حصلوا على إذن اإلقامة الدائمة في البالد ،وذلك في إطار تفسـير القاضـي لقـانون
الدخول إلى إس ارئيل لعام  1952في قضية نظرت بالعام  77،1988وطبقاً لهذا القانون فإن المقيم
الدائم يفقد إقامته عند انطباق أي حالة من الحاالت الواردة بالمادة ( )11وهي:
 البق ــاء خ ــارج ح ــدود إســرائيل لم ــدة س ــبع س ــنوات عل ــى األق ــل ،وبحس ــب التع ــديالت الجدي ــدة ل ــوزيرالداخلية فقد خفضت مدة التواجد خارج البالد لـ ( )3سنوات بدل ( )7سنوات.
 الحصول على تصريب إقامة بدولة أخرى. -الحصول على جنسية دولة أخرى بطريق التجنس.
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 في عام  1988تم التأكيد على معيار "مركز الحياة" في قرار محكمة العدل العليا اإلسـرائيلية فـيالدعوى رقم  ،282/1988دون أن يتم توضيب وتفصيل ماهية "مركز الحياة" وأحكامهـا .وبموجبـه
يحـق لــوزير الداخليـة اإلسـرائيلية سـحب بطاقــات الهويـة مــن كـل مقدســي أصـبب مركــز حياتـه خــارج
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مركز بتسليم ،تجريد حق المواطنة في القدس الشرقية( ،مرجع الكتروني سابق).
ك ــان ه ــذا القـ ـرار بخص ــوص قض ــية المـ ـواطن المقدس ــي مب ــارك ع ــوض ،وال ــذي ك ــان ق ــد س ــافر إل ــى الوالي ــات المتح ــدة األمريكي ــة لغ ــرض

الد ارســة ،وحصــل علــى الجنســية األميركيــة فــي تلــك الفت ـرة .وقــد عــاد إلــى القــدس لتجديــد بطاقــة الهويــة ،إال أن طلبــه قوبــل بــالرفض ،فتقــدم
بالتماس للمحكمة إال أن المحكمة رفضت االلتماس معتبـرة انــه فقــد حقـه فــي اإلقامــة الدائمــة فــي القــدس بســبب اكتســابه الجنســية األمريكيــة.

في هذا القرار تم توضيب المغزى القانوني لمنب الفلسطينيين في القدس العربيــة اإلقامــة الدائمــة ،وتــم التوضــيب بــأن الوضــع القــانوني لســكان
القدس تم تنظيمه وفقا لقانون الدخول إلى إسرائيل لسنة  ،1953وبناء على هذا القانون يعتبر سكان القدس مقيمين دائمين ال مواطنين.
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أسامة حلبي ،الوضع القانوني لمدينة القدس ،مرجع سابق.91 ،
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المدينة ،حتى لو أقام خارج المدينة لفترة تقل عـن ثـالث سـنوات ،وقـد تـم تطبيـق هـذا المعيـار علـى
79

نحو أوسع تم بعد العام .1995

وتعمــل و ازرة الداخليــة اإلسـرائيلية علــى تنفيــذ سياســة ســحب اإلقامــة واإلبعــاد منــذ عــام  ،1995مــن
خالل القيام بالخطوات التالية:
 .1سلب حـق اإلقامـة مـن سـكان القـدس الـذين أقـاموا خـارج حـدود المدينـة ،ممـا أدى إلـى قيـام و ازرة
الداخلية بالطلب من آالف الفلسطينيين المقيمين في القدس ،مغادرة منازلهم.
 .2تطلــب الــو ازرة بشــكل متكــرر مــن الفلســطينيين المقيمــين فــي القــدس أن يقــدموا إلــى موظفيهــا مــا
يثبت أنهم ما زالوا يقيمون بالمدينة.
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باإلضافة إلى ما سـبق ،فقـد تبنـى الكنيسـت "اإلسـرائيلي" فـي آذار /مـارس مـن العـام  2018تعـديالً
على قانون الدخول إلى إسرائيل ،يجيز لوزير الداخلية اإلسرائيلي سحب إقامة الفلسـطينيين كعقوبـة
على خلفية "خرق الوالء" لدولة "إسرائيل".
وفـي هـذا الســياق ،تجـدر اإلشــارة إلـى َّ
أن مــنب "الـوالء" لدولــة االحـتالل محظــور بـنص المــادة ()45
م ــن قواعـ ــد اتفاقيـ ــة اله ــاي والتـ ــي تحظـ ــر صـ ـراحة عل ــى قـ ــوة االحـ ــتالل طل ــب الـ ـوالء مـ ــن السـ ــكان
الخاض ـعين لالح ــتاللو 81ب ــل عل ــى العك ــس م ــن ذل ــك ف ــإن الق ــانون ال ــدولي يكف ــل للش ــعب الخاض ــع
لالح ــتالل الح ــق بالمقاوم ــة بغ ــرض التح ــرر وتقري ــر مص ــيره .وعلي ــه ،ف ــإن اس ــتحداث ه ــذا التع ــديل
وتطبيــق احكامــه علــى ارض الواقــع يتنــافى مــع أحكــام القــانون الــدولي اإلنســاني .ويوضــب الجــدول
اآلتي عدد السكان الذين ألغي لهم حـق اإلقامـة الدائمـة مـن أبنـاء القـدس ،بـاألعوام مـا بـين 1967
وحتى العام  ،2020من خالل البيانات الصادرة عن و ازرة الداخلية اإلسرائيلية:
79

82

إثبات مركز الحياة يعني إثبات موقع أو مكان سكن في القدسو وذلك عن طريق عدد من اإلجراءات مثل تقــديم قســيمة عمــل أو فـواتير

الهات

أو الكهرباء أو الماء ،أو استالم مخصصــات التــأمين الــوطني ووثــائق الضـريبة ،أو عــن طريــق تقــديم شــهادة خطيــة مــن محــام يثبــت

بأنه يعيإل هناك.

80
81
82

محمد صالب ومحمود أبو غدير ،الطرد الهادئ مستمر.39 ،
اتفاقية الهاي ،لسنة  ،1907المادة (" :) 45يحظر إرغام سكان األراضي المحتلة على تقديم الوالء للقوة المعادية".
معطيات حول تجريد حق المواطنة في شرقي القدس( ،https://cutt.ly/3mstppY ،تم الدخول إلى الموقع بتاريخ .)2021/6/18
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السنة

عدددددد السددددكان الددددذين
حق اإلقامة
ألغي لهم ّ

2020

18

2019

40

2018

13

2017

35

2016

95

2015

84

2014

107

2013

106

2012

116

2011

101

2010

191

39

2009

725

2008

4577

2007

289

2006

1363

2005

222

2004

16

2003

272

2002

المعطيات غير متوفرة

2001

15

2000

207

1999

411

1998

788

1997

1067

40

41

739

1996

91

1995

45

1994

32

1993

41

1992

20

1991

36

1990

32

1989

2

1988

23

1987

84

1986

99

1985

161

1984

42

616

1983

74

1982

51

1981

158

1980

91

1979

36

1978

35

1977

42

1976

54

1975

45

1974

77

1973

93

1972

126

1971

1970

327

1969

178

1968

395

1967

105

الم موع

14,643

ُيالحّ من خالل الجدول السابق ازدياد عمليات الطرد وإلغاء حق المواطنة بعد عـام 1995م ،أي

بعــد قيــام الســلطة الوطنيـة الفلســطينية ،األمــر الــذي يــدفعنا إلــى محاولــة إيجــاد تفســير لهــذه العالقــة،
وعليــهُ ،يمك ــن القــولَّ :
إن إس ـرائيل وبعــد قي ــام الس ــلطة الفلســطينية ،كرس ــت محاوالتهــا لتفري ــغ مدين ــة

القدس من سكانها األصليين من خالل ممارسة ما ُيسمى باإلبعاد الداخلي ،أي سحب حق اإلقامة
وبالتــالي مغــادرة القــدس إلــى األ ارضــي الخاضــعة للســلطة .ومــن جهــة أخــرى ،تجــد اإلشــارة إلــى أن

هنالك عدة مشاكل أخـرى ،تترتـب علـى تطبيـق أحكـام قـانون الـدخول علـى إسـرائيل وسياسـة سـحب
الهويات ،أهمها :تشتيت األسر ،ومشاكل تسجيل المواليد الجدد واألطفال.
وفيما يتعلق بالتكييف القانوني لق اررات التهجيـر القسـري وسـحب حـق اإلقامـة بحـق المقدسـيين ،فقـد
عبـرت قـ اررات مجلـس األمـن الـدولي ،الصـادرة بخصـوص إبعـاد مـواطنين فلسـطينيين مـن األ ارضـي
المحتلة ،بما فـي ذلـك القـدس ،عـن إدانـة المجتمـع الـدولي إلجـراءات اإلبعـاد التـي ارتكبتهـا سـلطات
االحتالل اإلسرائيلي منذ احتاللها لألراضي الفلسطينية عام 1967م.

43

فقــد أصــدر مجلــس األمــن الــدولي تســعة ق ـ اررات بهــذا الشــأن ،ومــن أهمهــا الق ـرار رقــم ( )636لعــام
،1989

83

والتـ ـ ــي بمجملهـ ـ ــا تـ ـ ــدين قيـ ـ ــام إسـ ـ ـرائيل بعمليـ ـ ــات التهجيـ ـ ــر القسـ ـ ــري بحـ ـ ــق المـ ـ ـواطنين

الفلسطينيين ،من األراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام  1967بما فيها القدس ،وتعتبرهـا منتهكـة
التفاقيــة جنيــف الرابعــة،

84

نســتنتج ممــا ســبق رفــض المجتمــع الــدولي لسياســة اإلبعــاد التــي ترتكبهــا

س ــلطات االح ــتالل اإلسـ ـرائيلي بح ــق الفلس ــطينيين ،وإدانته ــا بش ــكل واض ــب وصـ ـريب ،لكونه ــا تُمثـ ـل
انتهاكاً صارخاً التفاقية جنيف الرابعة ،المتعلقة بحماية المـدنيين وقـت الحـرب .فقـد عالجـت اتفاقيـة
جنيـف الرابعـة لسـنة  1949مســألة التهجيـر القسـري فــي المـواد ( 85)49 ،46 ،45منهـا ،وحظــرت
بموجبهـ ــا النقـ ــل الجبـ ــري الجمـ ــاعي أو الفـ ــردي لألشـ ــخاص المحميـ ــين ،وكـ ــذلك ترحيـ ــل األشـ ــخاص
المحميين من األراضي المحتلة إلى أراضي دولة االحتالل أو إلى أ ارضـي أي دولـة أخـرى محتلـة،
أو غير محتلة أيا كانت دواعيه.

83

يتضمن هذا القرار الطلب من إسرائيل أن تكفل العودة إلى األراضي المحتلة لمن تم إبعــادهم (ثمانيــة مــدنيين فلســطينيين فــي  29يونيــو/

حزيران  )1989وأن تك

84

إسرائيل عن إبعاد أي فلسطينيين مدنيين آخرين.

ق ـ ـ ـ اررات مجل ـ ـ ــس األم ـ ـ ــن ال ـ ـ ــدولي ت ـ ـ ــدين اإلره ـ ـ ــاب الص ـ ـ ــهيوني( ،https://cutt.ly/9mstcWk ،ت ـ ـ ــم ال ـ ـ ــدخول إل ـ ـ ــى الموق ـ ـ ــع بت ـ ـ ــاريخ

.)2021/6/27
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اتفاقيــة جنيــف الرابعــة بشــأن حمايــة األشــخاص المــدنيين فــي وقــت الحــرب ،المؤرخــة فــي  12آب/أغســطس  1949اعتمــدت وعرضــت

للتوقيع والتصديق واالنضمام من قبل المــؤتمر الدبلوماســي لوضــع اتفاقيــات دوليــة لحمايــة ضــحايا الحــروب المعقــود فــي جنيــف خــالل الفتـرة
من  21نيسان/أبريل إلي  12آب/أغسطس  ،1949تاريخ بدء النفاذ 21 :تشرين األول/أكتوبر .1950
المــادة (" :)45ال يجوز نقل األشخاص المحميين إلى دولــة ليســت طرفـاً فــي هــذه االتفاقيــة .ال يجــوز أن يشــكل هــذا الحكــم بــأي حالــة عقبــة

أمام إعادة األشخاص المحميين إلى أوطانهم أو عودتهم إلى بلــدان إقــامتهم بعــد انتهــاء األعمــال العدائيــة .ال يجــوز أن تنقــل الدولــة الحــاجزة

األشــخاص المحميــين إلــى دولــة طــرف فــي هــذه االتفاقيــة إال بعــد أن تتأكــد مــن أن الدولــة المــذكورة راغبــة فــي تطبيــق االتفاقيــة وقــادرة علــى
ذلك .فإذا تم نقل األشــخاص المحميــين علــى هــذا النحــو ،أصــبحت مســئولية تطبيــق االتفاقيــة تقــع علــى الدولــة التــي قبلــتهم طـوال المــدة التــي
يعهــد بهــم إليهــا .ومــع ذلــك ،ففــي حالــة تقصــير هــذه الدولــة فــي تطبي ـق أحكــام االتفاقيــة فــي أي نقطــة هامــة ،يتعــين علــى الدولــة التــي نقلــت
األشخاص المحميين أن تتخــذ ،بعــد إشــعار الدولــة الحاميــة بــذلك ،تــدابير فعالــة لتصــحيب الوضــع ،أو أن تطلــب إعــادة األشــخاص المحميــين
إليهــا .ويجــب تلبيــة هــذا الطلــب .ال يجــوز نقــل أي شــخص محمــي فــي أي حــال إلــى بلــد يخشــى فيــه االضــطهاد بســبب آ ارئــه السياســية أو

عقائده الدينية .ال تشكل أحكام هذه المادة عقبة أمام تسليم األشخاص المحميين المتهمين بجـرائم ضــد القــانون العــام طبقـاً لمعاهــدات تســليم

المجرمين التي تكون مبرمة قبل نشوب األعمال العدائية".

المــادة (" :)46تلغى التدابير التقييدية التي اتخــذت إزاء األشــخاص المحميــين بأســرع مــا يمكــن بعــد انتهــاء األعمــال العدائيــة ،مــا لــم تكــن قــد
ألغيــت قبــل ذلــك .وتبطــل التــدابير التقييديــة التــي اتخــذت إزاء ممتلكــاتهم بأســرع مــا يمكــن بعــد انتهــاء العمليــات العدائيــة طبق ـاً لتش ـريع الدولــة

الحاجزة".

المــادة (" :)49يحظر النقل الجبــري الجمــاعي أو الفــردي لألشــخاص المحميــين أو نفــيهم مــن األ ارضــي المحتلــة إلــى أ ارضــي دولــة اإلحــتالل
أو إلى أراضي أي دولة أخرى ،محتلة أو غير محتلــة ،أيـاً كانــت دواعيــه .ومــع ذلــك ،يجــوز لدولــة االحــتالل أن تقــوم بــإخالء كلــي أو جزئــي
لمنطقة محتلة معينة ،إذا اقتضى ذلك أمن السكان أو ألسباب عسكرية قهرية."...

44

وقد اشترطت المادة ( )49من االتفاقية أنه في حال قامت دولة االحتالل بنقـل أو إخـالء مـواطنين
م ــن األ ارضـ ــي المحتل ــة أن تتحقـ ـق إل ــى أقصـ ــى ح ــد ممكـ ــن ،م ــن تـ ــوفير أم ــاكن اإلقامـ ــة المناسـ ــبة
الســتقبال األشــخاص المحميــين ،ومــن أن عمليــات النقــل الجبــري تجــري فــي ظــروف ُمرضــية ،مــن
وجهة نظر السالمة والشرو الصحية واألمن والتغذية وعدم تفريق أفراد العائلة الواحدة.

ولم تحرم اتفاقية جنيف الرابعة التهجيـر القسـري فقـط بموجـب المـادة ( )49منهـا ،بـل قامـت بـإدراج
التهجير القسري ضمن المـادة ()147

86

واعتبرتـه مـن المخالفـات الجسـيمة التفاقيـة جنيـف الرابعـة،

وذلك لطبيعة الخطر الذي ينجم عنه ،مما يفعل االختصاص العالمي بالمادة ( 87)146والتي تُلـزم
األط ـراف الموقع ــة عل ــى االتفاقي ــة ،بالبح ــث والكش ـ

ع ــن مرتكب ــي ه ــذه الج ـرائم ،ومح ــاكمتهم أم ــام

المحاكم المحلية.
بنــاء علــى مــا ســبق يتبــين لنــا أن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة حرمــت اللجــوء إلــى التهجيــر القســري بكافــة
أش ــكاله ،واعتبرت ــه م ــن االنتهاك ــات الجس ــيمة لالتفاقي ــة ،وأيض ـاً وج ــوب الت ـزام إس ـرائيل بأحك ــام ه ــذه
االتفاقيـة كسـلطة محتلـة تجــاه السـكان الفلسـطينيين باأل ارضـي الفلســطينية المحتلـة بمـا فيهـا القــدس،
وبالت ــالي ع ــدم مش ــروعية كاف ــة أش ــكال قـ ـ اررات وإجــراءات اإلبع ــاد الت ــي تتخ ــذها س ــلطات االح ــتالل
اإلسرائيلي بحق الفلسطينيين في القدس.
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اتفاقيــة جنيــف الرابعــة ،المــادة (" ،)147المخالفــات الجســيمة التــي تشــير إليهــا المــادة الســابقة هــي التــي تتضــمن أحــد األفعــال التاليــة إذا

اقترف ــت ض ــد أش ــخاص محمي ــين أو ممتلك ــات محمي ــة باالتفاقي ــة :القت ــل العم ــد ،والتع ــذيب أو المعامل ــة الالإنسـ ـانية ،بم ــا ف ــي ذل ــك التجـ ـارب
الخاصة بعلم الحياة ،وتعمد إحداث آالم شديدة أو اإلضرار الخطير بالسالمة البدنيــة أو بالصــحة ،والنفــي أو النقــل غيــر المشــروع ،والحجــز
غيــر المشــروع ،وإك ـراه الشــخص المحمــي علــى الخدمــة فــي الق ـوات المســلحة بالدولــة المعاديــة ،أو حرمانــه مــن حق ـه فــي أن يح ـاكم بصــورة
قانونيــة وغيـر متحيـزة وفقـاً للتعليمــات الـواردة فــي هــذه االتفاقيــة ،وأخــذ الرهــائن ،وتــدمير واغتصــاب الممتلكــات علــى نحــو ال تبــرره ضــرورات
حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية".
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اتفاقية جنيف الرابعة ،المادة (" ،)146تتعهد األطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشـريعي يلــزم لفــرض عقوبــات جزائيــة فعالــة

عل ـ ـ ــى األش ـ ـ ــخاص ال ـ ـ ــذين يقترف ـ ـ ــون أو ي ـ ـ ــأمرون ب ـ ـ ــاقتراف إح ـ ـ ــدى المخالف ـ ـ ــات الجس ـ ـ ــيمة له ـ ـ ــذه االتفاقي ـ ـ ــة ،المبين ـ ـ ــة ف ـ ـ ــي الم ـ ـ ــادة التالي ـ ـ ــة.
يلتــزم كــل طــرف متعاقــد بمالحق ـة المتهمــين بــاقتراف مثــل هــذه المخالفــات الجســيمة أو بــاألمر باقترافهــا ،وبتقــديمهم إلــى محاكمــه ،أي ـاً كانــت
جنســيتهم .ولــه أيض ـاً ،إذا فضــل ذلــك ،وطبق ـاً ألحكــام تش ـريعه ،أن يســلمهم إلــى طــرف متعاقــد معنــي آخــر لمحــاكمتهم مادامــت تتــوفر لــدى

الطرف المذكور أدلة اتهام كافية ضد هؤالء األشخاص .على كل طرف متعاقد اتخاذ التــدابير الالزمــة لوقـ

جميــع األفعــال التــي تتعــارض

مــع أحكــام هــذه االتفاقيــة بخــالف المخالفــات الجســيمة المبينــة فــي المــادة التاليــة .وينتفــع المتهمــون فــي جميــع األح ـوال بضــمانات للمحاكمــة

والــدفاع الحــر ال تقــل مالئمــة عــن الضــمانات المنصــوص عنهــا بــالمواد ( )105ومــا بعــدها مــن اتفاقيــة جنيــف بشــأن معاملــة أســرى الحــرب،

المؤرخة في  12آب/أغسطس ".1949
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 .3سياسة هدم المنازل
باإلضافة إلى قيام سلطات االحتالل اإلسرائيلي باتباع سياسـة هـدم البيـوت كوسـيلة لفـرض العقـاب
علــى الفلســطينيين ،المتهمــين فــي الضــلوع بتنفيــذ عمليــات ضــد المســتوطنين والجنــود اإلس ـرائيليين،
به ـ ــدف إلح ـ ــاق الض ـ ــرر بأق ـ ــارب الفلس ـ ــطينيين ال ـ ــذين نف ـ ــذوا أو المتهم ـ ــين بتنفي ـ ــذ عملي ـ ــات ،ض ـ ــد
اإلس ـرائيليينو وذلــك مــن أجــل ردع الفلســطينيين عــن تنفيــذ مثــل هــذه العمليــاتو 88تُمــارس ســلطات
االحتالل اإلسرائيلي عمليـات الهـدم بحجـة عـدم وجـود تـرخيص للبنـاء .ويـأتي ذلـك فـي ظـل سياسـة
بلدية االحتالل تجاه التخطيط والبناء في مدينة القدس وما تضعه من إجراءات معقدة وعراقيل أمام
المقدسيين لمنعهم من الحصول علـى تـراخيص للبنـاءو ممـا ُيضـطر الفلسـطينيون فـي مدينـة القـدس
إلى البناء غير المرخص لتلبية االحتياجات العمرانية المتنامية لهم ،والتي تزيـد عـن ( )2000بنـاء

ســكني س ــنوياً لك ــي ي ــوفروا له ــم ولع ــائلتهم س ــقفاً ي ــأويهم .وأيض ـاً لتف ــادي التك ــاليف والرس ــوم الباهظ ــة
للحص ــول عل ــى رخ ــص البن ــاء ف ــي ظ ــل ت ــدني مس ــتوى ال ــدخل وارتف ــاع الض ـرائب ،وف ــي ظ ــل القي ــود
الصارمة التي تفرضها بلدية االحتالل من ق اررات وإجراءات إدارية معقدة وقاسية.

89

وفــي المقابــل تقــوم إس ـرائيل بممارســة عمليــات الهــدم لألبنيــة غيــر المرخصــة ،باالســتعانة بج ارفــات
وطـ ـواقم بلدي ــة االح ــتالل ،وع ــدد كبي ــر م ــن قـ ـوات األم ــن والش ــرطة ،كم ــا وتق ــوم س ــلطات االح ــتالل
اإلسرائيلي بإرغام األشخاص الذين تم هدم بيوتهم على دفع تكاليف الهدم.
كم ــا وتنف ــذ ح ــاالت اله ــدم أيض ـاً ع ــن طري ــق إجب ــار المقدس ــيين عل ــى ه ــدم من ــازلهم بأي ــديهم (اله ــدم
الذاتي) ،مهددة إياهم بالسجن وبفـرض غ ارمـات باهظـة إضـافة إلـى إجبـارهم علـى دفـع أجـرة الهـدم،

88

تجدر اإلشــارة إلــى أن فــي ذلــك مخالفــة ألحــد المبــادئ ال ارســخة فــي القــانون وهــو مبــدأ شخصــية العقوبــة ،ومخالفــة ألحكــام القــانون الــدولي

اإلنســاني والســيما المــادة ( ) 33مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة التــي تتحــدث عــن عــدم ج ـواز معاقبــة شــخص علــى فعــل أو جــرم لــم يرتكبــه ،فمــا
ذنــب أشــخاص لـم يــتم اتهــامهم أو محــاكمتهم ،بتحمــيلهم المســؤولية وتنفيــذ عقوبــة بحقهــم عــن فعــل ارتكبــه غيــرهم ،هــذا لــو افترضــنا بإمكانيــة
اعتبار المقاومة جرم ،وهدم المنــازل عقوبــة .ومــن جهــة أخــرى ال بــد مــن التأكيــد علــى أن مقاومــة االحــتالل حــق مشــروع للشــعوب الخاضــعة

تح ــت اإلحـ ــتالل فـ ــي إطـ ــار س ــعيها لممارسـ ــة حقهـ ــا فـ ــي تقريـ ــر المص ــير ،لـ ــذلك فهـ ــدم المنـ ــازل بص ــيغة انتقاميـ ــة بحـ ــق عـ ــائالت المقـ ــاومين
الفلسطينيين يعتبر من العقوبات الجماعية المحظورة بموجب القانون الدولي اإلنساني .للمزيد حول الموضــوع ،ارجــع :حســام هنــداوي وأحمــد

محمــد ،الوضــع القــانوني لمدينــة القــدس د ارســة تطبيقيــة لواقــع االحــتالل اإلس ـرائيلي فــي ضــوء أحكــام القــانون الــدولي (القــاهرة :دار النهضــة،

(د.ت)).205،

89

يعقوب عودة ،القيود المفروضــة علــى البنــاء الفلســطيني فــي القــدس "الهــدم مشــروع والبنــاء ممنــوع" (القــدس :اإلئــتالف األهلــي للــدفاع عــن

حقوق الفلسطينيين بالقدس.79 ،)2009 ،
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90
ويشـار إلـى
وقد ُهدم ما مجموعـه  260مبنـى علـى يـد مالكهـا مـا بـين العـامين ُ ،2019-2009
أنه يصعب إحصاء عمليات الهدم الذاتي بشكل دقيق لعدم قيام المواطنين بإبالغ مؤسسات حقـوق

اإلنسان ومؤسسات المجتمع المدني عن حاالت الهدم الذاتي.
ومنــذ العــام  1967وحتــى نهايــة شــهر حزيـران مــن العــام  2021قامــت ســلطات االحــتالل بهــدم مــا
ُيقارب  ،2350ما إدي إلى تشريد  10085فرد من بينهم العديد من االطفال.

91

وفيمــا يوضــب الجــدول اآلتــي إحصــائيات هــدم المنــازل بالقــدس الشــرقية منــذ عــام  2004إلــى غايــة
تاريخ :2021/6/30
عام

عدد
المنازل

92

عـ ـ ـ ـ ــدد االشـ ـ ـ ـ ــخاص ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد
الذين فقدوا منازلهم

القاص ـ ـ ـ ـرين
الــذين فقــدوا
منازلهم

2004

53

194

110

2005

70

140

78

2006

44

98

18

219

149

2007

63

 90مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ،عمليــات الهــدم ،بمــا فيهــا الهــدم الــذاتي ،تســجل أرقا ًمـا قياســية ،فــي القــدس الشــرقية خــالل
شهر نيسان/أبريل ( ،https://cutt.ly/QmstA6z ،2019تم الدخول إلى الموقع بتاريخ .)2021/6/27
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وكالـ ــة وفـ ــا ،هـ ــدم المبـ ــاني فـ ــي محافظـ ــة القـ ــدس( ،https://cutt.ly/Nmzb2xZ ،2020-1967 ،تـ ــم الـ ــدخول إلـ ــى الموقـ ــع بتـ ــاريخ

.)2021/6/27

92

معطيــات هــدم المنــازل فــي القــس ،وفــق إحصــائيات بيــت ســليم ،تقريــر ( ،https://cutt.ly/kmstKMt ،2021تــم الــدخول إلــى الموقــع

بتاريخ .)2021/6/27

47

188

340

78

2008

145

254

46

2009

91

181

23

2010

56

114

23

2011

52

107

28

2012

176

301

73

2013

75

156

54

2014

71

114

45

2015

160

295

89

2016

86

115

62

2017

63

155

59

2018

182

328

169

2019

194

379

121

2020

48

2021

83

232

117

الم موع

1183

3722

2011

وتجدر اإلشارة إلـى أن عمليـات الهـدم التـي تقترفهـا سـلطات االحـتالل اإلسـرائيلي بحـق المقدسـيين،
ال تقتصــر أضـرارها علــى هــدم المنــازل فقــط ،بــل يتعــدى ذلــك أضـ ار اًر نفســية واجتماعيــة واقتصــادية
تقــع علــى الشــخص المتضــرر مــن ج ـراء عمليــات الهــدم .وتتمثــل الخســائر االقتصــادية بمــا يتكبــده
المـواطن مــن دفــع مبــالغ طائلــة تتعلــق بالمخالفــات الباهظــة والتــي تصــل إلــى ماليــين الــدوالرات قبــل
وبعــد عمليــة الهــدم ،حيــث أن تكلفــة البنــاء فــي منطقــة القــدس كبي ـرة جــداً ،فــالمتر المربــع مــن البنــاء
يكل

 1800-1500شيكلو فعند بنـاء منشـأة مسـاحتها  100متـر مربـع فـإن تكلفـة البنـاء وحـدها

مــن  200-150ألـ

شــيكل ،باإلضــافة إلــى تصــاريب البنــاء التــي تكل ـ

أضــعاف هــذا المبلــغ فــي

حــال تمكــن مــن الحصــول علــى تصـريب بنــاء حيــث أن نســبة التصــاريب التــي تمنحهــا بلديــة القــدس
للفلســطينيين ال تتعــدى  .%10ممــا يــدفع المواطنــون إلــى البنــاء دون تــرخيص وتقــوم بلديــة القــدس
بفــرض غ ارمــات ومخالفــات بنــاء ،تصــل إلــى مئــات آالف الشـواقل باإلضــافة إلــى مصــاريف توكيــل
محامي من أجل تأجيل الهدم.

93

وفيمــا يتعلــق بــالتكييف القــانوني لعمليــات هــدم المنــازل ،تشــكل هــذه السياســة التــي تنتهجهــا ســلطات
االحتالل اإلسرائيلي بحـق المقدسـيين ،أحـد االنتهاكـات الصـارخة ألحكـام القـانون الـدولي ،وال سـيما
القـانون الـدولي اإلنســاني والقـانون الــدولي لحقـوق اإلنســان .إذ تخـال

ممارســات سـلطات االحــتالل

اإلس ـرائيلي المتمثلــة بهــدم المنــازل ،أحكــام اتفاقيــة جنيــف الرابعــة والســيما المــادة ( )53منهــا والتــي
تتضمن بصورة واضحة حظر قيام دولة االحتالل بتـدمير أي ممتلكـات خاصـة ثابتـة أو منقولـة إال

93
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ف ــي ح ــال اقتض ــت العملي ــات العس ــكرية ذل ــك،

94

ويتض ــب لن ــا م ــن خ ــالل م ــا س ــبق أن قي ــام س ــلطات

االحتالل اإلسرائيلي بهدم منازل المقدسيين لم يقم في يوم من األيام على مبررات تقتضيها الحاجة
العســكرية ،بــل كانــت مجــرد وســيلة تتمســك بهــا إس ـرائيل لتحطــيم حيــاة الفلســطينيين وتهويــد المدينــة
إفراغها من سكانها .كما أن في ذلك مخالفـة ألحكـام المـادة ( )46مـن اتفاقيـة الهـاي ،والتـي تـنص
على وجوب احترام ،الملكية الخاصة وعدم جواز مصادرتها.

95

كما أن في هذه الممارسات انتهاك للحق بالسكن ،المكفول بموجب أحكام اإلعالن العالمي لحقـوق
اإلنسـان والــذي نـص بالمــادة ( )17منـه علــى حـق كــل فـرد بالتملــك وعـدم جـواز تجريـد أي فــرد مــن
ملكه تعسفاً 96،كما نص بالمادة ( )25منه على حق كل شخص في مستوى معيشة يكفي لضمان
الصحة والترفيه له وألسرته وخاصة على صعيد المسكن.

97

كمـ ــا ت ـ ــنص الفق ـ ـرة األول ـ ــى مـ ــن الم ـ ــادة ( )11مـ ــن العه ـ ــد الـ ــدولي الخ ـ ــاص بـ ــالحقوق االقتص ـ ــادية
واالجتماعية على حق كل شخص في مستوى معيشي ٍ
كاف له وألسرته ،يوف ما يفي حاجتهم من
المأوى.

98

وم ــن جه ــة أخـ ـرى تعتب ــر سياس ــة ه ــدم المن ــازل الت ــي تنتهجه ــا س ــلطات االح ــتالل اإلسـ ـرائيلي بح ــق
المقدسيين من االنتهاكـات الجسـيمة التفاقيـة جنيـف الرابعـة التـي نصـت عليهـا المـادة ( )147منهـا
والتــي مــن ضــمنها "تــدمير واغتصــاب الممتلكــات علــى نحــو ال تبــرره ضــرورات حربيــة وعلــى نطــاق
94

اتفاقيــة جنيــف الرابعــة لســنة  ،1949المــادة (" :)53يحظــر علــى دولــة االحــتالل أن تــدمر أي ممتلكــات خاصــة ثابتــة أو منقولــة تتعلــق

بــأفراد أو جماعــات ،أو بالدولــة أو الس ـلطات العام ـة ،أو المنظمــات االجتماعيــة أو التعاونيــة ،إال إذا كانــت العمليــات الحربيــة تقتضــي حتم ـاً

هذا التدمير".

95

اتفاقي ــة الهـ ــاي ،لس ــنة  ،1907المـ ــادة (" :)46يج ــب احتـ ـرام ش ــرف األسـ ـرة وحقوقه ــا وحيـ ــاة األش ــخاص والملكيـ ــة الخاص ــة والمعتقـ ــدات

والممارسات الدينية وال يجوز مصادرة الملكية الخاصة".

96

اإلعـ ــالن العـ ــالمي لحق ـ ـوق اإلنسـ ــان ،لسـ ــنة  ،1948المـ ــادة ( .1" :)17لكـ ــل فـ ــرد حـ ــق فـ ــي التملـ ــك ،بمفـ ــرده أو باالشـ ــتراك مـ ــع غي ـ ـره.

 .2ال يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا".

97

المصدر السابق ،المادة (" :)25لكل شخص حق في مستوى معيشــة يكفــى لضــمان الصــحة والرفاهــة لــه وألسـرته ،وخاصــة علــى صــعيد

المأكل والملبس والمســكن والعنايــة الطبيــة وصــعيد الخــدمات االجتماعيــة الضــرورية ،ولــه الحــق فــي مــا يــأمن بــه الغوائــل فــي حــاالت البطالــة
أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه".

98

العهد الدولي الخــاص بــالحقوق االقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيـة ،لســنة  ،1976المــادة ( " :)1/11تقــر الــدول األطـراف فــي هــذا العهــد

بحق كــل شــخص فــي مســتوى معيشــي كــاف لــه وألسـرته ،يــوفر مــا يفــي بحــاجتهم مــن الغــذاء والكســاء والمــأوى ،وبحقـه فــي تحســين متواصــل
لظروفــه المعيشــية .وتتعهــد الــدول األط ـراف باتخــاذ التــدابير الالزمــة إلنفــاذ هــذا الحــق ،معترفــة فــي هــذا الصــدد باألهميــة األساســية للتعــاون

الدولي القائم على االرتضاء الحر".
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كبيــر بطريقــة غيــر مش ـروعة وتعســفية" 99،فــإن قيــام ســلطات االحــتالل اإلس ـرائيلي بتنفيــذ عمليــات
الهــدم بصــورة مســتمرة وعلــى نطــاق واســعو يــؤدي إلــى تش ـريد المئــات مــن المقدســيين ســنوياً ،تحــت
ذ ارئـع ومبـررات ال تمــت للضـرورات الحربيــة بـأي صــلة ،بـل علــى أسـاس سياســة عنصـرية ممنهجــة
لتهويد مدينة القدس ،مما يؤدي إلى اعتبار هذه الممارسات من قبيـل االنتهاكـات الجسـيمة التفاقيـة
جنيف الرابعة .كما أن اعتزام سلطات االحتالل اإلسرائيلي على تنفيـذ مخطـط يـدعو إلـى هـدم حـي
كامــل فــي ســلوان (حــي البســتان) المكــون مــن  88منـزالً وتشـريد مــا يقــارب  1000شــخص ســيعتبر
مــن قبيــل االنتهاكــات الجســيمة التــي تــدخل فــي صــلب الحالــة ال ـواردة أعــاله فــي حــال تنفيــذه .ممــا
يسـ ــتتبع تفعيـ ــل وتحريـ ــك االختصـ ــاص العـ ــالمي وفق ـ ـاً ألحكـ ــام المـ ــادة ( )146مـ ــن اتفاقيـ ــة جنيـ ــف
الرابعة.

100

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن اإلج ـراءات القاســية المتخــذة بحــق الفلســطينيين فــي مدينــة القــدس ،المتعلقــة
بوضع العراقيل للحصول على رخص لبناء المنازل وممارسـة سياسـة هـدم المنـازل والمنشـآت ،تقـوم
على سياسة عنصرية تهدف إلى تهويد مدينة القدس ،وإفراغها من سكانها األصـليين بشـتى الطـرق
واإلمكانيات ،وهذه السياسـة نابعـة مـن القـرار السياسـي الـذي اتخذتـه الحكومـة اإلسـرائيلية فـي أوائـل
الس ــبعينيات ،وال ــذي يقض ــي ب ــأن ال تزي ــد نس ــبة س ــكان المدين ــة م ــن الفلس ــطينيين ع ــن  .%28فف ــي
الوقت الذي تقوم فيه سلطات االحـتالل اإلسـرائيلي بوضـع العراقيـل أمـام المقدسـيين لعـدم الحصـول
علــى رخــص للبنــاء ،وإتبــاع سياســة هــدم المنــازل بحقهــم ،تُقــدم ســلطات االحــتالل اإلس ـرائيلي كافــة
99

اتفاقيــة جنيــف الرابعــة ،المـ ــادة (" :)147المخالفــات الجســيمة التــي تشــير إليهــا المــادة الســابقة هــي التــي تتضــمن أحــد األفعــال التاليــة إذا

اقترف ــت ض ــد أش ــخاص محمي ــين أو ممتلك ــات محمي ــة باالتفاقي ــة :القت ــل العم ــد ،والتع ــذيب أو المعامل ــة الالإنس ــانية ،بم ــا ف ــي ذل ــك التج ــارب
الخاصة بعلم الحياة ،وتعمد إحداث آالم شديدة أو اإلضرار الخطير بالسالمة البدنيــة أو بالصــحة ،والنفــي أو النقــل غيــر المشــروع ،والحجــز
غيــر المشــروع ،وإك ـراه الشــخص المحمــي علــى الخدمــة فــي الق ـوات المســلحة بالدولــة المعاديــة ،أو حرمانــه مــن حق ـه فــي أن يحــاكم بصــورة
قانونيــة وغيــر متحيـزة وفقـاً للتعليمــات الـواردة فــي هــذه االتفاقيــة ،وأخــذ الرهــائن ،وتــدمير واغتصــاب الممتلكــات علــى نحــو ال تبــرره ضــرورات
حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية".

100

اتفاقيــة جنيــف الرابعــة ،المــادة (" :)147تتعهــد األط ـراف الســامية المتعاقــدة بــأن تتخــذ أي إج ـراء تش ـريعي يلــزم لفــرض عقوبــات جزائيــة

فعالة على األشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة لهذه االتفاقية ،المبينة في المادة التالية.

يلتــزم كــل طــرف متعاقــد بمالحق ـة المتهمــين بــاقتراف مثــل هــذه المخالفــات الجســيمة أو بــاألمر باقترافهــا ،وبتقــديمهم إلــى محاكمــه ،أي ـاً كانــت

جنســيتهم .ولــه أيض ـاً ،إذا فضــل ذلــك ،وطبق ـاً ألحكــام تش ـريعه ،أن يســلمهم إلــى طــرف متعاقــد معنــي آخ ـر لمحــاكمتهم مادامــت تتــوفر لــدى

الطرف المذكور أدلة اتهام كافية ضد هؤالء األشخاص.
علــى كــل طــرف متعاقــد اتخــاذ التــدابير الالزمــة لوق ـ

جميــع األفعــال التــي تتعــارض مــع أحكــام هــذه االتفاقيــة بخــالف المخالفــات الجســيمة

المبينة في المادة التالية".

51

التس ــهيالت الالزم ــة للمس ــتوطنين للحص ــول عل ــى تـ ـراخيص البن ــاء والقي ــام بمش ــاريع إس ــكانية لبن ــاء
المسـ ــتوطنات ف ـ ــي مدين ـ ــة الق ـ ــدس ،وتغ ـ ــض الط ـ ــرف ع ـ ــن المن ـ ــازل غي ـ ــر المرخص ـ ــة الت ـ ــي يقيمه ـ ــا
المس ــتوطنون سـ ـواء داخ ــل ح ــدود بلدي ــة الق ــدس وخارجه ــا،

101

إذ تص ــل نس ــب البن ــاء القص ــوى ف ــي

األحياء الفلسطينية  ،%50 - %25فيما تتراوح في االحياء اليهودية .%125 -%75

102

وال شك أن هذا التمييز في عمليات هدم البيوت بين الفلسـطينيين فـي القـدس والمسـتوطنين اليهـود،
يشكل انتهاكاً للحق بالمساواة وعدم التمييزو وبالتالي خرقاً ألحكام القانون الدولي اإلنساني والقانون
الدولي لحقوق
اإلنسان ،ومن جهة أخرى يشكل انتهاكاً واضحاً ألحكام اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع
ً
أش ــكل التميي ــز العنص ــري ،والت ــي تض ــمنت ال ــنص عل ــى حظ ــر التميي ــز العنص ــري بكاف ــة أش ــكاله،
وخاصة فيما يتعلق بالحق بالسكن.

103

باإلضــافة إلــى مــا ســبق ،وحيــث أن مــن أهــم التبعــات المترتبــة علــى جريمــة هــدم المنــازل فــي مدينــة
الق ــدس ،ه ــو تهجي ــر المدين ــة م ــن س ــكانهاً الفلس ــطينيينو ف ــإن القي ــام به ــذه الممارس ــات ُيش ــكل أيض ـاً

جريمة ضد اإلنسانية تبعاً ألحكـام المـادة (/1/7د) مـن نظـام رومـا،

104

وجريمـة حـرب تبعـاً ألحكـام

المادة (/2/8ب )8/من ذات النظام واللتان تنصان على أن قيام دولة االحتالل بإبعاد أو نقل جزء
مــن ســكان االرض المحتلــة داخــل هــذه األ ارضــي أو خارجهــاُ ،يشــكل جريمــة ضــد اإلنســانية وكــذلك

جريمة حرب باعتبار أن هذه الممارسات تُشكل أحد االنتهاكات الخطيرة للقوانين واألعراف السارية
على المنازعات الدولية المسلحة في النطاق الثابـت للقـانون الـدوليو وبالتـالي ،فـإن ممارسـة سياسـة

اإلبعاد القسري من خالل تطبيق سياسة هدم المنازل بصورة ممنهجة بهدف إفراغ مدينة القدس من
س ــكانها الفلس ــطينيينُ ،يش ــكل جريم ــة بموج ــب أحك ــام الق ــانون الجن ــائي ال ــدوليو م ــا يعن ــي إمكاني ــة

101
102

موسى الدويك ،القدس والقانون الدولي (القدس( ،د.ن).44 ،)2002 ،

جمعيــة حق ـوق الم ـواطن اإلس ـرائيلية القــدس الشــرقية باألرقــام ( ،https://cutt.ly/vmst44S ،2014تــم الــدخول إلــى الموقــع بتــاريخ

.)2021/6/27

103

االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ،لسنة  ،1969المــادة (/5ه" :)3/إيفــاء لاللت ازمــات األساســية المقــررة فــي

المــادة  2مــن هــذه االتفاقيــة ،تتعهــد الــدول األطـراف بحظــر التمييــز العنصــري والقضــاء عليــه بكافــة أشــكاله ،وبضــمان حــق كــل إنســان ،دون
تمييز بسبب العرق أو اللون أو األصل القومي أو االثنــي ،فــي المســاواة أمــام القــانون ،ال ســيما بصــدد التمتــع بــالحقوق التاليــة( :هــ) الحقـوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،وال سيما الحقوق التالية "3" :الحق في السكن".

104

انظر ،المادة (/1/7د) من نظام روما االساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام .1998

52

محاسبة سلطات االحتالل اإلسرائيلي على هذه الجريمة أمام المحكمة الجنائية الدولية الندراج هذه
الجريمة ضمن اختصاصها النوعي.

105

القسم الثاني :االنتهاكات في مدينة الخليل
رغ ــم تع ــدد أش ــكال االنتهاك ــات اليومي ــة الواقع ــة عل ــى حق ـوق الفلس ــطينيين وحري ــاتهم ف ــي كاف ــة م ــدن
الضــفة الغربيــةُ ،يخصــص هــذا القســم للحــديث حــول االنتهاكــات القائمــة فــي مدينــة الخليــلو حيــث
تُعتب ــر الخلي ــل المدين ــة الثاني ــة بع ــد مدين ــة الق ــدس ف ــي أولوي ــات االس ــتهداف االس ــتيطاني لس ــلطات

االحتالل اإلسرائيلي نظ اًر ألهميتها التاريخية والدينية ،ورغم تعدد أشكال االنتهاكات اإلسرائيلية في
محافظة الخليلو فإن تناول االنتهاكات القائمة سيقتصـر فـي هـذه الجزئيـة علـى االنتهاكـات الواقعـة
في منطقة البلدة القديمة مـن مدينـة الخليـل ،وعلـى وجـه الخصـوص تقييـد حريـة الحركـة ومـا يترتـب
عليه من انتهاكات مركبة على مستوى الكرامة اإلنسانية والحق بالتعليم وحرية العبادة.
 خصوصية الوضع القانوني للبلدة القديمة في مدينة الخليل:تبلغ مساحة مدينة الخليل بحدودها اإلدارية الحالية بعد قيام السلطة الفلسطينية  997كـم ويسـكنها
مـ ــا ُيقـ ــارب  743أل ـ ـ

فلس ـ ــطيني ،وتخضـ ــع نص ـ ـ

أ ارض ـ ــي الخليـ ــل ،ح ـ ـوالي ( )%54للس ـ ــيطرة

المصــنفة (ج) حســب اتفاقيــة أوســلو والتــي تخضــع للســيطرة اإلس ـرائيلية
اإلس ـرائيلية وهــي المنــاطق ُ
106
الكاملة (إدارياً وأمنياً).
وتجدر اإلشارة إلى أنه وعقب ما ُعرف باتفاقات أوسـلو تـم عقـد اتفاقيـة خاصـة بمدينـة الخليـل بـين

منظمــة التحريــر وســلطات االح ــتالل اإلس ـرائيلي ُعرفــت ب" بروتوكــول الخلي ــل" والتــي تــم بموجبه ــا
تقســيم مدينــة الخليــل إلــى منطقتــين ،(H2,H1( :حيــث تُســيطر الســلطة الفلســطينية علــى منطقــة:

( (H1والتي تُشكل حوالي ( )%80من مساحة المدينة ،فيما تُسيطر سلطات االحتالل اإلسـرائيلي
على منطقة ( ،)H2التي تُشكل حوالي ( )%20من مسـاحة المنطقـة الـواردة باالتفاقيـة والتـي تُقـدر
بحوالي  26كـم تقريبـاً .وتضـم المنطقـة ( :)H2البلـدة القديمـة التـي تشـمل مسـجد الحـرم اإلبراهيمـي
105
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انظر ،المصدر السابق ،المادة (/2/8ب.)8/
حمـ ـزة الحاليب ــة ،االس ــتيطان والج ــدار ف ــي محافظ ــة الخلي ــل ،سلس ــلة الج ــدار واالس ــتيطان ،مرك ــز روي ــة للتنمي ــة السياس ــية.4 ،2020 ،

منشور على( ،https://cutt.us/TIeWN :تم الدخول إلى الموقع بتاريخ .)2021/6/27
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ويقــدر عــدد الســكان الفلســطينيين فــي
والســوق القــديم والبــؤر االســتيطانية الواقعــة فــي قلــب المدينــةُ ،
هذه المنطقـة ،حـوالي 34 :ألـ فلسـطينيُ ،مقابـل " 700إسـرائيلي" يعيشـون تحـت حمايـة عسـكرية

مشددة.

107

هذا وكانت منظمة األمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم ،اليونسكو ،قـد أدرجـت ،فـي تمـوز (يوليـو)
 ،2017البلــدة القديمــة والحــرم اإلبراهيمــي فــي مدينــة الخليــل ،جنــوب الضــفة الغربيــة ،علــى الئحــة
108

التراث العالمي ،كإحدى المناطق المحمية.

 تقييد حرية الحركة واالنتهاكات المركبة المترتبة على ذلك:تُطب ـق ســلطات االحــتالل فــي المنطقــة ( )H2سياســة الفصــل العنصــري بحــق الفلســطينيين وتعمــل
على تقييد حركتهم بصورة ممنهجة ،إذ يوجـد مـا يزيـد عـن  100نقطـة تفتـيإل وحـاجز ،فـي منطقـة
( )H2بما فيها  20حاج اًز عسكرياً يتواجد عليهـا جنـود بصـورة دائمـة ،تفصـل منطقـة المسـتوطنات
عن محيط المدينة ،و 14حاج اًز جزئياً يفصل المنطقة االستيطانية عن باقي المدينة.
هذا إلى جانب قيـام سـلطات االحـتالل خـالل العـام  2012بإقامـة سـياج حديـدي وبوابـة حـول حـي
الساليمة ضمن منطقة ( )H2وفصل نحو  1800فلسطيني عن باقي أجزاء المدينـة ،لتقـوم بالعـام
 2017باستكمال بناء سياج من األسالك الشائكة بطول  50متـر وارتفـاع  1.5متـر علـى مقـاطع
اســمنتية ،لإلحاطـة بحــي الســاليمة وغيــث ،حيــث تقــوم الســلطات اإلسـرائيلية بــإغالق هــذه البوابــات
بص ــورة عش ـوائية دون س ــابق ان ــذار .كم ــا اعلن ــت س ــلطات االح ــتالل ف ــي أواخ ــر الع ــام  2015ب ــأن
المس ــتوطنات المقام ــة ف ــي المنطق ــة ( )H2منطق ــة عس ــكرية مغلق ــة وعزل ــت ب ــذلك م ــا ُيق ــارب 800
فلسطيني وقيدت حركتهم من وإلى منازلهم بالتسجيل لدى السلطات اإلسرائيلية.

وم ــن ناحي ــة أخ ــرى ،يس ــتخدم مس ــتوطنوا "كري ــات أرب ــع" الطري ــق الرئيس ــي ال ــذي يق ــع خل ـ

الس ــياج

للوص ــول إلـ ــى الحـ ــرم اإلبراهيمـ ــي سـ ــي اًر علـ ــى االقـ ــدام أو بالسـ ــيارات ،بينمـ ــا ُيحظـ ــر علـ ــى مركبـ ــات
الفلسطينيين ،السير على هذا الطريق.
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المرجع السابق.13 -12 ،
األمـ ـ ـ ــم المتحـ ـ ـ ــدة ،اليونسـ ـ ـ ــكو :إدراج مدينـ ـ ـ ــة الخليـ ـ ـ ــل القديمـ ـ ـ ــة ومجمـ ـ ـ ــع "دابليـ ـ ـ ــو أرلـ ـ ـ ــي بينـ ـ ـ ــدجاري" فـ ـ ـ ــي قائمـ ـ ـ ــة التـ ـ ـ ـراث العـ ـ ـ ــالمي،

( ،https://cutt.us/VDA5jتم الدخول إلى الوقع بتاريخ .)2021/6/28
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بالمحصـلة ،فقـد أنتجـت هـذه المنظومـة االسـتيطانية فـي قلـب مدينـة الخليـل وخاصـة بالبلـدة القديمـة
أوضاعا صعبة حيث باتت البلـدة القديمـة تعـيإل تحـت "نظـام أبارتهايـد" متكامـل ،فـالكثير مـن
منها
ً

الش ـوارع ُحج ــزت بص ــورة كامل ــة للمس ــتوطنين ،وُيمن ــع الفلس ــطينيون م ــن اس ــتعمالها ،وش ـوارع أخ ــرى
ُيسـ ــمب للفلس ـ ــطينيين بالسـ ــير فيه ـ ــا ،ولكـ ــن يمن ـ ــع علـ ــيهم قي ـ ــادة مركبـ ــاتهم ،وش ـ ـوارع أخـ ــرى ُيس ـ ــمب

للفلســطينيين بقيــادة مركبــاتهم فيهــا ولكــن ُيمنــع علــيهم الترجــل منهــا .كمــا يوجــد فــي البلــدة القديمــة

منازل ُمنع سـكانها مـن اسـتخدام أبـواب منـازلهم فحولـوا شـبابيكها إلـى أبـواب ،أو فتحـوا أبوابـاً جديـدة
لمنازلهم ،وآخرون لم يستطيعوا حل مشاكل الوصول إلى منازلهم إال من خالل السـير علـى أسـطب
المنازل المجاورة .وهناك أحياء ال ُيمكن للفلسطينيين دخولها إال إذا كانوا من سكانهاو وبالتـالي ،ال
ُيسمب ألحد بزيارتها ،وأحياء أخرى ال يمكن دخولهـا إال عبـر بوابـات ونقـا تفتـيإل جسـدي ،وتـأتي
جميع هذه الترتيبات واإلجراءات التعسفية ،لتسـهيل وتـأمين الحيـاة لبضـعة مئـات مـن المسـتوطنين

الذين يسكنون في البلدة القديمة ومحيطها.

110

المقيـد الوصــول إليهــا،
وقــد نــتج عــن هــذه القيــود واإلجـراءات قيــام ســكان ثلــث المنــازل فــي المنطقــة ُ
والبــالغ عــدد وحــداتها الســكانية  1105وحــدات ،إلــى التخلــي عــن منــازلهم حتــى العــام  ،2018هــذا
باإلض ــافة إل ــى قي ــام س ــلطات االح ــتالل ف ــي ه ــذه المنطق ــة ب ــإغالق م ــا ُيق ــارب ُ 500منش ــأة ب ــأوامر
عســكرية ،إضــافة إلــى مــا ُيقــارب  1100منشــأة أخــرى علــى األقــل أغلقهــا أصــحابها بســبب القيــود

المفروضة.

111

وفي هذا السـياق ،ال بـد مـن التأكيـد علـى أن حريـة التنقـل تعتبـر أحـد أهـم فـروع الحريـة الشخصـية،
التي ال يجوز مصادرتها وتقييدها دون مبرر قوي ،وهو ما يعني حـق الفـرد فـي االنتقـال مـن مكـان
إلـى مكــان آخـر والخــروج مـن الــبالد والعــودة إليهـا ،حيــث تـنص المــادة ( )13مـن اإلعــالن العــالمي
لحقوق اإلنسان على أنه "ِّ -1
لكل فرد حق في ِّ
حرية التنُّقـل وفـي اختيـار مح ِّـل إقامتـه داخـل حـدود
الدولةِّ -2 .
لكل فرد حق في مغادرة ِّ
أي بلد ،بما في ذلك بلده ،وفي العـودة إلـى بلـده ".اسـتناداً إلـى

109

أمـ ـ ــل مناصـ ـ ـرة ومحمـ ـ ــد الطيـ ـ ــب ،ورقـ ـ ــة حقـ ـ ــائق :القيـ ـ ــود اإلسـ ـ ـرائيلية علـ ـ ــى حركـ ـ ــة الفلسـ ـ ــطينيين فـ ـ ــي المنطقـ ـ ــة  H2بمدينـ ـ ــة الخليـ ـ ــل،

( ،https://cutt.us/fMYCbتم الدخول إلى الوقع بتاريخ .)2021/6/28
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الحاليبة ،االستيطان والجدار.13 ،
مناصرة والطيب ،ورقة حقائق( 2 ،مرجع إلكتروني سابق).
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ذلك فإنه يجب أن تعمل الدولة على ضمان حرية التنقل للمـواطنين ،أن ال تفـرض قيـوداً علـيهم إال
تحقيقاً لمصلحتهم.
ومــن جهــة أخــرى ،تجــدر اإلشــارة إلــى أن ممارســة ســلطات االحــتالل اإلس ـرائيلي لسياســات الفصــل
بين السكان عبـر إقامـة البوابـات والحـواجز يخـل بحريـة التنقـل فـي مدينـة الخليـل ،ويعتبـر مـن قبيـل
العقوبــات الجماعيــة بحــق األف ـرادو األمــر الــذي ُيعتبــر انتهاك ـاً لالتفاقيــات الدوليــة ،إذ تحظــر المــادة

( )33من اتفاقية جنيف الرابعة تدابير العقاب الجماعي التي تتخذها دولة االحتالل،

112

كما تكفـل

المــادة ( )12مــن العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والسياســية ،الحــق فــي حريــة التنقــل.
ويشار إلى أن لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدةو
ُ

114

113

بينت بأن "القيود المسـموح بهـا والتـي

يمكن فرضها على الحق الذي تحميه المادة ( )12ال يجوز أن ُتلغي مبدأ حرية التنقل".

بالنتيجة ،ف َّ
ـإن قيـام سـلطات االحـتالل اإلسـرائيلي بممارسـات مختلفـة مـن شـأنها تقييـد حريـة الحركـة
في البلدة القديمة بمدينة الخليل ُيرتب انتهاكات ُمركبة على واقع التعلـيم ،وحريـة العبـادة ،والمسـاس
بالحق بالمساواة والكرامة اإلنسانية ،وذلك على النحو التالي:
 .1االنتهاكات الواقعة على الحق بالتعليم:
يقوم القانون الدولي اإلنساني على مجموعة من المبادئ األساسية التـي ُوضـعت لحمايـة المـدنيين،
مــن بينهــا حمايــة األعيــان المدنيــة مثــل المــدارسو وفــي مخالفــة صــارخة لهــذه المبــادئ ،يقــوم جنــود
االح ــتالل ف ــي منطقـ ــة ( )H2وخاص ــة البلـ ــدة القديم ــة بمدينـ ــة الخلي ــل ،بتفتـ ــيإل التالمي ــذ واألطفـ ــال
وتفتيإل حقائبهم بشكل مهين ،يوميا وكذلك اقتحام المدارس واحتجاز الطالب والمعلمينو مـا يـؤدي
إلى بث الرعب في نفوسهم ويؤثر على مستوى تركيزهم الـذهني وتحصـيلهم العلمـي ،وكـذلك وكثيـ اًر
112

اتفاقيــة جنيــف الرابعةـ ـ لســنة  ،1949المــادة (" )33ال يجــوز معاقبــة أي شــخص محمــي عــن مخالفــة لــم يقترفهــا هــو شخصــياً .تحظــر

العقوب ــات الجماعي ــة وبالمث ــل جمي ــع ت ــدابير التهدي ــد أو اإلره ــاب .الس ــلب محظ ــور .تحظ ــر ت ــدابير االقتص ــاص م ــن األش ــخاص المحمي ــين
وممتلكاتهم".
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العهد الدولي الخاص بــالحقوق المدنيــة والسياســية ،لســنة  ،1966المــادة ( -1" )12لكــل فــرد يوجــد علــى نحــو قــانوني داخــل إقلــيم دولــة

مــا حــق حريــة التنقــل فيــه وحريــة اختيــار مكــان إقامتــه -2 .لكــل فــرد حريــة مغــادرة أي بلــد ،بمــا فــي ذلــك بلــده -3 .ال يجــوز تقييــد الحقــوق

المذكورة أعاله بأية قيود غير تلك التــي يــنص عليهــا القــانون ،وتكــون ضــرورية لحمايــة األمــن القــومي أو النظــام العــام أو الصــحة العامــة أو

اآلداب العامــة أو حقــوق اآلخـرين وحريــاتهم ،وتكــون متمشــية مــع الحقــوق األخــرى المعتــرف بهــا فــي هــذا العهــد -4 .ال يجــوز حرمــان أحــد،
تعسفا ،من حق الدخول إلى بلده".

114

وهي هيئة الخبراء التي تراقب تنفيذ الواجبات المترتبة على الدول بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

56

ما يواجه هؤالء الطلبة المضايقات والترويع والتأخير الذي يتسبب في ضـياع وقـت الد ارسـة علـيهم.
حيث بات األهالي ال يأمنون على أوالدهـم عنـد ذهـابهم وعـودتهم مـن المـدارس .ومـن جهـة أخـرى،
يـ ــتم اسـ ــتخدام الغـ ــاز المسـ ــيل للـ ــدموع والرصـ ــاص المعـ ــدني المغلـ ـ

بالمطـ ــا  ،بشـ ــكل دوري حـ ــول

المدارس من قبل جنود االحتالل ،هذا إضافة إلى مشاركة المستوطنين المتطرفين فـي بـث الخـوف
وإرهاب التالميذ واستفزازهم على الحواجز العسكرية.

115

ووثقــت و ازرة التربيــة والتعلــيم الفلســطينية  218انتهــاك بحــق الطلبــة والعــاملين فــي الم ـدارس ســابقة
ال ــذكر ع ــام  2019تع ــرض خالله ــا الطلب ــة ل  5960ض ــرر بش ــري إض ــافة إل ــى  18391ض ــرر
نفســي،

116

أمــا فــي العــام  2020فقــد انخفــض العــدد إلــى  53انتهــاك تعــرض خاللهــا الطلبــة إلــى

 263ضرر بشري إضافة إلى  3623ضرر نفسي،

117

ويذكر أن التراجع في األعداد كان بسـبب

تعطل دوام المدارس لعدة أشهر بسبب جائحة كورونا.
وقد ُوزعت حاالت االنتهاك وفقاً للجدول التالي:

االنتهاك التوقيف

السنة

اطالق

مطاردة

على

قنابل

الطالب

الحواجز

الغاز

والتفتيش والصوت

2019

115

66

96

23

دهس
أو

اقتحام

منع

ضرر

ازعاج اصابة اعتقال اضرار

مدرسة

مرور

جسدي

بدون

الطلبة

احتكاك

محاولة

اول

مباشر

دهس

العاملين

8

14

18

20

117

4

جريــدة األيــام ،مــدارس البلــدة القديمــة فــي الخليــل بمرمــى اعتــداءات االحــتالل ومســتوطنيه،HTTPS://CUTT.US/DILZH ،

(تم الدخول إلى الوقع بتاريخ .)2021/6/28
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مادية

و ازرة التربية والتعليم الفلسطينية ،تقرير االنتهاكات بحق المدارس حسب نوع الضرر .2019
و ازرة التربية والتعليم الفلسطينية ،تقرير االنتهاكات بحق المدارس حسب نوع الضرر .2020
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13

4

2020

19

7

5

3

2

3

4

10

2

6

ومـن الجــدير بالــذكر أن  2382طالـب وطالبــة حرمـوا مـن الوصــول اآلمــن إلـى مدارســهم فــي البلــدة
القديمــة ف ــي الخلي ــل ومحيطه ــا عــام،2019

118

ل ــيس ه ــذا وحس ــب ،بــل تتع ــرض الم ــدارس ف ــي تل ــك

المناطق لمضايقات أخرى تتمثل بمنع الترميم ،وعدم السماح بإدخال معدات التـرميم ،أو إجـراء أي
تغيير في بنية المدرسة.

119

بالتــاليُ ،يســفر نقــص الوصــول اآلمــن إلــى التعلــيم عــن عواقــب ســلبية كبيـرة بالنســبة لتعلــيم األطفــال
ويمكن أن يتسبب بانخفاض في معدالت الـدوام المدرسـي وارتفـاع معـدالت التسـرب وترحيـل األسـر

أو االنفصــال بــين أفرادهــا فــي مجــرى بحــثهم عــن حلــول تكفــل وصــول أطفــالهم إلــى المدرســة فــي
أمـاكن أخــرى .وقــد أظهــرت دالئــل قويــة،

120

أن هــذا األمــر يجعــل الفتيــات واألطفــال ذوي اإلعاقــات

على األخص عرضة للتسرب من المدرسة .وفي ظل هذه الحواجز أمـام التعلـيم ،يظـل اآلالف مـن
الطلب ــة يش ــعرون بع ــدم األم ــان ف ــي المدرس ــة وف ــي الطري ــق إليه ــا ،كم ــا يخش ــى األه ــالي م ــن إرس ــال
أطفالهم إلى المدرسة.
المصادق
وتشكل هذه الممارسات وخاصة تلك التي تستهدف الطلبة ،انتهاكاً التفاقية حقوق الطفل ُ

عليها من قبـل سـلطات االحـتالل اإلسـرائيلي ،وخاصـة المـادة ( )2والتـي تـنص بشـكل صـريب علـى
عــدم ج ـواز التمييــز بــين األطفــال بنــاء علــى الــدين أو األصــل القــومي أو ال ـرأي السياســي لــذويهم،
المصــادقة علــى هــذه االتفاقي ـة باتخــاذ جميــع التــدابير الالزمــة لتكفــل لألطفــال
وضــرورة قيــام الدولــة ُ
الحمايــة مــن جميــع أشــكال التمييــز أو العقــاب القائمــة علــى أســاس مركــز والــدي الطفــل 121.وكــذلك
الم ــادة (/28ه) الت ــي ت ـنص عل ــى ض ــرورة اتخ ــاذ الت ــدابير الالزم ــة لتش ــجيع الحض ــور الم ــنظم إل ــى

118

و ازرة التربية والتعليم الفلسطينية ،التقرير السنوي لالنتهاكات اإلسرائيلية المرصودة بحق العملية التعليمية .2019

119

مقابلة مع حسن إبراهيم عمر ،مدير المدرسة اإلبراهيمية األساسية للبنين.

121

أنظر ،المادة ( ،)2اتفاقية حقوق الطفل ،لسنة .1990

120

مجموعة الشباب كمدافعين عن حقوق اإلنسان ،مقابالت مع أهالي الطلبة.

58

0

المدارس والتقليل من معدالت ترك الدراسة.

122

فمن خـالل الممارسـات التـي تـم استع ارضـها أعـاله،
123

ُيالحّ أن سلطات االحـتالل اإلسـرائيلي تقـوم بفـرض عقوبـات

علـى األطفـال كـونهم فلسـطينيون

ليس إال في الوقت الذي توفر فيه جميع وسائل االمن والراحة ألطفال المستوطنين المتواجـدين فـي

ذات الح ـ ــي ،وم ـ ــن جه ـ ــة أخ ـ ــرى فـ ـ ـإ َّن ه ـ ــذه الممارس ـ ــات تمث ـ ــل أح ـ ــد األس ـ ــباب الرئيس ـ ــية للته ـ ــرب
المدرسي.

124

 .2االنتهاكات الواقعة على حرية العبادة بالحرم اإلبراهيمي:
نص ـ ــت اتفاقي ـ ــة اله ـ ــاي للع ـ ــام  1954بش ـ ــأن حماي ـ ــة الممتلك ـ ــات الثقافي ـ ــة عل ـ ــى "حظ ـ ــر المس ـ ــاس
اء فــي أ ارضــيها أو فــي أ ارضــي األط ـراف السياســية المتعاقــدة األخــرى ،كمــا
بالممتلكــات الثقافيــة س ـو ً
طالب ــت باالمتن ــاع ع ــن اس ــتعمال ه ــذه الممتلك ــات أو الوس ــائل المخصص ــة لحمايته ــا ،أو األم ــاكن
المجــاورة لهــا مباشـرة ألغـراض قــد تعرضــها للتــدمير أو التلـ  .وقــد اســتقر الفقــه الــدولي علــى إدانــة
انتهــاك حرمــة دور العبــادة ،أو التعــرض لهــا بالتــدمير أو الســلب أو اإلغــالق أو أي تصــرف يضــر
به ــذه األم ــاكن خ ــالل فت ـرة االح ــتالل .وإن م ــن واج ــب س ــلطات االح ــتالل احت ـرام الحق ــوق العقائدي ــة
الدينية للمدنيين من سكان األراضي المحتلة ،وكذلك عدم التعرض ألمـاكن العبـادة – بصـفة عامـة
– وبالتدمير أو السلب أو النهب ،وتعطيل ممارسة الشعائر وطقوس العبادة.

125

وبخصوص االنتهاكات الواقعة على الحرم اإلبراهيميُ ،يشار بداية إلى أن الحرم اإلبراهيمي ُمحا

ب 12 :حـ ــاجز عسـ ــكري ومرك ـ ـزان لشـ ــرطة االح ـ ـتالل وحـ ــرس الحـ ــدود.

126

وقـ ــد منعـ ــت سـ ــلطات

االح ــتالل اإلس ـرائيلي رف ــع اآلذان م ــن عل ــى م ــآذن الح ــرم اإلبراهيم ــي الش ـريف ( )621م ـرة متفرق ــة
خالل العام  ،2019عدا عن االقتحامات المتكررة مـن قبـل رئـيس حكومـة االحـتالل ،ووزيـر جـيإل

122

انظر ،المصدر السابق ،المادة (/28ه).

123

تتعدد أشكال هذه العقوبات ما بــين اإليــذاء الجســدي واالحتجــاز والمعاملــة الالإنســانية ،بصــورة مخالفــة ألحكــام القــانون الــدولي اإلنســاني

124

للمزيــد حــول الموضــوع ،يُ ارجــع :موقــع وفــا ،الخليــل :تالميــذ ومــدارس فــي دائ ـرة النــار وقبضــة الخــوف( ،https://cutt.us/xXr8i ،تــم

125

براك" ،جريمة انتهاك حرمة المسجد األقصى( ،مرجع الكتروني سابق).

والقانون الجنائي الدولي ،حيث سيتم معالجة التكييف القانوني لجريمة المعاملة الالإنسانية بصورة معمقة ضمن باقي أجزاء هذا القسم.
الدخول إلى الموقع بتاريخ .)2021/6/28

126

"مفتاح" ،تحليل انتهاكات الحقوق االجتماعية والثقافية المرصودة من قبل المدافعين الشباب عــن حقــوق االنســان خــالل العــام ، 2019

منشور على( ،https://cutt.ly/MmhZj6r :تم الدخول إلى الموقع بتاريخ .)2021/6/28

59

االحــتالل ،والمســتوطنين ،وإج ـراء تــدريبات عســكرية فــي ســاحة الح ـرم وغيرهــا مــن االنتهاكــات .أمــا
بخصوص منع اآلذان في الحرم اإلبراهيمي خالل العام  ،2020فقد بلغ عدد حـاالت منـع اآلذان:
 602مرة متفرقة.

127

وتتمثل أخطر الممارسات التي تقوم بها سلطات االحتالل في محيط الحـرم اإلبراهيمـي فـي "قيامهـا
بعرقلة مـرور المصـلين والمـواطنين الفلسـطينيين المتـوجهين ألداء فريضـة صـالة الجمعـة فـي الحـرم
اإلبراهيمي الشريف على جميـع الحـواجز العسـكرية اإلسـرائيلية المنتشـرة علـى مـداخل البلـدة القديمـة
من مدينة الخليل والمؤديـة إلـى الحـرم اإلبراهيمـي الشـريف لفتـرات مختلفـة مـن الـزمن ،وبـدواع أمنيـة
واهيـة .وكـذلك إقامـة حفـالت صـاخبة لفتـرات زمنيــة طويلـه فـي حـدائق وسـاحات الحـرم اإلبراهيمــي،
وكذلك نصب الشمعادانات التلموديـة فـي سـاحات وعلـى سـطب الحـرم اإلبراهيمـي فـي خطـوة تهـدف
إلى تهويده ،وكذلك إغالق الحرم اإلبراهيمي بشكل كامل في وجه المصلين الفلسطينيين واسـتباحته
بالكامــل للمســتوطنين اليهــود .وكــذلك تنظــيم احتفــاالت عســكرية كبيـرة خاصــة بجــيإل االحــتالل فــي
ساحات وأقسام الحرم اإلبراهيمي ،وغيرها العديد من االنتهاكات الرامية إلى تهويد الحرم اإلبراهيمي
بكافة األشكال.

128

إن هذه الممارسات تُشكل انتهاكاً صارخاً لحرية العبـادة وحـق ممارسـة الشـعائر الدينيـة التـي كفلتهـا
الشـرائع والمواثيـق الدوليـة ،إذ تتعـارض هـذه الممارســات مـع أحكـام المـادة ( )27مـن اتفاقيـة جنيــف
الرابعة والتي ُتلـزم الدولـة المحتلـة بتكفـل عـدم المسـاس بـالحق بممارسـة الشـعائر الدينيـة لألشـخاص
الواقعين تحت االحتالل،

129

وهو ما ينطبق على منطقة  H2والفلسـطينيين المقيمـين فيهـا ،كمـا أن

مثـل هــذه الممارسـات تتعــارض مــع أحكـام المــادة ( )53مــن بروتوكـول جنيــف األول لســنة ،1977
التــي حظــرت األعمــال العدائيــة الموجهــة ضــد أمــاكن العبــادة التــي تشــكل الت ـراث الثقــافي والروحــي

127

وكال ــة وف ــا ،االعت ــداءات اإلسـ ـرائيلية عل ــى الح ــرم اإلبراهيم ــي الشـ ـريف ع ــام ( ،https://cutt.us/07We7 ،2020ت ــم ال ــدخول إل ــى

الموقع بتاريخ .)2021/6/28

128
129

المرجع السابق.
اتفاقيـ ــة جنيـ ــف الرابعـ ــة ،لسـ ــنة  1949المـ ــادة (" :)27لألشـ ــخاص المحميـ ــين فـ ــي جميـ ــع األحـ ـوال حـ ــق االحتـ ـرام ألشخاصـ ــهم وشـ ـرفهم

وحقـوقهم العائليــة وعقائــدهم الدينيــة وعــاداتهم وتقاليــدهم .ويجــب معــاملتهم فــي جميــع األوقــات معاملــة إنســانية ،وحمــايتهم بشــكل خــاص ضــد
جميع أعمال العن

أو التهديد ،وضد السباب وفضول الجماهير".
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للشعوب،

130

وقد اعتبرت المادة ( )8فقرة (ب) من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدوليـة لسـنة

 1998تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة لألغراض الدينية من قبيل جرائم الحرب.
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وفي سياق متصلُ ،يشار إلى أن محكمة نـورمبرغ فـي أعقـاب الحـرب العالميـة الثانيـة لسـنة 1945
كانت قد أكدت علـى أن تعـرض سـلطات االحـتالل لألمـاكن الدينيـة أو المسـاس بهـا ،وكـذلك إعاقـة

أو تعطيل الشعائر الدينية في األراضي المحتلة ُيشكل جريمة من جرائم الحرب التـي تُـدينها قـوانين
132

وأعراف الحرب واالتفاقيات الدولية والمبادئ العامة المعترف بها من الدول المتمدنة.

وفـي هــذا الســياق ،يجـدر التأكيــد مـرة أخــرى علـى أن الحــرم اإلبراهيمــي كــان قـد أُدرج فــي تمــوز مــن
الع ــام  2017م ــن قب ــل منظم ــة األم ــم المتح ــدة للتربي ــة والثقاف ــة والعل ــوم (اليونس ــكو) ،ض ــمن الئح ــة
التراث العالمي ،كإحدى المناطق المحمية.
 .3انتهاك الكرامة اإلنسانية والحق بالمساواة:
إن جميع الممارسـات التـي تقـوم بهـا سـلطات االحـتالل اإلسـرائيلي فـي محـيط البلـدة القديمـة بمدينـة
الخليل تؤدي بالنتيجـة إلـى امتهـان الك ارمـة اإلنسـانية ،فعلـى سـبيل المثـال ،فـإن عـزل البلـدة القديمـة
وأحيائها عن باقي المنـاطق المجـاورة وإحاطتهـا بحـواجز وبوابـات يجعـل منهـا سـجناً كبيـ اًر لقاطنيـه،
حيـث يعــيإل سـكان هــذه المنطقـة بحالــة حصـار دائــم ،بشـكل يحــط مـن كـرامتهم اإلنسـانيةو كمـا أن
تفتيإل سكان البلدة القديمة يومياً على الحواجز العسكرية بشكل مهين ،وخاصة األطفال منهم عند
ذهــابهم وإيــابهم مــن المــدارس يحــط مــن ك ـرامتهم االنســانية ،وكــذلك إغــالق أب ـواب المنــازل لــبعض
العائالت ومنع أقاربهم من زيارتهمو ينال من حقهم بالعيإل بكرامة.
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أنظر ،بروتوكول جنيف األول لسنة  ،1977المادة (.)53
نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ،لســنة  ،1998المــادة ( /2 /8ب .2 " :)9 /لغــرض هــذا النظــام األساســي تعنــي "جـرائم

الحرب" :ب) االنتهاكات الخطيـرة األخــرى للقـوانين واألعـراف الســارية علــى المنازعــات الدوليـة المســلحة فــي النطــاق الثابــت للقــانون الــدولي،
أي فع ــل م ــن األفع ــال التالي ــة .9 :تعم ــد توجي ــه هجم ــات ض ــد المب ــاني المخصص ــة لألغ ـراض الديني ــة أو التعليمي ــة أو الفني ــة أو العلمي ــة أو

الخيرية ،واآلثار التاريخية ،والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى شريطة أال تكون أهدافاً عسكرية".
 132وكالـ ـ ـ ـ ــة وفـ ـ ـ ـ ــا ،حنـ ـ ـ ـ ــا عيسـ ـ ـ ـ ــى ،تحليـ ـ ـ ـ ــل قـ ـ ـ ـ ــانوني :القـ ـ ـ ـ ــانون الـ ـ ـ ـ ــدولي يحمـ ـ ـ ـ ــي األمـ ـ ـ ـ ــاكن المقدسـ ـ ـ ـ ــة واألثريـ ـ ـ ـ ــة وإس ـ ـ ـ ـ ـرائيل تخـ ـ ـ ـ ــال ،
( ،https://cutt.us/3Gm0Zتم الدخول إلى الموقع بتاريخ .)2021/6/28
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إن هـذه الممارسـات التـي تمـس الك ارمـة اإلنسـانية للقـاطنين فـي منطقـة  ،H2تُش ِّـكل انتهاكـاً ألحكــام
المادة (/1/3ج) من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تحظر االعتداء على الكرامة الشخصية في جميع
األوقات واألماكن ،وعلى وجه الخصوص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة.

133

ومــن جهــة أخــرىُ ،يالحــّ أن سـلطات االحــتالل تُمــارس سياســة تمييــز عنصــري بــين الفلســطينيين

القــاطنين فــي منطقــة  H2والمســتوطنين المتواجــدين فــي ذات المنطقــةو ففــي الوقــت الــذي تقــوم فيــه
سلطات االحتالل بتوفير كافة وسائل الراحة واالسـتقرار واألمـن بهـؤالء المسـتوطنين ،تقـوم وبصـورة
ممنهجــة بتنغــيص حيــاة الفلســطينيين ،والقيــام بانتهاكــات واعتــداءات بمختل ـ

األشــكال س ـواء علــى

مسـ ــتوى حريـ ــة الحركـ ــة والتنقـ ــل أو الحـ ــق بـ ــالتعليم أو الحـ ــق بممارسـ ــة الشـ ــعائر الدينيـ ــة ،وكـ ــذلك
االعتداءات الجسدية واالعتقاالت ،في محاولة منها لتهجير الفلسطينيين من هذه المنطقـة وإفراغهـا
من سكانها األصليين.
إن هذه الممارسات التي تخلق نظام تمييز عنصري وتمس الحق بالمساواة تشكل مخالفات صـارخة
ألحكام القانون الدولي اإلنساني والقانون الـدولي لحقـوق اإلنسـان ،وتحديـداً المـادة ( )27مـن اتفاقيـة
جنيــف الرابعــة التــي تــنص بشــكل صـريب علــى عــدم جـواز التمييــز العنصــري وضــرورة احتـرام الحــق
بالمساواة.

134

والمادة ( )2من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان التي تنص على عـدم جـواز التمييـز

العنصــري وضــرورة احت ـرام الحــق بالمســاواة.
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هــذا باإلضــافة إلــى مخالفــة أحكــام االتفاقيــة الدوليــة

للقض ــاء عل ــى جمي ــع أش ــكال التميي ــز العنص ــري والت ــي وقع ــت عليه ــا إس ـرائيل بت ــاريخ ،1966/3/7
وص ـ ــادقت عليه ـ ــا بت ـ ــاريخ  ،1979/12/3والت ـ ــي تض ـ ــمن أحكام ـ ـاً لمحارب ـ ــة كاف ـ ــة أش ـ ــكال التميي ـ ــز
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انظر ،المادة (/1/3ج) من اتفاقية جنيف الرابعة ،لسنة .1949
اتفاقي ــة جني ــف الرابع ــة ،لس ــنة  ،1949الم ــادة ( " :)27م ــع م ارع ــاة األحك ــام المتعلق ــة بالحال ــة الص ــحية والس ــن والج ــنس ،يعام ــل جمي ــع

األشخاص المحميين بواسطة طرف النزاع الذي يخضعون لسلطته ،بنفس االعتبار دون أي تمييــز ضــار علــى أســاس العنصــر أو الــدين أو

اآلراء السياسية .على أن ألطراف النزاع أن تتخذ إزاء األشخاص المحميين تدابير المراقبة أو األمن التي تكون ضرورية بسبب الحرب".
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اإلع ــالن الع ــالمي لحق ـوق اإلنس ــان ،لس ــنة  ،1948الم ــادة (" :)2لك ــل إنس ــان ح ــق التمت ــع بجمي ــع الحق ـوق والحري ــات الم ــذكورة ف ــي ه ــذا

اإلع ـالن ،دونمــا تمييــز مــن أي نــوع ،وال ســيما التمييــز بســبب العنصــر ،أو اللــون ،أو الجــنس ،أو اللغــة ،أو الــدين ،أو ال ـرأي سياســيا وغيــر
سياس ــي ،أو األص ــل ال ــوطني أو االجتم ــاعي ،أو الث ــروة ،أو المول ــد ،أو أي وض ــع آخ ــر .وفض ـالً ع ــن ذل ــك ال يج ــوز التميي ــز عل ــي أس ــاس

الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو اإلقليم الذي ينتمــي إليــه الشــخص ،سـواء أكــان مســتقالً أو موضــوعاً تحــت الوصــاية أو غيــر
متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعاً ألي قيد آخر علي سيادته".
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العنصــري ،والتــي مــن بينهــا الممارســات واإلج ـراءات التــي تمارســها إس ـرائيل بحــق الفلســطينيين فــي
منطقة .H2
بالمحصلةَّ ،
فإن قيام سلطات االحتالل اإلسرائيلي بارتكاب كافة أشكال االنتهاكات التي تم
استعراضها في هذه الجزئية بصورة ممنهجةو يهدف إلى تهجير الفلسطينيين القاطنين في منطقة
 H2وخاصة في منطقة البلدة القديمة من مدينة الخليل ،فعلى مستوى الوضع االقتصادي في
البلدة القديمة بمدينة الخليل تسببت إجراءات االحتالل واالستيطان في قلب الخليل بإغالق معظم
محالت البلدة القديمة وعددها نحو  1800محل تجاري 530 ،منها مغلقة بأوامر عسكرية
أصدرها الجيإل اإلسرائيليو ذلك أن زيادة المسافة والتكلفة والوقت الالزم للوصول إلى العديد من
هذه المحالتو (بمقدار ثالثة أضعاف) نتيجة إغالق الوصالت الرئيسية (شارع الشهداء وشارع
الشاللة) جعل من المستحيل على العمالء والموردين الوصول إليها ،ما أدى إلى قيام أصحابها
136

بإغالقها.

وقــد دفعــت ممارســات جــيإل االحــتالل وعصــابات المســتوطنين بعــد إغــالق شــارع الشــهداء واألسـواق
القديمة نحو 1400 :عائلة فلسطينية على هجرة منازلها وعقاراتها خشية على حياة أفرادها ،فقد تـم
هج ــر وت ــرك م ــا ُيق ــارب 1014 :من ـزالً بالبل ــدة القديم ــة ،علم ـاً ب ــأن  659م ــن العق ــارات الت ــي تش ــكل

 %65م ــن العق ــارات والمن ــازل الفارغ ــة والمتروك ــة  -الت ــي ت ــم تركه ــا تح ــت ق ــوة الس ــالح وخوف ــا م ــن
إرهاب المستوطنين -كان أصحابها ومالكيها قد هجروا منها خالل أحـداث االنتفاضـة الثانيـة ،وإلـى
اليوم يمنعون من العودة إليها بذرائع الوضع األمني.
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وعلي ــه ،يتض ــب جليـ ـاً قي ــام س ــلطات االح ــتالل بممارس ــة سياس ــة التهجي ــر القس ــري ف ــي منطق ــة البل ــدة
القديم ــة م ــن مدين ــة الخلي ــل ،وه ــو م ــا ُيش ــكل انتهاك ـاً ص ــارخاً ألحك ــام اتفاقي ــة جني ــف الرابع ــة ،والت ــي

حرم ــت اللج ــوء إل ــى التهجي ــر القس ــري بكاف ــة أش ــكاله بالم ــادة ( )49منه ــا ،واعتبرت ــه م ــن االنتهاك ــات
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عــوض الرجــوب ،فلســطين ..االحــتالل يخنــق "الخليــل القديمــة" ورمضــان ينعشــها ،وكالــة األناضــول،https://cutt.ly/pmsTv3O ،

(تم الدخول إلى الموقع بتاريخ .)2021/6/28
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محمــود مجادلــة ،البلــدة القديم ــة بالخليــل :الحصــار او التهجيــر ،موق ــع عــرب ( ،https://cutt.ly/TmsULC5 ،48تــم الــدخول إل ــى

الموقع بتاريخ .)2021/6/28
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الجسيمة لالتفاقية ،وفقاً لما تم توضيحه بصورة مفصلة في إطار الحديث عن التهجير القسـري فـي
مدينة القدس.
ومــن ناحيــة أخــرى ،فــإن ممارســة سياســة التهجيــر القســري فــي مدينــة الخليــل تُشــكل انتهاك ـاً ألحكــام

القــانون الجنــائي الــدولي ،إذ تُشــكل جريمــة ضــد اإلنســانية تبع ـاً ألحكــام المــادة (/1/7ج) مــن نظــام
رومــا،

138

وكــذلك جريمــة ح ــرب تبع ـاً ألحكــام المــادة (/2/8ب )8/م ــن ذات النظــام واللتــان تنص ــان

على أن قيام دولة االحتالل بإبعاد أو نقل جـزء مـن سـكان االرض المحتلـة داخـل هـذه األ ارضـي أو
خارجهــاُ ،يشــكل جريم ـة ضــد االنســانية مــن جهــة وجريمــة جــرب مــن جهــة أخــرى ،باعتبــار أن هــذه

الممارس ــات تُش ــكل أح ــد االنتهاك ــات الخطيـ ـرة للقـ ـوانين واألعـ ـراف الس ــارية عل ــى المنازع ــات الدولي ــة
المســلحة فــي النطــاق الثابــت للقــانون الــدوليو وبالتــالي ،فــإن ممارســة سياســة اإلبعــاد القســري تُشــكل

جريمـ ــة بموجـ ــب أحكـ ــام القـ ــانون الجنـ ــائي الـ ــدوليو مـ ــا يعنـ ــي إمكانيـ ــة محاسـ ــبة سـ ــلطات االحـ ــتالل
اإلسرائيلي على هذه الجريمة أمام المحكمة الجنائية الدولية الندراج هذه الجرائم ضـمن اختصاصـها

النوعي.
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القسم الثالث :االنتهاكات الواقعة على الحق بالعمل والصحة في قطاع غزة
ُيخصــص هــذا القســم للحــديث حــول االنتهاكــات التــي يرتكبهــا االحــتالل اإلسـرائيلي فــي قطــاع غـزة،
ورغم تعدد أشكال هذه االنتهاكـاتو ف َّ
ـإن تنـاول االنتهاكـات القائمـة سيقتصـر فـي هـذه الجزئيـة علـى
االنتهاكات الواقعة على الحق بالعمل والحق بالصحة وما يترتب عليها من انتهاكات مركبة ،حيث
رصــدت مجموعــة الشــباب المــدافعين عــن حقــوق اإلنســان خــالل الفتـرة الواقعــة بــين – 2020/1/1
 ،2021/6/30مــا ُيق ــارب 505 :انتهاك ـاً بح ــق الم ـزارعين تنوعــت م ــا ب ــين رش مبي ــدات كيماوي ــة،
وتجريف أراضي زراعية ،وإطالق نار اتجاه المزارعين) .إضـافة إلـى مـا ُيقـارب  137انتهاكـاً بحـق

الصيادين .وكذلك  418انتهاكاً واقعاً على الحق بالصحة.
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انظر ،المادة (/1/7ج) من نظام روما االساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام .1998
انظر ،المصدر السابق ،المادة (/2/8ب.)8/
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 .1االنتهاكات الواقعة على الحق بالعمل وما يترتب على ذلك من انتهاكات مركبة:
تواصــل ســلطات االحــتالل االس ـرائيلي انتهاكاتهــا المختلفــة بحــق الم ـواطنين وممتلكــاتهم وعلــى وجــه
الخصــوص العــاملين فــي القطاعــات الزراعيــة والصــناعية قــرب منطقــة الســياج الفاصــل لقطــاع غـزة
بصــورة منظمــة ومتكــررة ،ومــن جهــة أخــرى ،تقــوم ســلطات االحــتالل بشــكل متكــرر باالعتــداء علــى
العاملين فـي قطـاع الصـيد أثنـاء تواجـدهم علـى مـتن مـراكبهم فـي عـرض البحـر ،وذلـك علـى النحـو
التالي:
أ .االعتداءات على العاملين في القطاعات الزراعية والصناعية في المنطقة العازلة:
يتم استخدام مصطلب المنطقة العازلة لتسمية المنطقة الواقعة على امتـداد السـياج الشـرقي الفاصـل
لقطاع غزة بعمق يصل إلى ( )1500متر داخل جغرافية القطاع ،كما جرى االتفاق على تسميتها
140

مقيدة الوصول ) ،(Access Restricted Areasحيث يرمز لها باالختصار ).(ARA

وقد ظهرت المنطقة ُمقيدة الوصول بعد تنفيـذ قـوات االحـتالل خطـة االنسـحاب أحـادي الجانـب مـع
قطــاع غ ـزة بتــاريخ  2005/9/12وإعــادة انتشــار قواته ــا حــول قطــاع غ ـزة ،حيــث ُرســمت ح ــدودها
بموجب المنشورات التي تم القاؤها من طائرات حيـث تمتـد المنطقـة العازلــة إلـى مســافة  300متــر

علـى حـدود قطـاع غزة الشـمالية والشـرقية.

141

وتضـم المناطق العازلـة البريـة أفضـل األراضي الزراعيـة في قطـاع غـزة ،وتقـدر مسـاحتها بـ 27
ألـ

دونمو أي ما ُيَقدر بـ %35مــن مســاحة األراضي الزراعيــة اإلجمالية في القطــاع .كمــا تتميــز

المنطقة بمنتجاتها الوفيـرة مـن الثـروة الحيوانية ،وبخاصـة الدواجـن وحظائـر األبقار .وتحتوي
ُ 140رسم سياج قطاع غزة في شكله الحالي وفق خــط الهدنــة فــي أعقــاب احــتالل فلســطين عــام  ،1948خــالل محادثــات وقـ
في جزيرة رودوس بين الدلو العربيــة المتحاربــة مــن جهــة وســلطة االحــتالل مــن جهــة أخــرى ،حيــث يفصــل ذلــك الســياج أ ارضــي القطــاع عــن

إطــالق النــار

األ ارضــي الفلســطينية المحتلــة شــماالً وش ـرقاً .ويُطلــق علــى الســياج الفاصــل تســميات مختلفــة أشــهرها الســياج األمنــي أو الســلك أو الحــدود.
ويتكــون مــن ثــالث ش ـرائب متوازيــة مــن األســالك الش ـائكة ،تســير بشــكل غيــر منــتظم وتبعــد عــن بعضــها الــبعض بضــعة أمتــار ويمــس أحــد
الش ـرائب تيــار كهربــائي ويُضــاف إليهــا جــدار اســمنتي فــي بيــت الهيــا وبيــت حــانون .مركــز المي ـزان لحقــوق اإلنســان ،ممنــوع مــن الوصــول:
تقرير إحصائي خاص حول انتهاكات قوات االحتالل اإلسرائيلي في المنطقة مقيدة الوصول ب اًر خــالل العــام  ،2018كــانون الثــاني،2019

منشور على( ،https://cutt.ly/JmfcfCl :تم الدخول إلى الموقع بتاريخ .)2021/6/30
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مركـ ـ ـ ــز الميـ ـ ـ ـزان لحقـ ـ ـ ــوق اإلنسـ ـ ـ ــان ،واقـ ـ ـ ــع المـ ـ ـ ـزارعين الفلسـ ـ ـ ــطينيين فـ ـ ـ ــي المنـ ـ ـ ــاطق مقيـ ـ ـ ــدة الوصـ ـ ـ ــول (بـ ـ ـ ـ اًر) ،4 ،منشـ ـ ـ ــور علـ ـ ـ ــى:

( ،https://cutt.ly/mmfQzkkتم الدخول إلى الموقع بتاريخ .)2021/6/30

65

المنطقة العازلـة البريـة علـى أكبـر خـزان للميـاه الجوفية الصالحة للشـرب ولالستخدام الز ارعـي في
القطـاع .وقـد ح َّـد منـع الوصـول إلى هـذه المناطق مـن قـدرة المزارعين علـى ز ارعـة المحاصيـل
142

المتنوعة.

وقد عمدت سلطات االحتالل إلى فرض المنطقة ُمقيدة الوصول لمسافة تصل في بعض المناطق
إلى ( )1500متر على امتداد السياج الفاصل للقطاع ،حيث قامت باستهداف وتجريف األراضي
الزراعية ،ومختل

المنشآت السكانية والزراعية والصناعية في نطاق ( )500متر بنسبة

( ،)%100فيما جرفتها في نطاق ( )1000متر بنسبة تصل إلى ( ،)%75ولم يتوق

األمر عند

هذا الحد إذ تتعمد سلطات االحتالل إعاقة حركة الفلسطينيين في تلك المناطق وتدمير
143

ممتلكاتهم.

كما يقوم جنود االحتالل باستهداف العاملين في القطاعات الزراعية والصناعية

المتواجدين في محيط السياج الفاصل ،ال سيما المزارعين وصائدي الطيور ورعاة األغنام وجامعي
الحطب والمواد الخردة ،وذلك باستخدام مختل

أنواع االسلحة الرشاشة والثقيلة ،بما فيها القذائ

المدفعية والصاروخية وإطالق النار المباشر من قبل أبراج المراقبة واآلليات العسكريةو فتوقع
الخسائر البشرية والمادية في صفوفهم ،وترغمهم في أغلب األوقات على التوق
أعمالهم ،مما يتسبب بفقدانهم لمصادر رزقهم.

عن استكمال

144

وفيما يلي إحصائيات تفصيليه حول انتهاكات سلطات االحتالل اإلسرائيلي على المنطقة مقيدة
145

الوصول ب ار خالل العام :2020
الفئة
إطالق نار وقص

142

عدد الحوادث
تجاه المزارعين 612

المركـ ـ ــز الفلسـ ـ ــطيني لحقـ ـ ــوق اإلنسـ ـ ــان ،تقريـ ـ ــر حـ ـ ــول :االعتـ ـ ــداءات اإلسـ ـ ـرائيلية فـ ـ ــي المنطقـ ـ ــة العازلـ ـ ــة ،8 ،2017 ،منشـ ـ ــور علـ ـ ــى:

( ،https://cutt.ly/6mfQF1jتم الدخول إلى الموقع بتاريخ .)2021/6/30
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مركز الميزان لحقوق اإلنسان ،واقع المزارعين الفلسطينيين في المناطق مقيدة الوصول (ب اًر).5 ،
مركز الميزان لحقوق اإلنسان ،ممنوع من الوصول.5 ،

المرجع السابق.7 ،

66

واألراضي الزراعية
صائدي الطيور

6

رعاة األغنام

39

اعتقاالت

15

قص

أراضي خالية

25

إض ــافة إل ــى م ــا س ــبق ،تق ــوم س ــلطات االح ــتالل اإلسـ ـرائيلي ب ــرش المـ ـواد الكيماوي ــة الس ــامة عل ــى
اال ارضـي الزراعيـة الفلسـطينية فـي المنـاطق مقيـدة الوصـول ،بشـكل دوري منـذ العـام  ،2014حيــث
تتــذرع ســلطات االحــتالل بـأن لهــذه العمليــات دوافــع أمنيــة ،وتــدعي أنهــا تهــدف إلــى إ ازلــة االعشــاب
الضـارة فــي المنـاطق المحاذيــة للســياج الفاصـل وذلــك لتسـهيل مراقبــة أي حركــة فـي المنــاطق ُمقيــدة

الوصول.

وتتكــون هــذه المبيــدات مــن م ـواد كيماويــة مركبــة مثــل" :الغليفوســات" ،و"أوكســيجال" ،و"ديــوريكس"،
ولهــذه الم ـواد الكيماويــة آثــار خطي ـرة علــى المحاصــيل الزراعيــة ،والبيئــة ،وصــحة الم ـواطنين ،حيــث
تسببت بموت الكثير من المحاصيل الزراعية وتغير لونها تبعاً لشهادات عشرات المزارعين ،إضافة
إلى أن بعض المواد المكونة لها تتسبب بالسرطانات واألمراض المزمنة.

146

ومـن ناحيـة أخـرى ،فـإن رش هـذه المبيـدات لـه آثـار ضـارة وخطيـرة ،وقـد تكـون طويلـة األمـد علـى
المحاصيل ،والبيئة ،والصحة ،وجودة التربة ،والكائنات الحية في األرضي الزراعيـة الفلسـطينية فـي
المناطق مقيدة الوصول .وفي ذات الوقـت ،تمـتص التربـة الجافـة المـواد الكيميائيـة السـامة بسـهولة،
146

نـ ـ ـ ــور أبـ ـ ـ ــو عيشـ ـ ـ ــة ،موقـ ـ ـ ــع األناضـ ـ ـ ــول ،تقريـ ـ ـ ــر :إس ـ ـ ـ ـرائيل تـ ـ ـ ــرش األأ ارضـ ـ ـ ــي الزراعيـ ـ ـ ــة "الحدوديـ ـ ـ ــة" لغ ـ ـ ـ ـزة بالمبيـ ـ ـ ــدات الخطي ـ ـ ـ ـرة،

( ،https://cutt.us/fnPgKتم الدخول إلى الموقع بتاريخ .)2021/7/16
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وبالتـالي ،تغيـر مـن تركيبتهـا ويحتمـل أن تُسـبب مزيـداً مـن الضـرر بزارعـة المحاصـيل مســتقبالًو

147

وه ــو م ــا يعن ــي ،أن المن ــاطق ُمقي ــدة الوص ــول ل ــم تع ــد من ــاطق محظ ــورة فق ــطو ولك ــن بات ــت ُعرض ــة
لتُصــبب منــاطق يســتحيل فيهــا نمــو أي مزروعــات فــي المســتقبل 148.وقــد بلغ ـت عــدد ح ـوادث رش
المبي ــدات الكيماوي ــة الس ــامة خ ــالل الع ــام  2020م ــا ُيق ــارب  10حـ ـوادث م ــا أدى إل ــى تض ــرر م ــا

ويشــار إلــى أن هــذه األض ـرار تتســبب
مســاحته 323,216,7 :متــر مربــع مــن األ ارضــي الزراعيــةُ ،
بخسائر اقتصادية هائلة تُقدر بعشرات ماليين الشواكل سنوياً.

149

 االنتهاكات المركبة النات ة على استخدام المبيدات الكيماوية:إن عمليــة رش المبيــدات الكيماويــة الســامة ترتــب انتهاكــات مركبــة بحــق الفلســطينيين فــي المنطقــة
العازلة بقطاع غزة ،على النحو التالي:
انتهاك الحق بالحياة:
تُشكل المبيدات الكيماوية التي تستخدمها سلطات االحتالل اإلسرائيلي ،خط اًر على حياة المواطنين
بسبب ما ينتج عنها من أمـراض سـرطانية خطيـرة ،قـد تـؤدي إلـى الوفـاة .ويعتبـر الحـق بالحيـاة مـن
أقـدس الحقـوق والحريـات المكفولــة بموجـب أحكـام القـانون الــدولي اإلنسـاني والقـانون الـدولي لحقــوق
اإلنسان ،والقانون الجنائي الدولي ،على نحو ما سيتم تناوله بصورة ُمفصلة ضمن بقية أجـزاء هـذا

القس ــمو وبالت ــالي ف ــإن قي ــام س ــلطات االح ــتالل باس ــتخدام المبي ــدات الكيماوي ــة ُيعرض ــها للمس ــاءلة،
باعتب ــار أن االعت ــداء عل ــى الح ــق بالحي ــاة ُيعتبـ ـر م ــن قبيـ ـل االنتهاك ــات الجس ــيمة التفاقي ــة جني ــف

ويمكن تصنيفه على أنه من قبيل الجرائم ضد اإلنسانية ،وجرائم الحرب.
الرابعةُ ،

 147ويُشار إلى أن رذاذ عملية الرش التي تقوم بها الطائرات الى داخل قطــاع غـزة تصــل إلــى مــا يُقــارب  1200متــرو ممــا يــؤدي الــى تكبــد
المزارعين خسارة فادحة ،خصوصا وأن مــادة االوكســي والجاليفــوس المرشوشــة تمكــث مــدة  80-70يــوم بالتربــة قبــل تحللهــا ،وهــو مــا يعنــي
أن المادة تستغرق وقت طويل للتحلل وهــذا مــن شــأنه أن يــؤثر علــى جــودة التربــة ،ويمنــع المـزارعين مــن إعــادة عمليــة الز ارعــة ،كمــا يضــع

خصوبة التربة .بيان صادر عن و ازرة الزراعة ،الموقع اإللكتروني لو ازرة الزراعة فــي قطــاع غـزة( ،https://cutt.us/aTFoZ ،تــم الــدخول
إلى الموقع بتاريخ .)2021/7/16
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مركز الميزان لحقوق اإلنسان ،واقع المزارعين الفلسطينيين في المناطق مقيدة الوصول (ب اًر).9 ،
مركز الميزان لحقوق اإلنسان ،ممنوع من الوصول.7 ،
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انتهاك الحق بالصحة:
تُشكل المبيدات الكيماوية التي تستخدمها سلطات االحتالل اإلسرائيلي ،خط اًر على صحة
الفلسطينيين القاطنين بالمنطقة العازلة ،نظ اًر لما تخلفه من أمراض مزمنة وأمراض سرطانية ،بما
يتنافى مع أحكام القانون الدولي لحقوق االنسان ،والتي تنص على حق كل انسان بالتمتع بأعلى
مستوى من الصحة الجسمية.

150

انتهاك الحق في بيئة صحية:
إن رش المبيدات الكيماوية السامة ُيرتب أثا اًر بيئيـة كارثيـة علـى المحاصـيل الزراعيـة والتربـةو نظـ اًر

لمـ ــا تحتويـ ــه هـ ــذه المبيـ ــدات مـ ــن مـ ـواد كيماويـ ــة سـ ــامة وخطـ ـرة ترتـ ـب أضـ ـ ار اًر طويلـ ــة األمـ ــد علـ ــى
المحاصــيل ،والبيئ ــة ،والص ــحة ،وج ــودة الترب ــة .وه ــو مــا يتن ــافى م ــع أحك ــام الق ــانون ال ــدولي لحق ــوق

اإلنســان ،وال ســيما المــادة ( )12مــن العهــد الــدولي للحقــوق االقتصــادية واالجتماعيــة ،والتــي تــنص
على التزام الدول االطراف بتحسين جميع جوانب الصحة البيئية.

151

انتهاك الحق بالعمل:
يترت ــب عل ــى قي ــام س ـلطات االح ــتالل اإلس ـرائيلي ب ــرش المبي ــدات الكيماوي ــة الس ــامة ،انته ــاك الح ــق
بالعمل جراء تضييق فرص العمل ،وما يترتب عليه من ارتفاع فـي نسـبة البطالـةو بسـبب مـا يلحـق
ـرء رش المبيــدات الكيماويــة بشــكل يــؤدي إلــى اســتحالة نمــو المزروعــات فــي
بالتربــة مــن أض ـرار جـ ا
هذه التربة لفترات طويلةو وبالتالي ،تقليل فرص العمل للعاملين بالقطاع الزراعي.

152

إذ تُشكل هذه

الممارسات انتهاكاً للقانون الدولي وعلى وجه الخصوص القـانون الـدولي لحقـوق اإلنسـان ،وخاصـة
المــادة ( )23مــن اإلعــالن العــالمي لحقـوق اإلنســان التــي نصــت علــى حــق كــل فــرد بالعمــل وحريــة
اختيـاره بصــورة عادلـة ومرضــية.
150
151
152

153

كمــا تُشــكل انتهاكـاً ألحكــام المـواد ( )7( ،)6مــن العهــد الــدولي

انظر ،المادة ( )12من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية ،واالجتماعية ،لسنة .1976
انظر ،المادة ( /12ب) ،المصدر السابق.
س ــيتم معالج ــة االنتهاك ــات المركب ــة المترتب ــة عل ــى عملي ــات رش المبي ــدات الكيماوي ــة الس ــامة ،المتمثل ــة بانته ــاك الح ــق بالحي ــاة ،والح ــق

بالعم ــل ،بص ــورة مفص ــلة ض ــمن بقي ــة أجـ ـزاء ه ــذا القس ــم ،وذل ــك ف ــي س ــياق معالج ــة االنتهاك ــات الواقع ــة عل ــى الع ــاملين بالقط ــاع الز ارع ــي
والصناعي والصيادين.

153

انظر ،المادة ( ،)23من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،لسنة .1948
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الخ ــاص ب ــالحقوق االقتص ــادية ،واالجتماعي ـة ،واللت ــان تنص ــان عل ــى ض ــرورة احت ـرام الح ــق بالعم ــل
وتوفير شرو عمل عادلة ومرضية.

154

ب .االعتداء على الصيادين:
ُّ
يعد قطاع الصيد الفلسطيني من القطاعات االقتصادية البالغة األهميةو إذ يشارك في دعم الناتج
القومي الفلسطيني ،عبر تشغيل أعداد كبيرة من الصيادين ،بلغ عدد العاملين في قطاع الصيد
155

 5606عامالً ،من بينهم  3606صياد عام .2019

وكأصل عام ،تمنب اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار بموجب المادة ( )3منها ان تُحدد عرض
بحرها اإلقليمي بمسافة ال تتجاوز  12ميالً بحرياً ،كما تمنحها بالمادة ( )57الحق باستغالل
المنطقة االقتصادية الخالصة التي تمتد إلى  200ميالً بحرياً ،حيث أن للدول حقوق سيادية فيها
لغرض استكشاف واستغالل الموارد الطبيعية .وعلى صعيد الواقع الفلسطيني فقد ُن ِّظم الوضع

القانوني لشاطئ بحر غزة بموجب اتفاقات أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وسلطات
االحتالل اإلسرائيلي ،حيث ُحددت مسافة الصيد التي ُيسمب للصيادين العمل فيها بعمق ()20

ميالً بحرياً على امتداد شاطئ قطاع غزة .وبالرغم من الظلم الواقع على الفلسطينيين بموجب بنود
هذه االتفاقية ،فإن قوات االحتالل لم تلتزم بتلك االتفاقيات ،وقلصت بتاريخ  1996/3/22مساحة
الصيد الفلسطينية إلى  12ميالً بحرياً فقط .وأتبعت ذلك بحظر عمل الصيادين في مساحة تُقدر
نسبتها بحوالي  %85من مساحة الصيد الواردة باالتفاقيات ،وحصرت مساحة الصيد المسموح
للصيادين العمل ضمنها في أغلب األوقات ما بين ثالثة إلى تسعة أميال بحرية ،وأغلقت البحر
ومنعت الصيد بكل كامل في اوقات أخرى.

154
155

156

انظر ،المواد ( )7،6من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية ،واالجتماعية ،لسنة .1976

مركــز الميـزان لحقــوق اإلنســان ،بحــر غـزة خطــر االقتـراب :تقريــر خــاص حــول انتهاكــات قـوات االحــتالل اإلسـرائيلي فــي المنطقــة مقيــدة

الوصول بح اًر خالل العام  ،2 ،2020منشور على( ،https://cutt.ly/MmgUf3W :تم الدخول إلى الموقع بتاريخ .)2021/6/30
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وفي العام  2020عمدت قوات االحتالل إلى تقليص مساحات الصيد البحري أمام الصيادين
الفلسطينيين في نطاق  6اميال بحرية في محافظتي غزة وشمال غزة ،و( )15-9في محافظات
الوسطى وخان يونس ورفب جنوب القطاع ،وصوالً في بعض األحيان إلى منع النشا البحري
بشكل كاملو وهو ما يترتب عليه حرمان الصيادين من الوصول إلى أماكن الصيد التي تتوفر
فيها انواع مختلفة من االسماك.

157

ولم تكت ِّ سلطات االحتالل اإلسرائيلي بما فرضته من قيود بل رافق ذلك استهداف قوات
االحتالل للصيادين بالقتل واالعتقال والتعذيب ومصادرة مراكبهم ومعداتهم وتخريبها ،بوتيرة
منتظمة ،وهو ما ُيمثل سياسة تتبعها سلطات االحتالل بحق الصيادين وقطاع الصيد بهدف
158

تقويض سبل عيشهم.

وفيما يلي جدول يوضب االنتهاكات المرتكبة بحق الصيادين من قبل قوات االحتالل في قطاع
159

غزة خالل العام :2020

االنتهاكات

157

العام 2020

إطالق النار

308

أعداد المعتقلين

10

أعداد اإلصابات

12

أعداد المراكب المصادرة

4

المرجع السابق.5 ،

158

المرجع السابق.3 ،

159

المبــادرة الفلســطينية لتعميــق الح ـوار العــالمي والديمقراطيــة  -مفتــاح ،ورقــة الحقــائق :انتهاكــات االحــتالل االس ـرائيلي لحقــوق الصــيادين

الفلسطينيين في قطاع غزة( ،https://cutt.us/caCl8 ،تم الدخول إلى الموقع بتاريخ .)2021/7/16
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12

أعداد حاالت التخريب لمراكب الصيد

اآلثار المترتبة على انتهاك حقوق الصيادين في قطاع غزة:
أدت االنتهاكــات االسـرائيلية المتمثلــة فــي تقلــيص مســاحات الصــيد ومنــع إدخــال المعــدات واألجهـزة
المخصصـة للصـيد إلـى داخــل قطـاع غـزة ،إلـى آثــار سـلبية علـى هـذا القطــاع ،حيـث انخفـض عــدد
الصيادين الفلسـطينيين بنسـبة كبيـرة ،وصـلت إلـى مـا ُيقـارب ( )%73خـالل  20عامـاًو

160

ممـا زاد

أعـداد العـاطلين عـن العمـل فـي قطـاع غـزة .كمـا أدت سياسـة االغـالق ومنـع دخـول معـدات الصـيد

وقطع الغيار لمراكب الصيادين إلى القطاع الى انخفاض جسيم في عدد مراكب الصيد .كما ترتب
علــى االنتهاكــات االسـرائيلية ضــع

المــردود االقتصــاديو بســبب نقــص كميــات األســماك التــي يــتم

اصطيادها في ظل المساحات المحدودة للصيد ،مما دفع الصيادين إلى استخدام أنـواع مـن الشـباك
الص ــغيرة لزي ــادة كمي ــات األس ــماك الت ــي ي ــتم ص ــيدها ف ــي المن ــاطق المتاح ــة ،األم ــر ال ــذي ك ــان ل ــه
انعكاس ــات س ــلبية عل ــى البيئ ــة البحري ــة،

161

ذل ــك أن جمي ــع ه ــذه الممارس ــات ت ــؤدي بالمحص ــلة إل ــى

فق ــدان الص ــيادين لمص ــدر رزقه ــم الوحي ــد و"تعط ــيلهم قس ـرياً ع ــن العم ــل وإفق ــارهم" ،مم ــا ي ــؤدي إل ــى
تعطيل قطـاع الصـيد عبـر سياسـة منظمـة لالسـتحواذ علـى ثـروات الفلسـطينيين الطبيعيـة وحرمـانهم
من استثمارهاو وبالمحصلة تعطيل بنية االقتصاد الفلسطيني.

162

التكييف القانوني لالنتهاكات الواقعة على العاملين في القطاعات الزراعية والصناعية
والصيادين:
يترتب على االعتداءات اإلسرائيلية الواقعة على العاملين في القطاعات الزراعية والصناعية
والصيادين ،انتهاكات مركبة على النحو التالي:

160

المبــادرة الفلســطينية لتعميــق الح ـوار العــالمي والديمقراطيــة  -مفتــاح ،ورقــة الحقــائق :انتهاكــات االحــتالل االس ـرائيلي( ،مرجــع إلكترونــي

سابق).

161
162

موقع وفا ،الثورة السمكية في قطاع غزة( ،https://cutt.ly/Tmg1VgQ ،تم الدخول إلى الموقع بتاريخ .)2021/6/30
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 -انتهاك الحق بالحياة:

163

تكفــل قواعــد القــانون الــدولي اإلنســاني العمــل علــى حمايــة المــدنيين وحقهــم بالحيــاة ،ويحــدد القــانون
الدولي اإلنساني بشكل واضـب وصـريب أن "المـدنيين"

164

يسـتحقون الحصـول علـى الحمايـة وأنـه ال

يمكن أن يكونوا هـدفاً إال إذا كـانوا علـى مـدار زمـن يشـاركون فـي جـزء مباشـر ممـا تسـميه األعمـال
العدوانية.

165

وبناء على ذلك يجب على سلطة االحتالل احترام حق الفلسطينيين بالحياة باعتبارهم

مــن المــدنيين المشــمولين بالحمايــة ،والحــرص علــى عــدم انتهــاك هــذا الحــق ،عم ـالً بأحكــام القــانون
الدولي اإلنساني من جهة ،وعمالً بأحكام القانون الدولي لحقوق اإلنسان من جهة أخـرى ،كـون أن
تطبيــق أحكــام القــانون ال ـدولي اإلنســاني ،ال ينف ـي تطبيــق أحكــام القــانون الــدولي لحق ـوق اإلنســان،
والذي ينص على الحق بالحياة كأحد الحقوق األساسية التي ال يجوز انتهاكها.
إال أن ســلطات االحــتالل اإلس ـرائيلي عملــت وعلــى مــدار أع ـوام مضــت ،علــى االعتــداء علــى حيــاة
الفلسطينيين القاطنين بالمنطقة العازلة وكذلك الصيادين في عرض البحر واستهدافهم وقتلهم تحـت
ذ ارئ ــع أمني ــة ،وك ــذلك قام ــت بعملي ــات رش المبي ــدات الكيماوي ــة الس ــامة عل ــى المزروع ــات بص ــورة
ممنهجة وهو ما يؤدي إلى تعريض حياة األفراد للخطرو نتيجة لما تحتويـه هـذه المبيـدات مـن مـواد
مس ــرطنة تُش ــكل خطـ ـ اًر عل ــى الحي ــاةو وذل ــك وفقـ ـاً لم ــا ت ــم بيان ــه بصـ ـورة ُمفصـ ـلة خ ــالل اس ــتعراض

االنتهاكات الواقعة على العـاملين فـي القطاعـات الزراعيـة والصـناعية والصـيادين ،األمـر الـذي يعـد
انتهاكاً صارخاً ألحكام القانون الدولي اإلنساني ،وأحكام القانون الدولي لحقوق اإلنسان.

166

ومـن ناحيــة أخــرى ،فــإن ارتكــاب جريمــة القتــل العمـد بصــورة ممنهجــة علــى ضــوء مــا تــم استع ارضــه
أعالهُ ،يشكل انتهاكاً ألحكام القـانون الجنـائي الـدوليو إذ ُيشـكل جريمـة ضـد اإلنسـانية تبعـاً ألحكـام
163

يعد الحق بالحياة الحق األكثر أهمية من بين الحقــوق المحميــة الــذي يتعــين احت ارمــه وتــأمين حمايتــه لصــالب األفـراد ،فــالحق بالحيــاة هــو

حق فطــري وأصــيل وحمايتــه شــر أساســي للتمتــع بســائر حقــوق اإلنســان األخــرى ،فســائر الحقــوق األخــرى المعتــرف بهــا تعتمــد فــي األســاس
على وجود الحياة ذاتها .علوان وموسى ،القانون الدولي لحقوق اإلنسان ،مرجع سابق.148 ،

164
يمكــن تعريــف الســكان المــدنيون :هــم أولئــك الــذين ال يشــكلون جــزءا مــن القـوات المســلحة أو الهيئــات المرتبطــة ،أو ال يشــتركون اشــتراكاً
مباش ـ اًر فــي العمليــات ذات الطــابع العســكري وال يســهمون مباش ـرة فــي نشــا المجهــود الحربــي .ن ـوال أحمــد بســج ،القــانون الــدولي اإلنســاني

وحماية المدنيين واألعيان المدنية في زمن النزاعات المسلحة (بيروت ،منشورات الحلبي الحقوقية( ،د.س).65 ،
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أنظــر المــادة ( )48مــن البرتوكــول اإلضــافي األول الملحــق باتفاقيــات جنيــف المعقــودة فــي  12آب/أغســطس 1949والمتعلــق بحمايــة

ضحايا المنازعات المسلحة الدولية المؤرخة عام .1977

166

انظر ،المادة ( )3من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لعام .1948

73

المــادة (/1/7أ) مــن نظــام رومــا،
النظام،

168

167

وكــذلك جريمــة حــرب تبع ـاً ألحكــام المــادة (/2/8أ/ا) مــن ذات

واللتان تنصان على أن القيام بارتكاب جريمة القتل العمد متى ارتكبت في إطار هجوم

واسـع النطـاق أو منهجـيُ ،يشـكل جريمـة ضـد االنسـانية مـن جهـة ،وجريمـة حـرب مـن جهـة أخـرىو
باعتبارها أحد االنتهاكات الجسيمة التفاقات جنيفو وبالتالي ،فإن االعتداء على حياة الفلسطينيين

في المنطقة العازلة بصورة ممنهجةُ ،يشكل جريمة بموجب أحكام القانون الجنائي الدوليو ما يعني
إمكانيــة محاســبة ســلطات االحــتالل اإلس ـرائيلي علــى هــذه الجريمــة أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة

الندراجها ضمن االختصاص النوعي للمحكمة الجنائية الدولية.

169

 انتهاك الحق بالحرية وممارسة التعذيب:170

يعتبر الحق بالحرية

من أهم وأقدس الحقوق التي تنادي بها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق

اإلنسان ،في الوقت الذي تعمل فيه سلطات االحتالل اإلسرائيلي على اعتقال القاطنين في
المنطقة العازلة وخاصة المزارعين والصيادين ،وممارسة سياسة التعذيب بحقهم.
وفي ذات السياقُ ،يشار إلى أن قيام سلطات االحتالل اإلسرائيلي بممارسة التعذيب بحق

الفلسطينيين القاطنين في المنطقة العازلة وخاصة المزارعين والصيادينو يشكل انتهاكاً صارخاً
ألحكام القانون الدولي ،إذ ُيشكل ذلك مخالف ًة وانتهاكاً ألحكام القانون الدولي لحقوق اإلنسان من

جهة ،والذي ُيعنى بواجبات الدولة تجاه كل شخص موجود تحث سيطرتها ،وفي هذا اإلطار
171
نتحدث عن مخالفة أحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وال سيما المادة ( )7منه.
ومخالفة أحكام االتفاقية الدولية لمناهضة للتعذيب.
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انظر ،المادة (/1/7أ) من نظام روما االساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام .1998
المادة (/2/8أ ،)1/المصدر السابق.
انظر ،المصدر السابق ،المادة (/2/8ب.)8/
يهدف الحق في الحرية إلى حماية الحريــة الماديــة للشــخص الطبيعــي مــن التوقيــف واالعتقــال التعســفي ،واالعتـراف بهــذا الحــق هــو مــن

السمات البــارزة فــي تــاريخ الفكــر القــانوني المتصــل بحقــوق االنســان ،وقــد تــم االعتـراف بهــذا الحــق منــذ زمــن بعيــد فــي العــام  1215بموجــب
وثيق ــة العه ــد األعظ ــم (الماجن ــا كارت ــا) .محم ــد علـ ـوان ،ومحم ــد الموس ــى ،الق ــانون ال ــدولي لحق ــوق اإلنس ــان :الحق ــوق المحمي ــة (عم ــان :دار

الثقافة.208 ،)2014 ،
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العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ،لسنة  ،1966المادة (" :)7ال يجوز إخضــاع أحــد للتعــذيب وال للمعاملــة أو العقوبــة القاســية أو

172

أنظر ،االتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب ،لسنة .1984

الالإنسانية أو الحاطة بالكرامة .وعلى وجه الخصوص ،ال يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر".

74

ومن جهة أخرىُ ،يشكل انتهاكاً ألحكام القانون الدولي اإلنساني الذي ُيعنى بواجبات دولة

االحتالل تجاه سكان المنطقة المحتلة ،وفي هذا اإلطار فإن هذه الممارسات تُشكل مخالفة ألحكام
اتفاقية جنيف الرابعة وال سيما المادة (/1/3أ)

173

كما أن المادة ( )147من ذات االتفاقية اعتبرت

التعذيب من المخالفات الجسيمة ،التي تستتبع تفعيل وتحريك االختصاص العالمي وفقاً ألحكام
174

المادة (.)146

كما أن هذه الممارسات تُشكل انتهاكا لنظام روما األساسي الذي نص في المادة السابعة منه
والتي تتحدث عن الجرائم ضد اإلنسانية على أنه  -1لغرض هذا النظام األساسي ،يشكل أي فعل
من األفعال التالية "جريمة ضد اإلنسانية" متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي
موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين ،وعن علم بالهجوم  ...-:و -التعذيب".

175

إذ

يتضب من أحكام هذه المادة بأن التعذيب الممنهج الذي تُمارسه سلطات االحتالل اإلسرائيلي ضد
الفلسطينيين القاطنين في المنطقة العازلة وخاصة المزارعين والصيادينو ُيمثل انتهاكا صارخاً
للميثاق األساسي لمحكمة الجنايات الدولية ،مما يوجب على دولة فلسطين في ظل وضعها
القانوني كدولة غير عضو في األمم المتحدةو أن تلجأ إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاسبة دولة
االحتالل على ارتكابها لفعل التعذيب الممنهج ضد الفلسطينيين ،من خالل السير بكافة
اإلجراءات والسبل والخيارات المتاحة لمساءلة سلطات االحتالل أمام محكمة الجنايات الدولية.
 انتهاكات واقعة على الحق بالعمل:أدت سياســة العقوبــات الجماعيــة والفرديــة وفــرض الحصــار واإلغــالق علــى قطــاع غـزة وكــذلك رش
المبيـدات الكيماويــة الســامة بصـورة ممنهجــة ،إلــى بلــوغ نسـبة البطالــة حتــى شـهر حزيـران مــن العــام
 2021لمــا ُيقــارب ( )%48بــين القــوى العاملــة فــي قطــاع غـزة ،وبلغــت نســبة الفقــر ( ،)%53كمــا

173

اتفاقيــة جنيــف الرابعــة بشــأن حمالــة األشــخاص المــدنيين فــي وقــت الحــرب لعــام  ،1949المــادة (/1/3أ)" :تحظــر األفعــال التاليــة فيمــا

يتعلــق باألشــخاص المــذكورين أعــاله ،وتبقــى محظــورة فــي جميــع األوقــات واألمــاكن (:أ) االعتــداء علــى الحيــاة والســالمة البدنيــة ،وبخاصــة
القتل بجميع أشكاله ،والتشويه ،والمعاملة القاسية ،والتعذيب".

174
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أنظر ،المصدر السابق ،المواد (.)147( ،)146
أنظر ،نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما في  17تموز .1998

75

ُسـجلت نســبة انعــدام األمــن الغــذائي ( )68.2بالنســبة لمجمــوع ســكان القطــاع ،وبلغــت نســبة األســر
176
التي تتلقى مساعدات ( )%70من مجمل األسر في قطاع غزة.
َّ
إن جميـع الممارسـات التــي تقـوم بهــا سـلطات االحـتالل اإلسـرائيلي بحـق الفلســطينيين القـاطنين فــي
المنطقة العازلة وخاصة المزارعين ،من فرض قيود على وصولهم إلى الحقول واألراضي الزراعية،
وعمليــات رش المبيــدات الكيماويــة الســامة والزراعيــة مــن قبــل الطــائرات اإلس ـرائيلية بشــكل منــتظم،
حيــث تــؤدي هــذه المبيــدات إلــى تل ـ

مزروعــاتهم ،وكــذلك تجريــف األ ارضــي الزراعيــة القريبــة مــن

الســلك الفاصــلو ت ـؤدي إلــى المســاس بحقه ــم بالعمــل .وكــذلك ف ـ َّ
ـإن مــا يتعــرض ل ــه الصــيادون م ــن
استهداف بالقتل واالعتقال والتعذيب ومصادرة مـراكبهم ومعـداتهم وتخريبهـا ،بـوتيرة منتظمـةو يـؤدي
إلى انتهاك حقهم بالعمل وارتفاع نسبة البطالة بشكل مستمرو حيث بلغت نسبة البطالة حتى شهر
حزيران من العام  2021ما ُيقارب ( )%48بين القوى العاملة في قطـاع غـزة ،وبلغـت نسـبة الفقـر

( ،)%53كما ُسجلت نسبة انعدام األمن الغذائي ( )68.2بالنسبة لمجمـوع سـكان القطـاع ،وبلغـت
177
نسبة األسر التي تتلقى مساعدات ( )%70من مجمل األسر في قطاع غزة.
إن هــذه الممارســات تُشــكل انتهاك ـاً للقــانون الــدولي وعلــى وجــه الخصــوص القــانون الــدولي لحقــوق

اإلنسان ،وخاصة المادة ( )23من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان التي نصت على حق كل فرد
بالعمل وحرية اختياره بصورة عادلة ومرضية.

178

كما تشكل انتهاكاً ألحكـام المـادة ( )23مـن ذات

اإلعـالن ،والتــي تــنص علــى ضــرورة أن يتــوفر لكــل شــخص الحــق فــي مســتوى مــن المعيشــة بشــكل
كـ ٍ
ـاف للمحافظ ــة عل ــى الص ــحة والرفاهي ــة ل ــه وألس ـرته.

176

179

كم ــا نص ــت الم ـواد ( )7( ،)6م ــن العه ــد

مركــز الميـزان لحقــوق اإلنســان ،ورقــة حقــائق حــول :آثــار الحصــار اإلسـرائيلي المشــدد علــى األوضــاع االقتصــادية واإلنســانية فــي قطــاع

غزة( ،https://cutt.us/Wwx2H ،2021 ،تم الدخول إلى الموقع بتاريخ .)2021/7/16
177

مركــز الميـزان لحقــوق اإلنســان ،ورقــة حقــائق حــول :آثــار الحصــار اإلسـرائيلي المشــدد علــى األوضــاع االقتصــادية واإلنســانية فــي قطــاع

غزة( ،https://cutt.us/Wwx2H ،2021 ،تم الدخول إلى الموقع بتاريخ .)2021/7/16
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اإلعــالن العــالمي لحقـوق اإلنســان ،لســنة  ،1948المــادة ( -1" :)23لكــل شــخص الحــق فــي العمــل ،ولــه حريــة اختيــاره بشــرو عادلــة

مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة -2 .لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متســاو للعمــل -3 .لكــل فــرد يقــوم بعمــل الحــق فــي

أجر عادل مرض يكفل له وألسرته عيشة الئقة بكرامة اإلنسان تضاف إليه ،عند اللزوم ،وسائل أخرى للحماية االجتماعية".
 179اإلعالن العالمي لحقوق اإلنســان ،المــادة (" :)25لكــل شــخص الحــق فــي مســتوى مــن المعيشــة كـ ٍ
ـاف للمحافظــة علــى الصــحة والرفاهيــة
لــه وألسـرته ،ويتضــمن ذلــك التغذيــة والملــبس والمســكن والعنايــة الطبيــة وكــذلك الخــدمات االجتماعيـة الالزمــة ،ولــه الحــق فــي تــأمين معيشــته
في حاالت البطال ة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيإل نتيجة لظروف خارجة عن إرادته".

76

ال ــدولي الخـ ـاص ب ــالحقوق االقتص ــادية ،واالجتماعي ـة ،عل ــى ض ــرورة احتـ ـرام الح ــق بالعم ــل وت ــوفير
شرو عمل عادلة ومرضية.

180

 .2االنتهاكات الواقعة على الحق بالصحة:
تتواصل معاناة مرضى قطاع غزة بسبب قيود سـلطات االحـتالل اإلسـرائيلي المشـددة التـي تحـرمهم
م ــن الوص ــول إل ــى المستش ــفيات لتلق ــي الع ــالج ،ونظ ــام التص ــاريب ال ــذي أنش ــأته ،وتتض ــاع

ه ــذه

المعاناة في ظل النقص الحاد في األدوية والمستلزمات الطبية الـذي ُيعـاني منـه قطـاع الصـحة فـي

قط ــاع غـ ـزة نتيج ــة للحص ــار المف ــروض عل ــى القط ــاعو فعل ــى س ــبيل المث ــال فق ــد تس ــبب الحص ــار
المفــروض بتعطيــل قــدرة و ازرة الصــحة علــى إصــالح ( )350جهــاز طبــي نتيجــة عــدم قــدرتها علــى
اســتيراد قطــع الغيــار الالزمــة لألجه ـزة الطبيــة .وهــو مــا يــؤدي إلــى تــدهور متســارع علــى أوضــاعهم
ويشكل خط اًر على حياتهم.
الصحية ُ

180

181

العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية ،واالجتماعية ،لسنة  ،1976المادة ( .1" :)6تعترف الــدول األطـراف فــي هــذا العهــد بــالحق

فــي العمــل ،الــذي يش ـمل مــا لكــل شــخص مــن حــق فــي أن تتــاح لــه إمكانيــة كســب رزقــه بعمــل يختــاره أو يقبلــه بحريــة ،وتقــوم باتخــاذ تــدابير
مناسبة لصون هذا الحق.

 .2يجب أن تشــمل التــدابير التــي تتخــذها كــل مــن الــدول األطـراف فــي هــذا العهــد لتــأمين الممارســة الكاملــة لهــذا الحــق تــوفير بـرامج التوجيــه
والتدريب التقنيين والمهنيين ،واألخذ في هذا المجال بسياسات وتقنيات من شأنها تحقيق تنميــة اقتصــادية واجتماعيــة وثقافيــة مطــردة وعمالــة
كاملة ومنتجة في ظل شرو تضمن للفرد الحريات السياسية واالقتصادية األساسية".
الم ــادة ( " :)7تعت ــرف ال ــدول األط ـراف ف ــي ه ــذا العه ــد بم ــا لك ــل ش ــخص م ـن ح ــق ف ــي التمت ــع بش ــرو عم ــل عادل ــة ومرض ــية تكف ــل عل ــى
الخصوص:
(أ) مكافأة توفر لجميع العمال ،كحد أدنى:

" "1أجر منصفا ،ومكافأة متساوية لدى تساوى قيمة العمل دون أي تمييز ،على أن يضمن للمـرأة خصوصــا تمتعهــا بشــرو عمــل ال تكــون
أدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل ،وتقاضيها أج ار يساوى أجر الرجل لدى تساوى العمل.

" " 2عيشا كريما لهم وألسرهم طبقا ألحكام هذا العهد(.ب) ظروف عمل تكفل السالمة والصحة.

(ج) تساوى الجميع في فرص الترقية ،داخل عملهم ،إلى مرتبة أعلى مالئمة ،دون إخضاع ذلك إال العتباري األقدمية والكفاءة.

(د) االس ــتراحة وأوق ــات الف ــراغ ،والتحدي ــد المعق ــول لس ــاعات العم ــل ،واإلج ــازات الدوري ــة المدفوع ــة األج ــر ،وك ــذلك المكاف ــأة ع ــن أي ــام العط ــل
الرسمية".
181

مرك ـ ـ ــز المي ـ ـ ـزان لحق ـ ـ ــوق اإلنس ـ ـ ــان ،حص ـ ـ ــانة مزمن ـ ـ ــة :الهجم ـ ـ ــات المتك ـ ـ ــررة عل ـ ـ ــى قط ـ ـ ــاع الص ـ ـ ــحة ف ـ ـ ــي غ ـ ـ ـزة ،1 ،منش ـ ـ ــور عل ـ ـ ــى:

( ،https://cutt.ly/zmhpzAWتم الدخول إلى الموقع بتاريخ .)2021/6/30

77

وتج ــدر اإلش ــارة إل ــى ان منظم ــة الص ــحة العالمي ــة كان ــت ق ــد ح ــذرت قب ــل ب ــدء مس ــيرات الع ــودة ب ــأن
القطــاع الصــحي فــي غـزة قــد بــات علــى حافــة االنهيــار فــي ظــل التنــاقص الحــاد فــي كميــات الوقــود
واألدوية األساسية والمعدات الطبية.
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ومن األهمية بمكان اإلشارة إلى َّ
أن سلطات االحتالل ال تكتفـي بالحصـار والقيـود المفروضـة علـى
دخــول األدويــة والمســتلزمات الطبيــة إلــى قطــاع غ ـزة بفعــل الحصــار فحســب ،بــل تســتهدف القطــاع
الصحي في خرق واضب ألحكام القانون الـدولي اإلنسـاني ،مـن خـالل عمليـات القصـ

بمـا يشـمل

المستشــفيات وأف ـراد الط ـواقم الصــحية وم اركــز الرعايــة وســيارات اإلســعافو مــا يــؤدي بالنتيجــة إلــى
ضــع

القطــاع الصــحي وتراجعــه بشــكل كبيــر وعــدم إمكانيــة اســتيعاب المرضــى وخاصـ ًة الحــاالت

الصحية التي تحتاج إلى عناية خاصة.

183

للحق بالصحة خالل العام .2020

وبالمجمل فقد رصدت "مفتاح" مـا ُيقـارب  418انتهاكـاً

إن هــذه الممارســات تُشــكل انتهاك ـاً للقــانون الــدولي وعلــى وجــه الخصــوص القــانون الــدولي لحقــوق

اإلنسان ،وخاصة المادة ( )25من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان التي نصت على حق كل فرد

بالعمل بالعناية الطبيـة فـي حـاالت المـرض.

184

كمـا تُشـكل انتهاكـاً ألحكـام المـادة ( )12مـن العهـد

ال ــدولي الخ ــاص ب ــالحقوق االقتص ــادية ،واالجتماعي ـة ،والت ــي ت ــنص عل ــى ح ــق ك ــل انس ــان ب ــالتمتع

وتلزم الدول بتهيئـة الظـروف التـي مـن شـأنها تـأمين الخـدمات
بأعلى مستوى من الصحة الجسميةُ ،
الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض.

182
183
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المرجع السابق.10 ،

مركز الميزان لحقوق اإلنسان يثأرون من المرضى :ورقة حقائق حول :حرمان سلطات االحتالل مرضى قطــاع غـزة مــن الوصــول الــى

المستشفيات خالل شهر مايو  ،3 ،2021منشور على( ،https://cutt.ly/zmhdq6K :تم الدخول إلى الموقع بتاريخ .)2021/6/30
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اإلع ــالن الع ــالمي لحقـ ـوق اإلنس ــان ،لس ــنة  ،1948الم ــادة ( .1" :)25لك ــل ش ــخص ح ــق ف ــي مس ــتوى معيش ــة يكف ــى لض ــمان الص ــحة

والرفاهــة لــه وألسـرته ،وخاصــة علــى صــعيد المأكــل والملــبس والمســكن والعنايــة الطبيــة وصــعيد الخــدمات االجتماعيــة الضــرورية ،ولــه الحــق
فــي مــا يــأمن بــه الغوائــل فــي حــاالت البطالــة أو المــرض أو العجــز أو الترمــل أو الشــيخوخة أو غيــر ذلــك مــن الظــروف الخارجــة عــن إرادتــه
والتي تفقده أسباب عيشه .2 .لألمومة والطفولة حق في رعاية ومساعدة خاصتين .ولجميع األطفال حــق التمتــع بــذات الحمايــة االجتماعيــة
سواء ولدوا في إطار الزواج أو خارج هذا اإلطار".

185

انظر ،المادة ( )12من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية ،واالجتماعية ،لسنة .1976
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القسددم الرابددع :آليددات المسدداءلة وتوصدديات لتدددخالت عمليددة مددن قبددل ال هددات ذات العالقددة علددى
المستوى المحلي والدولي تبعاً لمسؤولياتها.
علــى ضــوء مــا تــم استع ارضــه ضــمن هــذا التقريــر مــن انتهاكــات متعــددة ترتكبهــا ســلطات االحــتالل
اإلسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في كـل مـن مدينـة القـدس ،ومدينـة الخليـل ،وقطـاع غـزة ،وعلـى
ضوء التكييف القانوني لهـذه الممارسـات والجـرائم ومـا تُمثلـه مـن انتهاكـات ألحكـام القـانون الـدولي،
بمــا يشــمل الق ــانون الــدولي اإلنس ــاني والقــانون الــدولي لحق ــوق اإلنســان ،والق ــانون الجنــائي ال ــدولي،

تتضمن هذه الجزئية وبصورة موجزة أهم آليات المسـاءلة التـي ُيمكـن مـن خاللهـا مسـاءلة ومحاكمـة
ســلطات االحــتالل اإلس ـرائيلي علــى مــا ترتكبــه مــن ج ـرائم ممنهجــة بحــق أبنــاء الشــعب الفلســطيني،

وكذلك أهـم الخطـوات التـي ال بـد لدولـة فلسـطين مـن اتخاذهـا علـى المسـتوى الـدولي والـداخلي للحـد
من اآلثار الناجمة عن هذه االنتهاكات.
 .1آليات مساءلة سلطات االحتالل اإلسرائيلي حول ال رائم المرتكبة:
تتعــدد اآلليــات والســبل التــي ُيمكــن مــن خاللهــا مســاءلة ســلطات االحــتالل اإلسـرائيلي حــول الجـرائم

ويمكن تلخيصها على النحو التالي:
واالنتهاكات التي ترتكبها بحق الفلسطينيينُ ،
أ .تفعيل االختصاص العالمي:

يع ــد مب ــدأ االختص ــاص القض ــائي الع ــالمي أح ــد األدوات األساس ــية الفاعل ــة لض ــمان من ــع ممارس ــة
االنتهاكــات المحظــورة بموجــب أحكــام القــانون الــدولي اإلنســاني ،والمعاقبــة عليهــا فــي حــال ارتكابهــا
من خالل فرض العقوبات الجنائية .وتـنص اتفاقيـات جنيـف لعـام  1949علـى أن الـدول األطـراف
ملزمة ُّ
بتعقب المشتبه في ارتكابهم مخالفات جسيمة – التي تعتبر جرائم حرب – بغض النظر عن
جنسـياتهم ومكــان ارتكـاب الجريمــة المزعومـة ،وتقــديمهم إلــى محاكمهـا أو تســليمهم إلـى دولــة أخــرى
ويوس ــع البروتوك ــول اإلض ــافي األول لع ــام  1977نط ــاق ه ــذا
ط ــرف ف ــي االتفاقي ــات لمح ــاكمتهمُ .
االلتزام ليشمل المخالفات الجسيمة الوارد تعريفها فيه.

وتشــمل هــذه االنتهاك ــات علــى وج ــه الخصــوص االنتهاكــات الخطي ـرة للمــادة الثالث ــة المشــتركة ب ــين
اتفاقيات جنيف األربع لعـام  1949والبروتوكـول اإلضـافي الثـاني لعـام  ،1977إضـافة إلـى جـرائم
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الحرب األخرى ،مثل تلك المدرجة في المادة الثامنة من النظام األساسي للمحكمة الجنائيـة الدوليـة
لعــام  .1998وتضــطلع الــدول بالمســؤولية الرئيســية عــن التحقيــق فــي االدعــاءات المتعلقــة بارتكــاب
انتهاكـ ــات خطيـ ـرة للقـ ــانون الـ ــدولي اإلنسـ ــاني ومحاكمـ ــة مرتكبيهـ ــاو وبالتـ ــالي ،فـ ــإن ممارسـ ــة الـ ــدول
المساءلة ووضـع حـد إلفـالت
األعضاء لالختصاص القضائي العالمي قد يكون آلية فعالة لضمان ُ
186
الجناة من العقاب.
وطبقاً ألحكام المادة ( )147من اتفاقية جنيف الرابعـة ،تُعـد مـن قبيـل المخالفـات الجسـيمة األفعـال
التالي ــة :القت ــل العم ــد ،والتع ــذيب أو المعامل ــة الالإنس ــانية ،وتعم ــد إح ــداث آالم ش ــديدة أو اإلضـ ـرار
الخطير بالسالمة البدنية أو الصحة ،والنفي أو النقل غير المشروع ،والحجز غير المشروع ،وإكـراه
الشـخص المحمـي علـى الخدمـة فـي القـوات المسـلحة بالدولـة المعاديـة ،أو حرمانـه مـن حقـه فـي أن
يحاكم بصورة قانونية وغير متحيزة وفقاً للتعليمات الواردة في هذه االتفاقية ،وأخـذ الرهـائن ،وتـدمير
واغتصاب الممتلكات على نحو ال تبرره ضرورات حربية وعلى نطـاق كبيـر بطريقـة غيـر مشـروعة
187

وتعسفية.

وحيـ ــث أن سـ ــلطات االحـ ــتالل اإلس ـ ـرائيلي تُمـ ــارس العديـ ــد مـ ــن االنتهاكـ ــات التـ ــي تُعـ ــد مـ ــن قبيـ ــل
االنتهاكات الجسيمة التفاقية جنيف الرابعة وفقاً ألحكام المادة ( )43ومن بينها على سبيل المثال:
التهجي ــر القس ــري واغتص ــاب الممتلك ــات والمعامل ــة الالإنس ــانية ف ــي مدين ــة الق ــدس .وك ــذلك التهجي ــر
القســري والمعاملــة الالإنســانية والقتــل العمــد ،واغتصــاب الممتلكــات فــي مدينــة الخليــل .وكــذلك القتــل
العمــد والتعــذيب والمعاملــة الالإنسـانية فــي قطــاع غـزةو يمكـن مســاءلة ســلطات االحــتالل اإلسـرائيلي
من خالل تفعيل مبدأ االختصـاص القضـائي العـالمي ،وتقـديم شـكاوى جزائيـة بحـق المسـؤولين عـن
ارتكاب هذه الجرام لدى سلطات االحتالل اإلسرائيلي.

186

اللجنــة الدوليــة للصــليب األحمــر ،نطــاق مبــدأ االختصــاص القضــائي العــالمي وتطبيقــه( ،https://cutt.ly/dmhERMV ،تــم الــدخول

إلى الموقع بتاريخ .)2021/6/30
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انظر ،المادة ( )147من اتفاقية جنيف الرابعة.
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ب .مساءلة سلطات االحتالل اإلسرائيلي أمام المحكمة ال نائية الدولية:
ش ـكل انضــمام فلســطين إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي األول مــن كــانون الثــاني لعــام 2015
حــدثاً هام ـاً فــي تــاريخ العدالــة الجنائيــة الدوليــة ،علــى صــعيد المجتمــع الــدولي ككــل.

188

تبع ـاً لمــا

تحظى به القضية الفلسطينية من اهتمام وثقل قانوني وسياسـي ،ومـن أهـم الجوانـب المترتبـة علـى
انضــمام فلســطين للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ،إمكانيــة مقاضــاة المســؤولين االس ـرائيليين علــى كافــة
الجرائم التي يرتكبونهـا ضـد الفلسـطينيين ،وال يغيـر مـن حقيقـة األمـر شـيئاً كـون اسـرائيل مصـادقة
على نظام روما من عدمه.
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وبــالنظر إلــى االختصــاص النــوعي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ُيالحــّ أن نظــام رومــا األساســي قــد
قصـر اختصـاص المحكمـة علـى الجـرائم األكثـر خطـورة ،وتتمثـل تلـك الجـرائم بموجـب المــادة ()5
منــه بمــا يلــي :جريمــة اإلبــادة الجماعيــة ،الج ـرائم ضــد اإلنســانية ،جـرائم الحــرب ،جريمــة العــدوان.
ومن األهمية بمكان اإلشـارة إلـى مسـألة االختصـاص الزمـاني للمحكمـة ،والتأكيـد علـى َّ
أن الجـرائم
التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائيـة الدوليـة ال تسـقط بالتقـادم،

190

فعلـى الـرغم مـن أن

المحكمة تختص بالجرائم التي ارتكبت بعد دخول نظام روما حيز النفاذ بموجب المادة ( )11من
نظام روما األساسي ،إال أنها تختص بالنظر في الجرائم المسـتمرة،
دخــول النظــام حي ــز النفــاذ ،نظ ـ اًر الســتم ارريتها.

192

191

حتـى وإن تـم ارتكابهـا قبـل

وم ــن أبــرز األمثل ــة علــى ذل ــك :جــدار الفص ــل

العنصــري /جــدار الضــم والتوســع ،الــذي ال ي ـزال قائم ـاً ومســتم اًر بانتهــاك حــق الشــعب الفلســطيني
ويعد أحد األساليب الرامية إلى التهجير القسري.
بالتنقلُ ،
188لقد أصبحت فلسطين رسمياً دولة طرفاً في نظام روما األساسي بتاريخ األول من نيسان لعام .2015
189

تج ــدر اإلش ــارة ف ــي ه ــذا الص ــدد أن دول ــة االح ــتالل اإلس ـرائيلي كحليفته ــا الوالي ــات المتح ــدة األمريكي ــة قام ــت ب ــالتوقيع عل ــى نظ ــام روم ــا

األساسي في اللحظات األخيرة قبيل إغالق باب التوقيع ،وامتنعت كل منهما عن التصديق.

190

تنص المادة ( )29من نظام روما األساسي على" :ال تسقط الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة بالتقادم أياً كانت أحكامه".

Alan Nissel, "Continuing Crimes in the Rome Statue". Michigan Journal of International Law, 2004,
192

191

p 45.

اعتبــرت محكمــة ســيراليون فــي قضــية تشــارلز تــايلر أن األفعــال التــي ارتكبهــا المــتهم لهــا طبيعــة مســتمرة كونهــا موجهــة ضــد المــدنيين

بحملة مستمرة وليس بشكل عشوائي ،أي أنه ما دام كان بإمكان مرتكب الجريمة إعــادة الحــال إلــى مــا كانــت عليــه ،فــأن الجريمــة تعتبــر هنــا
مستمرة ،انظر:
Prosecutor v. See: Charles Ghankay Taylor, SCSL-03-1-A, Special Court for Sierra Leone, 26
September 2013, Para. 260.
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وبــالرجوع إلــى االختصــاص النــوعي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ،فـ َّ
ـإن مــا ترتكبــه ســلطات االحــتالل
اإلسرائيلي من انتهاكات مختلفة تضـمنها هـذا التقريـر ،وهـي علـى سـبيل المثـال :التهجيـر القسـري
واغتصــاب الممتلكــات والمعاملــة الالإنســانية فــي مدينــة القــدسو وكــذلك التهجيــر القســري والمعاملــة
الالإنســانية والقتــل العمــد ،واغتصــاب الممتلكــات فــي مدينــة الخليــلو وكــذلك القتــل العمــد والتعــذيب
والمعاملة الالإنسانية في قطـاع غـزةو تنـدرج ضـمن فئـة" :الجـرائم ضـد اإلنسـانية" و"جـرائم الحـرب"
المندرجة ضمن اختصاص المحكمةو حيث تختص المحكمة الجنائية الدولية وفقاً للمادة ( )7مـن
نظام روما األساسي بالجرائم ضد اإلنسانية في حالتي السلم والحـرب،
هج ــوم واس ــع النط ــاق أو مم ــنهج،

194

193

متـى ارتكبـت فـي إطـار

ض ــد ش ــخص أو أكث ــر .ويمك ــن االس ــتدالل عل ــى أن الهج ــوم

واسع النطاق من خالل عدد ضحايا هذا الهجوم ،ونطاقـه ،وهـو مـا ذهبـت إليـه المحكمـة الجنائيـة
الدوليــة لروانــدا فــي قض ـية (ســيرومبا)،

195

أمــا الممــنهج فيقصــد بــه أن يكــون العمــل مــنظم بشــكل

غيــر عش ـوائي ،ضــمن نمــط معــينو وهــو مــا ينطبــق علــى ج ـرائم القتــل العمــد والتعــذيب والتهجيــر
القسري والمعاملة الالإنسانية التي تتحقق في الحالة الفلسـطينية بصـفتها جـرائم ضـد اإلنسـانية ،إذ
أن ســلطات االحــتالل اإلسـرائيلي ومنــذ احتاللهــا لأل ارضــي الفلســطينية تقــوم بارتكــاب هــذه األفعــال
بصورة ممنهجة ومستمرة.
كمــا تخــتص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة وفقـاً للمــادة ( )8بجـرائم الحــرب الســيما عنــدما تُرتكــب فــي
إطــار خطــة أو سياســة عامــة أو فــي إطــار عمليــة ارتكــاب واســعة النطــاق لهــذه الج ـرائم ،وهــو مــا
ينطب ـق تبع ـاً ألحك ــام الم ــادة ( )8عل ــى ج ـرائم القت ــل العم ــد والتع ــذيب والتهجي ــر القس ــري والمعامل ــة
الالإنسـ ــانية التـ ــي تتحقـ ــق فـ ــي الحالـ ــة الفلسـ ــطينية ،ذلـ ــك أن سـ ــلطات االحـ ــتالل اإلسـ ـرائيلي ومنـ ــذ
احتاللهــا لأل ارضــي الفلســطينية تقــوم بارتكــاب هــذه األفعــال ضــمن خطــة ممنهجــة وسياســة عامــة
وعلى وبشكل واسع النطاق.
193انظر الفقرات  ،129-127من قضــية (روزينــدانا) ،مــن المحكمــة الجنائيــة لروانــدا ،الصــادرة بتــاريخ  21أيــار /مــايو  .1999انظــر بهــذا
الخص ــوص الفقـ ـرة ( )581م ــن قض ــية (أكايس ــو) ،الص ــادرة بت ــاريخ  2ايل ــول /س ــبتمبر  .1998وك ــذلك الفقـ ـرة  327م ــن قض ــية (س ــيمانزا)،
الصادرة بتاريخ  15أيار /مايو .2003
194

يعــد هــذا شــرطا أساســيا لتمييــز الجـرائم الوطنيــة عــن الجـرائم الدوليــة ،وهــو مــا ورد فــي المــادة ( )1/7مــن نظــام رومــا األساســي ،وكــذلك

األمر في المادة ( ) 3في كل من النظام األساسي للمحكمة الجنائية لرواندا ،ونظام المحكمة الجنائية ليوغسالفيا.
195

انظر الفقرة ( )340من قضية ) ،)Nchamibigoمن المحكمة الجنائية لرواندا ،الصادرة بتاريخ  2تشرين الثاني /نوفمبر .2008
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علـ ــى ضـ ــوء مـ ــا سـ ــبق ،يكـ ــون التوجـ ــه لمحكم ـ ـة الجنايـ ــات الدوليـ ــة لمسـ ــاءلة سـ ــلطات االحـ ــتالل
اإلسرائيلي على الجرائم الجسيمة المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني أم اًر ممكناً.
ج .التعويض المدني:
ال تنحصــر آليــات محاســبة ســلطات االحــتالل اإلس ـرائيلي بالمســائلة الجزائيــة فحســب ،وإنم ـا ُيمكــن

العمـل علـى مطالبـة سـلطات االحـتالل اإلسـرائيلي بالتعويضـات الماليـة والمدنيـة التـي تترتـب نتيجـة
االنتهاكات التي ترتكبها ضد المواطنين الفلسـطينيين فـي مدينـة القـدس والخليـل وقطـاع غـزة ،كهـدم

المن ــازل ومص ــادرة األ ارض ــي ،وبنـ ـاء ج ــدار الفص ــل العنص ــري ،وم ــا نج ــم عن ــه م ــن تهجي ــر قس ــري
للعائالت ،وكذلك تجريف األراضي الزراعية وتخريب المحاصيل الزراعية برش المبيـدات الكيماويـة
الســامة وحرمــان الم ـزارعين والصــيادين مــن حقهــم بالعمــل فــي قطــاع غ ـزة وتكبيــدهم خســائر ماليــة،
وكذلك ما ينتج عن التعذيب من أضرار جسدية ونفسية ،وغيرها من االنتهاكات الجسيمة األخـرىو
حيث ُيمكن مطالبة اسرائيل بتعويضات مالية جراء ارتكابها لهذه الجرائم.
 .2التحركات الداخلية على المستويين الدولي والداخلي للحد من االنتهاكات اإلسرائيلية واآلثدار
الناجمة عنها:
يتعين على دولة فلسطين القيام بخطوات مختلفـة للحـد مـن االنتهاكـات اإلسـرائيلية واآلثـار الناجمـة
عنها ،في كل من مدينة القدس والخليل وقطاع غزة:
أ .على مستوى مدينة القدس:
 قيــام دولــة فلســطين بالعمــل علــى تقــديم الــدعم الجــاد والحقيقــي لمدينــة القــدس مــن خــالل تبن ـيخطة استراتيجية لدعم مدينـة القـدس مـزودة بكافـة األدوات القانونيـة والموازنـات الماليـة الالزمـة
ل ـ ــدعم ص ـ ــمود الس ـ ــكان المقدس ـ ــيين م ـ ــن جه ـ ــة ،ومس ـ ــاءلة س ـ ــلطات االح ـ ــتالل عل ـ ــى الجـ ـ ـرائم
واالنتهاكات المرتكبة بحق المقدسيين من جهة أخرىو بحيث تكون هذه الخطة مرهونة بجدول
زمني محدد /إطار زمني محدد لضمان تحقيق األهداف المرجوة منها.
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 اتخــاد القـ اررات السياســية الالزمــة للعمــل علــى مســاءلة ومحاســبة ســلطات االحــتالل اإلسـرائيليـدء مـن تحريـك االختصـاص العـالمي لـدى
من خالل كافة مستويات وآليات المساءلة الدولية ،ب ً
الدول األعضاء باتفاقية جنيـف الرابعـة ،والتوجـه نحـو مقاضـاة سـلطات االحـتالل أمـام محكمـة
الجنايات الدولية على االنتهاكات التي ترتكب ضد الفلسطينيين في مدينـة القـدسو خاصـ ًة فـي
ظل حصول فلسطين على دولة مراقب غير عضو في األمم المتحدة وما نتج عنـه مـن آليـات
لمحاسبة سلطات االحتالل في المحافل الدولية.
 تقديم الدعم المالي للفلسـطينيين فـي مدينـة القـدس للصـمود فـي وجـه المخططـات االسـتيطانية،من خالل تعويض المتضررين جراء عمليات الهدم ،وإقامة مشاريع اسكان لتمكين الشباب من
االستمرار بالسكن والعيإل في مدينة القدس نظ اًر الرتفاع قيمة أجرة المنـازل بشـكل كبيـر جـداًو
مما ُيضطرهم إلى السكن في مناطق الضفة الغربيةو وبالتالي يكونوا عرض ًة لسحب هوياتهم.
 دعوة "اليونسكو" إلـى االلتـزام بالمحافظـة علـى االمـاكن التاريخيـة والدينيـة جـراء مـا تتعـرض لـهمــن انتهاكــات مــن قبــل ســلطات االحــتالل وهــو ينطبــق علــى المســجد االقصــى المبــارك والحــرم
اإلبراهيمي بالخليل.
 إعداد خطة استراتيجية تخـتص بمواجهـة "أسـرلة التعلـيم" فـي مدينـة القـدس ،والعمـل علـى تقـديمال ــدعم الم ــالي ال ــالزم لقط ــاع التعل ــيم ف ــي مدين ــة الق ــدس ،م ـن خ ــالل رف ــع الموازن ــات المرص ــودة
لمـ ــدارس القـ ــدس ،وإطـ ــالق حملـ ــة لتطهيـ ــر المـ ــدارس مـ ــن المنـ ــاهج اإلس ـ ـرائيلية بشـ ــتى الطـ ــرق
والوسائل الممكنة ،وتعزيز دور لجان أولياء األمور بهذا الشأن من خالل تعزيـز العالقـة بيـنهم
وبين مؤسسات المجتمع المدني للعمل بصورة مشتركة نحو تحقيق هذه الغاية.
 إع ــداد نش ـرات مس ــموعة ومرئي ــة ومكتوب ــة وعق ــد ورش ــات عم ــل لتوعي ــة الفلس ــطينيين ف ــي مدين ــةالق ـ ــدس بخط ـ ــورة المش ـ ــاريع االس ـ ــتيطانية الكب ـ ــرى وخطورته ـ ــا المس ـ ــتقبلية عل ـ ــى مدين ـ ــة الق ـ ــدس
وســكانها ،علــى غـرار مشــروع مركــز المدينــة ومشــروع وادي الســيليكون ،وكــذلك تقــديم النصـائب
القانونية المتضمنة آليات االعتراض وكافة الوسائل القانونية المتاحة لمواجهة هذه المشاريع.
ب .على مستوى مدينة الخليل:
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 تبني خطة استراتيجية متكاملة لدعم سكان البـدة القديمـة فـي مدينـة الخليـل وإعـادة إحيـاء البلـدةالقديمــة ،وخاصــة تقــديم الــدعم المــالي للمحــالت التجاري ـة بالمدينــة حرص ـاً علــى عــدم إغالقهــا
وتكثيف التواجد الفلسطيني في أسواق البلدة القديمة في مدينـة الخليـل لمواجهـة الخطـط الراميـة
إلى تهويدها ،إضافة إلى ترميم المنازل بالبلدة القديمة.
 أهمي ــة القي ــام بعملي ــة تبوي ــب وتص ــنيف للطلب ــة ف ــي م ــدارس البل ــدة القديم ــة ،عب ــر إنش ــاء قاع ــدةبيانات حول أعداد االنتهاكات بحقهم وأصنافها ،وتوثيق ممارسات االحتالل والمستوطنين ضد
الطـ ــالب والمعلمـ ــين واعتبـ ــار ذلـ ــك أولويـ ــة ،وذلـ ــك بغـ ــرض تحليـ ــل أشـ ــكال االنتهاكـ ــات وسـ ــبل
ـاء علــى ذلــك بتــدخالت مــع الهيئــات المدرســية لمعالجــة القضــايا اليوميــة
مواجهتهــا ،والقيــام بنـ ً
ووضع حلول إبداعية للتحديات التي تواجـه قطـاع التعلـيم ،باإلضـافة إلـى تـوفير الـدعم النفسـي
لألس ــر ف ــي ه ــذه المن ــاطق ،والتواص ــل المباش ــر ب ــين محافظ ــة الخلي ــل ومديري ــة التربي ــة والتعل ــيم
ومختل

الجهات والمؤسسات العاملة لتنسيق وتوحيد الجهود فيما بينها.

 تكثيف المشاريع الرامية إلى إحياء ودعم القطاع السياحي فـي البلـدة القديمـة فـي مدينـة الخليـلمن خالل ترميم المباني التاريخية واألثرية ،واستقطاب السياح لزيارتها.
 اتخــاد القـ اررات السياســية الالزمــة للعمــل علــى مســاءلة ومحاســبة ســلطات االحــتالل اإلسـرائيليوالمستوطنين على ما ترتكبه من جرائم مختلفة بحق سكان البلدة القديمة في مدينة الخليل.
ج .على مستوى قطاع غزة:
 إنهاء االنقسام الفلسطيني لتكثيف الجهود المشتركة لتقديم الدعم الالزم لسكان المنطقـة العازلـةوالصيادين.
 اتخاذ كافة االجراءات المتاحة في سـبيل إنهـاء الحصـار المفـروض علـى قطـاع غـزة ،وضـمانمساءلة مرتكبي االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان.
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 التعـاون مــع االطـراف المعنيــة ،للتحقيــق بعمليــات الــرش المســتمرة مــن قبــل لجــان تحقيــق دوليــةومختصــة وذلــك لتحدي ــد وبشــكل دقيــق ت ــداعيات اآلثــار الخطي ـرة للم ـواد الكيماويــة علــى الترب ــة
والبيئة وصحة المواطنين ،وتكييفها بموجب القانون الدولي.
 تش ــكيل لجن ــة تض ــم خبــراء دولي ــين ،ومؤسس ــات أممي ــة به ــدف إع ــداد د ارس ــة تقييمي ــة لألضــرارالصحية ،والبيئية الناشئة عن عمليات رش المواد الكيماوية السامة التي يقوم بها االحتالل في
المنــاطق مقي ـدة الوصــول ،وذلــك إلمكانيــة مواجهــة مخــاطر هــذه الم ـواد علــى الحقــوق الصــحية
والبيئية.
 دع ــم و ازرت ــي الص ــحة والز ارعـ ـة الفلس ــطينيتين عب ــر إنش ــاء مختبـ ـرات فح ــص للمـ ـواد الكيماوي ــةالمستخدمة وآثارها على البيئة وصحة المواطنين.
 تجني ــب القط ــاع الز ارع ــي كاف ــة العملي ــات واألنش ــطة العس ــكرية ،والس ــماح للمـ ـزارعين باس ــتخدامأراضيهم الزراعية على المناطق الحدودية لقطاع غزة.
 ت ــدويل قض ــية المــزارعين ف ــي المنطق ــة العازل ــة والص ــيادين ،والعم ــل عل ــى اس ــتجالب المش ــاريعالدولية من الدول المانحة لتقديم الدعم الكامل على مختل

المستويات ،لهذه القطاعات.

 تكثيــف الجهــود الراميــة إلــى فضــب ممارســات وجـرائم االحــتالل بحــق القطــاع الصــحي المتمثلــةباالعت ــداء عل ــى المستش ــفيات والكـ ـوادر الطبي ــة وس ــيارات االس ــعاف ،عل ــى المس ــتوى ال ــدولي،
لتشــكيل أداة ضــغط علــى ســلطات االحــتالل وإلزامهــا بــاحترام مبــادئ القــانون الــدولي الخاصــة
بحماية أفراد الطواقم الطبية ومراكز الرعاية الصحية.
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قائمة المراجع:
-

أبو عيشة .نور ،موقع األناضول" ،تقرير :إسرائيل ترش األراضي الزراعية "الحدودية" لغزة بالمبيدات الخطيرة"
(تموز .https://cutt.us/fnPgK ،)2021

-

األرناؤو  .عبد الرؤوف" ،الهدم يتهدد عشرات المحال والورش الفلسطينية بالقدس الشـرقية" (حزيـران ،)2021
.https://cutt.ly/pmsrurH

-

األمم المتحدة .الجدار الفاصل بالضفة الغربية وآثاره اإلنسانية على التجمعات السكانية الفلسطينية .تقرير رقـم

-

األم ــم المتح ــدة ،اليونس ــكو" ،إدراج مدين ــة الخلي ــل القديم ــة ومجم ــع "دابلي ــو أرل ــي بين ــدجاري" ف ــي قائم ــة التـ ـراث

 .7القدس :األمم المتحدة.2007 ،

العالمي" (حزيران .https://cutt.us/VDA5j ،)2021

-

بـراك .أحمــد" ،جريمــة انتهــاك حرمــة المســجد األقصــى ومحيطــه مــن منظــور القــانون الجنــائي الــدولي" (حزيـران
.https://cutt.ly/kmhZdfi ،)2021

-

بوكسـرمان .آرون" ،خطـط لمشــروع وادي ســليكون فــي القــدس الشـرقية – هــل سيســتفيد منــه الســكان المحليــون
موقع وقت اسرائيل" (حزيران .https://cutt.ly/Hmse9Vg ،)2021

-

ج ــاف ،أنج ــيال .وه ــم م ــن الش ــرعية تحلي ــل ق ــانوني إلبع ــاد إس ـرائيل الجم ــاعي للفلس ــطينيين ف ــي  17ك ــانون أول

-

جريــدة األيــام" ،مــدارس البلــدة القديمــة فــي الخليــل بمرمــى اعتــداءات االحــتالل ومســتوطنيه" (حزي ـران ،)2021

 .1992رام هللا :الحق.1993 ،

.HTTPS://CUTT.US/DILZH
-

الجزيـ ـ ـ ـ ـ ـرة" ،من ـ ـ ـ ـ ــذ إع ـ ـ ـ ـ ــادة فتح ـ ـ ـ ـ ــه ..إبع ـ ـ ـ ـ ــادات بالجمل ـ ـ ـ ـ ــة ع ـ ـ ـ ـ ــن المس ـ ـ ـ ـ ــجد األقص ـ ـ ـ ـ ــى" (حزيـ ـ ـ ـ ـ ـران )2021

-

الحاليب ــة .حم ـزة" ،االس ــتيطان والج ـدار ف ــي محافظ ــة الخلي ــل ،سلس ــلة الج ــدار واالس ــتيطان" (حزي ـران ،)2021

.https://cutt.us/RR1MM
.https://cutt.us/TIeWN
-

حلب ــي ،أس ــامة .الوض ــع الق ــانوني لمدين ــة الق ــدس ومواطنيه ــا الع ــرب .بي ــروت :مؤسس ــة الد ارس ــات الفلس ــطينية،

-

حمودة .نبيل" ،التعليم في مدينة القدس" (حزيران .https://cutt.ly/NmsyzoP ،)2021

-

دائرة االوقاف العامة" ،مديرية التربية والتعليم في مدينة القدس ،تقريـر المتابعـة والتقيـيم للعـام ( "2018حزيـران

.1997

.https://cutt.ly/JmhKIzW ،)2021
-

دولة .زهير" ،أسرلة" التعليم في القدس ..آالف الطالب الفلسطينيين ُمجبرون عـلـى دراسة المناهج اإلسـرائيلية"
(حزيران .https://cutt.us/yfOYY ،)2021

-

الدويك ،موسى .القدس والقانون الدولي .القدس( :د.ن).2002 ،

-

الرج ـ ــوب .ع ـ ــوض" ،فلس ـ ــطين ..االح ـ ــتالل يخن ـ ــق "الخلي ـ ــل القديم ـ ــة" ورمض ـ ــان ينعش ـ ــها" (حزيـ ـ ـران ،)2021
.https://cutt.ly/pmsTv3O

-

زهد .رهام ،تأثير السياسة التعليمية اإلسرائيلية على الوعي العام للشباب الفلسـطيني فـي مـدارس شـرق القـدس.
جامعة النجاح الوطنية :رسالة ماجستير.2016 ،
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-

ص ــالب ،محس ــن .معان ــاة الق ــدس والمقدس ــات تح ــت اإلح ــتالل اإلسـ ـرائيلي .بي ــروت :مرك ــز الزيتون ــة للد ارس ــات،

-

صالب ،محمد ،ومحمود أبو غدير .الطرد الهادئ مستمر سياسة إسرائيل في طـرد السـكان العـرب مـن القـدس.

-

عبـ ـ ــد ربـ ـ ــه .سـ ـ ـوار ،الحـ ـ ــدث" ،مقدسـ ـ ــيون فـ ـ ــي الجامعـ ـ ــات اإلسـ ـ ـرائيلية ..كيـ ـ ــف ولمـ ـ ــاذا " (حزيـ ـ ـران ،)2021

.2011

القاهرة :مركز الدراسات الشرقية.1999 ،

.https://cutt.us/hmWdW
-

علـ ـوان ،محم ــد ،ومحم ــد الموس ــى .الق ــانون ال ــدولي لحق ــوق اإلنس ــان :الحق ــوق المحمي ــة .عم ــان :دار الثقاف ــة،

-

عــودة ،يعقــوب ،القيــود المفروضــة علــى البنــاء الفلســطيني فــي القــدس "الهــدم مشــروع والبنــاء ممنــوع" .القــدس:

-

عيس ــى .حن ــا" ،تحلي ــل ق ــانوني :الق ــانون ال ــدولي يحم ــي األم ــاكن المقدس ــة واألثري ــة وإس ـرائيل تخ ــال " (حزيــران

.2014

اإلئتالف األهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين بالقدس.2009 ،

.https://cutt.us/3Gm0Z ،)2021
-

القيمــري .محمــد ،د ارســة حــول" :المشــروع التنظيمــي للمركــز التجــاري فــي القــدس الشــرقيةُ ،مقــدم إلــى المؤسســة
النرويجية لالجئين.NRC ،

-

النغ ــر ،فيليتس ــيا .تنفي ــذ اتفاقي ــة جني ــف الرابع ــة لض ــمان حماي ــة الش ــعب الفلس ــطيني ف ــي األ ارض ــي الفلس ــطينية.

-

لطفـ ـ ـ ـ ــي .فـ ـ ـ ـ ـراس" ،وادي السـ ـ ـ ـ ــيليكون ..خطـ ـ ـ ـ ــة اسـ ـ ـ ـ ــتيطانية "ضـ ـ ـ ـ ــخمة" فـ ـ ـ ـ ــي القـ ـ ـ ـ ــدس" (حزي ـ ـ ـ ـ ـران ،)2021

فلسطين :مجلة الدراسات الفلسطينية.1993 ،

.https://cutt.ly/WmsrqlM
-

المبـ ــادرة الفلسـ ــطينية لتعميـ ــق الح ـ ـوار العـ ــالمي والديمقراطيـ ــة  -مفتـ ــاح" ،ورقـ ــة الحقـ ــائق :انتهاكـ ــات االح ـ ـتالل

-

مجادلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة .محمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود" ،البلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة القديمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بالخليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل :الحصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار أو التهجيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر" (حزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـران ،)2021

االسرائيلي لحقوق الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة" (تموز .https://cutt.us/caCl8 ،)2021
.https://cutt.ly/TmsULC5
-

محس ـ ـ ـ ـ ـ ــن .ارم ـ ـ ـ ـ ـ ــي" ،نح ـ ـ ـ ـ ـ ــو مواجه ـ ـ ـ ـ ـ ــة "أس ـ ـ ـ ـ ـ ـرلة التعل ـ ـ ـ ـ ـ ــيم" بمدين ـ ـ ـ ـ ـ ــة الق ـ ـ ـ ـ ـ ــدس المحتل ـ ـ ـ ـ ـ ــة" (حزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـران ،)2021
.https://cutt.us/IGJA4

-

محمد .وسام" ،الحداثة اإلسرائيلية العمرانية ...مسار تهويـدي تتبعـه بلديـة االحـتالل فـي القـدس المحتلـة لتهويـد

المدينة" (حزيران .https://cutt.ly/LmhVXm9 ،)2021
-

المرصـ ــد األورومتوسـ ــطي لحقـ ــوق اإلنسـ ــان" ،الفلسـ ــطينيون فـ ــي القـ ــدس ..ضـ ــحايا هيمنـ ــة االحـ ــتالل" (حزيـ ـران

.https://cutt.us/zumUU ،)2021

-

مركــز الزيتونـة للد ارســات واالستشــارات" ،تقريــر إحصــائي حــول االنتهاكــات اإلسـرائيلية فــي مدينــة القــدس خــالل
عام ( "2013حزيران .https://cutt.us/gFJFw ،)2021

-

المرك ــز الفلسـ ــطيني لحقـ ــوق اإلنسـ ــان" ،تقريـ ــر حـ ــول :االعت ــداءات اإلسـ ـرائيلية فـ ــي المنطقـ ــة العازلـ ــة" (حزيـ ـران

.https://cutt.ly/6mfQF1j ،)2021

-

مركز المعلومات الوطني الفلسطيني (وفا)" ،ثورة البراق" (حزيران .https://cutt.us/viB2r ،)2021
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-

مرك ــز الميـ ـزان لحق ــوق اإلنس ــان" ،بح ــر غـ ـزة خط ــر االقتـ ـراب :تقري ــر خ ــاص ح ــول انتهاك ــات قـ ـوات االح ــتالل
اإلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرائيلي ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي المنطق ـ ـ ـ ـ ـ ــة مقي ـ ـ ـ ـ ـ ــدة الوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول بحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اًر خ ـ ـ ـ ـ ـ ــالل الع ـ ـ ـ ـ ـ ــام ( "2020حزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـران ،)2021

.https://cutt.ly/MmgUf3W

-

مركــز المي ـزان لحقــوق اإلنســان" ،حصــانة مزمنــة :الهجمــات المتكــررة علــى قطــاع الصــحة فــي غ ـزة" (حزي ـران
.https://cutt.ly/zmhpzAW ،)2021

-

مركــز الميـزان لحقــوق اإلنســان" ،ممنــوع مــن الوصــول :تقريــر إحصــائي خــاص حــول انتهاكــات قـوات االحــتالل
اإلس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرائيلي فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي المنطقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة مقيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة الوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اًر خـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالل العـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ( "2019حزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـران ،)2021

.https://cutt.ly/JmfcfCl

-

مركــز الميـزان لحقــوق اإلنســان" ،يثــأرون مــن المرضــى :ورقــة حقــائق حــول :حرمــان ســلطات االحــتالل مرضــى
قطـ ـ ـ ـ ــاع غ ـ ـ ـ ـ ـزة مـ ـ ـ ـ ــن الوصـ ـ ـ ـ ــول الـ ـ ـ ـ ــى المستشـ ـ ـ ـ ــفيات خـ ـ ـ ـ ــالل شـ ـ ـ ـ ــهر مـ ـ ـ ـ ــايو ( ،"2021حزي ـ ـ ـ ـ ـران ،)2021

.https://cutt.ly/zmhdq6K
-

مركز بتسليم" ،تجريد حق المواطنة في القدس الشرقية" (حزيران .https://cutt.ly/jmsrZ7N ،)2021

-

مرك ــز معلوم ــات وادي الحل ــوة -س ــلوان" ،انتهاك ــات خطي ـرة ف ــي األقص ــى 20 ...ش ــهيدا ف ــي الق ـدس ..ومئ ــات
االعتقاالت ( "2017حزيران .https://cutt.us/EOMHm )2021

-

مركــز معلومــات وادي حلــوة" ،االنتهاكــات التــي اقترفتهــا ســلطات االحــتالل اإلس ـرائيلي بحــق المقدســيين خــالل

-

مركــز معلومــات وادي حلــوة" ،االنتهاكــات التــي اقترفتهــا ســلطات االحــتالل اإلس ـرائيلي بحــق المقدســيين خــالل

العام ( "2019حزيران .https://cutt.us/JtFTY ،)2021

العام ( "2020حزيران .https://cutt.us/aepwR ،)2021
األول م ــن  ...2021هبـ ـات فلس ــطينية لل ــدفاع ع ــن الق ــدس ...مئ ــات

-

مرك ــز معلوم ــات وادي حل ــوة" ،النصـ ـ

-

مفت ـ ـ ـ ــاح"" ،التقري ـ ـ ـ ــر الربع ـ ـ ـ ــي األول لالنتهاك ـ ـ ـ ــات ف ـ ـ ـ ــي مدين ـ ـ ـ ــة الخلي ـ ـ ـ ــل لس ـ ـ ـ ــنة ( "2019حزيـ ـ ـ ـ ـران ،)2021

االعتقاالت وق اررات اإلبعاد وهدم متواصل" (حزيران .https://cutt.ly/UmxCoC8 ،)2021

.https://cutt.ly/MmhZj6r
-

مناص ـرة .أمــل ،ومحمــد الطيــب" ،ورقــة حقــائق :القيــود اإلس ـرائيلية علــى حركــة الفلســطينيين فــي المنطقــة H2
بمدينة الخليل" (حزيران .https://cutt.us/fMYCb ،)2021

-

مؤسســة األقصــى" ،األقصــى يمــر بمرحلــة مفصــلية تســتدعي األمــة التحــرك العاجــل إلنقــاذه" (حزيـران ،)2021
.https://cutt.us/CNtjs

-

موقع الجزيرة" ،قرار جديد لليونسكو :األقصى تراث إسالمي" (تموز .https://cutt.us/FjJHn ،)2021

-

موقع وفا" ،الثورة السمكية في قطاع غزة" (حزيران .https://cutt.ly/Tmg1VgQ ،)2021

-

موقـ ـ ـ ـ ــع وفـ ـ ـ ـ ــا " ،الخليـ ـ ـ ـ ــل :تالميـ ـ ـ ـ ــذ ومـ ـ ـ ـ ــدارس فـ ـ ـ ـ ــي دائـ ـ ـ ـ ـرة النـ ـ ـ ـ ــار وقبضـ ـ ـ ـ ــة الخـ ـ ـ ـ ــوف" (حزي ـ ـ ـ ــران ،)2021

.https://cutt.us/xXr8i
-

ناصر .غياث ،تقرير بعنوان :مخطط تفصـيلي مـاعر مـزراح ( )101-0465229القـدس الشـرقيةُ ،مقـدم إلـى
المؤسسة النرويجية لالجئين.NRC ،

ناصـ ــر .قـ ــيس ،التخطـ ــيط والبنـ ــاء فـ ــي إسـ ـرائيل ،بـ ــين السـ ــلطة المركزيـ ــة واالقليـ ــة العربيـ ــة" (حزيـ ـران ،)2021

.https://cutt.ly/smsrcR8
89

-

هنــداوي ،حســام ،وأحمــد محمــد .الوضــع القــانوني لمدينــة القــدس د ارســة تطبيقيــة لواقــع االحــتالل اإلسـرائيلي فــي

-

وكالـة األنبـاء الفلسـطينية "وفـا" "االحـتالل يواصـل انتهاكاتـه :االعتـداء علـى المسـيحيين المحتفلـين بسـبت النــور

ضوء أحكام القانون الدولي .القاهرة :دار النهضة( ،د.ت).

بالقدس واصابات خالل قمع مسيرة كفر قدوم" (حزيران .https://cutt.us/PWQVi ،)2021
-

وكال ــة مع ــا" ،محكم ــة االح ــتالل تص ــدر ق ـ ار ار ب ــإغالق مص ــلى ب ــاب الرحم ــة ف ــي األقص ــى" (حزيــران ،)2021
.https://cutt.us/1HiBM

-

وكال ـ ــة وف ـ ــا" ،االعتـ ـ ــداءات اإلسـ ـ ـرائيلية علـ ـ ــى الح ـ ــرم اإلبراهيم ـ ــي الشـ ـ ـريف ع ـ ــام ( "2020حزيـ ـ ـران ،)2021
.https://cutt.us/07We7
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