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 تحليل انتهاكات الحقوق االجتماعية والثقافية المرصودة
 2021-2020عن حقوق اإلنسان خالل العام  الشباب دافعينل الممن قب

 
 الخليل، وشمال قطاع غزة، وخان يونسالبلدة القديمة في ، و الشرقية القدس

 
 " حقوق اإلنسانالشباب الفلسطيني كمدافعين عن مشروع "

 2021تموز الطبعة : 
 2021منشورات مفتاح 

 حقوق الطبع والنشر محفوظة لـ:  

 

 بدعم من االتحاد األوروبيع هذا المشرو 

 
راء االتحاد األوروبي، ويتحمل الكاتب كامل المسؤولية عن كل آمحتوى هذا التقرير ال يعبر بالضرورة عن 

 التقرير. المعلومات واآلراء الموجودة في  
 المحامي د. محمود أبوصوي إعداد:  

 طاقم مفتاح: 

 م الرشيدمديرة برنامج حوار السياسات والحك    لميس الحنتولي
 مشروع "الشباب الفلسطيني كمدافعين عن حقوق اإلنسان" منسق    وعد قنام

 والتواصل رهام الفقيه                                     مديرة التطوير واالتصال 
 

 قيس رنتاوي تدقيق لغوي وتحرير: 

 



3 

 

 ملخص تنفيذي 

عن حقوق اإلنسان" المنفذ من    سطيني كمدافعينع "الشباب الفل يستند التقرير التحليلي للسنة الثالثة لمشرو 
غزة(   وقطاع  والخليل،  )القدس،  المحتلة  الفلسطينية  األرض  في  مناطق  ثالث  في  "مفتاح"  مؤسسة  قبل 
بدعم من االتحاد األوروبي إلى تطوير محتوى وتوصيات أوراق الحقائق والسياسات التي تم إعدادها من  

 المناطق الثالثة. وق اإلنسان في لمدافعين عن حققبل مجموعات الشباب ا

كزت أوراق الحقائق والسياسات الخاصة بقطاع غزة على استعراض ومناقشة انتهاكات االحتالل  حيث ر 
"الممنوع الوصول إليها" وذلك   وسياساته الواقعة بحق كل من المزارعين والصيادين خاصًة في المناطق 

نتهاكات بحقهم، والتركيز على عمليات  عراض أشكال االرة، حيث تم استاستنادًا لعمليات التوثيق المستم
رش المبيدات الكيماوية من قبل طائرات االحتالل بشكل دوري سنويًا على األراضي الزراعية األمر الذي  
يؤدي إلى موت التربة وتضرر المحصول الزراعي، عدا عن ما تتكون منه هذه المبيدات من مواد خطرة  

ال االنتهاكات بحق الصيادين، وعمليات التضييق المستمرة  إضافة إلى أشك  وصحة اإلنسان،  على البيئة
عليهم في مساحات الصيد البحري وتعريض حياتهم للخطر أثناء ممارستهم لمهنتهم، وما يرافق ذلك من  

لمواجهة والوطني  الدولي  المستويين  على  اتخاذها  الممكن  التوصيات  إلى  إضافًة  وأرقام،  هذه    حقائق 
 ت. االنتهاكا

ل   االحتالل  مخطط  ومناقشة  استعراض  على  القدس  بمدينة  الخاصة  السياسات  أوراق  ركزت  حين  في 
  2"أسرلة النظام التعليمي" في القدس وذلك ضمن الخطة الخمسية التي رصد لها االحتالل ما يزيد عن  

  شمل ذلك ما يتم التعليم، وما يمليون شيكل ألسرلة كافة قطاعات المدينة وعلى رأسها قطاع    100مليار و
الفلسطيني   المنهاج  اعتماد  إلنهاء  المدينة  في  المدارس  على  وضغوطات  وآليات  أدوات  من  استخدامه 
في   خاصة  الفلسطيني  المنهاج  لمحتوى  التحريف  عمليات  عن  عدا  اإلسرائيلي،  بالمنهاج  واستبداله 

معروف ب "البجروت"  اإلسرائيلي ال  لتعليم المنهاجالمدارس التابعة لبلدية االحتالل، وافتتاح معاهد جديدة  
الخاصة   المدارس  وابتزاز  توسعها،  ومنع  الفلسطينية  للمدارس  التحتية  البينة  على  التضييق  مقابل 
يستهدف   بشكل  الفلسطيني  والتعليم  التربية  مكتب  بإغالق  السياسات  هذه  وتتويج  المالية،  بالموازنات 

الفلسطي الوطنية  والهوية  القدس،  السيادة  في  هنية  ترجمة  تم  وأرقام،  حيث  حقائق  ضمن  االنتهاكات  ذه 
 إضافة إلى اقتراح مجموعة من التوصيات لمواجهة هذا المخطط. 

في حين استعرضت ورقة السياسات الثانية أحد أبرز مشاريع االحتالل لتهويد وأسرلة مدينة القدس، والذي  
للفل القسري  التهجير  عملية  إلى  مباشر  بشكل  ميهدف  وهو  بمشرو سطينيين،  ُيعَرف  مركز ا  "مخطط  ع 

المدينة"، والذي يرتبط بدوره بمجموعة من المشاريع االستعمارية األخرى الهادفة إلى تهويد مدينة القدس،  
الحركة  إنهاء  إلى  إضافًة  والديمغرافي،  الجغرافي  طابعها  وتغيير  منها  الفلسطينيين  سكانها  وتهجير 
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المدين المتمثل بمناالقتصادية في "مركز  القة"  البلدة  الدين ومحيطهما، ومحاولة طقة  ديمة وشارع صالح 
مشروع   )في  افتتاحها  المخطط  االستيطانية  التجارية  المنشآت  إلى  بالكامل  االقتصادية  الحركة  تحويل 
مركز المدينة وواد السيلكون(، حيث يستدعي تحقيق ذلك هدم المنطقة الصناعية في حي واد الجوز في  

، وتغيير البنية التحتية وحركة  من قبل الشركات اإلسرائيلية   High Techنها مشاريع  افتتاح بداًل مالقدس و 
 السير في المنطقة المحيطة بالبلدة القديمة بشكل كامل. 

في حين تناولت األوراق السياساتية الخاصة بالبلدة القديمة في الخليل أثر انتهاكات االحتالل على الحق  
يش وما  استعراضبالتعليم،  ذلك  اال  مل  أشكال  حيث  أبرز  والمعلمين،  والطالب  المدارس  بحق  نتهاكات 

التهجير   سياق  في  تأتي  أنها  عن  عدا  بالتعليم،  الحق  لممارسة  آمنة  غير  بيئة  االنتهاكات  هذه  تشكل 
القسري الهادف إلى تقليل عدد الطالب الفلسطينيين داخل البلدة القديمة، وما ينتج عن ذلك من تناقص  

 دريجي. الطلبة بشكٍل تلحوظ في أعداد  م

في حين استعرضت الورقة السياساتية الثانية الواقع التجاري والسياحي في البلدة القديمة من الخليل في  
حاجز عسكري وسدة مغلقة داخل البلدة القديمة، واعتداءات    100ضوء انتهاكات االحتالل وانتشار قرابة  
والمتضا المواطنين  القر منين األجانب،  المستوطنين على  إلى  الحاكم  إضافة  الصادرة عن  العسكرية  ارات 

العسكري اإلسرائيلي بإغالق العديد من المحال التجارية في المدينة، وإغالق شوارع رئيسية بها مثل شارع  
الشهداء، إضافة إلى التضييق على الحريات الدينية خاصًة في الحرم اإلبراهيمي الشريف وعرقلة الوصول  

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

تواجد  د فريق بعثة الالبلدة القديمة من سكانها الفلسطينيين والمتضامنين الدوليين، وقد ترافق ذلك مع طر 
 ( الخليل  TIPHالدولي  في  القديمة  للبلدة  اليونسكو  وضع  ظل  في  ذلك  كل  ويأتي  القديمة،  البلدة  من   )

 والحرم اإلبراهيمي الشريف على الئحة التراث العالمي المهدد. 

الجهات   مع  حوارية  جلسات  ضمن  الذكر،  سابقة  والسياسات  الحقائق  أوراق  سائر  استعراض  تم  وقد 
 نية والدولية. الوط

يهدف   وتحليلالتقرير  لذلك  ربط  إلى  السياساتيةنتائج    وتطوير  التحليلي  فريق التي    األوراق    أعدها 
مع   استنادًا لعمليات الرصد والتوثيق طويلة األمد التي قاموا بها،   ن االمدافعون الشباب عن حقوق اإلنس

النطاق الختالف  تبعًا  االنتهاكات  بطبيعة  االختالفات  لالن   مقارنة  ليتم  الجغرافي  هذهتهاك    استعراض 
حوارية مع الجهات الدولية والوطنية ذات العالقة، وذلك في سياق حمالت الضغط    ات ضمن جلس  النتائج 

 والمناصرة الدولية التي تقودها "مفتاح". 
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 قائمة المحتويات 

 المقدمة

 القسم األول: االنتهاكات في مدينة القدس

 فاقات جنيف عليهانطباق أحكام اتة القدس ومدى اأواًل: المركز القانوني لمدين

 : االنتهاكات الواقعة على الحقوق الدينيةثانياً 

 : االنتهاكات الواقعة على الحقوق التعليميةثالثاً 

 أسرلة" التعليم في القدس. 1

 نقص المباني والغرف الصفية. 2

 : التهجير القسري رابعاً 

 ابع االقتصاديالمشاريع االستيطانية الكبرى ذات الط. 1

 سياسة سحب الهويات. 2

 سياسة هدم المنازل. 3

 القسم الثاني: االنتهاكات في مدينة الخليل

 .االنتهاكات الواقعة على الحق بالتعليم. 1

 .االنتهاكات الواقعة على حرية العبادة بالحرم اإلبراهيمي. 2

 .انتهاك الكرامة اإلنسانية والحق بالمساواة . 3

 العمل والصحة في قطاع غزةقعة على الحق بالنتهاكات الواالقسم الثالث: ا

 .االنتهاكات الواقعة على الحق بالعمل وما يترتب على ذلك من انتهاكات مركبة. 1

 .االنتهاكات الواقعة على الحق بالصحة. 2
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المحلدي ذات العالقدة علدى المسدتوى  لتددخالت عمليدة مدن قبدل ال هدات  آليات المساءلة وتوصياتالقسم الرابع:  
 .اتهاتبعًا لمسؤولي  والدولي

 .آليات مساءلة سلطات االحتالل اإلسرائيلي حول الجرائم المرتكبة. 1

 .التحركات الداخلية على المستويين الدولي والداخلي للحد من االنتهاكات اإلسرائيلية واآلثار الناجمة عنها. 2
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 المقدمة: 

ئيلي بحـق الفلسـطينيين فـي مختلـ  الحتالل اإلسرامارسها سلطات اتتعدد أشكال االنتهاكات التي تُ 
بــة عليهــا بموجــب أحكــام القــانون تالمــدن الفلســطينية، ضــاربة بعــرض الحــائط كافــة االلتزامــات المتر 

الــــدولي والقــــانون الــــدولي اإلنســــاني باعتبارهــــا ســــلطة احــــتالل. ومــــن أهــــم صــــور هــــذه االنتهاكــــات 
، واالعتــداء علــى االمــاكن الدينيــة ممارســة التعــذيب قييــد الحريــة، و االعتــداء علــى الحــق بالحيــاة، وت

نيـــة، وهــــدم المنـــازل، والتهجيـــر القســـري، وممارســـة التمييــــز يوحريـــة العبـــادة وممارســـة الشـــعائر الد 
العنصري، وغيرها العديد من الممارسات الرامية إلى تغيير الحقائق التاريخية وفرض سياسة األمـر 

 طينية.س الهوية الفلسالواقع، في محاولة لطم

وفي ظل استمرار هذه االنتهاكات، عملت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحـوار العـالمي والديمقراطيـة 
بـدعم مـن االتحـاد األوروبـي، ببنـاء قـدرات مجموعـات  2018"مفتاح" في النص  الثاني من العـام 

ق بمهــارات ج تدريبيــة تتعلــمــن الشــباب الفلســطيني فــي الضــفة الغربيــة وقطــاع غــزة، مــن خــالل بــرام
وتوثيـــق انتهاكـــات حقـــوق االنســــان، حيـــث عمـــل عـــدد مــــن المـــدافعين علـــى رصـــد وتوثيــــق رصـــد 

انتهاكــات حقــوق االنســان المتعلقــة بــالحقوق االساســية والتعليميــة والدينيــة فــي مدينــة القــدس والبلــدة 
غــزة  لبحريــة فــي قطــاع، والحــق بالصــحة والعمــل فــي المنطقــة العازلــة البريــة وافــي الخليــل القديمــة

 .2021 – 2020م خالل العا

وق والحريــات للفلســطينيين فــي كــل مــن مدينــة القــدس والخليــل  يهــدف التقريــر إلــى إبــراز واقــع الحقــ 
وقطـــاع غـــزة )المنطقـــة العازلـــة(و مـــن خـــالل تنـــاول أهـــم االنتهاكـــات الواقعـــة علـــى منظومـــة حقـــوق 

واالجتماعيـة  عليميـة والصـحيةالثقافيـة والت اإلنسان في هذه المناطق وعلى وجه الخصوص الحقوق 
ــة  ــةو فـــي محاولـ ــملها الدراسـ ــي المنـــاطق التـــي تشـ ــدًا فـ ــاه الشـــعب الفلســـطيني وتحديـ ــادية تجـ واالقتصـ

 .إلعطاء التكييف القانوني السليم لهذه الممارسات واالنتهاكات 

هـذه تعويضـات نتيجـة وتكمن أهمية التقرير في دراسة إمكانية مطالبة دولـة االحـتالل اإلسـرائيلي بال
 أمــام المحــاكم الدوليــة، خاصــةً  ، وكــذلك مســاءلتها دوليــًا بكافــة الوســائل والســبل المتاحــةاالنتهاكــات 

صفة دولـة مراقـب غيـر عضـو فـي األمـم المتحـدة، وخاصـة فـي ظـل مـا بعد حصول فلسطين على  
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ر ف  األمـر الـذي يـُو ترتب على ذلك من انضمام فلسطين للعديد مـن االتفاقيـات والمعاهـدات الدوليـة، 
 آليات إضافية لمساءلة دولة االحتالل عن انتهاكاتها الواقعة بحق الفلسطينيين.

 منه ية إعداد التقرير:

المـنهج الوصـفي التحليلـي فـي إعـداد التقريـر التحليلـي وبغية تحق يق أكبر قدر من الفائدة تـم اعتمـاد 
نتهجهــــا ســــلطات لسياســــات التــــي تمــــن خــــالل التركيــــز علــــى االنتهاكــــات وافــــي مختلــــ  محــــاورهو 

الحتالل اإلسرائيلي بحق  الفلسـطينيين فـي كـل مـن المنـاطق التـي يشـملها النطـاق المكـاني للدراسـة ا
)القدس، الخليل، قطاع غزة(، والتي تم رصدها من قبل فريق المدافعين عن حقوق اإلنسان إضافة 

ولي ة ذات إلى بعض المراجع االخرى، ودراسة وتحليل أحكام المعاهدات  ون الـدولي العالقة بالقانالد 
اإلنساني، والقانون الدولي لحق وق اإلنسان والقانون الجنائي الدولي، وذلك فـي محاولـة لتثبيـت عـدم 
مشروعية القرارات واإلجراءات والسياسات التي تمارسها سلطات االحتالل اإلسـرائيلي فـي المنـاطق 

نســـاني، والقـــانون الـــدولي نون الـــدولي اإلهـــا ألحكـــام القـــاالمشـــمولة بالدراســـة، وتحديـــد مـــواطن مخالفت
وق اإلنســان، والقــانون الجنــائي الــدولي. وكــذلك العمــل علــى تكييــف هــذه الممارســات بــين أنــواع  لحقــ 
الجـرائم الدوليـة مـن جهـة. ومـن جهـة أخـرى، تحديـد اإلجـراءات والسـبل والخيـارات المتاحـة لمســاءلة 

 هذه االنتهاكات.الدولية جراء  تصة في المحافلسلطات االحتالل أمام الجهات المخ

 النطاق المكاني للتقرير:

يتضـمن التقريـر دراسـة االنتهاكـات اإلســرائيلية الواقعـة فـي كـل مــن مدينـة القـدس )الجانـب الشــرقي( 
 ومدينة الخليل )البلدة القديمة(، وقطاع غزة )المنطقة العازلة(.

 النطاق الزماني للتقرير: 

 .2021 – 2020لتي تم رصدها خالل العام ى االنتهاكات ابالدرجة األول ُيعالج التقرير

 م التقرير:تقسي

ــمن  ــدس، ويتضـ ــي القـ ــة فـ ــات الواقعـ ــمن األول: االنتهاكـ ــاور، يتضـ ــى أربعـــة محـ ــر إلـ ــيم التقريـ ــم تقسـ تـ
فــــي قطــــاع غــــزة، الواقعــــة الثــــاني: االنتهاكــــات الواقعــــة فــــي الخليــــل، ويضــــمن الثالــــث: االنتهاكــــات 
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تــدخالت الجهــات ذات العالقــة علــى المســتوى المحلــي  مســاءلة وتوصــيات رابــع: آليــات الويتضــمن ال
 والدولي تبعًا لمسؤولياتها.

 

 القسم األول: االنتهاكات في مدينة القدس

لطالما عملت سلطات االحتالل اإلسرائيلي بمختل  الطرق والوسائل مـن أجـل تهويـد مدينـة القـدس 
يطرة اإلسرائيلية عل نة وتركيبها الديموغرافي، ناهيـك عـن يير حدود المدييها من خالل تغوإحكام الس 

م والتوسع عن باقي األراضي الفلسطينية المحتلة، واإلمعان  تركيـز بعملية عزل المدينة بجدار الض 
عمليــات االســتيطان واالســتيالء علــى األراضــي والممتلكــات تحــت مســميات شــتى، والضــغط علــى 

ى الهجرة من المدينةو من خالل انتهاج سبل، لدفعهم إلعليهم بكافة الالفلسطينيين وتضييق الخناق 
وق والحريــات المختلفــة للفلســطينيين فــي  سياســة ممارســة كافــة أشــكال االنتهاكــات الواقعــة علــى الحقــ 

 مدينة القدس.

وق الفلسـطينيين وحريـاتهم فـي مدينـة القـدس ورغم تعدد أشكال   االنتهاكـات اليوميـة الواقعـة علـى حقـ 
الحـــق بالحيــاة، والحرمـــان مـــن الحريــة، وانتهـــاج سياســـة التعـــذيب ت الواقعــة علـــى بـــين االنتهاكـــا مــا

ــق بـــالتجمع  ــة التعبيـــر عـــن الـــرأي والحـ ــة علـــى حريـ ــة غيـــر اإلنســـانية، واالنتهاكـــات الواقعـ والمعاملـ
 السلمي، واتباع سياسة التهجير القسري وسياسـة التمييـز العنصـري، وغيرهـا العديـد مـن االنتهاكـات 

ية واالجتماعيـــــة، والتـــــي تســـــعى ســـــلطات االحـــــتالل اإلســـــرائيلي لحقـــــوق االقتصـــــاد الواقعـــــة علـــــى ا
ومؤسســاتها المختلفـــة مـــن خاللهـــا إلــى تهويـــد المدينـــة وإفراغهـــا مــن ســـكانها األصـــليينو فـــإن تنـــاول 
االنتهاكــات القائمــة فـــي مدينــة القـــدس فــي هـــذه الجزئيــة، سيقتصـــر علــى االنتهاكـــات الواقعــة علـــى 

 ية والحق بالسكن وحرية الحركة والتنقل.لدينية والثقافق التعليمية واالحقو 
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 أواًل: المركز القانوني لمدينة القدس ومدى انطباق أحكام اتفاقات جنيف عليها

قيـام الكنيسـت اإلسـرائيلي بسـن القـانون رغم قيام سلطات االحتالل اإلسـرائيلي بضـم مدينـة القـدس و 
لتتضــب بــذلك النوايــا والتوجهــات  30/7/8019يخ وذلــك بتــار  1يل"األساســي "القــدس عاصــمة إســرائ

م علــى اعتبــار "القــدس الكاملــة  اإلســرائيلية الهادفــة إلــى ضــم  وتهويــد المدينــة، فقــد نــص قــانون الضــ 
والموحــدة عاصـــمة إســـرائيل"، وشــدد علـــى ضـــرورة تكثيــف وتثبيـــت المؤسســـات الرســمية للدولـــة فـــي 

حـر م  القـانون الـدولي أكيـد علـى أنلقـدس، يجـدر التية لشـرعنة ضـم االمدينة، ورغـم الـذرائع اإلسـرائيل
ضم  األراضي واألقـاليم عـن طريـق اسـتخدام القـوة، وألـزم القـوات المحتلـة بعـدم التصـرف فـي اإلقلـيم 

يقة التــي تســتوجبها إدارة اإلقلــيم وهـي إدارة مؤقتــة اقتضــاها  حــتالل القســري واقــع االإال بالحـدود الضــ 
 لإلقليم.

جتمع الدولي بأسره عن موقفه تجـاه مدينـة القـدس والتـي أكـد علـى أنهـا الم  عب رياق متصل،  وفي س
أرض محتلة، وأدان سياسة فرض األمر الواقع التي تنتهجها سلطات اإلحتالل اإلسرائيلي بالقدسو 

نة أصدرت الجمعية العام ة لألمم المتحدة، ومجلس األمن العديد من القرارات التي تؤكد أن مدي  فقد 
يادة اإلسرائيلية عليها، وتؤكد على بطـالن اإلجـراءات طقة محتلة وال  القدس هي من يمكن فرض الس 

اإلدارية والت شريعية واألعمال التي قامـت بهـا سـلطات اإلحـتالل اإلسـرائيلي والتـي مـن شـأنها تغييـر 
الوضع القانوني  لمدينة القدس.

2 

دة فـي حـدود مـا ب أن تكـون مقيـ  لي فـي القـدس يجـوعليه، فإنَّ تصـرفات سـلطات اإلحـتالل اإلسـرائي
استقر عليه القانون الدولي وقواعد اإلحتالل العسـكري  بالـذات، وأن أي إجـراء مخـال  لتلـك القواعـد 
ال يرتــب أي أثـــر قـــانوني وهــو تصـــرف باطـــل ومخــال  للنظـــام القـــانوني الــذي اســـتقر عليـــه وضـــع 

يادة علــى اإلقلــيم لمحتلــة حــق  الســ  يكســب الســلطة ا القــدس فــي األمــم المتحــدة. فــاإلحتالل الحربــي  ال

 
 . 69(،  9851، 244م )كتاب القوانين "سيفر هحوكيم": عدد  1980إسرائيل، قانون أساسي القدس عاصمة إسرائيل لسنة   1
 . 1967/ 7/ 4( بتاريخ  2253الجمعية العام ة لألمم المتحدة رقم ) ر  قراأنظر،   2
 . 1967/ 7/ 14( بتاريخ  2254الجمعية العام ة لألمم المتحدة رقم ) قرار   
 . 1968/ 5/ 21( بتاريخ  252قرار مجلس األمن رقم )  
 . 1968/ 4/ 27( بتاريخ  250قرار مجلس األمن رقم )  
 . 1980/ 6/ 30( بتاريخ  476)   قرار مجلس األمن رقم 
 . 1980/ 8/ 20( بتاريخ  478قرار مجلس األمن رقم )  
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المحتل، والسلطة التي يمارسها هي سلطة فعليـة واقعيـة مـن أجـل حفـّ الن ظـام واألمـن العـام  خـالل 
يادة على اإلقليم. مدة اإلحتالل، وليست سلطة تستند إلى حق  الس 

3  

و  القـدس منطقـة محتلـة بموجـب القـانون على ضوء مـا سـبق، ُيسـتنتج بـأن  ، والالـد  سـند  يوجـد أي لي 
يادة على مدينـة القـدس، وعليـه يجـب أن ُتحكـم العالقـة قانوني  لال دعاءات اإلسرائيلية بحق ها في الس 

مـــا بـــين "إســـرائيل" كقـــوة محتلـــة وبـــين القـــدس وســـكانها الفلســـطينيين قواعـــد وأحكـــام القـــانون الـــدولي 
إضـافة إلـى  ،1949حـرب لعـام نيين فـي زمـن الاإلنساني  وأهمها اتفاقية جنيف الرابعـة لحمايـة المـد 

 .1907أنظمة الهاي الملحق ة باتفاقية الهاي لعام 

فلسـطينية المحتلـة بمــا لعلــى االراضـي ا 4اتفاقيـة جنيـف الرابعـةأمـا بخصـوص مـدى انطبـاق أحكــام 
علــــى الــــرغم مــــن قيــــام إســــرائيل بــــالتوقيع علــــى هــــذه االتفاقيــــة فــــي فيهــــا القــــدس، ُيشــــار إلــــى أنــــه و 

ة علـــى عــدم انطباقهــا القـــانوني  ، إال أنهــا مصــر  6/1/1952يق عليهــا فـــي ، والتصــد 8/12/1949
حيث تد عي سلطات اإلحتالل اإلسرائيلي أن االتفاقيـة ال تطبـ ق إال حيـث   5على األراضي المحتلة،

ُأقصيت دولة شرعية ذات سيادة عن األرض المحتلة، وأن هذا ليس حال المملكة األردنية بالضـفة 
، بينمـا تعلـن سـلطات اإلحـتالل اإلسـرائيلي عـن نيتهـا العمـل صر في قطـاع غـزةبية، وال حال مالغر 

 6بموجب "أحكامها اإلنسانية"، دون أن تكون ملزمة باحترامها.

( 35ومن الجدير بالمالحظة قيام "إسرائيل" بالموافقـة علـى االلتـزام باتفاقيـة جنيـف الرابعـة بالمـادة )
دة العسـكري ة اإلسـرائيلية لـم تلبـث أن ، غيـر أن القيـا7/6/1967در في ( الصا3من المنشور رقم )

ال  35أوقفــت ســريان ونفــاذ المــادة ) ذفت ( مــن المنشــور الســ  بعــد أربعــة أشــهر مــن إصــداره، فقــد حــُ
ــور رقــــــم )35المـــــادة ) ــن المنشـــ ــم )3( مـــ ــر العســــــكري  رقـــ ــب األمـــ ادر بتــــــاريخ ( 144( بموجـــ ــ  الصـــ

 
" مــن الئحــة الهــاي الخاصــة بقواعــد الحــرب البريــة علــى أنــه: "إذا انتقلــت ســلطة القــوة الشــرعية بصــورة فعليــة إلــى يــد قــوة 43تنص المــادة "  3

احتــرام القــوانين الســارية فــي الــبالد، إال فــي  ظــام العــام  وضــمانه، مــعاإلحــتالل، يتعــين علــى هــذه األخيــرة، قــدر اإلمكــان، تحق يــق األمــن والن
 حاالت الضرورة القصوى التي تحول دون ذلك". 

حمايـــة األشـــخاص المـــدنيين فـــي وقـــت ، وهـــي االتفاقيـــة الخاصـــة بالتفاقيـــات جنيـــف األربـــع المعاهـــدات تعتبـــر اتفاقيـــة جنيـــف الرابعـــة أحـــد 4
 المعاهدات الثالث األخرى.   يف الرابعة بما في ذلكدولة طرفا في اتفاقية جن 196، ويوجد حاليا  1949الحرب، اعتمدت في أغسطس  

ــطينيين فـــي  5 ــرائيل الجمـــاعي للفلسـ ــانوني إلبعـــاد إسـ ــرعية: تحليـــل قـ ــم مـــن الشـ ــيال جـــاف، وهـ ــانون أول  17أنجـ ،  1992كـ )رام هللا: الحـــق 
1993  ،)22  . 

ــي األر  6 ــطيني فـ ــعب الفلسـ ــة الشـ ــمان حمايـ ــف الرابعـــة لضـ ــة جنيـ ــذ اتفاقيـ ــر، تنفيـ ــيا النغـ ــرفيليتسـ ــطينية، تقريـ ــن مجلـــة  اضـــي الفلسـ ــادر عـ صـ
 . 3(،  1993الدراسات الفلسطينية )فلسطين: مجلة الدراسات الفلسطينية،  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81
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( 378األمر العسـكري  )( 3منشور رقم )حل  محل ال 1970، وبعد ذلك وفي سنة  11/10/1967
وقــد عللـــت "إســـرائيل" قرارهــا بــــ: "إن أحكـــام اتفاقيـــة الــذي خـــال مـــن أي إشــارة إلـــى معاهـــدة جنيـــف. 

جنيف الرابعة ال تتمتع بالسمو واألفضلية على القانون اإلسرائيلي وتعليمات القيادة العسـكري ة، وإن 
 7".إلغاؤهجاء بطريق الخطأ لذا تم جنيف الرابعة  شارة التفاقية( من اإل35ما تضمنته المادة )

 محاولــة "إســرائيل" التمييــز بــين التعليمــات اإلنســانية بالمعاهــدة وبــين تلــك غيــر اإلنســانيةولكــنَّ 
يتنــاقض مــع جــوهر معاهــدة جنيــف وغاياتهــا، فجميــع تعليمــات المعاهــدة لهــا طــابع  إنســاني  وعلــى 

 .تحفّ ل ِّ بنودها دون "إسرائيل" احترامها، بك

الحّ أن المجتمع الدولي دعا "إسرائيل" إلى تطبيق اتفاقية جنيف على األراضي المحتلة من يُ كما 
ــذا  ــم المتحـــدة، وأقـــدم قـــرارات مجلـــس األمـــن بهـ ة لألمـ خـــالل قـــرارات مجلـــس األمـــن والجمعيـــة العامـــ 

ان تصــون ســالمة ســك ، والــذي دعــا "إســرائيل" إلــى أن1967( لســنة 237الخصــوص، القــرار رقــم )
أسـ   1967أيلـول  27حتلة وحق وقهم ومصالحهم، وفقًا التفاقية جنيف الرابعـة. وفـي األراضي الم

 م.14/6/1967(، للتأخير في تطبيق قراره الذي صدر في 259مجلس األمن في قراراه رقم )

 تزاماتها بموجـب م دعت الجمعية العام ة "إسرائيل" إلى الوفاء بال1970كانون األول لسنة   15وفي  
صــدر  1979آذار لســنة  22الرابعــة، المتعلقــة بحمايــة المــدنيين زمــن الحــرب. وفــي اتفاقيــة جنيــف 

(، والــذي يؤكــد مــرة أخــرى أن 466قــرار آخــر عــن مجلــس األمــن، ذو شــأن كبيــر وهــو القــرار رقــم )
ق علـــى ا ألراضـــي اتفاقيــة جنيـــف الرابعـــة المتعلقـــة بحمايـــة األشـــخاص المـــدنيين زمـــن الحـــرب، تطبـــ 

 8، بما فيها القدس.1967ا "إسرائيل" منذ سنة نية التي تحتلهالفلسطي

، وبحسـب رؤيـة ب  يتضب  ،بناء على ما سبق ولي  أن "إسرائيل" هي سلطة احتالل بحسب القانون الـد 
ةو وبالتـالي فـإن القـانون الـدولي االمجتمع الدولي،   لتي تمثلت بقرارات مجلس األمـن والجمعيـة العامـ 

بما  1967عة، تنطبق على األراضي الفلسطينية المحتلة عام قية جنيف الرابوتحديدًا اتفا  اإلنساني
 فيها القدس، وعليه، فإنًّ نصوص اتفاقيات جنيف هي ملزمة إلسرائيل.

 
 . 26أنجيال جاف، وهم من الشرعية،   7
 . 99فيليتسيا النغر، تنفيذ اتفاقية جنيف الرابعة،   8
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 : االنتهاكات الواقعة على الحقوق الدينيةثانياً 

ساسـية من الحريـات األتعتبر حرية ممارسة الشعائر الدينية حجر األساس ألي مجتمع ديمقراطي و 
وق اإلنســـان، وتكتســـب مدينـــة القـــدس التـــي يحم يهـــا القـــانون الـــدولي اإلنســـاني والقـــانون الـــدولي لحقـــ 

أهميــة خاصــة فــي هــذه المســالة باعتبارهــا مهــد الــديانات الســماوية الــثالث، اإلســالمية، والمســيحية، 
حريــة الوصــول ذين يســعون إلــى واليهوديــة، وكونهــا مدينــة مقدســة للمــؤمنين مــن األديــان الثالثــة، الــ

ى أمــاكن العبـادة الخاصــة بهــم فـي هــذه المدينــة لممارسـة شــعائرهم الدينيــة. ولكـن، تعمــل ســلطات إلـ
ــى االعتــــداء علــــى المقدســــات ومنــــع قيــــام المســــلمين  ــورة ممنهجــــة علــ االحــــتالل اإلســــرائيلي وبصــ

ها سلطات منية التي تتخذ والمسيحيين من ممارسة شعائرهم الدينية بحرية، من خالل اإلجراءات األ
الل اإلســرائيلي لتقييــد حريــة وصــول ماليــين الحجــاج مــن المســلمين والمســيحيين مــن الضــفة االحــت

الغربيــة وقطــاع غــزة إلــى األمــاكن المقدســة بالقــدس، وقــد لعــب جــدار الفصــل العنصــري دورًا رئيســيًا 
 9في فصل األماكن المقدسة بالقدس عن الشعب الفلسطيني.

إلســـرائيلي بتقييـــد دخـــول المصـــلين وخاصـــة أبنـــاء طات االحـــتالل اذي تقـــوم فيـــه ســـلففـــي الوقـــت الـــ
الضفة الغربية إلـى القـدس والوصـول إلـى أمـاكن العبـادة المسـيحية واإلسـالمية داخـل أسـوار القـدس 
العتيقـــة باســـتثناء فئـــات عمريـــة ُمحـــددةو تســـمب لمئـــات مـــن اإلســـرائيليين وغـــالبيتهم مـــن الجماعـــات 

نــد حـائط البــراق دون أي قيــد أو شـر ، وعــالوة علــى ئرهم الدينيــة عرفــة ممارســة شـعااليهوديـة المتط
ــتفز  ــعائر تسـ ــوس وشـ ــى ألداء طقـ ــجد األقصـ ــات المسـ ــي باحـ ــوال فـ ــدخول والتجـ ــم بالـ ــمب لهـ ــك تسـ ذلـ

 10.مشاعر المصلين المسلمين

وفــي ســياق متصــل، تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه كــان مــن أهــم توصــيات لجنــة البــراق المرســلة مــن قبــل 
ملكيـــة الحـــائط الغربـــي للحـــرم : أن 1929ثـــورة البـــراق لعـــام  ، علـــى إثـــر1930 عصـــبة األمـــم عـــام

القدسي تعود للمسلمين وحـدهم ولهـم الحـق  وحـدهم فيـه ألنـه يؤلـ  جـزءًا ال يتجـزأ مـن سـاحة الحـرم 
الشـريف التـي هـي مــن أمـالك الوقـ ، وتعـود لهــم أيضـًا ملكيـة الرصـيف الكــائن أمـام الحـائط وأمــام 

 
(، 2007، 7األمــم المتحــدة، تقريــر رقــم الفلســطينية، )القــدس،  الجــدار الفاصــل بالضــفة الغربيــة وآثــاره اإلنســاني ة علــى التجمعــات الســكانية 9

37  . 
)تــــم الــــدخول إلــــى الموقــــع بتــــاريخ  ـhttps://cutt.us/Y0cSP: إســــرائيل تنتهــــك حرمــــة المقدســــات الدينيــــة فــــي مدينــــة القــــدس المحتلــــة 10
1 /6 /2021  .) 

https://cutt.us/Y0cSPـ
https://cutt.us/Y0cSPـ
https://cutt.us/Y0cSPـ
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وفـــي شـــهر تشـــرين  11المقابلـــة للحـــائط ألن ذلــك الرصـــيف وقـــ .حـــارة المغاربـــة حلــة المعروفـــة بالم
ــدة صـــوتت لجنـــة التـــراث العـــالمي فـــي منظمـــة 2016األول مـــن العـــام  ــم  األمـــم المتحـ للتربيـــة والعلـ

ــكو" والثقافـــة ــة فـــي "اليونسـ ــدة القديمـ ــرار "البلـ ــروع قـ ــدس لصـــالب مشـ ــوارها"،  القـ ــذي يؤكـــد أن و وأسـ الـ
أيــد المجلــس رفــض لجنــة ، وقــد تــراث إســالمي خــاص  ،بمــا فيــه الحــائط الغربــي ،المســجد األقصــى

 12التراث العالمي التعاطي مع محاولة إسرائيل إدخال مصطلب "جبل الهيكل".

ل ة، فعلـى وفي إطار الحديث حول االعتداءات الواقعة على المسجد األقصـى المبـارك بصـورة ُمفصـ 
مـــدار العشـــرة ســـنوات األخيـــرة، صـــعدت ســـلطات االحـــالل اإلســـرائيلي مـــن انتهاكاتهـــا الواقعـــة علـــى 
المســجد األقصــى بشــكل ُممــنهج علــى مســتوى الحكومــة اإلســرائيلية والجماعــات اليهوديــة المتطرفــة، 
ــيم المســـجد  ــة بتقسـ وذلـــك مـــن خـــالل الـــدعوات الصـــريحة خـــالل جلســـات الكنيســـت وجلســـات خاصـ

بين المسلمين واليهود، على غرار الحرم اإلبراهيمـي فـي الخليـل، إضـافة إلـى الكشـ  عـن   األقصى
ازديـــاد مخططـــات لتقســـيمه وبنـــاء الهيكـــل المزعـــوم فـــي أجـــزاء منـــه. وقـــد تـــزامن هـــذا التصـــعيد مـــن 

ي المقترحــات الراميــة إلــى  اقتراحــات القــوانين وعقــد الجلســات المتكــررة فــي الكنيســت اإلســرائيلي لتبنــ 
مخطط التقسيم الزماني والمكاني بين المسلمين واليهود، وقد تم تبنـ ي مخطـط كامـل يتضـم ن فرض  

 13 لوائب وآليات عمل وخرائط لتحقيق أهداف هذا المخطط.

للمسـجد األقصـى مـن قبـل أعـداد كبيـرة مـن وزراء   ةوقد تمثلت هذه االنتهاكات باالقتحامات المتكـرر 
 ؤولين إســـرائيليين، وضـــبا  مـــن المخـــابرات والجنـــود،فـــي حكومـــة االحـــتالل، ونـــواب كنيســـت، ومســـ

ـــ "منظمــات الهيكــل" المزعــوم، وذلــك حســب رصــد  والمســتوطنين والجماعــات اليهوديــة ومــا ُيعــرف ب
وتوثيــق دائــرة األوقــاف اإلســالمية بالقــدس. وتشــتد وتيــرة هــذه االقتحامــات بأعــداد كبيــرة خــالل أيــام 

 
 (.                              2021/ 6/ 1، )تم الدخول إلى الموقع بتاريخ  https://cutt.us/viB2rق:  طيني "وفا، ثورة البرامركز المعلومات الوطني  الفلس 11
دخول إلــــــى الموقــــــع بتــــــاريخ )تــــــم الـــــ ، utt.us/FjJHnhttps://cقــــــرار جديـــــد لليونســــــكو: األقصــــــى تـــــراث إســــــالمي، موقـــــع الجزيــــــرة،  12
15 /7 /2021 .)   
تعريف مشروع التقســيم الزمــاني والمكــاني: ينقســم هــذا المشــروع إلــى مــرحلتين أساســيتين تتمثــل األولــى فــي التقســيم الزمــاني والتــي تقضــي   13

قصــى خــالل أعيــادهم، ويكــون صــة لهــم وحــدهم داخــل األباقتسام ساعات وأيام األسبوع والسنة بــين اليهــود والمســلمين، فيكــون لليهــود أيــام خا
، وفــي فتــرة الظهيــرة مــن الســاعة 11:00حتــى  7:30لهم أوقــات طــوال أيــام األســبوع خاصــة بهــم، كــان أبرزهــا كــل يــوم صــباحا مــن الســاعة 

 د داخــل المســجد األقصــى. ، أما المرحلة الثانية، التقسيم المكاني وتهدف هذه الخطوة القتطاع مســاحات خاصــة بــاليهو 02:30حتى    1:30
 اعتداء واقتحاما للمسجد األقصى ودور العبادة خالل شهر آب:  254ادعيس: اكثر من دنيا الوطن،  

https://cutt.us/ohqYL ،   (. 2021/ 6/ 5)تم الدخول إلى الموقع بتاريخ 

https://www.aljazeera.net/news/alquds/2016/10/26/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://www.aljazeera.net/news/alquds/2016/10/26/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://www.aljazeera.net/news/alquds/2016/10/26/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://cutt.us/viB2r
https://cutt.us/FjJHn
https://cutt.us/ohqYL
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"عيد الغفـران"، وذكـرى مـا يسـمى بخـراب الهيكـلي، وبعيـد   المناسبات واألعياد الدينية لليهود، مثل:
مــن بــاب المغاربــة الــذي  "ذكــرى االســتقالل". وتــتم هــذه االقتحامــات عــادةً  الفصــبي، ومــا ُيســمى ب 

اسـتولت ســلطات االحـتالل علــى مفاتيحــه عقـب احــتالل شـرقي القــدس، والتــي تقـوم باإلشــراف علــى 
ة األوقـــاف اإلســـالمية، ويتصـــدى لهـــا المرابطـــون فـــي برنـــامج هـــذه االقتحامـــات، التـــي ترفضـــها دائـــر 

 14المسجد االقصى.

ويأتي هذا التصعيد في وقـت يشـهد فيـه المسـجد األقصـى حـاالت حصـار وتضـييق علـى المصـلين 
يق على دخول المصلين إليـه، إضـافة إلـى شـن حمـالت اعتـداء ومالحقـة،  حيث بات االحتالل يض 

وفــي هــذا  15لمئــات مــن أهــل القــدس والــداخل الفلســطيني،حملــة تحقيقــات واعتقــاالت وإبعــاد طالــت ا
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: أواًل، األوامـر 

الوسـطى فـي "الجـيإل اإلسـرائيلي" وتكـون بحـق أشـخاص قائد المنطقة    عن  العسكرية، والتي تصدر
فلســطينيين محــددين ممــن يكــون لهــم دور مــؤثر فــي مدينــة القــدس. ثانيــًا: قــرارات ضــابط التحقيــق، 

الشـرطة بحـق الشـخص الموقـوف لحظـة فـي ي تصدر عن الضابط المسؤول عن قسـم التحقيـق توال
ص المبعد على هذا الشر . ثالثًا: القـرارات يومًا وبشر  موافقة الشخ 15اإلفراج عنه، وتكون لمدة 

القضائية، إذا رفض الموقوف التوقيع على قرار اإلبعاد الصادر عن ضـابط التحقيـق، أو فـي حـال 
يـــوم، ُيعـــرض الموقـــوف علــــى  15أراد ضـــابط التحقيـــق إبعـــاده عــــن المســـجد األقصـــى أكثـــر مــــن 
درة عــن قائــد الشــرطة، إذ يقــوم قائــد المحكمــة مــن أجــل فــرض قــرار اإلبعــاد. رابعــًا: القــرارات الصــا

الشرطة بإصدار أعـداد كبيـرة مـن هـذا النـوع مـن األوامـر وبشـكل خـاص ضـد األشـخاص الناشـطين 
الــذين يتواجــدون بشــكل يــومي فــي المســجد االقصــى. خامســًا: القائمــة الســوداء، وهــي قائمــة ســرية 

 
ــي م 14 ــرائيلية فـ ــات اإلسـ ــول االنتهاكـ ــائي حـ ــام تقريـــر إحصـ ــدس خـــالل عـ ــى https://cutt.us/gFJFw: 0132دينـــة القـ ــدخول إلـ ــم الـ ، )تـ

 (. 2021/ 6/ 5الموقع بتاريخ  
إلــى ، )تــم الــدخول s/CNtjshttps://cutt.uاألقصى يمــر  بمرحلــة مفصــلية تســتدعي األمــة التحــرك العاجــل إلنقــاذه، مؤسسة األقصى،    15

 . ( 2021/ 6/ 5الموقع بتاريخ  

https://cutt.us/gFJFw
https://cutt.us/CNtjs
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قصى، وتجدر اإلشـارة إلـى تصدرها شرطة االحتالل وتمنع بموجبها األشخاص من الدخول إلى األ
 16أن الشرطة تنكر وجودها كونها غير قانونية بأي شكل من األشكال.

وفي إطار الحديث عـن االنتهاكـات الواقعـة علـى المسـجد األقصـى، ال بـد مـن تسـليط الضـوء علـى 
، حيث تم إغالق المسجد األقصى ومنع اآلذان فيه لمـدة 2017واقعة "البوابات اإللكترونية "بالعام  

، باإلضــافة إلــى محاولــة فــرض إجــراءات تفتــيإل 2017يــومين كــاملين فــي شــهر تمــوز مــن العــام 
وذلك عقب اشـتباك  17للداخلين إليه، من خالل وضع ما يعرف "بالبوابات االلكترونية" على أبوابه،

، بين ثالثة شبان فلسطينيين من مدينة أم الفحـم 14/7/2017مسلب جرى في صباح يوم الجمعة 
الفلسـطيني وأفـراد شــرطة االحـتالل عنـد أحــد أبـواب األقصـى، وامتـد الــى سـطب مسـجد قبــة بالـداخل 

الصخرة، وكانت نتيجة االشتباك استشهاد الشبان الثالثة ومقتل اثنين مـن أفـراد الشـرطة. علـى إثـر 
باعتقال كافة موظفي دائرة األوقاف اإلسالمية الـذين تواجـدوا باألقصـى، ذلك قامت قوات االحتالل 

أخلــت المســجد األقصــى بأكملــه ومنعــت الــدخول إليــه لمــدة يــومين، وخــالل ذلــك قامــت بتفتــيإل  ثــم
 األقصى بالكامل.

وفي السادس عشر من تموز، قررت حكومـة االحـتالل فـتب المسـجد األقصـى بشـر  وضـع بوابـات 
قبـل  إلكترونية على مداخله إلجراء تفتـيإل للوافـدين إليـهو إال أن نصـب البوابـات قوبـل بـالرفض مـن

المرجعيــات الدينيــة والفلســطينيين، الــذين رفضــوا دخــول المســجد األقصــى عبــر هــذه البوابــات، ممــا 
أدى إلـــى إقامـــة الصـــلوات علـــى أبـــواب المســـجد، وتنظـــيم اعتصـــامات يوميـــة علـــى أبـــواب األســـبا  

بـدأت والمجلس. قد حاولت حكومة االحتالل تبديل البوابات االلكترونيـة بنظـام "الكـاميرات الذكيـة" و 
ــالرفض الفلســـطيني أيضـــًا،  ــة، اال أن ذلـــك قوبـــل بـ ــى األبـــواب وممـــرات حديديـ ــع الجســـور علـ بوضـ

يومــًا، حتــى أزال االحــتالل كافــة اإلجــراءات التــي  13حملــة الربــا  خــارج األقصــى لمــدة  ت وتواصــل
 18.اتخذت 

 
، https://cutt.us/zumUUالمرصـــــد األورومتوســــــطي لحقـــــوق اإلنســــــان، الفلســـــطينيون فــــــي القـــــدس.. ضــــــحايا هيمنـــــة االحــــــتالل،  16
10 /6 /2021 .   
، 2017فـــــي القـــــدس.. ومئـــــات االعتقـــــاالت  شـــــهيدا 20فـــــي األقصـــــى... ســـــلوان، انتهاكـــــات خطيـــــرة  -مركـــــز معلومـــــات وادي الحلـــــوة 17

https://cutt.us/EOMHm  :(. 2021/ 6/ 15، )تم الدخول إلى الموقع بتاريخ 
 المرجع السابق.    18

https://cutt.us/zumUU
https://cutt.us/EOMHm
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ة إصـدار محكمـ 2020وقد كان من أبرز االنتهاكـات بحـق المسـجد األقصـى المبـارك خـالل العـام 
تجـاوزت أعـداد  وقـد  19،قـرارًا يقضـي بـإغالق مصـلى بـاب الرحمـة 13/07/2020االحتالل بتاريخ  

 داث المترتبـة علــى ذلـك، مـا ُيقــارب:حـفـي هــذه الفتـرة وعلـى إثــر األالممنـوعين مـن دخــول األقصـى 
  20.وحارساً  مرابطاً  150

 د بعـاد عـن المسـجاإلوحـاالت  بلغ عدد المستوطنين المقتحمين للمسجد األقصى،ومن جهة أخرى،  
 خالل الفترة الواقعة ضمن النطاق الزماني للتقرير، ما يلي: 21،األقصى والبلدة القديمة

 
، )تــم الــدخول إلــى https://cutt.us/1HiBMوكالــة معــا، محكمــة االحــتالل تصــدر قــرارا بــإغالق مصــلى بــاب الرحمــة فــي األقصــى،  19

 (. 2021/ 6/ 15الموقع بتاريخ:  
، )تــم الــدخول إلــى الموقــع بتــاريخ: https://cutt.us/RR1MMالجزيــرة، منــذ إعــادة فتحــه.. إبعــادات بالجملــة عــن المســجد األقصــى،  20
15 /6 /2021  .) 
 شهور.  6 –بين أسبوع  ة حاالت اإلبعاد  تتراوح مد 21
واردة بتقريــر صــدر عــن مركــز معلومــات وادي  2019أعداد المبعدين عن المسجد األقصــى المبــارك والبلــدة القديمــة والقــدس خــالل عــام   22

ــا ســـــلطات االحـــــتالل اإلســـــرائيلي بحـــــق المقد ــام حلـــــوة فـــــي القـــــدس بعنـــــوان "االنتهاكـــــات التـــــي اقترفتهـــ ــيين خـــــالل العـــ "، راجـــــع:  2019ســـ
https://cutt.us/JtFTY ،  :(.   2021/ 6/ 15)تم الدخول إلى الموقع بتاريخ   

والنصــ  األول مــن  2019أعداد المستوطنين المقتحمين للمسجد األقصى المبارك، وعدد الموظفين والحراس المبعدين عنه خــالل عــام   23
 دائرة اإلعالم.  –القدس   –ى هذه األرقام من األوقاف اإلسالمية  ، تم الحصول عل2020ام  ع
تقريــر صــادر عــن ب واردة 2020أعــداد المبعــدين عــن المســجد األقصــى المبــارك والبلــدة القديمــة والقــدس خــالل النصــ  األول مــن عــام  24

لقــــدس فــــي ظــــل الكورونــــا"، راجــــع: كــــات وتصــــعيد فــــي مدينــــة ا... انتها2020مركــــز معلومــــات وادي حلــــوة بعنــــوان: "النصــــ  األول مــــن 
https://cutt.us/aepwR(. 2021/ 6/ 15لى الموقع بتاريخ:  ، )تم الدخول إ  

عدددد المسددتوطنين  السنة
المقتحمددددددددددددددددددددددين 
 للمس د األقصى

عدددد المبعدددين مددن 
مددددددووفي األوقددددددا  
عدددددددددددن المسددددددددددد د 

 األقصى

عدددد المبعدددين مددن 
المدددددددددددددددددددددددددددواطنين 
المقدسدددددديين عدددددددن 

 المس د األقصى

 عدددددددد المبعدددددددين
عدددددددددددن البلددددددددددددة 

 القديمة

201922 29,610 60 355 44 

حتـــــــــــى النصـــــــــــ  
 2020األول من 

6,70123 7 206 2424 

https://cutt.us/1HiBM
https://cutt.us/RR1MM
https://cutt.us/JtFTY
https://cutt.us/aepwR
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قـرار إبعـاد عـن المسـجد األقصــى  257: صـدر مـا ُيقـارب  2021العـام  مـن األول  وخـالل النصـ
اقتحمـت سـلطات االحـتالل خـالل ما بين مواطنين وموظفين بالمسجد االقصـى. وخـالل هـذه الفتـرة 

مراتو ففي شهر أيار توالت االقتحامات لألقصى خاصة   7ار وحزيران المسجد األقصى  شهري أي
مع صالتي العشاء والتراويب، أو بعد صالة الفجر، واعتدت القوات على المصلين "بالقنابل الغازية 
والصوتية واألعيرة المطاطية والضرب بالهراوات والدفع"، وأخلته من معظـم المصـلين فـي عـدة أيـام 

ــال قوة، وســجلت مئــات اإلصــابات بينهــا إصــابات خطيــرة، وســجلت عــدة حــاالت إصــابات مباشــرة ب
 بالعيون، أو إصابات بالرأس والوجه.

وفــي انتهــاك غيــر مســبوق قامــت قــوات االحــتالل بدايــة شــهر رمضــان "شــهر نيســان" باقتحــام مــآذن 
ــالقوة، وقط ــة"، بـ ــة، والمغاربـ ــلة، الغوانمـ ــبا ، السلسـ ــى "األسـ ــجد األقصـ ــماعات المسـ ــالك السـ ــت أسـ عـ

الرئيســية، تزامنــا مــع صــالتي العشــاء والتــراويب، لتــأمين احتفــاالت المســتوطنين فــي ســاحة البــراق، 
 25اآلذان وأقيمت صالة العشاء والتراويب بواسطة السماعات الداخلية لألقصى فقط. عَ فِّ ورُ 

 

ــعائر ال ــة الشــ ــق  بممارســ ــاك الحــ ــلطات االحــــتالل بانتهــ ــعيد ممارســــات ســ ــا علــــى صــ ــدى أمــ ــة لــ دينيــ
المســيحيين، فكمــا أســلفنا ســابقًا، تمنــع ســلطات االحــتالل اإلســرائيلي المســيحيين مــن الوصــول إلــى 
مدينــة القــدس لممارســة شــعائرهم الدينيــة إال مــن يقــوم بالحصــول علــى تصــريب للــدخول إلــى مدينــة 

يب تعمـل القدس خالل فترة أعيـاد المـيالد والفصـب، إال أنـه وعلـى الـرغم مـن الحصـول علـى التصـار 
ســـلطات االحــــتالل اإلســــرائيلي فـــي فتــــرة األعيــــاد المســـيحية علــــى تضــــييق الخنـــاق علــــى الزائــــرين 
المسيحيين من خالل الحواجز العسكري ة التي يقيمها في المداخل الرئيسية والفرعية لمدينـة القـدس، 

 26سكنهم.مما يضطر العديد منهم إلى ممارسة شعائرهم الدينية في الكنائس القريبة من أماكن 

 
ــدفاع عــن القــدس... مئــات االعتقــاالت وقــرا2021النصــ  األول مــن مركــز معلومــات وادي حلــوة،  25 ات فلســطينية لل رات اإلبعــاد ... هبــ 

 (.   2021/ 6/ 15، )تم الدخول إلى الموقع بتاريخ:  https://cutt.ly/UmxCoC8  صل، وهدم متوا
 . 38الجدار الفاصل بالضفة الغربية وآثاره اإلنساني ة على التجمعات السكانية الفلسطينية، مرجع سابق،   26

https://cutt.ly/UmxCoC8
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ومــن جهــة أخــرى يقــوم أفــراد الشــرطة اإلســرائيلية والمســتوطنون اليهــود باالعتــداء علــى رجــال الــدين 
والمصــلين المســـيحيين بالضـــرب واإلهانــة والشـــتم فـــي طرقــات القـــدس وفـــي الكنــائس، وتتكـــرر هـــذه 

واألقبـا   االنتهاكات في العديد من األعياد المسيحية وخاصة، أثناء احتفال السـريان بعيـد الفصـب،
 بأعيادهم.

كمــا تحصــل اشــتباكات بــين المســيحيين الفلســطينيين وشــرطة االحــتالل فــي محــيط كنيســة القيامــة 
ــام ســــلطات االحــــتالل اإلســــرائيلي بمنــــع الفلســــطينيين  أثنــــاء االحتفــــال ب "ســــبت النــــور" بســــبب قيــ

ن آخـر هـذه وقـد كـا 27المسيحيين مـن الـدخول إلـى الكنيسـة والسـماح بـدخول السـياح األجانـب فقـط.
االنتهاكــات قيــام شــرطة االحــتالل باالعتــداء علــى العشــرات مــن المســيحيين الفلســطينيين المحتفلــين 

شــــرطة االحـــتالل بإعاقــــة وصــــول  ت ، حيــــث قامـــ2021بســـبت النــــور فـــي شــــهر أيـــار مــــن العـــام 
 ألداء شــعائرهم الدينيــة مــن خــالل نصــب العديــد  ةالنــور لكنيســة القيامــ ت المســيحيين المحتفلــين بســب

مـن الحـواجز فــي محـيط مدينــة القـدس وداخــل أزقـة البلــدة القديمـة، كمــا اعتـدت علــى المحتفلـين بمــا 
 28فيهم عدد من الرهبان بالضرب، وقامت باعتقال عدد منهم.

إن اســتمرار ممارســـات ســلطات االحـــتالل اإلســـرائيلي بانتهــاك حرمـــة المقدســـات الدينيــة فـــي مدينـــة 
امهــا بانتهـاك حريـة العبـادة ومنــع المصـلين مـن الوصـول إلــى القـدس، واالعتـداء علـى المصـلين وقي

األمــاكن المقدســة وأداء الصــالة فيهــا، يشــكل انتهاكــًا صــارخًا لحريــة العبــادة وحــق  ممارســة الشــعائر 
( 27الدينية التي كفلتها الشـرائع والمواثيـق الدوليـ ة، إذ تتعـارض هـذه الممارسـات مـع أحكـام المـادة )

ل عـدم المسـاس بـالحق  بممارسـة الشـعائر من اتفاقية جنيـف الرا بعـة والتـي ُتلـزم الدولـة المحتلـة بتكفـ 
ــواقعين تحــت االحــتالل، وهــو مــا ينطبــق علــى مدينــة القــدس والفلســطينيين  29الدينيــة لألشــخاص ال

( مــن بروتوكــول جنيــف األول 53فيهــا، كمــا أن مثــل هــذه الممارســات تتعــارض مــع أحكــام المــادة )
ــنة  ــراث  ، التـــي حظـــرت 1977لسـ ــادة التـــي تشـــكل التـ ــاكن العبـ ــد  أمـ ــة ضـ ــة الموجهـ ــال العدائيـ األعمـ

 
 . 117(،  2011تالل اإلسرائيلي )بيروت: مركز الزيتونة للدراسات،  دس والمقدسات تحت االحمحسن صالب، معاناة الق 27
وكالــة األنبــاء الفلســطينية "وفــا"، االحــتالل يواصــل انتهاكاتــه: االعتــداء علــى المســيحيين المحتفلــين بســبت النــور بالقــدس واصــابات خــالل  28

     (. 2021/ 6/ 15)تم الدخول إلى الموقع بتاريخ:  ، PWQVi/https://cutt.us  قمع مسيرة كفر قدوم، 
وقهم (: "27المادة )  1949اتفاقية جنيف الرابعة، لسنة   29 لألشخاص المحميين فــي جميــع األحــوال حــق  االحتــرام ألشخاصــهم وشــرفهم وحقــ 

إنســانية، وحمــايتهم بشــكل خــاص ضــد  جميــع جميــع األوقــات معاملــة  العائليــة وعقائــدهم الدينيــة وعــاداتهم وتقاليــدهم. ويجــب معــاملتهم فــي
 أعمال العن  أو التهديد، وضد  السباب وفضول الجماهير". 

https://cutt.us/PWQVi
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ــادة ) 30الثقـــافي والروحـــي للشـــعوب، ( فقـــرة )ب( مـــن النظـــام األساســـي للمحكمـــة 8وقـــد اعتبـــرت المـ
ولي ة لسنة  تعمد توجيـه هجمـات ضـد  المبـاني المخصصـة لألغـراض الدينيـة مـن  1998الجنائية الد 
 31.قبيل جرائم الحرب 

وق اإلنسـان وال  هذا إضافة سـيما المـادة  إلـى مخالفـة هـذه الممارسـات ألحكـام اإلعـالن العـالمي لحقـ 
ة فـي ممارسـة شـعائره الدينيـة 18) ( التي نادت بضرورة احترام حرية الدين والعقيدة لكل إنسان وحقـ 

 32بحرية.

ــأن حمايـــة الممتلكـــات الثقافيـــة علـــى "حظـــر المســـاس 1954كمـــا نصـــت اتفاقيـــة الهـــاي للعـــام   بشـ
بالممتلكــات الثقافيــة ســواًء فــي أراضــيها أو فــي أراضــي األطــراف السياســية المتعاقــدة األخــرى، كمــا 
ــاكن  ــا، أو األمـ ــة لحمايتهـ ــات أو الوســـائل المخصصـ ــذه الممتلكـ ــتعمال هـ ــن اسـ ــاع عـ ــت باالمتنـ طالبـ
ة المجــاورة لهــا مباشــرة ألغــراض قــد تعرضــها للتــدمير أو التلــ . وقــد اســتقر الفقــه الــدولي علــى إدانــ

انتهــاك حرمــة دور العبــادة، أو التعــرض لهــا بالتــدمير أو الســلب أو اإلغــالق أو أي تصــرف ُيضــر 
بهـــذه األمـــاكن خـــالل فتـــرة االحـــتالل. وإن مـــن واجـــب ســـلطات االحـــتالل احتـــرام الحقـــوق العقائديـــة 

 –بصـفة عامـة–الدينية للمدنيين من سكان األراضي المحتلة، وكذلك عدم التعرض ألماكن العبادة 
 33وبالتدمير أو السلب أو النهب، وتعطيل ممارسة الشعائر وطقوس العبادة.

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 

 
   (. 53، المادة ) 1977أنظر، بروتوكول جنيف األول لسنة   30
وليــ ة، لســنة   31 "جــرائم النظــام األساســي تعنــي  . لغــرض هــذا2(: " 9/ ب/ 2/ 8، المــادة ) 1998نظام رومــا األساســي للمحكمــة الجنائيــة الد 

، الحرب": ب وليــ ة المســلحة فــي النطــاق الثابــت للقــانون الــد ولي  ( االنتهاكات الخطيــرة األخــرى للقــوانين واألعــراف الســارية علــى المنازعــات الد 
ــاني المخصصـــة لألغـــراض الدينيـــة أو التعليميـــة أ9أي فعـــل مـــن األفعـــال التاليـــة:  و و الفنيـــة أو العلميـــة أ. تعمـــد توجيـــه هجمـــات ضـــد  المبـ

 الخيرية، واآلثار التاريخية، والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى شريطة أال تكون أهدافًا عسكرية". 
وق اإلنســان، لســنة  32 لكــل شــخص حــق  فــي حريــة الفكــر والوجــدان والــدين، ويشــمل هــذا الحــق  (: "18المــادة )  1948اإلعــالن العــالمي لحقــ 

فــي إظهــار دينــه أو معتقــده بالتعبــد وإقامــة الشــعائر والممارســة والتعلــيم، بمفــرده أو مــع جماعــة، نــه أو معتقــده، وحريتــه حريتــه فــي تغييــر دي
 وأمام المأل أو على حده". 

أحمـــــــد بـــــــراك. "جريمــــــــة انتهـــــــاك حرمـــــــة المســــــــجد األقصـــــــى ومحيطـــــــه مــــــــن منظـــــــور القـــــــانون الجنــــــــائي الـــــــدولي"، منشـــــــور علــــــــى:  33
cutt.ly/kmhZdfi/https:/  (. 2021/ 6/ 28، )تم الدخول إلى الموقع بتاريخ 

https://cutt.ly/kmhZdfi
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القــانون الــدولي  عليهــا ة بتعطيــل ممارســة شــعائرهم الدينيــة، ُتشــكل جــرائم ُيعاقــب االنتهاكــات الُمتمثلــ
 اإلنساني.

 

 : االنتهاكات الواقعة على الحقوق التعليميةثالثاً 

بــد مـــن  قبــل البــدء بالحــديث عــن االنتهاكـــات الواقعــة علــى الحقــوق التعليميــة فـــي مدينــة القــدس ال
ُمعقدة لواقع القطاع التعليمي في مدينة القـدس والـذي تعـدد إلى الخصوصية الفريدة وال  اإلشارة بدايةً 

. مــدارس األوقــاف: وهــي مــدارس 1فيــه المرجعيــات المشــرفة علــى التعلــيم، والتــي تتمثــل بمــا يلــي: 
عـــالي الفلســـطينية طـــار وزارة التربيــة والتعلـــيم الإ يـــة والتعلـــيم فـــي القــدس، وتعمـــل ضـــمنمديريــة الترب

المــــدارس الخاصـــة: وهــــي المـــدارس التابعــــة للكنـــائس أو الجمعيــــات الفلســـطيني.  وتلتـــزم بالمنهــــاج
وتلتـزم هـذه المــدارس بـالبرامج التعليميـة الفلســطينية ، الخيريـة أو مـدارس أهليــة وخاصـة تابعـة ألفــراد 

ــولها ــبب حصـ ــرائيلية بسـ ــغوطات اسـ ــت ضـ ــل تحـ ــا يعمـ ــطيني رغـــم أن غالبيتهـ علـــى  والمنهـــاج الفلسـ
س المعارف والبلدية: وهي المـدارس التـي تـدار بشـكل كامـل مدار   .3مخصصات اسرائيلية شهرية.  

ــطينية  ــاهج الفلسـ ــق المنـ ــع لتطبيـ ــتالل وتخضـ ــة االحـ ــرائيلية وبلديـ ــارف االسـ ــرة المعـ ــن دائـ ــر مـ ومباشـ
مـــدارس شـــبه معـــارف )مقـــاوالت(: وهـــي . 4 المحرفــة وجـــزء منهـــا يطبـــق فيهـــا المنـــاهج االســـرائيلية.

ية، ويطلــق عليهــا ايضـا اســم "مــدارس المقــاوالت" مـدارس مرخصــة أي معتــرف بهـا ولكــن غيــر رسـم
ألن إدارتها تتعاون مع وزارة المعارف االسرائيلية وتلتزم بتعليماتها بشكل كامل، ُمقابل فتب صفوف 

. مــدارس الوكالــة: وهــي 5فــي مبــان ســكنية، ومقابــل مخصصــات تتقاضــاها مــن بلديــة االحــتالل. 
غيل الالجئـــين التابعـــة لمنظمـــة االمـــم المتحـــدة، المـــدارس التـــي تعمـــل تحـــت إدارة وكالـــة غـــوث وتشـــ

  34وتلتزم بالنظام التعليمي الفلسطيني والمنهاج الفلسطيني.

بشــكل عـــام يعـــاني قطـــاع التعلـــيم فـــي مدينـــة القــدس مـــن تهمـــيإل وإهمـــال متعمـــد مـــن قبـــل ســـلطات 
ضــعين تحــت االحــتالل اإلســرائيلي الُملزمــة بموجــب القــانون الــدولي بتــوفير التعلــيم للمــواطنين الخا

احتاللها. فلطالما عمدت سلطات االحتالل اإلسرائيلي إلى تهويد المجتمع المقدسـي وتهويـد ذاكرتـه 

 
 . 11دائرة شؤون القدس، تقرير القدس جدول وإحصائيات،   34
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الوطني ة، باستهداف قطاع التعليم من خالل تواصل عمليات التهويد واألسرلة للمناهج التعليمية في 
اإلســرائيلية علــى  القــدس، فقــد عملــت ســلطات االحــتالل اإلســرائيلي علــى فــرض المنــاهج التعليميــة

ة فـــي مــواد التـــاريخ والجغرافيـــا  1968المــدارس منـــذ عـــام  ائق التاريخيــة والثقافيـــ  بهــدف تشـــويه الحقـــ 
وغيرهــا، بهــدف غـــرس مفــاهيم جديـــدة ُتعبــر عـــن فلســفتها التربويـــة التــي تكـــرس الفكــر الصـــهيوني، 

هــو مــا أفشــل هــذا  األطفــال ولكــن رفــض المقدســيين الواســع عــزع الهويــة واالنتمــاء الــوطني لــدىُتز 
 35.المخطط في ذلك الحين

 وُيمكن تلخيص أهم أوجه االنتهاكات الواقعة على العملية التعليمية في مدينة القدس بما يلي: 

 "أسرلة" التعليم في القدس: .1

تسعى سلطات االحتالل اإلسرائيلي بشكل دائم إلى محاولة طمس الهوية الفلسطينية وتهويد مدينـة 
ــ ــدس بمختلـــ  الوسـ ــة، حيـــث خصصـــت القـ ــاهج التعليميـ ــرلة المنـ ــا أسـ ــن بينهـ ــي مـ ــرق، والتـ ائل والطـ

سـنوات،  5مليار شيكل ليتم صرفها على مدار  2مبلغ  2018حكومة االحتالل اإلسرائيلي بالعام 
لتعزيــز ســيادتها فــي شــرقي مدينــة القــدس، وسيخصــص الجــزء االكبــر منهــا ألســرلة جهــاز التعلــيم 

خالل العمل ضمن خطة ترمي إلى حث المـدارس الفلسـطينية علـى ومناهج التعليم الفلسطينية من 
ــيم الفلســطيني إلــى المنهــاج اإلســرائيلي، خاصــة وأن معظــم الطــالب فــي  االنتقــال مــن منهــاج التعل
ــاج  القــــدس يدرســــون ضــــمن المنهــــاج الفلســــطيني ويتقــــدمون المتحــــان الثانويــــة العامــــة وفــــق المنهــ

خـالل لخطة، فقد اتجهت عـدة مـدارس فـي مدينـة القـدس الفلسطيني. وعلى إثر البدء بتطبيق هذه ا
الســنوات األخيــرة لتــدريس المنهــاج اإلســرائيلي بشــكل كامــل ليتقــدم ُطالبهــا إلــى امتحــان "البيجــروت" 

ــا ُيقــــارب مبلــــغ  36اإلســــرائيلي، مليــــون شــــيكل لــــدعم  68.7حيــــث خصصــــت حكومــــة االحــــتالل مــ
مليـون شـيكل لتطـوير وصـيانة  57.4 المدارس التي تـدرس المنهـاج اإلسـرائيلي، وكـذلك خصصـت 

مليــــون شــــيكل الســــتئجار مبــــاني لهــــذه  67المــــدارس التــــي اختــــارت المنهــــاج اإلســــرائيلي، وكــــذلك 

 
 . 11المرجع السابق،   35
ــي  36 ــام الدراسـ ــة العـ ــع بدايـ ــت، 2018/ 2017مـ ــة أعلنـ ــون المنهـــاج  بلديـ ــذين يدرسـ ــطينيين الـ ــالب الفلسـ ــدد الطـ ــدس أن  عـ ــي القـ ــتالل فـ االحـ

( عــن العــام الــذي ســبقه، وقــد بلغــت %14وهــو ارتفــاع بنســبة ) ، مدرســة 12 طالــب، يتوز عــون علــى:  5800اإلسرائيلي وصل حد  ما ُيقــارب 
 38مدرســة تأخــذ بنظــام البيجــروت بشــكل كلــي،  12)  مدرســة 50طالــب، يتوزعــون علــى:  8300: 2020 – 2019 النســبة خــالل العــام

 بشكل جزئي(.    بالنظام  مدرسة تأخذ

https://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.4405311
https://www.jerusalem.muni.il/ar/Education/SchoolOpenning/Pages/Bagrut.aspx
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مليون لتدريس اللغة العبرية. كما ركزت حكومة االحتالل علـى بنـاء مـدارس جديـدة   15المدارس و
لصــفية والحاجــة لمــدارس ُتخصـص فقــط لتــدريس المنهــاج اإلسـرائيلي، مســتغلة الــنقص فــي الغـرف ا

  37ة القدس.نجديدة الستيعاب الزيادة السكانية للفلسطينيين في مدي

ومـن األســاليب التــي تتبعهــا ســلطات االحــتالل ألسـرلة التعلــيم العمــل علــى تغييــر المنــاهج الدراســية 
 بـــإلزام المـــدارس فـــي مدينـــة القـــدس بتـــدريس المنـــاهج 2015المعتمـــدة، قيامهـــا وتحديـــدًا بعـــد العـــام 

ــادرة عـــن ــن  الصـ ــد مـ ــع تلـــك الكتـــب علـــى العديـ ــتالل، وقامـــت بتوزيـ ــارف فـــي بلديـــة االحـ دائـــرة المعـ
ــرار بـــاإلغالق وفصـــل  ــزم بهـــذا القـ ــي ال تلتـ ــددت المـــدارس التـ ــة وهـ ــة" فـــي المدينـ ــدارس "الخاصـ المـ

ى بالمدراس الحكومية التابعة إداريـًا لبلديـة االحـتالل ووزارة المعـارف فتتـول  قوفيما يتعل  38مدرسيها،
طباعـــة الكتــب المدرســـية الفلســـطينية التــي تـــد رس فـــي المـــدارس  بلديــة االحـــتالل فـــي مدينــة القـــدس

ــة هـــذه الكتـــب مـــع الرؤيـــة اإلســـرائيلية، الفلســـطينية، بعـــد أن يـــتم وذلـــك بحـــذف مـــا يتعلـــق  39مالءمـ
ــة ــي  بالهويـ ــع المقدسـ ــد المجتمـ ــى لتهويـ ــجد األقصـ ــطيني، والمسـ ــواطن الفلسـ وق المـ ــ  ــطينية، وحقـ الفلسـ
 40س ذاكرته الوطني ة.وطم

 41ويظهر الجدول أدناه عدد مرات التزوير والتحريف بالمناهج الفلسطينية في القدس: 

 
ــدس، ت 37 ــة القـــ ــي مدينـــ ــيم فـــ ــة والتعلـــ ــة التربيـــ ــة، مديريـــ ــاف العامـــ ــرة االوقـــ ــيدائـــ ــة والتقيـــ ــر المتابعـــ ــام قريـــ ــى: 10، 2018م للعـــ ــور علـــ ، منشـــ

https://cutt.ly/JmhKIzW ،  (. 2021/ 5/ 28)تم الدخول إلى الموقع بتاريخ 
: )جامعــة النجــاح الوطنيــةرهام زهد، تــأثير السياســة التعليميــة اإلســرائيلية علــى الــوعي العــام للشــباب الفلســطيني فــي مــدارس شــرق القــدس   38

 . 24(،  2016رسالة ماجستير،  
 (.         2021/ 5/ 28)تم الدخول إلى الموقع بتاريخ  ، https://cutt.ly/NmsyzoPواقع التعليم في مدينة القدس،   39
ألغـــت مصـــطلحات، مثـــل محتلـــة، كمـــا  ة لوضـــعية القـــدس كمدينـــةعلـــى ســـبيل المثـــال: تقـــوم وزارة المعـــارف اإلســـرائيلية بحـــذف كـــل إشـــار  40

النكبة، وأدخلت على المنهاج مصطلحات جديدة للتأكيد على يهودية المدينة واألراضي بأكملها، مثل "حائط المبكــى" بــداًل مــن حــائط البــراق 
"معركــة حطــين" مــن  بيــة للصــ  الســادس، ودرسحــذفت قصــيدة "االنتفاضــة" مــن كتــاب اللغــة العر   و"يهودا والسامرة" بداًل من فلســطين، كمــا

ــة للصــ  الســابع، إلــى جانــب حــذفها النشــيد الــوطني  كتــاب التربيــة اإلســالمية للصــ  الســادس، وقصــيدة "عائــدون" مــن كتــاب لغتنــا الجميل
 الفلسطيني، كما تستبدل شعار السلطة الفلسطينية على الكتب بالصق يحمل شعار بلدية االحتالل اإلسرائيلية.  

(و 2021/ 5/ 28.)تــم الــدخول إلــى الموقــع بتــاريخ https://cutt.us/IGJA4  أسرلة التعلــيم" بمدينــة القــدس المحتلــة، نحو مواجهة " مي محسن،  را
ــاهج اإلســــــــــرائ ــة المنــــــــ ــى دراســــــــ ــرون عـلـــــــــ ــطينيين ُمجبــــــــ ــدس.. آالف الطــــــــــالب الفلســــــــ ــي القــــــــ ــرلة" التعلــــــــــيم فــــــــ ــة، "أســــــــ ــر دولــــــــ  يلية، زهيــــــــ

https://cutt.us/yfOYY .  (. 2021/ 5/ 28)تم الدخول إلى الموقع بتاريخ 
/ إعــداد: قســم التخطــيط  2019 – 2018تقريــر المتابعــة والتقيــيم للعــام  –دائرة األوقاف العامة، مديرية التربية والتعليم، القدس الشريف   41

 التربوي. 

https://cutt.ly/JmhKIzW
https://cutt.ly/NmsyzoP
https://cutt.us/IGJA4
https://cutt.us/yfOYY
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 مرات التزوير عدد الكتب  المادة الدراسية

 35 8 التربية اإلسالمية 

 221 12 اللغة العربية

 235 6 الدراسات االجتماعية 

 90 4 التنشئة االجتماعية 

 32 4 تية التربية الوطنية والحيا 

 26 10 العلوم والحياة

 

، خطيـرةيترتـب عليهـا تبعـات  التـي الحساسـة المواضـيع هـذه الممارسـات ُتعتبـر مـن فـإن   ،وبالنتيجـة
كونهـــا تســـعى إلـــى إشـــباع عقـــول الفلســـطينيين وخاصـــة فئـــة األطفـــال والشـــباب، بـــالفكرة اإلســـرائيلية 

ع الفلسطيني في مدينة القدس مـن هويتـه وتاريخها المزي ف، في محاولة للوصول إلى تجريد المجتم
 الوطنية.

 الســتهدافمليــون شــيكل  30 خصصــت ســلطات االحــتالل مــا ُيقــارب باإلضــافة إلــى مــا ســبق، فقــد 
بهــدف اســتقطابهم ودمجهــم بمؤسســات التعلــيم العــالي بهــم ن وفــتب صــفوف خاصــة يالطــالب المميــز 

ب الفلســطينيين فــي الجامعــات منحــة جامعيــة للطــال 2000تخصــيص باالضــافة الــى  .ةاإلســرائيلي
وإفـــراد ميزانيـــات لتعلـــيم اللغـــة العبريـــة ومـــدارس مهنيـــة  ،االســـرائيلية وتســـهيل دخـــولهم الـــى الجامعـــة

 واقناعهم بأن الحصول على تعليم جامعي "االسرائيلي"وذلك بهدف دمجهم في المجتمع   وللطالبات 
دوات األ بالمحصــلة، فــإن هــذه .لفــي المســتقبأفضــل  يضــمن لهــم وظــائ  بالجامعــات "اإلســرائيلية"
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ــا، والميزانيـــات والممارســـات  ــيلة المرصـــودة لهـ ــا هـــي إال وسـ للســـيطرة علـــى الطـــالب الفلســـطينيين  مـ
   42.ومؤسسات التعليم الفلسطينية

االتفاقيـة الدوليو فبالرجوع لقواعد  القانون  قواعد  وفي محاولة لتكييف هذه الممارسات، فإنها ُتخال 
 مـن مجموعـة أو شـخص  أي إجبـار يجـوز ال مييـز فـي مجـال التعلـيم،الخاصـة بمكافحـة الت

 أعضـاء بحـق   االعتـراف الضـروري  ومـن ومعتقـداتهم، يتفـق ال دينـي تعلـيم تلقـي علـى األشـخاص 
 وإدارتهـا، المـدارس إقامـة ذلـك فـي بمـا الخاصـة، التعليميـة أنشـطتهم ممارسـة فـي الوطنيـ ة األقليات 
 43.الخاصة لغتهم تعليم أو استخدام عن فضال

 يجب  الطفل فتعليم الطفلو حق وق  اتفاقية ومن جهة أخرى، فإن هذه الممارسات تتناقض مع قواعد 
ة والروحيــة إلــى كــون أن ي موجهــًا لتنميــة شخصــية الطفــل ومواهبــه وقدراتــه العقليــة والبدنيــة والثقافيــ 

ة ولغتــه وقيمــه ا لخاصــة، وإعــداده لحيــاة أقصــى إمكاناتهــا، وتنميــة احتــرام ذوي الطفــل وهويتــه الثقافيــ 
 .44تستشعر المسؤولية في المجتمع

ومــن الجــدير بالــذكر أن  "إســرائيل" هــي طــرف بهــذه االتفاقيــة، التــي قامــت بــالتوقيع عليهــا فــي شــهر 
وبالتــالي، يجــب عليهــا احتــرام نصوصــها  45و1991وصــادقت عليهــا فــي شــهر آب  1990تمــوز 

ة أحكـــام هـــذه االتفاقيـــة مـــن خـــالل الممارســـات وأحكامهـــا، إال أنهـــا تعمـــل وبشـــكل دائـــم علـــى مخالفـــ
 واالنتهاكات التي تقوم بها وخاصة تجاه األطفال المقدسيين.

 . نقص المباني والغر  الصفية:2

نســبة عاليــة مــن مــدارس مدينــة القــدس وعلــى وجــه الخصــوص المــدارس الخاصــة ومــدارس  ُتعــاني
اســتمرار قيــام ســلطات االحــتالل  وذلــك بســبب  األوقــاف، مــن نقــص فــي المبــاني الصــالحة للتعلــيم،

اإلســـرائيلي، بوضـــع العقبـــات فـــي طريـــق إنشـــاء المـــدارس وترميمهـــا ومنعهـــا مـــن التوســـع، بحجـــة 

 
ــول 42 ــد حـــــــ ــر، ســـــــــوار  للمزيـــــــ ــف ولمـــــــــاذا ، الموضـــــــــوع، انظـــــــ ــات اإلســـــــــرائيلية.. كيـــــــ ــيون فـــــــــي الجامعـــــــ ــدث، مقدســـــــ ــد ربـــــــــه، الحـــــــ عبـــــــ

https://cutt.us/hmWdW  ( 2021/ 7/ 25، )تم الدخول إلى الموقع بتاريخ .   
 . 1962لسنة    االتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم، (،  5انظر، المادة )  43
 . 1990(، اتفاقية حق وق الطفل، لسنة  29لمادة ) انظر، ا 44
       (. 2021/ 5/ 28)تم الدخول إلى الموقع بتاريخ  ، https://cutt.ly/NmsyzoPنبيل حمودة، التعليم في مدينة القدس،    45

https://cutt.us/hmWdW
https://cutt.ly/NmsyzoP
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حيــث  46الواقــع التعليمــي فــي مدينــة القــدس مأســاويًا،ع الضــرائب، حتــى غــدا فــالتــرخيص أو عــدم د 
 1300جـة إلـى % من مدارس شرقي القدس من النقص في الغـرف الصـفية، أمـام الحا  41تعاني  

منها، مما يؤثر سلبًا على األداء الدراسي للطلبة في ظل االكتظاظ الشـديد فـي الصـفوف، وحرمـان 
المدرسـية  فاألبنيـة 47عدد كبير منهم مـن االلتحـاق بالمـدارس بسـبب عـدم وجـود مقاعـد شـاغرة لهـم،

لويــات الكرامــة فــي العديــد مــن المــدارس التابعــة لألوقــاف أو المــدارس الخاصــة تفتقــر إلــى أدنــى أو 
اإلنســانية، وكثيــر مــن هــذه المــدارس تفــتب صــفوفًا فــي المبــاني الســكنية والمحــالت التجاريــة بتكلفــة 
عاليــة جــدًا فــي محاولــة منهــا لتغطيــة هــذا العجــز، وبالمحصــلة النهائيــة وفــي ظــل هــذا الوضــع فــإن 

وال النفســــية،  العديــــد مــــن المــــدارس فــــي مدينــــة القــــدس ال تســــتوفي الشــــرو  التعليميــــة وال الصــــحية
وتنقصها العديد من المرافق كالساحات والمالعب والمظالت الواقية، ومختبـرات العلـوم والحاسـوب، 

  48والمكتبات.

أمام هذا الواقع المأساوي ُتصرُّ سلطات االحتالل على عدم إعطاء تـراخيص لبنـاء مـدارس جديـدة، 
وار أو الطوابــق اإلضــافية، وإصــدار وتقــوم بإصــدار أوامــر إليقــاف بنــاء أي ملحقــات لألبنيــة كاألســ
مصـــادرة أراض وكـــذلك تعمـــل علـــى  49أوامـــر الهـــدم ألي أبنيـــة أو أســـوار تـــم بناؤهـــا دون تـــرخيص.

كانـــت مقـــررة لبنـــاء مـــدارس للطـــالب الفلســـطينيين فـــي القـــدس، فـــي ظـــل صـــعوبة تـــوفير األراضـــي 
ينــة القــدس )كــأرٍض المناســبة لغايــات البنــاء المدرســي، بســبب تصــنيف العديــد مــن األراضــي فــي مد 

فـرض كذلك تعمل علـى و  50خضراء( وهي أراض ُيمنع البناء فيها حسب قوانين سلطات االحتالل.
بة على عدم دفـع هـذه تالضرائب الباهظة على المدارس ومالحقتها قانونيًا بسبب تراكم الديون المتر 

ك المبـاني المدرسـية الضرائب، فقد لوحّ مـؤخرًا ارتفـاع وتيـرة القضـايا المرفوعـة علـى عـدد مـن مـال

 
   . 7، 2018، تقرير المتابعة والتقييم للعام  لتعليم في مدينة القدسدائرة األوقاف العامة، مديرية التربية وا 46
، )تــم الــدخول إلــى الموقــع https://cutt.us/lXdy7التعلــيم فــي القــدس.. منفــذ االحــتالل لتهويــد المدينــة،  نادية سعد الدين، موقــع الغــد،   47

 (. 2021/ 7/ 25بتاريخ  
 . 23السياسة التعليمية،    زهد، تأثير 48
 . 7، 2018دائرة االوقاف العامة، مديرية التربية والتعليم في مدينة القدس، تقرير المتابعة والتقييم للعام   49
مصـــادرة أرض كانـــت مقـــررة لبنـــاء مدرســـة شـــاملة فـــي حـــي جبـــل الزيتـــون حيـــث تـــم مصـــادرتها لصـــالب المســـتوطنين اليهـــود، كمـــا مثـــل:  50

 واد الجوز لصالب مدرسة دينية يهودية تدعى )عطيرت كوهنيم(.   التي تم بناؤها في حي  صودرت مباني المدرسة
 (. 2021/ 5/ 28)تم الدخول إلى الموقع بتاريخ  ، https://cutt.ly/Jmsdcv3مشاكل التعليم في مدينة القدس،  

https://cutt.us/lXdy7
https://cutt.ly/Jmsdcv3
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وكـذلك تقـوم باشــترا  مـنب التــرخيص  ل بــدل مسـتحقات مـا ُيعــرف بضـريبة األرنونــا.كبماليـين الشـوا
 51.ألي مدرسة حديثة بالتزامها بالبجروت اإلسرائيلي

تجـدر اإلشــارة إلـى أن بلديــة االحـتالل التــي كانــت سـببًا مباشــرة فـي تــردي البيئـة التعليميــة للمــدارس 
لهـا بشـكل مباشـر، ال ُتمـانع فـي تقـديم مسـاعدات ماليـة لهـذه المـدارس فـي حـال طلبهـا غير التابعة  

مــن اإلغــالق بســبب أوضــاعها الماليــة الصــعبة، إال أن هــذه المســاعدات خشــية لمســاعدات ماليــة 
ــرائيلي  ــاج اإلسـ ــال المنهـ ــة، أو إدخـ ــة العبريـ ــيم اللغـ ــة كتعلـ ــات معينـ ــتيفاء متطلبـ ــروطة باسـ ــون مشـ تكـ

تالي، فإن هذه المساعدات ُتعتبر أحد وسائل الضغط واالبتزاز للوصول إلى النتيجة وبال  52بالتعليمو
 المرجوة المتمثلة بأسرلة التعليم في مدينة القدس.

ــلطات  ــل سـ ــدس تعمـ ــة القـ ــي مدينـ ــي فـ ــاع التعليمـ ــه القطـ ــاني منـ ــذي ُيعـ ــاوي الـ ــع المأسـ ــل الوضـ بمقابـ
ة لإلسـرائيليين وتقـدم لهـا التسـهيالت يـاالحتالل فـي مدينـة القـدس علـى إنشـاء مـدارس ومراكـز تعليم

والــدعم المــادي الــالزم لجــذب الطلبــة إليهــا، وتــوفير أفضــل مســتويات المرافــق التعليميــة مــن مبــاني 
الوضـع القـائم  وصفوف، ومختبرات ومكتبات وساحات ومالعب ومظالت، علـى العكـس تمامـًا مـن

ســـلطات االحـــتالل بـــذلك فـــإن و  53.فـــي حالـــة المـــدارس المخصصـــة للفلســـطينيين فـــي مدينـــة القـــدس
بانتهــاج سياســة التمييــز العنصــري ضــد  الفلســطينيين فيمــا يتعلــق بواقــع التعلــيم فــي  اإلســرائيلي تقــوم
ممــــا ُيشـــكل انتهاكــــًا واضــــحًا ألحكـــام اتفاقيــــة القضــــاء علـــى جميــــع أشــــكل التمييــــز مدينـــة القــــدسو 

اله، وخاصـة فيمـا يتعلـق العنصري، والتي تضمنت النص على حظر التمييـز العنصـري بكافـة أشـك
 54بالحق  في التعليم.

المسيرة التعليميـة فـي عرقلة بالمتمثلة  ،السياسات التي تستخدمها سلطات االحتالل بالمحصلة، فإنَّ 
ــاهج  ــدريس المنــ ــل تــ ــهيالت مقابــ ــا تســ ــطينية لمنحهــ ــدارس الفلســ ــزاز المــ ــة ابتــ ــدس ومحاولــ ــة القــ مدينــ

 
 . 7، 2018تقرير المتابعة والتقييم للعام    تعليم في مدينة القدس، دائرة االوقاف العامة، مديرية التربية وال 51
 . 32زهد، تأثير السياسة التعليمية،   52
 (. 2021/ 6/ 5، )تم الدخول إلى الموقع بتاريخ  https://cutt.us/hxp81مشاكل التعليم في مدينة القدس،   53
ولي ة للقض  54 (: "إيفــاء لاللتزامــات األساســية المقــررة فــي 3/ه/ 5، المــادة ) 1969مييــز العنصــري، لســنة اء على جميــع أشــكال التاالتفاقية الد 

مــن هــذه االتفاقيــة، تتعهــد الــدول األطــراف بحظــر التمييــز العنصــري والقضــاء عليــه بكافــة أشــكاله، وبضــمان حــق  كــل إنســان، دون  2المــادة 
وق لقومي أو االثنــي، فــي اتمييز بسبب العرق أو اللون أو األصل ا لمســاواة أمــام القــانون، ال ســيما بصــدد التمتــع بــالحق وق التاليــة: )هـــ( الحقــ 

 ". الحق في التعليم والتدريب  "5االقتصادية واالجتماعية والثقافي ة، وال سيما الحق وق التالية: 

https://cutt.us/hxp81
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دون إيجـــاد بيئــة تعليميـــة  ليحــو ق عليهــا إلـــى حــد اإلســرائيليةو وبخــالف ذلـــك اإلمعــان فــي التضـــيي
( 50سـيما المـادة ) اإلنساني والمناسبة على مختل  المقاييس، يتعارض مع أحكام القانون الدولي 

ــئات  ــغيل المنشــ ــن تشــ ــتالل بحســ ــة االحــ ــزام دولــ ــى التــ ــنص علــ ــي تــ ــة التــ ــة جنيــــف الرابعــ ــن اتفاقيــ مــ
ســـات تتعـــارض مـــع أحكـــام القـــانون الـــدولي هـــذه الممار  وكـــذلك فـــإنَّ  55األطفـــال. ملتعلـــيالمخصصـــة 

 عليم، وأنَّ ت( التـــي تـــنص علـــى حـــق كـــل شـــخص بـــال26ما أحكـــام المـــادة )يســـ واللحقـــوق اإلنســـان، 
  56لآلباء حق اختيار نوع التعليم الذي ُيعطى ألبنائهم.

 : الته ير القسري رابعاً 

لســطينية المحتلــة وفــق عملــت إســرائيل منــذ احــتالل األراضــي الفلســطينية، علــى تهويــد األراضــي الف
تنفيــذ المشــاريع المعــدة مســبقًا والمتمثلــة باالســتيالء علــى  اســتراتيجية سياســية ممنهجــة، بشــكل يكفــل

األراضي ومصادرتها، وتشييد المستوطنات ونقل المستوطنين اليهود إليها وتوطينهم فيها. إذ تعتبر 
ــتراتيجية التـــي تتبعهـــاو مســـألة تهويـــد القـــدس، مـــن األول ســـلطات االحـــتالل، فالتهويـــد هـــو  يـــات االسـ

إسـالمي، فـي  –الشر  األكثـر حسـمًا فـي معركـة تهـدف إلـى اإللغـاء الكلـي لمجتمـع مقدسـي عربـي 
اســتخدام كافــة اإلمكانيــات المتاحــة مدينــة القــدس، وفــي ســبيل تحقيــق ذلــك تقــوم ســلطات االحــتالل ب

ًا وثقافيـــًا، ومـــن أخطـــر الوســـائل فـــي ســـبيل تغييـــر معـــالم مدينـــة القـــدس جغرافيـــًا وتاريخيـــًا وديمغرافيـــ
الُمستخدمة ما ُيعـرف ب"التهجيـر القسـري" للفلسـطينيين فـي مدينـة القـدس، حيـث تسـتخدم "إسـرائيل" 

 ها:العديد من اآلليات لتحقيق هذه الغاية، ومن أهم

 المشاريع االستيطانية الكبرى ذات الطابع االقتصادي: .1

مؤسســــاتها المختلفــــة وضــــمن خطــــة اســــتراتيجية تعمــــل ســــلطات االحــــتالل اإلســــرائيلي بأجهزتهــــا و 
ممنهجــة علــى اســتحداث أفكــار وخطــط اســتعمارية متعــددة لتهجيــر الفلســطينيين مــن مدينــة القــدس، 
حيــث اتجهــت مــؤخرًا إلــى تبنــي نهــج المخططــات االســتعمارية الكبــرى، فــي محاولــة لتهويــد مدينــة 

 ات:القدس وإفراغها من سكانها األصليين، ومن أخطر هذه المخطط

 
 . 1949( من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 50انظر المادة )  55
 لحقوق اإلنسان.    ( من اإلعالن العالمي62انظر، المادة )  56
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 مخطط مركز المدينة: .أ

منــذ احــتالل مدينــة القــدس، وفــرض االحــتالل اإلســرائيلي ســيادته عليهــا، وإخضــاع الشــطر الشــرقي 
القـدسو لـم تقـم فـي  االحـتالل من المدينة إلدارة شـؤون األحيـاء والقـرى والمـدن التابعـة لسـلطة بلديـة

ــة  ــتالل بلديـ ــةاالحـ ــرقي المدينـ ــز شـ ــيط مركـ ــية" بتخطـ ــارات سياسـ ــاة "العتبـ ــع الحيـ ــر منبـ ــذي ُيعتبـ ، والـ
ــا، وبتـــاريخ  ــد امتنـــاع طويـــل  23/10/2020االقتصـــادية المؤسســـاتية للمدينـــة بمختلـــ  أحيائهـ وبعـ

قامــــــت اللجنــــــة اللوائيــــــة لتنظــــــيم لــــــواء القــــــدس التابعــــــة لبلديــــــة االحــــــتالل بإيــــــداع المخطــــــط رقــــــم: 
تـــراض، وتـــم فـــتب (، وأطلقـــت عليـــه اســـم "مركـــز المدينـــة"، وقامـــت بتعليقـــه لالع0465229-101)

يومـــًا حســـب القــــوانين الســـائدة علـــى مثـــل هـــذا النـــوع مــــن  60أبـــواب االعتـــراض للمـــواطنين لمـــدة 
حيـث سـتكون المـدة المتاحـة للمـواطنين ممارسـة   23/12/2020أي حتى مـدة أقصـاها    -المشاريع

 حقهم في تقديم االعتراض على المخطط. 

بالقدس وبالتحديد منطقـة بـاب السـاهرة، وواد دونمًا   689ويسري هذا المخطط على رقعة مساحتها  
الجــوز، حيــث يمتــد مــن شــارع الســلطان ســليمان جنوبــًا لغايــة شــارع عثمــان بــن عفــان شــمااًل، ومــن 

(. وقـد 1شارع وادي الجوز شرقًا لغاية الشارع الفاصل بين شرقي وغربي مدينـة القـدس )شـارع رقـم 
دف منــه "تطــوير وتنظــيم التخطــيط وحقــوق حــددت بلديــة االحــتالل التــي تقــدمت بــالمخطط أن الهــ

 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 
ة لتفريـغ مدينـة القـدس الفلسطينية، والحد  من التكاثر الديمغرافي الفلسطيني في القدسو فـي محاولـ

مــن ســكانها الفلســطينيين، وهــو جــزء مــن مخطــط أكبــر تســعى إليــه حكومــة االحــتالل اإلســرائيلي 
للسيطرة على مدينة القدس بشكل كامل، من خالل فرض طوق كامل من المخططات االسرائيلية 

 57الرامية إلى ربط شرقي المدينة بغربيها.

 
وســـام محمـــد، الحداثـــة اإلســـرائيلية العمرانيـــة... مســـار تهويـــدي تتبعـــه بلديـــة االحـــتالل فـــي القـــدس المحتلـــة لتهويـــد المدينـــة، موقـــع مدينـــة  57

      (. 2021/ 6/ 5تاريخ  )تم الدخول إلى الموقع ب، https://cutt.ly/LmhVXm9القدس،  

https://cutt.ly/LmhVXm9
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اردة بالمشــروع ُيالحــّ تضــم نه للعديــد مــن الجوانــب مــن خــالل االطــالع علــى بعــض التفاصــيل الــو 
الســـلبية والتـــي ُيمكـــن اســـتخدامها كوســـائل للتهجيـــر القســـري، مـــن خـــالل تفريـــغ مدينـــة القـــدس مـــن 

 سكانها، ومن أهمها ما يلي: 

الئحــة التعليمــات التفصــيلية تحتــوي علــى كثيــر مــن القيــود المتشــددة والمبــالغ فيهــا للتعامــل مــع  −
 بحجة الحفاظ على المعالم المعمارية والتاريخية للمباني القائمة. األبنية القائمة 

احتواء الئحة التعليمات التفصيلية على نصوص صريحة تمنع البناء للمباني التي تم تحديدها  −
ــاك  ــالم. فهنـ ــى المعـ ــز للحفـــاظ علـ ــداخل حيـ ــاني بـ ــة وتاريخيـــة أو مبـ ــالم معماريـ ــاني ذات معـ كمبـ

إصـــدار رخـــص بنـــاء لهـــا مـــن خـــالل هـــذا المخطـــط  نصــوص صـــريحة تمنـــع تلـــك المبـــاني مـــن
وتفـرض بصــورة صـريحة وجــوب تقـديم مخططــات تفصـيلية للمبنــى أو للحيـز، وغالبــًا مـا تكــون 
ضمن صالحية اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء بتدخل لجنة إضافية تسمى لجنـة الحفـاظ علـى 

 58المعالم العمرانية.

مضاعفة تكاليف بنائها بسبب القيود المفروضة مضاعفة تكاليف ترخيص المباني الُمرخصة و  −
عليهـا بحجــة الحفـاظ علــى المعـالمو ســيما وأن هنـاك نصــوص صـريحة تعتبــر أن كـل مبنــى تــم 

، ُيعتبــر مبنــى يخضــع لمعــايير الحفــاظ علــى المعــالم، وبالتــاليو ممــا 1967بنــاؤه حتــى العــام 
ة اللوائيــة للتخطــيط يســتوجب تقــديم مخطــط تفصــيلي غالبــًا مــا ســيكون ضــمن صــالحية اللجنــ

 والبناء بإضافة لجنة حفاظ المعالم.

وحــدة  76هنــاك نصــوص صــريحة ضــمن وثــائق المشــروع تؤكــد أنــه لــن يــتم إضــافة أكثــر مــن  −
ســكنية جديــدة فعليــًا لســنوات طويلــة جــدًا، فــي مختلــ  مســاحة هــذا المخطــط، وذلــك فــي حــال 

المســـموح بهـــا ال تزيـــد عـــن  ســـمحت معـــايير المخطـــط ترخيصـــها وبنائهـــا، كمـــا أن نســـبة البنـــاء
  خمس طوابق في العقار بأفضل الحاالت.

 
ــزراح )  58 ــاعر مـ ــيلي مـ ــط تفصـ ــوان: مخطـ ــر بعنـ ــر، تقريـ ــاث ناصـ ــة 101-0465229غيـ ــة النرويجيـ ــى المؤسسـ ــدم إلـ ــرقية، ُمقـ ــدس الشـ ( القـ

 . NRC  ،2لالجئين،  
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هنـاك تناقضــات كثيـرة بــين وثــائق المشـروع األساســية )مخطــط، تعليمـات تفصــيلية، وملحقــات(  −
 59األمر الذي سُيصع ِّب أو سيحول دون إصدار رخص بناء داخل حيز المخطط.

خطـــط مقارنـــة لمخطـــط مركـــز هنــاك تمييـــز واضـــب فـــي حقــوق البنـــاء الممنوحـــة ضـــمن هــذا الم −
اضعاف مساحات البناء الممنوحـة  6غربي المدينة فحقوق البناء في غربي المدينة تصل الى 

فــي شــرقيها. عــدا عــن التســهيالت المعطــاة للســكان "اإلســرائيليين" فــي التعامــل مــع البنــاء القــائم 
القديمـة وإقامـة مبـاني ودعم البلدية لهم لتنفيذ أعمال التحديث العمراني من خـالل هـدم المبـاني 

 60جديدة.

تقتضي أنظمة المخطط القيام بمصادرة كافة األراضي الواقعة تحت تصـنيف مؤسسـات وأبنيـة  −
  61لألغراض العامة وتسجيل ملكيتها لصالب بلدية االحتالل.

ــاريخ  ــدم بتـ ــد تقـ ــان قـ ــين كـ ــي لالجئـ ــس النرويجـ ذكر ان المجلـ ــُ ــياق، يـ ــي ذات السـ  17/1/2021وفـ
كمــة المركزيــة للطعــن بــالمخطط ومــا تضــمنه مــن عيــوب وخاصــة عمليــة نشــر بالتمــاس لــدى المح

الترجمــة لهــذا المخطــطو وعلــى إثــر هــذا االلتمــاس تــم تجميــد المخطــط ومــا  ت غابــحيــث المخطــط 
المحكمـة المركزيـة قامـت بتـاريخ  أن   يترتب عليه من مدد وإجراءات تخـص عمليـة االعتـراض، إال

ــرار بشـــطب االل13/6/2021 ــدار قـ ــر ، بإصـ ــة، والغـــت أمـ ــز المدينـ ــاص بمخطـــط مركـ ــاس الخـ تمـ
التجميد وطلبت من اللجنة المركزيـة تحديـد موعـد جديـد لالعتراضـات، وعلـى إثـر هـذا القـرار كـان 

بـــــــــأن بـــــــــاب االعتـــــــــراض مفتـــــــــوح حتـــــــــى تـــــــــاريخ  17/6/2021رد اللجنـــــــــة المركزيـــــــــة بتـــــــــاريخ 
29/7/2021.62   

 مخطط وادي السليكون: .ب

أخــذت األمــور تتطــور  2020أيــار مــن العــام  11 بتــاريخائيــة الصــادر تزامنــًا مــع قــرار اللجنــة اللو 
بشــكل يثيـــر الجـــدل حـــول موضــوع إعـــادة تخطـــيط حـــي وادي الجــوز، حيـــث قـــادت بلديـــة االحـــتالل 

 
، NRCئــين، محمد القيمري، دراسة حول: "المشروع التنظيمــي للمركــز التجــاري فــي القــدس الشــرقية، ُمقــدم إلــى المؤسســة النرويجيــة لالج  59

5،8 .   
 د، الحداثة اإلسرائيلية العمرانية، )مرجع إلكتروني سابق(. محم 60
 . 3القدس الشرقية،   –تجمع المؤسسات الحقوقية المقدسية، ورقة حقائق حول مخطط مركز المدينة   61
 برنامج الدعم القانوني، المجلس النرويجي لالجئين.     –مقابلة مع زهرة هديب، مستشارة قانونية   62
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ورئيســها )موشـــيه ليـــون( بحملـــة إعالميـــة غيـــر مســبوقة للتـــرويج بمـــا ُيســـمى مشـــروع "مخطـــط وادي 
ها التناقضات خلطـًا وتـداخاًل بمشـروع "مخطـط مركـز السيليكون" في حي وادي الجوز، تعالت خالل

 مامًا عن مشروع وادي السيليكون. شرقي مدينة القدس" والذي هو في الواقع مشروع آخر منفصل ت

ُيشــار إلــى أن حــدود مشــروع "وادي الســيليكون" حســبما تضــمنته التقــارير اإلعالميــة المصــورة التــي 
الم العبريــة، وعبـــر صـــفحة رئــيس البلديـــة، تنحصـــر روجــت لهـــا بلديــة االحـــتالل عبـــر وســائل اإلعـــ

ضــمن حيــز يقــع علــى المســاحة الواقعــة ضــمن غربــي شــارع وادي الجــوز الرئيســي، حيــث المبــاني 
م شــمااًل مــن ملتقــى مثلــث تقــاطع طــرق شــارع 80والمنشــآت الصــناعية والكراجــات تبــدأ علــى بعــد 

إلــى حــدود مبنــى وزارة الداخليــة نحــو  المقدســي وشــارع وادي الجــوز وشــارع خالــد بــن الوليــد امتــداداً 
 م أو يزيد نحو الغرب من شارع وادي الجوز.150ب  عرضهابمسافة يقدر  الشمال، توسعاً 

عامـة علـى اإلطـالق هـذا المشـروع ُيعـد مـن أكبـر االسـتثمارات الوبحسب ادعاء بلدية االحتالل فإن 
 50,000ت الهايتــك، ومتـر مربــع لشـركا 200,000القـدس، إذ ســيتم تخصـيص فـي شـرقي مدينــة 

الغايـة مـن هـذا المشـروع  أخرى للمساحات التجاريـة عنـد اكتمالـه، وتـد عي بـان  50,000للفنادق، و
 هــي تطــوير الهايتيــك والصــناعات األخــرى التــي ستســمب للفلســطينيين فــي مدينــة القــدس بالحصــول

الفلسـطينيون فـي وفـي المقابـل يـرى  63على فرص عمل، وستزيد من اندماج النساء بالقوى العاملـة،
  64مدينة القدس أن هذا المخطط مشروع يهدف إلى تغيير الميزان الديموغرافي في المدينة.

وُيذكر أن مشروع وادي السيليكون ما زال في مراحله األولية طور اإلعداد، وأن وثائقه ومخططاتـه 
اقشــته علــى غيــر جــاهزة بعــد لالطــالع عليهــا علــى المســتوى الخــارجي حيــث لــم ينتهــوا بعــد مــن من

المستوى الداخلي لدائرة تخطيط المدينة وال داخليًا على مستوى اللجنة المحلية للتخطيط والبناء ولـم 
ولكن على الرغم من ذلك قامت بلديـة االحـتالل  65يتم اتخاذ أي قرار رسمي بشأنه محليًا أو لوائيًا.

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

 
ــرمان آرون  63 ــليكون فـــي القـــدس الشـــرقية  طخطـــ  ، بوكسـ ــون  –لمشـــروع وادي سـ ــل سيســـتفيد منـــه الســـكان المحليـ موقـــع وقـــت اســـرائيل،  هـ

https://cutt.ly/Hmse9Vg ،  (. 2021/ 6/ 5)تم الدخول إلى الموقع بتاريخ   

ول )تــم الــدخ، https://cutt.ly/WmsrqlMوادي السيليكون.. خطة استيطانية "ضخمة" في القــدس، موقــع ســكاي نيــوز، فراس لطفي،   64
   (. 2021/ 6/ 5إلى الموقع بتاريخ  

 بوكسرمان، خطط لمشروع، مرجع إلكتروني سابق.   65

https://ar.timesofisrael.com/writers/%d8%a2%d8%b1%d9%88%d9%86-%d8%a8%d9%88%d9%83%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86/
https://cutt.ly/Hmse9Vg
https://cutt.ly/WmsrqlM
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، رغم أن 2020سيارات، إلزالة محالهم، وقد تم إمهالهم من أجل اإلخالء الكامل حتى نهاية العام 
 66.أهالي المنطقة بلدية االحتالل تد عي بأن تنفيذ مخطط وادي السيليكون مشروع بموافقة

هويـد مدينـة القـدس وبإمعان النظر بهذا المخطـط، يتضـب جليـًا بـأن الغايـة غيـر المعلنـة منـه، هـي ت
وإفراغها من سكانها الفلسطينيين وقلب الميزان الديمغرافي فيها، من خالل سياسـة التهجيـر القسـري 

 200وإغــالق فبحســب المخطــط مــن المقــرر هــدم  67التــي تنتهجهــا ســلطات االحــتالل اإلســرائيليو
فنــادق ومراكــز  مصــلحة تجاريــة مملوكــة للفلســطينيين فــي منطقــة وادي الجــوز لُتقــام علــى انقاضــها
ل المشـروع أي تشغيل صناعية في مجال الهاي تك ومراكز تجارية ضخمة، ومن ناحية أخرى ُيغفِّ 

خطــط لبنــاء وحــدات ســكنية جديــدة أو إضــفاء الطــابع القــانوني علــى وحــدات قائمــةو وهــو مــا يعنــي 
افة إلـى االستيالء على ما تبقى من أراضـي القـدس وتـدمير المحتـوى الحضـاري والثقـافي فيهـا، إضـ

محاصــرة البلــدة القديمــة مــن خــالل ربــط هــذا المشــروع بمنطقــة الجامعــة العبريــة مــن جهــة وبمنطقــة 
 68االستيالء عليها حاليًا( من جهة أخرى. تستمر محاوالت  الشيخ جراح )التي

بلديــة االحــتالل فــي ســلطات االحــتالل اإلســرائيلي بمؤسســاته المختلفــة وبــاألخص  بشــكل عــام، فــإن  
س، تســـتخدم المخططـــات والمشـــاريع الكبـــرى ذات الطـــابع االقتصـــادي إلحكـــام قبضـــتها مدينـــة القـــد 
ــاثر  تنظيميـــاً  ــد مـــن تكـ ــالي الحـ ــاء وبالتـ ــد إمكانيـــات البنـ ــة القـــدس عبـــر تقييـ ــارات فـــي مدينـ علـــى العقـ

ًا، التــي مــن الممكــن أن ُتحــدث تــأثيرًا معينــا علــى يالفلســطينيين فــي بعــض المنــاطق الحساســة سياســ
كمـــا أن ذلـــك يـــؤدي إلـــى وجـــود نشـــا  اقتصـــادي  69يـــة للوضـــع السياســـي فـــي القـــدس.رؤيـــتهم النهائ

ــتثمار باألنشــــطة  ــب لالســ ــرائيليين وأجانــ ــتثمرين إســ ــدف إلــــى جــــذب مســ ــدس يهــ ــتيطاني فــــي القــ اســ
 االستيطانية في األراضي المحتلة، وسرقة ثرواتها وتثبيت دعائم االستعمار.

 
ــد الــــــــــرؤوف االرنــــــــــاؤو ، الهــــــــــدم يتهــــــــــدد عشــــــــــرات المحــــــــــال والــــــــــورش الفلســــــــــطينية بالقــــــــــدس الشــــــــــرقية،  66 ، لوكالــــــــــة االناضــــــــــو عبــــــــ

https://cutt.ly/pmsrurH ،(. 0212/ 6/ 15الموقع بتاريخ    )تم الدخول إلى       
 فراس لطفي، وادي السيليكون، )مرجع إلكتروني سابق(.   67
 بوكسرمان، خطط لمشروع، )مرجع إلكتروني سابق(.  68
ــدي،  69 ــيل الجنــــــــ ــة بالقــــــــــدس، أســــــــ ــة عربيــــــــ ــي شــــــــــوارع حيويــــــــ ــدة فــــــــ ــرائيلية جديــــــــ ــاريع تنظيميــــــــــة إســــــــ ــبلهم.. مشــــــــ ــق التجــــــــــار وتكــــــــ ُتقلــــــــ

t.ly/DmsrfGIhttps://cut ،  (. 2021/ 6/ 15)تم الدخول إلى الموقع بتاريخ 

https://cutt.ly/pmsrurH
https://cutt.ly/DmsrfGI
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المخططات االستيطانية فـي مدينـة القـدس، فـإن  وفي إطار معالجة التكييف القانوني لمسألة فرض 
هــذه الممارســات ُتشــكل انتهاكــًا ألحكــام القــانون الــدولي اإلنســاني، ذلــك أن قيــام حكومــة االحــتالل 
اإلســرائيلي بالتعــاون مــع كافــة المؤسســات التــي تتموضــع تحتهــا مــن حيــث الســلك التخطيطــي تبعــًا 

لمخططــات االســتيطانية الراميــة إلــى تهجيــر مدينــة بــإقرار ا 1965،70لقــانون التنظــيم والبنــاء لعــام 
( مـن اتفاقيـة الهـاي والتـي تــنص 43القـدس مـن سـكانها الفلسـطينيين، يتعـارض مـع أحكـام المـادة )

على وجوب قيام سلطات االحتالل بضمان احترام القوانين السارية بالبالد إال في حاالت الضـرورة 
حتالل بسن قوانين على غرار قـانون التنظـيم والبنـاء ذلك أن قيام سلطات اال والتي تحول دون ذلك

، والقيام بوضع مخططات من شـأنها تغييـر معـالم مدينـة القـدس وإفراغهـا مـن سـكانها، 1965لعام  
 ال ُيمكن تبريره بأي ضرورات مشروعة.

ومــن جهــة أخــرى، فــإن وضـــع وتنفيــذ هــذه المشــاريع والمخططـــات االســتيطانية الراميــة إلــى تهويـــد 
نهاو يـؤدي إلـى نتيجـة مفادهـا ممارسـة سـلطات االحـتالل اإلسـرائيلي القدس وإفراغهـا مـن سـكامدينة  

لعمليـــات التهجيـــر القســـري بحـــق الفلســـطينيين فـــي مدينـــة القـــدس مـــن خـــالل مـــا يترتـــب علـــى هـــذه 
نها الحيلولة دون إمكانية استمرار الفلسطينيين من العيإل فـي مدينـة أالمخططات من تبعات من ش

مـن اتفاقيـة جنيـف  71(49هم على مغادرتهاو األمر الـذي يتعـارض مـع أحكـام المـادة )القدس، وحمل
والتــي عالجــت مســألة التهجيــر القســري، وحظــرت بشــكل واضــب النقــل الجبــري الجمــاعي أو الرابعــة 

ــى  ــة إلـ ــي المحتلـ ــن األراضـ ــين مـ ــخاص المحميـ ــل األشـ ــذلك ترحيـ ــين، وكـ الفـــردي لألشـــخاص المحميـ
 غير محتلة أيا كانت دواعيه.لى أراضي أي دولة أخرى محتلة، أو أراضي دولة االحتالل أو إ

 
وهــي التــي تقــ  علــى هــرم مؤسســات التنظــيم والبنــاء، وهــي التــي ُتصــادق علــى  يعتبر هذا القانون الحكومة الُمخطــط األعلــى فــي الدولــة،   70

 :التخطيطــي الســلم حيــث مــن إســرائيل حكومــة تحــت لتــي تتموضــعا كــل المخططــات القطريــة فــي الــبالد، وتضــم مؤسســات التنظــيم والبنــاء
بــين الســلطة المركزيــة  قــيس ناصــر، التخطــيط والبنــاء فــي إســرائيل،  .البنــى القوميــة، اللجنــة اللوائيــة والبنــاء، لجنــة للتنظــيم القطــري  المجلــس

    (. 2021/ 6/ 51لموقع بتاريخ  )تم الدخول إلى ا، R8https://cutt.ly/smsrcواالقلية العربية.  
اعتمــدت وعرضــت  1949آب/أغســطس  12اتفاقيــة جنيــف الرابعــة بشــأن حمايــة األشــخاص المــدنيين فــي وقــت الحــرب، المؤرخــة فــي  71

ي جنيــف خــالل الفتــرة للتوقيع والتصديق واالنضمام من قبل المــؤتمر الدبلوماســي لوضــع اتفاقيــات دوليــة لحمايــة ضــحايا الحــروب المعقــود فــ 
 . 1950تشرين األول/أكتوبر   21، تاريخ بدء النفاذ:  1949آب/أغسطس   12نيسان/أبريل إلي   21 من

(: "يحظر النقل الجبــري الجمــاعي أو الفــردي لألشــخاص المحميــين أو نفــيهم مــن األراضــي المحتلــة إلــى أراضــي دولــة االحــتالل 49المــادة ) 
كانــت دواعيــه. ومــع ذلــك، يجــوز لدولــة االحــتالل أن تقــوم بــإخالء كلــي أو جزئــي  لة أو غير محتلــة، أيــاً أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محت

 لمنطقة محتلة معينة، إذا اقتضى ذلك أمن السكان أو ألسباب عسكرية قهرية...". 

https://cutt.ly/smsrcR8
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المحصلة النهائية تتمثل بتطبيق هذه المشاريع االستيطانية الغاية من   وسيما وأنومن جهة أخرى،  
، واألخــرى التهجيــر فــي مدينــة القــدس"اإلســرائيلي" إلــى تعزيــز مســألتين، األولــى: تعزيــز االســتيطان 

حـرب تبعـًا ألحكـام نظـام رومـًا والسـما المـادة  طينيينو فـإن ذلـك ُيشـكل جريمـةالقسري لسكانها الفلس
( والتي تعتبر قيام دولة االحتالل بنقل أجـزاء مـن سـكانها المـدنيين إلـى األراضـي التـي 8ب//8/2)

تحتلهــا ُيشــكل جريمــة حــرب باعتبــار أن هــذه الممارســات ُتشــكل أحــد االنتهاكــات الخطيــرة للقــوانين 
ي فإن الارية على المنازعات الدولية المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي، وبالتواألعراف الس

ممارســة سياســة االســتيطان مــن خــالل تطبيــق المشــاريع االســتيطانية الكبــرى ُيشــكل جريمــة حــرب 
بموجــب أحكــام القــانون الجنــائي الــدوليو مــا يعنــي إمكانيــة محاســبة ســلطات االحــتالل اإلســرائيلي 

 72المحكمة الجنائية الدولية.لجريمة أمام على هذه ا

ومن ناحية أخرى، وحيـث أن مـن أهـم التبعـات المترتبـة علـى تطبيـق المشـاريع االسـتيطانية الكبـرى 
جريمة حرب تبعًا أيضًا  يق هذه المشاريع ُيشكلبالقدسو فإن تط  مدينةهي تهجير الفلسطينيين من 

بإبعـاد أو نقـل جـزء  االحـتالل التي تعتبر قيـام دولـة( و 8/ب/8/2ألحكام نظام رومًا والسما المادة )
ُيشــكل جريمــة حـرب باعتبــار أن هــذه  ارجهـا،خ مـن ســكان االرض المحتلــة داخـل هــذه األراضــي أو

الممارســـات ُتشـــكل أحـــد االنتهاكـــات الخطيـــرة للقـــوانين واألعـــراف الســـارية علـــى المنازعـــات الدوليـــة 
من خـالل  اإلبعاد القسري ي فإن ممارسة سياسة الوبالت  المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي،

الرامية بالمحصلة النهائية إلى إفراغ مدينـة القـدس مـن سـكانها   تطبيق المشاريع االستيطانية الكبرى 
ُيشكل جريمة حرب بموجب أحكام القانون الجنائي الدوليو ما يعني إمكانيـة محاسـبة   الفلسطينيين،

       73على هذه الجريمة أمام المحكمة الجنائية الدولية.سلطات االحتالل اإلسرائيلي 

 
ئم ختصــاص فيمــا يتعلــق بجــرا. يكــون للمحكمــة ا1(: "8/ب/ 2/ 8، المــادة ) 1998نظــام رومــا االساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لعــام  72

. لغــرض هــذا 2 .الحــرب، والســيما عنــدما ترتكــب فــي إطــار خطــة أو سياســة عامــة أو فــي إطــار عمليــة ارتكــاب واســعة النطــاق لهــذه الجــرائم
ســلحة فــي ( االنتهاكــات الخطيــرة األخــرى للقــوانين واألعــراف الســارية علــى المنازعــات الدوليــة المب النظــام األساســي تعنــي "جــرائم الحــرب": 

ــة االحــتالل علــى نحــو مباشــر أو غيــر مباشــر، بنقــل أجــزاء مــن 8للقــانون الــدولي، أي فعــل مــن األفعــال التاليــة:  النطــاق الثابــت . قيــام دول
 .سكانها المدنيين إلى األرض التي تحتلها، أو أبعاد أو نقل كل سكان األرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه األرض أو خارجها"

 (. 8/ /ب2/ 8السابق، المادة ) المصدر   73
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 . سياسة سحب الهويات:2

بعــد قيــام ســلطات االحــتالل اإلســرائيلي بضــم مدينــة القــدس كمــا أســلفنا ســابقًا، عملــت علــى إفــراغ 
المدينــة مــن مواطنيهــا الفلســطينيين مــن خــالل انتهــاج سياســة اإلبعــاد عــن المدينــة وعمليــات ســحب 

غـــاء حـــق  المواطنـــة أو اإلقامـــة الدائمـــة، وبالتـــالي مغـــادرة مدينـــة القـــدس. ويشـــكل تجريـــد الهويـــات وإل
ــرائيلية فـــي القـــدس، التـــي توضـــع وفـــق االعتبـــار السياســـي القائـــل  اإلقامـــة جـــزءًا مـــن السياســـة اإلسـ
" فــي القــدس، أي الحفــاظ علــى أغلبيــة يهوديــة فــي المدينــة بواقــع  بالحفــاظ علــى "التــوازن الــديمغرافي 

%. ولهــذا الغــرض، ُتبــذل الجهــود مــن أجــل زيــادة عــدد اإلســرائيليين القــاطنين فــي المدينــة 70ة قرابــ
 74وتقليص عدد سكانها الفلسطينيين.

أبقــت الحكومـــة اإلســرائيلية علـــى الجــوازات األردنيـــة التـــي حملهــا الســـكان المقدســي ون، وقـــررت بعـــد 
ى اإلقامـة بإسـرائيل، ممـا ولـ د وضـعًا إجراء إحصاء، منحهم الهوية اإلسرائيلية، التي هـي مؤشـر علـ

وفقـًا  قانونيًا غريبًا أصبب بموجبه سكان القدس مواطنين أردنيين ومقيمين بإسرائيل في الوقت نفسـه
  75.لإلدعاء اإلسرائيلي

ب الهويـــة الفلســـطينية عـــن القـــدس، معتبـــرة يـــوعليـــه فـــإن ســـلطات االحـــتالل اإلســـرائيلي حاولـــت تغي
نــب" يقيمــون إقامــة دائمــة فــي القــدس عاصــمة إســرائيل دون أن يكونــوا أصــحابها الفلســطينيين "أجا

وبالتالي لم تعتبرهم مواطنين مدنيين تحت االحتالل وال مـواطنين فـي إسـرائيل، وفـي  مواطنين فيها،
 كال الحاليتين كان الهدف هو جعل حق  البقاء للفلسطينيين في القدس حق  غير دائم.

ــتخدمها  ــات التـــي تسـ ــوص اآلليـ ــاد وبخصـ ــة وإبعـ ــق  اإلقامـ ــحب حـ ــرائيلي لسـ ــتالل اإلسـ ــلطات االحـ سـ
الفلســــطينيين مــــن القــــدس، فتعتبــــر ســــلطات االحــــتالل اإلســــرائيلي الفلســــطينيين بالقــــدس أصــــحاب 
تصــاريب لإلقامــة الدائمــة، صــدرت وفــق تعليمــات وأحكــام الــدخول إلــى إســرائيل، وقــد ُمنحــت مكانــة 

تون إلى إسرائيل بمحض إراداتهم ويرغبون بالعيإل فيها. "المقيم الدائم" للمواطنين األجانب الذين يأ
، يعيشــون فــي بيــوتهم أجانــب  وعليــه، فــإن  إســرائيل تتعامــل مــع فلســطينيي القــدس بكــونهم مهــاجرين

، ويــأتي هــذا بــالرغم مــن أن   ، ولــذا فــإن  بوســع إســرائيل أن تجــر دهم مــن هــذا الحــق  ة ولــيس بحــق  نــ  بمِّ
 

 (.     2021/ 6/ 14. )تم الدخول إلى الموقع بتاريخ  https://cutt.ly/jmsrZ7Nمركز بتسليم، تجريد حق  المواطنة في القدس الشرقية:   74
 .  83(،  1997نية،  ؤسسة الدراسات الفلسطيأسامة حلبي، الوضع القانوني لمدينة القدس ومواطنيها العرب، )بيروت: م 75

https://cutt.ly/jmsrZ7N
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لقدس وعاشوا حياتهم فيها وال يملكون بيتًا آخر أو مكانة قانونية الحديث يدور عن أناس ُولدوا في ا
أخرى في مكان آخر في العالم. وقد عملت وزارة الداخلية اإلسرائيلية في القدس على تطبيق قانون 

، على الفلسطينيين بالقدس، وعليه تعتبر حكومة االحتالل سكان 1952الدخول إلى إسرائيل لسنة 
وقــد صــادقت المحكمــة العليــا  76فيهــا وفقــًا ألحكــام قــانون الــدخول إلســرائيل. القــدس مقيمــين دائمــين

اإلســرائيلية علــى هــذا الموقــ  أيضــًا، مــن خــالل التأكيــد علــى أن الســكان الفلســطينيين فــي القــدس 
مقيمين دائمين حصلوا على إذن اإلقامة الدائمة في البالد، وذلك في إطار تفسـير القاضـي لقـانون 

وطبقًا لهذا القانون فإن المقيم  1988،77في قضية نظرت بالعام    1952ئيل لعام  الدخول إلى إسرا
 ( وهي:11الدائم يفقد إقامته عند انطباق أي حالة من الحاالت الواردة بالمادة )

البقـــاء خـــارج حـــدود إســـرائيل لمـــدة ســـبع ســـنوات علـــى األقـــل، وبحســـب التعـــديالت الجديـــدة لـــوزير   -
 ( سنوات.7سنوات بدل ) (3اجد خارج البالد لـ )الداخلية فقد خفضت مدة التو 

 الحصول على تصريب إقامة بدولة أخرى.  -

  78الحصول على جنسية دولة أخرى بطريق التجن س.  -

مركز الحياة" في قرار محكمة العدل العليا اإلسـرائيلية فـي "تم التأكيد على معيار   1988في عام    -
وبموجبـه  .وأحكامهـا مركز الحياة""صيل ماهية ، دون أن يتم توضيب وتف1988/282الدعوى رقم 

يحـق  لــوزير الداخليـة اإلســرائيلية سـحب بطاقــات الهويـة مــن كـل مقدســي أصـبب مركــز حياتـه خــارج 

 
 مركز بتسليم، تجريد حق  المواطنة في القدس الشرقية، )مرجع الكتروني سابق(.     76
ــافر إلـــى الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة لغـــرض  77 كـــان هـــذا القـــرار بخصـــوص قضـــية المـــواطن المقدســـي مبـــارك عـــوض، والـــذي كـــان قـــد سـ

قــد عــاد إلــى القــدس لتجديــد بطاقــة الهويــة، إال أن طلبــه قوبــل بــالرفض، فتقــدم و  .ركيــة فــي تلــك الفتــرةالدراســة، وحصــل علــى الجنســية األمي
ه فــي اإلقامــة الدائمــة فــي القــدس بســبب اكتســابه الجنســية األمريكيــة  .بالتماس للمحكمة إال أن المحكمة رفضت االلتماس معتبــرة انــه فقــد حقــ 

دس العربيــة اإلقامــة الدائمــة، وتــم التوضــيب بــأن الوضــع القــانوني لســكان نب الفلسطينيين في القفي هذا القرار تم توضيب المغزى القانوني لم
 .، وبناء على هذا القانون يعتبر سكان القدس مقيمين دائمين ال مواطنين1953القدس تم تنظيمه وفقا لقانون الدخول إلى إسرائيل لسنة  

 . 91سابق،    أسامة حلبي، الوضع القانوني لمدينة القدس، مرجع 78



38 

 

المدينة، حتى لو أقام خارج المدينة لفترة تقل عـن ثـالث سـنوات، وقـد تـم تطبيـق هـذا المعيـار علـى 
 1995.79نحو أوسع تم بعد العام 

، مــن 1995داخليــة اإلســرائيلية علــى تنفيــذ سياســة ســحب اإلقامــة واإلبعــاد منــذ عــام وتعمــل وزارة ال
 خالل القيام بالخطوات التالية: 

سلب حـق  اإلقامـة مـن سـكان القـدس الـذين أقـاموا خـارج حـدود المدينـة، ممـا أدى إلـى قيـام وزارة  .1
 هم. الداخلية بالطلب من آالف الفلسطينيين المقيمين في القدس، مغادرة منازل

الــوزارة بشــكل متكــرر مــن الفلســطينيين المقيمــين فــي القــدس أن يقــدموا إلــى موظفيهــا مــا  تطلــب  .2
 80يثبت أنهم ما زالوا يقيمون بالمدينة.

تعـدياًل  2018فـي آذار/ مـارس مـن العـام باإلضافة إلى ما سـبق، فقـد تبنـى الكنيسـت "اإلسـرائيلي" 
خلية اإلسرائيلي سحب إقامة الفلسـطينيين كعقوبـة على قانون الدخول إلى إسرائيل، يجيز لوزير الدا

 على خلفية "خرق الوالء" لدولة "إسرائيل".

( 45)محظــور بـنص المــادة مــنب "الـوالء" لدولــة االحـتالل  إلـى أنَّ  ذا الســياق، تجـدر اإلشــارةوفـي هـ
ء مــــن الســــكان التــــي تحظــــر صــــراحة علـــى قــــوة االحــــتالل طلـــب الــــوالو الهـــاي اتفاقيــــة مـــن قواعــــد 

بـــل علـــى العكـــس مـــن ذلـــك فـــإن القـــانون الـــدولي يكفـــل للشـــعب الخاضـــع  81وعين لالحـــتاللالخاضـــ
ــة بغـــرض بالحـــق لالحـــتالل  ــيره.المقاومـ ــديل  التحـــرر وتقريـــر مصـ ــذا التعـ ــتحداث هـ ــإن اسـ ــه، فـ وعليـ

ويوضــب الجــدول  وتطبيــق احكامــه علــى ارض الواقــع يتنــافى مــع أحكــام القــانون الــدولي اإلنســاني.
 1967ين ألغي لهم حـق  اإلقامـة الدائمـة مـن أبنـاء القـدس، بـاألعوام مـا بـين اآلتي عدد السكان الذ 

  82، من خالل البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية اإلسرائيلية:2020وحتى العام  

 
كز الحياة يعني إثبات موقع أو مكان سكن في القدسو وذلك عن طريق عدد من اإلجراءات مثل تقــديم قســيمة عمــل أو فــواتير إثبات مر   79

الهات  أو الكهرباء أو الماء، أو استالم مخصصــات التــأمين الــوطني  ووثــائق الضــريبة، أو عــن طريــق تقــديم شــهادة خطيــة مــن محــام يثبــت 
 .إل هناكبأنه يعي

 . 39محمود أبو غدير، الطرد الهادئ مستمر،  محمد صالب و  80
 (: "يحظر إرغام سكان األراضي المحتلة على تقديم الوالء للقوة المعادية". 45المادة )  ، 1907اتفاقية الهاي، لسنة   81
 (. 2021/ 6/ 18، )تم الدخول إلى الموقع بتاريخ  Yttps://cutt.ly/3mstpphمعطيات حول تجريد حق  المواطنة في شرقي القدس،   82
 

https://cutt.ly/3mstppY
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عدددددد السددددكان الددددذين  السنة
 اإلقامةألغي لهم حّق 

2020 18 

2019 40 

2018 13 

2017 35 

2016 95 

2015 84 

2014 107 

2013 106 

2012 116 

2011 101 

2010 191 
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2009 725 

2008 4577 

2007 289 

2006 1363 

2005 222 

2004 16 

2003 272 

 المعطيات غير متوفرة 2002

2001 15 

2000 207 

1999 411 

1998 788 

1997 1067 
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1996 739 

1995 91 

1994 45 

1993 32 

1992 41 

1991 20 

1990 36 

1989 32 

1988 2 

1987 23 

1986 84 

1985 99 

1984 161 
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1983 616 

1982 74 

1981 51 

1980 158 

1979 91 

1978 36 

1977 35 

1976 42 

1975 54 

1974 45 

1973 77 

1972 93 

1971 126 
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م، أي 1995سابق ازدياد عمليات الطرد وإلغاء حق  المواطنة بعد عـام ُيالحّ من خالل الجدول ال
ة الفلســطينية، األمــر الــذي يــدفعنا إلــى محاولــة إيجــاد تفســير لهــذه العالقــة،  بعــد قيــام الســلطة الوطنيــ 
وعليــه، ُيمكـــن القــول: إنَّ إســـرائيل وبعــد قيـــام الســـلطة الفلســطينية، كر ســـت محاوالتهــا لتفريـــغ مدينـــة 

كانها األصليين من خالل ممارسة ما ُيسمى باإلبعاد الداخلي، أي سحب حق  اإلقامة القدس من س
وبالتــالي مغــادرة القــدس إلــى األراضــي الخاضــعة للســلطة. ومــن جهــة أخــرى، تجــد اإلشــارة إلــى أن 
هنالك عدة مشاكل أخـرى، تترتـب علـى تطبيـق أحكـام قـانون الـدخول علـى إسـرائيل وسياسـة سـحب 

 شتيت األسر، ومشاكل تسجيل المواليد الجدد واألطفال.الهويات، أهمها: ت

وفيما يتعلق بالتكييف القانوني لقرارات التهجيـر القسـري وسـحب حـق  اإلقامـة بحـق  المقدسـيين، فقـد 
، الصـادرة بخصـوص إبعـاد مـواطنين فلسـطينيين مـن األراضـي  ولي  عبـ رت قـرارات مجلـس األمـن الـد 

نـة المجتمـع الـدولي إلجـراءات اإلبعـاد التـي ارتكبتهـا سـلطات المحتلة، بما فـي ذلـك القـدس، عـن إدا
 م.1967االحتالل اإلسرائيلي منذ احتاللها لألراضي الفلسطينية عام 

1970 327 

1969 178 

1968 395 

1967 105 

 14,643 الم موع
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( لعــام 636فقــد أصــدر مجلــس األمــن الــدولي تســعة قــرارات بهــذا الشــأن، ومــن أهمهــا القــرار رقــم )
القســــــري بحــــــق  المــــــواطنين والتــــــي بمجملهــــــا تــــــدين قيــــــام إســــــرائيل بعمليــــــات التهجيــــــر  1989،83

بما فيها القدس، وتعتبرهـا منتهكـة  1967الفلسطينيين، من األراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 
نســتنتج ممــا ســبق رفــض المجتمــع الــدولي لسياســة اإلبعــاد التــي ترتكبهــا  84التفاقيــة جنيــف الرابعــة،

ــتاللســـلطات  ــا بشـــكل و  االحـ ــق  الفلســـطينيين، وإدانتهـ ل اإلســـرائيلي بحـ ــ  ــا ُتمثـ ــب وصـــريب، لكونهـ اضـ
انتهاكًا صارخًا التفاقية جنيف الرابعة، المتعلقة بحماية المـدنيين وقـت الحـرب. فقـد عالجـت اتفاقيـة 

منهـا، وحظــرت  85(49، 46، 45مســألة التهجيـر القسـري فــي المـواد ) 1949جنيـف الرابعـة لسـنة 
كــــذلك ترحيــــل األشــــخاص بموجبهــــا النقــــل الجبــــري الجمــــاعي أو الفــــردي لألشــــخاص المحميــــين، و 

المحميين من األراضي المحتلة إلى أراضي دولة االحتالل أو إلى أراضـي أي دولـة أخـرى محتلـة، 
 أو غير محتلة أيا كانت دواعيه. 

 
يونيــو/  29أن تكفل العودة إلى األراضي المحتلة لمن تم إبعــادهم )ثمانيــة مــدنيين فلســطينيين فــي  يتضمن هذا القرار الطلب من إسرائيل  83

 .( وأن تك  إسرائيل عن إبعاد أي فلسطينيين مدنيين آخرين1989حزيران  
، )تـــــــم الـــــــدخول إلـــــــى الموقـــــــع بتـــــــاريخ https://cutt.ly/9mstcWkلـــــــد ولي  تـــــــدين اإلرهـــــــاب الصـــــــهيوني، قـــــــرارات مجلـــــــس األمـــــــن ا 84
27 /6 /2021 .) 
ت وعرضــت اعتمــد 1949آب/أغســطس  12اتفاقيــة جنيــف الرابعــة بشــأن حمايــة األشــخاص المــدنيين فــي وقــت الحــرب، المؤرخــة فــي  85

ديق واالنضمام من قبل المــؤتمر الدبلوماســي لوضــع اتفاقيــات دوليــة لحمايــة ضــحايا الحــروب المعقــود فــي جنيــف خــالل الفتــرة للتوقيع والتص
 . 1950تشرين األول/أكتوبر   21، تاريخ بدء النفاذ:  1949آب/أغسطس   12نيسان/أبريل إلي   21من 

ًا فــي هــذه االتفاقيــة. ال يجــوز أن يشــكل هــذا الحكــم بــأي حالــة عقبــة يين إلى دولــة ليســت طرفــ (: "ال يجوز نقل األشخاص المحم45المــادة ) 
زة أمام إعادة األشخاص المحميين إلى أوطانهم أو عودتهم إلى بلــدان إقــامتهم بعــد انتهــاء األعمــال العدائيــة. ال يجــوز أن تنقــل الدولــة الحــاج

أن الدولــة المــذكورة راغبــة فــي تطبيــق االتفاقيــة وقــادرة علــى إال بعــد أن تتأكــد مــن  األشــخاص المحميــين إلــى دولــة طــرف فــي هــذه االتفاقيــة
ذلك. فإذا تم نقل األشــخاص المحميــين علــى هــذا النحــو، أصــبحت مســئولية تطبيــق االتفاقيــة تقــع علــى الدولــة التــي قبلــتهم طــوال المــدة التــي 

أي نقطــة هامــة، يتعــين علــى الدولــة التــي نقلــت ق أحكــام االتفاقيــة فــي يعهــد بهــم إليهــا. ومــع ذلــك، ففــي حالــة تقصــير هــذه الدولــة فــي تطبيــ 
األشخاص المحميين أن تتخــذ، بعــد إشــعار الدولــة الحاميــة بــذلك، تــدابير فعالــة لتصــحيب الوضــع، أو أن تطلــب إعــادة األشــخاص المحميــين 

ياســية أو فيــه االضــطهاد بســبب آراإليهــا. ويجــب تلبيــة هــذا الطلــب. ال يجــوز نقــل أي شــخص محمــي فــي أي حــال إلــى بلــد يخشــى  ئــه الس 
ســليم عقائده الدينية. ال تشكل أحكام هذه المادة عقبة أمام تسليم األشخاص المحميين المتهمين بجــرائم ضــد  القــانون العــام  طبقــًا لمعاهــدات ت

 المجرمين التي تكون مبرمة قبل نشوب األعمال العدائية".  

األشــخاص المحميــين بأســرع مــا يمكــن بعــد انتهــاء األعمــال العدائيــة، مــا لــم تكــن قــد يدية التي اتخــذت إزاء (: "تلغى التدابير التقي46المــادة ) 
ولــة ألغيــت قبــل ذلــك. وتبطــل التــدابير التقييديــة التــي اتخــذت إزاء ممتلكــاتهم بأســرع مــا يمكــن بعــد انتهــاء العمليــات العدائيــة طبقــًا لتشــريع الد

 الحاجزة". 
الفــردي لألشــخاص المحميــين أو نفــيهم مــن األراضــي المحتلــة إلــى أراضــي دولــة اإلحــتالل  نقل الجبــري الجمــاعي أو(: "يحظر ال49المــادة ) 

أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلــة، أيــًا كانــت دواعيــه. ومــع ذلــك، يجــوز لدولــة االحــتالل أن تقــوم بــإخالء كلــي أو جزئــي 
 رية قهرية...". السكان أو ألسباب عسك  لمنطقة محتلة معينة، إذا اقتضى ذلك أمن

https://cutt.ly/9mstcWk
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( من االتفاقية أنه في حال قامت دولة االحتالل بنقـل أو إخـالء مـواطنين 49وقد اشترطت المادة )
ق إلـــى  أقصــــى حـــد ممكــــن، مـــن تــــوفير أمـــاكن اإلقامــــة المناســــبة مـــن األراضــــي المحتلـــة أن تتحقــــ 

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.

( منهـا، بـل قامـت بـإدراج 49بموجـب المـادة )ولم تحر م اتفاقية جنيف الرابعة التهجيـر القسـري فقـط 
واعتبرتـه مـن المخالفـات الجسـيمة التفاقيـة جنيـف الرابعـة،   86(147التهجير القسري ضمن المـادة )

والتي ُتلـزم  87(146وذلك لطبيعة الخطر الذي ينجم عنه، مما يفع ل االختصاص العالمي بالمادة )
عـــن مرتكبـــي هـــذه الجـــرائم، ومحـــاكمتهم أمـــام  األطـــراف الموقعـــة علـــى االتفاقيـــة، بالبحـــث والكشـــ 

 المحاكم المحلية. 

بنــاء علــى مــا ســبق يتبــي ن لنــا أن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة حرمــت اللجــوء إلــى التهجيــر القســري بكافــة 
أشـــكاله، واعتبرتـــه مـــن االنتهاكـــات الجســـيمة لالتفاقيـــة، وأيضـــًا وجـــوب التـــزام إســـرائيل بأحكـــام هـــذه 

جــاه السـكان الفلسـطينيين باألراضـي الفلســطينية المحتلـة بمـا فيهـا القــدس، االتفاقيـة كسـلطة محتلـة ت
وبالتـــالي عـــدم مشـــروعية كافـــة أشـــكال قـــرارات وإجـــراءات اإلبعـــاد التـــي تتخـــذها ســـلطات االحـــتالل 

 ائيلي بحق  الفلسطينيين في القدس.اإلسر 

      
 

المخالفــات الجســيمة التــي تشــير إليهــا المــادة الســابقة هــي التــي تتضــمن أحــد األفعــال التاليــة إذا (، "147اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، المــادة )  86
ــد  أشـــخاص محم ــة باالتفاقيـــةاقترفـــت ضـ ــين أو ممتلكـــات محميـ ــة الالإنســـ يـ ــد، والتعـــذيب أو المعاملـ ــل العمـ ــك التجـــ : القتـ ــا فـــي ذلـ ارب انية، بمـ

الخاصة بعلم الحياة، وتعمد إحداث آالم شديدة أو اإلضرار الخطير بالسالمة البدنيــة أو بالصــحة، والنفــي أو النقــل غيــر المشــروع، والحجــز 
ه فــي أن يحــ  اكم بصــورة غيــر المشــروع، وإكــراه الشــخص المحمــي علــى الخدمــة فــي القــوات المســلحة بالدولــة المعاديــة، أو حرمانــه مــن حقــ 

ر متحيــزة وفقــًا للتعليمــات الــواردة فــي هــذه االتفاقيــة، وأخــذ الرهــائن، وتــدمير واغتصــاب الممتلكــات علــى نحــو ال تبــرره ضــرورات قانونيــة وغيــ 
 حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية". 

عي يلــزم لفــرض عقوبــات جزائيــة فعالــة أن تتخذ أي إجراء تشــري(، "تتعهد األطراف السامية المتعاقدة ب146اتفاقية جنيف الرابعة، المادة )   87
 علـــــــى األشـــــــخاص الـــــــذين يقترفـــــــون أو يـــــــأمرون بـــــــاقتراف إحـــــــدى المخالفـــــــات الجســـــــيمة لهـــــــذه االتفاقيـــــــة، المبينـــــــة فـــــــي المـــــــادة التاليـــــــة. 

ة المتهمــين بــاقتراف مثــل هــذه المخالفــات الجســيمة أو بــاألمر باقترافهــا،  ، أيــًا كانــت وبتقــديمهم إلــى محاكمــه يلتــزم كــل طــرف متعاقــد بمالحقــ 
ــًا ألحكــام تشــريعه، أن يســلمهم إلــى طــرف متعاقــد معنــي آخــر لمحــاكمتهم مادامــت تتــوفر لــدى  جنســيتهم. ولــه أيضــًا، إذا فضــل ذلــك، وطبق

ل التــي تتعــارض على كل طرف متعاقد اتخاذ التــدابير الالزمــة لوقــ  جميــع األفعــا الطرف المذكور أدلة اتهام كافية ضد  هؤالء األشخاص. 
م هــذه االتفاقيــة بخــالف المخالفــات الجســيمة المبينــة فــي المــادة التاليــة. وينتفــع المتهمــون فــي جميــع األحــوال بضــمانات للمحاكمــة مــع أحكــا

( ومــا بعــدها مــن اتفاقيــة جنيــف بشــأن معاملــة أســرى الحــرب، 105والــدفاع الحــر ال تقــل مالئمــة عــن الضــمانات المنصــوص عنهــا بــالمواد ) 
 ."1949آب/أغسطس   12ؤرخة في  الم
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 سياسة هدم المنازل .3

سياسـة هـدم البيـوت كوسـيلة لفـرض العقـاب   باتباعلطات االحتالل اإلسرائيلي  باإلضافة إلى قيام س
علــى الفلســطينيين، المتهمــين فــي الضــلوع بتنفيــذ عمليــات ضــد  المســتوطنين والجنــود اإلســرائيليين، 
ــد   ــات، ضـــ ــذ عمليـــ ــين بتنفيـــ ــذوا أو المتهمـــ ــذين نفـــ ــطينيين الـــ ــارب الفلســـ ــرر بأقـــ ــاق الضـــ بهـــــدف إلحـــ

ُتمــارس ســلطات  88فيــذ مثــل هــذه العمليــاتواإلســرائيليينو وذلــك مــن أجــل ردع الفلســطينيين عــن تن
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 

مـا ُيضـطر الفلسـطينيون فـي مدينـة القـدس المقدسيين لمنعهم من الحصول علـى تـراخيص للبنـاءو م
( بنـاء 2000إلى البناء غير المرخص لتلبية االحتياجات العمرانية المتنامية لهم، والتي تزيـد عـن )

ســكني ســـنويًا لكـــي يـــوفروا لهـــم ولعـــائلتهم ســـقفًا يـــأويهم. وأيضـــًا لتفـــادي التكـــاليف والرســـوم الباهظـــة 
الـــدخل وارتفـــاع الضـــرائب، وفـــي ظـــل القيـــود للحصـــول علـــى رخـــص البنـــاء فـــي ظـــل تـــدني مســـتوى 

  89 الصارمة التي تفرضها بلدية االحتالل من قرارات وإجراءات إدارية معقدة وقاسية.

وفــي المقابــل تقــوم إســرائيل بممارســة عمليــات الهــدم لألبنيــة غيــر المرخصــة، باالســتعانة بجرافــات 
ــن والشـــرطة، ــوات األمـ ــن قـ ــدد كبيـــر مـ ــتالل، وعـ ــة االحـ ــواقم بلديـ ــتالل  وطـ ــلطات االحـ ــوم سـ ــا وتقـ كمـ

 اإلسرائيلي بإرغام األشخاص الذين تم هدم بيوتهم على دفع تكاليف الهدم. 

كمـــا وتنفـــذ حـــاالت الهـــدم أيضـــًا عـــن طريـــق إجبـــار المقدســـيين علـــى هـــدم منـــازلهم بأيـــديهم )الهـــدم 
الهـدم، الذاتي(، مهددة إياهم بالسجن وبفـرض غرامـات باهظـة إضـافة إلـى إجبـارهم علـى دفـع أجـرة 

 
تجدر اإلشــارة إلــى أن فــي ذلــك مخالفــة ألحــد المبــادئ الراســخة فــي القــانون وهــو مبــدأ شخصــية العقوبــة، ومخالفــة ألحكــام القــانون الــدولي   88

تكبــه، فمــا ( مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة التــي تتحــدث عــن عــدم جــواز معاقبــة شــخص علــى فعــل أو جــرم لــم ير 33اإلنســاني والســيما المــادة ) 
م يــتم اتهــامهم أو محــاكمتهم، بتحمــيلهم المســؤولية وتنفيــذ عقوبــة بحق هــم عــن فعــل ارتكبــه غيــرهم، هــذا لــو افترضــنا بإمكانيــة ذنــب أشــخاص لــ 

اعتبار المقاومة جرم، وهدم المنــازل عقوبــة. ومــن جهــة أخــرى ال بــد مــن التأكيــد علــى أن مقاومــة االحــتالل حــق مشــروع للشــعوب الخاضــعة 
لــــذلك فهــــدم المنــــازل بصـــيغة انتقاميــــة بحــــق عــــائالت المقــــاومين  ، لممارســــة حقهــــا فــــي تقريــــر المصـــيرحــــتالل فــــي إطــــار ســـعيها تحـــت اإل

للمزيد حول الموضــوع، راجــع: حســام هنــداوي وأحمــد  الفلسطينيين يعتبر من العقوبات الجماعية المحظورة بموجب القانون الدولي اإلنساني. 
واقــع االحــتالل اإلســرائيلي فــي ضــوء أحكــام القــانون الــد ولي  )القــاهرة: دار النهضــة، القــدس دراســة تطبيقيــة لمحمــد، الوضــع القــانوني لمدينــة 

 . 205)د.ت((، 
يعقوب عودة، القيود المفروضــة علــى البنــاء الفلســطيني فــي القــدس "الهــدم مشــروع والبنــاء ممنــوع" )القــدس: اإلئــتالف األهلــي للــدفاع عــن   89

 .  79(،  2009،  حق وق الفلسطينيين بالقدس
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وُيشـار إلـى  2019،90-2009مبنـى علـى يـد مالكهـا مـا بـين العـامين  260دم ما مجموعـه  وقد هُ 
أنه يصعب إحصاء عمليات الهدم الذاتي بشكل دقيق لعدم قيام المواطنين بإبالغ مؤسسات حقـوق 

 اإلنسان ومؤسسات المجتمع المدني عن حاالت الهدم الذاتي.

قامــت ســلطات االحــتالل بهــدم مــا  2021حزيــران مــن العــام وحتــى نهايــة شــهر  1967ومنــذ العــام 
 91فرد من بينهم العديد من االطفال. 10085، ما إدي إلى تشريد 3502ُيقارب 

إلــى غايــة  2004وفيمــا يوضــب الجــدول اآلتــي إحصــائيات هــدم المنــازل بالقــدس الشــرقية منــذ عــام 
 30/6/2120:92تاريخ 

 عدد  عام

 المنازل

عــــــــــدد االشــــــــــخاص 
 ا منازلهم الذين فقدو 

ــدد  عـــــــــــــــــــــــــــــ
ــرين  القاصــــــ
الــذين فقــدوا 

 منازلهم

2004 53 194 110 

2005 70 140 78 

2006 44 98 18 

 2007    63       219 149 

 
ا قياســية، فــي القــدس الشــرقية خــالل األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، مكتب    90 عمليــات الهــدم، بمــا فيهــا الهــدم الــذاتي، تســج ل أرقامــً

 (. 2021/ 6/ 27  )تم الدخول إلى الموقع بتاريخ، https://cutt.ly/QmstA6z، 2019شهر نيسان/أبريل  
ــاني فــــي محافظــــة القــــدس، وكالــــة  91 ــا، هــــدم المبــ ــاريخ https://cutt.ly/Nmzb2xZ، 2020-1967وفــ ــم الــــدخول إلــــى الموقــــع بتــ ، )تــ
27 /6 /2021  .) 
، )تــم الــدخول إلــى الموقــع https://cutt.ly/kmstKMt، 2021معطيــات هــدم المنــازل فــي القــس، وفــق إحصــائيات بيــت ســليم، تقريــر  92

 (. 2021/ 6/ 27بتاريخ  

https://cutt.ly/QmstA6z
https://cutt.ly/Nmzb2xZ
https://cutt.ly/kmstKMt
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2008 78 340 188 

2009 46 254 145 

2010 23 181 91 

2011 23 114 56 

2012 28 107 52 

2013 73 301 176 

2014 54 156 75 

2015 45 114 71 

2016 89 295 160 

2017 62 115 86 

2018 59 155 63 

2019 169 328 182 

2020 121 379 194 
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2021 83 232 117 

 2011 3722 1183 الم موع

 

وتجدر اإلشارة إلـى أن عمليـات الهـدم التـي تقترفهـا سـلطات االحـتالل اإلسـرائيلي بحـق  المقدسـيين، 
ى ذلــك أضــرارًا نفســية واجتماعيــة واقتصــادية ال تقتصــر أضــرارها علــى هــدم المنــازل فقــط، بــل يتعــد 

تقــع علــى الشــخص المتضــرر مــن جــراء عمليــات الهــدم. وتتمثــل الخســائر االقتصــادي ة بمــا يتكبــده 
المــواطن مــن دفــع مبــالغ طائلــة تتعلــق بالمخالفــات الباهظــة والتــي تصــل إلــى ماليــين الــدوالرات قبــل 

القــدس كبيــرة جــدًا، فــالمتر المربــع مــن البنــاء وبعــد عمليــة الهــدم، حيــث أن تكلفــة البنــاء فــي منطقــة 
متـر مربـع فـإن تكلفـة البنـاء وحـدها  100شيكلو فعند بنـاء منشـأة مسـاحتها   1800-1500يكل   
ألــ  شــيكل، باإلضــافة إلــى تصــاريب البنــاء التــي تكلــ  أضــعاف هــذا المبلــغ فــي  200-150مــن 

التــي تمنحهــا بلديــة القــدس حــال تمكــن مــن الحصــول علــى تصــريب بنــاء حيــث أن نســبة التصــاريب 
%. ممــا يــدفع المواطنــون إلــى البنــاء دون تــرخيص وتقــوم بلديــة القــدس 10للفلســطينيين ال تتعــدى 

بفــرض غرامــات ومخالفــات بنــاء، تصــل إلــى مئــات آالف الشــواقل باإلضــافة إلــى مصــاريف توكيــل 
 93محامي من أجل تأجيل الهدم.

المنــازل، تشــكل هــذه السياســة التــي تنتهجهــا ســلطات وفيمــا يتعلــق بــالتكييف القــانوني لعمليــات هــدم 
، وال ولي  سـيما  االحتالل اإلسرائيلي بحـق  المقدسـيين، أحـد االنتهاكـات الصـارخة ألحكـام القـانون الـد 

وق اإلنســان. إذ تخـال  ممارســات سـلطات االحــتالل  القـانون الـدولي اإلنســاني والقـانون الــدولي لحقـ 
( منهــا والتــي 53زل، أحكــام اتفاقيــة جنيــف الرابعــة والســيما المــادة )اإلســرائيلي المتمثلــة بهــدم المنــا

تتضمن بصورة واضحة حظر قيام دولة االحتالل بتـدمير أي ممتلكـات خاصـة ثابتـة أو منقولـة إال 

 
 . 8، 2017مؤسسة المقدسي، تقرير هدم المنازل بالقدس الشرقية للعام   93
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ويتضـــب لنـــا مـــن خـــالل مـــا ســـبق أن قيـــام ســـلطات  94فـــي حـــال اقتضـــت العمليـــات العســـكري ة ذلـــك،
مقدسيين لم يقم في يوم من األيام على مبررات تقتضيها الحاجة االحتالل اإلسرائيلي بهدم منازل ال

العســكري ة، بــل كانــت مجــرد وســيلة تتمســك بهــا إســرائيل لتحطــيم حيــاة الفلســطينيين وتهويــد المدينــة 
( مـن اتفاقيـة الهـاي، والتـي تـنص 46إفراغها من سكانها. كما أن في ذلك مخالفـة ألحكـام المـادة )

  95الخاصة وعدم جواز مصادرتها. على وجوب احترام، الملكية

وق  كما أن في هذه الممارسات انتهاك للحق  بالسكن، المكفول بموجب أحكام اإلعالن العالمي لحقـ 
( منـه علــى حـق  كــل فـرد بالتملــك وعـدم جــواز تجريـد أي فــرد مــن 17اإلنسـان والــذي نـص بالمــادة )

مستوى معيشة يكفي لضمان  ( منه على حق  كل شخص في25كما نص بالمادة )  96ملكه تعسفًا،
  97الصحة والترفيه له وألسرته وخاصة على صعيد المسكن.

( مــــن العهـــــد الــــدولي الخـــــاص بــــالحق وق االقتصـــــادي ة 11كمــــا تـــــنص الفقــــرة األولـــــى مــــن المـــــادة )
واالجتماعي ة على حق  كل شخص في مستوى معيشي كاٍف له وألسرته، يوف ما يفي حاجتهم من 

  98المأوى.

رى تعتبـــر سياســـة هـــدم المنـــازل التـــي تنتهجهـــا ســـلطات االحـــتالل اإلســـرائيلي بحـــق  ومـــن جهـــة أخـــ
( منهـا 147المقدسيين من االنتهاكـات الجسـيمة التفاقيـة جنيـف الرابعـة التـي نصـت عليهـا المـادة )

والتــي مــن ضــمنها "تــدمير واغتصــاب الممتلكــات علــى نحــو ال تبــرره ضــرورات حربيــة وعلــى نطــاق 
 

ــة تتعلــق  (: "يحظــر علــى دولــة االحــتالل أن تــدمر أي ممتلكــات خاصــة ثابتــة أو53، المــادة ) 1949اتفاقيــة جنيــف الرابعــة لســنة  94 منقول
ة، أو المنظمــات االجتماعيــة أو التعاونيــة، إال إذا كانــت العمليــات الحربيــة تقتضــي حتمــًا بــأفراد  لطات العامــ  أو جماعــات، أو بالدولــة أو الســ 

 هذا التدمير". 
اصـــة والمعتقــــدات "يجـــب احتــــرام شـــرف األســــرة وحق وقهـــا وحيــــاة األشـــخاص والملكيــــة الخ (: 46، المــــادة ) 1907اتفاقيـــة الهــــاي، لســـنة  95

 رسات الدينية وال يجوز مصادرة الملكية الخاصة". والمما
ــنة  96 ــان، لســ وق اإلنســ ــ  ــالمي لحقــ ــادة ) 1948اإلعــــالن العــ ــره. 1(: "17، المــ ــع غيــ ــتراك مــ ــرده أو باالشــ ــك، بمفــ ــي التملــ ــق  فــ ــرد حــ ــل فــ  . لكــ
 . ال يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا".  2
يكفــى لضــمان الصــحة والرفاهــة لــه وألســرته، وخاصــة علــى صــعيد  خص حق  في مستوى معيشــة(: "لكل ش25المصدر السابق، المادة )   97

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

(: " تقــر الــدول األطــراف فــي هــذا العهــد 1/ 11، المــادة ) 1976العهد الد ولي  الخــاص بــالحق وق االقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــ ة، لســنة   98
ه فــي تحســينبحق  كــل شــخص فــي مســتوى معيشــي كــاف لــه وألســرته، يــوفر مــا يفــي بحــاجتهم مــن الغــذاء والكســاء وال متواصــل  مــأوى، وبحقــ 

، معترفــة فــي هــذا الصــدد باألهميــة األساســية للتعــاون   لظروفــه المعيشــية. وتتعهــد الــدول األطــراف باتخــاذ التــدابير الالزمــة إلنفــاذ هــذا الحــق 
 الد ولي  القائم على االرتضاء الحر". 
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فــإن قيــام ســلطات االحــتالل اإلســرائيلي بتنفيــذ عمليــات  99روعة وتعســفية"،كبيــر بطريقــة غيــر مشــ
الهــدم بصــورة مســتمرة وعلــى نطــاق واســعو يــؤدي إلــى تشــريد المئــات مــن المقدســيين ســنويًا، تحــت 
ذرائـع ومبـررات ال تمــت للضـرورات الحربيــة بـأي صــلة، بـل علــى أسـاس سياســة عنصـرية ممنهجــة 

لى اعتبار هذه الممارسات من قبيـل االنتهاكـات الجسـيمة التفاقيـة لتهويد مدينة القدس، مما يؤدي إ
جنيف الرابعة. كما أن اعتزام سلطات االحتالل اإلسرائيلي على تنفيـذ مخطـط يـدعو إلـى هـدم حـي 

شــخص ســيعتبر  1000منــزاًل وتشــريد مــا يقــارب  88كامــل فــي ســلوان )حــي البســتان( المكــون مــن 
ــة الــواردة أعــاله فــي حــال تنفيــذه. ممــا مــن قبيــل االنتهاكــات الجســيمة التــي  تــدخل فــي صــلب الحال

ــادة ) ــام المــ ــًا ألحكــ ــالمي وفقــ ــة جنيــــف 146يســــتتبع تفعيــــل وتحريــــك االختصــــاص العــ ــن اتفاقيــ ( مــ
  100الرابعة.

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن اإلجــراءات القاســية المتخــذة بحــق  الفلســطينيين فــي مدينــة القــدس، المتعلقــة 
رخص لبناء المنازل وممارسـة سياسـة هـدم المنـازل والمنشـآت، تقـوم بوضع العراقيل للحصول على 

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 

%. ففـــي 28بـــأن ال تزيـــد نســـبة ســـكان المدينـــة مـــن الفلســـطينيين عـــن  الســـبعينيات، والـــذي يقضـــي
الوقت الذي تقوم فيه سلطات االحـتالل اإلسـرائيلي بوضـع العراقيـل أمـام المقدسـيين لعـدم الحصـول 
م ســلطات االحــتالل اإلســرائيلي كافــة  علــى رخــص للبنــاء، وإتبــاع سياســة هــدم المنــازل بحق هــم، ُتقــد 

 
بقة هــي التــي تتضــمن أحــد األفعــال التاليــة إذا شــير إليهــا المــادة الســا(: "المخالفــات الجســيمة التــي ت714اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، المــــادة )  99

ــارب  ــك التجـ ــا فـــي ذلـ ــانية، بمـ ــة الالإنسـ ــد، والتعـــذيب أو المعاملـ ــل العمـ ــة باالتفاقيـــة: القتـ ــين أو ممتلكـــات محميـ ــد  أشـــخاص محميـ اقترفـــت ضـ
أو النقــل غيــر المشــروع، والحجــز  نيــة أو بالصــحة، والنفــيالخاصة بعلم الحياة، وتعمد إحداث آالم شديدة أو اإلضرار الخطير بالسالمة البد

ه فــي أن يحــاكم بصــورة  غيــر المشــروع، وإكــراه الشــخص المحمــي علــى الخدمــة فــي القــوات المســلحة بالدولــة المعاديــة، أو حرمانــه مــن حقــ 
 تبــرره ضــرورات ب الممتلكــات علــى نحــو القانونيــة وغيــر متحيــزة وفقــًا للتعليمــات الــواردة فــي هــذه االتفاقيــة، وأخــذ الرهــائن، وتــدمير واغتصــا

 حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية". 
(: "تتعهــد األطــراف الســامية المتعاقــدة بــأن تتخــذ أي إجــراء تشــريعي يلــزم لفــرض عقوبــات جزائيــة 714اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، المــادة )  100

 لهذه االتفاقية، المبينة في المادة التالية.   حدى المخالفات الجسيمةفعالة على األشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إ
ة المتهمــين بــاقتراف مثــل هــذه المخالفــات الجســيمة أو بــاألمر باقترافهــا، وبتقــديمهم إلــى محاكمــه، أيــًا كانــت  يلتــزم كــل طــرف متعاقــد بمالحقــ 

ــًا ألحكــام تشــريعه، أن يســلمهم إ ر لمحــاكمتهم مادامــت تتــوفر لــدى لــى طــرف متعاقــد معنــي آخــ جنســيتهم. ولــه أيضــًا، إذا فضــل ذلــك، وطبق
 الطرف المذكور أدلة اتهام كافية ضد  هؤالء األشخاص. 

علــى كــل طــرف متعاقــد اتخــاذ التــدابير الالزمــة لوقــ  جميــع األفعــال التــي تتعــارض مــع أحكــام هــذه االتفاقيــة بخــالف المخالفــات الجســيمة  
 المبينة في المادة التالية". 
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ــتو  ــة للمسـ ــاء التســـهيالت الالزمـ ــكانية لبنـ ــاريع إسـ ــاء والقيـــام بمشـ طنين للحصـــول علـــى تـــراخيص البنـ
المســــتوطنات فـــــي مدينـــــة القـــــدس، وتغـــــض الطـــــرف عـــــن المنـــــازل غيـــــر المرخصـــــة التـــــي يقيمهـــــا 

ــا، ــدس وخارجهـ ــة القـ ــدود بلديـ ــل حـ ــواء داخـ ــتوطنون سـ ــي  101المسـ ــوى فـ ــاء القصـ ــل نســـب البنـ إذ تصـ
 102%.125 -%75حياء اليهودية %، فيما تتراوح في اال50 -% 25األحياء الفلسطينية 

وال شك أن هذا التمييز في عمليات هدم البيوت بين الفلسـطينيين فـي القـدس والمسـتوطنين اليهـود، 
يشكل انتهاكًا للحق  بالمساواة وعدم التمييزو وبالتالي خرقًا ألحكام القانون الدولي اإلنساني والقانون 

انتهاكًا واضحًا ألحكام اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع الدولي لحق وق اإلنساًن، ومن جهة أخرى يشكل 
ــكاله،  ــة أشـ ــز العنصـــري بكافـ ــر التمييـ ــنص علـــى حظـ ــمنت الـ ــي تضـ ــري، والتـ ــز العنصـ ــكل التمييـ أشـ

 103وخاصة فيما يتعلق بالحق  بالسكن.

باإلضــافة إلــى مــا ســبق، وحيــث أن مــن أهــم التبعــات المترتبــة علــى جريمــة هــدم المنــازل فــي مدينــة 
ُيشـــكل أيضـــًا القيـــام بهـــذه الممارســـات المدينـــة مـــن ســـكانهًا الفلســـطينيينو فـــإن  القـــدس، هـــو تهجيـــر

حكـام ألجريمـة حـرب تبعـًا و  104( مـن نظـام رومـا،د /7/1جريمة ضد اإلنسانية تبعًا ألحكـام المـادة )
قيام دولة االحتالل بإبعاد أو نقل جزء  من ذات النظام واللتان تنصان على أن( 8/ب/8/2المادة )

كــذلك ضــد اإلنســانية و رض المحتلــة داخــل هــذه األراضــي أو خارجهــا، ُيشــكل جريمــة مــن ســكان اال
حرب باعتبار أن هذه الممارسات ُتشكل أحد االنتهاكات الخطيرة للقوانين واألعراف السارية جريمة  

فـإن ممارسـة سياسـة  ،يالوبالتـ وعلى المنازعات الدولية المسلحة في النطاق الثابـت للقـانون الـدولي
إفراغ مدينة القدس من  بهدف تطبيق سياسة هدم المنازل بصورة ممنهجةاد القسري من خالل اإلبع

ــة  ــي إمكانيـ ــا يعنـ ــدوليو مـ ــائي الـ ــانون الجنـ ــام القـ ــب أحكـ ــة بموجـ ــكل جريمـ ــطينيين، ُيشـ ــكانها الفلسـ سـ

 
 . 44،  ( 2002الد ولي  )القدس، )د.ن(،  دويك، القدس والقانون  موسى ال 101
وق المــواطن اإلســرائيلية القــدس الشــرقية باألرقــام  102 ، )تــم الــدخول إلــى الموقــع بتــاريخ https://cutt.ly/vmst44S، 2014جمعيــة حقــ 
27 /6 /2021 .) 
ولي ة للقضاء عل  103 (: "إيفــاء لاللتزامــات األساســية المقــررة فــي 3/ه/ 5، المــادة ) 1969العنصري، لسنة ى جميع أشكال التمييز االتفاقية الد 

مــن هــذه االتفاقيــة، تتعهــد الــدول األطــراف بحظــر التمييــز العنصــري والقضــاء عليــه بكافــة أشــكاله، وبضــمان حــق  كــل إنســان، دون  2المــادة 
وق أو االثنــي، فــي المســاو  تمييز بسبب العرق أو اللون أو األصل القومي اة أمــام القــانون، ال ســيما بصــدد التمتــع بــالحق وق التاليــة: )هـــ( الحقــ 

 " الحق  في السكن". 3االقتصادية واالجتماعية والثقافي ة، وال سيما الحق وق التالية: "
 . 1998( من نظام روما االساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام د/ 1/ 7انظر، المادة )  104

https://cutt.ly/vmst44S


53 

 

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

 القسم الثاني: االنتهاكات في مدينة الخليل

وق الفلســـطينيين وحريـــاتهم فـــي كافـــة مـــدن رغـــم تعـــدد أشـــكال  االنتهاكـــات اليوميـــة الواقعـــة علـــى حقـــ 
الضــفة الغربيــة، ُيخصــص هــذا القســم للحــديث حــول االنتهاكــات القائمــة فــي مدينــة الخليــلو حيــث 

ــل المد  ــر الخليـ ــلطات ُتعتبـ ــتيطاني لسـ ــتهداف االسـ ــات االسـ ــي أولويـ ــدس فـ ــة القـ ــد مدينـ ــة بعـ ــة الثانيـ ينـ
االحتالل اإلسرائيلي نظرًا ألهميتها التاريخية والدينية، ورغم تعدد أشكال االنتهاكات اإلسرائيلية في 
محافظة الخليلو فإن تناول االنتهاكات القائمة سيقتصـر فـي هـذه الجزئيـة علـى االنتهاكـات الواقعـة 

منطقة البلدة القديمة مـن مدينـة الخليـل، وعلـى وجـه الخصـوص تقييـد حريـة الحركـة ومـا يترتـب في  
 ة والحق بالتعليم وحرية العبادة.عليه من انتهاكات مركبة على مستوى الكرامة اإلنساني

 خصوصية الوضع القانوني للبلدة القديمة في مدينة الخليل: -

كـم ويسـكنها  997ة الحالية بعد قيام السلطة الفلسطينية تبلغ مساحة مدينة الخليل بحدودها اإلداري
%( للســـــيطرة 54ألــــ  فلســـــطيني، وتخضــــع نصــــ  أراضـــــي الخليــــل، حــــوالي ) 743مــــا ُيقــــارب 

اإلســرائيلية وهــي المنــاطق الُمصــنفة )ج( حســب اتفاقيــة أوســلو والتــي تخضــع للســيطرة اإلســرائيلية 
 106الكاملة )إداريًا وأمنيًا(.

نه وعقب ما ُعرف باتفاقات أوسـلو تـم عقـد اتفاقيـة خاصـة بمدينـة الخليـل بـين وتجدر اإلشارة إلى أ
منظمــة التحريــر وســلطات االحـــتالل اإلســرائيلي ُعرفــت ب" بروتوكــول الخليـــل" والتــي تــم بموجبهـــا 

، حيــث ُتســيطر الســلطة الفلســطينية علــى منطقــة: H2,H1)تقســيم مدينــة الخليــل إلــى منطقتــين: )
((H1  ( من مساحة المدينة، فيما ُتسيطر سلطات االحتالل اإلسـرائيلي 80)  والتي ُتشكل حوالي%

%( من مسـاحة المنطقـة الـواردة باالتفاقيـة والتـي ُتقـد ر 20(، التي ُتشكل حوالي )H2على منطقة )
(: البلـدة القديمـة التـي تشـمل مسـجد الحـرم اإلبراهيمـي H2كـم تقريبـًا. وتضـم المنطقـة )  26بحوالي  

 
 (. 8/ب/ 2/ 8ادة ) ر، المصدر السابق، المانظ 105
ــية،  106 ــة السياسـ ــة للتنميـ ــز رويـ ــتيطان، مركـ ــدار واالسـ ــلة الجـ ــل، سلسـ ــة الخليـ ــدار فـــي محافظـ ــتيطان والجـ ــة، االسـ .  4، 2020حمـــزة الحاليبـ

   (. 2021/ 6/ 27)تم الدخول إلى الموقع بتاريخ  ، https://cutt.us/TIeWNمنشور على:  

https://cutt.us/TIeWN
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بــؤر االســتيطانية الواقعــة فــي قلــب المدينــة، وُيقــدر عــدد الســكان الفلســطينيين فــي والســوق القــديم وال
"إسـرائيلي" يعيشـون تحـت حمايـة عسـكرية  700ألـ  فلسـطيني، ُمقابـل   34هذه المنطقـة، حـوالي:  

 107مشددة.

هذا وكانت منظمة األمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم، اليونسكو، قـد أدرجـت، فـي تمـوز )يوليـو( 
علــى الئحــة  مدينــة الخليــل، جنــوب الضــفة الغربيــة، فــي البلــدة القديمــة والحــرم اإلبراهيمــي ،0172

      108التراث العالمي، كإحدى المناطق المحمية.

 تقييد حرية الحركة واالنتهاكات المركبة المترتبة على ذلك: -

ق ســلطات االحــتالل فــي المنطقــة ) يين وتعمــل ( سياســة الفصــل العنصــري بحــق الفلســطينH2ُتطبــ 
نقطـة تفتـيإل وحـاجز، فـي منطقـة  100على تقييد حركتهم بصورة ممنهجة، إذ يوجـد مـا يزيـد عـن 

(H2  بما فيها )حاجزًا عسكريًا يتواجد عليهـا جنـود بصـورة دائمـة، تفصـل منطقـة المسـتوطنات   20
 حاجزًا جزئيًا يفصل المنطقة االستيطانية عن باقي المدينة. 14، وعن محيط المدينة

بإقامـة سـياج حديـدي وبوابـة حـول حـي  2012إلى جانب قيـام سـلطات االحـتالل خـالل العـام    هذا
فلسطيني عن باقي أجزاء المدينـة، لتقـوم بالعـام  1800( وفصل نحو H2الساليمة ضمن منطقة )

متـر علـى مقـاطع  1.5متـر وارتفـاع  50باستكمال بناء سياج من األسالك الشائكة بطول   2017
ة بحــي الســاليمة وغيــث، حيــث تقــوم الســلطات اإلســرائيلية بــإغالق هــذه البوابــات اســمنتية، لإلحاطــ

بـــأن  2015بصـــورة عشـــوائية دون ســـابق انـــذار. كمـــا اعلنـــت ســـلطات االحـــتالل فـــي أواخـــر العـــام 
ــة ) ــا ُيقـــارب H2المســـتوطنات المقامـــة فـــي المنطقـ  800( منطقـــة عســـكرية مغلقـــة وعزلـــت بـــذلك مـ
 منازلهم بالتسجيل لدى السلطات اإلسرائيلية. فلسطيني وقيدت حركتهم من وإلى

ومـــن ناحيـــة أخـــرى، يســـتخدم مســـتوطنوا "كريـــات أربـــع" الطريـــق الرئيســـي الـــذي يقـــع خلـــ  الســـياج 
ُيحظــــر علــــى مركبــــات  مــــاللوصـــول إلــــى الحــــرم اإلبراهيمــــي ســــيرًا علــــى االقــــدام أو بالســــيارات، بين

 109الفلسطينيين، السير على هذا الطريق.
 

 . 13 -12سابق،  المرجع ال 107
ــالمي،  108 ــة التــــــــراث العــــــ  األمــــــــم المتحــــــــدة، اليونســــــــكو: إدراج مدينــــــــة الخليــــــــل القديمــــــــة ومجمــــــــع "دابليــــــــو أرلــــــــي بينــــــــدجاري" فــــــــي قائمــــــ

https://cutt.us/VDA5j ،  (. 2021/ 6/ 28)تم الدخول إلى الوقع بتاريخ   

https://cutt.us/VDA5j
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الخليـل وخاصـة بالبلـدة القديمـة  مدينـة قلـب  فـي االسـتيطانية المنظومـة أنتجـت هـذهبالمحصـلة، فقـد 
فـالكثير مـن  تحـت "نظـام أبارتهايـد" متكامـل، تعـيإل حيث باتت البلـدة القديمـة صعبة منها أوضاًعا
الفلســـطينيون مـــن اســـتعمالها، وشـــوارع أخـــرى  ُيمنـــع، و للمســـتوطنين كاملـــة بصـــورةت الشـــوارع ُحجـــز 

ُيســـــمب  أخــــرى  لكــــن يمنـــــع علــــيهم قيـــــادة مركبــــاتهم، وشـــــوارع، و نيين بالســــير فيهـــــاُيســــمب للفلســـــطي
للفلســطينيين بقيــادة مركبــاتهم فيهــا ولكــن ُيمنــع علــيهم الترجــل منهــا. كمــا يوجــد فــي البلــدة القديمــة 

منـازلهم فحولـوا شـبابيكها إلـى أبـواب، أو فتحـوا أبوابـًا جديـدة  منازل ُمنع سـكانها مـن اسـتخدام أبـواب 
إال من خالل السـير علـى أسـطب  لهم، وآخرون لم يستطيعوا حل مشاكل الوصول إلى منازلهملمناز 

المنازل المجاورة. وهناك أحياء ال ُيمكن للفلسطينيين دخولها إال إذا كانوا من سكانهاو وبالتـالي، ال 
وتـأتي ألحد بزيارتها، وأحياء أخرى ال يمكن دخولهـا إال عبـر بوابـات ونقـا  تفتـيإل جسـدي،   ُيسمب

 جميع هذه الترتيبات واإلجراءات التعسفية، لتسـهيل وتـأمين الحيـاة لبضـعة مئـات مـن المسـتوطنين
 110الذين يسكنون في البلدة القديمة ومحيطها.

د الوصــول إليهــا،  وقــد نــتج عــن هــذه القيــود واإلجــراءات قيــام ســكان ثلــث المنــازل فــي المنطقــة الُمقيــ 
، هــذا 2018وحــدات، إلــى التخلــي عــن منــازلهم حتــى العــام  1105والبــالغ عــدد وحــداتها الســكانية 

ُمنشـــأة بـــأوامر  500باإلضـــافة إلـــى قيـــام ســـلطات االحـــتالل فـــي هـــذه المنطقـــة بـــإغالق مـــا ُيقـــارب 
منشــأة أخــرى علــى األقــل أغلقهــا أصــحابها بســبب القيــود  1100عســكرية، إضــافة إلــى مــا ُيقــارب 

 111المفروضة.

الحريـة الشخصـية،  فـروععلـى أن حريـة التنقـل تعتبـر أحـد أهـم   د ال بـد  مـن التأكيـوفي هذا السـياق،  
، وهو ما يعني حـق الفـرد فـي االنتقـال مـن مكـان قوي   التي ال يجوز مصادرتها وتقييدها دون مبرر

( مـن اإلعــالن العــالمي 13إلـى مكــان آخـر والخــروج مـن الــبالد والعــودة إليهـا، حيــث تـنص المــادة )
ل وفـي اختيـار محـلِّ  إقامتـه داخـل حـدود لكلِّ    -1لحقوق اإلنسان على أنه "  فرد حق  في حرِّ ية التنقـُّ

لكلِّ  فرد حق  في مغادرة أيِّ  بلد، بما في ذلك بلده، وفي العـودة إلـى بلـده." اسـتنادًا إلـى   -2الدولة.  

 
بمدينــــــة الخليــــــل،  H2حقــــــائق: القيــــــود اإلســــــرائيلية علــــــى حركــــــة الفلســــــطينيين فــــــي المنطقــــــة رة ومحمــــــد الطيــــــب، ورقــــــة أمــــــل مناصــــــ  109

https://cutt.us/fMYCb ،   (. 2021/ 6/ 28)تم الدخول إلى الوقع بتاريخ 
 . 13الحاليبة، االستيطان والجدار،   110
 ي سابق(. )مرجع إلكترون  2قائق،  مناصرة والطيب، ورقة ح 111

https://cutt.us/fMYCb
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ذلك فإنه يجب أن تعمل الدولة على ضمان حرية التنقل للمـواطنين، أن ال تفـرض قيـودًا علـيهم إال 
 ًا لمصلحتهم.تحقيق

ومــن جهــة أخــرى، تجــدر اإلشــارة إلــى أن ممارســة ســلطات االحــتالل اإلســرائيلي لسياســات الفصــل 
بين السكان عبـر إقامـة البوابـات والحـواجز يخـل بحريـة التنقـل فـي مدينـة الخليـل، ويعتبـر مـن قبيـل 

يــة، إذ تحظــر المــادة العقوبــات الجماعيــة بحــق األفــرادو األمــر الــذي ُيعتبــر انتهاكــًا لالتفاقيــات الدول
كما تكفـل  112( من اتفاقية جنيف الرابعة تدابير العقاب الجماعي التي تتخذها دولة االحتالل،33)

 113( مــن العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والسياســية، الحــق فــي حريــة التنقــل.12المــادة )
"القيود المسـموح بهـا والتـي بي نت بأن  114وُيشار إلى أن لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدةو

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

تقييـد حريـة الحركـة شـأنها قيـام سـلطات االحـتالل اإلسـرائيلي بممارسـات مختلفـة مـن   بالنتيجة، فـإنَّ 
بة على وا قع التعلـيم، وحريـة العبـادة، والمسـاس في البلدة القديمة بمدينة الخليل ُيرتب انتهاكات ُمرك 
 بالحق بالمساواة والكرامة اإلنسانية، وذلك على النحو التالي: 

 االنتهاكات الواقعة على الحق بالتعليم: .1

يقوم القانون الدولي اإلنساني على مجموعة من المبادئ األساسية التـي ُوضـعت لحمايـة المـدنيين، 
المــدارسو وفــي مخالفــة صــارخة لهــذه المبــادئ، يقــوم جنــود مــن بينهــا حمايــة األعيــان المدنيــة مثــل 

( وخاصـــة البلــــدة القديمـــة بمدينــــة الخليـــل، بتفتــــيإل التالميـــذ واألطفــــال H2االحـــتالل فـــي منطقــــة )
وتفتيإل حقائبهم بشكل مهين، يوميا وكذلك اقتحام المدارس واحتجاز الطالب والمعلمينو مـا يـؤدي 

توى تركيزهم الـذهني وتحصـيلهم العلمـي، وكـذلك وكثيـرًا إلى بث الرعب في نفوسهم ويؤثر على مس
 

ــ لســنة  112 ــم يقترفهــا هــو شخصــيًا. تحظــر 33، المــادة ) 1949اتفاقيــة جنيــف الرابعةـ ( "ال يجــوز معاقبــة أي شــخص محمــي عــن مخالفــة ل
ــين  ــن األشـــخاص المحميـ ــدابير االقتصـــاص مـ ــر تـ ــور. تحظـ ــلب محظـ ــاب. السـ ــد أو اإلرهـ ــدابير التهديـ ــع تـ ــل جميـ ــة وبالمثـ ــات الجماعيـ العقوبـ

 متلكاتهم". وم
لكــل فــرد يوجــد علــى نحــو قــانوني داخــل إقلــيم دولــة  -1( "12، المــادة ) 1966دولي الخاص بــالحقوق المدنيــة والسياســية، لســنة العهد ال  113

ال يجــوز تقييــد الحقــوق  -3لكــل فــرد حريــة مغــادرة أي بلــد، بمــا فــي ذلــك بلــده.  -2مــا حــق حريــة التنقــل فيــه وحريــة اختيــار مكــان إقامتــه. 
ر تلك التــي يــنص عليهــا القــانون، وتكــون ضــرورية لحمايــة األمــن القــومي أو النظــام العــام أو الصــحة العامــة أو رة أعاله بأية قيود غيالمذكو 

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

 ئة الخبراء التي تراقب تنفيذ الواجبات المترتبة على الدول بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وهي هي 114
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ما يواجه هؤالء الطلبة المضايقات والترويع والتأخير الذي يتسب ب في ضـياع وقـت الدراسـة علـيهم. 
حيث بات األهالي ال يأمنون على أوالدهـم عنـد ذهـابهم وعـودتهم مـن المـدارس. ومـن جهـة أخـرى، 

لرصــــاص المعــــدني المغلــــ  بالمطــــا ، بشــــكل دوري حــــول يــــتم اســــتخدام الغــــاز المســــيل للــــدموع وا
مشاركة المستوطنين المتطرفين فـي بـث الخـوف المدارس من قبل جنود االحتالل، هذا إضافة إلى  
 115وإرهاب التالميذ واستفزازهم على الحواجز العسكرية.

دارس ســابقة انتهــاك بحــق الطلبــة والعــاملين فــي المــ 218ووثقــت وزارة التربيــة والتعلــيم الفلســطينية 
ضـــرر  18391ضـــرر بشـــري إضـــافة إلـــى  5960تعـــرض خاللهـــا الطلبـــة ل  2019الـــذكر عـــام 

انتهــاك تعــرض خاللهــا الطلبــة إلــى  53فقــد انخفــض العــدد إلــى  2020أمــا فــي العــام  116نفســي،
ويذكر أن التراجع في األعداد كان بسـبب  117ضرر نفسي، 3623ضرر بشري إضافة إلى    263

 ة أشهر بسبب جائحة كورونا.تعطل دوام المدارس لعد 

 وقد ُوزعت حاالت االنتهاك وفقًا للجدول التالي: 

 
، //:CUTT.US/DILZHHTTPSمــدارس البلــدة القديمــة فــي الخليــل بمرمــى اعتــداءات االحــتالل ومســتوطنيه، جريــدة األيــام،  115
 (. 2021/ 6/ 28لدخول إلى الوقع بتاريخ  )تم ا

 . 2019وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، تقرير االنتهاكات بحق المدارس حسب نوع الضرر   116
 . 2020وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، تقرير االنتهاكات بحق المدارس حسب نوع الضرر   117

 االنتهاك 
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طالـب وطالبــة حرمــوا مـن الوصــول اآلمــن إلـى مدارســهم فــي البلــدة  2382ومـن الجــدير بالــذكر أن 
لـــيس هـــذا وحســـب، بــل تتعـــرض المـــدارس فـــي تلـــك  2019،118القديمــة فـــي الخليـــل ومحيطهـــا عــام

ضايقات أخرى تتمثل بمنع الترميم، وعدم السماح بإدخال معدات التـرميم، أو إجـراء أي المناطق لم
 119تغيير في بنية المدرسة.

بالتــالي، ُيســفر نقــص الوصــول اآلمــن إلــى التعلــيم عــن عواقــب ســلبية كبيــرة بالنســبة لتعلــيم األطفــال 
سـرب وترحيـل األسـر ويمكن أن يتسبب بانخفاض في معدالت الـدوام المدرسـي وارتفـاع معـدالت الت

أو االنفصــال بــين أفرادهــا فــي مجــرى بحــثهم عــن حلــول تكفــل وصــول أطفــالهم إلــى المدرســة فــي 
أن هــذا األمــر يجعــل الفتيــات واألطفــال ذوي اإلعاقــات  120أمـاكن أخــرى. وقــد أظهــرت دالئــل قويــة،

مـن  على األخص عرضة للتسرب من المدرسة. وفي ظل هذه الحواجز أمـام التعلـيم، يظـل اآلالف
الطلبـــة يشـــعرون بعـــدم األمـــان فـــي المدرســـة وفـــي الطريـــق إليهـــا، كمـــا يخشـــى األهـــالي مـــن إرســـال 

 أطفالهم إلى المدرسة.

وتشكل هذه الممارسات وخاصة تلك التي تستهدف الطلبة، انتهاكًا التفاقية حقوق الطفل الُمصادق 
تـنص بشـكل صـريب علـى  ( والتـي2ها من قبـل سـلطات االحـتالل اإلسـرائيلي، وخاصـة المـادة )يعل

ــدين أو األصــل القــومي أو الــرأي السياســي لــذويهم،  عــدم جــواز التمييــز بــين األطفــال بنــاء علــى ال
لتكفــل لألطفــال ة باتخــاذ جميــع التــدابير الالزمــة وضــرورة قيــام الدولــة الُمصــادقة علــى هــذه االتفاقيــ

وكــذلك  121والــدي الطفــل.الحمايــة مــن جميــع أشــكال التمييــز أو العقــاب القائمــة علــى أســاس مركــز 
نص علـــى ضـــرورة اتخـــاذ التـــدابير الالزمـــة لتشـــجيع الحضـــور المـــنظم إلـــى تـــ/ه( التـــي 28المـــادة )

 
 . 2019وي لالنتهاكات اإلسرائيلية المرصودة بحق العملية التعليمية  لسطينية، التقرير السنوزارة التربية والتعليم الف 118
 مقابلة مع حسن إبراهيم عمر، مدير المدرسة اإلبراهيمية األساسية للبنين.  119
 مجموعة الشباب كمدافعين عن حقوق اإلنسان، مقابالت مع أهالي الطلبة.  120
 . 1990الطفل، لسنة  (، اتفاقية حق وق  2أنظر، المادة )  121

2020 19 5 7 2 3 3 4 10 2 6 0 
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فمن خـالل الممارسـات التـي تـم استعراضـها أعـاله،   122المدارس والتقليل من معدالت ترك الدراسة.
م فلسـطينيون علـى األطفـال كـونه 123ُيالحّ أن سلطات االحـتالل اإلسـرائيلي تقـوم بفـرض عقوبـات 

ليس إال في الوقت الذي توفر فيه جميع وسائل االمن والراحة ألطفال المستوطنين المتواجـدين فـي 
ــة أخـــــرى  ــن جهـــ ــي، ومـــ ــذات الحـــ ــرب  نَّ إفـــ ــية للتهـــ ــباب الرئيســـ ــد األســـ ــل أحـــ ــات تمثـــ ــذه الممارســـ هـــ

     124المدرسي.

 االنتهاكات الواقعة على حرية العبادة بالحرم اإلبراهيمي: .2

بشـــــأن حمايـــــة الممتلكـــــات الثقافيـــــة علـــــى "حظـــــر المســـــاس  1954الهـــــاي للعـــــام  نصـــــت اتفاقيـــــة
بالممتلكــات الثقافيــة ســواًء فــي أراضــيها أو فــي أراضــي األطــراف السياســية المتعاقــدة األخــرى، كمــا 
ــاكن  ــا، أو األمـ ــة لحمايتهـ ــات أو الوســـائل المخصصـ ــذه الممتلكـ ــتعمال هـ ــن اسـ ــاع عـ ــت باالمتنـ طالبـ

وقــد اســتقر الفقــه الــدولي علــى إدانــة  أو التلــ .راض قــد تعرضــها للتــدمير المجــاورة لهــا مباشــرة ألغــ
انتهــاك حرمــة دور العبــادة، أو التعــرض لهــا بالتــدمير أو الســلب أو اإلغــالق أو أي تصــرف يضــر 
بهـــذه األمـــاكن خـــالل فتـــرة االحـــتالل. وإن مـــن واجـــب ســـلطات االحـــتالل احتـــرام الحقـــوق العقائديـــة 

بصـفة عامـة  –األراضي المحتلة، وكذلك عدم التعرض ألمـاكن العبـادة   الدينية للمدنيين من سكان
 125وبالتدمير أو السلب أو النهب، وتعطيل ممارسة الشعائر وطقوس العبادة. –

وبخصوص االنتهاكات الواقعة على الحرم اإلبراهيمي، ُيشار بداية إلى أن الحرم اإلبراهيمي ُمحا  
ــاجز عســــكري ومركــــزان لشــــرطة االحــــ 12ب:  ــرس الحــــدود.حــ وقــــد منعــــت ســــلطات  126تالل وحــ

( مـــرة متفرقـــة 621علـــى مـــآذن الحـــرم اإلبراهيمـــي الشـــريف )االحـــتالل اإلســـرائيلي رفـــع اآلذان مـــن 
، عدا عن االقتحامات المتكررة مـن قبـل رئـيس حكومـة االحـتالل، ووزيـر جـيإل 2019خالل العام  

 
 /ه(. 28نظر، المصدر السابق، المادة ) ا 122
تتعدد أشكال هذه العقوبات ما بــين اإليــذاء الجســدي واالحتجــاز والمعاملــة الالإنســانية، بصــورة مخالفــة ألحكــام القــانون الــدولي اإلنســاني   123

 قة ضمن باقي أجزاء هذا القسم.     الالإنسانية بصورة معموالقانون الجنائي الدولي، حيث سيتم معالجة التكييف القانوني لجريمة المعاملة  
، )تــم https://cutt.us/xXr8iالخليــل: تالميــذ ومــدارس فــي دائــرة النــار وقبضــة الخــوف، للمزيــد حــول الموضــوع، ُيراجــع: موقــع وفــا،  124

 (.  2021/ 6/ 28الدخول إلى الموقع بتاريخ  
 مسجد األقصى، )مرجع الكتروني سابق(.  "جريمة انتهاك حرمة البراك،   125
،  2019تحليل انتهاكات الحقوق االجتماعية والثقافية المرصودة من قبل المدافعين الشباب عــن حقــوق االنســان خــالل العــام "مفتاح"،    126

 (.  2021/ 6/ 28تاريخ  م الدخول إلى الموقع ب، )تhttps://cutt.ly/MmhZj6rمنشور على:  

https://cutt.us/xXr8i
https://cutt.ly/MmhZj6r
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رم وغيرهــا مــن االنتهاكــات. أمــا ، وإجــراء تــدريبات عســكرية فــي ســاحة الحــاالحــتالل، والمســتوطنين
، فقد بلغ عدد حـاالت منـع اآلذان: 2020بخصوص منع اآلذان في الحرم اإلبراهيمي خالل العام 

 127مرة متفرقة. 602

وتتمثل أخطر الممارسات التي تقوم بها سلطات االحتالل في محيط الحـرم اإلبراهيمـي فـي "قيامهـا 
يين المتـوجهين ألداء فريضـة صـالة الجمعـة فـي الحـرم بعرقلة مـرور المصـلين والمـواطنين الفلسـطين

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 

ة لفتـرات زمنيــة طويلـه فـي حـدائق وسـاحات الحـرم اإلبراهيمــي، وكـذلك إقامـة حفـالت صـاخب .واهيـة
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 

تنظــيم احتفــاالت عســكرية كبيــرة خاصــة بجــيإل االحــتالل فــي بالكامــل للمســتوطنين اليهــود. وكــذلك 
ساحات وأقسام الحرم اإلبراهيمي، وغيرها العديد من االنتهاكات الرامية إلى تهويد الحرم اإلبراهيمي 

 128بكافة األشكال.

 رسـة الشـعائر الدينيـة التـي كفلتهـاإن هذه الممارسات ُتشكل انتهاكًا صارخًا لحرية العبـادة وحـق  مما
( مـن اتفاقيـة جنيــف 27رائع والمواثيـق الدوليـ ة، إذ تتعـارض هـذه الممارســات مـع أحكـام المـادة )الشـ

ل عـدم المسـاس بـالحق  بممارسـة الشـعائر الدينيـة لألشـخاص  الرابعة والتي ُتلـزم الدولـة المحتلـة بتكفـ 
كمـا أن والفلسـطينيين المقيمـين فيهـا،  H2وهو ما ينطبق على منطقة   129الواقعين تحت االحتالل،

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

 
ــا،  127 ــة وفـ ــام وكالـ ــريف عـ ــي الشـ ــى الحـــرم اإلبراهيمـ ــرائيلية علـ ــداءات اإلسـ ــدخول إلـــى ، https://cutt.us/07We7 ، 2020االعتـ ــم الـ )تـ

    (. 2021/ 6/ 28الموقع بتاريخ  
 المرجع السابق.  128
لألشــــخاص المحميــــين فــــي جميــــع األحــــوال حــــق  االحتــــرام ألشخاصــــهم وشــــرفهم (: "27) المــــادة  1949عــــة، لســــنة اتفاقيــــة جنيــــف الراب 129

وقهم العائليــة وعقائــدهم الدينيــة وعــاداتهم وتقاليــدهم. ويجــب معــاملتهم فــي جميــع األوقــات معاملــة إنســانية، وحمــايتهم بشــكل خــاص ضــد   وحقــ 
 ضول الجماهير". جميع أعمال العن  أو التهديد، وضد  السباب وف

https://cutt.us/07We7
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وليـ  8وقد اعتبرت المادة )  130للشعوب، ة لسـنة ( فقرة )ب( من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الد 
 131.تعمد توجيه هجمات ضد  المباني المخصصة لألغراض الدينية من قبيل جرائم الحرب  1998

 1945وفي سياق متصل، ُيشار إلى أن محكمة نـورمبرغ فـي أعقـاب الحـرب العالميـة الثانيـة لسـنة 
كانت قد أكدت علـى أن تعـرض سـلطات االحـتالل لألمـاكن الدينيـة أو المسـاس بهـا، وكـذلك إعاقـة 

تعطيل الشعائر الدينية في األراضي المحتلة ُيشكل جريمة من جرائم الحرب التـي تـُدينها قـوانين   أو
 132وأعراف الحرب واالتفاقيات الدولية والمبادئ العامة المعترف بها من الدول المتمدنة.

وفـي هــذا الســياق، يجـدر التأكيــد مــرة أخــرى علـى أن الحــرم اإلبراهيمــي كــان قـد ُأدرج فــي تمــوز مــن 
منظمـــة األمـــم المتحـــدة للتربيـــة والثقافـــة والعلـــوم )اليونســـكو(، ضـــمن الئحـــة مـــن قبـــل  2017العـــام 

 التراث العالمي، كإحدى المناطق المحمية.

 انتهاك الكرامة اإلنسانية والحق بالمساواة: .3

إن جميع الممارسـات التـي تقـوم بهـا سـلطات االحـتالل اإلسـرائيلي فـي محـيط البلـدة القديمـة بمدينـة 
ة، فعلـى سـبيل المثـال، فـإن عـزل البلـدة القديمـة يخليل تؤدي بالنتيجـة إلـى امتهـان الكرامـة اإلنسـانال

وأحيائها عن باقي المنـاطق المجـاورة وإحاطتهـا بحـواجز وبوابـات يجعـل منهـا سـجنًا كبيـرًا لقاطنيـه، 
ا أن حيـث يعــيإل سـكان هــذه المنطقـة بحالــة حصـار دائــم، بشـكل يحــط مـن كــرامتهم اإلنسـانيةو كمــ

تفتيإل سكان البلدة القديمة يوميًا على الحواجز العسكرية بشكل مهين، وخاصة األطفال منهم عند 
ذهــابهم وإيــابهم مــن المــدارس يحــط مــن كــرامتهم االنســانية، وكــذلك إغــالق أبــواب المنــازل لــبعض 

 العائالت ومنع أقاربهم من زيارتهمو ينال من حقهم بالعيإل بكرامة.

 
   (. 53، المادة ) 1977، بروتوكول جنيف األول لسنة  أنظر 130
ولي ة، لســنة   131 . لغــرض هــذا النظــام األساســي تعنــي "جــرائم 2(: " 9/ ب/ 2/ 8، المــادة ) 1998نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الد 

وليــ ة  ( االنتهاكات الخطيــرة األخــرى للقــوانين واألعــراف الســارية علــىالحرب": ب ، المنازعــات الد  المســلحة فــي النطــاق الثابــت للقــانون الــد ولي 
ــاني المخصصـــة لألغـــراض الدينيـــة أو التعليميـــة أو الفنيـــة أو العلميـــة أو 9أي فعـــل مـــن األفعـــال التاليـــة:  . تعمـــد توجيـــه هجمـــات ضـــد  المبـ

 رية". أال تكون أهدافًا عسك  الخيرية، واآلثار التاريخية، والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى شريطة
ــال ،  132 ــانون الــــــــــدولي يحمــــــــــي األمــــــــــاكن المقدســــــــــة واألثريــــــــــة وإســــــــــرائيل تخــــــــ ــانوني: القــــــــ ــا عيســــــــــى، تحليــــــــــل قــــــــ ــا، حنــــــــ  وكالــــــــــة وفــــــــ

https://cutt.us/3Gm0Z ،  (.  2021/ 6/ 28)تم الدخول إلى الموقع بتاريخ     
 

https://cutt.us/3Gm0Z
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، ُتشـك ِّل انتهاكـًا ألحكــام H2لتـي تمـس الكرامـة اإلنسـانية للقـاطنين فـي منطقـة إن هـذه الممارسـات ا
/ج( من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تحظر االعتداء على الكرامة الشخصية في جميع 3/1المادة )

   133األوقات واألماكن، وعلى وجه الخصوص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة.

لطات االحــتالل ُتمــارس سياســة تمييــز عنصــري بــين الفلســطينيين ومــن جهــة أخــرى، ُيالحــّ أن ســ
والمســتوطنين المتواجــدين فــي ذات المنطقــةو ففــي الوقــت الــذي تقــوم فيــه  H2القــاطنين فــي منطقــة 

سلطات االحتالل بتوفير كافة وسائل الراحة واالسـتقرار واألمـن بهـؤالء المسـتوطنين، تقـوم وبصـورة 
ين، والقيــام بانتهاكــات واعتــداءات بمختلــ  األشــكال ســواء علــى ممنهجــة بتنغــيص حيــاة الفلســطيني

مســــتوى حريــــة الحركــــة والتنقــــل أو الحــــق بــــالتعليم أو الحــــق بممارســــة الشــــعائر الدينيــــة، وكــــذلك 
االعتداءات الجسدية واالعتقاالت، في محاولة منها لتهجير الفلسطينيين من هذه المنطقـة وإفراغهـا 

 من سكانها األصليين. 

الممارسات التي تخلق نظام تمييز عنصري وتمس الحق بالمساواة تشكل مخالفات صـارخة إن هذه  
وق اإلنسـان، وتحديـدًا المـادة ) ( مـن اتفاقيـة 27ألحكام القانون الدولي اإلنساني والقانون الـدولي لحقـ 

جنيــف الرابعــة التــي تــنص بشــكل صــريب علــى عــدم جــواز التمييــز العنصــري وضــرورة احتــرام الحــق  
جـواز التمييـز  عـدم ( من اإلعالن العالمي لحق وق اإلنسان التي تنص على2والمادة )  134ساواة.بالم

هــذا باإلضــافة إلــى مخالفــة أحكــام االتفاقيــة الدوليــة  135العنصــري وضــرورة احتــرام الحــق  بالمســاواة.
، 7/3/1966للقضـــاء علـــى جميـــع أشـــكال التمييـــز العنصـــري والتـــي وقعـــت عليهـــا إســـرائيل بتـــاريخ 

، والتـــــي تضـــــمن أحكامـــــًا لمحاربـــــة كافـــــة أشـــــكال التمييـــــز 3/12/1979قت عليهـــــا بتـــــاريخ وصـــــاد 

 
 . 1949ة، لسنة  اتفاقية جنيف الرابعن /ج( م1/ 3انظر، المادة )  133
ــنة  134 ــادة ) 1949اتفاقيـــة جنيـــف الرابعـــة، لسـ ــام المتعلقـــة بالحالـــة الصـــحية والســـن والجـــنس، يعامـــل جميـــع  (: "27، المـ ــاة األحكـ مـــع مراعـ

الــدين أو  األشخاص المحميين بواسطة طرف النزاع الذي يخضعون لسلطته، بنفس االعتبار دون أي تمييــز ضــار علــى أســاس العنصــر أو
 ياسية. على أن ألطراف النزاع أن تتخذ إزاء األشخاص المحميين تدابير المراقبة أو األمن التي تكون ضرورية بسبب الحرب". اآلراء الس  

وق اإلنســـان، لســـنة  135 وق والحريـــات المـــذكورة فـــي هـــذا 2، المـــادة ) 1948اإلعـــالن العـــالمي لحقـــ  (: "لكـــل إنســـان حـــق  التمتـــع بجميـــع الحقـــ 
ي نــوع، وال ســيما التمييــز بســبب العنصــر، أو اللــون، أو الجــنس، أو اللغــة، أو الــدين، أو الــرأي سياســيا وغيــر الن، دونمــا تمييــز مــن أاإلعــ 

سياســـي، أو األصـــل الـــوطني  أو االجتمـــاعي، أو الثـــروة، أو المولـــد، أو أي وضـــع آخـــر. وفضـــاًل عـــن ذلـــك ال يجـــوز التمييـــز علـــي أســـاس 
أو اإلقليم الذي ينتمــي إليــه الشــخص، ســواء أكــان مســتقاًل أو موضــوعًا تحــت الوصــاية أو غيــر ني أو الد ولي  للبلد الوضع السياسي أو القانو 

 متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعًا ألي قيد آخر علي سيادته".  
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العنصــري، والتــي مــن بينهــا الممارســات واإلجــراءات التــي تمارســها إســرائيل بحــق  الفلســطينيين فــي 
 .H2منطقة 

فإنَّ  تم    بالمحصلة،  التي  االنتهاكات  أشكال  كافة  بارتكاب  اإلسرائيلي  االحتالل  سلطات  قيام 
تعراضها في هذه الجزئية بصورة ممنهجةو يهدف إلى تهجير الفلسطينيين القاطنين في منطقة اس

H2    في االقتصادي  الوضع  مستوى  فعلى  الخليل،  مدينة  من  القديمة  البلدة  منطقة  في  وخاصة 
تسببت إجراءات االحتالل واالستيطان في قلب الخليل بإغالق معظم  البلدة القديمة بمدينة الخليل  

نحو    محالت  وعددها  القديمة  تجاري،    1800البلدة  عسكرية   530محل  بأوامر  مغلقة  منها 
ذلك أن زيادة المسافة والتكلفة والوقت الالزم للوصول إلى العديد من أصدرها الجيإل اإلسرائيليو  

الشهداء وشارع   الرئيسية )شارع  الوصالت  نتيجة إغالق  ثالثة أضعاف(  )بمقدار  المحالتو  هذه 
ل من المستحيل على العمالء والموردين الوصول إليها، ما أدى إلى قيام أصحابها  الشاللة( جع
 136بإغالقها. 

وقــد دفعــت ممارســات جــيإل االحــتالل وعصــابات المســتوطنين بعــد إغــالق شــارع الشــهداء واألســواق 
عائلة فلسطينية على هجرة منازلها وعقاراتها خشية على حياة أفرادها، فقد تـم   1400القديمة نحو:  

مـــن العقـــارات التـــي تشـــكل  659علمـــًا بـــأن ، منـــزاًل بالبلـــدة القديمـــة 1014رب: هجـــر وتـــرك مـــا ُيقـــا
التـــي تـــم تركهـــا تحـــت قـــوة الســـالح وخوفـــا مـــن  -رات والمنـــازل الفارغـــة والمتروكـــة % مـــن العقـــا65

كان أصحابها ومالكيها قد هجروا منها خالل أحـداث االنتفاضـة الثانيـة، وإلـى   -إرهاب المستوطنين
 137اليوم يمنعون من العودة إليها بذرائع الوضع األمني.

ــًا قيـــام ســـلطات االحـــتالل بممارســـة سياســـة التهجيـــر القســـري فـــي منطقـــة البلـــدة  وعليـــه، يتضـــب جليـ
انتهاكـــًا صـــارخًا ألحكـــام اتفاقيـــة جنيـــف الرابعـــة، والتـــي القديمـــة مـــن مدينـــة الخليـــل، وهـــو مـــا ُيشـــكل 

( منهـــا، واعتبرتـــه مـــن االنتهاكـــات 49افـــة أشـــكاله بالمـــادة )حرمـــت اللجـــوء إلـــى التهجيـــر القســـري بك

 
ــة األناضــول،  136 ، https://cutt.ly/pmsTv3Oعــوض الرجــوب، فلســطين.. االحــتالل يخنــق "الخليــل القديمــة" ورمضــان ينعشــها، وكال

    (. 2021/ 6/ 28)تم الدخول إلى الموقع بتاريخ  
)تــم الــدخول إلـــى ، https://cutt.ly/TmsULC5، 48محمــود مجادلــة، البلــدة القديمـــة بالخليــل: الحصــار او التهجيــر، موقـــع عــرب  137

    (. 2021/ 6/ 28بتاريخ  الموقع  

https://cutt.ly/pmsTv3O
https://cutt.ly/TmsULC5
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الجسيمة لالتفاقية، وفقًا لما تم توضيحه بصورة مفصلة في إطار الحديث عن التهجير القسـري فـي 
 مدينة القدس.

ُتشــكل انتهاكــًا ألحكــام  ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن ممارســة سياســة التهجيــر القســري فــي مدينــة الخليــل
/ج( مــن نظــام 7/1شــكل جريمــة ضــد اإلنســانية تبعــًا ألحكــام المــادة )لــدولي، إذ تُ القــانون الجنــائي ا

( مـــن ذات النظــام واللتــان تنصـــان 8/ب/8/2جريمــة حـــرب تبعــًا ألحكــام المــادة )كــذلك و  138رومــا،
على أن قيام دولة االحتالل بإبعاد أو نقل جـزء مـن سـكان االرض المحتلـة داخـل هـذه األراضـي أو 

باعتبــار أن هــذه  ،ة ضــد االنســانية مــن جهــة وجريمــة جــرب مــن جهــة أخــرى خارجهــا، ُيشــكل جريمــ
ــة  ــات الدوليـ ــارية علـــى المنازعـ ــراف السـ ــوانين واألعـ ــرة للقـ ــات الخطيـ ــد االنتهاكـ ــكل أحـ الممارســـات ُتشـ

شــكل تُ المســلحة فــي النطــاق الثابــت للقــانون الــدوليو وبالتــالي، فــإن ممارســة سياســة اإلبعــاد القســري 
لقــــانون الجنــــائي الــــدوليو مــــا يعنــــي إمكانيــــة محاســــبة ســــلطات االحــــتالل جريمــــة بموجــــب أحكــــام ا

اإلسرائيلي على هذه الجريمة أمام المحكمة الجنائية الدولية الندراج هذه الجرائم ضـمن اختصاصـها 
 139النوعي.

 القسم الثالث: االنتهاكات الواقعة على الحق بالعمل والصحة في قطاع غزة

النتهاكــات التــي يرتكبهــا االحــتالل اإلســرائيلي فــي قطــاع غــزة، ُيخصــص هــذا القســم للحــديث حــول ا
تنـاول االنتهاكـات القائمـة سيقتصـر فـي هـذه الجزئيـة علـى   ورغم تعدد أشكال هذه االنتهاكـاتو فـإنَّ 

، حيث االنتهاكات الواقعة على الحق بالعمل والحق بالصحة وما يترتب عليها من انتهاكات مركبة
 – 1/1/2020فعين عــن حقــوق اإلنســان خــالل الفتــرة الواقعــة بــين رصــدت مجموعــة الشــباب المــدا

انتهاكـــًا بحـــق المـــزارعين تنوعــت مـــا بـــين رش مبيـــدات كيماويـــة،  505، مــا ُيقـــارب: 30/6/2021
انتهاكـًا بحـق  137وتجريف أراضي زراعية، وإطالق نار اتجاه المزارعين(. إضـافة إلـى مـا ُيقـارب 

    عًا على الحق بالصحة.انتهاكًا واق 418كذلك و الصيادين. 

 

 
 . 1998/ج( من نظام روما االساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام  1/ 7انظر، المادة )  138
 (. 8/ب/ 2/ 8انظر، المصدر السابق، المادة )  139
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 االنتهاكات الواقعة على الحق بالعمل وما يترتب على ذلك من انتهاكات مركبة: .1

تواصــل ســلطات االحــتالل االســرائيلي انتهاكاتهــا المختلفــة بحــق المــواطنين وممتلكــاتهم وعلــى وجــه 
طــاع غــزة نطقــة الســياج الفاصــل لقالخصــوص العــاملين فــي القطاعــات الزراعيــة والصــناعية قــرب م

بصــورة منظ مــة 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: 

 في المنطقة العازلة: االعتداءات على العاملين في القطاعات الزراعية والصناعية  .أ

يتم استخدام مصطلب المنطقة العازلة لتسمية المنطقة الواقعة على امتـداد السـياج الشـرقي الفاصـل 
( متر داخل جغرافية القطاع، كما جرى االتفاق على تسميتها 1500لقطاع غزة بعمق يصل إلى )

  140.(ARA)، حيث يرمز لها باالختصار (Access Restricted Areas)مقيدة الوصول 

أحـادي الجانـب مـع االنسـحاب نطقة ُمقيدة الوصول بعد تنفيـذ قـوات االحـتالل خطـة وقد ظهرت الم
وإعــادة انتشــار قواتهـــا حــول قطــاع غــزة، حيــث ُرســمت حـــدودها  12/9/2005قطــاع غــزة بتــاريخ 

ـر متـ 300تمتـد المنطقـة العازلــة إلـى مســافة بموجب المنشورات التي تم القاؤها من طائرات حيـث 
 141زة الشـمالية والشـرقية.علـى حـدود قطـاع غ

البريـة أفضـل األراضي الزراعيـة في قطـاع غـزة، وتقـدر مسـاحتها بـ     27وتضـم المناطق العازلـة 
% مــن مســاحة األراضي الزراعيــة اإلجمالية في القطــاع. كمــا تتميــز 35ألـ  دونمو أي ما ُيَقد ر بـ

بمنتجاتها   الثـروة  المنطقة  مـن  وتحتوي  الوفيـرة  األبقار.  وحظائـر  الدواجـن  وبخاصـة  الحيوانية، 

 
، خــالل محادثــات وقــ  إطــالق النــار 1948ُرسم سياج قطاع غزة في شكله الحالي وفق خــط الهدنــة فــي أعقــاب احــتالل فلســطين عــام   140
و العربيــة المتحاربــة مــن جهــة وســلطة االحــتالل مــن جهــة أخــرى، حيــث يفصــل ذلــك الســياج أراضــي القطــاع عــن جزيرة رودوس بين الدل  في

ــة شــمااًل وشــرقًا. وُيطلــق علــى الســياج الفاصــل تســميات مختلفــة أشــهرها الســياج األمنــي أو الســلك أو الحــدود.  األراضــي الفلســطينية المحتل
ائكة، تســير بشــكل غيــر منــتظم وتبعــد عــن بعضــها الــبعض بضــعة أمتــار ويمــس أحــد توازيــة مــن األســالك الشــ ويتكــون مــن ثــالث شــرائب م

ــائي وُيضــاف إليهــا جــدار اســمنتي فــي بيــت الهيــا وبيــت حــانون. مركــز الميــزان لحقــوق اإلنســان، ممنــوع مــن الوصــول:  الشــرائب تيــار كهرب
، 2019الثــاني ، كــانون 2018لوصول برًا خــالل العــام لي في المنطقة مقيدة اتقرير إحصائي خاص حول انتهاكات قوات االحتالل اإلسرائي

 (.             2021/ 6/ 30، )تم الدخول إلى الموقع بتاريخ  https://cutt.ly/JmfcfClمنشور على:  
، منشــــــــور علــــــــى: 4)بــــــــرًا(، المنــــــــاطق مقيــــــــدة الوصــــــــول مركــــــــز الميــــــــزان لحقــــــــوق اإلنســــــــان، واقــــــــع المــــــــزارعين الفلســــــــطينيين فــــــــي  141

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

https://cutt.ly/JmfcfCl
https://cutt.ly/mmfQzkk
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المنطقة العازلـة البريـة علـى أكبـر خـزان للميـاه الجوفية الصالحة للشـرب ولالستخدام الزراعـي في  
المحا زراعـة  علـى  المزارعين  قـدرة  مـن  المناطق  هـذه  إلى  الوصـول  منـع  حـدَّ  وقـد  صيـل  القطـاع. 

 142المتنوعة. 

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

ومختل    )المنشآت  الزراعية،  نطاق  في  والصناعية  والزراعية  بنسبة  500السكانية  متر   )
%(، ولم يتوق  األمر عند  75( متر بنسبة تصل إلى )1000نطاق )  %(، فيما جرفتها في100)

وتدمير   المناطق  تلك  في  الفلسطينيين  حركة  إعاقة  االحتالل  سلطات  تتعمد  إذ  الحد  هذا 
والصناعية    143ممتلكاتهم.  الزراعية  القطاعات  في  العاملين  باستهداف  االحتالل  جنود  يقوم  كما 

سيما المزارعين وصائدي الطيور ورعاة األغنام وجامعي   حيط السياج الفاصل، الالمتواجدين في م
والمواد الخردة، وذلك باستخدام مختل  أنواع االسلحة الرشاشة والثقيلة، بما فيها القذائ    ب الحط

فتوقع   العسكريةو  واآلليات  المراقبة  أبراج  قبل  من  المباشر  النار  وإطالق  والصاروخية  المدفعية 
فالخسا والمادية  البشرية  استكمال  ئر  عن  التوق   على  األوقات  أغلب  في  وترغمهم  ي صفوفهم، 

   144أعمالهم، مما يتسبب بفقدانهم لمصادر رزقهم.

تفصيليه حول  و  يلي إحصائيات  مقيدة  س  انتهاكات فيما  المنطقة  اإلسرائيلي على  االحتالل  لطات 
  145: 2020خالل العام  الوصول برا

 عدد الحوادث الفئة

المإط تجاه  وقص   نار   612زارعين  الق 

 
ر علــــــى: ، منشــــــو 8، 2017المركــــــز الفلســــــطيني لحقــــــوق اإلنســــــان، تقريــــــر حــــــول: االعتــــــداءات اإلســــــرائيلية فــــــي المنطقــــــة العازلــــــة،  142

https://cutt.ly/6mfQF1j  (.  2021/ 6/ 30، )تم الدخول إلى الموقع بتاريخ 
 . 5مركز الميزان لحقوق اإلنسان، واقع المزارعين الفلسطينيين في المناطق مقيدة الوصول )برًا(،   143
 . 5مركز الميزان لحقوق اإلنسان، ممنوع من الوصول،   144
 . 7المرجع السابق،   145

https://cutt.ly/6mfQF1j
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 واألراضي الزراعية 

 6 صائدي الطيور  

 39 رعاة األغنام  

 15 اعتقاالت 

 25 قص  أراضي خالية 

 

ــا ســـبق، ــرائيلي بـــرش المـــواد الكيماويـــة إضـــافة إلـــى مـ ــلطات االحـــتالل اإلسـ علـــى  الســـامة تقـــوم سـ
، حيــث 2014كل دوري منـذ العـام االراضـي الزراعيـة الفلسـطينية فـي المنـاطق مقيـدة الوصـول، بشـ

ن لهــذه العمليــات دوافــع أمنيــة، وتــد عي أنهــا تهــدف إلــى إزالــة االعشــاب أتتــذرع ســلطات االحــتالل بــ
الضـارة فــي المنـاطق المحاذيــة للســياج الفاصـل وذلــك لتسـهيل مراقبــة أي حركــة فـي المنــاطق ُمقيــدة 

 الوصول.

جال"، و"ديــوريكس"، "الغليفوســات"، و"أوكســيوتتكــون هــذه المبيــدات مــن مــواد كيماويــة مركبــة مثــل: 
آثــار خطيــرة علــى المحاصــيل الزراعيــة، والبيئــة، وصــحة المــواطنين، حيــث  الكيماويــةولهــذه المــواد 

تسببت بموت الكثير من المحاصيل الزراعية وتغير لونها تبعًا لشهادات عشرات المزارعين، إضافة 
  146.انات واألمراض المزمنةإلى أن  بعض المواد المكونة لها تتسبب بالسرط

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

 
،  نــــــــور أبــــــــو عيشــــــــة، موقــــــــع األناضــــــــول، تقريــــــــر: إســــــــرائيل تــــــــرش األأراضــــــــي الزراعيــــــــة "الحدوديــــــــة" لغــــــــزة بالمبيــــــــدات الخطيــــــــرة  146

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

https://cutt.us/fnPgK
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 147سـبب مزيـدًا مـن الضـرر بزارعـة المحاصـيل مســتقباًلوتغيـر مـن تركيبتهـا ويحتمـل أن تُ  ،وبالتـالي
وهـــو مـــا يعنـــي، أن المنـــاطق ُمقيـــدة الوصـــول لـــم تعـــد منـــاطق محظـــورة فقـــطو ولكـــن باتـــت ُعرضـــة 

ت عــدد حــوادث رش وقــد بلغــ 148لُتصــبب منــاطق يســتحيل فيهــا نمــو أي مزروعــات فــي المســتقبل.
ــامةات المبيـــد  ــة السـ ــام  الكيماويـ ــا ُيقـــارب  2020خـــالل العـ ــا  10مـ ــى تضـــرر مـ ــا أدى إلـ ــوادث مـ حـ

، وُيشــار إلــى أن هــذه األضــرار تتســبب راضــي الزراعيــةمــن األمتــر مربــع  323,216,7 :مســاحته
 149بخسائر اقتصادية هائلة ُتقد ر بعشرات ماليين الشواكل سنويًا.

 بيدات الكيماوية:نات ة على استخدام المال المركبة االنتهاكات -

الفلســطينيين فــي المنطقــة  بحــق بــةركانتهاكــات مترتــب  الكيماويــة الســامةإن عمليــة رش المبيــدات 
 على النحو التالي:  ،العازلة بقطاع غزة

 انتهاك الحق بالحياة:  

لى حياة المواطنين خطرًا عالمبيدات الكيماوية التي تستخدمها سلطات االحتالل اإلسرائيلي،   ُتشكل
لحيـاة مـن الحـق با، قـد تـؤدي إلـى الوفـاة. ويعتبـر ب ما ينتج عنها من أمـراض سـرطانية خطيـرةبسب

ي اإلنسـاني والقـانون الـدولي لحقــوق لو ب أحكـام القـانون الــد أقـدس الحقـوق والحريـات المكفولــة بموجـ
هـذا لة ضمن بقية أجـزاء فص  على نحو ما سيتم تناوله بصورة مُ   ،والقانون الجنائي الدولي  ،اإلنسان
ــم ــتخدام ا والقسـ ــلطات االحـــتالل باسـ ــإن قيـــام سـ ــالي فـ ــها للمســـاءوبالتـ ــة ُيعرضـ ــدات الكيماويـ  ،ةللمبيـ

ــاة ُيعتبا ــق بالحيـ ــداء علـــى الحـ ــار أن االعتـ ــعتبـ ــر مـــن بـ ــيمة القبيـ  تفاقيـــة جنيـــفل االنتهاكـــات الجسـ
 وجرائم الحرب. نه من قبيل الجرائم ضد اإلنسانية،أ، وُيمكن تصنيفه على الرابعة

 

 
متــرو ممــا يــؤدي الــى تكبــد  1200ائرات الى داخل قطــاع غــزة تصــل إلــى مــا ُيقــارب لرش التي تقوم بها الطوُيشار إلى أن رذاذ عملية ا  147

يــوم بالتربــة قبــل تحللهــا، وهــو مــا يعنــي  80-70المزارعين خسارة فادحة، خصوصا وأن مــادة االوكســي والجاليفــوس المرشوشــة تمكــث مــدة 
، ويمنــع المــزارعين مــن إعــادة عمليــة الزراعــة، كمــا يضــع  يــؤثر علــى جــودة التربــة أن المادة تستغرق وقت طويل للتحلل وهــذا مــن شــأنه أن

)تــم الــدخول ، https://cutt.us/aTFoZوزارة الزراعة، الموقع اإللكتروني لوزارة الزراعة فــي قطــاع غــزة،  خصوبة التربة. بيان صادر عن
      (. 2021/ 7/ 16إلى الموقع بتاريخ  

 . 9ان لحقوق اإلنسان، واقع المزارعين الفلسطينيين في المناطق مقيدة الوصول )برًا(،  مركز الميز  148
 . 7مركز الميزان لحقوق اإلنسان، ممنوع من الوصول،   149

https://cutt.us/aTFoZ
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 ك الحق بالصحة:انتها

اإلسرائيلي،    ُتشكل االحتالل  سلطات  تستخدمها  التي  الكيماوية  صحة  على    خطراً المبيدات 
بما  فه من أمراض مزمنة وأمراض سرطانية،  الفلسطينيين القاطنين بالمنطقة العازلة، نظرًا لما تخل  

ن بالتمتع بأعلى  تي تنص على حق كل انسا وال  ،وق االنسانقيتنافى مع أحكام القانون الدولي لح
  150.مستوى من الصحة الجسمية 

 :صحيةانتهاك الحق في بيئة 

كيماوية السامة ُيرتب أثارًا بيئيـة كارثيـة علـى المحاصـيل الزراعيـة والتربـةو نظـرًا إن رش المبيدات ال
 علــــى ألمــــد ا طويلــــةب أضــــرارًا لمــــا تحتويــــه هــــذه المبيــــدات مــــن مــــواد كيماويــــة ســــامة وخطــــرة ترتــــ  

ى مـــع أحكـــام القـــانون الـــدولي لحقـــوق فوهـــو مــا يتنـــا .التربـــة لبيئـــة، والصـــحة، وجـــودةوا المحاصــيل،
( مــن العهــد الــدولي للحقــوق االقتصــادية واالجتماعيــة، والتــي تــنص 12ســيما المــادة ) وال ،اإلنســان

 151ة.يعلى التزام الدول االطراف بتحسين جميع جوانب الصحة البيئ

 مل: انتهاك الحق بالع

ــ انتهـــاك الحـــق كيماويـــة الســـامة، المبيـــدات ال لطات االحـــتالل اإلســـرائيلي بـــرشيترتـــب علـــى قيـــام سـ
عليه من ارتفاع فـي نسـبة البطالـةو بسـبب مـا يلحـق  تب يتر  اجراء تضييق فرص العمل، وم  بالعمل

 إلــى اســتحالة نمــو المزروعــات فــي بشــكل يــؤدي ء رش المبيــدات الكيماويــةاجــر  بالتربــة مــن أضــرار
هذه  ُتشكلإذ  152.تقليل فرص العمل للعاملين بالقطاع الزراعي  ،وبالتالي  ولةلفترات طوي  هذه التربة
انتهاكًا للقانون الدولي وعلى وجه الخصوص القـانون الـدولي لحقـوق اإلنسـان، وخاصـة   الممارسات 
وق اإلنســان التــي نصــت علــى حــق كــل فــرد بالعمــل وحر 23المــادة ) يــة ( مــن اإلعــالن العــالمي لحقــ 

العهــد الــدولي ( مــن 7(، )6المــواد )كمــا ُتشــكل انتهاكـًا ألحكــام  153.ة ومرضــيةاختيـاره بصــورة عادلــ
 

 . 1976، لسنة  العهد الد ولي  الخاص بالحق وق االقتصادية، واالجتماعية( من 12انظر، المادة )  150
 . / ب(، المصدر السابق12انظر، المادة )  151
ــق  152 ــاة، والحـ ــق بالحيـ ــاك الحـ ــة بانتهـ ــامة، المتمثلـ ــة السـ ــات رش المبيـــدات الكيماويـ ــة علـــى عمليـ ــة المترتبـ ــات المركبـ ــة االنتهاكـ ــيتم معالجـ سـ

ــاع الزراعـــي ــاملين بالقطـ ــى العـ ــة علـ ــات الواقعـ ــة االنتهاكـ ــياق معالجـ ــي سـ ــك فـ ــم، وذلـ ــذا القسـ ــزاء هـ ــة أجـ ــمن بقيـ ــلة ضـ ــورة مفصـ ــل، بصـ  بالعمـ
   والصناعي والصيادين.  

 . 8194اإلعالن العالمي لحق وق اإلنسان، لسنة  ، من ( 32المادة ) انظر،   153
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ة،  علـــى ضـــرورة احتـــرام الحـــق  بالعمـــل واللتـــان تنصـــان الخـــاص بـــالحق وق االقتصـــادي ة، واالجتماعيـــ 
  154وتوفير شرو  عمل عادلة ومرضية.

 

 االعتداء على الصيادين: .ب

ادية البالغة األهميةو إذ يشارك في دعم الناتج  ني من القطاعات االقتصيعدُّ قطاع الصيد الفلسطي
الصيادين،   كبيرة من  أعداد  تشغيل  الفلسطيني، عبر  الصيد  القومي  العاملين في قطاع  بلغ عدد 

 155. 2019صياد عام   3606عاماًل، من بينهم   5606

رض ( منها ان ُتحدد ع3ة )وكأصل عام، تمنب اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار بموجب الماد 
تتجاوز   ال  بمسافة  اإلقليمي  )  12بحرها  بالمادة  تمنحها  كما  بحريًا،  باستغالل  57مياًل  الحق   )

مياًل بحريًا، حيث أن للدول حقوق سيادية فيها   200المنطقة االقتصادية الخالصة التي تمتد إلى  
الواقع صعيد  وعلى  الطبيعية.  الموارد  واستغالل  استكشاف  فقد    لغرض  مالفلسطيني  الوضع   ُنظ ِّ

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

نود  ى الفلسطينيين بموجب بمياًل بحريًا على امتداد شاطئ قطاع غزة. وبالرغم من الظلم الواقع عل
مساحة    3/1996/ 22هذه االتفاقية، فإن قوات االحتالل لم تلتزم بتلك االتفاقيات، وقلصت بتاريخ 

مياًل بحريًا فقط. وأتبعت ذلك بحظر عمل الصيادين في مساحة تُقد ر   12الصيد الفلسطينية إلى  
بحوالي   باالتفاقيات، وح85نسبتها  الواردة  الصيد  المسم% من مساحة  الصيد  وح صرت مساحة 

للصيادين العمل ضمنها في أغلب األوقات ما بين ثالثة إلى تسعة أميال بحرية، وأغلقت البحر 
  156ومنعت الصيد بكل كامل في اوقات أخرى.

 
 . 1976، لسنة  العهد الد ولي  الخاص بالحق وق االقتصادية، واالجتماعية( من 7،6انظر، المواد )  154
لي فــي المنطقــة مقيــدة وات االحــتالل اإلســرائيتقريــر خــاص حــول انتهاكــات قــ مركــز الميــزان لحقــوق اإلنســان، بحــر غــزة خطــر االقتــراب:  155

 (.  2021/ 6/ 30)تم الدخول إلى الموقع بتاريخ  ، https://cutt.ly/MmgUf3W، منشور على:  2،  2020الوصول بحرًا خالل العام  
 . 3مركز الميزان لحقوق اإلنسان، بحر غزة خطر االقتراب،   156

https://cutt.ly/MmgUf3W
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العام   الص  2020وفي  مساحات  تقليص  إلى  االحتالل  قوات  الصيادين  يعمدت  أمام  البحري  د 
( في محافظات  15-9ال غزة، و)ية في محافظتي غزة وشماميال بحر   6الفلسطينيين في نطاق  

البحري   النشا   منع  إلى  األحيان  القطاع، وصواًل في بعض  يونس ورفب جنوب  الوسطى وخان 
تتوفر   التي  أماكن الصيد  إلى  بشكل كاملو وهو ما يترتب عليه حرمان الصيادين من الوصول 

  157فيها انواع مختلفة من االسماك.

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

  158تقويض سبل عيشهم. 

يل  المرتكبة بحق الصيادين من قبل قوات االحتالل في قطاع  ي جدول يوضب االنتهاكاوفيما  ت 
 159: 2020غزة خالل العام 

2020العام   االنتهاكات 

 إطالق النار  308

 أعداد المعتقلين 10

 أعداد اإلصابات 12

 أعداد المراكب المصادرة 4

 
 . 5السابق،    المرجع 157
 . 3السابق،  المرجع   158

، ورقــة الحقــائق: انتهاكــات االحــتالل االســرائيلي لحقــوق الصــيادين مفتــاح -المبــادرة الفلســطينية لتعميــق الحــوار العــالمي والديمقراطيــة  159
 (.    0212/ 7/ 16الموقع بتاريخ    ، )تم الدخول إلىhttps://cutt.us/caCl8الفلسطينيين في قطاع غزة،  

https://cutt.us/caCl8
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 أعداد حاالت التخريب لمراكب الصيد 12

 ن في قطاع غزة: ى انتهاك حقوق الصيادياآلثار المترتبة عل

أدت االنتهاكــات االســرائيلية المتمثلــة فــي تقلــيص مســاحات الصــيد ومنــع إدخــال المعــدات واألجهــزة 
المخصصـة للصـيد إلـى داخــل قطـاع غـزة، إلـى آثــار سـلبية علـى هـذا القطــاع، حيـث انخفـض عــدد 

ا زاد ممـ 160عامـًاو 20%( خـالل 73إلـى مـا ُيقـارب )  ت وصـل  ،كبيـرةالصيادين الفلسـطينيين بنسـبة  
أعـداد العـاطلين عـن العمـل فـي قطـاع غـزة. كمـا أدت سياسـة االغـالق ومنـع دخـول معـدات الصـيد 

كما ترتب  انخفاض جسيم في عدد مراكب الصيد.وقطع الغيار لمراكب الصيادين إلى القطاع الى  
األســماك التــي يــتم  علــى االنتهاكــات االســرائيلية ضــع  المــردود االقتصــاديو بســبب نقــص كميــات 

يادها في ظل المساحات المحدودة للصيد، مما دفع الصيادين إلى استخدام أنـواع مـن الشـباك اصط
ــه  ــيدها فـــي المنـــاطق المتاحـــة، األمـــر الـــذي كـــان لـ الصـــغيرة لزيـــادة كميـــات األســـماك التـــي يـــتم صـ

حصـــلة إلـــى ذلـــك أن جميـــع هـــذه الممارســـات تـــؤدي بالم 161،انعكاســـات ســـلبية علـــى البيئـــة البحريـــة
ين لمصـــدر رزقهـــم الوحيـــد و"تعطـــيلهم قســـريًا عـــن العمـــل وإفقـــارهم"، ممـــا يـــؤدي إلـــى فقـــدان الصـــياد 

تعطيل قطـاع الصـيد عبـر سياسـة منظمـة لالسـتحواذ علـى ثـروات الفلسـطينيين الطبيعيـة وحرمـانهم 
   162االقتصاد الفلسطيني. بنيةمن استثمارهاو وبالمحصلة تعطيل 

املين في القطاعات الزراعية والصناعية  العهاكات الواقعة على التكييف القانوني لالنت 
 والصيادين:

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

 
، ورقــة الحقــائق: انتهاكــات االحــتالل االســرائيلي، )مرجــع إلكترونــي مفتــاح -المبــادرة الفلســطينية لتعميــق الحــوار العــالمي والديمقراطيــة  160

 سابق(. 
 (.   2021/ 6/ 30إلى الموقع بتاريخ    ، )تم الدخولTmg1VgQ/https://cutt.lyموقع وفا، الثورة السمكية في قطاع غزة،   161
 . 12-10مركز الميزان لحقوق اإلنسان، بحر غزة خطر االقتراب،   162

https://cutt.ly/Tmg1VgQ


73 

 

 163: انتهاك الحق بالحياة -

نيين وحق هــم بالحيــاة، ويحــدد القــانون العمــل علــى حمايــة المــد  تكفــل قواعــد القــانون الــدولي اإلنســاني  
الدولي اإلنساني  بشكل واضـب وصـريب أن "المـدنيين"

يسـتحق ون الحصـول علـى الحمايـة وأنـه ال  164
يمكن أن يكونوا هـدفًا إال إذا كـانوا علـى مـدار زمـن يشـاركون فـي جـزء مباشـر ممـا تسـميه األعمـال 

باعتبارهم ترام حق  الفلسطينيين بالحياة على سلطة االحتالل اح وبناء على ذلك يجب  165العدوانية.
، عمــاًل بأحكــام القــانون مــن المــدنيين المشــمولين بالحمايــة،  والحــرص علــى عــدم انتهــاك هــذا الحــق 

الدولي اإلنساني من جهة، وعماًل بأحكام القانون الدولي لحق وق اإلنسان من جهة أخـرى، كـون أن 
وق اإلنســان، دولي اإلنســاني، ال ينفــتطبيــق أحكــام القــانون الــ ي تطبيــق أحكــام القــانون الــدولي لحقــ 

 والذي ينص على الحق  بالحياة كأحد الحق وق األساسية التي ال يجوز انتهاكها.

إال أن ســلطات االحــتالل اإلســرائيلي عملــت وعلــى مــدار أعــوام مضــت، علــى االعتــداء علــى حيــاة 
رض البحر واستهدافهم وقتلهم تحـت ة وكذلك الصيادين في عالفلسطينيين القاطنين بالمنطقة العازل

ــة، ــع أمنيـ ــذلك  ذرائـ ــت وكـ ــدات  قامـ ــامةالبعمليـــات رش المبيـ ــة السـ ــورة  كيماويـ ــى المزروعـــات بصـ علـ
مـن مـواد هـذه المبيـدات نتيجة لما تحتويـه و يؤدي إلى تعريض حياة األفراد للخطر  وهو ما  ممنهجة

ــك  ــاةو وذلـ ــى الحيـ ــرًا علـ ــكل خطـ ــرطنة ُتشـ ــهمسـ ــم بيانـ ــا تـ ــًا لمـ ــ وفقـ لةبصـ ــ  ــتعراض  ورة ُمفصـ خـــالل اسـ
العـاملين فـي القطاعـات الزراعيـة والصـناعية والصـيادين، األمـر الـذي يعـد الواقعة على  االنتهاكات  

 166وأحكام القانون الدولي لحق وق اإلنسان. ألحكام القانون الدولي اإلنساني، انتهاكًا صارخاً 

جــة علــى ضــوء مــا تــم استعراضــه لقتــل العمـد بصــورة ممنهومـن ناحيــة أخــرى، فــإن ارتكــاب جريمــة ا
جريمـة ضـد اإلنسـانية تبعـًا ألحكـام  ُيشـكلإذ  وأعاله، ُيشكل انتهاكًا ألحكام القـانون الجنـائي الـدولي

 
يعد الحق بالحياة الحق األكثر أهمية من بين الحقــوق المحميــة الــذي يتعــين احترامــه وتــأمين حمايتــه لصــالب األفــراد، فــالحق بالحيــاة هــو   163

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

، أو ال يشــتركون اشــتراكًا ة أو الهيئــات المرتبطــةيمكــن تعريــف الســكان المــدنيون: هــم أولئــك الــذين ال يشــكلون جــزءا مــن القــوات المســلح 164
ــد ولي  اإلنســاني   مباشــرًا فــي العمليــات ذات الطــابع العســكري  وال يســهمون مباشــرة فــي نشــا  المجهــود الحربــي. نــوال أحمــد بســج، القــانون ال

 . 65قية، )د.س(،  وحماية المدنيين واألعيان المدنية في زمن النزاعات المسلحة )بيروت، منشورات الحلبي الحق و 
 بحمايــة والمتعلــق 1949أغســطس/آب  12فــي جنيــف المعقــودة باتفاقيــات الملحــق   األول اإلضــافي البرتوكــول مــن( 48ظــر المــادة ) أن 165

ولي ة المؤرخة عام   المسلحة المنازعات ضحايا  . 1977الد 
 .   1948(  من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لعام  3انظر، المادة )  166
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( مــن ذات ا/أ/8/2وكــذلك جريمــة حــرب تبعــًا ألحكــام المــادة ) 167/أ( مــن نظــام رومــا،7/1المــادة )
متى ارتكبت في إطار هجوم  د العمقتل قيام بارتكاب جريمة الواللتان تنصان على أن ال  168،النظام

مـن جهـة أخـرىو رب حـواسـع النطـاق أو منهجـي، ُيشـكل جريمـة ضـد االنسـانية مـن جهـة، وجريمـة 
االعتداء على حياة الفلسطينيين باعتبارها أحد االنتهاكات الجسيمة التفاقات جنيفو وبالتالي، فإن 

أحكام القانون الجنائي الدوليو ما يعني ة، ُيشكل جريمة بموجب بصورة ممنهجفي المنطقة العازلة 
إمكانيــة محاســبة ســلطات االحــتالل اإلســرائيلي علــى هــذه الجريمــة أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 

 169.للمحكمة الجنائية الدولية النوعيضمن االختصاص  هاالندراج

 : انتهاك الحق بالحرية وممارسة التعذيب -

ولي ة المتعلقة بحق وق من أهم وأقدس الح 170رية يعتبر الحق  بالح ق وق التي تنادي بها المواثيق الد 
اإلنسان، في الوقت الذي تعمل فيه سلطات االحتالل اإلسرائيلي على اعتقال القاطنين في  

 المنطقة العازلة وخاصة المزارعين والصيادين، وممارسة سياسة التعذيب بحقهم.  

إلى   ُيشار  السياق،  ذات  االحتالوفي  سلطات  قيام  بحق   أن  التعذيب  بممارسة  اإلسرائيلي  ل 
صارخًا   انتهاكًا  يشكل  والصيادينو  المزارعين  وخاصة  العازلة  المنطقة  في  القاطنين  الفلسطينيين 

، إذ ُيشكل ذلك مخالفةً  ولي  وانتهاكًا ألحكام القانون الدولي لحق وق اإلنسان من    ألحكام القانون الد 
ُيعنى   والذي  كجهة،  تجاه  الدولة  اإلطار  بواجبات  هذا  وفي  سيطرتها،  تحث  موجود  شخص  ل 
ياسية واللنتحدث عن مخا المدنية والس  للحق وق  الدولي  العهد  المادة )  فة أحكام   171( منه.7سيما 

ولي ة لمناهضة للتعذيب.  172ومخالفة أحكام االتفاقية الد 

 
 . 1998ام روما االساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام /أ( من نظ1/ 7المادة )   انظر،  167
 (، المصدر السابق. 1/أ/ 2/ 8المادة )  168
 (. 8/ب/ 2/ 8انظر، المصدر السابق، المادة )  169
لحــق هــو مــن يهدف الحق في الحرية إلى حماية الحريــة الماديــة للشــخص الطبيعــي مــن التوقيــف واالعتقــال التعســفي، واالعتــراف بهــذا ا  170

بموجــب  1215رزة فــي تــاريخ الفكــر القــانوني المتصــل بحقــوق االنســان، وقــد تــم االعتــراف بهــذا الحــق منــذ زمــن بعيــد فــي العــام السمات البــا
ــا كارتـــا(.  ــانون الـــدولي لحقـــوق اإلنســـان: الحقـــوق المحميـــة )عمـــان: دار وثيقـــة العهـــد األعظـــم )الماجنـ ــد الموســـى، القـ محمـــد علـــوان، ومحمـ

 .  208  (، 2014  الثقافة، 
ياسية، لسنة  العهد  171 ال يجوز إخضــاع أحــد للتعــذيب وال للمعاملــة أو العقوبــة القاســية أو (: "7، المادة ) 1966الد ولي  للحق وق المدنية والس 

   الالإنسانية أو الحاطة بالكرامة. وعلى وجه الخصوص، ال يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر". 
 . 1984ولي ة لمناهضة التعذيب، لسنة  أنظر، االتفاقية الد   172
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أخرى  جهة  اإلُيشك    ،ومن  الدولي  القانون  ألحكام  انتهاكًا  يُ ل  الذي  بواجنساني  دولة عنى  بات 
هذه الممارسات ُتشكل مخالفة ألحكام    االحتالل تجاه سكان المنطقة المحتلة، وفي هذا اإلطار فإن  

( من ذات االتفاقية اعتبرت 147كما أن المادة )  173/أ( 3/1سيما المادة )  اتفاقية جنيف الرابعة وال
تفعي تستتبع  التي  الجسيمة،  المخالفات  العالتعذيب من  االختصاص  وفقًا ألحكام  ل وتحريك  المي 

 174(. 146المادة )

منه   السابعة  المادة  في  نص  الذي  األساسي  روما  لنظام  انتهاكا  ُتشكل  الممارسات  هذه  أن  كما 
لغرض هذا النظام األساسي، يشكل أي فعل   -1والتي تتحدث عن الجرائم ضد اإلنسانية على أنه 

ار هجوم واسع النطاق أو منهجي  انية" متى ارتكب في إطمن األفعال التالية "جريمة ضد اإلنس
: بالهجوم  علم  وعن  المدنيين،  السكان  من  مجموعة  أية  ضد  و -موجه  إذ    175التعذيب."  -... 

يتضب من أحكام هذه المادة بأن التعذيب الممنهج الذي ُتمارسه سلطات االحتالل اإلسرائيلي ضد  
و  العازلة  المنطقة  في  القاطنين  والصياالفلسطينيين  المزارعين  صارخًا  خاصة  انتهاكا  ُيمثل  دينو 

وضعها   ظل  في  فلسطين  دولة  على  يوجب  مما  الدولية،  الجنايات  لمحكمة  األساسي  للميثاق 
القانوني كدولة غير عضو في األمم المتحدةو أن تلجأ إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاسبة دولة  

الممنهج التعذيب  لفعل  ارتكابها  على  خ  االحتالل  من  الفلسطينيين،  بكافة  ضد  السير  الل 
 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 غــزة وكــذلك رش 
لــى بلــوغ نسـبة البطالــة حتــى شـهر حزيــران مــن العــام بصـورة ممنهجــة، إ لســامةكيماويــة االالمبيـدات 
%(، كمــا 53%( بــين القــوى العاملــة فــي قطــاع غــزة، وبلغــت نســبة الفقــر )48لمــا ُيقــارب ) 2021

 
تحظــر األفعــال التاليــة فيمــا /أ(: "1/ 3، المــادة ) 1949اتفاقيــة جنيــف الرابعــة بشــأن حمالــة األشــخاص المــدنيين فــي وقــت الحــرب لعــام  173

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

 (. 147(، ) 146أنظر، المصدر السابق، المواد )  174
 . 1998تموز   17أنظر، نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما في  175
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جلت نســبة انعــدام األمــن الغــذائي ) ( بالنســبة لمجمــوع ســكان القطــاع، وبلغــت نســبة األســر 68.2ســُ
 176غزة. من مجمل األسر في قطاع%( 70التي تتلقى مساعدات )

جميـع الممارسـات التــي تقـوم بهــا سـلطات االحـتالل اإلســرائيلي بحـق الفلســطينيين القـاطنين فــي  إنَّ 
فرض قيود على وصولهم إلى الحقول واألراضي الزراعية، المنطقة العازلة وخاصة المزارعين، من 

بشــكل منــتظم، الطــائرات اإلســرائيلية والزراعيــة مــن قبــل  كيماويــة الســامةوعمليــات رش المبيــدات ال
تجريــف األراضــي الزراعيــة القريبــة مــن كــذلك حيــث تــؤدي هــذه المبيــدات إلــى تلــ  مزروعــاتهم، و 

مــا يتعــرض لـــه الصــيادون مـــن  وكــذلك فـــإنَّ  .لــى المســاس بحقهـــم بالعمــلإؤدي تـــ والســلك الفاصــل
يـؤدي  ريبهـا، بـوتيرة منتظمـةوبالقتل واالعتقال والتعذيب ومصادرة مـراكبهم ومعـداتهم وتخاستهداف  

و حيث بلغت نسبة البطالة حتى شهر إلى انتهاك حقهم بالعمل وارتفاع نسبة البطالة بشكل مستمر
%( بين القوى العاملة في قطـاع غـزة، وبلغـت نسـبة الفقـر 48ما ُيقارب )  2021حزيران من العام  

بلغـت لمجمـوع سـكان القطـاع، و ( بالنسبة 68.2%(، كما ُسجلت نسبة انعدام األمن الغذائي )53)
  177%( من مجمل األسر في قطاع غزة.70نسبة األسر التي تتلقى مساعدات )

إن هــذه الممارســات ُتشــكل انتهاكــًا للقــانون الــدولي وعلــى وجــه الخصــوص القــانون الــدولي لحقــوق 
رد على حق كل ف ت ( من اإلعالن العالمي لحق وق اإلنسان التي نص23اإلنسان، وخاصة المادة )

( مـن ذات 32كما تشكل انتهاكًا ألحكـام المـادة )  178.ره بصورة عادلة ومرضيةبالعمل وحرية اختيا
الحــق  فــي مســتوى مــن المعيشــة بشــكل اإلعـالن، والتــي تــنص علــى ضــرورة أن يتــوفر لكــل شــخص 

العهـــد ( مـــن 7(، )6كمـــا نصـــت المـــواد ) 179كـــاٍف للمحافظـــة علـــى الصـــحة والرفاهيـــة لـــه وألســـرته.

 

الحصــار اإلســرائيلي المشــدد علــى األوضــاع االقتصــادية واإلنســانية فــي قطــاع ورقــة حقــائق حــول: آثــار مركــز الميــزان لحقــوق اإلنســان،  176
         (. 2021/ 7/ 16)تم الدخول إلى الموقع بتاريخ  ، https://cutt.us/Wwx2H، 2021غزة،  

لمشــدد علــى األوضــاع االقتصــادية واإلنســانية فــي قطــاع ر الحصــار اإلســرائيلي اورقــة حقــائق حــول: آثــامركــز الميــزان لحقــوق اإلنســان،  177
         (. 2021/ 7/ 16)تم الدخول إلى الموقع بتاريخ  ، https://cutt.us/Wwx2H، 2021غزة،  

وق اإلنســان، لســنة  178 حريــة اختيــاره بشــرو  عادلــة  ص الحــق  فــي العمــل، ولــهلكــل شــخ -1(: "23، المــادة ) 8194اإلعــالن العــالمي لحقــ 
لكــل فــرد يقــوم بعمــل الحــق  فــي  -3لكل فرد دون أي تمييز الحق  في أجر متســاو للعمــل.  -2مرضية كما أن له حق  الحماية من البطالة. 

 للحماية االجتماعي ة". أجر عادل مرض يكفل له وألسرته عيشة الئقة بكرامة اإلنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى  
لكــل شــخص الحــق  فــي مســتوى مــن المعيشــة كــاٍف للمحافظــة علــى الصــحة والرفاهيــة (: "25اإلعالن العالمي لحق وق اإلنســان، المــادة )   179

ة الالزمــة، ولــه الحــق  فــي تــأمين م عيشــته لــه وألســرته، ويتضــمن ذلــك التغذيــة والملــبس والمســكن والعنايــة الطبيــة وكــذلك الخــدمات االجتماعيــ 
 ة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيإل نتيجة لظروف خارجة عن إرادته". في حاالت البطال

https://cutt.us/Wwx2H
https://cutt.us/Wwx2H
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ــ ة، علـــى ضـــرورة احتـــرام الحـــق  بالعمـــل وتـــوفير اص بـــالحق وق االقتصـــادي  الـــدولي الخـ ة، واالجتماعيـــ 
 180شرو  عمل عادلة ومرضية.

 االنتهاكات الواقعة على الحق بالصحة: .2

تتواصل معاناة مرضى قطاع غزة بسبب قيود سـلطات االحـتالل اإلسـرائيلي المشـددة التـي تحـرمهم 
ــذه ج، ونظـــام التصـــاريب الـــذ مـــن الوصـــول إلـــى المستشـــفيات لتلقـــي العـــال ي أنشـــأته، وتتضـــاع  هـ

المعاناة في ظل النقص الحاد في األدوية والمستلزمات الطبية الـذي ُيعـاني منـه قطـاع الصـحة فـي 
ــزة نتيجـــة للحصـــار المفـــروض  ــبب الحصـــار  علـــى قطـــاع غـ ــال فقـــد تسـ القطـــاعو فعلـــى ســـبيل المثـ

ا علــى ز طبــي نتيجــة عــدم قــدرته( جهــا350المفــروض بتعطيــل قــدرة وزارة الصــحة علــى إصــالح )
اســتيراد قطــع الغيــار الالزمــة لألجهــزة الطبيــة. وهــو مــا يــؤدي إلــى تــدهور متســارع علــى أوضــاعهم 

 181الصحية وُيشكل خطرًا على حياتهم.

 
. تعترف الــدول األطــراف فــي هــذا العهــد بــالحق  1(: "6، المادة ) 1976، لسنة العهد الد ولي  الخاص بالحق وق االقتصادية، واالجتماعية  180

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

. يجب أن تشــمل التــدابير التــي تتخــذها كــل مــن الــدول األطــراف فــي هــذا العهــد لتــأمين الممارســة الكاملــة لهــذا الحــق  تــوفير بــرامج التوجيــه 2
األخذ في هذا المجال بسياسات وتقنيات من شأنها تحق يق تنميــة اقتصــادية واجتماعيــة وثقافيــة مطــردة وعمالــة التقنيين والمهنيين، و والتدريب  

ياسية واالقتصادية األساسية".    كاملة ومنتجة في ظل شرو  تضمن للفرد الحريات الس 
ــا لكـــل شـــخص مـــ 7المـــادة )  ــذا العهـــد بمـ ــية تكفـــل علـــى  ن حـــق  فـــي التمتـــع بشـــرو (: " تعتـــرف الـــدول األطـــراف فـــي هـ عمـــل عادلـــة ومرضـ

 الخصوص:  
 مكافأة توفر لجميع العمال، كحد أدنى:  (أ)
" أجر منصفا، ومكافأة متساوية لدى تساوى قيمة العمل دون أي تمييز، على أن يضمن للمــرأة خصوصــا تمتعهــا بشــرو  عمــل ال تكــون 1"

 تساوى العمل. يساوى أجر الرجل لدى    أدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل، وتقاضيها أجرا
 " عيشا كريما لهم وألسرهم طبقا ألحكام هذا العهد.)ب( ظروف عمل تكفل السالمة والصحة. 2"

 )ج( تساوى الجميع في فرص الترقية، داخل عملهم، إلى مرتبة أعلى مالئمة، دون إخضاع ذلك إال العتباري األقدمية والكفاءة. 
لســـاعات العمـــل، واإلجـــازات الدوريـــة المدفوعـــة األجـــر، وكـــذلك المكافـــأة عـــن أيـــام العطـــل اغ، والتحديـــد المعقـــول )د( االســـتراحة وأوقـــات الفـــر 

 الرسمية". 
، منشـــــــور علـــــــى: 1مركـــــــز الميـــــــزان لحقـــــــوق اإلنســـــــان، حصـــــــانة مزمنـــــــة: الهجمـــــــات المتكـــــــررة علـــــــى قطـــــــاع الصـــــــحة فـــــــي غـــــــزة،  181

.ly/zmhpzAWhttps://cutt ،(.  2021/ 6/ 30خول إلى الموقع بتاريخ  )تم الد 

https://cutt.ly/zmhpzAW


78 

 

بـــأن قبـــل بـــدء مســـيرات العـــودة  ت وتجـــدر اإلشـــارة إلـــى ان منظمـــة الصـــحة العالميـــة كانـــت قـــد حـــذر 
الحــاد فــي كميــات الوقــود لتنــاقص احافــة االنهيــار فــي ظــل القطــاع الصــحي فــي غــزة قــد بــات علــى 

  182والمعدات الطبية.األساسية واألدوية 

سلطات االحتالل ال تكتفـي بالحصـار والقيـود المفروضـة علـى   ومن األهمية بمكان اإلشارة إلى أنَّ 
دخــول األدويــة والمســتلزمات الطبيــة إلــى قطــاع غــزة بفعــل الحصــار فحســب، بــل تســتهدف القطــاع 

مـن خـالل عمليـات القصـ  بمـا يشـمل  ام القانون الـدولي اإلنسـاني،ألحكلصحي في خرق واضب ا
المستشــفيات وأفــراد الطــواقم الصــحية ومراكــز الرعايــة وســيارات اإلســعافو مــا يــؤدي بالنتيجــة إلــى 

الحــاالت  كانيــة اســتيعاب المرضــى وخاصــةً ضــع  القطــاع الصــحي وتراجعــه بشــكل كبيــر وعــدم إم
انتهاكـًا  418وبالمجمل فقد رصدت "مفتاح" مـا ُيقـارب   183حتاج إلى عناية خاصة.الصحية التي ت

 .2020للحق بالصحة خالل العام 

إن هــذه الممارســات ُتشــكل انتهاكــًا للقــانون الــدولي وعلــى وجــه الخصــوص القــانون الــدولي لحقــوق 
ى حق كل فرد ( من اإلعالن العالمي لحق وق اإلنسان التي نصت عل25اإلنسان، وخاصة المادة )

العهـد ( مـن 12كمـا ُتشـكل انتهاكـًا ألحكـام المـادة ) 184.لعناية الطبيـة فـي حـاالت المـرض بالعمل با
ــالتمتع  ة، والتـــي تـــنص علـــى حـــق كـــل انســـان بـ الـــدولي الخـــاص بـــالحق وق االقتصـــادي ة، واالجتماعيـــ 

ين الخـدمات بأعلى مستوى من الصحة الجسمية، وُتلزم الدول بتهيئـة الظـروف التـي مـن شـأنها تـأم
 185عناية الطبية للجميع في حالة المرض.الطبية وال

 

 
 . 10المرجع السابق،   182
مركز الميزان لحقوق اإلنسان يثأرون من المرضى: ورقة حقائق حول: حرمان سلطات االحتالل مرضى قطــاع غــزة مــن الوصــول الــى   183

 (.   2021/ 6/ 30)تم الدخول إلى الموقع بتاريخ  ، ps://cutt.ly/zmhdq6Khtt، منشور على:  3،  2021المستشفيات خالل شهر مايو  
ــنة  184 ــان، لسـ وق اإلنسـ ــالمي لحقـــ  ــادة ) 8194اإلعـــالن العـ ــحة 1(: "25، المـ ــة يكفـــى لضـــمان الصـ . لكـــل شـــخص حـــق فـــي مســـتوى معيشـ

مات االجتماعيــة الضــرورية، ولــه الحــق ايــة الطبيــة وصــعيد الخــدوالرفاهــة لــه وألســرته، وخاصــة علــى صــعيد المأكــل والملــبس والمســكن والعن
فــي مــا يــأمن بــه الغوائــل فــي حــاالت البطالــة أو المــرض أو العجــز أو الترمــل أو الشــيخوخة أو غيــر ذلــك مــن الظــروف الخارجــة عــن إرادتــه 

حمايــة االجتماعيــة فال حــق التمتــع بــذات ال. لألمومة والطفولة حق في رعاية ومساعدة خاصتين. ولجميع األط2والتي تفقده أسباب عيشه. 
 ". سواء ولدوا في إطار الزواج أو خارج هذا اإلطار

 . 1976، لسنة  العهد الد ولي  الخاص بالحق وق االقتصادية، واالجتماعية( من 12انظر، المادة )  185
 

https://cutt.ly/zmhdq6K
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ذات العالقددة علددى  لتدددخالت عمليددة مددن قبددل ال هددات آليددات المسدداءلة وتوصددياتالقسددم الرابددع: 
  المستوى المحلي والدولي تبعًا لمسؤولياتها.

حــتالل علــى ضــوء مــا تــم استعراضــه ضــمن هــذا التقريــر مــن انتهاكــات متعــددة ترتكبهــا ســلطات اال
الشعب الفلسطيني في كـل مـن مدينـة القـدس، ومدينـة الخليـل، وقطـاع غـزة، وعلـى   اإلسرائيلي بحق

ضوء التكييف القانوني لهـذه الممارسـات والجـرائم ومـا ُتمثلـه مـن انتهاكـات ألحكـام القـانون الـدولي، 
لجنــائي الـــدولي، بمــا يشــمل القـــانون الــدولي اإلنســـاني والقــانون الــدولي لحقـــوق اإلنســان، والقـــانون ا

هذه الجزئية وبصورة موجزة أهم آليات المسـاءلة التـي ُيمكـن مـن خاللهـا مسـاءلة ومحاكمـة تتضمن  
ي، ســلطات االحــتالل اإلســرائيلي علــى مــا ترتكبــه مــن جــرائم ممنهجــة بحــق أبنــاء الشــعب الفلســطين

والـداخلي للحـد مـن اتخاذهـا علـى المسـتوى الـدولي  لدولـة فلسـطين  وكذلك أهـم الخطـوات التـي ال بـد 
 هذه االنتهاكات. عن ار الناجمةمن اآلث

 آليات مساءلة سلطات االحتالل اإلسرائيلي حول ال رائم المرتكبة: .1

تتعــدد اآلليــات والســبل التــي ُيمكــن مــن خاللهــا مســاءلة ســلطات االحــتالل اإلســرائيلي حــول الجــرائم 
 على النحو التالي:واالنتهاكات التي ترتكبها بحق الفلسطينيين، وُيمكن تلخيصها 

 يل االختصاص العالمي:تفع .أ

ــة  ــع ممارسـ ــمان منـ ــة لضـ ــية الفاعلـ ــد األدوات األساسـ ــالمي أحـ ــائي العـ ــاص القضـ ــدأ االختصـ ــد مبـ يعـ
االنتهاكــات المحظــورة بموجــب أحكــام القــانون الــدولي اإلنســاني، والمعاقبــة عليهــا فــي حــال ارتكابهــا 

الـدول األطـراف  علـى أن 1949جنيـف لعـام وتـنص اتفاقيـات  من خالل فرض العقوبات الجنائية.
بغض النظر عن  –التي تعتبر جرائم حرب   –ملزمة بتعقُّب المشتبه في ارتكابهم مخالفات جسيمة  

جنسـياتهم ومكــان ارتكـاب الجريمــة المزعومـة، وتقــديمهم إلــى محاكمهـا أو تســليمهم إلـى دولــة أخــرى 
ــول ا ــع البروتوكـ ــاكمتهم. وُيوسـ ــات لمحـ ــي االتفاقيـ ــام طـــرف فـ ــافي األول لعـ ــذا  1977إلضـ ــاق هـ نطـ

 االلتزام ليشمل المخالفات الجسيمة الوارد تعريفها فيه.

وتشــمل هــذه االنتهاكـــات علــى وجـــه الخصــوص االنتهاكــات الخطيـــرة للمــادة الثالثـــة المشــتركة بـــين 
، إضـافة إلـى جـرائم 1977والبروتوكـول اإلضـافي الثـاني لعـام   1949اتفاقيات جنيف األربع لعـام  



80 

 

مدرجة في المادة الثامنة من النظام األساسي للمحكمة الجنائيـة الدوليـة رب األخرى، مثل تلك الالح
تضــطلع الــدول بالمســؤولية الرئيســية عــن التحقيــق فــي االدعــاءات المتعلقــة بارتكــاب و  .1998لعــام 

 انتهاكــــات خطيــــرة للقــــانون الــــدولي اإلنســــاني ومحاكمــــة مرتكبيهــــاو وبالتــــالي، فــــإن ممارســــة الــــدول
ضائي العالمي قد يكون آلية فعالة لضمان الُمساءلة ووضـع حـد إلفـالت األعضاء لالختصاص الق

 186 الجناة من العقاب.

ُتعـد مـن قبيـل المخالفـات الجسـيمة األفعـال من اتفاقية جنيف الرابعـة، ( 147وطبقًا ألحكام المادة )
ــد  ــانية، وتعمـ ــة الالإنسـ ــذيب أو المعاملـ ــد، والتعـ ــل العمـ ــة: القتـ ــديدة أو  التاليـ ــداث آالم شـ ــرار إحـ اإلضـ

الخطير بالسالمة البدنية أو الصحة، والنفي أو النقل غير المشروع، والحجز غير المشروع، وإكـراه 
الخدمـة فـي القـوات المسـلحة بالدولـة المعاديـة، أو حرمانـه مـن حقـه فـي أن علـى الشـخص المحمـي 

أخـذ الرهـائن، وتـدمير ة في هذه االتفاقية، و للتعليمات الوارد  يحاكم بصورة قانونية وغير متحيزة وفقاً 
نطـاق كبيـر بطريقـة غيـر مشـروعة وعلى نحو ال تبرره ضرورات حربية على واغتصاب الممتلكات  

 187وتعسفية.

ــن قبيــــل  ــد مــ ــي ُتعــ ــن االنتهاكــــات التــ ــد مــ ــارس العديــ ــتالل اإلســــرائيلي ُتمــ ــلطات االحــ ــث أن ســ وحيــ
ومن بينها على سبيل المثال:  (43ًا ألحكام المادة )االنتهاكات الجسيمة التفاقية جنيف الرابعة وفق

التهجيـــر القســـري واغتصـــاب الممتلكـــات والمعاملـــة الالإنســـانية فـــي مدينـــة القـــدس. وكـــذلك التهجيـــر 
القســري والمعاملــة الالإنســانية والقتــل العمــد، واغتصــاب الممتلكــات فــي مدينــة الخليــل. وكــذلك القتــل 

ن مســاءلة ســلطات االحــتالل اإلســرائيلي انية فــي قطــاع غــزةو يمكــالعمــد والتعــذيب والمعاملــة الالإنســ
المسـؤولين عـن بحـق من خالل تفعيل مبدأ االختصـاص القضـائي العـالمي، وتقـديم شـكاوى جزائيـة 

 ارتكاب هذه الجرام لدى سلطات االحتالل اإلسرائيلي. 

 

 

 
)تــم الــدخول ، https://cutt.ly/dmhERMVاللجنــة الدوليــة للصــليب األحمــر، نطــاق مبــدأ االختصــاص القضــائي العــالمي وتطبيقــه،  186

      (.   2021/ 6/ 30إلى الموقع بتاريخ  
 ( من اتفاقية جنيف الرابعة.  147انظر، المادة )  187

https://cutt.ly/dmhERMV
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 : مساءلة سلطات االحتالل اإلسرائيلي أمام المحكمة ال نائية الدولية .ب 

 2015المحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي األول مــن كــانون الثــاني لعــام كل انضــمام فلســطين إلــى شــ
تبعــًا لمــا  188 حــدثًا هامــًا فــي تــاريخ العدالــة الجنائيــة الدوليــة، علــى صــعيد المجتمــع الــدولي ككــل.

تحظى به القضية الفلسطينية من اهتمام وثقل قانوني وسياسـي، ومـن أهـم الجوانـب المترتبـة علـى 
لجنائيــة الدوليــة، إمكانيــة مقاضــاة المســؤولين االســرائيليين علــى كافــة ضــمام فلســطين للمحكمــة اان

الجرائم التي يرتكبونهـا ضـد الفلسـطينيين، وال يغيـر مـن حقيقـة األمـر شـيئًا كـون اسـرائيل مصـادقة 
 189على نظام روما من عدمه.

قــد  أن نظــام رومــا األساســي وبــالنظر إلــى االختصــاص النــوعي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ُيالحــّ
( 5قصـر اختصـاص المحكمـة علـى الجـرائم األكثـر خطـورة، وتتمثـل تلـك الجـرائم بموجـب المــادة )

منــه بمــا يلــي: جريمــة اإلبــادة الجماعيــة، الجــرائم ضــد اإلنســانية، جــرائم الحــرب، جريمــة العــدوان. 
ائم الجـر  التأكيـد علـى أنَّ ومن األهمية بمكان اإلشـارة إلـى مسـألة االختصـاص الزمـاني للمحكمـة، و 
الـرغم مـن أن  ىفعلـ 190التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائيـة الدوليـة ال تسـقط بالتقـادم،

( من 11المحكمة تختص بالجرائم التي ارتكبت بعد دخول نظام روما حيز النفاذ بموجب المادة )
 تـم ارتكابهـا قبـل ى وإنحتـ 191نظام روما األساسي، إال أنها تختص بالنظر في الجرائم المسـتمرة،

ومـــن أبــرز األمثلـــة علــى ذلـــك: جــدار الفصـــل  192دخــول النظــام حيـــز النفــاذ، نظـــرًا الســتمراريتها.
، الــذي ال يــزال قائمــًا ومســتمرًا بانتهــاك حــق الشــعب الفلســطيني جــدار الضــم والتوســع /العنصــري 

 ساليب الرامية إلى التهجير القسري.بالتنقل، وُيعد أحد األ
 

 . 2015لقد أصبحت فلسطين رسميًا دولة طرفًا في نظام روما األساسي بتاريخ األول من نيسان لعام  188
لـــة االحـــتالل اإلســـرائيلي كحليفتهـــا الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة قامـــت بـــالتوقيع علـــى نظـــام رومـــا رة فـــي هـــذا الصـــدد أن دو تجـــدر اإلشـــا 189

 األساسي في اللحظات األخيرة قبيل إغالق باب التوقيع، وامتنعت كل منهما عن التصديق.  
 بالتقادم أيًا كانت أحكامه".   دخل في اختصاص المحكمة( من نظام روما األساسي على: "ال تسقط الجرائم التي ت29تنص المادة )  190

191 Alan Nissel, "Continuing Crimes in the Rome Statue". Michigan Journal of International Law, 2004, 
p 45. 

موجهــة ضــد المــدنيين اعتبــرت محكمــة ســيراليون فــي قضــية تشــارلز تــايلر أن األفعــال التــي ارتكبهــا المــتهم لهــا طبيعــة مســتمرة كونهــا  192
لة مستمرة وليس بشكل عشوائي، أي أنه ما دام كان بإمكان مرتكب الجريمة إعــادة الحــال إلــى مــا كانــت عليــه، فــأن الجريمــة تعتبــر هنــا بحم

 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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مــا ترتكبــه ســلطات االحــتالل  كمــة الجنائيــة الدوليــة، فــإنَّ االختصــاص النــوعي للمح وبــالرجوع إلــى
فة تضـمنها هـذا التقريـر، وهـي علـى سـبيل المثـال: التهجيـر القسـري لاإلسرائيلي من انتهاكات مخت

واغتصــاب الممتلكــات والمعاملــة الالإنســانية فــي مدينــة القــدسو وكــذلك التهجيــر القســري والمعاملــة 
صــاب الممتلكــات فــي مدينــة الخليــلو وكــذلك القتــل العمــد والتعــذيب ية والقتــل العمــد، واغتالالإنســان

 و"جـرائم الحـرب" والمعاملة الالإنسانية في قطـاع غـزةو تنـدرج ضـمن فئـة: "الجـرائم ضـد اإلنسـانية"
( مـن 7المحكمة الجنائية الدولية وفقًا للمادة )المندرجة ضمن اختصاص المحكمةو حيث تختص 

متـى ارتكبـت فـي إطـار  193ضد اإلنسانية في حالتي السلم والحـرب،وما األساسي بالجرائم  نظام ر 
ضـــد شـــخص أو أكثـــر. ويمكـــن االســـتدالل علـــى أن الهجـــوم  194هجـــوم واســـع النطـــاق أو ممـــنهج،

واسع النطاق من خالل عدد ضحايا هذا الهجوم، ونطاقـه، وهـو مـا ذهبـت إليـه المحكمـة الجنائيـة 
ممــنهج فيقصــد بــه أن يكــون العمــل مــنظم بشــكل أمــا ال 195(،ســيرومباية )الدوليــة لروانــدا فــي قضــ

وهــو مــا ينطبــق علــى جــرائم القتــل العمــد والتعــذيب والتهجيــر  وغيــر عشــوائي، ضــمن نمــط معــين
تحقق في الحالة الفلسـطينية بصـفتها جـرائم ضـد  اإلنسـانية، إذ تالقسري والمعاملة الالإنسانية التي  

راضــي الفلســطينية تقــوم بارتكــاب هــذه األفعــال يلي ومنــذ احتاللهــا لألأن ســلطات االحــتالل اإلســرائ
 بصورة ممنهجة ومستمرة.

الســيما عنــدما ُترتكــب فــي ( بجــرائم الحــرب 8المحكمــة الجنائيــة الدوليــة وفقــًا للمــادة )كمــا تخــتص 
وهــو مــا  ،إطــار خطــة أو سياســة عامــة أو فــي إطــار عمليــة ارتكــاب واســعة النطــاق لهــذه الجــرائم

( علـــى جـــرائم القتـــل العمـــد والتعـــذيب والتهجيـــر القســـري والمعاملـــة 8) ق تبعـــًا ألحكـــام المـــادةينطبـــ
الالإنســــانية التــــي تتحقــــق فــــي الحالــــة الفلســــطينية، ذلــــك أن ســــلطات االحــــتالل اإلســــرائيلي ومنــــذ 

ضــمن خطــة ممنهجــة وسياســة عامــة احتاللهــا لألراضــي الفلســطينية تقــوم بارتكــاب هــذه األفعــال 
 واسع النطاق. وعلى وبشكل

 
انظــر بهــذا . 1999أيــار/ مــايو  21، من قضــية )روزينــدانا(، مــن المحكمــة الجنائيــة لروانــدا، الصــادرة بتــاريخ 129-127انظر الفقرات  193

ــرة )  ــادرة بتـــاريخ 581الخصـــوص الفقـ ــية )أكايســـو(، الصـ ــبتمبر  2( مـــن قضـ ــول/ سـ ــذلك الفقـــرة 1998ايلـ ــيمانزا(،  327. وكـ ــية )سـ ــن قضـ مـ
 . 2003  أيار/ مايو 15بتاريخ    الصادرة

 
وكــذلك  ( مــن نظــام رومــا األساســي، 1/ 7هــذا شــرطا أساســيا لتمييــز الجــرائم الوطنيــة عــن الجــرائم الدوليــة، وهــو مــا ورد فــي المــادة ) يعــد  194

   ( في كل من النظام األساسي للمحكمة الجنائية لرواندا، ونظام المحكمة الجنائية ليوغسالفيا. 3األمر في المادة ) 
 . 2008تشرين الثاني/ نوفمبر   2(، من المحكمة الجنائية لرواندا، الصادرة بتاريخ  (Nchamibigoقضية   ن م(  340انظر الفقرة )  195 
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ــوء ــه لمحك علــــى ضــ ــون التوجــ ــبق، يكــ ــا ســ ــمــ ــتالل مــ ــلطات االحــ ة الجنايــــات الدوليــــة لمســــاءلة ســ
 اإلسرائيلي على الجرائم الجسيمة المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني أمرًا ممكنًا.

 التعويض المدني: .ج

ا ُيمكــن ال تنحصــر آليــات محاســبة ســلطات االحــتالل اإلســرائيلي بالمســائلة الجزائيــة فحســب، وإنمــ
لبـة سـلطات االحـتالل اإلسـرائيلي بالتعويضـات الماليـة والمدنيـة التـي تترتـب نتيجـة العمـل علـى مطا

االنتهاكات التي ترتكبها ضد المواطنين الفلسـطينيين فـي مدينـة القـدس والخليـل وقطـاع غـزة، كهـدم 
ــ ــادرة األراضـــي، وبنـ ــه مـــن  اء جـــدار الفصـــل العنصـــري،المنـــازل ومصـ ــا نجـــم عنـ قســـري تهجيـــر ومـ

الكيماويـة تجريف األراضي الزراعية وتخريب المحاصيل الزراعية برش المبيـدات للعائالت، وكذلك  
وحرمــان المــزارعين والصــيادين مــن حقهــم بالعمــل فــي قطــاع غــزة وتكبيــدهم خســائر ماليــة، الســامة 

رىو وغيرها من االنتهاكات الجسيمة األخـنفسية، و  جسدية  نتج عن التعذيب من أضراروكذلك ما ي
 اسرائيل بتعويضات مالية جراء ارتكابها لهذه الجرائم.حيث ُيمكن مطالبة 

التحركات الداخلية على المستويين الدولي والداخلي للحد من االنتهاكات اإلسرائيلية واآلثدار  .2
 الناجمة عنها:

لناجمـة القيام بخطوات مختلفـة للحـد مـن االنتهاكـات اإلسـرائيلية واآلثـار ا  دولة فلسطينيتعين على  
 مدينة القدس والخليل وقطاع غزة: عنها، في كل من

 على مستوى مدينة القدس: .أ

ي  دولــة فلســطين قيــام - بالعمــل علــى تقــديم الــدعم الجــاد والحقيقــي لمدينــة القــدس مــن خــالل تبنــ 
خطة استراتيجية لدعم مدينـة القـدس مـزودة بكافـة األدوات القانونيـة والموازنـات الماليـة الالزمـة 

ــمود  ــن  لـــــدعم صـــ ــيين مـــ ــكان المقدســـ ــرائم الســـ ــى الجـــ ــتالل علـــ ــاءلة ســـــلطات االحـــ ــة، ومســـ جهـــ
بجدول  خرىو بحيث تكون هذه الخطة مرهونةواالنتهاكات المرتكبة بحق المقدسيين من جهة أ

  لضمان تحقيق األهداف المرجوة منها. زمني محدد/ إطار زمني محدد 
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ســرائيلي ســبة ســلطات االحــتالل اإلاتخــاد القــرارات السياســية الالزمــة للعمــل علــى مســاءلة ومحا -
من خالل كافة مستويات وآليات المساءلة الدولية، بـدًء مـن تحريـك االختصـاص العـالمي لـدى 
الدول األعضاء باتفاقية جنيـف الرابعـة، والتوجـه نحـو مقاضـاة سـلطات االحـتالل أمـام محكمـة 

فـي  ينـة القـدسو خاصـةً الجنايات الدولية على االنتهاكات التي ترتكب ضد الفلسطينيين في مد 
في األمم المتحدة وما نتج عنـه مـن آليـات  مراقب غير عضول حصول فلسطين على دولة  ظ

 االحتالل في المحافل الدولية.سلطات لمحاسبة 

تقديم الدعم المالي للفلسـطينيين فـي مدينـة القـدس للصـمود فـي وجـه المخططـات االسـتيطانية،  -
اسكان لتمكين الشباب من  الهدم، وإقامة مشاريع من خالل تعويض المتضررين جراء عمليات 

االستمرار بالسكن والعيإل في مدينة القدس نظرًا الرتفاع قيمة أجرة المنـازل بشـكل كبيـر جـدًاو 
 لسحب هوياتهم.ًة مما ُيضطرهم إلى السكن في مناطق الضفة الغربيةو وبالتالي يكونوا عرض

لدينيـة جـراء مـا تتعـرض لـه االمـاكن التاريخيـة وا  دعوة "اليونسكو" إلـى االلتـزام بالمحافظـة علـى -
مــن 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 تقـديم  -
ن خـــالل رفـــع الموازنـــات المرصـــودة لـــيم فـــي مدينـــة القـــدس، مـــالـــدعم المـــالي الـــالزم لقطـــاع التع

لمــــدارس القــــدس، وإطــــالق حملــــة لتطهيــــر المــــدارس مــــن المنــــاهج اإلســــرائيلية بشــــتى الطــــرق 
والوسائل الممكنة، وتعزيز دور لجان أولياء األمور بهذا الشأن من خالل تعزيـز العالقـة بيـنهم 

 ية. كة نحو تحقيق هذه الغاوبين مؤسسات المجتمع المدني للعمل بصورة مشتر 

إعـــداد نشـــرات مســـموعة ومرئيـــة ومكتوبـــة وعقـــد ورشـــات عمـــل لتوعيـــة الفلســـطينيين فـــي مدينـــة  -
القـــــدس بخطـــــورة المشـــــاريع االســـــتيطانية الكبـــــرى وخطورتهـــــا المســـــتقبلية علـــــى مدينـــــة القـــــدس 

ائب وكــذلك تقــديم النصــي الســيليكون، وســكانها، علــى غــرار مشــروع مركــز المدينــة ومشــروع واد 
 ة آليات االعتراض وكافة الوسائل القانونية المتاحة لمواجهة هذه المشاريع. القانونية المتضمن

 على مستوى مدينة الخليل:  .ب
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تبن ي خطة استراتيجية متكاملة لدعم سكان البـدة القديمـة فـي مدينـة الخليـل وإعـادة إحيـاء البلـدة  -
ــ عــدم إغالقهــا ة بالمدينــة حرصــًا علــى القديمــة، وخاصــة تقــديم الــدعم المــالي للمحــالت التجاري

وتكثيف التواجد الفلسطيني في أسواق البلدة القديمة في مدينـة الخليـل لمواجهـة الخطـط الراميـة 
 ترميم المنازل بالبلدة القديمة.إلى تهويدها، إضافة إلى 

أهميـــة القيـــام بعمليـــة تبويـــب وتصـــنيف للطلبـــة فـــي مـــدارس البلـــدة القديمـــة، عبـــر إنشـــاء قاعـــدة  -
هاكات بحقهم وأصنافها، وتوثيق ممارسات االحتالل والمستوطنين ضد يانات حول أعداد االنتب

ــبل  ــات وســ ــين واعتبــــار ذلــــك أولويــــة، وذلــــك بغــــرض تحليــــل أشــــكال االنتهاكــ الطــــالب والمعلمــ
مواجهتهــا، والقيــام بنــاًء علــى ذلــك بتــدخالت مــع الهيئــات المدرســية لمعالجــة القضــايا اليوميــة 

ه قطـاع التعلـيم، باإلضـافة إلـى تـوفير الـدعم النفسـي ية للتحديات التي تواجـووضع حلول إبداع
لألســـر فـــي هـــذه المنـــاطق، والتواصـــل المباشـــر بـــين محافظـــة الخليـــل ومديريـــة التربيـــة والتعلـــيم 

 .ومختل  الجهات والمؤسسات العاملة لتنسيق وتوحيد الجهود فيما بينها

ة القديمـة فـي مدينـة الخليـل قطاع السياحي فـي البلـد تكثيف المشاريع الرامية إلى إحياء ودعم ال -
 من خالل ترميم المباني التاريخية واألثرية، واستقطاب السياح لزيارتها.

 اتخــاد القــرارات السياســية الالزمــة للعمــل علــى مســاءلة ومحاســبة ســلطات االحــتالل اإلســرائيلي -
 يل.القديمة في مدينة الخلعلى ما ترتكبه من جرائم مختلفة بحق سكان البلدة  والمستوطنين

 على مستوى قطاع غزة:  .ج

قديم الدعم الالزم لسكان المنطقـة العازلـة تنهاء االنقسام الفلسطيني لتكثيف الجهود المشتركة لإ -
 والصيادين.

اتخاذ كافة االجراءات المتاحة في سـبيل إنهـاء الحصـار المفـروض علـى قطـاع غـزة، وضـمان  -
 ة لحقوق اإلنسان.مساءلة مرتكبي االنتهاكات الجسيم
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اون مــع االطــراف المعنيــة، للتحقيــق بعمليــات الــرش المســتمرة مــن قبــل لجــان تحقيــق دوليــة التعــ -
ومختصــة وذلــك لتحديـــد وبشــكل دقيــق تـــداعيات اآلثــار الخطيــرة للمـــواد الكيماويــة علــى التربـــة 

 ، وتكييفها بموجب القانون الدولي.والبيئة وصحة المواطنين

بهـــدف إعـــداد دراســـة تقييميـــة لألضـــرار  دوليـــين، ومؤسســـات أمميـــةتشـــكيل لجنـــة تضـــم خبـــراء  -
التي يقوم بها االحتالل في  المواد الكيماوية السامة ة الناشئة عن عمليات رشيالصحية، والبيئ

دة الوصــول ، وذلــك إلمكانيــة مواجهــة مخــاطر هــذه المــواد علــى الحقــوق الصــحية المنــاطق مقيــ 
 والبيئية.

ــ - ــحة والزراعـ ــي الصـ ــم وزارتـ ــر إندعـ ــطينيتين عبـ ــاءة الفلسـ ــة  شـ ــواد الكيماويـ ــص للمـ ــرات فحـ مختبـ
 المستخدمة وآثارها على البيئة وصحة المواطنين.

ــتخدام  - ــة العمليـــات واألنشـــطة العســـكرية، والســـماح للمـــزارعين باسـ ــاع الزراعـــي كافـ تجنيـــب القطـ
 أراضيهم الزراعية على المناطق الحدودية لقطاع غزة.

ن، والعمـــل علـــى اســـتجالب المشـــاريع نطقـــة العازلـــة والصـــياديتـــدويل قضـــية المـــزارعين فـــي الم -
 لتقديم الدعم الكامل على مختل  المستويات، لهذه القطاعات. المانحة  الدولية من الدول

تكثيــف الجهــود الراميــة إلــى فضــب ممارســات وجــرائم االحــتالل بحــق القطــاع الصــحي المتمثلــة  -
ــي ــة وسـ ــفيات والكـــوادر الطبيـ ــى المستشـ ــداء علـ ــتوى الـــدولي، ارات االســـعاف، علـــى المباالعتـ سـ

لتشــكيل أداة ضــغط علــى ســلطات االحــتالل وإلزامهــا بــاحترام مبــادئ القــانون الــدولي الخاصــة 
  بحماية أفراد الطواقم الطبية ومراكز الرعاية الصحية.
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2011. 
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فــي غــزة" )حزيــران تكــررة علــى قطــاع الصــحة مركــز الميــزان لحقــوق اإلنســان، "حصــانة مزمنــة: الهجمــات الم -

2021)، https://cutt.ly/zmhpzAW. 
مركــز الميــزان لحقــوق اإلنســان، "ممنــوع مــن الوصــول: تقريــر إحصــائي خــاص حــول انتهاكــات قــوات االحــتالل  -

ــام  ــرًا خــــــــــــــالل العــــــــــــ ــول بــــــــــــ ــدة الوصــــــــــــ ــة مقيــــــــــــ ــي المنطقــــــــــــ ــرائيلي فــــــــــــ  ،(2021)حزيــــــــــــــران " 2019اإلســــــــــــ
https://cutt.ly/JmfcfCl. 

مركــز الميــزان لحقــوق اإلنســان، "يثــأرون مــن المرضــى: ورقــة حقــائق حــول: حرمــان ســلطات االحــتالل مرضــى  -
ــايو  ــهر مــــــــ ــالل شــــــــ ــفيات خــــــــ ــى المستشــــــــ ــول الــــــــ ــن الوصــــــــ ــزة مــــــــ ــاع غــــــــ ــران 2021قطــــــــ  ،(2021"، )حزيــــــــ

https://cutt.ly/zmhdq6K. 
 .https://cutt.ly/jmsrZ7N(، 2021مركز بتسليم، "تجريد حق  المواطنة في القدس الشرقية" )حزيران  -
ــلوان، "انتهاكـــات خطيـــرة فـــي األقصـــى...  -مركـــز معلومـــات وادي الحلـــوة - دس.. ومئـــات شـــهيدا فـــي القـــ 20سـ

 .https://cutt.us/EOMHm( 2021" )حزيران 2017  االعتقاالت
مركــز معلومــات وادي حلــوة، "االنتهاكــات التــي اقترفتهــا ســلطات االحــتالل اإلســرائيلي بحــق المقدســيين خــالل  -

 .JtFTY/https://cutt.us (،2021)حزيران " 2019العام 
مركــز معلومــات وادي حلــوة، "االنتهاكــات التــي اقترفتهــا ســلطات االحــتالل اإلســرائيلي بحــق المقدســيين خــالل  -

 .https://cutt.us/aepwR (،2021)حزيران " 2020العام 
ــوة، " - ــات وادي حلـ ــز معلومـ ــن مركـ ــطينية ل1202النصـــ  األول مـ ات فلسـ ــ  ــات ... هبـ ــدس... مئـ ــن القـ ــدفاع عـ لـ

 .  https://cutt.ly/UmxCoC8(، 2021)حزيران االعتقاالت وقرارات اإلبعاد وهدم متواصل" 
(، 2021" )حزيـــــــــران 2019األول لالنتهاكـــــــــات فـــــــــي مدينـــــــــة الخليـــــــــل لســـــــــنة مفتـــــــــاح"، "التقريـــــــــر الربعـــــــــي  -

https://cutt.ly/MmhZj6r. 
 H2، "ورقــة حقــائق: القيــود اإلســرائيلية علــى حركــة الفلســطينيين فــي المنطقــة مناصــرة. أمــل، ومحمــد الطيــب -

 .https://cutt.us/fMYCb(، 2021)حزيران بمدينة الخليل" 
 (،2021)حزيــران فصــلية تســتدعي األمــة التحــرك العاجــل إلنقــاذه" األقصــى يمــر  بمرحلــة م"مؤسســة األقصــى،  -

https://cutt.us/CNtjs. 
 .us/FjJHnhttps://cutt. ،(2021)تموز قرار جديد لليونسكو: األقصى تراث إسالمي" موقع الجزيرة، " -
 .https://cutt.ly/Tmg1VgQ ،(2021"الثورة السمكية في قطاع غزة" )حزيران  موقع وفا، -
(، 2021الخليــــــــــل: تالميــــــــــذ ومــــــــــدارس فــــــــــي دائــــــــــرة النــــــــــار وقبضــــــــــة الخــــــــــوف" )حزيــــــــــران موقــــــــــع وفــــــــــا، " -

.us/xXr8ihttps://cutt. 
( القـدس الشـرقية، ُمقـدم إلـى 101-0465229ث، تقرير بعنوان: مخطط تفصـيلي مـاعر مـزراح )ناصر. غيا -

 .NRCالمؤسسة النرويجية لالجئين، 
(، 2021)حزيــــران  بــــين الســــلطة المركزيــــة واالقليــــة العربيــــة" ناصــــر. قــــيس، التخطــــيط والبنــــاء فــــي إســــرائيل، -

y/smsrcR8https://cutt.l. 
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الوضــع القــانوني لمدينــة القــدس دراســة تطبيقيــة لواقــع االحــتالل اإلســرائيلي فــي هنــداوي، حســام، وأحمــد محمــد.  -
 . القاهرة: دار النهضة، )د.ت(.ضوء أحكام القانون الد ولي  

بسـبت النــور المسـيحيين المحتفلـين  وكالـة األنبـاء الفلسـطينية "وفـا" "االحـتالل يواصـل انتهاكاتـه: االعتـداء علـى -
 .https://cutt.us/PWQVi (،2021بالقدس واصابات خالل قمع مسيرة كفر قدوم" )حزيران 

(، 2021وكالـــة معـــا، "محكمـــة االحـــتالل تصـــدر قـــرارا بـــإغالق مصـــلى بـــاب الرحمـــة فـــي األقصـــى" )حزيـــران  -
://cutt.us/1HiBMhttps. 

ــة وفـــــا، " - (، 2021)حزيــــــران " 2020االعتــــــداءات اإلســـــرائيلية علــــــى الحـــــرم اإلبراهيمـــــي الشــــــريف عـــــام وكالـــ
https://cutt.us/07We7. 
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