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هذه هي «إسرائيل» :-2 -
«إسرائيل» في مواجهة القانون
عاما على احتالل القدس
واحد وسبعون ً
قامت «دولة إسرائيل» عام  1948على أنقاض قرى دمّرتها العصابات الصهيونية
وهجرت أهلها وطردتهم ،يف جرمية تطهري عرقي طالت  418قرية ،من ضمنها 39
الصهيونية بني عامي  1947و1949
قرية من قرى القدس ،فيما صادرت العصابات ّ
وهجرت  750أل ًفا من أصل
ما يزيد على  4.2مليون دومن من األراضي الفلسطينيةّ ،
 900ألف من س ّكانها من أرضهم وبيوتهم .ويف عام  ،1967احت ّلت سيناء واجلوالن
السنوات الالحقة،
السوري وغزة والضفة الغربية ،مبا فيها شرق القدس .وعلى مدى ّ
مل تتو ّقف دولة االحتالل عن ارتكاب اجلرائم ّ
حبق الشعب الفلسطيين وخمالفة
بأن األرض هلاّ ،
التبجح ّ
وأن جرائمها ضروريّة ومشروعة
القانون الدّولي ،ومن ث ّم
ّ
لتحفظ أمنها وتدافع عن نفسها يف وجه من احت ّلت أرضهم.
انعكاسا لغلبة
انضمت «إسرائيل» إىل األمم املتحدة عام  1949وكان االعرتاف بها
ّ
ً
املوقف السياسي على االعتبار القانوني؛ وعلى الرغم من ّ
أن اجملتمع الدّولي ال يع ّد
األراضي اليت احتلتها «إسرائيل» عام  1948أراضي حمت ّلة (باستثناء الشطر الغربي
من القدس الذي ال يعرتف اجملتمع الدولي بالسيادة اإلسرائيلية عليه) إ ّ
ال أن اعرتاف
األمم املتحدة بـ «إسرائيل» ال ينفي حقيقة مفادها ّ
أن والدة دولة االحتالل ذاتها
ً
انتهاكا حلقوق الفلسطينيني ،فهي قامت نتيجة اجلرائم اليت ارتكبتها
كانت
العصابات الصهيونية منذ ما قبل عام  ،1948مبا يف ذلك التطهري العرقي ،وطرد
الفلسطينيني من أرضهم ،وض ّم األراضي الفلسطينية بالق ّوة لتكون احل ّيز اجلغرايف
الذي تقوم عليه «الدولة».
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ال تعين هذه اإلطاللة على االنتهاكات اإلسرائيلية للقانون الدولي مقايضة إنهاء
االحتالل باحرتام «إسرائيل» واجباتها كسلطة قائمة باالحتالل ،وال هي تسليم
بشرعية احتالل عام  .1948كذلك ،ال تهدف هذه اإلطاللة إىل حتويل القضية
الفلسطينية إىل قضية حقوق إنسان تستدعي تد ّفق املعونات اإلنسانية للتخفيف من
وطأة اجلرائم اإلسرائيل ّية مبا يؤدّي إىل ال ّتنازل عن احلقوق السياسية والتارخيية
للفلسطينيني؛ لك ّنه مسار ال ب ّد من طرقه باألدوات املناسبة ،ضمن سياسة شاملة
تلحظ األبعاد املختلفة للقضية الفلسطينية ،يف الوقت الذي يستم ّر فيه نضال
الشعب الفلسطيين ومقاومته املكفولة بالقانون الدولي ،وصو ً
ال إىل حترير األرض
واسرتجاع احلقوق كا ّفة.
ويف ما يأتي أبرز انتهاكات دولة االحتالل للقانون الدّولي كما تربز يف ممارساتها
حيال الفلسطينيني:

االستيطان
أنشأت «إسرائيل» منذ عام  1967حتى عام  2017حنو  14مستوطنة كبرية ومئات
البؤر االستيطانية يف الشطر الشرقي للقدس احملتلة ،وجتاوز عدد املستوطنني 220
ألف مستوطن ،وقد صادرت سلطات االحتالل ما يزيد على  % 26من مساحة شرق
القدس ملصلحة بناء املستوطنات أو توسيع املستوطنات القائمة .وتعمل سلطات
االحتالل على تشجيع انتقال املزيد من اليهود إىل املستوطنات ،وذلك يف خمالفة
تنص على أ ّنه ال جيوز
صرحية للمادة  49الفقرة  6من اتفاقية جنيف الرابعة اليت ّ
ترحل أو تنقل جزءاً من س ّكانها املدنيني إىل األراضي اليت حتتلها.
لدولة االحتالل أن ّ
وقد صدرت عدة قرارات عن جملس األمن إلدانة االستيطان ،منها القرار  2334الذي
تب ّناه اجمللس يف ّ 2016/10/23
وأكد فيه عدم شرعية املستوطنات اليت أنشأتها دولة
االحتالل يف األراضي احملتلة عام .1967
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صادرت سلطات االحتالل آالف الدومنات من الفلسطينيني إلقامة املستوطنات وتعمل على تعزيز
الوجود االستيطاني يف الضفة الغربية مبا فيها شرق القدس

التّ هجير القسري
السلطات اإلسرائيلية منذ احتالل عام  1948آالف الفلسطينيني من قراهم
ّ
هجرت ّ
يف قضاء القدس ،كما يف عني كارم ،ودير ياسني ،والشيخ بدر وغريها .وال تزال هذه
تهجر الفلسطينيني ل ُتحل مستوطنني حم ّلهم ،أو
سياستها حتى إىل اليوم ،وهي ّ
لتنفيذ مشاريع تهويديّة .وحتاول تهجري ال ّتجمعات البدوية يف شرق القدس ،ال س ّيما
جبل البابا وأبو النوار وخان األمحر ،من أجل تنفيذ خمطط  E1االستيطاني ضمن
ما يسمى «القدس الكربى».
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ووفق املادة  49الفقرة  1من ا ّتفاقية جنيف الرابعة حيظر النقل اجلربي اجلماعي أو
الفردي لألشخاص احملم ّيني أو نفيهم من األراضي احملت ّلة إىل أراضي دولة االحتالل

أو إىل أراضي ّ
أي دولة أخرى ،حمتلة أو غري حمتلة ،أيًّا كانت دواعيه.

جانب من جتمع خان األمحر البدوي الذي تسعى سلطات االحتالل إىل تهجريه

الفلسطينيين ومصادرة أراضيهم
هدم بيوت
ّ
هدمت سلطات االحتالل أكثر من  5000منزل يف شرق القدس منذ عام ،1967
وزاد عدد املنشآت املهدمة بني عامي  2000و 2017على  1700وفق تقرير صادر عن
مركز أحباث األراضي .وين ّفذ االحتالل معظم عمليات اهلدم بذريعة البناء من دون
ترخيص ،وغال ًبا ليمهّد لتنفيذ مشاريع استيطان ّية وتهويديّة.
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تدمر ّ
أي ممتلكات
وحتظر املادة  53من اتفاقية جنيف الرابعة على دولة االحتالل أن ّ
خاصة ثابتة أو منقولة تتع ّلق بأفراد أو مجاعات ،أو بالدّولة أو السلطات العامة ،أو
حتما
املنظمات االجتماعية أو التعاونية ،إال إذا كانت العمليات احلربية تقتضي ً
هذا التدمري.
ووف ًقا لنظام روما األساسي الذي حيكم عمل حمكمة اجلنايات الدّولية ،يعد من
جرائم احلرب وفق املادة  8إحلاق تدمري واسع النطاق باملمتلكات واالستيالء عليها
من دون ضرورة قانونية تربر ذلك وباملخالفة للقانون وبطريقة عابثة.

هدم منازل الفلسطينيني أحد ثوابت سياسة االحتالل يف األراضي الفلسطينية احملتلة
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الجدار العازل
بدأت سلطات االحتالل عام  2002بناء جدار يف ّ
الضفة الغربية احملتلة ،مبا يف ذلك
شرق القدس ،بذريعة احملافظة على أمن مستوطنيها من هجمات حمتملة ينفذها
فلسطينيون .صادر االحتالل آالف الدومنات من أراضي الفلسطينيني ملصلحة بناء
اجلدار ،فيما أعاق حركة الفلسطينيني عرب نظام احلواجز والبوابات املصاحب
له وما س ّببه من تقييد إلمكان ّية وصوهلم إىل مكان العمل والدراسة ،والوصول إىل

اخلدمات الصحية.

ينص على
ويتعارض بناء اجلدار مع النظام  43من اتفاقية الهاي لعام  1907الذي ّ
أ ّنه ال جيوز لدولة االحتالل تغيري اإلجراءات اليت كانت مرع ّية قبل بداية االحتالل.
كذلك ،فهو خيالف ميثاق األمم املتحدة الذي تنص مادته الثانية الفقرة الرابعة

بدأت سلطات االحتالل إنشاء اجلدار العازل
يف الضفة عام  2002بذريعة أمنية
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على أنه ميتنع أعضاء اهليئة يف عالقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو
استخدامها ض ّد سالمة األراضي أو االستقالل السياسي ألي دولة أو على وجه آخر ال
يتفق ومقاصد األمم املتحدة .وهو كذلك خرق للبنود  52-46من اتفاقية الهاي
لعام  ،1907والبند  53من وثيقة جنيف الرابعة املتعلقة مبنع التعرض لألمالك
الشخصية.
ً
ّ
ّ
واحلق يف عدم ال ّتدخل يف خصوصية
للحق يف حرية احلركة،
انتهاكا
يشكل اجلدار
البيت والعائلة ،واملق ّننة يف البنود  12و 17من امليثاق الدولي اخلاص باحلقوق
الصحة
املدنية والسياسية ،واحلق يف العمل ،واحلق يف مستوى حياة الئق ،واحلق يف ّ
والتعليم ،املنصوص عليها يف البنود  ،6و ،11و 12و 13من امليثاق الدولي اخلاص
باحلقوق االقتصاديّة ،واالجتماع ّية والثقاف ّية.

القتل غير المشروع
قتلت سلطات االحتالل  305فلسطينيني منذ
بدء مسريات العودة الكربى يف  2018/3/30عرب
الصدر.
استهدافهم بإصابات قاتلة يف الرأس أو ّ
وكشف اجلنرال احتياط زفيكا فوغل يف مقابلة مع
اإلذاعة العربيّة ّ
أن اجلنود املتمركزين على حدود
قطاع غزة يقنصون األطفال املتظاهرين وفق أوامر
واضحة وحمدّدة .وتتقاطع تصرحيات فوغل مع
تصرحيات سابقة ملسؤولني إسرائيل ّيني يشجعون
فيها اجلنود على إطالق النار على الفلسطينيني
بهدف القتل ،ومن بينها تصرحيات دعمت اجلندي
إليور أزاريا الذي قتل اجلريح الفلسطيين عبد
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قنصا يف  2018/4/20لدى مشاركته يف مسريات العودة
الطفل حممد أيوب الذي قتله جنود االحتالل ً

جرحيا.
الفتاح الشريف يف  2016/3/24باخلليل وكان جنود آخرون أصابوه فسقط
ً
وقتلت دولة االحتالل يف حروبها الثالثة على قطاع غ ّزة ما بني  2008و 2014ما يزيد
على  2000فلسطيين معظمهم من املدن ّيني من دون ّ
اتاذ ّ
أي إجراءات لتحييدهم،
بل على العكس من ذلك فقد استهدفت املباني اليت يقطنونها واملستشفيات واملدارس

بذريعة استعماهلا من عناصر املقاومة.
ويف هذا القتل خمالفة
للقانون الدّولي حلقوق
اإلنسان الذي حيدّد معايري
استخدام الق ّوة واألسلحة
ال ّنارية حيث ّ
إن املبادئ
اليت حتكم استعمال القوة
واألسلحة النارية من قبل
األشخاص املوجلني إنفاذ
القوانني

تقضي

بعدم

ال يتو ّرع جنود االحتالل عن قتل اجلرحى الفلسطينيني
مدعومني بتصرحيات سياسية وتوجيهات عسكرية
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إطالق النار بقصد القتل إال يف ظروف ضرورية ً
جدا حلماية احلياة ،وعند عدم وجود
خيار آخر أش ّد قسوة .ويف الفقرة املعنونة بالبنود اخلاصة مينع على املوظفني املك ّلفني

إنفاذ القانون استعمال األسلحة النارية ض ّد األشخاص يف غري حاالت الدّفاع عن
النفس أو الغري يف وجه ال ّتهديد الوشيك باملوت أو اإلصابة اخلطرية ،أو ملنع ارتكاب
جرمية خطرية تنطوي على تهديد خطري للحياة ،أو العتقال شخص مي ّثل هذا
اخلطر ويقاوم سلطة هؤالء املوظفني ،أو ملنع فراره ،وفقط إن كانت األساليب ّ
األقل

قسوة غري كافية لتحقيق هذه األهداف.

وحسب نظام روما األساسي الذي حيكم عمل حمكمة اجلنايات الدولية ّ
فإن أعمال
لنص املادة  8من النظام.
قتل العمد تع ّد من جرائم احلرب وف ًقا ّ

األسرى والمعتقلون
تعتقل دولة االحتالل يف سجونها ما يزيد على  5700أسري فلسطيين ،منهم أكثر
ريا
من  250من األطفال ،و 47أسرية ،ومن بني األسرى  700أسري مريض ،و 56أس ً

ريا معتقلون منذ ما قبل
مضى على اعتقاهلم أكثر من  20سنة متواصلة ،و 26أس ً
اتفاقية أوسلو ..وتلجأ سلطات االحتالل إىل االعتقال اإلداري ،الذي ين ّفذ وجيدّد من
دون حماكمة واستنادًا إىل «أد ّلة س ّرية» ال يبلغ بها األسري اإلداري ،وجيدّد اعتقاله

كل س ّتة أشهر من دون حماكمة ،وبلغ عدد املعتقلني اإلداريني  500حتى نهاية
آذار/مارس  2019وفق أرقام نادي األسري الفلسطيين.

وتعمد سلطات االحتالل إىل عدد من املمارسات حبق األسرى الفلسطينيني ،ومنها

العزل االنفرادي ،ونقل السجناء من سجن إىل آخر بـ «البوسطة» اليت أشبه ما تكون
الصحية ،وحرمانهم من
وتعمد إهمال أوضاعهم ّ
بالقرب املتنقل ،ومداهمة غرفهمّ ،

الزيارات.
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تعتقل سلطات االحتالل الفلسطينيني بطريقة همجية وتفرض عليهم ظروف اعتقال
خمالفة للقانون الدولي

وتشري أرقام احلركة العامل ّية للدّفاع عن األطفال -فرع فلسطني إىل ّ
أن  % 75من

األطفال الذين اعتقلتهم قوات االحتالل بني عامي  2012و 2015تع ّرضوا للعنف

اجلسدي واالعتداء من قبل قوات االحتالل إثر اعتقاهلم .ويف  % 88,1من حاالت

االعتقال مل ختطر قوات االحتالل األهل بسبب اعتقال أوالدهم أو مبكان اعتقاهلم.
كذلك ،وثقت احلركة  66حالة عزل انفرادي ألطفال فلسطينيني ظ ّلوا يف العزل
يوما بني عامي  2012و .2015وقد انتزعت اعرتافات من
االنفرادي ما معدله ً 13

أكثر من  % 90من األطفال الذين اعتقلوا يف العزل االنفرادي .وتع ّد دولة االحتالل

«إسرائيل» في مواجهة القانون 13

الوحيدة يف العامل اليت حتاكم ما بني  500و 700طفل سنويًا يف حماكمها
العسكرية.
تنظر اتفاقية جنيف الرابعة إىل األسرى على أ ّنهم أفراد حمم ّيون ،وحتظر املادة  3من
االتفاقية االعتداء على احلياة والسالمة البدنية ،ومنها املعاملة القاسية والتعذيب؛
وحتظر ً
أيضا االعتداء على الكرامة الشخصية ،وإصدار األحكام وتنفيذ العقوبات
ً
من دون إجراء حماكمة سابقة أمام حمكمة مش ّكلة
تشكيل قانون ًيا .ووفق املادة ،31
حتظر ممارسة ّ
خصوصا بهدف
أي إكراه بدني أو معنوي إزاء األشخاص احملميني،
ً
احلصول على معلومات منهم أو من غريهم.
أما منع ال ّزيارات فهو خمالفة ألحكام املادة  116من اتفاقية جنيف الرابعة اليت
ّ
األخص أقاربه،
تنص على أنه يسمح لكل شخص معتقل باستقبال زائريه ،وعلى
ّ
ّ
على فرتات منتظمة ،وبقدر ما ميكن من ال ّتواتر .ووفق اتفاقية جنيف الرابعةّ ،
فإن
الزيارات حق ،وال ميكن تقييدها إال ألسباب أمن ّية ،وليس عقاب ّية أو تأديب ّية ،وباعتبار
ّ
كل حالة على حدة.
فإن اعتداءات االحتالل ّ
وعلى املستوى املتع ّلق بالصحة والرعاية الطبيةّ ،
حبق األسرى
تنص على أن توفر يف ّ
كل
تع ّد خمالفة للمادة  91من اتفاقية جنيف الرابعة اليت ّ
معتقل عيادة مناسبة ،يشرف عليها طبيب ّ
مؤهل ،وحيصل فيها املعتقلون على ما
حيتاجون إليه من رعاية طبية وكذلك على نظام غذائي مناسب.
أما نقل األسرى عرب ما يسمى بالبوسطة فهو خيالف املادة  127من اتفاقية جنيف
ّ
تنص على أن جيري نقل املعتقلني بكيفية إنسانية ،وأن تزوّد الدولة
الرابعة اليت ّ
احلاجزة املعتقلني يف أثناء النقل مباء الشرب والطعام بنوعية تكفي للمحافظة على
صحتهم يف حالة جيدة.
ّ
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التّ عليم
متتنع سلطات االحتالل
عن إعطاء تصاريح لبناء
مدارس يف ّ
الضفة الغربية
(يف املنطقة «ج» اليت
تشكل  % 62من الضفة،
وختضع لسلطة جيش
خص
االحتالل يف ما
ّ
ال ّتخطيط والبناء) مبا
فيها شرق القدس ،وتهدم
املدارس بذريعة البناء من
دون ترخيص ،أو ملصلحة
مشاريعها االستيطانية.
ووفق تقرير ملنظمة
هيومن رايتس ووتش يف
ّ ،2018/4/25
فإن سلطات
العسكرية
االحتالل
هدمت أو صادرت املباني
أو املمتلكات املدرسية
الفلسطينية يف الضفة
الغربية  16مرة منذ عام
 ،2016واستهدفت بعض
املدارس غري مرة .ووفق
مكتب األمم املتحدة

املدارس الفلسطينية املهددة باهلدم يف الضفة الغربية ،مبا فيها
شرق القدس (املصدر :أوتشا)
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لتنسيق الشؤون اإلنسانية (أوتشا)ّ ،
مثة  36مدرسة يف املنطقة «ج» و 8مدارس يف
شرق القدس مهددة باهلدم الكلي أو اجلزئي نتيجة أوامر هدم معلقة صادرة عن
سلطات االحتالل .وعالوة ذلك ،مثة نقص يف الغرف الصفية يف شرق القدس يصل
إىل  2000غرفة ،فيما حوالي  % 5من األطفال املقدسيني غري مسجلني يف املدارس
ّ
الصف الثاني
وتبلغ نسبة التسرب املدرسي  % 26يف الصف احلادي عشر و % 33يف
فإن سلطات االحتالل تعرقل وصول ّ
عشر .كذلكّ ،
الطالب إىل مدراسهم ،عرب
احلواجز الدّائمة واملتنقلة وغريها ،ولعل احلاجز األكرب هو اجلدار العازل الذي
يعرقل وصول الطالب واملعلمني إىل مدراسهم ّ
ويؤخرهم ساعات بسبب نظام الب ّوابات
املرفق باجلدار.
ّ
كفل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الصادر عام ّ 1948
كحق أساسي
حق التعليم
للجميعّ ،
وأكدت هذا احلق خمتلف اإلعالنات احلقوق ّية واملعاهدات ،فأكدت املادة
 13من العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ّ
أن التعليم
حق للجميع ،وألزمت املادة  28من اتفاقية حقوق الطفل الدول باختاذ اإلجراءات
الالزمة للتشجيع على احلضور املنتظم يف املدارس وتقليل معدالت التسرب .أما
املادة  50من اتفاقية جنيف الرابعة فتلزم السلطة القائمة باالحتالل ،بالتعاون مع
املخصصة للعناية
السلطات الوطنية واحمللية ،بتسهيل العمل املناسب لكل املؤسسات
ّ
باألطفال وتعليمهم.
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