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 األراضي الفلسطينية المحتلة

 

 

 

 

 
واجيت المفاوضات السياسية بين الفمسطينيين واإلسرائيميين لمتوصل إلى حل دائم لمصراع 
شماًل وجمودًا، واكبو إجراءات تتخذىا إسرائيل من جانب واحد، باعتبارىا القوة القائمة 
باالحتالل، لتغيير الحقائق عمى األرض، وبمحاوالت متواضعة من القيادات الفمسطينية لمرد 

وفي الواقع، فإن الحكومات اإلسرائيمية المتعاقبة ظمت تتبع في . تحوالت الكبرىعمى ىذه ال
الضفة الغربية، والقدس الشرقية بصفة خاصة، حتى والعممية السياسية جارية، سياسة ضم 
حداث تحوالت ديموغرافية، موجية نحو نقل السكان المدنيين اإلسرائيميين إلى  األراضي وا 

ينة لمواصمة االستيالء عمى المزيد من األراضي والموارد مناطق عمرانية مخططة مع
واقترن ضم األرض بالتشريد القسري لممجتمعات الفمسطينية لمواصمة نفس السياسة . الفمسطينية
ويجري تأمين اآللة االستيطان من خالل  مختمف آليات قمع السكان الفمسطينيين، . التوسعية

سكرية لقمع أي نشاط احتجاجي منظم من خالل بما في ذلك استخدام نظام المحاكم الع
وذلك باإلضافة إلى أوامر اإلغالق ونقاط التفتيش وحواجز الطرق . االعتقاالت الجماعية

ويدخل  . وتقوض ىذه السياسات الحقوق األساسية الفمسطينية بشكل خطير. والجدار الفاصل
. تماما من كافة االتجاىاتقطاع غزة عامو الثامن عمى التوالي وىو تحت الحصار، ومعزول 

                                                 
 :اَظز رمزٌز ثؼثخ األيى انًزذذح نزمصً انذمبئك ثشأٌ األَشطخ االسزٍطبٍَخ اإلسزائٍهٍخ - 

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session19/

FFM/FFMSettlements.pdf . 

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session19/FFM/FFMSettlements.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session19/FFM/FFMSettlements.pdf


 

174 

ويتسبب الحصار في استمرار األوضاع اإلنسانية الكارثية، وشمل إمكانية اإلعمار بعد 
وتظل بعض المراكز الحضرية في الضفة  2.4 41اليجمات التي شيدىا القطاع في عام 

لمسمطة الغربية تمارس نشاطًا اقتصاديًا وىميًا، وبخاصة في رام اهلل، العاصمة الفعمية 
الفمسطينية، وىو النشاط المستمر بفضل أموال المانحين الدوليين الذين يمولون جانبا ميما من 

وفي غضون ذلك، تواجو المجتمعات . قطاع الخدمات العامة وشبكة منظمات المجتمع المدني
وداخل المدن والقرى    المحمية األكثر ضعفا في فمسطين، وبخاصة الموجودة في المنطقة جيم

حيث يتم بناء الجدار والمستوطنات، استفزازات يومية وسمسمة من اإلىانات من قبل 
المستوطنين وجنود االحتالل التي تشمل القيود المفروضة عمى التنقل والتيديدات لحياة الناس 

 وسالمتيم، وىو ما يقوض بشكل خطير حقوقيم اإلنسانية األساسية
وحدة وطنية، إال أن االنقسام الداخمي الفمسطيني وبالرغم من انو رسميًا تم تشكيل حكومة 

ىم في المشيد السياسي، حيث أن األجيزة ألبين الضفة الغربية وقطاع غزة ال يزال لو التأثير ا
الحكومية في الضفة والقطاع وخصوصا جياز األمن ال يزال يعمل بشكل منفصل في كل من 

المدافعون عن حقوق اإلنسان في فمسطين ويواجو النشطاء السياسيون المعارضون و . المنطقتين
شتى أنواع القيود واالنتياكات، وخاصة المتعمقة بالتعبير عن الرأي واالعتقال وقمع حرية 

وازدياد لحاالت التعذيب  2التجمير والتظاىر وحرية تكوين الجمعيات وتقييد استقاللية القضاء
ة من الغضب الشعبي في أكتوبر أشعمت الموجة األخير  . والمعاممة القاسية داخل السجون

، مما يضفي عمى الوضع الراىن في األرض الفمسطينية المحتمة ثالث خصائص   41
أوال؛ انقسام السمطة الفمسطينية، وثانيا؛ تصاعد انتياكات حقوق اإلنسان والقانون : رئيسية

الرؤى  اإلنساني ضد الفمسطينيين من جانب اسرائيل والسمطة الفمسطينية؛ وأخيرا، غياب
ويسمط التقرير الضوء عمى كل من ىذه . المتعمقة بحل األزمة في المستقبل المنظور

 .الخصائص

                                                 
 :اَظز - 

http://gaza.ochaopt.org/2015/07/the-gaza-strip-the-humanitarian-impact-of-the-

blockade./ 

 .سزائٍهٍخإلادارٌخ إليٍُخ واألوهً يُبطك انضفخ انغزثٍخ انزً رمغ رذذ انسٍطزح ا - 

 .انزمزٌز انسُىي نههٍئخ انًسزمهخ  - 

 .رمزٌز انًزكز انفهسطًٍُ نذمىق اإلَسبٌ  - 

http://gaza.ochaopt.org/2015/07/the-gaza-strip-the-humanitarian-impact-of-the-blockade/
http://gaza.ochaopt.org/2015/07/the-gaza-strip-the-humanitarian-impact-of-the-blockade/
http://gaza.ochaopt.org/2015/07/the-gaza-strip-the-humanitarian-impact-of-the-blockade/
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 :ستقطاب السياسي الداخمي وتداعياته الحقوقيةالا
شيدت األرض الفمسطينية المحتمة منذ أكتوبر موجة من االضطرابات؛ أحد االحتماالت 

م مستوطنين متطرفين بإحراق منزل عائمة وراء إشعاليا ىو الصدمة العامة التي أعقبت قيا
، وأدت إلى إطالق النار في نابمس عمى مستوطنين عمى سبيل    41الدوابشة في يوليو 

وثمة احتمال آخر وىو االحتفال بالسنة الييودية الجديدة الذي اقترن بموجات واسعة  .االنتقام
ى ازدياد المخاوف من تيويد من عمميات التوغل في مجمع المسجد األقصى، وأدى بالتالي إل

واالحتمال الثالث ىو الخطاب الذي ألقاه الرئيس الفمسطيني محمود عباس في  .مدينة القدس
سبتمبر وألمح فيو لالنسحاب من التعامل مع الجانب /الجمعية العامة لألمم المتحدة في أيمول

ي يتعذر إثباتيا، فإن وبغض النظر عن ىذه التكينات الت  .اإلسرائيمي في إطار اتفاق أوسمو
حقيقة األمر ىي أن االنتفاضة وموجة الغضب تعود في معظميا إلى أنشطة جيل ما بعد 

وحتى اآلن، كان . ومتوسط أعمار من سقطوا في ىذه االنتفاضة منخفض لمغاية. أوسمو
المراىقون أول ضحايا ىذه االنتفاضة وابرز أطرافيا الفاعمة؛ سواء في المظاىرات اليومية 

ومن الواضح أن ما دفع الشباب  ،1 .لقاء الحجارة أو بعمميات الطعن باألسمحة البيضاءإل
عمى " الكبار"الفمسطيني إلى المجوء إلى العنف ىو اليأس، ولكن في الغالب فقدان اإليمان بقدرة 

وقد تراكمت لدى الفمسطينيين، في الواقع، سمسمة من خيبات األمل في . القيام بأي شيء
حزاب السياسية، والنقابات، وتشمل ىذه المؤسسات األ. القيادات والمؤسسات العاجزة عن العمل

                                                 
 :بلثاَظز،ػهى سجٍم انً - 

http://www.aljazeera.com/news/2015/07/palestinian-baby-burned-death-extremist-

attack-150731035331224.html  . 

 :اَظز ػهى سجٍم انًثبل - 

https://www.maannews.com/Content.aspx?id=767914 . 

 :اَظز،ػهى سجٍم انًثبل - 

 http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/09/jordan-israel-relations-ties-

temple-mount-violence.html  . 

 :انُص انكبيم نهخطبة يزبح ػهى انًىلغ- 

 http://www.timesofisrael.com/full-text-of-abbas-2015-address-to-the-un-general-

assembly ./ 

 :سجٍم انًثبل اَظز،ػهى -  

 -intifada-third-call-bank-west-palestinians-toll-death-http://www.ibtimes.com/rising

2137292-israel-against . 

https://www.maannews.com/Content.aspx?id=767914
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/09/jordan-israel-relations-ties-temple-mount-violence.html
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/09/jordan-israel-relations-ties-temple-mount-violence.html
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/09/jordan-israel-relations-ties-temple-mount-violence.html
http://www.ibtimes.com/rising-death-toll-palestinians-west-bank-call-third-intifada-against-israel-2137292
http://www.ibtimes.com/rising-death-toll-palestinians-west-bank-call-third-intifada-against-israel-2137292
http://www.ibtimes.com/rising-death-toll-palestinians-west-bank-call-third-intifada-against-israel-2137292
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وفي استعراض سريع لممنظور التاريخي، نجد أنو عندما  .والجمعيات، بل وكبار العائالت
، كانت قيادة منظمة التحرير الفمسطينية في     ديسمبر    اندلعت االنتفاضة األولى في 

المجتمع الفمسطيني وفي االنتفاضة الثانية، كان    .تونس ىي التي تقود االنتفاضة بدرجة كبيرة
أما اآلن، فتظير أخر  4 .منقسما بشدة بين فصيمين رئيسيين، ىما حركتا فتح وحماس

لمرئيس  % .  استطالعات الرأي أن أعمى درجة من الثقة يحصل عمييا زعيم فمسطيني ىي 
محمود عباس، ويميو إسماعيل ىنية رئيس الوزراء السابق المنتمي لحركة حماس بنسبة 

د أصاب التعب واإلنياك الفمسطينيين في الضفة الغربية من جراء غياب الرؤية وق   %. .4 
كما يعانون من عدم وجود اقتصاد فعال حقيقي، . السياسية وزحف المستوطنات عمى بيوتيم

وىم يشعرون أن القيادة . ومن ارتفاع البطالة، وخاصة بين الشباب المتعممين تعميما عاليا
اجزة عن تحقيق أي من طموحاتيم في تحقيق حياة كريمة عادية الحالية ضعيفة لمغاية وع

. متحررة من القيود المفروضة عمى التنقل، ومن مصادرة األراضي، ومن عنف المستوطنين
وفي قطاع غزة، ُأنِيك الفمسطينيون من الحصار المتواصل، ومن غياب إعادة اإلعمار بعد 

اجات األساسية مثل الكيرباء والمياه أكثر من عام من اليجوم، ومن عدم تمبية االحتي
وفي القدس الشرقية التي جرى ضميا بشكل غير قانوني، يشعر الفمسطينيون أن .النظيفة

ومنذ توقيع . الجميع قد تخموا عنيم، وتركوىم دون تمثيل سياسي، مع إغالق مؤسساتيم الوطنية
ن الفمسطينيين، وترك والقدس تشيد تجاىال من قبل سياسيي      اتفاقات أوسمو في عام 

سكان المدينة وحدىم في مواجية طبقات متعددة من سياسات التيجير القسري التي تخضعيم 
وفي كافة أنحاء األراضي الفمسطينية المحتمة، يتصاعد مستوى 2 .الحكومة اإلسرائيمية ليا

ب السخط عمى الفساد والمحسوبية وانعدام الشفافية في تسيير الشؤون اإلدارية من جان

                                                 
 :اَظز،ػهى سجٍم انًثبل -  

http://www.arij.org/atlas40/chapter2.5.html . 

 :اَظز،ػهى سجٍم انًثبل -  

http://www.medea.be/en/themes/arab-israeli-conflict/second-intifada ./ 

 اَظز، -  

http://www.qudsn.net/article/74173 . 

 :نالطالع ػهى يزٌذ يٍ انًؼهىيبد،اَظز -  

http://www.acri.org.il/en/wp-content/uploads/2015/05/EJ-Facts-and-Figures-

2015.pdf . 

http://www.arij.org/atlas40/chapter2.5.html
http://www.medea.be/en/themes/arab-israeli-conflict/second-intifada/
http://www.medea.be/en/themes/arab-israeli-conflict/second-intifada/
http://www.qudsn.net/article/74173
http://www.acri.org.il/en/wp-content/uploads/2015/05/EJ-Facts-and-Figures-2015.pdf
http://www.acri.org.il/en/wp-content/uploads/2015/05/EJ-Facts-and-Figures-2015.pdf
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ويظل االنقسام الداخمي بين حركتي حماس وفتح أحد المسببات .مؤسسات السمطة الفمسطينية
وفي الواقع، فإنو رغم توصل الفمسطينيين . حباط العام وسط الفمسطينيينإلساسية لحالة األا

لتشكيل حكومة وحدة برئاسة رئيس الوزراء التكنوقراطي رامي الحمد اهلل لو في  يونيو 
فالقطاع . ا التقدم في مجال المصالحة الفمسطينية ال يزال عمى الورق فحسبلكن ىذ.   2 41

وباإلضافة إلى ذلك، . األكثر إثارة لمجدل، وىو وزارة الداخمية، ال يزال منقسما في واقع األمر
فإن األزمة المتعمقة بمجموعة الموظفين الذين استعانت بيم حماس بدال ممن أضربوا عن 

ال تزال  -شخص 1.111 ويبمغ عددىم اليوم حوالي –  411في عام العمل بعد االنقالب 
 .قائمة دون حل، مع عدم دفع مرتباتيم منذ شيور

 

 :انتهاكات السمطة الوطنية الفمسطينية لحقوق اإلنسان

تتفشى انتياكات حقوق اإلنسان من قبل قوات األمن والسمطة التنفيذية سواء في الضفة 
حور معظم ىذه االنتياكات حول بتقييد الحريات المتعمقة بالتعبير تتم..   الغربية أو قطاع غزة

عن الرأي من خالل اعتقال النشطاء واإلعالميين واألكاديمي والمدافعين عن حقوق اإلنسان 
.   وكذلك من خالل قمع حرية التجمير والتظاىر وحرية تكوين الجمعيات   بشكل اشمل

                                                 
 :اَظز،ػهى سجٍم انًثبل -  

http://www.theguardian.com/world/2014/jun/02/palestinian-unity-government-

sworn-in-fatah-hamas  . 

 :اَظز -  

 http://www.pchrgaza.org/files/2015/annual_pchr_eng_2014.pdf 

  :اَظز -  
http://www.ichr.ps/ar/1/6/1359/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A

%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A-2014-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A-2014.htm 

 :اَظز يثال -  

http://www.alhaq.org/arabic/index.php?option=com_content&view=article&id=773:

2016-02-17-10-22-59&catid=91:2012-07-14-11-00-24&Itemid=231 

http://www.theguardian.com/world/2014/jun/02/palestinian-unity-government-sworn-in-fatah-hamas
http://www.theguardian.com/world/2014/jun/02/palestinian-unity-government-sworn-in-fatah-hamas
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   د من قبل السمطات التنفيذية الستقاللية القضاءيتصاحب ىذا الجو القمعي المتزايد مع تقيي
 .41وازدياد لحاالت التعذيب والمعاممة القاسية داخل السجون

أحد اإلشكاالت الرئيسية في الممارسات القانونية واإلجرائية في فمسطين تتعمق باالعتقال 
االحترازي لمدة طويمة ما قبل المحاكمة والتي تعود إلى الصالحيات الواسعة التي يمتمكيا 
النائب العام فيما يتعمق بتمديد االعتقال عمى ذمة التحقيق، حيث أن العديد من معتقمي الرأي 

يدىم بالمدة الطويمة التي يستطيع النائب العام اإلبقاء عمييم فييا رىن االعتقال خالل تيد
كما أنو في الممارسة قضاة الصمح الذين يقومون بالنظر في تمديد ( يوما  2)التحقيق 

االعتقاالت قمما يرفضون طمب االدعاء بتمديد الحبس ويوافقون عمى المدة المطموبة منيم 
 . (يوما   )كاممة 

باإلضافة إلى ما سبق فإنو خالل االعتقال عمى ذمة التحقيق كثيرا ما يتم إجبار الشخص 
المعتقل عمى االعتراف او توقيع وثائق يمكن أن تستخدم ضده فيما بعد لتمديد االعتقال وفي 

إن ىذا . بعض األحيان يتصاحب ذلك مع تحقيقات شديدة القسوة قد ترقى إلى حد التعذيب
نوني يمكن األجيزة األمنية من اإلبقاء عمى الفرد مدة شيرين عمى األفل رىن النظام القا

 .االعتقال دون أدلة أو إمكانية  فعمية لمطعن عمى اعتقالو وفي ظروف قد كون شديدة القسوة

فإن المحاكم الفمسطينية لم  2 41وطبقًا لتقرير أصدرتو منظمة ىيومان رايتس واتش عام 
من األجيزة األمنية في الضفة الغربية في قضية متعمقة بالتعذيب أو فرد "تحاكم من قبل أي 

لم يتم التحويل لمتحقيق أي فرد من ( أو)...( )حاالت الموت ألسباب غير قانونية في السجون 
مما يعني أن األجيزة األمنية تشعر بأنيا محصنة . أفراد األمن عمى خمفية ضرب المتظاىرين

ورومتوسطي لحقوق ألأما المراصد ا.  4حق التجمير والتظاىرحين تقوم باالنتياكات عمى 

                                                 
 .(   يالدظخ رفى )انزمزٌز انسُىي نههٍئخ انًسزمهخ   -  

 .(  يالدظخ )رمزٌز انًزكز انفهسطًٍُ نذمىق االَسبٌ   -  

 .(    )فهسطٍٍ واسزائٍم : 2014ٌزس وارش، رمزٌز انؼبنى هٍىيبٌ را -  

 palestine?page=3-and-chapters/israel-report/2014/country-http://www.hrw.org/world 

رشزٌٍ   يب هى ثًٍ انمطبع األيًُ انفهسطًٍُ، انشجكخ، : اَظز اٌضب صبثزٌٍ ايزوف وػالء رزرٍز، ثؼذ غزح

 ،    ول األ

 http://al-shabaka.org/briefs/after-gaza-what-price-palestines-security-sector/ 

http://www.hrw.org/world-report/2014/country-chapters/israel-and-palestine?page=3
http://al-shabaka.org/briefs/after-gaza-what-price-palestines-security-sector/
http://al-shabaka.org/briefs/after-gaza-what-price-palestines-security-sector/
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حالة تحقيق      حالة اعتقال تعسفي   4 نحو    41اإلنسان فقد وثق في تقرير لو عام 
ألفراد من قبل األجيزة األمنية الفمسطينية  دون تيم حقيقية أو قرارات قضائية أو أوامر اعتقال، 

صحفيا    منشورات عمى موقع الفيسبوك ومن بينيم  حالة منيم متعمقة باعتقاالت بسبب   
 .44حالة تعذيب شديد    كما وثق التقرير   وعدد من رسامي الكاريكاتير والكتاب،

من أثار االنقسام أيضا تعطيل عمل المجمس التشريعي الفمسطيني، حيث أن كل القوانين 
يا ال تخضع لعممية التشريع كما والنظم الذي يتم تبنييا منذ االنقسام تعد غير دستورية حيث أن

، وقد أدي ذلك إلى تعميق االنقسام القانوني وتعطيل الجيود  4نص عمييا القانون األساسي
الرامية إلى حمق إطار قانوني موحد ومنسجم في كال المنطقتين أن الكثير من االنتياكات  

  .شريعيمرتبطة أيضا بغياب الدور الرقابي الذي يفترض أن يمارسو المجمس الت

ويبقى من أىم عوامل حماية حقوق اإلنسان ىو قضاء مستقل لضمان الحقوق، لذا ال بد 
من إجراء اإلصالحات الالزمة عمى  مستوى الجياز القضائي لضمان استقالليتو عن 
االعتبارات السياسية وتدخالت السمطة التنفيذية، ففي الواقع الراىن يقع النظام القضائي سواء 

حت سمطة األطر السياسية الحاكمة سواء كان الرئيس في الضفة أو بالضفة أو بالقطاع ت
ولربما يتمثل ضعف القضاء خصوصا في قانون وممارسة . السمطة الفعمية في قطاع غزة

فقد . مجمس القضاء األعمى وطريقة تعيين رئاستو التي ال تزال تتبع لقرارات السمطة التنفيذية
العالقة المبيمة بين المؤسسات والجيات : "عتبرتوعبرت الييئة المستقمة عن قمقيا مما ا

" القضائية وخصوصا في ضوء التفسيرات المختمفة حول نوع العالقة بين السمطات ومحدداتيا

                                                 
 انًزالت االورويزىسطً نذمىق االَسبٌ  -  

  http://www.euromid.org/ar/article/497/%D8%B1%D8%B5%D8%AF-800-

%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-

%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-

%D8%AA%D8%B9%D8%B3%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D

8%A9#sthash.qXhF9jQi.dpbs 

يٍ انمبَىٌ االسبسً وانزً رسًخ ثإصذار لزارد ثمىاٍٍَ فً    فً انضفخ انغزثٍخ ٌسزخذو انزئٍس انًبدح   -  

دبنخ انغٍبة انًؤلذ نهًجهس انزشزٌؼً فً دبنخ انطىارئ وانفززح يب ثٍٍ دوررٍٍ نهًجهس أيب فً انمطبع فٍجزًغ 

انُصبة وٌصىد ػهى يشبرٌغ انمىاٍٍَ انًؼذح يٍ لجم انذكىيخ انًمبنخ ورصذر انمىاٍٍَ انًجهس انزشزٌؼً دوٌ 

 .دوٌ يزاسٍى رئبسٍخ رصبدق ػهٍهب ورطجك هذِ انمىاٍٍَ فً انمطبع فمظ

http://www.euromid.org/ar/article/497/رصد-800-حالة-اعتقال-تعسفي-في-الأراضي-الفلسطينية#sthash.qXhF9jQi.dpbs
http://www.euromid.org/ar/article/497/رصد-800-حالة-اعتقال-تعسفي-في-الأراضي-الفلسطينية#sthash.qXhF9jQi.dpbs
http://www.euromid.org/ar/article/497/رصد-800-حالة-اعتقال-تعسفي-في-الأراضي-الفلسطينية#sthash.qXhF9jQi.dpbs
http://www.euromid.org/ar/article/497/رصد-800-حالة-اعتقال-تعسفي-في-الأراضي-الفلسطينية#sthash.qXhF9jQi.dpbs
http://www.euromid.org/ar/article/497/رصد-800-حالة-اعتقال-تعسفي-في-الأراضي-الفلسطينية#sthash.qXhF9jQi.dpbs
http://www.euromid.org/ar/article/497/رصد-800-حالة-اعتقال-تعسفي-في-الأراضي-الفلسطينية#sthash.qXhF9jQi.dpbs
http://www.euromid.org/ar/article/497/رصد-800-حالة-اعتقال-تعسفي-في-الأراضي-الفلسطينية#sthash.qXhF9jQi.dpbs
http://www.euromid.org/ar/article/497/رصد-800-حالة-اعتقال-تعسفي-في-الأراضي-الفلسطينية#sthash.qXhF9jQi.dpbs
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االزدياد في حجم القضايا امام المحاكم والتي تؤدي إلى استمرارية : "كما وعبرت عن قمقيا من
 42" .الحالة القائمة لمنظام القضائي

االنتياكات األخرى ضد النشطاء الشباب مصادرة وثائق السفر والحرمان من  ومن أنواع
 .العمل من خالل الضغط عمى المشغمين من قبل السمطات التنفيذية أو الجيات األمنية

 

 :تصاعد االنتهاكات اإلسرائيمية ضد الفمسطينيين
. رة منذ فترة طويمةتستخدم إسرائيل نظام االعتقال العسكري الستيداف األطفال قاذفي الحجا

في المدن التي تشيد نشاطا استيطانيا كثيفا بصفة خاصة، تبدأ إسرائيل اضطياد السكان من 
. ومن بين المدن، تشيد القدس الشرقية والخميل أكثر حاالت اعتقال األطفال 4.سن مبكرة جدا

االنتياكات من وفي مواجية ىذا الجياز لالعتقاالت الواسعة النطاق، يواجو األطفال كل أنواع 
 .لحظة اختطافيم من بيوت آبائيم إلى األوضاع التي يواجيونيا في مرافق االحتجاز

وال يمكن فصل استخدام مشروع االعتقال عن المشروع األعم األوسع نطاقا لضم األراضي 
وفي الواقع، أثبت النظام القضائي اإلسرائيمي أنو أداة فعالة لمغاية في سياسات . واالستيطان

وتستخدم إسرائيل كال من نظام المحاكم العسكرية ونظام . التوسع والفصل العنصري المستمرة
المحاكم المدنية، التي تشمل واليتيا القضائية سكان القدس الشرقية والفمسطينيين داخل الخط 

وتمدد إسرائيل العمل بقوانين االنتداب البريطاني القديمة، وىي . األخضر، الستيداف األطفال
فس القوانين التي تستميميا األوامر العسكرية التي يتم تطبيقيا عمى الفمسطينيين في بقية ن

وأدى النظام الذي يسمح بتجريم أي نشاط سياسي من جانب  4.األراضي الفمسطينية المحتمة

                                                 
رمزٌز انهٍئخ انًسزمهخ نذمىق  هُبن دبالد اخزي رى فٍهب يؼبلجخ لضبح نخزوجهى ػٍ انًمجىل سٍبسٍب، اَظز -  

 .    َسبٌ اإل

 :ػهى سجٍم انًثبل اَظز، -  

http://www.alhaq.org/publications/Special.Focus.on.children.pdf 

 واَظزأٌضب،
http://www.dci-

palestine.org/israel_targets_palestinian_children_in_east_jerusalem_with_harsh_policies  . 

 اَظز ، -  

http://www.adalah.org/en/content/view/8652  . 

http://www.alhaq.org/publications/Special.Focus.on.children.pdf
http://www.dci-palestine.org/israel_targets_palestinian_children_in_east_jerusalem_with_harsh_policies
http://www.dci-palestine.org/israel_targets_palestinian_children_in_east_jerusalem_with_harsh_policies
http://www.adalah.org/en/content/view/8652
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الفمسطينيين إلى جعل االعتقال السياسي جزءا من الروتين اليومي لمفمسطينيين في األراضي 
وينطوي نظام   4.عاما  2المحتمة عمى مدى االحتالل العسكري المستمر منذ  الفمسطينية

االعتقال الذي تمارسو إسرائيل عمى العديد من انتياكات القانون الدولي اإلنساني وقانون حقوق 
اإلنسان التي كانت محل إدانة، والتي جرى تسميط الضوء عمييا  في مختمف المحافل الدولية 

صعيد االنتياكات الممحوظة منذ أكتوبر يتمثل أوال في العقاب الجماعي وثمة نمط آخر من ت
لمفمسطينيين من خالل فرض قيود عمى السفر، والتيجير القسري، وتزايد حاالت القتل خارج 

 ..نطاق القانون
. حتالل ضد الفمسطينيينالىدم المنازل ىو أحد أكثر التدبير العقابية التي تتبعيا سمطات ا

" ىجمات أمنية"سرائيمي يسمح بيدم المنازل كتدابير عقابية ضد من ُيدعى قياميم بـ فالقانون اإل
ال منذ االنتفاضة الثانية، ورغم أن وتيرة تنفيذ ىذا اإلجراء قد قمت عمى مدى العقد الماضي، إ

أنيا عادت كرد فعل عمى االنتفاضة الفمسطينية، حيث اصدر رئيس الوزراء اإلسرائيمي مرسوما 
ويتم ىدم المنازل بغض النظر حتى عن   4.م منازل المتيمين بشن اليجمات فورايقضي بيد

كما يتم التنفيذ دون . قتل الجاني أو الحكم عميو، وبغض النظر عن عمره أو حالتو االجتماعية
ويستيدف ىذا اإلجراء . صدور قرار قضائي بشأن جرم الشخص الذي ُيزعم ارتكابو اليجوم

ويحظر القانون العرفي الدولي . أشكال الردع داخل المجتمعاألسر بيدف خمق شكل من 
رسميا العقوبات الجماعية، التي يمكن أن ترقى إلى مصاف جرائم الحرب وفقا التفاقية جنيف 

وردا عمى ىذا اإلجراء، يقوم المجتمع المدني الفمسطيني بجمع األموال  4.الرابعة وقواعد الىاي
مميات اليدم، غير أنو يبدو أن إجراءات العقاب الجماعي إلعادة بناء المنازل ألسر ضحايا ع

تؤدي إلى نتائج عكسية، وُيعزى ليا الجانب األعظم من زيادة التحريض عمى الغضب 
 1 .الشعبي

                                                 
 اَظز ، -  

https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc_866_weill.pdf . 

 :اَظز -  

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=52567#.VpaEQvnhDIU . 

 :اَظز -  

https://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule103 . 

 :اَظز -  
http://www.alternativenews.org/english/index.php/news/1213-palestinians-unite-to-rebuild-

houses . 

https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc_866_weill.pdf
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=52567#.VpaEQvnhDIU
https://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule103
http://www.alternativenews.org/english/index.php/news/1213-palestinians-unite-to-rebuild-houses
http://www.alternativenews.org/english/index.php/news/1213-palestinians-unite-to-rebuild-houses
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وثمة إجراء أخر يثير االنزعاج من إجراءات العقاب الجماعي يتعمق بإلغاء وضع اإلقامة 
وني لممقدسيين ىو نموذج لممتاىات اإلدارية التي والوضع القان. الدائمة لسكان القدس الشرقية

تضع إسرائيل الفمسطينيين فييا من أجل إخفاء سياسة التيجير القسري، وضم األراضي التي 
فعندما حدث االحتالل العسكري لمقدس الشرقية، إلى جانب .تتبعيا وسط أطر قانونية شكمية

ًا عامًا لمسكان المتبقين، ووزعت بطاقات بقية الضفة الغربية وقطاع غزة، أجرت إسرائيل تعداد
منحت إسرائيل سكان القدس الشرقية . ىوية عمى السكان في األراضي الفمسطينية المحتمة

بطاقات ىوية زرقاء، وىي مماثمة لبطاقات المواطنين اإلسرائيميين، حيث جرى ضم القدس 
وعند توقيع ". حدة لدولة إسرائيلالعاصمة المو "الشرقية بشكل غير قانوني إلى إسرائيل باعتبارىا 

أوسمو، اعتبرت القدس من بين ممفات المفاوضات النيائية، ونتيجة لذلك، ففي حين اتفاقات 
جرى إخضاع سكان بقية األراضي الفمسطينية المحتمة لمقواعد اإلدارية لمسمطة الفمسطينية، ظل 

 .دافصاع     سكان القدس يخضعون لنفس القوانين السارية منذ عام 

وسحبت . ، الذي كان أيضا بداية لعممية مدريد التفاوضية    وحدث تحول في عام 
إسرائيل التصريح العام لجميع سكان األراضي الفمسطينية المحتمة بالتنقل بحرية في إسرائيل 

 وفي عام . ، وىو ما كان بداية لتقييد حرية التنقل إلى المدينة(بما في ذلك القدس الشرقية)
" قانون الدخول إلى إسرائيل"حكم صادر عن المحكمة العميا اإلسرائيمية انطباق  أكد 4   
ومنح ذلك الحكم ىؤالء السكان وضع المياجرين . عمى سكان القدس الشرقية 4   لعام 

. بالمدينة لمحفاظ عمى إقامتيم فييا" مركز حياتيم"اإلسرائيميين الجدد، وألزم المقدسيين بإثبات 
إلى تشريد آالف الفمسطينيين، وحرمانيم من " مركز الحياة"ة المتعمقة بثبات وأدت ىذه السياس

   .الحق في العودة لمعيش في القدس

وزير الداخمية صالحية تجريد أي شخص  4   وباإلضافة إلى ذلك، يعطي قانون عام 
وتم حتى اآلن تجريد ثالثة . من الحق في اإلقامة حسب سمطتو التقديرية بشكل موسع 

ص من حق اإلقامة بموجب الصالحيات الممنوحة لوزير الداخمية، وىم ثالثة أعضاء في أشخا

                                                 
 :اَظز -  

http://www.palestine-studies.org/jq/fulltext/78127 . 
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وفي اآلونة األخيرة، تقرر بموجب  4 .  411المجمس التشريعي الفمسطيني انتخبوا في عام 
مرسوم صادر عن رئيس الوزراء في أكتوبر ردًا عمى االنتفاضة تنفيذ ىذه التدابير إللغاء 

وذلك تدبير آخر    .ضد الدولة" أعماال أمنية"أسر من ُيدَعى ارتكابيم  تصاريح اإلقامة عمى
وحتى . من تدابير العقاب الجماعي، الذي يؤدي إلى مزيد من حاالت نزوح السكان من المدينة

 .2 اآلن، لم   ينظر بعد في الطعن المقدم  في ىذا اإلجراء أمام المحكمة العميا

الجماعي يتمثل في امتناع سمطات االحتالل عن تسميم وثمة تدبير أخير من تدابير العقاب 
. جثث من ُيدعى قياميم بعمميات طعن اإلسرائيميين بعد قتميم عمى أيدي الجنود اإلسرائيميين

، حيث ترفض السمطات تسميم "مقبرة األرقام"جثة محتجزة في ما يسمى  2  وحتى اآلن، ىناك 
وقد حدث العديد من المظاىرات في أنحاء . الئقالعائالت جثث المتوفين لدفنيا عمى النحو ال

 .الضفة الغربية لالحتجاج عمى ىذا اإلجراء غير المبرر

سرائيمية تستمر المنظمات إلحتالل االوفي إطار مواجية الجرائم التي ترتكبيا سمطات ا
د الحقوقية الفمسطينية نشاطيا الدولي البارز من أجل تحقيق العدالة والمحاسبة، وتتركز الجيو 

ولية التي تجرييا المدعية العامة لممحكمة الجنائية الدولية من تمقاء ألحاليا في دعم التحقيقات ا
. ، مستندة إلى إعالن لفمسطين قبوليا باختصاص المحكمة بأثر رجعي  41نفسيا منذ يناير 

ويواجو عدد من المدافعين والمدافعات عن حقوق اإلنسان في فسمطيين حمالت تشويو، 
بالقتل وضغوط متزايدة نتيجة عمميم عمى ىذا الممف، وتعاونيم مع المحكمة الجنائية  وتيديات
 .       الدولية

 

                                                 
 : اَظز ػهى سجٍم انًثبل -  

http://www.adalah.org/en/content/view/6713 . 

33-http://www.timesofisrael.com/pm-to-forward-bill-allowing-state-to-revoke-

residency-of-terrorists ./ 

 :اَظز   -  

 http://www.cac.alquds.edu/images/pdf/recommended-studies/punitivereport.pdf 

 :اَظز  -  

http://www.alhaq.org/advocacy/topics/human-rights-defenders/1026-al-haq-under-

attack-staff-members-life-threatened 

http://www.adalah.org/en/content/view/6713
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 : آفاق التوصل إلى حل في األراضي الفمسطينية المحتمة
مع استمرار ترسيخ االحتالل العسكري ووجود نصف مميون مستوطن في األراضي 
الفمسطينية المحتمة، يواجو تنفيذ حل الدولتين صعوبات كبيرة، تزداد تعقيدًا كمما طال الوقت مع 

وباإلضافة إلى ذلك، فإن اليسار اإلسرائيمي، الذي يدعم . سياسات االستيطان والضم اإلسرائيمية
ن  قد أصابو ضعف بالغ في مواجية الحكومات اليمينية المتعاقبة، التي تضم في حل الدولتي

ويشمل ذلك وزراء الحقائب السيادية، مثل . صفوفيا المستوطنين والمدافعين عن المستوطنين
   .إلى ضم الضفة الغربيةشاكيد وزير العدل ونفتالي بينيت وزير التعميم، المذين يدعون عمنا 

الحالية عمى اليسار اإلسرائيمي ومنظمات حقوق اإلنسان االسرائيمية التي كما أن الحممة 
تدعو إلى إنياء االحتالل، ومعاممتيم كخونة محتممين في وسائل اإلعالم، تشير أيضا إلى 
المزاج العام الحالي لمجميور، وىو مزاج معاٍد تماما لحقوق الشعب الفمسطيني ولالنسحاب من 

، أثار وزير الخارجية ديسمبر/ألقاىا في منتدى سابان فيكممة وفي    .األراضي المحتمة
ال يمكن "األمريكي كيري مؤخرا قدرا كبيرا من ردود األفعال عندما شدد في كالمو عمى أنو 

والواقع أن االتجاىات الحالية، بما فييا العنف والنشاط . ببساطة استمرار الوضع الراىن
والبد من عكس مسار ىذا االتجاه . ر حل الدولتيناالستيطاني وىدم المنازل، تعرض لمخط

وال يمكنني التشديد عمى . لمحيمولة دون ترسيخ واقع الدولة الواحدة الذي ال يمكن الدفاع عنو
   ".ذلك بما يكفي

ففي . وىناك أيضا تحول واضح في مزاج معظم الفمسطينيين إزاء إمكانية حل الدولتين
مرة منذ بدء المفاوضات مع إسرائيل، لم تعد أغمبية  استطالع لمرأي أجري مؤخرًا، وألول

                                                 
 :اَظز -  

http://www.thenational.ae/world/middle-east/new-israeli-justice-minister-expected-

to-crack-down-on-palestinians 

 :واَظز أٌضب،

 http://www.timesofisrael.com/bennett-urges-israeli-annexation-of-west-bank ./ 

 :اَظز -  

http://www.washingtontimes.com/news/2015/dec/20/dovish-israeli-groups-say-they-

face-harsh-crackdow ./ 

38 - http://mondoweiss.net/2015/12/untenable-reality-supporters . 

http://www.thenational.ae/world/middle-east/new-israeli-justice-minister-expected-to-crack-down-on-palestinians
http://www.thenational.ae/world/middle-east/new-israeli-justice-minister-expected-to-crack-down-on-palestinians
http://www.timesofisrael.com/bennett-urges-israeli-annexation-of-west-bank/
http://www.timesofisrael.com/bennett-urges-israeli-annexation-of-west-bank/
http://www.timesofisrael.com/bennett-urges-israeli-annexation-of-west-bank/
http://www.washingtontimes.com/news/2015/dec/20/dovish-israeli-groups-say-they-face-harsh-crackdow/
http://www.washingtontimes.com/news/2015/dec/20/dovish-israeli-groups-say-they-face-harsh-crackdow/
http://www.washingtontimes.com/news/2015/dec/20/dovish-israeli-groups-say-they-face-harsh-crackdow/
http://mondoweiss.net/2015/12/untenable-reality-supporters
http://mondoweiss.net/2015/12/untenable-reality-supporters
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وأصبح واضحا أن المضي دون رادع في ترسيخ االحتالل    .الفمسطينيين تؤيد حل الدولتين
العسكري، ببطء ولكن بصورة أكيدة، إنما ىو بمثابة التوقيع عمى شيادة وفاة الحل التفاوضي 

ية أمام الفمسطينيين إذا استمر الوضع القائم ويبدو المستقبل مظممًا لمغا.عمى أساس الدولتين
والبد من دق أجراس اإلنذار من أنو، في خضم االضطرابات التي تعم المنطقة، . الحالي

ستنجح الحكومة اإلسرائيمية اليمينية في دفن تطمعات الشعب الفمسطيني في الحرية من خالل 
ذا ما حدث . يان منفصل مغمقضم الضفة الغربية بشكل دائم، واإلبقاء عمى قطاع غزة كك وا 

ذلك، فانو يمكن أن بؤدى الى التقويض التام المكانية تمتع الفمسطينيون بحقيم فى تقرير 
 . المصير

 
  

                                                 
39-http://www.reuters.com/article/us-palestinians-israel-survey-

idUSKCN0RL1DF20150921 . 
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