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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة السادسة عشرة

   من جدول األعمال٧البند 
  حالة حقوق اإلنسان يف فلسطني ويف األراضي العربية احملتلة األخرى

حبالة حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية      تقرير املقرر اخلاص املعين         
  ، ريتشارد فولك١٩٦٧احملتلة منذ عام 

  موجز    
يتناول هذا التقرير مدى امتثال إسرائيل اللتزاماهتا مبوجب القانون الدويل فيمـا              

وُيسلِّط التقرير الضوء   . ١٩٦٧يتعلق باحلالة يف األراضي الفلسطينية اليت احتلتها منذ عام          
ع إسرائيل املستمر عن التعاون مع املقرر اخلاص يف أداء مهام واليته، وكذلك مع على امتنا

ويركّز املقرر اخلاص اهتمامه علـى      . آليات األمم املتحدة األخرى املعنية حبقوق اإلنسان      
الشواغل املتعلقة بتوسيع املستوطنات اإلسرائيلية، وخباصة يف القدس الشرقية، وعواقـب           

ملفروض على قطاع غزة، ومعاملة األطفـال الفلـسطينيني الـذين           احلصار اإلسرائيلي ا  
  .حتتجزهم السلطات اإلسرائيلية
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  مقدمة  -أوالً   
من املؤسف أن يضطر املقرر اخلاص املعين حبالة حقـوق اإلنـسان يف األراضـي                 -١

  إىل توجيه نظر أعضاء جملس حقوق اإلنسان مرة أخرى إىل١٩٦٧الفلسطينية احملتلة منذ عام 
وقـد كانـت    . رفض حكومة إسرائيل املستمر السماح له بزيارة األراضي الفلسطينية احملتلة         

هناك حماوالت متكررة إلجراء مباحثات مع حكومة إسرائيل على أمل أن تعدل عن سياساهتا          
 كـانون   ١٤اليت أفضت إىل احتجاز املقرر اخلاص وطرده من مطـار بـن غوريـون يف                

وسُتبذل جهـود  . لك احملاوالت مل تلق حىت اآلن أي استجابة        ولكن ت  ٢٠٠٨ديسمرب  /األول
اللتماس التعاون الضروري حلكومة إسرائيل فيما يتعلق بااللتزام الذي يقع على عاتق املقـرر            

وينبغي فهم هـذا التعـاون      . اخلاص بأن يضطلع مبا كلفته به األمم املتحدة من مهام رمسية          
  .رتب على العضوية يف منظمة األمم املتحدةباعتباره التزاماً قانونياً دولياً يت

وبالنظر إىل أن اجلهود املتكررة اليت ُبذلت لتوجيه نظر جملس حقوق اإلنسان واجلمعية               -٢
العامة إىل هذه احلالة مل ُتسفر حىت اآلن عن أية نتائج إجيابية، فإن املقرر اخلاص يدعو مبناسبة                 

وينبغي التذكري بأن   .  لتأمني تعاون حكومة إسرائيل    تقدمي هذا التقرير إىل القيام مبحاولة أقوى      
تتمتع يف إقليم كل دولة مـن الـدول         " من ميثاق األمم املتحدة ُتعلن أن املنظمة         ١٠٤املادة  

وتنص ". األعضاء فيها باألهلية القانونية اليت يتطلبها قيامها بأعباء وظائفها وحتقيق مقاصدها          
لى أن يتمتع ممثلو األمم املتحدة يف إقليم الدول األعضاء  من امليثاق ع١٠٥ من املادة   ٢الفقرة  

. "باالمتيازات واحلصانات الضرورية ملمارستهم املستقلة لوظائفهم املتصلة بعمل املنظمة        "فيها  
وقد فُصِّلت هذه األحكام يف اتفاقية امتيازات وحصانات األمم املتحدة اليت اعتمدهتا اجلمعية             

 مث ُنفِّذت من خالل االتفاق املُربم بني اجمللس االحتـادي           ١٩٤٦فرباير  / شباط ١٣العامة يف   
 من املـادة    ٢٢فالبند  . ١٩٤٦أبريل  / نيسان ١٩السويسري واألمني العام لألمم املتحدة يف       

ميثل حكماً يتـسم  " اخلرباء املوفدون يف مهمات لألمم املتحدة     "السادسة من االتفاقية املعنونة     
بات الواسعة النطاق اليت تقع على عاتق األعضاء بأن يتعـاونوا           بأمهية خاصة، إذ ُيحدد الواج    

  .مع ممثلي املنظمة، كاملقررين اخلاصني، وجتّنب التدّخل يف استقالهلم
وتنبغي اإلشارة إىل أن حكومة إسرائيل قد امتنعت أيضاً عن التعاون مع مبـادرات                -٣

لفلسطينية احملتلة، مبا يف ذلك     هامة حديثة أخرى جمللس حقوق اإلنسان فيما يتصل باألراضي ا         
، وتقرير البعثة   )A/HRC/12/48(تقرير بعثة األمم املتحدة لتقصي احلقائق بشأن الرتاع يف غزة           

الدولية املستقلة لتقصي احلقائق املكلفة بالتحقيق يف انتهاكات القانون الدويل، مبا يف ذلـك              
ن، الناشئة عن اهلجوم اإلسرائيلي على      القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسا      

وينبغي أن يؤدي هذا النمط من االمتناع       ). A/HRC/15/21(أسطول سفن املساعدة اإلنسانية     
عن التعاون مع املكلفني مبهام رمسية جمللس حقوق اإلنسان إىل بذل جهد متضافر من ِقبل هذه 

  .ون حكومة إسرائيل يف املستقبلاهليئة ومكتب األمني العام لفعل ما ميكن فعله لتأمني تعا
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وهناك عدة مسائل ذات صلة بعدم التنفيذ ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالقـضايا املتعلقـة                -٤
فتقرير البعثة الدولية لتقصي احلقائق بشأن الرتاع يف غزة قد أوصـى،            . باالمتناع عن التعاون  

جسيمة ومنهجية  على أساس ما خلصت إليه البعثة من استنتاجات حول حدوث انتهاكات            
للقانون اإلنساين الدويل، باختاذ عدة خطوات لتقدير مدى مسؤولية من ارتكبـوا أعمـاالً              

وال توجد حالياً أية إشارة تدل على أيـة         ). ٢٠٠٨/٢٠٠٩(إجرامية خالل الرتاع يف غزة      
وعالوة على ذلك، ال يوجد ما يدل علـى         . حماولة حلشد دعم فعال لتنفيذ هذه التوصيات      

 إسرائيل ملساءلة جنودها وقادهتا مساءلةً ذات صدقية عن األعمال اإلجرامية وفقـاً             استعداد
وقد أُعيد تأكيد هذه االستنتاجات يف تقرير جلنة اخلرباء املستقلني اليت تولت            . للمعايري الدولية 

تقييم التحقيقات اليت أجراهـا اجلانبـان اإلسـرائيلي والفلـسطيين يف الـرتاع يف غـزة                 
)A/HRC/15/50 .(            وباإلضافة إىل ذلك، يبدو أن االستنتاجات نفسها ترد يف تقرير اللجنـة

الدولية املستقلة لتقصي احلقائق بشأن حادثة اهلجوم على أسطول املساعدة اإلنسانية، الصادر            
وبالتايل فإن مثة انطباعاً قوياً يتشكل لدى اجملتمع الدويل بأن مثة           . )١(٢٠١٠مايو  / أيار ٣١يف  

رادة السياسية الالزمة لتنفيذ التوصيات اليت تستند إىل اسـتنتاجات ذات حجيـة             افتقاراً لإل 
مفادها أن إسرائيل قد ارتكبت انتهاكات صارخة للقانون اإلنساين الدويل والقانون اجلنائي            

وهذا االنطباع عن عدم االستعداد للمضي قُدماً يف تنفيذ التوصيات ُيعزز ما يوجـد              . الدويل
 االنتشار بأن مثة إفالتاً من العقاب فيما خيص تصرفات إسرائيل، وهو يف             من تصورات واسعة  

حالة حادثة أسطول املساعدة اإلنسانية ُيقلِّص ويؤخر فرص التماس ركّاب األسطول لـسبل        
وهذه العمليـة مـن التـهّرب       . انتصاف من األضرار اليت حلقت هبم على حنو غري مشروع         

قانون الدويل كما ُتضعف مصداقية جملس حقوق اإلنسان        واملماطلة ُتضعف االحترام العام لل    
واألهم من ذلك أهنا حترم الشعب الفلسطيين الذي يعـيش حتـت            . فيما يتعلق مببادراته ذاهتا   

االحتالل من حقوقه يف التمتع بفوائد احلماية اليت يوفرها القانون الدويل يف ظـل ظـروف                
ها اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني وقت       االحتالل، وعلى وجه التحديد احلماية اليت توفر      

  .١٩٤٩والربوتوكول اإلضايف األول التفاقيات جنيف لعام ) اتفاقية جنيف الرابعة(احلرب 
ة واستمرار انتهاكات العديد من االلتزامـات القانونيـة      وبالنظر إىل طول أمد وحدّ      -٥

تالل، فإن هـذه احلـاالت مـن        الرئيسية اليت تقع على عاتق إسرائيل، بوصفها سلطة االح        
االمتناع عن تنفيذ القانون اإلنساين الدويل حتدث على أرض الواقع وتتجلى يف شىت األشكال              
احلادة لالنتهاكات واملعاناة اليت يتعّرض هلا بشكل متكرر، بل ويومي يف أحيـان كـثرية،               

لقادة السياسيني هـذا    وقد أكد العديد من ا    . السكان املدنيون يف األراضي الفلسطينية احملتلة     
ومن األمثلة على   . التقييم يف األشهر األخرية، ومع ذلك فإن اجملتمع الدويل املنظّم يظل صامتاً           

__________ 

يف وقت تقدمي هذا التقرير، مل يكن قد صدر بعد تقرير وتوصيات فريق التحقيق يف حادثة أسطول املساعدة                   )١(
 .اإلنسانية الذي أنشأه األمني العام، وتقرير وتوصيات جلنة تركل اليت شكّلتها حكومة إسرائيل
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ذلك أن وزير خارجية أملانيا غيدو فيسترفيل قد صّرح، عقب زيارة قام هبا إىل غزة مؤخراً،                
  .)٢("غري مقبول"بأن استمرار احلصار 

ر البعثة الدولية املستقلة لتقصي احلقائق بشأن حادثة        وعالوة على ذلك، خلص تقري      -٦
أسطول املساعدة اإلنسانية إىل أن العنف الذي مارسه جيش الدفاع اإلسرائيلي عند اهلجـوم           

مل يكن غري متناسب فحسب بل َدلَّ على مستويات مـن           " على أسطول املساعدة اإلنسانية   
مستوى غري مقبول   "ن أنه قد انطوى على      فضالً ع " العنف غري الضروري وغري املعقول متاماً     

" انتهاكات جسيمة "وخيلص التقرير إىل أن اهلجوم اإلسرائيلي قد أسفر عن          . )٣("من الوحشية 
وق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل، على النحو املنصوص عليـه يف           ـللقانون الدويل حلق  

 تعاون حكومة إسرائيل يف حتديد      كما يطلب التقرير  . )٤( من اتفاقية جنيف الرابعة    ١٤٧املادة  
هوية مرتكيب أعمال العنف هذه الذين أخفوا هوياهتم بوضع أقنعة على وجـوههم خـالل               

. )٥("بغية مالحقة املـذنبني   "وهذه املعلومات ُتطلب    . اهلجوم على أسطول املساعدة اإلنسانية    
 عاجـل بإهنـاء     ويترتب على هذه االستنتاجات أن حكومة إسرائيل ُملزمة بالقيام على حنو          

احلصار جبميع جوانبه، والتعاون يف حتديد هوية مرتكيب أعمال العنف والقادة املسؤولني عن             
السياسات اليت استندت إليها تلك األعمال حبيث يتسىن تنفيذ إجراءات فعالـة للمـساءلة              

ق هبم  والتوصل يف النهاية إىل دفع تعويضات مببالغ مناسبة لألفراد ومن جنا من أُسرهم عما حل              
وعالوة على ذلك، ينبغي السماح للجهـات الفاعلـة يف          . من أضرار بصورة غري مشروعة    

اجملتمع املدين اليت تشارك يف مثل هذه البعثات ألغراض إنسانية حقاً بأن تضطلع بعملها دون               
  .تدّخل

ويعتقد املقرر اخلاص أن مثة قضايا هامة تتعلق باللغة تنشأ عـن اآلثـار التراكميـة               -٧
نتهاكات اإلسرائيلية للقانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقـانون           لال

إذ يصبح من األمور املُضلِّلة التعامل مع هذه االنتهاكات باعتبارها حـاالت            . اجلنائي الدويل 
سلوكية خمتلفة منبّتة الصلة بالنتائج األوسع اليت إما أن تكون مقـصودة أو نتيجـة طبيعيـة            

وهذه الشواغل ذات الصلة باللغة تزداد      "). الوقائع على األرض  "ما يسمى   (وف متراكمة   لظر
حدة ألن إسرائيل هي الطرف األقوى يف األوساط الدبلوماسية وتتمتع عموماً بـدعم غـري               

فالواقع أن السلوك اإلسرائيلي غري املـشروع       . مشروط من ِقبل الواليات املتحدة األمريكية     
أو، على حد تعبري وزيرة     " أوضاع"قد حتّول على مر الزمن إىل       " وقائع"الذي يبدأ يف شكل     

ُتعاَمل باعتبارها تطورات   " تطورات الحقة "خارجية الواليات املتحدة هيالري كلينتون، إىل       
وهذا التحول ينطبق على عدة جوانب من االحتالل مبـا يف ذلـك،           . ال ميكن أساساً إبطاهلا   

__________ 

 .٢٠١٠نوفمرب /تشرين الثاين ٨، "يا يدعو إسرائيل إلهناء حصار غزةوزير خارجية أملان"وكالة معاً اإلخبارية،  ) ٢(
)٣( A/HRC/15/21 ٢٦٤، الفقرة. 
 .٢٦٥املرجع نفسه، الفقرة  )٤(
 .٢٦٧املرجع نفسه، الفقرة  )٥(
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ة وما يرتبط هبا من بىن حتتية تشمل الطرق واملنـاطق األمنيـة،             كحد أدىن، الكُتل االستيطاني   
وتوجيه االهتمام املناسب إىل مفاعيل وآثار هـذه األمنـاط غـري            . فضالً عن جدار الفصل   

" شـرعنتها "املشروعة على حنو ال لبس فيه، وما يعقب ذلك مـن حمـاوالت هتـدف إىل                 
ستخدام لغة تقريرية أقوى مـن أجـل        حبكم األمر الواقع وبأثر رجعي، يتطلب ا      " تطبيعها"و

التوصل إىل فهم أفضل لالعتداءات اجلاحمة اليت ُيطلق هلا العنان ضـد احلقـوق الفلـسطينية       
ومن هذا املنطلق، قرر املقرر اخلاص أن . وإمكانيات ممارسة حق تقرير املصري على حنو معقول

" الفصل العنصري "و" عرقيالتطهري ال "و" الضّم"يستخدم يف هذا التقرير مصطلحات من قبيل        
باعتبارها مصطلحات ُتعرب بشكل أوىف عن الطـابع الفعلـي          " اإلجرامي"و" االستعماري"و

وميكن النظر إىل هذه األوصـاف باعتبارهـا مـثرية          . للحالة يف األراضي الفلسطينية احملتلة    
 الناحية  لالنفعال، بل ال بد من االعتراف بأهنا حتتاج إىل حكم حمكمة لكي تكون قاطعة من              

 ٢٠١٠بيد أن املقرر اخلاص يرى أن هذه اللغة تصف واقع االحتالل حىت هناية عام    . القانونية
الذي يتستر على   ووصفاً أدق من ذلك الوصف الذي يبدو أكثر حيادية للتطورات الوقائعية            

هياكل االحتالل اليت قّوضت احلقوق اليت يكفلها القانون الدويل للشعب الفلـسطيين علـى       
  . سنة٤٣ى مد
ومن هذا املنطلق، يرى املقرر اخلاص أن من املناسب يف هذا الوقت جتديد الـدعوة                 -٨

اليت وجهها املقرر اخلاص السابق املعين باألراضي الفلسطينية احملتلة، جون دوغارد من أجـل              
 عناصر"إحالة احلالة إىل حمكمة العدل الدولية لكي ُتصدر قراراً ذا حجية حول ما إذا كانت                

وينبغـي  . )٦("متثل شكالً من أشكال االستعمار والفصل العنـصري       ] اإلسرائيلي[االحتالل  
التشديد على أن جرمية الفصل العنصري مل تعد ُتربط بالسياسات العنصرية لنظـام جنـوب              

بل . أفريقيا اليت أفضت إىل وضع االتفاقية الدولية لقمع جرمية الفصل العنصري واملعاقبة عليها         
ُترتكَب يف سياق نظام مؤسسي قوامه االضطهاد       "صبحت اآلن جرمية ترتبط بأفعال      إهنا قد أ  
... من جانب مجاعة عرقية واحدة إزاء أية مجاعة أو مجاعات عرقيـة أخـرى               ... املنهجي  

كما أن جرمية الفصل العنصري ُتعاَمـل أيـضاً         . )٧("وُترتكَب بنية اإلبقاء على ذلك النظام     
 من بروتوكول جنيـف األول      ٨٥من املادة   ) ج(٤حكام الفقرة   أل" خرقاً جسيماً "بوصفها  
 طرفاً وُتعترب على نطاق واسع صكاً ُملزماً عاملياً ألنه صـك      ١٦٩عاهدة دولية تضم    امللحق مب 

وكما سيوضَّح يف هذا التقرير، فإن البنية التمييزية املزدوجـة          . إعالين للقانون الدويل العريف   
ركة التنقل والقانون، مقارنة بإخضاع الفلسطينيني، تـستويف         واألمن وح  املستوطناتإلدارة  

على ما يبدو شروط توصيف االحتالل اإلسرائيلي الذي طال أمده للضفة الغربية باعتبـاره              
 ، يف إحالة املسألة إىل حمكمة العدل الدوليـة        ،كما أنه ينبغي أن ُتلَتَمس    . حالة فصل عنصري  

__________ 

)٦( A/HRC/4/17املوجز، الفقرة العاشرة ،. 

 ).ح(٢، الفقرة ٧انظر نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، املادة  )٧(
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غري املشروع، والتالعب بتـصاريح     و املتواصل   توضيحات حول ما إذا كان منط االستيطان      
، "تطهري عرقي "اإلقامة، وعمليات الطرد يف القدس الشرقية، تستويف شروط اعتبارها جرمية           

وإذا كان األمر كذلك فكيف ينبغي النظر إىل هذا السلوك من منظور القانون الدويل املتعلق               
  .باالحتالل العسكري

بغي أن يكون واضحاً بذاته، أي أن إسـرائيل تتحّمـل           ومن املهم أيضاً تأكيد ما ين       -٩
كدولة املسؤولية عن مجيع انتهاكات القانون اإلنساين الدويل يف األراضـي الـيت ختـضع               

وال ميكن التهرب من مسؤولية الدولة من خالل نقلها         . الحتالهلا وال سيما عن املستوطنات    
 يف األراضي احملتلـة الناشـئة عـن         أو االمتناع عن التصدي النتهاكات احلقوق الفلسطينية      

تصرفات البلديات أو جهات من القطاع اخلاص، مثلما حيدث بصفة خاصة فيمـا يتعلـق               
  .مبزاعم البناء االستيطاين غري املشروع ومزاعم التطهري العرقي يف القدس الشرقية

  إحياء مباحثات السالم املباشرة  -ثانياً   
ني إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وُتبذل حاليـاً  لقد توقفت اآلن مفاوضات السالم ب       -١٠

ويعترب املقرر اخلاص أن هذه اجلهود      . جهود دبلوماسية حممومة ملواصلة املباحثات بني الطرفني      
مهمة، ألن الطريق املقبول عموماً حنو إعمال حق تقرير املصري للشعب الفلسطيين الذي يعيش     

أو ) ١٩٦٧(٢٤٢يلي وفقاً لقرار جملس األمن      حتت االحتالل يتمثل يف حتقيق انسحاب إسرائ      
أما مسألة ما إذا كانت هذه املفاوضات فّعالة ومشروعة فهي          . على أساس اتفاق بني الطرفني    

 كما لن يـتم تقيـيم النتيجـة    .من مث فلن يتم حبثها هنا  ومسألة مثرية لقدر كبري من اجلدل       
 تقييماً ينطلق من منظور     ، األراضي احملتلة   املتمثلة يف إنشاء دولة فلسطينية مستقلة يف       ،املفترضة

التوصل إىل مثل   عملياً  حتديد ما إذا كان تراكم الوقائع على األرض قد جعل من غري املمكن              
، طرح املقرر اخلاص حجة     (A/65/331) ويف تقرير قُدم مؤخراً إىل اجلمعية العامة         .هذه النتيجة 

لت اإلطار القانوين لالحتالل    لشرقية قد حوّ  مفادها أن التطورات يف الضفة الغربية والقدس ا       
وال يزال املقرر اخلاص مقتنعـاً بـأن املـستوطنات          . م قائم حبكم األمر الواقع    إىل وضع ضّ  

اإلسرائيلية، وما يتصل هبا من بىن حتتية مثل الطرق، واملناطق العازلة وجدار الفصل، تظل متثل      
أن هذه املباحثات ميكن أن تسهم مسامهة       أهم عقبة أمام استئناف مباحثات السالم بافتراض        

وقد قالت الـسلطة    . بناءة يف إحقاق احلقوق الفلسطينية، وهي مسألة ليست واضحة بذاهتا         
الفلسطينية مراراً وتكراراً إهنا لن تستأنف املفاوضات دون جتميد غـري مـشروط للتوسـع               

إننـا نريـد   : "باس قائالًح الرئيس حممود عوصّر. القدس الشرقيةيف  مبا يف ذلك  ،االستيطاين
مؤقت آخر أو نصف أو ربـع       تجميد  فنحن ال نريد أن ُنخدع ب     . وقفاً تاماً لبناء املستوطنات   

فإذا أرادوا منا أن نشارك يف حمادثات مباشرة، فيجب وقف بنـاء            . ت لالستيطان جتميد مؤق 
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ريقات، تصرحياً  ح كبري املفاوضني الفلسطينيني، صائب ع     وقد صرّ . )٨("املستوطنات وقفاً تاماً  
إن على احلكومة   ... لن يكون هناك أي تنازل فيما يتعلق ببناء املستوطنات          : "مماثالً، إذ قال  

  .)٩("اإلسرائيلية أن ختتار بني السالم واملستوطنات، ألنه ال ميكنها أن جتمع بني اإلثنني
 بصون حقوق   ويعتقد املقرر اخلاص كذلك أن مثة أسباباً تدعو إىل القلق فيما يتعلق             -١١

الشعب الفلسطيين وذلك فيما خيص احلوافز اليت ُعرضت على إسرائيل لكي ُتمـدد جزئيـاً               
وبالنظر إىل أن هذه املسألة هي مسألة مبدأ، فإهنا تظـل           . املؤقت للتوسع االستيطاين  التجميد  

هامة رغم اإلعالن الصادر عن حكومة الواليات املتحدة بأهنا لن تواصل الضغط على حكومة 
ومن املهم أال يغيب عن البال أن عـدم مـشروعية           . د التوسع االستيطاين  إسرائيل لكي جتمّ  

ات هو أمر أُعيد تأكيده مرة تلو األخرى على أساس اللغة املـستخدمة يف نـص                ـاملستوطن
من اتفاقية جنيف الرابعة، ومقررات وقرارات اجلمعية العامة وجملس األمـن،           ) ٦(٤٩املادة  

وبالتايل فإن منح إسـرائيل     . من البيانات الصادرة عن قادة عامليني مرموقني      فضالً عن العديد    
مزايا جوهرية لكي تتوقف مؤقتاً وجزئياً عن ممارسة نشاط غري مشروع يقوض إمكانيـات              

وقد أشار . متتع الفلسطينيني حبق تقرير املصري هو أمر يثري مسائل مبدئية مقلقلة ويشكل سابقة
 اجلهد الذي تبذله الواليات     اق لدى إسرائيل، دانييل كورتزر، إىل هذ      السفري األمريكي الساب  

" ئية إسرائيل على سلوكها الس    أمكاف"املتحدة الستئناف املفاوضات باعتباره جهداً يرمي إىل        
 ،كما يقال على نطاق واسع إنه إذا قبلت إسرائيل العرض املقدم هلا           . )١٠(يف املاضي واحلاضر  

للتوسع االستيطاين ال يف الضفة الغربيـة وال يف  جتميداً أن تفرض   فلن يطلب منها مرة أخرى      
واملسألة  األهم هنا هي جتاهل احلقوق القانونية للفلسطينيني الذين يعيشون           . القدس الشرقية 
فإذا كان منط من أمناط االنتهاكات املتكررة للحقوق، مثلما حيدث يف هذه            . حتت االحتالل 

ل سابقة مرعبة، سواء بالنـسبة      شكُّ للشرعية، فإن هذا يعين تَ     احلالة، سُيعامل كمنطلق جديد   
فال ميكن أن يكون هناك أي مغزى إجيايب لعملية تفاوض تنطـوي            . للطرفني أو بشكل عام   

للمستوطنات اإلسرائيلية وما يرتبط هبا من بىن حتتية للطرق، األمر الذي          " شرعنة"على قبول و  
ن أبعاد االحتالل اإلسرائيلي الذي طـال أمـده         يشكل ُبعداً غري مشروع بصورة أساسية م      

ويف هذا الصدد، ال بد من التزام دائـم بتجميـد التوسـع             . للضفة الغربية والقدس الشرقية   
االستيطاين كداللة على احلد األدىن من حسن النوايا الالزم لدعم االعتقاد بـأن مباحثـات               

__________ 

)٨( Khaled Abu Toameh, “Abbas: Israel seeking to ‘close door to right of return’”, The Jerusalem 

Post, 8 November 2011. 
 .املرجع نفسه )٩(
واشـنطن  ، صـحيفة    "ئيعلى سلوكها الـس   إسرائيل  بعقد صفقة املستوطنات، تكافئ الواليات املتحدة       " )١٠(

إن الرشوة   ":د سجل اعتراضاً بلغة أقسى    بل إن روبرت فسك ق    . ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢١،  بوست
 مقابل التوقف حىت مؤقتاً عن سـرقة ممتلكـات          ،األمريكية احلالية إلسرائيل وتردد هذه األخرية يف قبوهلا       

، صـحيفة   "رشوة أمريكية تشي برغبـة يف التهدئـة       ". "أمراً سخيفاً وغري معقول   ] عادة[ تعترب   ،اآلخرين
 .٢٠١٠مرب نوف/ تشرين الثاين٢٠، اإلنديبندنت



A/HRC/16/72 

9 GE.11-10188 

توصل إىل حتقيق األهداف اجلوهرية لتقرير      السالم متثل يف هذه املرحلة مساراً حيوياً يف اجتاه ال         
  .الفلسطينيني ملصريهم وإحالل سالم مستدام ينعم كال الشعبني باألمن يف ظله

وفيما يتعلق مبسألة تقرير الفلسطينيني ملصريهم، وهو من أبسط احلقوق اليت حيـول               -١٢
 إذا فـشلت  ،حت السلطة الفلسطينية بأهنـا سـتعمد   استمرار االحتالل دون ممارستها، صرّ    

وأعرب الرئيس عباس عن هـذا      . املباحثات، إىل إنشاء دولة فلسطينية يف مواجهة االحتالل       
، فسنذهب إىل جملس األمـن التـابع        ]يف املفاوضات [إذا ما فشلنا    : "الرأي بالعبارات التالية  

وهذا يتوافـق مـع     . )١١("لألمم املتحدة لكي نطلب من العامل االعتراف بالدولة الفلسطينية        
خلطط اليت كانت موضع الكثري من النقاش فيما يتعلق بإقامة الدولة الفلسطينية، وهي خطط              ا

فقد أعلن السيد فياض عـن      . صاغ تفاصيلها رئيس وزراء السلطة الفلسطينية، سالم فياض       
 للدولة الفلسطينية، وقد اعتـربت      اتنات مؤسس بىن مبوجبها يف الضفة الغربية مكوّ     خطط تُ 

. )١٢(ة اجلهود اليت يبذهلا السيد فياض جهوداً ملفتة للنظر وذات صدقية          أوساط مستقلة عديد  
] أي الدولة الفلسطينية  [ها  ءإنين أعتقد اعتقاداً راسخاً أن إنشا     ": وقد قال السيد فياض مؤخراً    

وأعتقـد أنـه    . تمية حدوث ذلـك   حبإننا حنتاج إىل بناء وتعزيز إحساس       . ميكن أن حيدث  
 كما أن تقريراً صـدر عـن البنـك الـدويل يف تـشرين               .)١٣(سيحدث يف السنة القادمة   

ع هذه التوقعات مشرياً إىل أنه إذا حافظت السلطة الفلسطينية           قد شجّ  ٢٠١٠أكتوبر  /األول
، فستكون يف وضع جيد يسمح هلا ...أدائها يف بناء املؤسسات وتوفري اخلدمات العامة      "على  

ومع ذلك، ينبغـي أن يكـون       . )١٤("ريببإنشاء دولة فلسطينية يف أي وقت يف املستقبل الق        
ذه الدولة الفلسطينية باعتبارها ال تفـي إىل حـد بعيـد            ـماً على أنه قد ُينظر إىل ه      ومفه

تأمني املضمون األدىن لتحقيق تقرير املصري على حنو مقبول، وتفتقر ملا هو مطلوب            مبتطلبات ال 
. واحلدود واملياه واملـستوطنات   ا الالجئني والقدس    ـحلل القضايا األساسية املعلقة مثل قضاي     

حيـث  د من االنعكاسات القانونية والـسياسية،       ـتطور بارز حدث مؤخراً وله العدي     مثة  و
، وهو  ١٩٦٧ي بفلسطني كدولة ضمن حدود      ـرمسالأعلنت الربازيل واألرجنتني اعترافهما     

ة يف قـرار جملـس      ر املصري الفلسطيين الوارد   ـما يبدو أنه ُيجسد فعلياً الرؤية اإلقليمية لتقري       
مع إجراء تعديالت حدودية طفيفة ولكن مبا ال يكفي للسماح بضم           ) (١٩٦٧(٢٤٢األمن  

 قاحلة يف الغالب مالصـقة      مقابل أراضٍ "  لألراضي تبادل"عملية  إطار  الكتل االستيطانية يف    

__________ 

)١١( “Abbas: Israel seeking to ‘close door to right of return’”. 
 Robert Serry, “Is the two-state solution fading?”, 27 April 2010, speech at Trumanانظـر مـثالً    )١٢(

Institute, Hebrew University. 
)١٣( Reuters, “Palestinians demand immediate statehood to counter Israeli “unilateralism’” 9 

November 2010. 
سـبتمرب  /أيلول ("االقتصادإنشاء املؤسسات إلنعاش    . سنتنييف غضون   دولة فلسطينية   قيام  ": البنك الدويل  )١٤(

 .٣، الفقرة )٢٠٠٩
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غـري املتـصلة بتبـادل    لغزة، أو نقل القرى العربية اليت توجد حالياً خلف اخلط األخـضر          
  .مسألة الالجئني احلامسةاضي، وهو ما يشمل األر
ومثة مسألة أخرى من املسائل اليت كانت مدعاة لقلق املقرر اخلاص خـالل الفتـرة      -١٣

هي مسألة إقرار قانون إسرائيلي ُيخضع أي اتفاق يتم التوصل إليه يف            ، و املشمولة هبذا التقرير  
 أو أكثر مـن أعـضاء       ٨٠ق عليه   مفاوضات حكومية دولية الستفتاء وطين ما مل يواف       إطار  

د حقوق وواجبات كل جهة من اجلهات الفاعلـة         فإذا أُريد عقد اتفاق جيسّ    . )١٥(الكنيست
من أعضاء  ط داخلية للموافقة على هذا االتفاق إما بأغلبية عظمى          واحلكومية، فإن إضافة شر   

تلك العمليـة   أو بإخضاعه الستفتاء وطين هو أمر ليس من شأنه إال أن يفرض على              الربملان  
ح بأن  بل إن صائب عريقات قد مضى إىل ما هو أبعد من ذلك إذ صرّ             . أعباًء ال ضرورة هلا   

فالدول تقتضي، من حيث العرف،     . )١٦("جيعل من القانون الدويل أضحوكة    "التشريع اجلديد   
أن يكون هناك شكل ما من أشكال اإلقرار التشريعي لاللتزامات اليت تترتب علـى إبـرام                

ففي هذه احلالة، قد يؤدي إقرار إسرائيل، على نطاق عام، ألي اتفاق تعقده   .  دولية معاهدات
. إىل تعزيز احتماالت احترامه مـستقبالً     بالتايل   قدر من املشروعية السياسية عليه و      ءافإىل إض 

اإلسرائيلي ألي اتفاق، فإن هذا ميكن أن يعين عدم التأييد أما إذا مل يكن هناك قدر كاٍف من         
وبالتايل فإن هذا القيد اجلديد املفروض على الوضع النـهائي ألي           . ة االتفاق لالستمرار  قابلي

 وهو .تسوية متفاوض عليها ال ميكن أن ُيعترب، يف أفضل األحوال، إال أمراً جيمع بني متضادين
مـن  إهناء الرتاع   وإن مل يكن غري مشروع حبد ذاته فقد تعوزه احلكمة، إذا كان اهلدف هو               

  .ُتثار حوله الشكوك بالضرورةافتراض توصل إىل اتفاق متفاوض عليه، وهو خالل ال

  استمرار توسع املستوطنات يف األراضي الفلسطينية احملتلة  -ثالثاً   
 لظاهرة االستيطان، يعتقد املقـرر    نيها كال اجلانب  يوليبالنظر إىل األمهية املركزية اليت        -١٤

وقائع التوسع االستيطاين   وتفاصيل  لكرب من االهتمام    اخلاص أنه يبدو من املناسب إيالء قدر أ       
املؤقت للتوسع االسـتيطاين يف الـضفة       فالتجميد  . األخري وما يترتب عليه من آثار قانونية      

سـبتمرب  / أيلـول  ٢٦ قد انقضى أجلـه يف       ، الذي أعلنته إسرائيل ملدة عشرة أشهر      ،الغربية
ت قد استؤنفت ملـدة وجيـزة، أدى إىل   ، مما أفضى إىل اهنيار عملية السالم اليت كان   ٢٠١٠

. إال أنه تنبغي مالحظة عدة نقاط. مفاوضات مطولة هتدف إىل استعادة الزخم الذي فُقد اآلن
الستيطان املؤقت ملدة عشرة أشهر إىل توقف نشاط بناء املـستوطنات           جتميد ا فأوالً، مل يؤد    

__________ 

 ,Chaim Levinson, “Knesset mandates referendum to withdraw from annexed land”, Haaretzانظر  )١٥(

23 November 2010. 
)١٦( “Erekat on referendum: Israel making a mockery of int’l law”, The Jerusalem Post, 23 November 

2010. 
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ومل يكن ذلك   . )١٧( الغربية ولكنه أبطأ فقط سرعة التوسع االستيطاين يف بعض أجزاء الضفة         
يشتمل على جتميد بناء املستوطنات يف القدس الشرقية احملتلة استناداً إىل مزاعم تتعارض مـع               
توافق اآلراء القانوين والسياسي الدويل مفادها أن القدس كلها، بعد توسيعها مبوجب القانون             

ة كلها هي عاصمة إسرائيل، ، هي مدينة غري حمتلة، وأن هذه املدين١٩٦٧اإلسرائيلي منذ عام 
ويف الضفة الغربية،   . دون أن ُيترك أي جزء منها ليكون عاصمة لدولة فلسطينية يف املستقبل           

املؤقت للتوسع االستيطاين أعمال بناء املرافق العامة       تجميد  تواصلت دون هوادة خالل فترة ال     
دات السكنية اليت كـان     للمستوطنات، مثل املدارس واملراكز اجملتمعية فضالً عن آالف الوح        

إىل تصاعد يف أنشطة البناء االستيطاين      " السالم اآلن "ثانياً، تشري حركة    . بناؤها جارياً بالفعل  
 ٢٦املؤقت للتوسع االسـتيطاين يف      التجميد  يف األسابيع الستة األوىل اليت أعقبت هناية فترة         

 وحدة  ١ ٦٢٩يف بناء   وعالوة على ذلك، استطاع املستوطنون الشروع       . )١٨(سبتمرب/أيلول
 ٦٣وقد بـدأ العمـل يف   .  وحدة سكنية منها١ ١١٦وإرساء األسس لنحو   جديدة  سكنية  

 مستوطنة تقـع علـى      ١٧ مستوطنة تقع إىل الشرق من جدار الفصل و        ٤٦مستوطنة، منها   
 كله، تشري بيانات اجلهاز املركزي اإلسـرائيلي        ٢٠٠٩ويف عام   . اجلانب الغريب من اجلدار   

ولو كان نشاط البناء    . ة قد بدأ  ـ وحدة سكني  ١ ٨٨٨ل على بناء    ـىل أن العم  لإلحصاء، إ 
ع االستيطاين، لكان قـد مت      ـاملؤقت للتوس تجميد  قد تواصل بالسرعة نفسها دون فرض ال      

ويف فترة األسابيع الـستة     . خالل فترة األشهر العشرة   جديدة   وحدة سكنية    ١ ٥٧٤إنشاء  
استطاع املستوطنون الشروع يف بناء عـدد مماثـل مـن           ت انتهاء جتميد االستيطان،     لاليت ت 

الوحدات السكنية، مما يشهد على حقيقة أن جتميد االستيطان مل يكن أكثر من تأخري ملـدة                
 مـرات   ٤والواقع أن وترية البناء االستيطاين قد تضاعفت        . )١٩(عشرة أشهر يف أنشطة البناء    

. )٢٠(جميد املؤقت للتوسـع االسـتيطاين     مقارنة مبا كانت عليه خالل السنتني السابقتني للت       
 هي أن الفرضيات اليت استند إليها التجميد املؤقـت مل تكـن             ، ولرمبا األهم  ،والنقطة الثالثة 

يف إطـار الـسلطة التقديريـة       نـدرج   ، أي أن قرار التجميد هو قرار ي       طع تشكيك ق  ضمو
 الدبلوماسية الرمسية قط يف     ومل تنظر . عملية جتميد لالستيطان  أية  اإلسرائيلية بأن تبدأ أو تنهي      

مدى أمهية االنتهاك املستمر الناشئ عن وجود املـستوطنات أو الوضـع املـشكوك فيـه                
 مستوطن والذين يقيمـون اآلن يف       ٥٠٠ ٠٠٠للمستوطنني اإلسرائيليني الذين يبلغ عددهم      

 األمر  الضفة الغربية والقدس الشرقية ويستفيدون من وجود هياكل قانونية وإدارية تفضيلية،          
تلك اهلياكل  نتيجة خلصائص   (الذي يسهم يف تعزيز االنطباع حول ممارسة الفصل العنصري          

__________ 

 .Peace Now, “Eight Months into the Settlement Freeze”, 2 August 2010انظر  )١٧(
 Peace Now, “In 6 weeks the settlers almost made up for the 10 months Settlement Freeze,” 13انظر  )١٨(

November 2010. 
 .املرجع نفسه )١٩(
 International Middle East Media Center, “Rate Of Israeli Settlement Construction Quadrupledانظر  )٢٠(

In Last Month”, 21 October 2010. 
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شكل حجم ظاهرة االستيطان، مقترنـاً      يويف هذا الصدد،    ). التمييزية والقسرية واحملددة إثنياً   
باستمرارها وطابعها، مصدر قلق أيضاً من أن االحتالل ميثل شكالً مـن أشـكال الـضم                

  .رسي بنية واضحة تتمثل يف دوامهأُ، الذي ياالستعمار

  ضم القدس الشرقية حبكم األمر الواقع  -ألف   
إن اإلصرار اإلسرائيلي على استبعاد القدس الشرقية من التجميد اجلزئـي املؤقـت               -١٥

. لالستيطان، وموقفها العام إزاء وضع القدس، مها أمران آخران يثريان قلق املقـرر اخلـاص              
اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو وغريه من القادة اإلسرائيليني قد أكـدوا تكـراراً            فرئيس الوزراء   

رفض إسرائيل املستمر لقرارات األمم املتحدة وغريها من اجلوانب ذات الصلة للقانون الدويل             
وقد أضفى السيد نتنيـاهو     . اليت تعترف بأن األرض الفلسطينية احملتلة تشمل القدس الشرقية        

 بـل هـي     -القدس ليست مستوطنة    "لى هذه النقطة عندما صّرح مؤخراً بأن        ُبعداً مثرياً ع  
ومل تفرض إسرائيل قط قيوداً على نفسها فيما يتعلق بأي نوع مـن             . عاصمة دولة إسرائيل  

 مبا يف ذلك خـالل      - شخص   ٨٠٠ ٠٠٠أنواع البناء يف هذه املدينة اليت هي موطن لنحو          
فإسرائيل ال تـرى أن     . عشرة أشهر يف الضفة الغربية    التجميد املؤقت لبناء املستوطنات ملدة      

هناك أية صلة بني عملية السالم وسياسة التخطيط والبناء يف القدس، وهو أمر مل يتغري علـى       
وعلى الرغم من أن هذا التأكيد ميثِّل حتـدياً للقـانون           . )٢١("مدى السنوات األربعني املاضية   

وقف الدبلوماسي اإلسرائيلي، مما يثري مزيـداً مـن   الدويل، فإنه يشكل تعبرياً ذا مغزى عن امل  
الشك حول ما ميكن توقُّع أن تتمخض عنه عملية التفاوض اليت حتاول منع ممارسـة احلـق                 

 إسـرائيل يف    تهأن يكون هذا اجلزء من القدس التارخيية الذي احتل        يف  األساسي للفلسطينيني   
 عدم وجود أي اعتراض رمسي من       ومن املقلق أيضاً مالحظة   .  عاصمة وطنية هلم   ١٩٦٧عام  

ِقَبل اجملتمع الدويل واحلكومات املهتمة باألمر على هذا املوقف الذي تقفه إسرائيل مسبقاً قبل              
  .بدء املفاوضات

ويرى املقرر اخلاص أن وترية التوسُّع االستيطاين يف القدس الشرقية قد تـصاعدت               -١٦
، طرحـت   ٢٠١٠نوفمرب  /ين الثاين  تشر ٤ففي  . ٢٠١٠ديسمرب  /بالفعل حىت كانون األول   

 وحدة سكنية جديدة يف مستوطنيت بيـسغات زيـف    ٢٣٨حكومة إسرائيل مناقصات لبناء     
 وحـدة   ١ ٣٥٢، وأعلنت يف اليوم التايل عن خطط لبنـاء          )٢٢(وراموت يف القدس الشرقية   

وقد أدى استمرار البنـاء االسـتيطاين،      . سكنية جديدة يف مناطق أخرى من القدس الشرقية       
املستوطنني قسراً على منازل الفلسطينيني يف القدس الشرقية، إىل طـرد           استيالء  إلضافة إىل   با

__________ 

)٢١( Attila Somfalvi, “PM responds to Obama: Jerusalem not a settlement”, Yediot Aharanot, 10 

November 2010. 

)٢٢( Amnesty International UK, “East Jerusalem: Israel’s 238 housing units plan threatens Palestinian 

human rights”, 15 October 2010. 
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فقد قامت الشرطة اإلسرائيلية واملستوطنون اإلسـرائيليون       . األهايل الفلسطينيني من منازهلم   
يعيش فيها جيالً   الفلسطينية  بطرد أُسر فلسطينية من منازهلا اليت ما برح بعض هذه العائالت            

، تعّرضت أُسرة فلسطينية كبرية كانت تعيش يف مرتهلـا يف  ٢٠١٠يوليه /ويف متوز. عد جيل ب
 سنة للطرد على أيدي مستوطنني تدعمهم الـشرطة         ٧٠القدس القدمية على مدى أكثر من       

، سيطرت منظمـات  ٢٠١٠نوفمرب /ويف تشرين الثاين. )٢٣(استولوا بعد ذلك على هذا املرتل   
 حي جبل املكبِّر وحي الطور الفلسطينيني يف القدس الشرقية، ممـا            املستوطنني على مرتلني يف   

كما خضع حي الشيخ جّراح . )٢٤(أسفر عن إجالء قسري لعدة عائالت فلسطينية عن منازهلا
حملاوالت مستمرة من ِقَبل جمموعات املستوطنني اإلسرائيليني لالسـتيالء علـى األراضـي             

ونتيجة لذلك، فَقََد مـا     . وطنات جديدة يف املنطقة   واملمتلكات الفلسطينية من أجل بناء مست     
 آخرون معرضني خلطر اإلجـالء القـسري        ٥٠٠ فلسطينياً منازهلم وال يزال      ٦٠يزيد عن   

ويف حي سلوان يف القـدس الـشرقية،        . )٢٥(وسلب املمتلكات والتشرُّد يف املستقبل القريب     
ا إىل جمّمعات استيطانية ختـضع      استولت أُسر إسرائيلية بالقوة على منازل فلسطينية وحّولته       

وحيظى العديد من منظمات املستوطنني بـدعم       . )٢٦(للحراسة ورفعت فوقها أعالماً إسرائيلية    
مما يثري مسألة التواطؤ الدويل، فضالً عن مـسؤولية          )٢٧(من جهات ماحنة خاصة يف اخلارج     

ويضاف إىل ذلك   . يلالدولة اإلسرائيلية، يف ارتكاب هذه االنتهاكات املستمرة للقانون الدو        
أن حكومة إسرائيل وبلدية القدس تدعمان األعمال اليت يقوم هبا املـستوطنون يف األحيـاء               
الفلسطينية يف القدس الشرقية واملدينة القدمية من خالل تزويدهم حبرس من أجهـزة أمنيـة               

د مـن   خاصة ُتستخدم الضرائب يف دفع أجورهم حلماية اجملّمعات االستيطانية، وإرسال أفرا          
قوات األمن ملصاحبتهم أثناء استيالئهم على املنازل الفلسطينية، ومتويل وتشجيع مـشاريع            
البناء والتطوير يف هذه اجملّمعات، وحتويل األصول احلكومية لتكون حتـت سـيطرة هـذه               

وهذا الدعم يوّضح كذلك التمييز املؤسسي واملنهجي الذي متارسه إسـرائيل           . )٢٨(املنظمات
قدس الفلسطينيني، فضالً عن اجلهود اإلسرائيلية املستمرة وخلـق مـا يـسمى    على أهايل ال  

  .من أجل ضم القدس الشرقية" الوقائع على األرض"بصورة توكيدية 

__________ 

)٢٣( Harriet Sherwood, “Israeli settlers evict Palestinian family from their home of 70 years”, The 

Guardian, 29 July 2010. 
 .٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٢، "جيوب استيطانية جديدة يف القدس الشرقية"م يلمنظمة بتس )٢٤(
، "حالة حّي الـشيخ جـّراح     : صحيفة وقائع " األرض الفلسطينية احملتلة     -مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية      )٢٥(

 .٢٠١٠أكتوبر /تشرين األول
ـ      "ان   سلو - معلومات وادي حلوة  انظر مثالً مركز     )٢٦(  الفـاروق يف    ّياملستوطنون يستولون على مرتل يف ح

 .٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٣، "سلوان
 ".جيوب استيطانية جديدة يف القدس الشرقية"انظر  )٢٧(
 .املرجع نفسه )٢٨(
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  عمليات الطرد من القدس الشرقية كوسيلة للضم  -باء   
يعتقد املقرر اخلاص أن عمليات الطرد من القدس الشرقية تتجاوز تلـك املرتبطـة                -١٧
 كما تتجاوز العواقب الوخيمة الفوريـة الـيت         -ات االستيالء على املنازل أو هدمها       بعملي

 وتشكل جزءاً من األدلة علـى مـشروع         -منازهلم  فقدون  يتعّرض هلا األفراد واُألسر ممن ي     
فإسرائيل ُتنفِّذ عقوبات جديدة ضد الفلسطينيني يف القدس، مبا يف ذلـك            . سياسي إسرائيلي 

  .ق اإلقامة يف القدس للفلسطينيني الذين يعيشون فيها بصورة قانونيةهتديدات بإلغاء حقو
أن أربعة مواطنني فلسطينيني يف إسرائيل ممن كانوا قـد  على ذلك ومن أفظع األمثلة    -١٨

انُتِخبوا أعضاء يف اجمللس التشريعي الفلسطيين، من بينهم أحد أعضاء جملس الوزراء السابقني،           
 بأن حقهم يف اإلقامة يف القدس قد أُلغي بعـد أن رفـض              ٢٠١٠ه  يولي/قد أُخِطروا يف متوز   

واستؤنفت اجلهود املبذولة لطـرد هـؤالء   . )٢٩(السياسيون األربعة نبذ صالهتم حبركة محاس     
 كـانون   ٨، ويف النهاية أُبِعد هؤالء األفراد من القـدس يف           ٢٠١٠الربملانيني يف صيف عام     

ء اجمللس التشريعي من القدس انتهاكاً ألحكام       ويشكِّل طرد أعضا  . )٣٠(٢٠١٠ديسمرب  /األول
 النقل القسري لألشخاص املشمولني  من اتفاقية جنيف الرابعة اليت حتظر صراحةً      ) ٦(٤٩املادة  

 ٢٧٠ ٠٠٠كما أنه يشكِّل سابقة خطرية بصفة خاصة بالنسبة إلبعاد ما يزيد عن             . باحلماية
ملقرر اخلاص آنفاً، فإن من األمـور       وكما الحظ ا  . )٣١(فلسطيين يعيشون يف القدس الشرقية    

املقلقة بصفة خاصة أن إسرائيل تبدو مستعدة ألن تنقل بالقوة هؤالء األفراد بذريعـة عـدم                
وُيحظَر على إسرائيل، بوصفها سلطة احتالل، أن تنقـل  . )٣٢(والئهم املفتَرض لدولة إسرائيل 

 انتمائهم لدولـة إسـرائيل أو       املدنيني من القدس الشرقية وأن ُتجبِر الفلسطينيني على إعالن        
مث إن عمليات إلغاء تصاريح اإلقامة، وهدم املنازل وإجالء سكاهنا، وبناء           . تأكيد والئهم هلا  

املستوطنات، وفصل القدس الشرقية عن بقية الضفة الغربية وضمها إىل إسرائيل، وغري ذلك             
 عن املدينـة، سـتؤدي بـصورة    من التدابري اإلسرائيلية الرامية إىل إبعاد األهايل الفلسطينيني    

تراكمية إىل جعل إنشاء دولة فلسطينية قابلة للحياة، عاصـمتها القـدس الـشرقية، أمـراً                
  .)٣٣(مستحيالً

__________ 

، إسرائيل ُتلغي تصاريح إقامة أربعة فلسطينيني ينتمـون إىل حركـة   "يف سابقة خطرية"انظر منظمة بتسيلم    )٢٩(
 .٢٠١٠يوليه / متوز١٨، "لشرقية وتعمل على نقلهم بالقوةمحاس يف القدس ا

)٣٠( Associated Press, “Israel expels Hamas MP jailed over Jerusalem status”, 9 December 2010. 
 ".يف سابقة خطرية، إسرائيل تٌُلغي تصاريح إقامة" )٣١(
هاكات للقانون الدويل يف القدس     جيب على إسرائيل أن تتجنب ارتكاب املزيد من االنت        : "بيان املقرر اخلاص   )٣٢(

 .٢٠١٠يونيه / حزيران٢٩، "الشرقية
 ٢٢" (القدس الشرقية واحترام القـانون الـدويل      وقف الترحيل من    مركز كارتر يدعو إىل     : "مركز كارتر  )٣٣(

 .www.cartercenter.org/news/pr/palestine-072210.htmlمتاح على املوقع الشبكي ). ٢٠١٠يوليه /متوز
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 أطول أجالًَ، ُيعبِّر النمط العام الذي جيمـع        ومثة أدلة متزايدة على أنه من وجهة نظرٍ         -١٩
 والنقل الطوعي الذي تدعمه احلكومـة       ،بني عمليات الطرد القسرية للفلسطينيني إىل اخلارج      

 عن انتهاج إسرائيل لسياسة منهجية ترمـي إىل هتيئـة           ،للمستوطنني اإلسرائيليني إىل الداخل   
األوضاع لعملية جتريد الفلسطينيني من ممتلكاهتم وفرض سيطرة دائمة على األراضي احملتلـة             

ملية النقل القسري للسكان،    ويشري تقرير صادر عن األمم املتحدة إىل أن ع        . ١٩٦٧منذ عام   
للسكان من وإىل منطقة     ... ي واملتعّمد رالنقل املنتظم والقس  "أو التطهري العرقي، تعّرف بأهنا      

وخباصة عندما تؤكِّـد    ... مما يؤدي أو يهدف إىل تغيري التكوين الدميغرايف إلقليم ما           ... ما  
ومما ال شك فيه    . )٣٤("وعة أخرى تلك اإليديولوجية أو السياسة هيمنة جمموعة معينة على جمم        

القـدس،  م يف   أن إسرائيل تظل، بانتهاجها لسياسة طرد الفلسطينيني وجتريدهم من ممتلكاهت         
سياسة تدرجيية ومتصاعدة لكنها ذات آثار تراكمية تدمريية ترمـي إىل           انتهاج  مسؤولة عن   

  .حتقيق التطهري العرقي للفلسطينيني

  واطؤ الدويل يف إدامة االحتاللطرق الضفة الغربية والت  -رابعاً   
نظـام  منـها   يعتقد املقرر اخلاص اعتقاداً قوياً أن البنية التحتية األوسع لالحتالل، و            -٢٠

الطرق املزدوج، متثل انتهاكاً متزايداً من ِقَبل إسرائيل، بوصفها سلطة االحتالل، لالتفاقيـة             
يما، يف هـذه احلالـة، الفـصل        الدولية لقمع جرمية الفصل العنصري واملعاقبة عليها وال س        

جرمية من اجلرائم املرَتكَبة ضد اإلنسانية على النحـو احملـدد يف النظـام              بوصفه  العنصري  
فنظام الطرق املزدوج، املرتبط بـُنظم      . األساسي الذي خيضع له عمل احملكمة اجلنائية الدولية       

إلسرائيليني احملظـوظني   قانونية، ُينشئ نظامي طرق يف الضفة الغربية، أحدمها للمستوطنني ا         
وهذا يتجلى بصفة خاصـة يف      . واآلخر للفلسطينيني املقهورين الذين يعيشون حتت االحتالل      

متويل احلكومة والتمويل الدويل لشبكة من الطرق البديلة لتيسري تنقُّل الفلـسطينيني، بينمـا              
يسية القائمة اليت   ُيضفى الطابع املؤسسي على السيطرة العسكرية اإلسرائيلية على الطرق الرئ         

كما جيري بناء العديد    . يصبح التنقل عليها متاحاً بعد ذلك للمستوطنني اإلسرائيليني وحدهم        
 يف املائة من الضفة الغربيـة  ٦٢اليت تشكل قرابة " جيم"من هذه الطرق وتوسيعها يف املنطقة    

يلية اإلداريـة    حتت السيطرة اإلسـرائ    ١٩٩٥واليت تظل وفقاً التفاق أوسلو املعقود يف عام         
والعسكرية، حيث يعاين الفلسطينيون الذين يعيشون يف هذه املنطقة ظروفاً مادية أسوأ بكثري             

بل حىت أسوأ من األوضاع املزرية اليت يعيـشها         " باء"و" ألف"تلك السائدة يف املنطقتني     من  
ة  خاضـع  قويف تلك احلاالت، تظل الطـر     . الفلسطينيون يف ظل احلصار املفروض على غزة      

باستثناء القلّة  (لسيطرة سلطة االحتالل وبالتايل يتعذّر إىل حد بعيد وصول الفلسطينيني إليها            

__________ 

 .س. اإلنسان اليت ينطوي عليها نقل السكان، مبا يف ذلك توطني املستوطنني، تقرير أويل أعـده أ               أبعاد حقوق    )٣٤(
 .١٧ و١٥، الفقرتان (E/CN.4/Sub.2/1993/17) هاتانو .اخلواصنة ور
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املعونـة واألمـوال الدوليـة     بينما ُيحرف اجتـاه     ،  )القليلة منهم ممن حيصلون على تصاريح     
 املستخَدمة لبناء الطرق لتعود بالفائدة على سلطة االحتالل بدالً من أن ُتوجَّه حنـو حتقيـق               

  .هدفها الظاهري املتمثِّل يف حتسني حياة الفلسطينيني الذين يعيشون حتت االحتالل
وقد أفاد مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية بأن السلطات اإلسرائيلية تواصل تنفيـذ              -٢١

تدابري ترمي إىل تقييد حركة تنقُّل الفلسطينيني بينما هتدف، يف الوقت نفسه، إىل تيسري حركة 
شبكة طـرق   ("وهذه التدابري تشمل توسيع الطرق البديلة       . )٣٥(طنني اإلسرائيليني تنقُّل املستو 
س الطرق، والتالل والـسواتر     يوعوائق ومتار ) اجلزئيةمبا فيها   (ونقاط التفتيش   ") نسيج احلياة 

ويدفع الفلـسطينيون   . )٣٦(انب الطرق، واخلنادق  والترابية، وبوابات الطرق، واملوانع على ج     
اليت كثرياً ما تتطلب مصادرة     " نسيج احلياة "ومن ذلك مثالً أن شبكة طرق       . مثن هذه التدابري  

أراضٍ خاصة ميلكها فلسطينيون تعيد ربط عدد قليل من اجملتمعات احمللية الفلـسطينية الـيت               
ُعزِِلت عن الطرق من جراء تقييد حركة تنقُّل الفلسطينيني على الطرق الرئيسية أو بـسبب               

 ال تزال ُتعزِّز اسـتبعاد      ذه الشبكة ه بيد أن . نتيجة لبناء جدار الفصل   تعطُّل استخدام الطرق    
بـني  الفلسطينية  الفلسطينيني عن شبكة الطرق األساسية وُتقوِّض التواصل اجلغرايف لألراضي          

  .)٣٧(خمتلف املناطق
جمتمع املاحنني الدويل، سواًء أكان ذلك متعمَّداً أم غـري          الذي يلعبه   دور  الوقد أدى     -٢٢
وقد . الضفة الغربية من خالل نظام الطرق املزدوجعلى د، إىل تعزيز السيطرة اإلسرائيلية  متعمَّ

سلَّمت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية بأن مجيع مشاريعها يف الضفة الغربية اليت ُتنفَّـذ يف               
 ، مبا فيها مشاريع بناء الطرق، جيب أن ُتنفَّذ من خالل تنـسيق مـسبق مـع                "جيم"املنطقة  

وهذا يعين أن الوكالة األمريكية للتنمية الدوليـة ودافعـي الـضرائب            . )٣٨(حكومة إسرائيل 
ومن . )٣٩(األمريكيني ميوِّلون وبالتايل ُيرسِّخون ضّم إسرائيل للضفة الغربية حبكم األمر الواقع          

ن  أ ٢٠١٠يونيه  /األمثلة على ذلك أن الوكالة األمريكية للتنمية الدولية قد أعلنت يف حزيران           
بعد إجنـاز   "دافعي الضرائب األمريكيني قد موَّلوا بناء الطرق يف الضفة الغربية متفاخرةً بأنه             

__________ 

تطورات إمكانية التنقل والوصول يف الـضفة       " األرض الفلسطينية احملتلة     -مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية      )٣٥(
 ).٢٠١٠يونيه /يرانحز(" الغربية

 .املرجع نفسه )٣٦(
 .املرجع نفسه )٣٧(
متاحـة علـى املوقـع      . ٢٠١٠يونيـه   / حزيـران  ٩رسالة من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية مؤرخة         )٣٨(

www.usaid.gov/wbg/misc/2010-WBG-11.pdf. 
، صـحيفة   "ربيةدافعو الضرائب األمريكيون يدفعون مثن احتالل إسرائيل للضفة الغ        "انظر أيضاً آكيفا إيلدار      )٣٩(

الطرق هي واحدة من مبـادرات الوكالـة        بناء  إن مشاريع   . "٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٦،  هاآرتس
وقد خرجت إسرائيل بالفعل وباعتزاز     . األمريكية للتنمية الدولية لبناء البىن التحتية يف البلدان املتخلفة النمو         

 ،ومع ذلـك  . لقى دعم الوكالة األمريكية للتنمية الدولية     من نادي البلدان النامية ومل تعد من البلدان اليت تت         
 ".يبدو أن عائلة مسيث يف إيلينوي جتعل االحتالل أقل كلفة بالنسبة لعائلة كوهني يف بيتح تيكفا
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مشروع بناء طريق يف جنويب الضفة الغربية، حدثت زيادة هائلة يف التجارة بـني الظاهريـة                
واملنطقة . )٤٠()" نسمة ١٠٠ ٠٠٠يبلغ جمموع عدد سكاهنا قرابة      (ومدينة بئر السبع اجملاورة     

" جـيم "ملمتدة يف الضفة الغربية بني الظاهرية وبئر السبع تقع إىل حد كبري ضمن املنطقـة                ا
الفلسطينيني ُتستخَدم بدالً من ذلـك ملـساعدة    لألهايل  وبالتايل فإن أموال املعونة املخصصة      

ومثة مثال آخر يتعلق مبنطقة جماورة، حيث وصف نضال حامت،          . إسرائيل يف متويل االحتالل   
، ٦٠بالقرب من بيت حلم، عدم قدرته على استخدام الطريق رقم           تِّري  يمني يف قرية ب   أحد املق 

وهو الطريق الرئيسي بني بيت حلم وقريته وشريان املرور الرئيسي من الشمال إىل اجلنـوب               
حىت نصل إىل الطريق الرئيسي، علينا أن منـر عـرب نقطـة     "فقد قال إنه    . عرب الضفة الغربية  

بطاقة هوية فلسطينية باعتبـاري     وأنا أمحل   . حوهلا لنمضي يف االجتاه اآلخر    نلتّف  التفتيش مث   
بالتايل فإن نضال و. )٤١(" ميكنين أن أمّر عرب نقطة التفتيشال ولذلك ،من سكان الضفة الغربية

يستخدم بدالً من ذلك طريقاً جانبياً تقوم السلطة الفلسطينية حالياً ببنائه بدعم من الوكالـة               
حول وحتت الطريق ّر وهذا الطريق اجلانيب الذي ال يزال قيد البناء مي  . تنمية الدولية األمريكية لل 

ع أن يكون طريـق     توقّوُي. ن يف الغالب  ون اإلسرائيلي و اآلن املستوطن  هستخدمي الذي   ٦٠رقم  
هذا، عند إجنازه، املنفذ الوحيد الذي يربط القرى يف اجلزء الغريب مـن             " نسيج احلياة "شبكة  

املنظمة اإلسرائيلية حلقوق   (وتفيد منظمة بتسيلم    . )٤٢(ت حلم باملنطقة احلضرية منها    حمافظة بي 
نظام الطرق املزدوج يف الضفة الغربية سريّسخ على املدى الطويل الـسيطرة            "بأن  ) اإلنسان

ميكن أن تسيطر عليه مركبة واحدة من مركبات        ّتري  فالنفق الذي يؤدي إىل قرية ب     . اإلسرائيلية
إال أن هـذا ال ُيغّيـر مـن    . الطرقتوافق على بعض هذه  والسلطة الفلسطينية    .)٤٣("اجليش

حتتية ُتعزز عملية الضّم اجلاري     املترتبة على قيام حكومة أجنبية بتمويل بنية        العواقب القانونية   
وميكن القول إن مثل هذا التمويل ميكـن أن         . حبكم األمر الواقع يف األرض الفلسطينية احملتلة      

  .يف االحتالل غري املشروعمتواطئة اعتبار احلكومة األجنبية املقدِّمة لألموال يؤدي إىل 

  استمرار حصار غزة  -خامساً  
إليها تقرير البعثة الدولية املستقلة     توصل  من املهم يف البداية تأكيد االستنتاجات اليت          -٢٣

قرير إىل سلسلة   فقد خلص الت  . لتقصي احلقائق بشأن حادثة أسطول سفن املساعدة اإلنسانية       
__________ 

)٤٠( USAID, “Fact Sheet: Water Resources and Infrastructure”, (June 2010). Available from 

www.usaid.gov/wbg/misc/WRI%20-%20INP%20Fact%20Sheet.pdf. 
)٤١( Nadia Hijab and Jesse Rosenfeld, “Palestinian Roads: Cementing Statehood, or Israeli 

Annexation?”, The Nation, 30 April 2010. 
 ".يف الضفة الغربيةتطورات إمكانية التنقل والوصول " )٤٢(
". ٦٠ملترتبة على فقدان الوصول إىل الطريـق رقـم          اآلثار ا  "مركز البديل انظر أيضاً   ". الطرق الفلسطينية " )٤٣(

 .www.badil.org/en/documents/category/33-ongoing-displacementمتاح على املوقع 
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ملـا  التقييم الدويل بمن االستنتاجات اليت ُيرجَّح أن تصبح استنتاجات ذات حجية فيما يتعلق        
وأن يكون هلا بعض االنعكاسات السياساتية األوسع فيما يتعلق باسـتمرار حـصار             حدث  

 االستنتاج"، هو ٢٠١٠مايو / أيار٣١ولرمبا كان أهم هذه االنعكاسات، حىت . واحتالل غزة
وفرة من األدلة "ذلك باالستناد إىل وقتئذ يف غزة، و   " القاطع بأن مثة أزمة إنسانية كانت قائمة      

دامغة إىل حـد يتعـذر معـه التوصـل إىل رأي            "، وهي أدلة    "املستقاة من مصادر موثوقة   
خلص تقرير البعثة إىل أن وجود أزمة إنسانية هو أمر يكفي حبـد ذاتـه               كما  . )٤٤("خمالف

 وبالتايل العتبار اعتراض قافلة سفن املساعدة اإلنسانية يف         )٤٥("غري مشروع "ر  العتبار احلصا 
ومن اجلدير باملالحظة أن عدم مشروعية احلـصار،        . )٤٦(املياه الدولية انتهاكاً للقانون الدويل    

مبعزل متاماً عن جممل آثاره اإلنسانية، يشكّل يف جوهره حالة واضحة ومنهجية ومستمرة من              
 ٣٣عية املفروضة على سكان مدنيني، مما يشكّل انتهاكاً مباشراً ألحكام املـادة  العقوبة اجلما 

مثـة حالـة    "ومن االستنتاجات األخرى املثرية لالهتمام أيضاً أن        . من اتفاقية جنيف الرابعة   
حبيث إن جلوء املنظمات اإلنسانية إىل اختاذ إجراءات هبـدف رفـع            " مؤسفة قائمة يف غزة   

وهذا ينطبق بصفة خاصـة     . )٤٧(ع من هذا النوع يصبح ُمربَّراً متاماً      حصار قاسٍ وغري مشرو   
اجملتمع الدويل غري مستعد، ألي سـبب مـن         "عندما حيدث، كما يف هذه احلالة، أن يكون         

وهذا التفسري للحالة اليت يواجهها سكان غزة والـيت        . )٤٨("األسباب، الختاذ إجراءات إجيابية   
 مث تصاعدت علـى     ٢٠٠٦وبات اإلسرائيلية يف عام     استمرت وتفاقمت منذ أن فُرضت العق     

، هو حجة قوية ُتثبت صـحة       ٢٠٠٧احلصار الذي فُرِض على غزة يف عام        بفعل  حنو هائل   
 املربرات اليت قدمها منظمو     ياملربرات اإلنسانية إلرسال أسطول سفن املساعدة اإلنسانية، وه       

ذين نفوا تكراراً وجود أية أزمـة       أسطول املساعدة ورفضها املسؤولون اإلسرائيليون ال     رحلة  
  .إنسانية يف غزة

مصدر قلـق   وقد تبيَّن للمقرر اخلاص أن حالة السكان املدنيني يف غزة ال تزال متثل                -٢٤
مـن  ( فلسطينياً يف غزة     ٥٨، أسفر استخدام إسرائيل للقوة عن مقتل        ٢٠١٠ففي عام   . بالغ

وقد أعلنـت  . )٤٩() مدنيني٢٠٨ينهم من ب( فلسطينياً جبروح ٢٣٣وإصابة )  مدنياً ٢٢بينهم  
غزة بدءاً من السياج احلدودي داخل  متر ١ ٥٠٠متتد ملسافة إسرائيل عن إنشاء منطقة عازلة      

، ويعمد العسكريون اإلسرائيليون إىل إطـالق النـار علـى           ) يف املائة من غزة    ١٧تشمل  (

__________ 

)٤٤( A/HRC/15/21 ٢٦٣ و٢٦١، الفقرتان. 
 .٢٦١املرجع نفسه، الفقرة  )٤٥(
 .٢٦٢املرجع نفسه، الفقرة  )٤٦(
 .٢٧٥املرجع نفسه، الفقرة  )٤٧(
 .٢٧٦املرجع نفسه، الفقرة  )٤٨(
، "التقرير األسبوعي بشأن محاية املـدنيني     " األرض الفلسطينية احملتلة     -ة  ـتب تنسيق الشؤون اإلنساني   مك )٤٩(

 .٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٣-١٠
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كما أن  . )٥٠(من احلدود املزارعني واألطفال الذين ميارسون أنشطة سلمية اعتيادية على مقربة          
ضـمن  حركتها  القوات البحرية اإلسرائيلية تفرض قيوداً على قوارب الصيد يف غزة وحتصر            

 أميال حبرية من الشاطئ وُتطلق عيارات نارية حتذيرية إذا ما جتاوزت تلك القوارب              ٣مسافة  
 تؤكد بقوة التقييم وهذه اخلصائص اليت تتسم هبا العالقة اإلسرائيلية احلالية بغزة       . )٥١(هذا احلد 

  .القانوين والوقائعي الذي يعترب أن غزة ال تزال أرضاً حمتلة
وعلى الرغم من التخفيف املُعلن للحصار يف أعقاب حادثة أسطول سفن املـساعدة              -٢٥

ومن . )٥٢(رية مستمرة يف غزة   ز، ال تزال احلالة اإلنسانية املُ     ٢٠١٠مايو  / أيار ٣١اإلنسانية يف   
دوث بعض التخفيف االنتقائي للحصار، تظل السمات األساسية للحصار املؤسف أنه رغم ح

فعلـى  . )٥٣(لهمكقائمة مع استمرار املشقات واملخاطر اليت يتعرض هلا سكان غزة املدنيون            
 شـاحنة مـن   ٧٨٠سبيل املثال، يشري أحدث اإلحصاءات املتاحة إىل أن ما متوسطه محولة      

مقارنة  (٢٠١٠نوفمرب  /وعياً يف أواخر تشرين الثاين    املواد اإلنسانية كانت تصل إىل غزة أسب      
وأن هـذا   ) ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٢٠ شاحنة بعد التخفيف املُعلن للحصار يف        ٩٤٤حبمولة  

 يف املائة من املتوسط األسـبوعي قبـل فـرض احلـصار يف              ٢٨اجملموع ال يشكّل سوى     
 حكومية إىل أن غزة  منظمة غري٢٥ويشري تقرير صدر مؤخراً عن . )٥٤(٢٠٠٧يونيه /حزيران

 شاحنة من مواد البناء من أجل إعادة البناء يف أعقاب اهلجـوم             ٦٧٠ ٠٠٠حتتاج إىل محولة    
إال أن السلطات اإلسرائيلية مل تسمح إال  . ٢٠٠٩يناير  /اإلسرائيلي الذي وقع يف كانون الثاين     

يونيـه  /نالقيود يف حزيـرا   " ختفيف" شاحنة يف الشهر منذ      ٧١٥بدخول ما متوسطه محولة     
 سنة حبيث ُتنجز هذه العملية      ٧٨وهبذا املعدل، ستستغرق عملية إعادة بناء غزة        . )٥٥(٢٠١٠

__________ 

انظر و). ٢٠١٠(، "دار والّسندانبني اجل" األرض الفلسطينية احملتلة     -انظر مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية       )٥٠(
 . املعلومات حول هذا املوضوعالفصل التايل لالطالع على مزيد من

 .املرجع نفسه )٥١(
انظر البيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو بعد اجتماع جملس الوزراء اإلسرائيلي األمـين                 )٥٢(

 متاح على املوقع. ٢٠١٠يوليه / متوز٢٠املصغَّر، 
www.mfa.gov.il/MFA/Government/Communiques/2010/Prime_Minister_Office_statement_20-

Jun-2010.htm.  
 Amnesty International UK et al, “Dashed Hopes: Continuation of the Gazaانظر بصورة عامة  )٥٣(

blockade”, 30 November 2010 . ًانظر أيضاGisha, “Unraveling the closure of Gaza: what has 

changed and what hasn’t since the Cabinet decision and what are the implications?”, July 2010. 

 www.gisha.org/UserFiles/File/publications/UnravelingTheClosureEng.pdf Available from. 
 Gisha, “Facts Behind MFA Reportآخر التطورات، انظر أيضاً ولالطالع على مزيد من املعلومات عن 

on ‘Easing’ of Gaza Closure”. Available from www.gisha.org/index.php?intLanguage= 2& 

intItemId=1890&intSiteSN=119. 
 ".محاية املدنيني" )٥٤(
)٥٥( “Dashed Hopes: Continuation of the Gaza blockade”. 
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ومن اجلدير باملالحظة أن املواد الغذائية قد شـكّلت مـا         . ٢٠٨٨ُتنجز هذه العملية يف عام      
 يف املائة قبل فرض احلصار، مما       ٢٠ يف املائة من جمموع الواردات مقارنة مبا نسبته          ٥٣نسبته  

 يف االحتياجات غري الغذائية الالزمة الستعادة احلياة املدنيـة الطبيعيـة ومل     يدل على اخنفاض  
ونتيجة لـذلك، فـإن     . ٢٠١٠حتدث أي زيادة يف إمدادات الوقود الصناعي منذ بداية عام           

 ٢٨٠     يف املائة عن الطلب اليومي املقدر ب       ٤٠إمجايل اإلمدادات الكهربائية املتاحة يقل بنسبة       
 ساعة تأثرياً سـلبياً     ١٢ملدة تصل إىل    للتيار الكهربائي    االنقطاع اليومي    ويؤثر. )٥٦(ميغاواط

على توفري بعض اخلدمات األساسية كإمدادات املياه ومعاجلة مياه الصرف والتخلص منـها،             
 يف املائة من سكان غزة احلصول على املياه إال          ٢٠    وال يتاح ل  . )٥٧(وخدمات املرافق الصحية  
 يف املائة ٥٠  ، وال يتاح ل) ساعات٨ و ٦وملدة تتراوح بني    (سة أيام   ملدة يوم واحد يف كل مخ     

 يف  ٣٠من السكان احلصول على املياه إال ليوم واحد يف كل أربعة أيام، بينما ال يتاح لنسبة                 
، أفـادت   ٢٠١٠سبتمرب  /ويف أيلول . )٥٨(املائة من السكان احلصول على املياه إال كل يومني        

بأهنا ) األونروا(ل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن       ـثة وتشغي وكالة األمم املتحدة إلغا   
 طفل من أطفال املـدارس يف  ٤٠ ٠٠٠ال تستطيع، نظراً الستمرار احلصار، تلبية احتياجات    

وهذه احلقائق ُتثبت استمرار احلصار وعدم مشروعيته باعتباره شكالً من أشـكال            . )٥٩(غزة
جرمية من اجلرائم املرتكبة ضد اإلنـسانية،       ميكن اعتبارها   ليت  املشروعة ا غري  العقوبة اجلماعية   

وحرماناً من االحتياجات املادية األساسية لسكان مدنيني يعيشون حتت االحتالل، مما يشكّل            
  .انتهاكاً للقانون اإلنساين الدويل

  إساءة معاملة األطفال من ِقبل السلطات اإلسرائيلية يف األراضي احملتلة  -سادساً  
، صدرت عدة تقارير عن إساءة معاملة األطفـال الفلـسطينيني يف            ٢٠١٠يف عام     -٢٦

وجيب التذكري بأن األطفال جيب أن ُيعاملوا معاملـة         . الضفة الغربية، مبا فيها القدس الشرقية     
ُتقر حبقهم يف التمتع مبستويات عالية من احلماية يف حاالت االحتجاز أو عند وقوعهم حتت               

جيب عـدم اللجـوء إىل   "من اتفاقية حقوق الطفل تنص على أنه ) ب(٣٧ة  فاملاد. االحتالل
 مـن  ٧٦وتنص املادة  ". احتجاز الطفل أو سجنه إال كمالذ أخري وألقصر فترة زمنية مناسبة          

وعـالوة علـى   ". إيالء االعتبار الواجب للمعاملة اخلاصة للقصَّر"اتفاقية جنيف الرابعة على   
 من الربوتوكول اإلضايف األول التفاقيات جنيف ُتعزِّز هذا         ٧٧ من املادة    ١ذلك، فإن الفقرة    

__________ 

 .املرجع نفسه )٥٦(
أزمـة الكهربـاء يف   " األرض الفلسطينية احملتلة -رجع نفسه، انظر أيضاً مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية      امل )٥٧(

 .٢٠١٠مايو /، أيار"التيار الكهربائي على الوضع اإلنساين أثر انقطاع :غزة
 .املرجع نفسه )٥٨(
طالب وطالبة ُحرموا  ٤٠ ٠٠٠"وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن            )٥٩(

 .٢٠١٠سبتمرب / أيلول١٥، "مدارس األونروا بسبب إغالق غزةمن الدراسة يف 
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جيب أن يكون األطفال موضع احترام خاص، وأن ُتكفَل         : "االلتزام القانوين على النحو التايل    
وجيب أن ُتهيئ هلم أطراف الرتاع العنايـة        . هلم احلماية من أية صورة من صور خدش احلياء        

أمـا معاملـة    ". واء بسبب سنهم، أو ألي سبب آخـر       والعون اللذين حيتاجون إليهما، س    
السلطات اإلسرائيلية لألطفال الفلسطينيني الذين يعيشون حتت االحتالل فال متتثـل علـى             

  . األحكامذهاإلطالق هل
 ٢٠٠٠ طفالً فلسطينياً، منذ عام      ١ ٣٣٥ويأسف املقرر اخلاص شديد األسف ملقتل         -٢٧

نتيجة للوجود العسكري اإلسـرائيلي ووجـود       ) ٢٠١٠من بينهم ستة أطفال قُتلوا يف عام        (
. ، ويدين بقوة قتل هـؤالء األطفـال       )٦٠(املستوطنني اإلسرائيليني يف األراضي الفلسطينية احملتلة     

وهو يعترب أن إطالق النار بصورة عشوائية من ِقَبل اجليش اإلسرائيلي على األطفال الفلسطينيني              
، أطلق اجلنود اإلسرائيليون املرابطـون      ٢٠١٠س  مار/فمنذ آذار . هو عمل فظيع بصفة خاصة    

 طفالً كانوا جيمعون حصى للبناء يف املنطقة العازلـة          ١٧على امتداد احلدود مع غزة النار على        
وقد أُطِلق الرصاص على هؤالء األطفال بينما كانوا يعملون         . يف غزة من أجل مساعدة أُسرهم     
وال يـزال الكبـار واألطفـال    . عن احلدود متر ٨٠٠ و٥٠يف مكان يبعد مسافة تتراوح بني  

يزاولون هذا النوع اخلطري من العمل ما دامت السلطات اإلسرائيلية ترفض السماح بـدخول              
  .)٦١(مواد البناء إىل قطاع غزة الذي ال يتوفر فيه سوى القليل من فرص العمل

جاز الـيت   كما يعرب املقرر اخلاص عن جزعه إزاء استمرار عمليات االعتقال واالحت            -٢٨
، اعتقلـت   ٢٠١٠ففي عام   . يتعرض هلا األطفال الفلسطينيون على أيدي السلطات اإلسرائيلية       

السلطات اإلسرائيلية أطفاالً عند نقاط التفتيش أو يف الشوارع أو، وهذا هو األكثر شيوعاً، يف               
نـود  ويف حالة االعتقاالت اليت تتم يف املنازل، تقوم أعـداد كـبرية مـن اجل              . منازل أُسرهم 

 كلويتعرض األطفال للضرب أو الرّ    . اإلسرائيليني عادة بتطويق مرتل األسرة عند منتصف الليل       
عند اعتقاهلم وُينقلون يف مركبات عسكرية حيث يتعرضون ملزيد من اإليذاء البدين والنفـسي              

ما ُيبلغ األطفـال    ولدى حدوث االعتقال، قلّ   .  واالحتجاز لتحقيقكز ا اوهم يف طريقهم إىل مر    
التحقيـق  ضع األطفال لسوء املعاملة خـالل       وكثرياً ما خي  . )٦٢(إليهموأُسرهم بالتهم املوجهة    

 يزالون حمتجزين    طفالً ال  ٢٥٦، كان هناك    ٢٠١٠أكتوبر  /ويف هناية تشرين األول   . )٦٣(معهم
. )٦٤( سـنة  ١٥ و ١٢ طفالً تتراوح أعمارهم بني      ٣٤يف مراكز احتجاز إسرائيلية، من بينهم       

__________ 

 /تشرين الثـاين  : ازـاالحتجعن  رة  ـنش"فرع فلسطني   /(DCI)انظر احلركة الدولية للدفاع عن األطفال        )٦٠(
 ".٢٠١٠نوفمرب 

 .املرجع نفسه )٦١(
)٦٢( DCI-Palestine, “Submission to European Parliament Sub-Committee on Human Rights: Hearing 

on Situation in Prisons in Israel and Palestine”, 25 October 2010. Available from www.dci-

pal.org/english/doc/press/Prison_Conditions_EU_Parliament_25_Oct_2010.pdf. 
 .املرجع نفسه )٦٣(
)٦٤( DCI-Palestine, “Detention Bulletin: October 2010”. 
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 يف املائة من األطفـال الفلـسطينيني يف         ٤٢,٥، كان ما نسبته     ٢٠١٠س  أغسط/وحىت آب 
  .)٦٥(السجون اإلسرائيلية حمَتَجزين يف مرافق احتجاز دون فصلهم عن احملَتجزين من الكبار

ة األطفال معاملة ـرار ورود تقارير تشري إىل معامل    ـومن األمور املؤسفة أيضاً استم      -٢٩
ففي حي سلوان يف    .  االعتداء اجلنسي عليهم أثناء احتجازهم     ال إنسانية ومهينة، مبا يف ذلك     

سلوان حي   من األطفال القّصر من      ٨١القدس الشرقية، مت اعتقال أو احتجاز ما ال يقل عن           
، وذلك يف األغلبية العظمى مـن احلـاالت لالشـتباه           )غالباً يف منتصف الليل   (الستجواهبم  

واجهات بني الفلسطينيني واملـستوطنني يف هـذا    احلجارة بعد م  اإلسرائيليني ب  رشقبقيامهم ب 
وكـان  . )٦٦(واقع األثريةاملاحلي الذي يشهد توتراً نامجاً عن سيطرة املستوطنني على املنازل و          

وقد أشار عدد متزايد من إفادات األطفال وأُسرهم        . بعض من اعُتِقلوا دون سن الثانية عشرة      
ففـي  . )٦٧(عمليـات االسـتجواب   قوق األطفال خالل    حلإىل حدوث انتهاكات جسيمة     

مستوطنة أرييل يف الضفة الغربية احملتلة، أفاد أطفال بأهنم تعّرضوا لصدمات كهربائية على يد              
حـدهم يف   أوقد اتُّهِم مجيع هؤالء األطفـال، و      . )٦٨(مستجوِبيهم اإلسرائيليني يف املستوطنة   

  املستوطنون يف الـضفة   احلجارة على طريق التفايف يستخدمه  رشقالرابعة عشرة من العمر، ب    
وبعد تعرُّض األطفال للصدمات الكهربائية، أدلوا باعترافات أمام املـستجوِبني        . الغربية احملتلة 

ـ صيب يف الرابعة عشرة من العمر       أفاد  ،  ٢٠١٠مايو  /ويف أيار . )٦٩(رغم متسُّكهم برباءهتم    نأب
 هلغربية احملتلة ربط عضو   مستجوِبه يف كتلة مستوطنات غوش إيبسيون اإلسرائيلية يف الضفة ا         

وبعد تعرُّض الصيب ملزيد من اإليـذاء،       . وهّدده بتوصيلها بالكهرباء  بأسالك بطارية   التناسلي  
  .)٧٠(متسكه برباءتهرغم احلجارة  قرشاعترف ب

__________ 

)٦٥( “Submission to European Parliament Sub-Committee on Human Rights” (citing figures provided 

by the Israeli Prison Service) .ًوسـائل ظالميـة  "منظمة بتسيلم ومركز الدفاع عن الفرد : انظر أيضا: 
، "ز األمن العام اإلسرائيلي يف بيـتح تيكفـا        التعامل مع املعتقلني الفلسطينيني يف مركز التحقيق التابع جلها        

 .٣٣، ص ٢٠١٠أكتوبر /تشرين األول
السلوك غري املشروع للشرطة جتاه األطفال القّصر        -أمامك أوالد   ... قف  "انظر بصفة عامة منظمة بتسيلم       )٦٦(

مات معلوانظر أيضاً مركز    . ٢٠١٠ديسمرب  /كانون األول ". سلوان املشتبه بقيامهم بقذف احلجارة    حي  يف  
ــوة وادي  ــلوان "حل ــال س ــةأطف ــار١٢، "يف املواجه ــايو / أي ــع . ٢٠١٠م ــى املوق ــاح عل مت

http://silwanic.net/?p=2966. 
 Child protection laws broken during Silwan interrogations”, The Jerusalem Post, 25“انظـر   )٦٧(

November 2010. 
 ".٢٠١٠سبتمرب /االحتجاز، أيلولعن نشرة "فلسطني فرع  -احلركة الدولية للدفاع عن األطفال  )٦٨(
 .املرجع نفسه )٦٩(
اللجنة العامة ملناهضة التعذيب    فلسطني و فرع   -وقدمت احلركة الدولية للدفاع عن األطفال       . املرجع نفسه  )٧٠(

شكاوى ضد احملققني من قوات اجليش والشرطة اإلسرائيلية وطالبتا بإجراء حتقيق يف التقارير اليت          يف إسرائيل   
يف الرابعة عشرة مـن     لصيب  ربط العضو التناسلي    ب قيام حمقق إسرائيلي يف مستوطنة غوش إيبسيون         تشري إىل 

 .احلجارةرشق العمر بأسالك بطارية كهربائية من أجل انتزاع اعتراف منه ب
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مـن  ) دون الثامنة عشرة من العمر    ( طفل فلسطيين    ٧٠٠ويف كل سنة، حياكَم قرابة        -٣٠
 عسكرية إسـرائيلية بعـد أن يـتم اعتقـاهلم واسـتجواهبم        سكان الضفة الغربية أمام حماكم    

وقد ُصدِّم املراقبون للتعارض بني املعاملة اخلاصة       . )٧١(واحتجازهم على أيدي اجليش اإلسرائيلي    
لألطفال اليت تفرضها القواعد القانونية الدولية وبني املمارسات الفعليـة للقـوات العـسكرية              

فخالل مناقشة  . حه زيارة قام هبا مؤخراً فريق برملاين بريطاين       وهذا ما توض  . واألمنية اإلسرائيلية 
برملانية هلذا املوضوع، الحظت ساندرا أسبورن، بعد  أن قامت بزيارة إىل حمكمـة عـسكرية            

كانت زيارة إىل   "ُتستخَدم حملاكمة األطفال احملتجزين يف معسكر عوفر بالقرب من رام اهللا، أهنا             
ات اليت أصابت الفريق بالصدمة     ـومن بني السم  . )٧٢("صميمة صدمتنا يف ال   ـحمكمة عسكري 

 سنة إىل قاعة احملكمـة وقـد        ١٤ و ١٣أُحِضر األطفال املتهمون الذين تبلغ أعمارهم       : ما يلي 
ومت متديد أحكام السجن الـصادرة      . قُيِّدت أرجلهم باألصفاد وكُبِّلت أيديهم خلف ظهورهم      

ا أقروا بذنبهم؛ ومل يكن القاضـي يتفاعـل مـع           حبقهم لفترات تصل إىل ثالثة أضعاف إال إذ       
وكانت إجراءات الدعوى واالعترافات املوقّعة     . األطفال املتهمني بل ذُِكر أنه مل ينظر إليهم قط        

وهذا املشهد املوصـوف مياثـل      . )٧٣(باللغة العربية، وهي لغة ال يعرفها معظم هؤالء األطفال        
يف جنوب أفريقيا اليت زارها املقرر اخلاص يف        مشهد إقامة العدل يف ظل نظام الفصل العنصري         

  .١٩٦٨مهمة رمسية موفداً من ِقَبل جلنة احلقوقيني الدولية يف عام 
كما أن ُبعد الفصل العنصري الذي ينطوي عليه هذا املناخ املسيء لألطفال يـزداد                -٣١

ة حيـث حيـاكَم     احملتلالفلسطينية  حدة بفعل النظام القانوين املزدوج املعمول به يف األراضي          
 - الذين نادراً ما يتم توقيفهم على أية حال ملا يرتكبونه من أعمال عنف               -أطفال املستوطنني   

ومـن  . أمام حماكم مدنية إسرائيلية بينما حياكَم األطفال الفلسطينيون أمام احملاكم العسكرية          
ؤولية يف سـن    بني السمات التمييزية هلذين النظامني ما يتمثل يف فرض درجة أعلى من املس            

فالفلسطينيون ُيحمَّلون املسؤولية كالبالغني يف سن الـسادسة عـشرة بينمـا ُيعتـرب              . أدىن
ويشكل عدم إعمال احلد األدىن من املعايري      .  فقط اإلسرائيليون مسؤولني يف سن الثامنة عشرة     

لتزام الـذي   فيما يتعلق مبعاملة األطفال الفلسطينيني احملتجزين واملسجونني انتهاكاً جسيماً لال         
يقع على عاتق إسرائيل بأن تفعل كل ما هو ممكن، رهناً باعتماد تدابري أمنية معقولة، الحترام         

وهذا التقييم للحالة يصبح    . وضع األشخاص املشمولني باحلماية مبوجب اتفاقية جنيف الرابعة       
عن كلها تقريباً أكثر مدعاة للقلق عندما يؤخذ يف االعتبار أن هذه االعتقاالت لألطفال نامجة 

مقاومتهم ألمناط غري مشروعة من البناء والتوسُّع االستيطاين اإلسرائيلي، إىل جانب ما يتصل             
  .تطهري عرقي ُتطبَّق بوترية متسارعة يف القدس الشرقيةإجراءات بذلك من 

__________ 

)٧١( “Submission to European Parliament Sub-Committee on Human Rights”. 
)٧٢( Haaretz, “Otherwise Occupied/Labour is concerned”, 13 December 2010. 
 .املرجع نفسه )٧٣(
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  توصيات  -سابعاً   
  :يوصي املقرر اخلاص مبا يلي  -٣٢

التعاون يف أداء هذه الوالية على      بذل جهود مكثّفة حلض إسرائيل على         )أ(  
النحو الواجب، مبا يف ذلك متكني املقرر اخلاص من الوصول إىل األراضـي الفلـسطينية             

  احملتلة؛
بذل جهود لكي تقيِّم حمكمة العدل الدولية املـزاعم الـيت تعتـرب أن                )ب(  

االحتالل الذي طال أمده للضفة الغربية والقـدس الـشرقية ينطـوي علـى عناصـر              
، مما يتعارض مع القانون اإلنـساين       "التطهري العرقي "و" الفصل العنصري "و" ستعماراال"

الدويل يف ظل ظروف االحتالل العسكري واالنتقاص غري املشروع من حـق الـشعب              
  الفلسطيين يف تقرير املصري؛

بذل جهود مكثّفة لترتيب عواقب قانونية على امتناع إسرائيل عن إهناء             )ج(  
   على قطاع غزة جبميع أبعاده؛احلصار املفروض

قيام جملس حقوق اإلنسان بتنظيم حتقيق، رمبا باالشتراك مـع اللجنـة              )د(  
الدولية للصليب األمحر أو حكومة سويسرا، يف العواقب القانونية واملعنوية والـسياسية            

، املترتبة على االحتالل الذي طال أمده، مبا يف ذلك وضع الالجئني املستمر منذ أمد بعيد              
مع االهتمام بدعوة احلكومات إىل التفاوض على بروتوكوالت إضافية التفاقيات جنيـف   

  ؛١٩٤٩لعام 
اختاذ خطوات من ِقَبل جملس حقوق اإلنسان لتنفيذ التوصيات الواردة يف             )ه(  

تقرير بعثة األمم املتحدة لتقصي احلقائق بشأن الرتاع يف غزة بالنظر إىل امتناع إسرائيل عن               
املزاعم بطريقة تتوافق مع املعايري الدولية، فضالً عن االستنتاجات اليت خلصت             التحقيق يف 

  إليها البعثة الدولية املستقلة لتقصي احلقائق بشأن حادثة أسطول سفن املساعدة اإلنسانية؛
اختاذ تدابري لضمان عدم تعرُّض أي طفل فلسطيين لالحتجـاز داخـل              )و(  

 مـن   ٧٦ة احملتلة على حنو يتعارض مع أحكام املـادة          إسرائيل أو يف األراضي الفلسطيني    
اتفاقية جنيف الرابعة؛ وأال ُيحاكَم األطفال أمام حماكم عسكرية؛ وأن يتم التحقيق بصورة    
شاملة ونزيهة يف حاالت إساءة معاملة األطفال وإيذائهم؛ وأن ترفض احملاكم مجيع األدلة             

  .م لسوء املعاملة أو التعذيبضد األطفال اليت ُتنَتزع منهم من خالل إخضاعه

        
  


