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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة الثانية

 * من جدول األعمال املؤقت٢البند 

 تقرير املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف 
 ١٩٦٧تلة منذ عام األراضي الفلسطينية احمل

 مذكرة من األمني العام

يتشـرف األمني العام بأن حييل إىل أعضاء جملس حقوق اإلنسان التقرير عن انتهاكات القانون اإلنساين                 
، الذي قّدمه املقرر اخلاص، السيد جون       ١٩٦٧الـدويل وحقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة منذ عام           

 .١/١٠٦لس حقوق اإلنسان دوغارد، عمالً مبقرر جم

ويوجِّـه األمني العام نظر أعضاء جملس حقوق اإلنسان إىل أن هذا التقرير يستند إىل زيارة قام هبا املقرر        
 . قبل أن يعتمد اجمللس مقرره املذكور أعاله٢٠٠٦يونيه / حزيران١٧ إىل ٩اخلاص يف الفترة من 
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 ملخص

يونيه / حزيران٢٥ففي . ع الدائر يف غزة واحلصار املفروض عليهايتمثّل حمور تركيز هذا التقرير يف الصرا 
، يف أعقـاب قيام مقاتلني فلسطينيني بأسر اجلندي اإلسرائيلي جلعاد شاليت، واستمرار إطالق صواريخ               ٢٠٠٦

القّسـام احمللية الصنع على إسرائيل، بدأت هذه األخرية تقوم بعمليات توغُّل عسكري متكرِّرة يف غزة وقصفها                 
بصـورة منـتِظمة، ممـا أفضى إىل سقوط العديد من القتلى واجلرحى، وتدمري املنازل واألراضي الزراعية والُبىن       

وقد انتهكت  . التحتـية، وأسـفر عن وقوع انتهاكات واسعة النطاق حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل             
. وة العسكرية ضد املدنيني واألعيان املدنية     إسرائيل، بصفة خاصة، احلظر املفروض على االستخدام العشوائي للق        

 .كما أن احلالة يف الضفة الغربية قد شهدت تدهوراً كبرياً أيضاً

وتصـوِّر احلكومة اإلسرائيلية اجلديدة اآلن اجلدار الذي جيري بناؤه يف األرض الفلسطينية على أنه تدبري                 
طينية الواقعة بني اخلط األخضر واجلدار حيث يعيش  يف املائة من األرض الفلس١٠سياسي يرمي إىل ضم ما نسبته 

فعندما ُينَجز بناء اجلدار، سوف يصبح ما يقدَّر        .  يف املائة من سكان املستوطنات اإلسرائيلية      ٧٦مـا نسبته حنو     
 قرية وبلدة حمصورين يف املنطقة املغلقة الواقعة        ٤٢ فلسطيين من أهايل الضفة الغربية يعيشون يف         ٦٠ ٥٠٠بنحو  
 فلسطيين يعيشون يف مناطق قريبة من اجلدار حيتاجون إىل تصاريح        ٥٠٠ ٠٠٠وهناك  .  اجلدار واخلط األخضر   بني

 . يف املائة٤٠لعبوره، وتقدَّر نسبة ما ُيرفض من طلبات احلصول على هذه التصاريح بنحو 

اجلدار يشيَّد بطريقة ف. وتواصل إسرائيل انتهاج سياستها الرامية إىل تفريغ القدس من سكاهنا الفلسطينيني 
.  شخص يف الضفة الغربية    ٢٣٠ ٠٠٠ُتدِخـل قـرابة ربع جمموع السكان الفلسطينيني يف القدس الشرقية البالغ             

وسوف يصبح هؤالء األشخاص يف املستقبل حباجة إىل احلصول على تصاريح للوصول إىل أماكن عملهم ولزيارة                
 .ينية يف القدسأصدقائهم وللوصول إىل املستشفيات واملواقع الد

وقد وصل عدد . ويتواصـل توسـيع املستوطنات على حنو يشكِّل انتهاكاً ألحكام اتفاقية جنيف الرابعة    
 . مستوِطن٤٤٠ ٠٠٠املستوطنني يف الضفة الغربية والقدس الشرقية اآلن إىل ما يزيد عن 

صعب على الفلسطينيني   كما أن اجلدار الواطئ الذي جيري بناؤه جنوب مدينة اخلليل سوف جيعل من ال              
 .الذين يعيشون يف املناطق الواقعة بني هذا اجلدار واخلط األخضر الوصول إىل أراضيهم وإىل املدارس واملستوصفات

. ٢٠٠٦ يف عام    ٥٠٠ إىل ما يزيد عن      ٢٠٠٥أغسطس  / يف آب  ٣٧٦وقـد زاد عدد نقاط التفتيش من         
الضفة الغربية، وهي تفرض على الفلسطينيني اخلضوع       ومثـة تشـدُّد يف مـنح تصاريح للتنقل بني خمتلف أحناء             

وقد كان تأثري نقاط التفتيش شديداً بصفة خاصة على نابلس وجنني اللتني أصبحتا . إلجراءات بريوقراطية تعسفية
ويبدو أن الغرض الرئيسي للعديد من نقاط التفتيش هذه هو تذكري الفلسطينيني        . الـيوم مدينـتني سجينتني فعالً     

 .ر بأهنم خيضعون لسيطرة إسرائيل اليت تتحكم حبياهتم، ومن مث إذالهلمباستمرا

وقد بات من املمارسات العادية اليوم أن يتم تدمري         . ويظـل هـدم املنازل يشكِّل مسة مالزمة لالحتالل         
ظور ومعلوم أن تدمري املنازل ألسباب غري دواعي الضرورة العسكرية حم     . املـنازل أثـناء تنفيذ عمليات االعتقال      

 .مبوجب القانون اإلنساين الدويل
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ففي . كمـا أن هناك عدداً من القوانني واملمارسات اإلسرائيلية اليت تقوِّض احلياة اُألسرية للفلسطينيني              
اآلونـة األخرية، أقّرت احملكمة العليا اإلسرائيلية قانوناً مينع العريب اإلسرائيلي الذي يتزوج فلسطينية، أو العربية                

كما أن اجلدار املُنشأ يف القدس قد أسفر أيضاً عن          . ية اليت تتزوج فلسطينياً، من العيش معاً يف إسرائيل        اإلسرائيل
 .تشتُّت اُألسر

 . فلسطيين، من بينهم نساء وأطفال، يقبعون يف السجون اإلسرائيلية١٠ ٠٠٠وهناك ما يزيد عن  

فمن بني كل عشرة فلسطينيني يوجد      . زريةواحلالة اإلنسانية يف كل من الضفة الغربية وغزة هي حالة مُ           
 يف املائة   ٤٠ويبلغ معدل البطالة    .  دوالر يف اليوم   ٢,١٠أربعة على األقل يعيشون دون خط الفقر الرمسي الذي يقل عن            

 يف املائة من جمموع العمالة ٢٣ومما يزيد الطني بلّة أن القطاع العام الذي تشكل العمالة فيه ما نسبته . على األقل
 األرض الفلسطينية يعمل فيه موظفون ال يتقاضون أجورهم ومرتباهتم نتيجة الحتجاز حكومة إسرائيل األموال               يف

ويضاف إىل ذلك أن الواليات     .  مليون دوالر يف الشهر    ٦٠ و ٥٠املستحقة للسلطة الفلسطينية واليت تتراوح بني       
لسلطة الفلسطينية حبجة أن حركة محاس، وهي احلزب        املتحدة واالحتاد األورويب قد توقّفا عن تقدمي األموال إىل ا         

، ُمدرجة مبوجب قوانينهما    ٢٠٠٦يناير  /الذي شكّل احلكومة بعد فوزه باالنتخابات اليت جرت يف كانون الثاين          
كما أن املنظمات غري احلكومية العاملة مع السلطة الفلسطينية قد تأثرت هي            . عـلى قائمـة املنظمات اإلرهابية     

 .ّراء القيود املفروضة على التمويلاألخرى من ج

 وهذه هي املرة األوىل اليت يعاَمل هبا شعب -والواقع أن الشعب الفلسطيين قد أُخِضع لعقوبات اقتصادية  
ويستمر واقع احلال هذا رغم أن إسرائيل نفسها تنتِهك العديد من قرارات جملس األمن              . حمـَتل مثل هذه املعاملة    
 .٢٠٠٤يوليه / متوز٩ عن أهنا مل تنفِّد الفتوى الصادرة عن حمكمة العدل الدولية يف واجلمعية العامة، فضالً

واجملموعـة الرباعية نفسها ال تويل اعتباراً لتلك الفتوى، بل إهنا متتنع حىت عن جمرد اإلشارة إليها يف ما                    
وعلى . ألرض الفلسطينية احملتلةوقد انتقص ذلك كثرياً من مسعة األمم املتحدة يف ا. يصدر عنها من تصرحيات علنية

الرغم من أن الفلسطينيني ينظرون باحترام بالغ إىل موظفي األمم املتحدة املتفانني وامللتزمني العاملني على األرض، 
 .فإهنم ينظرون بتوجُّس وريبة شديدين إىل دور األمم املتحدة يف نيويورك وجنيف
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 احملتويات

 الصفحة الفقـرات 

 ٥ ٥-١ ....................................................................مقدمة -أوالً 
 ٦ ٦ ..........................................................مسألة االحتالل -ثانياً 
 ٦ ٣٦-٧ .....................................................األزمة الراهنة يف غزة -ثالثاً 

 ٨ ١٥-١٣ ...........................................قصف املرافق العامة -ألف  
 ٩ ١٦ ..................................قصف املباين واملنشآت العامة -باء  
 ٩ ٢٠-١٧ .................................................إغالق احلدود -جيم  
 ٩ ٢١ ......................................................اإلصابات -دال  
 ١٠ ٢٤-٢٢ ...................التوغالت العسكرية املسببة للموت والدمار -هاء  
 ١٠ ٢٦-٢٥ ......................عمليات القصف والغارات اجلوية الومهية -واو  
 ١١ ٢٧ ..........................................االغتياالت املستهِدفة -زاي  
 ١١ ٢٨ ...........................اإلرهاب بواسطة االتصاالت اهلاتفية -حاء  
 ١١ ٣١-٢٩ ..........................................املستشفيات والصحة -طاء  
 ١٢ ٣٣-٣٢ ..................................................الغذاء والفقر -ياء  
 ١٢ ٣٦-٣٤ ............................تقييم قانوين لإلجراءات اإلسرائيلية -كاف  

 ١٣ ٤١-٣٧ .............................................................الضفة الغربية -رابعاً 
 ١٥ ٤٦-٤٢ ...........................................................القدس واجلدار -خامساً 
 ١٥ ٥٢-٤٧ ..............................................................املستوطنات -سادساً 
 ١٦ ٥٤-٥٣ ..........................................."اجلدار الصغري"جنويب اخلليل و -سابعاً 
 ١٧ ٥٧-٥٥ ..............................................................غور األردن -ثامناً 

 ١٨ ٥٩-٥٨ .....................................................عمليات هدم املنازل -تاسعاً 
 ١٩ ٦٢-٦٠ ............................................................نقاط التفتيش -عاشراً 

 ١٩ ٦٣ .......................................................تشتيت األسر -حادي عشر 
 ٢٠ ٦٥-٦٤ .........................................................إقامة العدل -ثاين عشر 

 ٢٠ ٧٠-٦٦ ..........................األزمة اإلنسانية ومتويل السلطة الفلسطينية -ثالث عشر 
 ٢٢ ٧٣-٧١ ..........................فتوى حمكمة العدل الدولية واألمم املتحدة -رابع عشر 

 ٢٢ ٧٦-٧٤ ...............................................................خامتة -خامس عشر 
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  مقدمة-أوالً 

 من أجل مجع ٢٠٠٦يونيه / حزيران١٧ إىل ٩وإسرائيل يف الفترة من لقد زرت األرض الفلسطينية احملتلة  -١
وبعد . ٢٠٠٦سبتمرب  /املعلومات إلعداد تقريري إىل جملس حقوق اإلنسان يف دورته القادمة اليت سُتعقد يف أيلول             

ني بأسر أن غادرت األرض الفلسطينية احملتلة بوقت وجيز، اندلعت أزمة خطرية يف غزة عقب قيام مقاتلني فلسطيني
وقد أدى رد الفعل اإلسرائيلي على هذا التطور إىل عقد دورة استثنائية جمللس             . اجلندي اإلسرائيلي جلعاد شاليت   

 ٦ و٥ويف تلك الدورة اليت ُعِقدت يف . حقـوق اإلنسـان مـن أجل مناقشة احلالة يف األرض الفلسطينية احملتلة           
لتقصي احلقائق يف األرض الفلسطينية احملتلة، على أن أقوم بتقدمي ، قرر اجمللس إيفاد بعثة برئاسيت ٢٠٠٦يوليه /متوز

ولقد كان من الضروري، من أجل القيام هبذه البعثة، احلصول على           . تقريـر حول آخر ما استجد من تطورات       
 ولذلك فإن. غري أن هذه األخرية مل توافق على زيارة تقوم هبا بعثة تقّصي احلقائق         . موافقـة من حكومة إسرائيل    

هذا التقرير قد ُوِضع إلطالع اجمللس على احلالة السائدة اليت متس حقوق اإلنسان يف املنطقة يف سياق الزيارة اليت                   
. قمُت هبا وما حدث بعدها يف األرض الفلسطينية احملتلة من تطورات أفضت إىل طلب إيفاد بعثة لتقصي احلقائق                 

يوليه، فقد كان علّي أن أسعى للحصول على املعلومات عّما          /وزوبالنظر إىل أنين مل أمتكن من زيارة املنطقة يف مت         
 التقارير الصحفية، وتقارير املنظمات غري -، من مصادر ثانوية ٢٠٠٦أغسطس / آب٩استجد من تطورات حىت 

 .احلكومية، ومنشورات األمم املتحدة، وغريها

لقدس وقد تضررت بشدة من جّراء بناء وقد قمت، أثناء البعثة، بزيارة القدس وغزة وقرى تقع يف جوار ا -٢
اجلدار، كما زرت رام اهللا واخلليل وجتمعات سكانية تقع يف جبال جنويب اخلليل، وبيت حلم، واجلدار بالقرب من 
قرب راحيل، وقرية وجلة اليت شهدت عمليات هدم للمنازل، وغور األردن، مبا يف ذلك أرحيا، والتجمعات السكانية 

كما زرت نابلس، مبا يف . اكات حلقوق اإلنسان من جّراء السياسات واملمارسات اإلسرائيلية    الـيت تعاين من انته    
ذلـك خميم بالّطة لالجئني، وقرية جّيوس الواقعة عند حميط اجلدار، والتجمعات السكانية الزراعية اليت تعيش يف                 

 .ق يف املناطق اجملاورة هلامناطق قريبة من اجلدار، ونقاط التفتيش املقامة حول مدينة نابلس وعلى الطر

ولقد حتدثُت، أثناء الزيارة، مع العديد من األشخاص، الفلسطينيني واإلسرائيليني، عن انتهاكات حقوق              -٣
وألقيُت حماضرة يف اجلامعة العربية يف القدس برعاية مركز منريفا حلقوق اإلنسان . اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل

 شخص مسائل   ١٠٠ولقد تناولُت يف تلك احملاضرة اليت حضرها ما يزيد عن           .  األمحر واللجـنة الدولية للصليب   
ومل أُجِر مع . خالفـية تـندرج ضـمن القانون اإلنساين فيما يتصل بالصراع الدائر يف األرض الفلسطينية احملتلة        

 أن حكومة إسرائيل    إال. األسـف، أية اتصاالت باملسؤولني اإلسرائيليني ألن حكومة إسرائيل ال تعترف بوالييت           
 .كانت على علم بزياريت ومل تضع أية عراقيل أمام هذه الزيارة

وبعد اندالع العنف يف غزة يف أعقاب أسر اجلندي اإلسرائيلي جلعاد شاليت واعتقال أعضاء من اجمللس                 -٤
ن ووقعت أعمال عنف ، قامت إسرائيل بغزو لبنا) أدناه١١انظر الفقرة (التشريعي الفلسطيين والسلطة الفلسطينية 

وليس الغرض من هذا التقرير التعليق على األحداث اليت وقعت يف لبنان            . واسعة النطاق يف لبنان وإسرائيل وغزة     
إال أن التقرير سيبحث بالكامل احلالة . وعلى امتداد احلدود الشمالية إلسرائيل، ألن ذلك ال يدخل يف نطاق والييت

ذكر أن األحداث اليت وقعت يف لبنان قد غطّت إىل حد كبري على أعمال العنف               ومن اجلدير بال  . السائدة يف غزة  
 .يف غزة وعلى امتداد حدودها
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فلقد استخدمت ". السياج"أو كلمة " احلاجز"بدالً من كلمة   " اجلدار"وُتسـتخَدم يف هذا التقرير كلمة        -٥
 بشأن  ٢٠٠٤يوليه  / متوز ٩ فتواها الصادرة يف     استخداماً دقيقاً ومتعمَّداً يف   " اجلدار"حمكمة العدل الدولية كلمة     

 .وإنين ال أجد ما يستدعي اخلروج عن هذه اللغة. النتائج القانونية املترتبة على بناء اجلدار يف األرض الفلسطينية احملتلة

  مسألة االحتالل-ثانياً 

ود أن أتطّرَق إليها، وأعين     قـبل االنتقال إىل تناول موضوع تقريري هذا، مثة مسألة أولية مثرية للقلق أ              -٦
فحكومة إسرائيل تفضِّل جتنُّب االعتراف بأن األرض الفلسطينية احملتلة، أي كالً من الضفة             . مسـألة االحـتالل   

األراضي "وهي تفضِّل، بدالً من ذلك، أن تتحدث عن . الغربية وغزة، مبا يف ذلك القدس الشرقية، هي أرض حمتلة
 قد ٢٠٠٥أغسطس /أن انسحاب املستوطنني وقوات الدفاع اإلسرائيلية من غزة يف آبوأن تؤكد ب" املتناَزع عليها

فمحكمة العدل الدولية وجملس األمن بل وحىت . وهذا تصوير خاطئ من حيث القانون والواقع      . أهنى احتالل غزة  
لة وتظل حمتلةً وأهنا،    احملكمة العليا يف إسرائيل نفسها قد أكدت مجيعها أن األرض الفلسطينية احملتلة هي أرض حمت              

وإسرائيل، وفقاً هلذا النظام، ملَزمة باالمتثال للقانون اإلنساين الدويل         . لكوهنا كذلك، ختضع لنظام قانوين خاص     
ومن املسلَّم به أن هذا االحتالل هو احتالل غري عادي من   . ولقـانون حقـوق اإلنسان يف معاملتها للفلسطينيني       

إال أن تطاُول أمد االحتالل ال يقلِّل من املسؤولية اليت تقع على . ابة أربعة عقودحيث أنه قد تواَصل على مدى قر
وقد دفع تطاُول أمد االحتالل     . بل إنه، على العكس من ذلك، يزيد من مسؤوليتها هذه         . عـاتق دولة االحتالل   

رائيل يشبه أحياناً وعلى الرغم من أن تصرُّف إس. الـبعض إىل وصف احلالة بأهنا حالة استعمار أو فصل عنصري        
تصـرُّف قـوة استعمارية أو نظام فصل عنصري، فإن من األصح وصف إسرائيل بأهنا سلطة احتالل يف األرض                   

 .الفلسطينية احملتلة واحلكم على أفعاهلا وفقاً لقواعد القانون الدويل املنطبقة على االحتالل

  األزمة الراهنة يف غزة-ثالثاً 

فخالل . زة ال تزال أرضاً حمتلة هي اآلن مسألة ال تثري إال اهتماماً أكادميياً            إن مسـألة مـا إذا كانت غ        -٧
، مل تؤكد قوات الدفاع اإلسرائيلية سيطرهتا       "عملية أمطار الصيف  "العملـية اليت أُطلقت عليها التسمية الساخرة        

 .ودها العسكريعلى غزة من خالل عمليات القصف الشديد فحسب، بل إهنا قد فعلت ذلك أيضاً من خالل وج

. ، قامـت إسـرائيل بـإجالء مستوِطنيها وسحب قواهتا املسلحة من غزة            ٢٠٠٥أغسـطس   /ويف آب  -٨
والتصرحيات اليت صدرت عن حكومة إسرائيل بأن هذا االنسحاب قد أهنى احتالل غزة هي تصرحيات غري دقيقة                 

وقد جتلّت هذه   . يطرة الفعلية إلسرائيل  ، كانت غزة ال تزال حتت الس      "عملية أمطار الصيف  "فحىت قبل بدء    . البّتة
فقد احتفظت إسرائيل، أوالً، بسيطرهتا على اجملال اجلوي لغزة وجماهلا البحري وحدودها . السيطرة بعدد من الطرق

وعلى الرغم من وضع ترتيب خاص لفتح معرب رفح إىل مصر على أن يتوىل مراقبته مراقبون من االحتاد                  . اخلارجية
ـ     وقد كانت إلغالق معرب الكرين أمام البضائع       . يع املعابر األخرى ظلّت مغلقة إىل حد كبري       األورويب، فـإن مج

لفـترات طويلـة آثار خطرية بصفة خاصة على غزة، حيث إنه قد أسفر عن منع وصول املواد الغذائية واألدوية                    
هبم يف الضفة الغربية بواسطة وقد كان هناك خمطط مقتَرح كان من شأنه أن يسمح للغّزاويني بزيارة أقار. والوقود

والواقع أن غزة قد أصبحت، بعد انسحاب إسرائيل، جمتمعاً . قوافل من احلافالت، ولكن هذا املخطط مل ينفَّذ أبداً
كما أن السيطرة الفعلية إلسرائيل قد جتلّت أيضاً يف قيام الطائرات احلربية اإلسرائيلية بشن              . معـزوالً وسـجيناً   
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ىل ترويع سكان غزة، ويف القصف املنتِظم للمنازل واحلقول الواقعة على امتداد احلدود،             غـارات ومهية هتدف إ    
وعمليات االغتيال املستهِدفة للناشطني الفلسطينيني واليت تنفَّذ، كما يف املاضي، دون اكتراث باملدنيني األبرياء ممن 

 سبعة أفراد مصرعها يف     ففي أحد هذه احلوادث، لقيت أسرة من      . يتصـادف وجودهـم يف أمـاكن القصـف        
 نتيجة لعمليات قصف قامت هبا قوات الدفاع اإلسرائيلية بينما كانت هذه العائلة تترته على ٢٠٠٦يونيه /حزيران

وقد أظهرت أفعال قوات الدفاع اإلسرائيلية يف غزة بوضوح أن التكنولوجيا احلديثة متكِّن سلطة    . شـاطئ غـزة   
 .لى إقليم ما دون أن يكون هلا حىت وجود عسكري فيهاالحتالل من أن تسيطر سيطرة فعلية ع

 ٧وقد خلّص الكاتب الصحفي اإلسرائيلي جدعون ليفي، يف مقالة لـه يف صحيفة هاآرتس الصادرة يف                 -٩
 :، احلالة بالعبارات التالية٢٠٠٦يوليه /متوز

ري أحوال معيشة يكاد ال يكون له أي أثر يف تغي... إن خروج قوات الدفاع اإلسرائيلية من غزة " 
. فغزة ال تزال سجناً، وال يزال حمكوماً على سكاهنا بأن يعيشوا حتت وطأة الفقر والقمع              . أهايل القطاع 

 وهم . فإسـرائيل حتاصـرهم وتعـزهلم من البحر واجلو والرب، باستثناء منفذ آِمن حمدود عند معرب رفح                
 عمل يف إسرائيل، وهو ما كان يعتمد عليه ال يسـتطيعون زيارة أقارهبم يف الضفة الغربية أو البحث عن         

ونقل البضائع ممكن يف بعض األحيان وغري ممكن يف أحيان        . اقتصـاد غـزة على مدى قرابة أربعني سنة        
وما من أحد سيقِدم . وليست أمام غزة أية فرصة لإلفالت مما تعانيه من فقر يف ظل هذه الظروف. أخرى

لقد تركت . د تنميتها، وما من أحد ميكن أن يشعر بأنه ُحرٌّ فيهاعلى االستثمار فيها، وليس يف مقدور أح
واآلن وبعد أقل من   . إسـرائيل القفص وختلّصت من مفاتيحه وتركت األهايل فيه ليواجهوا مصريهم املر           

 ".سنة من فك االرتباط بغزة، تعود إسرائيل إليها بالعنف والقوة

سرائيل قد أحكمت بالفعل سيطرهتا على غزة رّداً على ، كانت إ"عملية أمطار الصيف  "وحـىت قبل بدء      -١٠
يونيه / حزيران١١ويف . ٢٠٠٦يناير /فوز حركة محاس يف انتخابات السلطة الفلسطينية اليت جرت يف كانون الثاين

وألسباب أمنية، مل ُيسمح يل بأن أقضي ليليت فيها مثلما كنت أفعل خالل زيارايت . ، قمُت بزيارة إىل غزة٢٠٠٦
وقد زرُت مستشفى شهداء األقصى يف غزة وحتدثُت إىل مدير اخلدمات يف            . بقة إىل األرض الفلسطينية احملتلة    السا

وكان واضحاً أن خدمات املستشفى تواِجه أزمة نتيجة للتوقف عن دفع مرتبات            . املستشـفى وإىل كبار األطباء    
كما بدا واضحاً يل أن     .  عرب معرب الكرين   املوظفـني والقـيود املفروضة على توريد إمدادات األدوية واللقاحات         

حكومـة إسرائيل قد شرعت يف فرض حصار على غزة من أجل إحداث تغيري يف النظام، وهي يف ذلك ال تويل                     
الكـثري من االهتمام حلقوق اإلنسان حيث إن عمليات القصف والغارات اجلوية الومهية تنتهك حقوق اإلنسان                

نسانية، بل إن قدراً أقل من االهتمام يوىل للقيود اليت يفرضها القانون اإلنساين             األساسـية يف احلياة والكرامة اإل     
 .وقد كان واضحاً بالفعل أن العقوبة اجلماعية متثِّل األداة املستخَدمة إلحداث تغيري يف النظام. الدويل

ة عسكرية بالقرب   ، قامت جمموعة من املقاتلني الفلسطينيني مبهامجة قاعد       ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢٥ويف   -١١
.  املصرية أسفرت عن مقتل اثنني من الفلسطينيني وجنديني من قوات الدفاع اإلسرائيلية            -من احلدود اإلسرائيلية    

وقد طالبوا . وبعـد تنفيذ هذه العملية، انسحب املقاتلون الفلسطينيون آخذين معهم اجلندي جلعاد شاليت أسرياً    
وأدى هذا العمل، إضافة إىل .  يف السجون اإلسرائيلية مقابل اإلفراج عنه    باإلفراج عن النساء واألطفال املسجونني    

فقد قامت أوالً باعتقال    . استمرار إطالق صواريخ القسام على إسرائيل، إىل رد وحشي من ِقبل حكومة إسرائيل            
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 وقت كتابة   وحىت.  عضواً من أعضاء اجمللس التشريعي الفلسطيين يف رام اهللا         ٢٦مثانـية وزراء من حركة محاس و      
وبينما تزعم إسرائيل أهنا حتتجزهم بسبب دعمهم لألنشطة        . هـذا التقرير، كان معظم هؤالء ال يزالون معتقلني        

 من اتفاقية   ٣٤اإلرهابـية، فإن من الصعب استبعاد االنطباع بأهنم حمتجزون كرهائن، مما يشكل انتهاكاً للمادة               
ومما يؤكد هذا االنطباع اجلدل الدائر      ). اتفاقية جنيف الرابعة   (جنـيف املتعلقة حبماية املدنيني يف أوقات احلرب       

االحتفاظ ) الشني بيت(فقد اقترح جهاز األمن اإلسرائيلي . داخل احلكومة حول ما ينبغي فعله مع هؤالء املعتقلني
يم مازوز، قد أصر    إال أنه يبدو أن النائب العام، مناح      . هبم كأداة للمساومة يف إطار قانون املقاتلني غري الشرعيني        

انظر صحيفة هاآرتس الصادرة    (على مباشرة اختاذ اإلجراءات القانونية حبقهم بسبب عضويتهم يف منظمة إرهابية            
كما أن مسألة اعتقال أعضاء حركة محاس قد تفاقمت من جراء اعتقال عزيز             ). ٢٠٠٦يونيه  / حزيـران  ٣٠يف  

 . وما ورد من أخبار عن إصابته أثناء استجوابه٢٠٠٦غسطس أ/ آب٥دويك، رئيس اجمللس التشريعي الفلسطيين، يف 

أشكاالً عديدة سيجري   " عملية أمطار الصيف  "وقد اختذ اهلجوم اإلسرائيلي على غزة وحصارها يف إطار           -١٢
 .تناوهلا يف الفقرات التالية

  قصف املرافق العامة-ألف 

يلية مجيع احملّوالت الستة للمحطة احمللية الوحيدة ، دّمرت القوة اجلوية اإلسرائ٢٠٠٦يونيه / حزيران٢٨يف  -١٣
 يف املائة من إمدادات الكهرباء اليومية       ٤٣وكانت هذه احملطة توفر ما نسبته       . لتولـيد الكهـرباء يف قطاع غزة      

وقد أدى ذلك يف . ويتم توفري اجلزء املتبقي من اإلمدادات الكهربائية من قبل شركة الكهرباء اإلسرائيلية. للقطاع
وتقوم شركة  .  مليون شخص دون كهرباء    ١,٤ شخص من جمموع سكان غزة البالغ        ٧٠٠ ٠٠٠البداية إىل ترك    

غزة لتوزيع الكهرباء حالياً بتقاسم ما تبقى من إمدادات الكهرباء اليت تورَّد من إسرائيل ولكن إمدادات الكهرباء     
بار املياه يف غزة تزوَّد بالكهرباء بواسطة شبكة        وبالنظر إىل أن معظم آ    . الـيت توفَّر لألسر يف قطاع غزة متقطعة       

الكهرباء الوطنية اليت ُدمرت، جيري استخدام مولدات كهربائية لتوفري الكهرباء لتشغيل هذه اآلبار، ومن مث فإن                
 كما أن العمليات العسكرية اإلسرائيلية قد أدت. إمدادات املياه اليومية اليت حتصل عليها األسر يف غزة قد تقلصت
وباإلضافة إىل ذلك، أدى اإلغالق املتكرر خلط . إىل تدمري خطوط أنابيب املياه الرئيسية وشبكات الصرف الصحي

أنابيـب ناحـال أوز، وهو اخلط الوحيد لتوصيل إمدادات الوقود إىل قطاع غزة، إىل تعطيل استخدام املولدات                  
 .الكهربائية الالزمة لتوفري إمدادات املياه بانتظام

يوليه، قامت القوات اجلوية اإلسرائيلية بقصف حموالت الكهرباء خالل هجوم شنته على        / متـوز  ١٩ ويف -١٤
 .خميم املغازي لالجئني، مما أدى إىل انقطاع الكهرباء عن وسط قطاع غزة بأكمله

 شديد إىل تعطل إمدادات املياه، تأثري   وقد كان لالخنفاض الكبري يف إمدادات الكهرباء والوقود، باإلضافة           -١٥
الوطـأة عـلى احلـياة اليومية للفلسطينيني الذين أصبحوا يعيشون يف العتمة ليالً ويفتقرون إىل الكهرباء لتلبية                  

كما أنه ليس من املمكن ضخ املياه إىل الطوابق العليا من املباين املعددة الطوابق، إضافة               . احتياجات طهي الطعام  
فيات بشدة، وهي مضطرة الستخدام مولدات الكهرباء لتشغيل        وقد تضررت املستش  . إىل خماطـر طفـح اجملارير     

 .املعدات الالزمة إلنقاذ حياة املرضى
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  قصف املباين واملنشآت العامة-باء 

وُدّمرت املباين اليت توجد فيها     . لقد تعّمدت الطائرات احلربية اإلسرائيلية استهداف املباين العامة يف غزة          -١٦
وهذا العمل ال خيدم أي غرض أمين       . جية واالقتصاد الوطين ومكتب رئيس الوزراء     مقار وزارات الداخلية واخلار   

. كما مت تدمري املؤسسات التعليمية    . وال ميكـن تفسـريه إال كمحاولة لتقويض مؤسسات احلكومة الفلسطينية          
نيه، يو/ حزيران ٢٨ويف  . وُدمـرت أيضاً ستة جسور تربط مدينة غزة بوسط القطاع، كما ُدمر عدد من الطرق              

 .قامت قوات الدفاع اإلسرائيلية باحتالل مطار غزة الدويل ودمرت أجزاء كبرية منه

  إغالق احلدود-جيم 

عـلى الـرغم من أن معرب رفح ال خيضع للسيطرة اإلسرائيلية املباشرة، فإن قوات الدفاع اإلسرائيلية قد               -١٧
 ٢٥ولذلك فقد أُغلق املعرب منذ      . صول إليه منعـت املراقـبني األوروبـيني املسـؤولني عن تشغيل املعرب من الو            

، ٢٠٠٦يوليه /ونتيجة إلغالق معرب رفح ملدة ثالثة أسابيع يف متوز     . يونيه ومل ُيفَتح إال لفترتني قصريتني     /حزيـران 
 فلسطيين على اجلانب املصري من احلدود يف ظل ظروف قاسية، وكان من بينهم حنو              ٣ ٠٠٠علـق ما يزيد عن      

. الطيب ، وكان هؤالء قد أُرسلوا إىل اخلارج لتلقي العالج        "احلاالت اإلنسانية امللحة  " حاالهتم من     شخصـاً اعُتربت   ٥٧٨
 .وقد تويف مثانية فلسطينيني نتيجة حلرماهنم من تلقي العالج الطيب املناسب ومن املأوى واملياه أثناء وجودهم عند املعرب

 سيما  لنسبة للفلسطينيني على جانب احلدود داخل غزة، وال       كما كانت إلغالق معرب رفح نتائج خطرية أيضاً با         -١٨
ومثة أسئلة خطرية تثار فيما يتصل . أولئك الذين يعيشون يف اخلارج وكانوا قد قدموا إىل غزة يف زيارات ألسرهم    

عرب فهؤالء مكلفون باإلشراف على امل    . بالدور الذي يضطلع به املراقبون التابعون لالحتاد األورويب يف هذا الصدد          
 بني السلطة الفلسطينية وإسرائيل، وهو اتفاق       ٢٠٠٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٥مبوجب شروط االتفاق املعقود يف      

ومن املؤكد أنه من واجب هؤالء املراقبني أن ُيبدوا قدراً من الشجاعة . قامت الواليات املتحدة بتيسري التوصل إليه
 . يكتفوا باالنصياع إىل ما متليه حكومة إسرائيلوالتعاطف لدى اضطالعهم بدورهم اإلشرايف ال أن

وُسمح باسترياد بعض املواد الغذائية والطبية إىل . وقـد أُغلق معرب الكرين التجاري خالل فترات متقطعة         -١٩
 .غزة ولكن قيوداً مشددة فُرضت على تصدير البضائع

متداد الساحل، وبالتايل فإن األمساك مل      كما منعت السفن احلربية اإلسرائيلية عمليات صيد األمساك على ا          -٢٠
 .تعد متوفرة يف السوق احمللية

  اإلصابات-دال 

، وكان من   )نصفهم على األقل من املدنيني    ( فلسطينياً   ١٨٤، قُتل حنو    ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢٥مـنذ    -٢١
وقُتل جندي  .  امرأة ٢١ طفالً و  ١٦٨ فلسطينياً جبروح خطرية، ومن بينهم       ٧٢٠وأصيب حنو   .  طفالً ٤٢بيـنهم   

 . شخصاً أصيبوا نتيجة إلطالق صواريخ حملية الصنع من غزة١١ جبروح، من بينهم ٢٥إسرائيلي واحد وأصيب 
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  التوغالت العسكرية املسببة للموت والدمار-هاء 

، قامت قوات الدفاع اإلسرائيلية بعمليات توغل عديدة ومتكررة يف         ٢٠٠٦يونيه  / حزيـران  ٢٥ومـنذ    -٢٢
وكان أخطر عمليات التوغل هذه ما تعرضت لـه بيت حانون وبيت . تل فيها مدنيون وُدمرت منازلقطاع غزة قُ

وخالل هذه الغارات اليت اسُتخدمت فيها . الهيا والشجاعية ودير البلح وخميم املغازي لالجئني ورفح وخان يونس
 وقد أصيبت هذه املنازل بأضرار      .الدبابـات واجلـرافات، مت االستيالء على منازل وحتويلها إىل قواعد عسكرية           

وهومجت وتضررت مدارس تديرها وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني          . فادحـة ومت تدمري املئات منها     
ومت اقتالع أشجار الزيتون واحلمضيات وتضررت األراضي الزراعية        ). األونروا(الفلسـطينيني يف الشرق األدىن      

وأُجربت أُسر  . ما تضررت الطرق وأنابيب املياه وأعمدة الكهرباء واهلاتف       ك. خـالل عمليات جتريف األراضي    
عديـدة عـلى الفرار من منازهلا، ويقدَّر عدد الفلسطينيني الذين تقوم وكالة األونروا حالياً بإيوائهم نتيجة هلذه                  

إسرائيل على  وعلى الرغم من احلظر الذي فرضته احملكمة العليا يف          .  شخص ٣ ٤٠٠األعمـال العسكرية بنحو     
استخدام املدنيني كدروع بشرية، فقد عمدت قوات الدفاع اإلسرائيلية إىل احتجاز املدنيني واستخدامهم كدروع 

وقد صاحبت عمليات التوغل العسكري هذه عمليات     . بشـرية خالل عمليات االعتقال وهدم املنازل باجلرافات       
 .املدنينيقصف مكثف مشلت املنازل، مما أسفر عن مقتل العديد من 

ومن األمثلة على هذه التوغالت اإلسرائيلية اهلجمات اليت تعرض هلا خميم املغازي لالجئني الفلسطينيني يف  -٢٣
ففي خميم املغازي . أغسطس/ وتلك اليت تعرضت هلا رفح يف بداية آب   ٢٠٠٦يوليه  / متوز ٢١ إىل   ١٩الفـترة من    

.  جبروح معظمهم من املدنيني الُعّزل     ١٢٥ وامرأة، وأصيب     فلسطينياً من بينهم أربعة أطفال     ١٩لالجـئني، قُتل    
وباإلضافة إىل ذلك، مت جتريف احملاصيل      . وُدمرت أربعة منازل تدمرياً كامالً وتعرضت منازل أخرى لتدمري جزئي         

، ويف عمليات التوغل اليت تعرضت هلا رفح      . الزراعية وُدمرت اهلياكل األساسية لشبكات الكهرباء واملياه والطرق       
 فلسطينياً جبروح وحروق نتيجة إلصابتهم بالشظايا؛ وقُتل ٣٩ مدنيني، وأصيب ١٠ فلسطينياً، من بينهم ١٦قُتل 
 . طفالً جبروح١٣ أطفال وأصيب ٤

وقـد اندلـع قتال عنيف بني املقاتلني الفلسطينيني وقوات الدفاع اإلسرائيلية اليت استخدمت الدبابات                -٢٤
ات العمودية اليت كانت ُتطلق القنابل املضيئة ونريان املدافع الرشاشة لتوفري الغطاء            واجلـرافات املدعومة بالطائر   

 .لعمليات القوات الربية

  عمليات القصف والغارات اجلوية الومهية-واو 

وقد أُطلقت عدة آالف من     . يونيه/ حزيران ٢٥واصـلت إسـرائيل دون هوادة قصف قطاع غزة منذ            -٢٥
 ٢٢٠وشنت القوات اجلوية اإلسرائيلية ما ال يقل عن         .  قذيفة يف اليوم   ٢٥٠ و ٢٠٠  القذائف، مبعدل يتراوح بني   

وقد .  أرض -أغسطس، وقامت الطائرات املقاتلة بإطالق صواريخ جو        / آب ٣عملـية قصف جوي اعتباراً من       
  بالتحليق على علو منخفض واختراق جدار الصوت فوق غزة يفF-16صاحب ذلك قيام طائرات حربية من طراز 

وقد تسببت هذه الغارات الومهية يف . غـارات ومهية هلا نفس التأثري الصويت الذي حتدثه عمليات القصف الفعلية         
وإذا كان لإلرهاب أي معىن، فإنه      . انتشار حالة من اهللع على نطاق واسع فيما بني السكان، وال سيما األطفال            

 تأثري الغارات اجلوية الومهية وعمليات القصف املدفعي        وقد كتبت طبيبة من غزة عن     . يعين بالتأكيد أفعاالً كهذه   
 :على ابنتها اليت تبلغ الثالثة عشرة من العمر، قائلة
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إن ابنيت تشعر بالقلق واهللع، واخلوف جيعلها ال خترج من املرتل، ولكنها تشعر باإلحباط ألهنا ال " 
رائيلية ليالً وهناراً، فإن الصوت الذي      فعندما ُتحلّق الطائرات احلربية اإلس    . تسـتطيع أن ترى أصدقاءها    

مث جند أنفسنا يف النهاية جامثني . وعادة ما هترع ابنيت إىل سريري وهي ترتعد من اخلوف   . حتدثـه مرعب  
ولكن . وتتسارع دقات قليب غري أنين أحاول أن أهدئ من روع ابنيت لكي تشعر باألمان         . عـلى األرض  

أ بالصراخ وتشعر ابنيت مبا أشعر به من خوف، وهي تعرف أن            عندما تعلو أصوات القنابل، أنتفض وأبد     
 عمليات  وأنا طبيبة وامرأة ناضجة بلغت منتصف العمر، ولكنين بسبب        . على كل منا أن يهدئ من روع اآلخر       

 ).٢٠٠٦يوليه / متوز١٠، Boston Globeالدكتورة مىن الفّرا، صحيفة " (القصف أصاب باهلسترييا

فالناشطون الفلسطينيون  .  مبنأى عن اللوم عندما يتعلق األمر بعمليات القصف        والفلسـطينيون ليسـوا    -٢٦
إطـالق صـواريخ القّسام احمللية الصنع على إسرائيل بطريقة عشوائية، مما يؤدي إىل إصابة املدنيني                 يواصـلون 

 الذين يعيشون   اإلسـرائيليني وإحلـاق أضرار باهلياكل األساسية املدنية ويثري اخلوف يف صفوف السكان املدنيني             
 .ويقدَّر أن عدد الصواريخ اليت ُتطلَق يومياً يتراوح بني مثانية وتسعة صواريخ. بالقرب من احلدود مع غزة

  االغتياالت املستهِدفة-زاي 

 .تلحق باملدنيني" أضرار جانبية"تواصلت عمليات االغتيال املستهِدفة مع ما يترتب عليها حتماً من  -٢٧

 سطة االتصاالت اهلاتفية اإلرهاب بوا-حاء 

. لقد جلأت القوات العسكرية اإلسرائيلية اآلن إىل استخدام أسلوب جديد من أساليب اإلرهاب النفسي              -٢٨
إذ يقوم عمالء االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية باالتصال هاتفياً بالفلسطينيني يف غزة وحتذيرهم من أن منازهلم 

وقد سّبب استخدام   . وهذا التهديد ُينفَّذ أحياناً وال ُينفذ يف أحيان أخرى        . سُتنسف خالل أقل من ساعة واحدة     
فقد أصبح الفلسطينيون الذين جيربون على إخالء . هذا األسلوب حتماً معاناة نفسية ورعباً يف صفوف الفلسطينيني

 وكالة األمم املتحدة    مـنازهلم هبـذه الطريقة مشردين داخلياً ومكرهني على العيش يف مباين املدارس اليت تديرها              
 ).األونروا(إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن 

  املستشفيات والصحة-طاء 

ومع ذلك،  . لقـد هدمت القوات اإلسرائيلية اجلدار اخلارجي ملستشفى الطوارئ اجلديد يف بيت حانون             -٢٩
ويستخدم املستشفى مولدات كهربائية    . طرييسـتمر هذا املستشفى يف العمل وإن كان عمله قد أعيق بشكل خ            

وقد كان لألزمة الراهنة تأثري شديد على       . لتشـغيل أجهـزة التصوير باألشعة السينية وغرف العمليات اجلراحية         
وكما لوحظ آنفاً، فقد أُغلقت حواجز التفتيش       . عمليات إحالة املرضى من قطاع غزة إىل اخلارج لتلقي العالج         

كما نشأت مشاكل خطرية بصفة خاصة فيما يتعلق باحلالة عند املعرب . حهم تصاريح للعبورأمام املرضى وُرفض من
يوليه، أشارت وزارة / متوز٢٧ويف . وهناك أيضاً نقص يف إمدادات األدوية األساسية. احلدودي من رفح إىل مصر

 .اسية دواء من األدوية األس٤٧٣ دواء من بني ٦٧الصحة الفلسطينية إىل نفاذ املخزون من 
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وقد زاد . مث إن الصـحة العامة معرضة للخطر من جراء نقص مياه الشرب املأمونة وتسرب مياه اجملارير             -٣٠
وُيخشى .  يف املائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة        ١٦٣عدد حاالت اإلصابة باإلسهال املبلغ عنها بنسبة        

 ).التهاب النخاع السنجايب(ل األطفال من عودة ظهور بعض األمراض املعدية مثل الكولريا وشل

وأصـيب الكـثري من الفلسطينيني حبروق تتركز يف اجلزء األسفل من اجلسم، مما أسفر عن ارتفاع عدد                   -٣١
 .وقد دعت وزارة الصحة الفلسطينية إىل إجراء حتقيق مستقل يف هذه الظاهرة. حاالت بتر األطراف

  الغذاء والفقر-ياء 

وترجع حالة . وهذا يعزى أساساً إىل احلصار املفروض عليها.  يف املائة٧٥ر الفقر يف غزة يبلغ معدل انتشا -٣٢
انعـدام األمـن الغذائي إىل أسباب منها عدم وجود قوة شرائية، إذ ال يتوفر سوى لعدد قليل من الناس اليوم ما         

ر األغذية ومت تقليص الدعم     وقد تضخمت أسعا  . يكفـي من املال لتلبية االحتياجات الغذائية األساسية ألسرهم        
وكما لوحظ آنفاً، مل تعد األمساك متوفرة يف السوق احمللية نتيجة للحصار            . الغذائـي نتيجة للعملية اجلارية حالياً     

وقد اضطرت مطاحن دقيق القمح واألفران ومصانع إنتاج األغذية إىل خفض إنتاجها بسبب النقص يف               . املفروض
ة على ذلك، فإن فقدان القدرة على احملافظة على املواد الغذائية القابلة للتلف يف جو وعالو. اإلمدادات الكهربائية

وقد أصبح هناك نقص شديد يف إمدادات السكر        . غـزة احلـار يسـفر عن خسائر كبرية يف إمدادات األغذية           
 .ومنتجات األلبان واحلليب نظراً ألن شحنات هذه اإلمدادات من إسرائيل حمدودة

ـ    -٣٣ َح أعاله، فإن إمدادات املياه قد تضررت بشدة نتيجة لتدمري حمطة توليد الكهرباء يف غزة               وكمـا أوض
وقد أُجربت وكالة   . وبالتايل أصبح هناك نقص يف إمدادات املياه الصاحلة للشرب        . وقصـف خطـوط األنابيب    

 .نقل املياهاألونروا واللجنة الدولية للصليب األمحر على توفري إمدادات املياه باستخدام صهاريج 

  تقييم قانوين لإلجراءات اإلسرائيلية-كاف 

وترى . جيـب تقيـيم األفعال اإلسرائيلية باالستناد إىل قواعد حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل              -٣٤
ل حمكمة العدل الدولية، يف فتواها اليت أشري إليها آنفاً، أن هذين النظامني، كليهما، ينطبقان على تصرفات إسرائي          

 .يف األرض الفلسطينية احملتلة

فلقـد انتهكـت إسرائيل عدداً من احلقوق املعلنة يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،                  -٣٥
املهينة ، واحلق يف عدم التعرض للتعذيب أو لغريه من ضروب املعاملة الالإنسانية أو )٦املادة (وخباصة احلق يف احلياة 

، وحق  )١٢ املادة(، واحلق يف حرية التنقل      )٩املادة  ( يف عدم التعرض لالعتقال واالحتجاز التعسفيني        ، واحلق )٧املادة  (
كما أهنا قد انتهكت احلقوق الواردة يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية            ). ٢٤املادة  (الطفل يف احلماية    

ى معيشي الئق لـه وألسرته، مبا يف ذلك متتعه مبا          واالجتماعية والثقافية، وال سيما حق كل فرد يف التمتع مبستو         
واحلق يف الصحة ) ١١املادة (يكفـي من الغذاء والكساء والسكن، واحلق يف التحرر من اجلوع، واحلق يف الغذاء    

 ).١٢املادة (
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كمـا أن إسرائيل قد انتهكت أبسط قواعد القانون اإلنساين الدويل، وهي انتهاكات تشكِّل جرائم حرب                 -٣٦
 من الربوتوكول اإلضايف امللحق باتفاقيات جنيف املؤرخة ٨٥ من اتفاقية جنيف الرابعة واملادة ١٤٧ستناداً إىل املادة ا

وهذه تشمل  ). الربوتوكول األول ( واملـتعلق حبمايـة ضحايا النـزاع املسلح الدويل          ١٩٤٩أغسـطس   / آب ١٢
 اليت ال متيِّز بني األهداف العسكرية واملدنيني أو األعيان          اهلجمات املباشرة ضد املدنيني واألعيان املدنية، واهلجمات      

؛ واالستخدام املفرط للقوة الناشئ عن شن هجمات        )من الربوتوكول األول  ) ١(٥٢و) ٤(٥١ و ٤٨املواد  (املدنـية   
وف ؛ وبث الرعب يف صف    )من الربوتوكول األول  ) ٥(٥١و) ٤(٥١املادة  (غري متناسبة على املدنيني واألعيان املدنية       

؛ وتدمري املمتلكات   )من الربوتوكول األول  ) ٢(٥١ من اتفاقية جنيف الرابعة، واملادة       ٣٣املادة  (السـكان املدنيني    
وقد انتهكت حكومة إسرائيل، قبل كل      ).  من اتفاقية جنيف الرابعة    ٥٣املادة  (الـذي ال تربره الضرورة العسكرية       

 من اتفاقية جنيف    ٣٣تالل، على النحو الوارد يف املادة       شيء، حظر فرض العقوبة اجلماعية على شعب خيضع لالح        
كما أن االستخدام العشوائي واملفرط للقوة ضد املدنيني واألعيان املدنية، وتدمري إمدادات الكهرباء واملياه،              . الرابعة

حة العامة  وقصـف املـباين العامة، وفرض القيود على حرية التنقل، وما ترتَّب على هذه األفعال من آثار على الص                  
واحلالة الغذائية واحلياة اُألسرية والسالمة النفسية للشعب الفلسطيين، هي أمور متثل شكالً خطرياً من أشكال العقوبة 

وال ميكـن التغاضي عن أَسر اجلندي اإلسرائيلي جلعاد شاليت واستمرار إطالق صواريخ القسام على               . اجلماعـية 
 .لعقوبة اهلائلة اليت ُتفَرض على شعب بأكمله كما فعلت إسرائيلغري أن ذلك ال ميكن أن يربر ا. إسرائيل

  الضفة الغربية-رابعاً 

إن العديـد مـن السياسات واملمارسات اإلسرائيلية يف الضفة الغربية تنال على حنو خطري من احلقوق                  -٣٧
ط التفتيش واحلواجز املقامة    فاجلدار الذي جيري بناؤه حالياً يف األرض الفلسطينية، ونقا        . اإلنسـانية للفلسطينيني  

عـلى الطرق، واملستوطنات، وتطبيق نظام تصاريح تعسفي، واملمارسة الواسعة النطاق املتمثلة يف هدم املنازل،               
واالغتـياالت املستهِدفة، وعمليات االعتقال والسجن، هي أمور تنتهك مجيعها طائفة واسعة من احلقوق املدنية               

 .تصادية واالجتماعية قد تأثرت من جّراء األزمة اإلنسانية النامجة عن االحتاللكما أن احلقوق االق. والسياسية

 اجلدار

. مـن الواضح أن اجلدار الذي تقوم إسرائيل حالياً ببنائه، ومعظمه يتوغل يف األرض الفلسطينية، ليس مشروعاً                 -٣٨
دار يتعارض مع القانون الدويل وأن إسرائيل  أن بناء اجل٢٠٠٤فقد أكدت حمكمة العدل الدولية يف فتواها الصادرة يف عام 

يوليه / متوز ٢٠ويف  . ملـَزمة بالتوقف عن بنائه وبأن تقوم على الفور بتفكيك تلك األجزاء من اجلدار اليت ُشيِّدت بالفعل                
 أعضاء عن   ١٠ أصوات وامتناع    ٦ صوتاً مقابل    ١٥٠ بأغلبية   ١٠/١٥ -، اعـتمدت اجلمعية العامة القرار د ط         ٢٠٠٤
ـ  وطالبـت اجلمعية العامة يف ذلك القرار إسرائيل بأن متتثل اللتزاماهتا القانونية احملددة يف فتوى حمكمة العدل                 . ويتالتص

مراعيب ضد   يف قضية    ٢٠٠٥سبتمرب  /وقد رفضت حمكمة العدل العليا اإلسرائيلية، يف حكمها الصادر يف أيلول          . الدولـية 
مة العدل الدولية معتربة أن هذه األخرية مل تراِع االعتبارات األمنية اليت ، فتوى حمك(HCJ 7957/04) رئيس وزراء إسرائيل

ولكن األساس الذي استند إليه ذلك احلكم قد قُوِّض اآلن بعد أن أقرت احلكومة اإلسرائيلية               . أفضـت إىل بـناء اجلدار     
وهذا اإلقرار بأن جزءاً . نية حصراًنفسها بأن بناء اجلدار يهدف إىل حتقيق غرض سياسي وأنه ال يقتصر على األغراض األم  

مـن اجلدار قد ُبَين حبيث تقع ضمنه املستوطنات اإلسرائيلية يف الضفة الغربية وتدخل حتت احلماية اإلسرائيلية املباشرة قد                   
عاوى وغريها من د  مراعيب  دفـع احملكمـة اإلسرائيلية العليا إىل تأنيب احلكومة ألهنا قامت بتضليلها أثناء النظر يف قضية                 
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ومل يعد من املمكن الطعن     ). ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ١٦ و ١٤،  هاآرتسانظر صحيفة   (الطعـن يف مشـروعية بناء اجلدار        
جديـاً يف أن الغرض من اجلدار هو االستحواذ على أراٍض حتيط باملستوطنات اإلسرائيلية يف الضفة الغربية وإدخال هذه                   

 يف املائة من املستوطنني يف الضفة الغربية يعيشون         ٧٦ صحة ذلك أن     ومما يشهد على  . املستوطنات نفسها ضمن إسرائيل   
أما السياسة احلالية اليت تنتهجها احلكومة اإلسرائيلية واملتمثلة يف القيام من جانب واحد             . يف مناطق حمصورة ضمن اجلدار    

على ضم إسرائيل لألراضي    بفـك االرتـباط بالضـفة الغربية أو تعديل حدود إسرائيل فليست سوى ستاٍر واٍه للتغطية                 
 . يف املائة من األرض الفلسطينية١٠الفلسطينية الواقعة بني اخلط األخضر واجلدار واليت تبلغ مساحتها حنو 

، قامت احلكومة اإلسرائيلية بتعديل مسار اجلدار الذي سيبلغ طوله، بعد           ٢٠٠٦أبريل  / نيسـان  ٣٠ويف   -٣٩
.  يف املائة من اجلدار    ٥٠وقد مت حىت اآلن بناء ما يزيد عن         . متراً كيلو ٦٣٠ كيلومترات بدالً من     ٧٠٣إجنـازه،   

 ٤٢ فلسطيين من الضفة الغربية يعيشون يف ٦٠ ٥٠٠وعندما ُينَجز بناء اجلدار كله، سيكون هناك ما يقدر بنحو      
عيشون  فلسطيين ي٥٠٠ ٠٠٠وهناك ما يزيد عن . قرية وبلدة حمصورين يف منطقة مغلقة بني اجلدار واخلط األخضر

ضـمن مـناطق تبعد كيلومتراً واحداً عن اجلدار يف جانبه الشرقي ولكنه يتعني عليهم عبور اجلدار للوصول إىل                   
 يف املائة من اجلدار يف األرض ٨٠وقد ُبين ما نسبته     . مزارعهم وأماكن عملهم وللمحافظة على روابطهم اُألسرية      

.  عمق الضفة الغربية لكي يضم كتلة مستوطنات آرييل         كيلومتراً يف  ٢٢الفلسـطينية نفسـها، وهو يتوغّل حنو        
 بوابة منها شريطة    ٣٨ بوابة يف اجلدار ولكن الفلسطينيني ال يستطيعون الوصول سوى إىل            ٧٣ويوجد حالياً حنو    

 .حصوهلم على التصاريح الالزمة

واإلجراءات . وهـناك جمموعـة كـبرية من العقبات اليت توَضع يف طريق احلصول على تصاريح العبور                -٤٠
وعلى الرغم من عدم توفُّر أرقام دقيقة، يبدو أن . البريوقراطية اخلاصة باحلصول على هذه التصاريح ُمهينة وُمعرِقلة

واألسباب .  يف املائة من جمموع الطلبات     ٤٠نسبة طلبات التصاريح املرفوضة ميكن أن ُيقدَّر تقديراً حماِفظاً بنحو           
وهذا . لبات تتراوح بني االعتبارات األمنية وعدم التمكُّن من إثبات ملكية األرض  اليت ُتعطى لتربير رفض هذه الط     

السـبب األخري ُيستخَدم اآلن على حنو أكثر تواتراً من ِقبل السلطات اإلسرائيلية، حيث إنه قد بات واضحاً أن                   
ماين الفوضوي كثرياً ما    الفلسـطينيني الذيـن ترجع ملكيتهم لألراضي إىل أيام العمل بنظام ملكية األراضي العث             

يعجزون عن إثبات ملكيتهم ألراضيهم إثباتاً كافياً إىل حد ُيرضي السلطات اإلسرائيلية العازمة على رفض منحهم 
كما أن الصعوبات واملذلَة اليت تنطوي عليها عملية تقدمي الطلبات للحصول على هذه التصاريح              . تلك التصاريح 

ومما يؤدي إىل تفاقم هذه احلالة أن عمليات فتح . رضون عن تقدمي الطلباتجتعـل العديـد مـن الفلسطينيني ُيع     
وإغالق البوابات املؤدية إىل املنطقة املغلقة تنظَّم بطريقة تعسفية إىل حد بعيد، وكثرياًَ ما ال ُتفَتح هذه البوابات يف 

الزراعية بالوصول إىل املنطقة    وعالوة على ذلك، كثرياً ما ال ُيسمح للجرارات واملركبات          . مواعـيدها احملـددة   
املغلقـة، مما يعين أن على املزارعني الفلسطينيني أن يصلوا إىل أراضيهم وأن ينقلوا حماصيلهم سرياً على األقدام أو     

 .على ظهور احلمري

وقـد أثّـرت العقبات املوضوعة يف طريق الوصول إىل املنطقة املغلقة تأثرياً خطرياً على الزراعة يف هذه                   -٤١
ففي الوقت الذي أخذ فيه العديد من الفلسطينيني يعودون إىل أراضيهم نتيجة لعدم دفع املرتبات ملوظفي                . ملنطقةا

اخلدمة املدنية وإغالق العديد من مؤسسات األعمال اخلاصة يف املدن، أخذ نظام التصاريح يؤثر تأثرياً خطرياً على    
 .العمالة وُسبل العيش الفلسطينية
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 واجلدار القدس -خامساً 

من الضروري، يف مستهل هذه املناقشة، أن ُنكرِّر بأن القدس الشرقية ليست جزءاً من إسرائيل، بل هي أرض                   -٤٢
وجيب عدم  . وقد أشارت حمكمة العدل الدولية يف فتواها إىل هذه احلقيقة الواضحة          . حمتلة ختضع التفاقية جنيف الرابعة    

 .ة الرامية إىل ضم القدس الشرقية بأن جتعل هذه احلقيقة ملتِبسةالسماح للمحاولة اإلسرائيلية غري املشروع

هو )  كيلومترات منها فقط على اخلط األخضر    ٥تقع  ( كيلومتراً   ٧٥واجلـدار املقام حول القدس بطول        -٤٣
األداة الـيت جيـري استخدامها إلحداث تغيريات رئيسية يف هذه املدينة من خالل السعي إىل ضمان غلبة الطابع                   

وجيري . هودي عليها، األمر الذي سوف يقوِّض املطالبات الفلسطينية بالقدس كعاصمة لدولة فلسطينية مستقلةالي
تنفيذ ذلك عن طريق بناء اجلدار ليمتد عرب األحياء الفلسطينية يف القدس الشرقية وتصنيف تلك األحياء اليت تقع                  

وتترتب على ذلك آثار خطرية على      . الضفة الغربية عـلى اجلانب الشرقي من اجلدار باعتبارها أحياء تنتمي إىل           
 . فلسطيين يعيشون يف القدس٢٣٠ ٠٠٠حقوق اإلنسان لنحو 

ويالَحـظ، أوالً، أنـه بينما سُيسمح للفلسطينيني الذي يعيشون يف اجلانب الغريب من اجلدار بأن حيتفظوا                  -٤٤
ض الفوائد، وخباصة فيما يتعلق بالضمان      بـبطاقات هويتهم كمقيمني يف القدس، مما يعطيهم حق احلصول على بع           

االجتماعي، فإن هؤالء سوف جيدون صعوبات متزايدة يف السفر إىل مدن الضفة الغربية مثل رام اهللا وبيت حلم حيث 
وعالوة على ذلك، إذا اختار هؤالء الفلسطينيون أن يقيموا يف الضفة الغربية لكي يكونوا              . يعمـل الكثريون منهم   

 عملهم، فإهنم يواِجهون خطر خسارة بطاقات هويتهم كمقيمني يف القدس كما يواجهون خطر              أقـرب إىل أماكن   
" مركز احلياة "فقـدان حقهـم يف العيش يف القدس، ذلك ألنه جيب على الفلسطينيني، مبوجب ما ُيسمى بسياسة                  

 . على حقوقهم يف اإلقامة يف القدساإلسرائيلية، أن ُيثِبتوا أهنم يعيشون حالياً يف مدنية القدس الشرقية لكي حياِفظوا 

ثانياً، إن أولئك الفلسطينيني الذين أُعيد تصنيفهم كمقيمني يف الضفة الغربية نتيجة لبناء اجلدار والذين يبلغ            -٤٥
 نسمة، سيفقدون بطاقات هويتهم كمقيمني يف القدس وما يالِزم ٢٣٠ ٠٠٠عددهـم حنو ربع سكان املدينة البالغ   

ا أن هؤالء سوف يكونون حباجة إىل احلصول على تصاريح للدخول إىل القدس ولن ُيسمح هلم                كم. ذلك من مزايا  
 معرباً للجدار، األمر الذي سيزيد كثرياً من الوقت الذي يقضونه للوصول ١٢ معابر من بني ٤بدخول املدينة إال عرب 

 .ن الدينية وأماكن العملإىل وجهاهتم ويعوِّق وصوهلم إىل املدارس واجلامعات واملستشفيات واألماك

مث إن بناء اجلدار من أجل هتويد القدس يشكل ممارسة يف اهلندسة االجتماعية مثرية للسخرية، فهي تفرض  -٤٦
 .مشاّق جديدة على مجيع جوانب احلياة الفلسطينية

  املستوطنات-سادساً 

 من  ٤٩ من املادة    ٦ أحكام الفقرة    وهي تنتهك . إن املستوطنات اإلسرائيلية يف الضفة الغربية غري شرعية        -٤٧
اتفاقية جنيف الرابعة، وقد أكدت حمكمة العدل الدولية يف فتواها الصادرة بشأن بناء اجلدار عدم مشروعية هذه                 

كمـا أن احملكمـة العليا اإلسرائيلية قد دأبت باستمرار على رفض إصدار حكم بشأن مشروعية    . املسـتوطنات 
 .حىت احملكمة العليا اإلسرائيلية نفسها ال تريد إضفاء الشرعية على هذه املستوطناتاملستوطنات، مما يدل على أنه 
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وبالرغم من عدم مشروعية املستوطنات وإدانتها اجلماعية من ِقَبل اجملتمع الدويل، فإن احلكومة اإلسرائيلية  -٤٨
 ومبوافقة تامة من احلكومة     وتوسُّع املستوطنات حيدث بصورة علنية أحياناً     . ال تـزال تسـمح بنمو املستوطنات      

 على سبيل املثال، وافقت احلكومة اإلسرائيلية على توسيع مستوطنات جيفات زعيف ٢٠٠٦ففي عام . اإلسرائيلية
ويف أحيان كثرية، حيدث    ). ٢٠٠٦مايو  / أيار ٢١،  هاآرتسانظر صحيفة   (وكفار سافا ومسكيوت وبيتار إليت      

الذي أسفر عن منو املستوطنات اإلسرائيلية مبعدل بلغ يف متوسطه " طبيعيالنمو ال"التوسع بصورة خفّية حتت ستار 
ويف بعض األحيان، يتم توسيع     .  يف املائة  ١,٧ يف املائـة مقارنـة مبتوسط معدل منو املدن اإلسرائيلية البالغ             ٥,٥

. ولة إلنفاذ القانون  املستوطنات بصورة غري مشروعة من منظور القانون اإلسرائيلي نفسه، ولكنه ال ُتبذَل أية حما             
 .وكثرياً ما يتم إنشاء مستوطنات عشوائية وال يتم تنفيذ ما يوجَّه من هتديدات بإزالتها

 شخص، بينما بلغ عدد ٢٤٥ ٠٠٠ونتيجة هلذا التوسع، وصل عدد املستوِطنني يف الضفة الغربية إىل حنو            -٤٩
ح أعاله، فإن اجلدار ُيبىن حالياً يف كل من        وكما أوضِ .  شخص ٢٠٠ ٠٠٠املسـتوِطنني يف القدس الشرقية قرابة       

وعالوة على ذلك، فإن    . الضفة الغربية والقدس الشرقية من أجل ضمان إدخال معظم املستوطنات ضمن اجلدار           
 سوف تقسِّم فعلياً األرض الفلسطينية - غوش إتسيون ومعاليه آدوميم وآرييل -الكُتل االستيطانية الكربى الثالث 

 .مما يقوِّض وحدة أراضي فلسطنيإىل كانتونات، 

ويتضح من التصرحيات الصادرة عن حكومة إسرائيل أن الكُتل االستيطانية الكربى سوف تظل جزءاً من               -٥٠
إجنازات احلركة االستيطانية يف    "، أبلغ رئيس الوزراء أوملرت الكنيست بأن        ٢٠٠٦مايو  / أيار ٣ففي  . إسـرائيل 

بد جزءاً ال يتجزأ من دولة إسرائيل ذات السيادة، إىل جانب القدس،            الـتجمعات الرئيسـية سوف تظل إىل األ       
 ).٢٠٠٦مايو / أيار٤، هاآرتسانظر صحيفة " (عاصمتنا املوّحدة

أو " فك االرتباط من جانب واحد    "ومـن الواضح أن السياسة املقترحة للحكومة اإلسرائيلية املتمثلة يف            -٥١
وال ينبغي  . أجزاء كبرية من األرض الفلسطينية بصورة غري مشروعة       تتوخى ضم   " املواءمة"أو  " حتقـيق التقارب  "

 .السماح للتعابري الرقيقة اليت تستخدم لوصف هذه السياسة بأن جتعل هذه احلقيقة الواضحة ملتبسة

، نشر فريق الرصد الفلسطيين     ٢٠٠٦يونيه  /ففي حزيران . وال يزال عنف املستوِطنني ميثِّل مشكلة خطرية       -٥٢
 :ايل لعنف املستوِطنني الذي يبيِّن هذه املشكلة بوضوحالوصف الت

لقد حاول املستوطنون اإلسرائيليون خطف طالبة جامعية يف سلفيت، وضرب املدنيني يف مدينة             " 
اخللـيل وغريهـم مـن املدنيني بالقرب من مستوطنة ماعون، وأغلقوا طريقاً يف منطقة قلقيلية، وقذفوا                 

كما قاموا بإحراق سيارتني مدنيتني وشاحنة يف بلدة .  حي تل الرُّميدةاحلجـارة على منازل للمدنيني يف    
هـّوارة، وأضرموا النار يف حماصيل القمح وأشجار الزيتون يف قرية سامل بالقرب من نابلس وقرية اجلبع                 

 ".بالقرب من بيت حلم وجعلوا من األرض الزراعية يف حمافظة اخلليل مرعى ألغنامهم

 "اجلدار الصغري"يل و جنويب اخلل-سابعاً 

وبدالً من ذلك، فإن اجلدار املخطط لبنائه سيّتِبع إىل         . مت التخلي عن خطط بناء اجلدار يف جنويب اخلليل         -٥٣
على امتداد اجلانب   " جدار صغري "ويف مكان هذا اجلدار، تقوم إسرائيل ببناء        . حـد كـبري مسار اخلط األخضر      
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وسيبلغ ارتفاع هذا اجلدار حنو متر واحد       . نقُّل املستوِطنني يف املنطقة   الشـمايل من الطرق االلتفافية املخصصة لت      
والغرض من بنائه هو منع املركبات الفلسطينية من العبور على الطريق الرئيسي ومتكني املستوِطنني اإلسرائيليني من 

تنقل بأمان بني املستوطنات وسوف تتيح هذه القيود للمستوِطنني اليهود ال. استخدام الطرق االلتفافية دون أية قيود
 جتمعاً سكانياً فلسطينياً وما يزيد عن       ٢٢وسوف يصبح   . وإسـرائيل دون احلاجة إىل عبور األراضي الفلسطينية       

 فلسطيين حمصورين بني هذا احلاجز أو اجلدار الصغري واجلدار الكبري الذي جيري بناؤه حالياً على امتداد                 ١ ٩٠٠
اجلدار الصغري إىل إعاقة وصول الرعاة الفلسطينيني ومواشيهم اليت يبلغ عددها           وسوف يؤدي بناء    . اخلط األخضر 

وسوف يزيد اجلدار الصغري من حدةّ املشاق اليت تعانيها         .  رأس إىل مـناطق الرعي على اجلانب اآلخر        ٢٤ ٠٠٠
إذ . رس وإمدادات املياهأصالً التجمعات السكانية الفلسطينية جنويب اخلليل اليت تواِجه نقصاً يف املستوصفات واملدا

يتوجب نقل املياه إىل هذه املنطقة بالشاحنات عند بداية فصل الصيف وبدء نضوب شبكات املياه اليت ُتغذّى مبياه      
وقـد رفضت احلكومة اإلسرائيلية ربط التجمعات السكانية الفلسطينية بشبكة مياهها اليت توفِّر املياه            . األمطـار 

 .يد من تفاقم هذه احلالة أن احلكومة اإلسرائيلية ترفض منح التصاريح لبناء املنازلومما يز. للمستوِطنني وحدهم

وتتجـلى حمـنة الـتجمعات السكانية الفلسطينية جنويب اخلليل يف جتربة قرية تواين اليت زرهتا يف عدة                   -٥٤
ى أهلها بناء منازل    فهذه القرية حمرومة من الكهرباء واملياه ووحدات اخلدمات الصحية، وُيحظَر عل          . مناسـبات 

وتقوم . ويضاف إىل ذلك أن سكان هذه القرية يعانون من عنف املستوِطنني من مستوطنة ماعون اجملاورة. جديدة
كما أن املستوِطنني   . قـوات الدفـاع اإلسرائيلية مبرافقة األطفال إىل مدارسهم من أجل محايتهم من املستوِطنني             

 .مسؤولون عن تسميم األرض

  األردن غور-ثامناً 

لقـد ختلـت إسرائيل عن خططها السابقة الرامية إىل بناء اجلدار ليمتد وسط األرض الفلسطينية احملتلة                  -٥٥
. ومصـادرة أراضـي غور األردن رمسياً على غرار ما فعلته على امتداد احلدود الغربية لألرض الفلسطينية احملتلة                 

 يف املائة من الضفة الغربية بنفس       ٢٥احتها ما نسبته    ولكـنها أحكمت سيطرهتا على هذه املنطقة اليت تشكل مس         
الطريقة اليت أحكمت هبا سيطرهتا على املنطقة املغلقة الواقعة بني اجلدار واخلط األخضر على امتداد احلدود الغربية 

احلكومة وتتجلى نية إسرائيل املتمثلة يف البقاء بصورة دائمة يف غور األردن يف التصرحيات الصادرة عن . لفلسطني
كمـا أهنـا تتجلى، أوالً، يف القيود املفروضة على الفلسطينيني، وثانياً يف السيطرة اإلسرائيلية والزيادة يف عدد                  

 .املستوطنات املقامة يف غور األردن

وجيب على الفلسطينيني الذين يعيشون يف غور األردن أن يكونوا حائزين على بطاقات هوية حتمل عنوان  -٥٦
وال ُيسَمح إال هلؤالء األشخاص بالتنقل يف منطقة غور األردن دون احلصول على تصاريح              .  األردن إقامة يف غور  

أما الفلسطينيون اآلخرون، مبن فيهم مالّك األراضي من غري املقيمني والعمال، فيجب عليهم احلصول              . إسرائيلية
حلة لتمكني احلائزين عليها من قضاء      على تصاريح للدخول إىل غور األردن، وهذه التصاريح ال تكون عملياً صا           

ليلـتهم يف املنطقة، مما جيعل من الضروري السفر من وإىل املنطقة يومياً، مع حدوث تأخريات عند نقاط التفتيش        
فالقيود املفروضة على حرية . وقد أدى هذا إىل عزل غور األردن. اليت تربط غور األردن ببقية أحناء الضفة الغربية

 الصعب على املزارعني يف غور األردن الوصول إىل األسواق يف الضفة الغربية، إذ كثرياً ما يتم                 التـنقل جتعل من   



A/HRC/2/5 
Page 18 

 

وقد أخفقت احملاوالت الرامية إىل بيع هذا احملصول على         . احتجاز حمصوهلم عند نقاط التفتيش مما يفضي إىل تلفه        
 . احملاصيل الزراعيةجانيب الطرق نتيجة لقيام قوات الدفاع اإلسرائيلية بتدمري أكشاك بيع

وختضـع معظـم األراضـي الواقعة يف غور األردن لسيطرة املستوطنات اليهودية أو ُتستخدم كمناطق                 -٥٧
 يف املائة من مساحة ٤ فلسطيين يف هذه املنطقة ال يستطيعون الوصول إال إىل ما نسبته ٤٧ ٠٠٠وهناك . عسكرية

 مستوطن يعيشون يف غور األردن، وأعدادهم       ٨ ٣٠٠ حنو   وهناك. غـور األردن لألغراض الزراعية أو السكنية      
ويف حني أن الفلسطينيني يفتقرون إىل      . تـتزايد نتـيجة لعملية إعادة توطني مستوطنني ممن مت إجالؤهم من غزة            

إمدادات الكهرباء واملياه يف معظم القرى، فإن املستوطنني حيصلون على إمدادات من الكهرباء واملياه من شبكات  
 ٨ ٣٠٠(وباإلضافة إىل ذلك، فإن هؤالء املستوطنني الذين يعيشون يف غور األردن            . باء واملياه اإلسرائيلية  الكهر

 ). نسمة٤٧ ٠٠٠(يستهلكون من املياه سنوياً أكثر مما يستهلكه الفلسطينيون الذين يعيشون يف املنطقة ) مستوطن

  عمليات هدم املنازل-تاسعاً 

فقد .  عادية من مسات االحتالل، وقد أصبحت اجلرافة متثل رمزاً كريهاً لـه           إن هدم املنازل يشكل مسة     -٥٨
عندما يكون أحد املقيمني يف املرتل قد ارتكب جرمية ضد (دأبـت سـلطة االحـتالل على هدم املنازل كعقوبة      

ة، ُهدمت ويف اآلونة األخري. ، أو لدواعي الضرورة العسكرية، أو بسبب عدم احلصول على تصريح للبناء)إسرائيل
ومما . مـنازل ألسباب أخرى منها، أوالً، التمهيد لبناء اجلدار، وثانياً لتنفيذ عمليات اعتقال ألشخاص مطلوبني              

ُيذكـر أن احملكمة العليا اإلسرائيلية قد منعت يف السنة املاضية استخدام املدنيني الفلسطينيني كدروع بشرية يف                 
به اآلن بأن . عمليات االعتقال أحد األشخاص املطلوبني موجوداً يف مرتل ما وأنه يرفض االستسالم، ُيهدم فإذا اشُت

وقد شهدت أنا بنفسي كيف يتم تدمري املنازل هبذه الطريقة يف خميم بالطة لالجئني              . املـرتل باستخدام اجلرافات   
 .بالقرب من نابلس

 ترخيص حمتجة بأهنا، إذ تفعل      وقد قامت إسرائيل، على مدى سنوات عديدة، بتدمري املنازل املبنية دون           -٥٩
ولكن هذه . ذلك، إمنا تطبِّق قوانني البلدية يف جمال اإلسكان بنفس الطريقة اليت تطبقها هبا البلدان املتقدمة األخرى

احلجة ال تأخذ يف االعتبار عاملني اثنني أوهلما أنه ُيحظر على أية سلطة احتالل أن تقوم بتدمري منازل األشخاص                   
من نظام الهاي املتعلق بقوانني وأعراف احلرب       ) ز(٢٣انظر املادة   (حبماية القانون اإلنساين الدويل     الذين حيظون   

وهذا ينطبق على املنازل    ).  من اتفاقية جنيف الرابعة    ٥٣، واملادة   ١٩٠٧الربية، املرفق باتفاقية الهاي الرابعة لعام       
أما العامل الثاين فهو أن منح التصاريح ُيرفَض بطريقة         . الفلسطينية يف الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية       

تعسـفية وعـلى حنو متواتر جداً حبيث يكاد يكون من املستحيل على الفلسطينيني احلصول على تصاريح لبناء                  
أما نظام التصاريح اخلاص بالفلسطينيني يف القدس الشرقية فُيطبق بطريقة خمتلفة متاماً عن الطريقة اليت               . املـنازل 

التمييز يف قلب املدينة    وقد سلّط مائري مارجاليت مؤخراً، يف مؤلفه املعنون         . طـّبق هبـا فيما خيص اإلسرائيليني      ُي
، الضوء على الطريقة التمييزية اليت ُيطّبق )٢٠٠٦) (Discrimination in the Heart of the Holy City (املقدسة

 .هبا نظام التصاريح يف القدس الشرقية
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 ط التفتيش نقا-عاشراً 

أغسطس / يف آب  ٣٧٦لقد زاد عدد نقاط التفتيش، مبا فيها حواجز الطرق والسواتر الترابية واخلنادق، من               -٦٠
الشمال : ونقاط التفتيش هذه تقسم الضفة الغربية إىل أربع مناطق        . ٢٠٠٦ يف عام    ٥٠٠ إىل مـا يزيد عن       ٢٠٠٥

وتوجد ضمن هذه املناطق . ، والقدس الشرقية)اخلليل(، واجلنوب )رام اهللا (، والوسط   )نـابلس وجـنني وطولكرم    (
وُتعَزل املدن عن بعضها البعض ألنه يلزم       . إضافية أنشئت نتيجة لشبكة من نقاط التفتيش وحواجز الطرق        " جيوب"

كما أن  . واحلصول على هذه التصاريح صعب يف هذه احلالة أيضاً        . احلصول على تصاريح للتنقل بني منطقة وأخرى      
ملتصـلة مبنح هذه التصاريح تتغري باستمرار، وخباصة فيما يتعلق بأعمار األشخاص الذين ُيرفَض منحهم               القواعـد ا  
وعـالوة على ذلك، فإن اإلجراءات البريوقراطية املتعلقة باحلصول على هذه التصاريح هي إجراءات              . التصـاريح 

د احلكومة، إذ أصبح يتوجب اآلن على       وقد تفاقمت هذه احلالة منذ أن تولت حركة محاس مقالي         . تعسفية ومعرقلة 
األشخاص الذين يطلبون احلصول على تصاريح أن يقدموا طلباهتم مباشرة إىل اإلدارة املدنية اإلسرائيلية ألن احلكومة 

كما أن تطبيق نظام التصاريح هذا يفسر التراجع        . اإلسـرائيلية تـرفض الـتعاون مع أي سلطة حكومية فلسطينية          
 .لفلسطينية احملتلة نظراً لتعذر تنقل اليد العاملة والسلع حبريةاالقتصادي لألرض ا

، قمت بزيارة مدينة نابلس اليت أصبحت اآلن حماطة بالكامل بنقاط تفتيش            ٢٠٠٦يونيه  /ويف حزيـران   -٦١
والواقع أن مدينة نابلس قد     . حبيـث بات يتعذر على معظم املقيمني يف هذه املدينة الدخول إليها واخلروج منها             

 .صبحت مدينة سجينةأ

ويصعب قبول هذا التربير فيما يتصل      . وتـّربر إسـرائيل إقامة نقاط التفتيش هذه مبربرات االعتبارات األمنية           -٦٢
بالعديد من نقاط التفتيش، خاصة وأن اجلدار يشكل حاجزاً أمنياً فعاالً يفصل بني إسرائيل واألرض الفلسطينية احملتلة،                 

تفتيش على امتداد شريط األراضي الذي أنشئت فيه كتلة مستوطنات آرييل، األمر الذي         وهـناك خط ممتد من نقاط ال      
ولذلك يبدو أن نقاط التفتيش املقامة يف مناطق أخرى،         . من شأنه أن يضمن على حنو كاٍف توفري احلماية لإلسرائيليني         

الرئيسي للعديد من نقاط التفتيش هو      وهذا يعين أن الغرض     . مثل تلك اليت حتيط مبدينة نابلس، ال ختدم أي غرض أمين          
 .يف الواقع جعل الفلسطينيني يتذكرون باستمرار أهنم خيضعون للسيطرة اإلسرائيلية على حياهتم وبالتايل إذالهلم

  تشتيت األسر-حادي عشر 

ينية ويف األرض الفلسط  . إن احلق يف احلياة األسرية هو حق معترف به مبوجب مجيع اتفاقيات حقوق اإلنسان              -٦٣
احملتلة، تقوض إسرائيل هذا احلق بعدد من الطرق أوهلا أن اجلدار الذي ميتد بني أحياء القدس يفصل الفلسطينيني الذين                   

وعندما . حيملون بطاقات هوية كمقيمني يف القدس عن أولئك الذين حيملون بطاقات هوية كمقيمني يف الضفة الغربية               
ة مستقلة، فال يكون أمامهما يف كثري من األحيان سوى خيار واحد هو             تكون لدى كل من الزوج والزوجة بطاقة هوي       

وتبلغ نسبة األسر   . االنفصـال حبيث يتمكن احلائز منهما على بطاقة اهلوية املقدسية أن حيتفظ مبا حيصل عليه من مزايا                
ثانياً، .  يف املائة  ١٢ األم    يف املائة، بينما تبلغ نسبة األسر املنفصلة عن        ١٨الفلسـطينية يف القـدس املنفصلة عن األب         

شرعت السلطات اإلسرائيلية مؤخراً يف انتهاج سياسة تقوم على حرمان الفلسطينيني احلائزين على جوازات سفر أجنبية 
ففي السنوات السابقة، كان ُيسمح للفلسطينيني احلائزين على جوازات سفر أجنبية بالعيش يف الضفة              . مـن الدخول  

 فلسطيين يعيشون يف الضفة     ٥٠ ٠٠٠وهذا يؤثر على حنو     . وا تأشرياهتم مرة كل ثالثة أشهر     الغربـية شريطة أن جيدد    
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). ٢٠٠٦يوليه  / متوز ١٠انظر صحيفة هاآرتس،    (الغربـية، وهؤالء يواجهون اآلن حرماناً من احلصول على تأشريات           
ون عربيات إسرائيليات، والفلسطينيات ثالـثاً، هناك قانون إسرائيلي بشأن املواطَنة حيظر على الفلسطينيني الذين يتزوج  

وقد كان هذا القانون، مؤخراً، موضوعاً حلكم       . اللـوايت يتزوجن عرباً إسرائيليني، من العيش مع أزواجهم يف إسرائيل          
مـثري لـلجدل صدر عن حمكمة العدل العليا اإلسرائيلية اليت اعتربت أن هذا القانون الذي ال ينطبق على اإلسرائيليني                    

الذيـن يتزوجون أجنبيات أو اإلسرائيليات اليهوديات اللوايت يتزوجن أجانب، هو قانون متوافق مع الدستور             الـيهود   
وقـد علّلت احملكمة حكمها معتربة أن من حق الدولة أن متنع الفلسطينيني من العيش مع زوجاهتم            . ألسـباب أمنـية   

، يف إسرائيل ألن ذلك قد يسمح للفلسطينيني الذين         اإلسرائيليات، والفلسطينيات من العيش مع أزواجهن اإلسرائيليني      
 .يهددون أمن إسرائيل بأن يدخلوا هذا البلد

  إقامة العدل-ثاين عشر 

مـن الواضح أن إسرائيل ال حتبذ انتهاج سياسة كسب القلوب والعقول يف إطار عملية إقامة العدل؛ بل            -٦٤
ويبدو أن هذه   . ليات االعتقاالت ومعاملة املعتقلني والسجناء    إهنا، بدالً من ذلك، ُتلّوح بالقبضة احلديدية يف عم        

 .احلالة قد تردت منذ أن انُتخبت حركة محاس وكُلِّفت بتشكيل احلكومة

وكـثرياً ما تقترن عمليات االعتقال، كما أُوضَح آنفاً، بتدمري وإتالف املمتلكات، وعمليات الضرب،               -٦٥
يش أجسام الناس بصورة ُمذلّة، والقيام بغارات يف ساعات الصباح          وإطـالق الكالب على منازل املدنيني، وتفت      

كما . وال تزال عمليات استجواب املعتقلني ُتنفّذ بأساليب جتمع بني ممارسة الضغط النفسي والعنف البدين. األوىل
 سجني فلسطيين يف السجون ١٠ ٠٠٠ويوجد اآلن ما يزيد عن . أن عـدد السـجناء هـو يف ارتفـاع مستمر     

ـ  وُيعتَبر وضع السجناء األطفال مثرياً للقلق بصفة خاصة ألهنم كثرياً ما           . رائيلية، مـن بينهم نساء وأطفال     اإلس
 .ُيسجنون يف زنزانات مع السجناء الكبار، وُيحَرمون من التعليم ومن إمكانية االتصال بأسرهم

  األزمة اإلنسانية ومتويل السلطة الفلسطينية-ثالث عشر 

وينبغي أال . ألة األزمة اإلنسانية يف غزة بصورة مستقلة يف الفرع املتعلق بغزة الوارد أعالهجيري تناول مس -٦٦
ُيسمح للحالة اإلنسانية املزرية يف هذا اجلزء من األرض الفلسطينية احملتلة بأن تنتقص من االهتمام الذي جيب أن                  

 فمن بني كل عشرة فلسطينيني هناك أربعة        .يـوىل لألزمـة اإلنسانية اخلطرية يف األرض الفلسطينية احملتلة ككل          
ولكن منظمة . ويصعب حتديد معدل البطالة.  دوالر يف اليوم٢,١٠يعيشون دون خط الفقر الرمسي البالغ أقل من 

إال أن هذا .  يف املائة من قوة العمل الفلسطينية      ٤٠العمـل الدولية قّدرت معدل العاطلني عن العمل مبا يزيد عن            
 يف املائة من إمجايل العمالة يف ٢٣ االعتبار حقيقة أن العاملني يف القطاع العام يشكلون ما نسبته الرقم ال يأخذ يف

 .األرض الفلسطينية احملتلة، وهؤالء يعملون ولكنهم ال حيصلون على أجور

ة محاس واألزمة اإلنسانية هي، إىل حد بعيد، نتيجة لوقف متويل السلطة الفلسطينية منذ أن مت انتخاب حرك -٦٧
فاحلكومة اإلسرائيلية حتجب عن السلطة الفلسطينية إيرادات ضريبة القيمة املضافة والرسوم           . لتـتوىل مقاليد السلطة   

 مليون دوالر يف الشهر، وهي ضرائب ورسوم ُتفَرض على السلع املستوردة إىل             ٦٠ و ٥٠اجلمركية اليت تتراوح بني     
 يف املائة   ٣٦وهي تشكل ما نسبته     . صيلها نيابة عن السلطة الفلسطينية    األرض الفلسطينية احملتلة وتقوم إسرائيل بتح     
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ومن .  يف املائة من األموال املتاحة للسلطة الفلسطينية فعلياً        ٥٠من امليزانية الشهرية للسلطة الفلسطينية أو ما نسبته         
 الفلسطينية مبوجب بروتوكول    الناحية القانونية، ال حيق إلسرائيل أن ترفض حتويل هذه األموال اليت هي حق للسلطة             

وكما ). بروتوكول باريس( بشأن العالقات االقتصادية بني حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية ١٩٩٤عام 
وقد اقترن هذا النقص يف األموال املتاحة للسلطة . ميكن توقعه، فإن إسرائيل تربر عملها هذا متذّرعة بالدواعي األمنية

وقد كان لذلك تأثري خطري على عمل       . ض هائل يف التمويل من ِقبل البلدان والوكاالت املاحنة        الفلسـطينية باخنفـا   
وكانت للقرار  . املنظمات غري احلكومية اليت اضطرت لتعليق أو إلغاء مشاريعها ذات الصلة بعمل السلطة الفلسطينية             

اصة بالنسبة لعمل املنظمات غري     الـذي اختذتـه حكومة كندا بتعليق ما تقدمه من معونة عواقب وخيمة بصفة خ              
ونتيجة لكون حركة محاس مصنفة كمنظمة إرهابية من قبل كل من الواليات املتحدة واالحتاد األورويب،               . احلكومية

وكان لذلك تأثري شديد على املصارف      . فقد قررت وزارة اخلزانة األمريكية حظر التعامالت مع السلطة الفلسطينية         
تحويل األموال إىل السلطة الفلسطينية ووكاالهتا ومشاريعها وإىل املنظمات غري احلكومية           الـيت باتت غري مستعدة ل     

ويتواصل متويل بعض املشاريع ذات الصلة بعمل السلطة       . املشـاركة يف تنفـيذ مشـاريع مـع السلطة الفلسطينية          
قتة أقرهتا اجملموعة الرباعية إلغاثة     ، وقد أنشأ االحتاد األورويب آلية دولية مؤ       )مثل مشاريع البنك الدويل   (الفلسطينية  

الفلسطينيني العاملني يف قطاع الصحة وتوفري اإلمدادات األساسية دون انقطاع، مبا يف ذلك إمدادات الوقود، وتوفري               
سوف تتطلب شبكة األمان هذه ألشد الشرائح       (املخصصات األساسية لتلبية احتياجات أشد قطاعات السكان فقراً         

مايو بأن يتم   /إال أن اجملموعة الرباعية رفضت اقتراحاً قّدمه البنك الدويل يف أيار          ). كل أساسية خاصة  فقراً إنشاء هيا  
 .وضع خمطط متويل مؤقت يتيح دفع املرتبات ملوظفي اخلدمة املدنية

ين وعلى الرغم من احملاوالت احملدودة لتوفري هذا النوع من التمويل، فإن من الواضح أن االقتصاد الفلسطي -٦٨
 قد تأثّر بشدة نتيجة حلجب األموال       ١٩٩٤الذي أصبح شديد االعتماد على التمويل املقدم من املاحنني منذ عام            

وقد كان هلذا اخلنق االقتصادي تأثري شديد الوطأة        . مـن ِقبل إسرائيل واجملتمع الدويل منذ انتخاب حركة محاس         
فهناك قرابة مليون شخص من جمموع سكان فلسطني        . عـلى احلقوق االجتماعية واالقتصادية للشعب الفلسطيين      

 موظف من موظفي    ١٥٢ ٠٠٠ ماليني نسمة قد تضّرروا مباشرة من جراء عدم دفع املرتبات لنحو             ٣,٥الـبالغ   
ويضاف إىل ذلك أنه بالنظر إىل      . ، ولكن السكان كلهم قد تضّرروا بصورة غري مباشرة        )وأُسرهم(اخلدمة املدنية   

 يف املائة من خدمات الرعاية      ٦٠ يف املائة من املدارس و     ٧٠ة تتوىل املسؤولية عّما يزيد عن       أن السلطة الفلسطيني  
 . الصحية يف األرض الفلسطينية احملتلة، فقد حلق ضرر كبري بقطاعي التعليم والرعاية الصحية

التشديد على أن   إال أنه من املهم     . ويـرد حبـث أوىف حلالة الرعاية الصحية يف إطار الفرع املتعلق بغزة             -٦٩
التخفيضـات يف التمويل قد أثّرت تأثرياً خطرياً على خدمات الرعاية الصحية يف خمتلف أحناء األرض الفلسطينية                 

وقد أفضى عدم دفع املرتبات للعاملني يف جمال الرعاية الصحية إىل تغيُّبهم عن العمل ألن العاملني عاجزون . احملتلة
كما أن هناك نقصاً يف إمدادات األدوية       . كن إقامتهم وأماكن عملهم   عـن حتمـل كلفـة املواصـالت بني أما         

واملستشفيات غري قادرة على توفري خدمات كافية ملرضى السرطان واملرضى الذين حيتاجون إىل غسيل . واللقاحات
ر، وقد أصبح حتويل املرضى إىل مستشفيات يف أحناء أخرى من الضفة الغربية، وخباصة إىل إسرائيل ومص               . كـلى 

 .أمراً شديد الصعوبة نتيجة لعمليات اإلغالق ورفض منح التصاريح
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 وهي املرة األوىل اليت ُيعاَمل هبا شعب حمتَّل -والواقع أن الشعب الفلسطيين قد أُخِضع لعقوبات اقتصادية  -٧٠
عية العامة  فإسرائيل تنتهك قرارات رئيسية صادرة عن جملس األمن واجلم        . وهذا أمر يصعب فهمه   . هـذه املعاملة  

كما أهنا مل   . فـيما يتعلق مبا أحدثته من تغيريات إقليمية غري مشروعة وما ارتكبته من انتهاكات حلقوق اإلنسان               
وبدالًَ من  . ، ورغم ذلك فإهنا ُتفِلت من العقوبات      ٢٠٠٤تنفِّذ الفتوى الصادرة عن حمكمة العدل الدولية يف عام          

طة الفلسطينية، لشكل من أشكال العقوبات الدولية لعلّه األشد قسوة ذلك، أُخِضع الشعب الفلسطيين، وليس السل
ومن املثري لالهتمام التذكري بأن الدول الغربية قد رفضت أن تفرض عقوبات اقتصادية ذات              . يف التاريخ احلديث  

 معىن على جنوب أفريقيا إلجبارها على التخلي عن سياسة الفصل العنصري وذلك حبجة أن من شأن فرض تلك                 
وال يتم إبداء مثل هذا التعاطف مع الشعب     . العقوبـات أن ُيـلِحق الضـرر باملواطنني السود يف جنوب أفريقيا           

 .الفلسطيين أو حقوقه اإلنسانية

  فتوى حمكمة العدل الدولية واألمم املتحدة-رابع عشر 

ه يف األرض الفلسطينية غري      أن اجلدار الذي تقوم إسرائيل ببنائ      ٢٠٠٤اعتربت حمكمة العدل الدولية يف عام        -٧١
مثل (كما خلصت احملكمة، يف فتواها، إىل أن عدداً من املمارسات اإلسرائيلية األخرى             . مشـروع وينبغي تفكيكه   

وقد انقضت مدة سنتني على صدور هذه الفتوى ومل يتم فعل أي            . تتعارض مع القانون الدويل   ) إنشاء املستوطنات 
ومما يزيد الطني بلّة أنه ال ترد أية إشارة من أي نوع إىل . ا احملكمة موضع التنفيذشيء لوضع النتائج اليت خلصت إليه

 .اجلدار يف التصرحيات اليت تصدر بصورة منتظمة عن اجملموعة الرباعية، فكأن احملكمة مل ُتصدر أية فتوى

 ٢٠املؤرخ   ١٠/١٥ -، أوعـزت اجلمعـية العامة إىل األمني العام، يف قرارها د ط              ٢٠٠٤ويف عـام     -٧٢
وبعد مضي سنتني على صدور ذلك . ، بأن ُينشئ سجالً يتضمن األضرار النامجة عن بناء اجلدار٢٠٠٤يوليه /متوز

القـرار، مل يـَر هذا السجل النور بعد، مما يثري شكوكاً جدّية حول ما إذا كان هذا السجل سيمتثل، من حيث                   
 .دوليةهيكله وأهدافه وطرائق تشغيله، لفتوى حمكمة العدل ال

والفـتوى الصـادرة عـن حمكمة العدل الدولية هي إعالن ذو حجية صادر عن اجلهاز القضائي لألمم                   -٧٣
وهي، بوصفها فتوى، ليست ملِزمة للدول      . ١٠/١٥ -املتحدة، وهي فتوى أّيدهتا اجلمعية العامة يف قرارها د ط           

باألمم املتحدة، ومن مث فإهنا جيب أن توجِّه األمم         ولكنها تشكل إعالناً قاطعاً حلكم القانون بقدر ما يتعلق األمر           
، بشأن النتائج القانونية املترتبة ١٩٧١يونيه / حزيران٢١املتحدة بنفس الطريقة اليت وّجهت هبا الفتوى الصادرة يف 

ومن . ميبيةعلى استمرار وجود جنوب أفريقيا يف ناميبيا، األجهزة السياسية لألمم املتحدة يف تعاملها مع املسألة النا
واجـب األمـم املتحدة، بوصفها عضواً يف اجملموعة الرباعية، أن ُتقِنع هذه اهليئة بأن تشري على األقل إىل فتوى                    

أما إذا أخفقت يف هذا املسعى،      . حمكمة العدل الدولية يف ما يصدر عن هذه اجملموعة من بيانات بصورة منتظمة            
 . من عدم استرشاد اجملموعة الرباعية بالفتوى وعدم إشارهتا إليهافيجب عليها على األقل أن ُتعرب عن استيائها

  خامتة-خامس عشر 

فإسرائيل َتنتِهك قواعد هامة من قواعد حقوق اإلنسان والقانون         . ليس يف قراءة هذا التقرير ما يسرّ       -٧٤
حقها أن تدافع عن نفسها، ورغم أنه يسهل التسليم بأن إسرائيل تواِجه هتديداً أمنياً وأن من . اإلنساين الدويل
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فـال جيـب أن يغيب عن البال أن السبب اجلذري هلذا التهديد األمين هو استمرار احتالهلا لشعب يتوق إىل             
واحلاجة إىل وضع حد هلذه احلالة هي موضع اعتراف من          . ممارسة حقه يف تقرير املصري يف إطار دولة مستقلة        

الرباعية اليت تضم األمم املتحدة واالحتاد األورويب والواليات املتحدة        ِقَبل اجملتمع الدويل الذي فّوض اجملموعة       
ومن . األمريكية واالحتاد الروسي بأن تعمل من أجل التوصل إىل تسوية سلمية يف شكل إقامة دولة فلسطينية               

دف إىل إجبار املؤسف أن هذا اهلدف قد أُضيع فيما يبدو مع حتوُّل اجملموعة الرباعية إىل فرض تدابري عقابية هت       
وهذا يتضح من البيان الذي صدر . حركة محاس على تغيري موقفها اإليديولوجي أو إىل إحداث تغيري يف النظام

أما ما إذا كانت األمم املتحدة خمّولة قانوناً بأن جتعل من نفسها . ٢٠٠٦مايو / أيار٩عن اجملموعة الرباعية يف 
ل اجملموعة الرباعية دون أن تتبع إجراءاهتا اخلاصة هبا مبوجب          طـرفاً يف ممارسـة اإلكراه االقتصادي من خال        

 .وعلى أية حال، فإن الدبلوماسية قد تراجعت أمام ممارسة اإلكراه. ميثاقها فهو أمر مشكوك فيه

يوصي املقرر اخلاص حكومة إسرائيل بأن حتترم حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين ليس من اجملدي أن و -٧٥
هيئات أكثر حجية، وال سيما حمكمة العدل الدولية وجملس األمن، قد وّجهت نداءات مماثلة         فهناك  . الـدويل 

كما يبدو أنه ال جدوى يف أن يوجِّه املقرر . ومل حتقق من النجاح أكثر ما حققته التقارير السابقة للمقرر اخلاص
ألنه ال احترام حقوق اإلنسان ستعادة حقوق اإلنسان، ذلك الاخلـاص نداء إىل اجملموعة الرباعية لكي تسعى    

التصرحيات وال احترام سيادة القانون حيتالن مكانة بارزة على جدول أعمال هذه اهليئة، حسب ما ينعكس يف 
 ويف ظل هذه الظروف، ال يسع املقرر اخلاص إال أن يوجِّه نداًء إىل اجملتمع الدويل                .العلنـية اليت تصدر عنها    

 .لفلسطييناألوسع لكي يهتم مبحنة الشعب ا

ينما ُينظَر  بف.  أن صورة األمم املتحدة ومسعتها قد تضّررتا يف األراضي الفلسطينية احملتلة           حملزناومـن    -٧٦
بكثري من االحترام إىل موظفي األمم املتحدة املتفانني وامللتزمني العاملني على األرض، فإنه ال ميكن قول الشيء 

 فالفلسطينيون حّساسون إزاء عدم قيام مسؤويل األمم املتحدة .نفسـه عن األمم املتحدة يف نيويورك وجنيف   
 حقوقاختاذ إجراءات حلماية    عجز جملس األمن عن     زيارات ذات معىن إىل املنطقة وإزاء       بالرفـيعي املستوى    

اإلنسان، حسبما ثبت يف اآلونة األخرية من خالل ممارسة حق النقض ضد مشروع قرار متوازن جمللس األمن                 
ومما ال شك فيه أن الزيارة اليت قام هبا يان إغالند، وكيل األمني        . ٢٠٠٦يوليه  / متوز ١٢تاريخ  بشـأن غزة ب   

يوليه، قد / متوز٢٥العام للشؤون اإلنسانية ومنسق األمم املتحدة لعمليات اإلغاثة يف حاالت الطوارئ، بتاريخ 
كما أن اهتمام جملس حقوق     . قةأسـهمت مسـامهة كبرية يف استعادة صورة األمم املتحدة ومسعتها يف املنط            

اإلنسـان سـوف يكـون موضع ترحيب وكذلك البيانات الصادرة عن عدد من املكلفني بواليات يف إطار                  
وإن ما  . وينبغي أن ُتبدي األمم املتحدة مزيداً من االهتمام حبقوق اإلنسان للفلسطينيني          . اإلجراءات اخلاصة 

سجِّل انتهاكات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل، ولكن        تفعله التقارير، مثل تقريري هذا، هو أهنا ت       
 .العمل احلقيقي من ِقَبل املنظمة أساسي يف هذه األوقات العصيبة

- - - - - 

 


