
سياسات العقوبات اجلماعية اإلسرائيلية: دراسة حالة القدس الشرقية  1

سياسات العقوبات اجلماعية اإلسرائيلية: دراسة حالة القدس الشرقية 

تعمل مؤسسة سانت ايف - املركز الكاثوليكي حلقوق اإلنسان، حتت رعاية البطريركية الالتينية في 
القدس. وقد أسسها غبطة البطريرك ميشيل صباح بطريرك الالتني في القدس واألراضي املقدسة عام 

1991 ، ملساعدة »الفقراء واملهمشني« وفقاً للعقيدة االجتماعية للكنيسة الكاثوليكية، وقد سمّيت 
بهذا االسم تيّمناً بالقديس ايف، القديس الراعي للمحامني واملعروف باسم »محامي الفقراء«. 

 تقدم املؤسسة املساعدة القانونية والتمثيل القانوني ونشاطات املناصرة  للفئات املهمشة في اجملتمع 
محليا ودوليا. وتدير اليوم سانت ايف حوالي 2000 حالة في السنة. 

فبراير 2017. 

جميع احلقوق محفوظة © جمعية سانت إيف، املركز الكاثوليكي حلقوق اإلنسان

تتقدم جمعية سانت ايف بشكر خاص للسيد عطا هندي الكاتب الرئيس لهذا التقرير، واحملامية داليا قمصية، والسيد رائد حلبي من 
سانت ايف، واملصور رايان رودريك بيلر ملساهماتهم الكرمية في امتامه. 



2

سياسات العقوبات اجلماعية اإلسرائيلية: دراسة حالة القدس الشرقية 

Everyone Pays the Price: Case Study of Jerusalem
Collective Punishment against Palestinians, between Israeli Policies and 
International Law
Society of St. Yves – Catholic Center for Human Rights

4

7

7

7

11

22

25

28

29

30

31

34

11

14

17

19

11

25

36

I. خلفية 

II. املقدمة 

i. خلفية تاريخية

ii. تطور سياسات وممارسات العقوبات اجلماعية

III. األطر القانونية والسياسية احمللية

i. أشكال إجراءات العقوبات اجلماعية بحق الفلسطينيني: دراسة حالة القدس 

1. هدم البيوت العقابي

2. إلغاء اإلقامة العقابي 

3. القيود العقابية على حرية احلركة

4. املضايقات العقابية )االعتقاالت العقابية، الغرامات، التفتيش اجلسدي...الخ( 

ii. العقوبات اجلماعية كسياسة الدولة الرسمية: التمييز على جميع املستويات مبا فيها السلطة القضائية 

IV. وجهة نظر القانون الدولي

i. القانون الدولي اإلنساني

ii. القانون الدولي حلقوق اإلنسان 

iii. القانون اجلنائي الدولي

iv. القانون الدولي اإلنساني العرفي واملمارسة 

v. نتائج األمم املتحدة بشأن العقوبات اجلماعية في األراضي الفلسطينية احملتلة

vi. التزامات الدول الثالثة 

V. االستنتاجات والتوصيات



سياسات العقوبات اجلماعية اإلسرائيلية: دراسة حالة القدس الشرقية  3

سياسات العقوبات اجلماعية اإلسرائيلية: دراسة حالة القدس الشرقية 

11

14

17

19



4

سياسات العقوبات اجلماعية اإلسرائيلية: دراسة حالة القدس الشرقية 

خلفية
يصادف عام 2017 الذكرى السنوية اخلمسون على احتالل إسرائيل لألراضي الفلسطينية املكونة من قطاع غزة والضفة الغربية 
القواعد اآلمرة للقانون  الدولي بشكل عام )مبا فيها  انتهاكات كثيرة للقانون  مبا فيها القدس الشرقية، وتخللت هذه األعوام 
الدولي( وقانون حقوق اإلنسان الدولي وباألخص القانون الدولي اإلنساني. وبينما بلغت السياسات واملمارسات اإلسرائيلية بحق 

الشعب الفلسطيني أقصاها من االنتهاكات الوحشية البشعة فلم حُتاسب الدولة وال األفراد املرتكبني لهذه األعمال.

سياسة العقاب اجلماعي هي سياسة قائمة في إسرائيل منذ فترة طويلة متتد لتشمل جميع األراضي الفلسطينية، فيعاني 
فلسطينيو غزة بشكل جماعي من حصار جوي وبري وبحري، بينما يعاني الفلسطينيون في مناطق )ج( من حرمان من حقوقهم 
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االنسانية األساسية من خالل نظام تصاريح وتخطيط عنصري وغير قانوني، ويعاني الفلسطينيون في القدس جماعياً من اآلثار 
الفلسطينية  األراضي  في  إجماالً  الفلسطينيون  ويواجه  املدينة.  القانوني على  واالستيالء غير  املنهجي  التمييز  املترتبة على 
قوة  بصفتها  إسرائيل  ترتكبها  والتي  اإلنسان  الدولي حلقوق  والقانون  اإلنساني  الدولي  للقانون  االنتهاكات  من  الكثير  احملتلة 
محتلة. وحيث تأتي الكثير من هذه االنتهاكات كسياسة موحدة وممارسة قائمة فإن »العقوبات اجلماعية« والتي تنتهك القانون 
الفلسطينية في  اجملتمعات  وباألخص حني تستهدف  الشديد،  الفلسطينيني لألسف  بني  أيضاً  اإلنساني مألوفة جداً  الدولي 

القدس الشرقية.

يخوض الفلسطينيون في القدس معركة مستمرة وصعبة ضد التمييز العنصري الذي متارسه املؤسسات اإلسرائيلية، وخاصة 
الشرطة والسلطة القضائية االسرائيلية، فيثير وضع األحياء الفلسطينية املتفرقة في القدس خالل األعوام املنصرمة القلق 
بسبب تفاقم اإلجراءات العقابية التي تتخذها إسرائيل فيها؛ ومن هذه اإلجراءات على سبيل املثال ال احلصر: هدم البيوت وإلغاء 
حق اإلقامة وتقييد حرية احلركة وأشكال أخرى من املضايقات. وتندرج هذه اإلجراءات العقابية حتت تعريف العقوبات اجلماعية 
والتي تعد انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي اإلنساني وتستهدف، بجانب منفذي الهجمات املزعومني، عائالتهم البريئة وأصدقاؤهم 

ومجتمعاتهم.

وتهدف مؤسسة سانت ايف - املركز الكاثوليكي حلقوق اإلنسان والتي تتخذ من البلدة القدمية في القدس مقرا لها )فيما يلي 
»سانت ايف«( إلى إيالء املزيد من االهتمام لهذا االنتهاك اخلطير للقانون الدولي اإلنساني الذي ترتكبه إسرائيل بحق الشعب 
الفلسطيني في األراضي احملتلة، وباألخص في القدس. وضمن هذا الهدف  عقدت سانت ايف في تشرين الثاني من عام 2015 
ندوة عنوانها »العقوبات اجلماعية: ما بني السياسات اإلسرائيلية والقانون الدولي« بالتعاون مع مؤسسة كونراد اديناور األملانية 
التي  اجلماعية  العقوبات  إجراءات  نحو  املتزايدة  التوجهات  على  الضوء  فيها  سلطت  حيث   ،  1)Konrad Adenaeur Stiftung(
تفرضها السلطات اإلسرائيلية على الفلسطينيني، وتأثيراتها اخلطيرة على حقوقهم األساسية حتت النظام القضائي والقانوني 

1  عقدت مؤسسة سانت ايف – املركز الكاثوليكي حلقوق اإلنسان ندوة حول »العقوبات اجلماعية: ما بني السياسات اإلسرائيلية والقانون الدولي«  )نوفمبر 30، 2015(. 
http://www.saintyves.org/?MenuId=0&Lang=1&TemplateId=news&id=122&catId=1&full=1

انظر أيضاً مؤسسة سانت ايف »اإللغاء العقابي حلق اإلقامة: أحدث أدوات التهجير القسري« )يونيو 20، 2016(
  http://www.saintyves.org/?MenuId=3&Lang=1&TemplateId=news&id=145&catId=1&full=1

مؤسسة سانت ايف »سانت إيف تطالب احلكومة اإلسرائيلية بإزالة  كافة احلواجز و االغالقات في القدس الشرقية«
http://www.saintyves.org/?MenuId=0&Lang=1&TemplateId=news&catId=1&full=1&id=119

  يقدر معهد احلقوق في جامعة بيرزيت على »املقتفي« أن عدد األوامر العسكرية وصل إلى أكثر من 2500 منذ عام 1967؛ انظر
 http://muqtafi.birzeit.edu/PDFPre.aspx?PDFPath=en/Uploads/supportive_research_and_studies/dd.pdf
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االسرائيلي احلالي، وكذلك موقف القانون الدولي من شرعية هذه العقوبات اجلماعية، وحضر الندوة عدد كبير من مؤسسات 
اجملتمع املدني واملؤسسات االكادميية والنشطاء والبعثات الدبلوماسية والصحافيني. 

ويأتي هذا التقرير مكمالً لعمل سانت ايف ضد هذه االنتهاكات اخلطيرة املتمثلة في العقوبات اجلماعية، وكجزء من عملها في 
مراقبتها وتوثيقها، فقد أجرت سانت ايف عدة مقابالت مع ضحايا هذه السياسات من فلسطينيي القدس ووثقت انتهاكات 
نابعة من هذه اإلجراءات العقابية أو العقوبات اجلماعية حتت القانون الدولي اإلنساني، ومن أنواع االنتهاكات املوثقة؛ هدم البيوت 
وإلغاء حق اإلقامة واإلغالقات واحلد من حرية التنقل وغيرها من املضايقات )االعتقاالت والغرامات والتفتيش اجلسدي...الخ( حيث 

يتضمن هذا التقرير بعض من هذه الشهادات.

وتركّز هذه الدراسة على السياسات واملمارسات العقابية التي ترتكبها إسرائيل في األراضي الفلسطينية احملتلة، وخاصة في 
القدس بحق سكانها األصليني الفلسطينيني وهو الشعب احملمي مبوجب القانون الدولي اإلنساني. وسيفحص التقرير ممارسة 
إسرائيل إلجراءات العقوبات اجلماعية في األراضي الفلسطينية احملتلة بشكل عام، مع التركيز على القدس الشرقية كحالة 
دراسة، بناًء على النتائج التي توصلت إليها اآلليات الدولية وخاصة داخل األمم املتحدة، وسيتطرق في الطريقة التي ترتكب فيها 
إسرائيل هذه االنتهاكات بشكل عام، ومتى تشكل هذه االنتهاكات عقوبات جماعية كتلك التي يحظر القانون الدولي اإلنساني 

ارتكابها بشكل خاص. 

حتليل  تقدمي  إلى  أيضاً  ويهدف  هذا،  يومنا  وحتى  االحتالل  بداية  منذ  وتطورها  اجلماعية  العقوبات  سياسات  التقرير  ويعالج 
وإلغاء حق  البيوت  هدم  وممارسات  في سياسات  ذلك  إلى  إضافة  وينظر  العالقة.  ذات  والقانونية  احمللية  السياسية  للسياقات 
اإلقامة واحلد من حرية التنقل وأشكال املضايقات اخملتلفة كما حددتها سانت ايف واآلخرين )األمم املتحدة بهيئاتها ووكاالتها 
العقوبات  دراسة سياسة  إلى  التقرير  يتطرق  احلكومية...الخ(. كما  غير  واملنظمات  احلكومية  غير  الدولية  واملنظمات  اخملتلفة 

اجلماعية بحق الفلسطينيني كسياسة الدولة الرسمية واملدعومة من األنظمة التنفيذية والتشريعية والقضائية. 

تهدف هذه الدراسة إلى حتليل دقيق لالنتهاكات اخلطيرة للقانون الدولي اإلنساني من عقوبات جماعية في األراضي الفلسطينية 
تاريخه  ذلك  في  مبا  اإلنساني  الدولي  القانون  حتت  اجلماعية  العقوبات  حظر  موضوع  ويعالج  كما  القدس.  في  وخاصة  احملتلة 
القانوني وأين يقف اليوم، ويشمل ذلك كيف تنتهك هذه السياسات واملمارسات القانون الدولي حلقوق اإلنسان والقانون الدولي 
متارسها  التي  اجلماعية  العقوبات  موضوع  في  لها  توصلت  التي  والنتائج  الدولية  لآلليات  عامة  نظرة  ذلك  بعد  ويقدم  العام. 
الثالثة في التعامل مع هذه االنتهاكات اخلطيرة  إسرائيل داخل األراضي الفلسطينية احملتلة. ويعالج أيضاً موضوع دور الدول 
إلى  والتي تصل  اإلنساني  الدولي  للقانون  أخرى  وانتهاكات  اإلنساني من عقوبات جماعية ومخالفات خطيرة  الدولي  للقانون 

عقوبات جماعية. وتختتم الدراسة بسلسلة من التوصيات القانونية والسياسية للدول واألطراف الثالثة باألخص.
 



سياسات العقوبات اجلماعية اإلسرائيلية: دراسة حالة القدس الشرقية  7

سياسات العقوبات اجلماعية اإلسرائيلية: دراسة حالة القدس الشرقية 

املقدمة
يقدم هذا القسم نبذة تاريخية عن االحتالل وخلفية عن 

ممارسات العقوبات اجلماعية وتطورها. 

i. اخللفية التاريخية

بدأت حرب 1947–1948 األهلية في فلسطني بني قوات من 
املهاجرين  وبني  العرب  األصليني  الفلسطينيني  السكان 
يهودية  دولة  بناء  يحاولون  كانوا  الذين  الصهاينة  اليهود 
فترات  خالل  التوتر  املنطقة  ساد  فلسطني.  أرض  داخل 
متقطعة من الصراع منذ بداية االنتداب البريطاني، حيث 
وحلفاءهم  البريطانية  القوات  العرب  الفلسطينون  قاتل 
اجملتمع  وأعلن  الصهيونية،  اليهودية  امليليشيات  من 
اليهودي الصهيوني في ذلك الوقت استقالل دولة إسرائيل 
أصحاب  رفضه  الذي  األمر  الفلسطينية،  األراضي  على 
قواتهم  بني  حرب  تبعه  والذي  الفلسطينيون،  األرض 
والبلدان العربية اجملاورة. وفي نهاية هذه احلرب تولت األردن 
القدس  ومن ضمنها  الغربية  الضفة  احلكم في منطقة 
غزة،  قطاع  منطقة  في  احلكم  مصر  وتولت  الشرقية، 
املتبقية.  األراضي  على  املعلنة  إسرائيل  دولة  وسيطرت 
»النكبة«  اسم  الفترة  هذه  على  الفلسطينيون  ويطلق 
والتي أدت إلى نزوح الجئني فلسطينيني من أراضيهم، وبلغ 

عددهم حوالي 700,000 الجئ.

أشعل  مما   1967 عام  املصرية  القوات  إسرائيل  وهاجمت 
حرب األيام الستة؛ وبذلك استولت إسرائيل على قطاع غزة 
من مصر وعلى الضفة الغربية مبا فيها القدس الشرقية 
اسم  الفترة  هذه  على  الفلسطينيون  ويطلق  األردن.  من 
العسكري  االحتالل  هذا  على  سيمرّ  حيث  »النكسة«، 

لألراضي الفلسطينية خمسون عاماً في عام 2017. 

ii. تطور سياسات وممارسات العقوبات اجلماعية  

بدأ تطبيق سياسات وممارسات العقوبات اجلماعية في فلسطني منذ أيام اإلنتداب البريطاني السابق الذي وضع أنظمة الطوارئ 
أو الدفاع عام 1945 كوسيلة لقمع الثورة الفلسطينية العربية ضد بريطانيا والتي بدأت مع حلول االنتداب البريطاني. ومنذ 
احملتلة  الفلسطينية  األراضي  على  تنطبق  التي  العسكرية  األوامر  من  العديد  نفذت  الفلسطينية  األراضي  إسرائيل  احتالل 
البريطاني وعدلتها وعملت باستمرار على جتديدها منذ 1948 لتخدم األهداف  والفلسطينيني2، فيما دمجت أنظمة الطوارئ 

التي تناسبها في معاملة الفلسطينيني وتكملة املشروع االستيطاني االستعماري.

واألهم من ذلك كله أنه استخدمت هذه األنظمة كوسيلة وحشية للعقاب بحق الفلسطينيني كردّ على االعتصامات والهجمات 
الفردية )وحتى تلك املبنية على الشك فقط(. ويوضح »بتسيلم« مركز املعلومات اإلسرائيلي حلقوق اإلنسان في األراضي احملتلة 
املئات من  والردع« وبذلك خدمت األنظمة بإعطائها الصالحية لهدم وإغالق  أن إسرائيل استخدمت هذه األنظمة »للمعاقبة 
البيوت وترحيل السكان واعتقال آالف األشخاص إدارياً وفرض اإلغالقات وحظر التجول على املدن والقرى 3. أقامت إسرائيل من 

2  يقدر معهد احلقوق في جامعة بيرزيت على »املقتفي« أن عدد األوامر العسكرية وصل إلى أكثر من 2500 منذ عام 1967؛
http://muqtafi.birzeit.edu/PDFPre.aspx?PDFPath=en/Uploads/supportive_research_and_studies/dd.pdf انظر

 http://www.btselem.org/legal_documents/emergency_regulations )3   بتسيلم مركز املعلومات اإلسرائيلي حلقوق اإلنسان في األراضي احملتلة، أنظمة الدفاع )الطوارئ
  http://nolegalfrontiers.org/military-orders/mil029ed2.html?lang=ar  1945ملزيد من التفاصيل انظر قانون بال حدود أنظمة الدفاع )الطوارئ( لسنة
للمزيد حول االعتقال اإلداري وحتليله حتت القانون الدولي، انظر مؤسسة الضمير لرعاية األسير وحقوق اإلنسان، »حول االعتقال اإلداري« ديسمبر 2015

http://www.addameer.org/the_prisoners/ )2016؛ »املعتقلني اإلداريني« )ابريلhttp://www.addameer.org/israeli_military_judicial_system/administrative_detention
administrative_detainees;  احلركة العاملية للدفاع عن األطفال – فرع فلسطني »االعتقال العسكري« http://www.dci-palestine.org/issues_military_detention;  بتسيلم 
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خالل احلكم العسكري وباستخدام هذه األنظمة نفسها »أمر واقع« في األراضي الفلسطينية احملتلة بالرغم من أنها تناقض 
متاماً وتنتهك القانون الدولي اإلنساني.

واستمرت  لالحتالل،  خصائص  أبرز  أحد  اجلماعية  العقوبات  إلجراءات  إسرائيل  استخدام  أصبح  للفلسطينيني  بالنسبة  أما 
إسرائيل على مدار حكوماتها املتتالية بانتهاج سياسات وممارسات العقوبات اجلماعية على الدوام باستخدام واستغالل هذه 
األنظمة والقوانني. واستخدمت إسرائيل، وهي القوة احملتلة، ومن خالل أجهزة دولتها املتعددة، هذه السياسات واملمارسات لتزيد 
من سيطرتها على األراضي الفلسطينية احملتلة، ولتبعث برسالة للشعب الفلسطيني بأن الشعب كله سيكون مسؤوالً عن 
أي عمل ينفذه أي فلسطيني ميس بإسرائيل أو بسلطتها. وجاء نتيجة ذلك أن مدن وقرى بأكملها عانت مراراً وتكراراً من إجراءات 

إسرائيلية عقابية وسريعة التنفيذ. 

واجلدير بالذكر أن هذه اإلجراءات عديدة 
بزيادة  إسرائيل  وخدمت  ومتنوعة، 
مناطق  على  العسكرية  سيطرتها 
بالدرجة  الشرقية  كالقدس  معينة 
األولى احملتلة عام 1967. ومن أبرز أسباب 
الرغبة في القضاء نهائياً  استخدامها 
على جميع أشكال املعارضة واالحتجاج 
خصيصاً  تكثيفها  ومت  االحتالل.  على 
فترة  في  الشديد؛  التوتر  فترات  في 
األقصى«  »انتفاضة  الثانية  االنتفاضة 
 –  2000 األعوام  بني  ما  استمرت  والتي 
والتي   2014 عام  صيف  وأحداث   ،2005
القدس«  »انتفاضة  باسم  أيضاً  تعرف 
وما عقبها من تصعيد في تشرين األول 
الرئيسية  اإلجراءات  ومن   .2015 عام 
حمالت  الفترات  هذه  شملتها  التي 
اجلماعية  واالعتقاالت  اإلغالقات  من 
حيث  االحتالل،  حتت  مناطق  تستهدف 
مناطق  أو  االحتجاجات  تقوم  كانت 

يشتبه بخروج منفذي الهجمات منها، مما كان يؤثر على جميع فئات الشعب الفلسطيني وخاصة األطفال والنساء والشباب 
وكبار السن. إضافة إلى ذلك كثفت إسرائيل خالل هذه الفترات االعتقاالت اإلدارية التعسفية  والعشوائية والتي تتناقض مع 
احلق في احملاكمة العادلة وحقوق أساسية جوهرية أخرى، حيث تعتقل فلسطينيني من جميع فئات وأعمار اجملتمع، من نشطاء، 

لسياسيني، لعامة الناس، حيث تصل أعداد الضحايا إلى املئات داخل السجون ومراكز االعتقال دون اتهام أو محكمة4. 

املنصرمة من االحتالل وخاصة في  العقود اخلمسة  اليومية خالل  الفلسطينيني  العديد من اإلجراءات األخرى على حياة  أثرت 
فترات االضطراب ومنها: إغالق الطرق، وإغالق أحياء بأكملها، والزيادة في االعتداءات اجلسدية والنفسية على حواجز التفتيش 
العسكرية )احملاسيم( املنتشرة في الضفة الغربية والقدس، وأغالق املؤسسات التعليمية 5، وإغالق ومداهمة منظمات اجملتمع 
الكثير  إلى تهجير عائالت بأكملها. وبينما تعد  أدى  البيوت مما  والقدس6، وطبعاً هدم  الغربية  الفلسطيني في الضفة  املدني 
من هذه اإلجراءات كسياسات وممارسات االحتالل املعتادة، لكنها تأتي أيضاً كشكل من أشكال العقوبات اجلماعية كونها تأتي 

كاستجابة سريعة عقابية على االحتجاجات أو الهجمات الفردية املزعومة بحق اإلسرائيليني )من اجليش أو املدنيني(.

وتستمر العقوبات اجلماعية بالتزايد والتوسع لتؤثر في كل مجرى من مجاري حياة الفلسطينيني اليومية؛ من األفراد األبرياء 

  http://www.btselem.org/topic/administrative_detention »االعتقال اإلداري«

4  للمزيد حول االعتقال اإلداري وحتليله حتت القانون الدولي، انظر مؤسسة الضمير لرعاية األسير وحقوق اإلنسان، »حول االعتقال اإلداري« ديسمبر 2015
http://www.addameer.org/israeli_military_judicial_system/administrative_detention

»املعتقلني اإلداريني« )ابريلhttp://www.addameer.org/the_prisoners/administrative_detainees )2016;  احلركة العاملية للدفاع عن األطفال – فرع فلسطني »االعتقال 
 http://www.btselem.org/topic/administrative_detention »بتسيلم »االعتقال اإلداري  ;http://www.dci-palestine.org/issues_military_detention »العسكري

5   وكان هذا إجراًء بارزاً في االنتفاضة األولى التي انطلقت عام 1987. تداهم إسرائيل اجلامعات الفلسطينية في الضفة الغربية بانتظام. انظر مثالً »جامعة بيرزيت تدين 
االعتداء العسكري اإلسرائيلي على حرم اجلامعة« وكالة معا االخبارية )يناير https://www.maannews.com/Content.aspx?id=769754 )2016 ،12، »قوات إسرائيلية تداهم 

جامعة القدس وتدمر محتويات معرض الكتاب للمحتاجني« وكالة معا االخبارية )نوفمبر2016 ،20( https://www.maannews.com/Content.aspx?id=774037  )أيضاً مداهمة 
جامعة فلسطني التقنية في طولكرم(. 

6   مؤسسة الضمير لرعاية األسير وحقوق اإلنسان »مجلس منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية يدين مداهمة قوات االحتالل اإلسرائيلي ملكاتب ثالثة منظمات فلسطينية 
.https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/C0DE6D46C013495B85257AD20061F043 )12،2012غير حكومية في رام اهلل )ديسمبر



سياسات العقوبات اجلماعية اإلسرائيلية: دراسة حالة القدس الشرقية  9

سياسات العقوبات اجلماعية اإلسرائيلية: دراسة حالة القدس الشرقية 

احلصار  رسمية  حكومية  كسياسة  تأتي  والتي  الواضحة  األمثلة  ومن  بأكملها.   ومناطق  مدن  إلى  صغيرة  وبلدات  قرى  إلى 
عنه  أسفرت  ما  بعد  مليون شخص   2 يقارب  ما  أي  بأكمله  فيها  الفلسطيني  الشعب  ومعاقبة  غزة  على  املفروض  الشامل 
االنتخابات الفلسطينية من انتخاب حماس. مثال آخر واضح كذلك هو إغالق الطرق الرئيسية والتي تؤثر سلبا على الشعب 
الفلسطيني بأكمله في القدس وحولها وفي اخلليل بعد الهجمات املزعومة7. وتهدف اسرائيل من إجراءات العقوبات اجلماعية 
لتأكيد سيادتها غير القانونية على األراضي الفلسطينية احملتلة من خالل فرض سيطرتها على كل تفاصيل حياة الفلسطينيني 
اليومية. وتستمر املنظمات غير احلكومية احمللية والدولية واملنظمات األخرى وغيرها من املراقبني في مالحظة التكرار املنهجي 
االحتالل  االحتجاجات ضد  من  واسع  نطاق  على  تصعيد  هناك  فيها  يكون  التي  احلاالت  في  وخاصة  العقابية  اإلجراءات  لهذه 

العسكري )انظر القسم التالي(. 

أما فيما يخص القدس حتديداً، تستمر إسرائيل باتخاذ إجراءات لتأكيد سيادتها على القدس كاملًة وتغيير مالمحها التاريخية 
والدميوغرافية، وجاءت العديد من هذه اإلجراءات على شكل عقوبات جماعية. فقد استولت إسرائيل بقرار أحادي اجلانب وغير 
قانوني على القدس الشرقية عام 1980 وبذلك استمرت معاناة سكانها الفلسطينيني التي بدأت منذ احتالل مدينتهم عام 
1967 8، وأكملت إسرائيل منذ االستيالء عليها محاوالتها في عزل املدينة عن محيطها وعن بقية الضفة الغربية ومن بينها 
أحيائها والبلدات والقرى احمليطة بها 9. وتستمر محاوالت إسرائيل بالتالعب بدميوغرافية املدينة بدفع الفلسطينيني املقدسيني 
الشمل  لم  اإلقامة،  حقوق  في  متييزية  سياسات  بانتهاج  اهلل  ورام  حلم  كبيت  أخرى  مدن  من  وقريباً  القدس  عن  بعيداً  قسرا 
وتسجيل األطفال، حقوق البناء والتخطيط ، واجراءات متييزية أخرى منها الضرائب العالية املفروضة على التجار وأصحاب احملالت 
التجارية الفلسطينيني، والرسوم املالية العالية للحصول على اخلدمات العامة 10، وفي كثير من احلاالت استهداف حرية احلركة 
نية  اإلجراءات  وتقبع خلف هذه  أحياناً.  أسوأ  أو  الغربية  الضفة  بقية  املنتشرة في  بوضع معيقات كتلك  القدس  داخل  عمداً 

إسرائيل في تهجير الفلسطينيني من مجتمعات القدس وبعض أنحاء الضفة الغربية 11. 

7   وضع القدس واخلليل مؤسف باألخص نظراً لزيادة طبيعة محاوالت تغيير التكريبة السكانية فيهما وزيادة دمج تلك األراضي. انظر »وكالة األمم املتحدة تدين اإلغالق 
اإلسرائيلي في اخلليل كعقوبة جماعية« مركز أنباء األمم املتحدة )يوليو http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=54544#.WDsPqaJ97MU ،)2016 ،25 ؛ »إغالق 

اجليش لنقاط التفتيش في منطقة رام اهلل يسبب التأخير واالزدحام املروري« وكالة وفا اإلخبارية )نوفمبر 7، 2016(
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=GCZhfga51583109094aGCZhfg 

8 القانون األساسي: القدس )1980( ]سرائيل[

9 نظر مثالً مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية »القيود املشددة املفروضة على احلركة في القدس الشرقية« )اكتبوبر 2015(،
http://www.ochaopt.org/sites/default/files/ej_2015oct21_1.pdf  تقع نقاط التفتيش وحواجز الطرق في جميع أنحاء األحياء الفلسطينية في وقت رسم اخلريطة. انظر 

أيضاً مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية »القيود املفروضة على الوصول« )سبتمبر 2014(
http://www.ochaopt.org/sites/default/files/West_Bank_Access_Restrictions__September_2014.pdf 

10   انظر مركز القدس للحقوق االجتماعية واالقتصادية »ضريبة األرنونا« )ابريل 19، 2009(
;http://www.jcser.org/eng/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=9

جيليان كيستلر دامور »سياسات الضريبة اإلسرائيلية تخنق القدس الفلسطينية«)مايو 28،2013(
https://electronicintifada.net/content/israels-tax-policies-suffocate-palestinian-jerusalem/12488

11   انظر مثاًل االئتالف من أجل القدس »اخملططات اإلسرائيلية للقدس 2000« )مترجمة إلى االجنليزية( وتهدف اخلطة إلى إبقاء أغلبية يهودية في القدس. انظر أيضاً نور عرفة 
»أي قدس؟ اخملططات اإلسرائيلية غير املعروفة« الشبكة )مايو 2016 ،31( https://al-shabaka.org/briefs/jerusalem-israels-little-known-master-plans/  )وستعرف من هنا 

بعرفة (
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وتشكل العقوبات اجلماعية انتهاكا للقانون الدولي اإلنساني، كما سنبني الحقاً، والذي ينطبق على حاالت النزاع املسلح وحاالت 
االحتالل،حيث »يحمي القانون الدولي اإلنساني األشخاص الذين ال يشاركون أو الذين يكفون عن املشاركة في األعمال احلربية، 
وهو يقيد وسائل وأساليب احلرب« 12. تطورت قواعد القانون الدولي اإلنساني لتتعامل مع واقع املعاناة في أوقات احلرب دون متييز 13. 
ويقع على إسرائيل بصفتها القوة احملتلة واجب تأمني حقوق األشخاص احملميني مبا فيهم املدنيني في األراضي احملتلة وذلك مبوجب 
قواعد القانون الدولي املتعلقة باإلحتالل، كما تلتزم بإعادة وتأمني النظام العام واألمان لهم واحتياجاتهم الشخصية واحترام 

عادات وقوانني البالد في ذات الوقت.

ــة  وتســتمر إســرائيل فــي اتخــاذ إجــراءات ذات تأثيــرات ســلبية خطيــرة علــى احليــاة االجتماعيــة والسياســية واالقتصادي
ــرائيل  ــم إس ــة. وتتحك ــات جماعي ــاً عقوب ــكل دائم ــي ال تش ــة، والت ــي احملتل ــي األراض ــطينيني ف ــتهدف الفلس ــي تس الت
بجميــع مناحــي حيــاة الفلســطينيني وتســتغل إمكانــات عــدم االســتقرار لتأكيــد ســيطرتها علــى األراضــي الفلســطينية 
احملتلــة14. ويشــرح القســم التالــي املمارســات والسياســات اإلســرائيلية التــي تشــكل أبــرز ممارســات العقوبــات اجلماعيــة 
بحــق الفلســطينيني فــي األراضــي الفلســطينية احملتلــة عامــًة والقــدس خاصــًة. حيــث هنــاك حاجــة لزيــادة الوعــي لهــذه 
ــرة، وخاصــة بعــد أحــداث صيــف  ــة األخي ــاد اســتخدامها وارتفــاع وتيرتهــا فــي اآلون السياســات واملمارســات نتيجــة الزدي
2014، وأيضــاً لتســليط الضــوء علــى هــذه اإلجــراءات التــي تتخذهــا اســرئيل بحــق الفلســطينيني كــردّ فــي الغالــب علــى 
ــون  ــي. وتتعــارض هــذه السياســات واملمارســات مــع قواعــد القان االحتجاجــات والهجمــات املزعومــة – أي طابعهــا العقاب
الدولــي اإلنســاني التقليديــة والعرفيــة حيــث تعتبــر العقوبــات اجلماعيــة انتهــاكا خطيــراً ومخالفــة جســيمة للقانــون 

الدولــي اإلنســاني، كمــا تســهم فــي انتهــاك القواعــد اآلمــرة للقانــون الدولــي.

.https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/what_is_ihl.pdf )2004 12   انظر اللجنة الدولية للصليب األحمر »ما هو القانون الدولي اإلنساني« )يوليو

https://ihl-databases.icrc.org/ »13   أو ما يشار له »بالتمييز اجملحف«. انظر اللجنة الدولية للصليب األحمر القانون الدولي اإلنساني العرفي، »القاعدة 88: التمييز العنصري
customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule88 »يحظر التمييز اجملحف في تطبيق القانون الدولي اإلنساني على أساس العرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو املعتقد أو اآلراء 

السياسية أوغيرها من اآلراء أو االنتماء القومي أو االجتماعي أو الثروة أو املولد أو أي وضع آخر أو  على أي معايير أخرى مماثلة«.

14   ومن أكبر األمثلة سيطرة إسرائيل على سجل السكان الفلسطيني. انظر مؤسسة جيشاه – مسلك »من يتحكم بسجل السكان الفلسطيني« )نوفمبر 11،2010( 
/http://gisha.org/en-blog/2010/11/11/who-controls-the-palestinian-population-registry
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األطر القانونية والسياسية احمللية
وباألخص أشكال  العقوبات اجلماعية اإلسرائيلية،  إجراءات  التي حتكم  احمللية  والسياسية  القانونية  األطر  القسم  يتناول هذا 
التنفيذي  الرسمي اإلسرائيلي  املستوى  وتبنيها كسياسة على  القدس،  الفلسطينيني في  املرتكبة بحق  العقوبات اجلماعية 

والتشريعي والقضائي، في التطبيق العنصري لهذه اإلجراءات بحق الفلسطينيني في األراضي الفلسطينية احملتلة. 

i. أشكال إجراءات العقوبات اجلماعية بحق الفلسطينيني: دراسة حالة القدس

القدس وحولها،  األراضي احملتلة وباألخص في  15داخل  الفلسطينيني األصليني  مييز ضد السكان  طورت إسرائيل نظاماً معقداً 
والذين تلتزم اسرائيل اجتاههم بواجبات ومسؤوليات مبوجب القانون الدولي بشكل عام والقانون الدولي اإلنساني وقانون الدولي 
حلقوق اإلنسان بشكل خاص. وكما ذكرنا سابقاً، وبناًء على اإلجراءات اإلسرائيلية التاريخية، تشمل املمارسات العقابية التي 
تستخدمها إسرائيل بحق الفلسطينيني على سبيل املثال ال احلصر؛ هدم البيوت وسحب اإلقامات وتقييد حرية احلركة )احلصار، 
منع التجول، نقاط التفتيش، الخ( باإلضافة لعدة أوجه من مضايقات أخرى تتخذ طبيعة عقابية )االعتقاالت العقابية، والغرامات، 
والتفتيش اجلسدي، الخ(. يشرح هذا القسم هذه السياسات واملمارسات بتفصيل أكثر بناًء على البحث واملقابالت امليدانية التي 
أجرتها سانت ايف. وبرغم استخدام اسرائيل كل من املمارسات املوضحة أدناه كسياسة عامة، سيتم بحثها هنا كإجراءات 

عقاب جماعية أيضاً.  

1. هدم املنازل العقابي

استخدمت إسرائيل سياسة هدم البيوت كأحد 
أبرز املمارسات ضد الفلسطينيني منذ احتاللها 
للضفة الغربية عام 1967 وخاصة في القدس، 
ومبررات  حجج  عدة  على  السياسة  هذه  وبنت 
لتتحايل على القانون الدولي ولتستمر في هذه 
السياسة التي تؤدي إلى تشريد الفلسطينيني. 
تراخيص  وجود  عدم  املبررات؛  هذه  بعض  ومن 
الضرورة  ومتطلبات  القدس،  في  خاصة  للبناء 
بهذا  صلة  األكثر  واملبررات   ،16 العسكرية 
عقابي  كإجراء  املنزل  هدم  لدى  هي  املوضوع 
حتت ذريعة أن أحد أفراد األسرة القاطنة فيه قد 
نفذ عملية ضد إسرائيل. وتُنفذ عمليات الهدم 
العقابية حسب املادة )119( من أنظمة الطوارئ 
أو الدفاع لعام 1945 والتي تعود حلقبة االنتداب 
البريطاني، حيث تشكل األساس القانوني الذي 
العائالت  تشريد  بهدف  إسرائيل  إليه  تستند 

وتركهم بال مأوى كعبرة لآلخرين، والذي بحسب رأيها سيردع الهجمات في املستقبل 17. 

وأشارت مؤسسة بتسيلم عام 2005 بأن جلنة عسكرية اسرائيلية قررت بأن سياسة هدم البيوت »كأداة ملكافحة اإلرهاب مشكوك 
فيها وتثير التساؤالت حول شرعيتها« 18. وتبنى شاؤول موفاز، وزير الدفاع االسرائيلي في ذلك احلني توصيات اللجنة ومت وقف هدم 
سياسة  جتديد  إسرائيل  عاودت  ثم   ،19 الشرقية  القدس  في   2009 عام  آخرين  اثنني  وإغالق  بيت  هدم  باستثناء  اجماالً،  البيوت 
هدم نفسها البيوت عام 2014  20. وكما يشرح رأي أحد احملامني الدوليني اإلسرائيليني البارزين فإن سياسة هدم البيوت تنتهك 

15  انظر دياكونيا مركز مصادر القانون الدولي اإلنساني -  »نفس اللعبة بقواعد مختلفة: سياسات وممارسات التمييز العنصري من قبل سلطة االحتالل في األراضي 
https://www.diakonia.se/globalassets/documents/ihl/ihl-in-opt/briefs/same-game-different-rules-practices-and-policies-of-ra- )2016  الفلسطينية احملتلة« )مايو

cial-descrimination-by-the-occupaying-power-in-the-opt.pdf

16 انظر لوائح الهاي املادة 46؛ اتفاقية جنيف الرابعة املادة 53. في حالة القاعدة 119، قرر قاضياً واحداَ أن الردع يشكل ضرورة عسكرية. انظر أيضاً بتسيلم »عمليات الهدم 
http://www.btselem.org/razing )2011 ،1 بحجة االحتياجات األمنية« )يناير

17   انظر أيضاً أنظمة الطوارئ أوالدفاع عام 1945، القاعدة 119، هموكيد – مركز الدفاع عن الفرد http://www.hamoked.org/Document.aspx?dID=2204. مت قبول حجة الردع 
من قبل احملكمة العليا اإلسرائيلية.

http://www.btselem.org/punitive_demolitions )2014 ،26 18 بتسيلم »خلفية عن هدم البيوت كوسيلة للعقاب« )مت تعديلها في نوفمبر

19 نفسها

20   انظر مؤسسة احلق، استمرار سياسة العقوبات اجلماعية: عملية هدم املنازل العقابية في األراضي الفلسطينية احملتلة« )ديسمبر 6، 2014(
http://www.alhaq.org/documentation/weekly-focuses/877-97collective-punishment-policy-resumes-israeli-punitive-house-demolitions-in-the-opt 
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األراضي،  لسكان  امللكية  في  احلق  فقط  »ليس 
الهاي  اتفاقية  من   )50( املادة  أحكام  أيضاً  وإمنا 
جنيف  اتفاقية  من   )33( واملادة   ،1907 للعام 
اجلماعية«  العقوبات  حتظران  واللتان  الرابعة 
اإلسرائيلية  العليا  احملكمة  انتقدت  كذلك   .21

سياسة  بأن  تعلن  أن  يجب  »ال  بأنها  ووضحت 
سياسة  هي  اجلماعية  العقوبات  ميزات  لها 
»طابعاً  تقدم  أن  عليها  يجب  وال  شرعية« 
انتهاكات جدية  عنها  ينتج  قضائياً« لسياسة 
للقانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي حلقوق 
اإلنسان 22. إضافًة إلى ذلك فإن هدم البيوت قد 
القانون  حتت  قانوني  غير  عمل  وهو  انتقام  يعّد 

الدولي اإلنساني 23. 

وتعّد احلركة اإلسرائيلية ضد هدم البيوت من أكثر املنظمات غير احلكومية نشاطاً والتي تتحدى هدم البيوت، ووفقاً لهذه احلركة 
فأنها تقّدر أنه بني عامي 1967 و 1997 عندما توقفت هذه السياسة بعد اتفاقيات اوسلو »مت هدم وإغالق تقريباً 1750 منزل في 
عمليات الهدم العقابية« 24. وجددت إسرائيل استخدامها لهذه السياسة بعد اندالع االنتفاضة الثانية حيث »مت هدم 664 بيت 
فلسطيني كنوع من العقوبات مما أدى إلى تشريد 4182 فلسطينياً بريئاً 25. ووفقاً لبتسيلم فإن عدد عمليات هدم املنازل العقابية 
في السنة كالتالي )بدءاً  من 27 اكتوبر 2016(: 21 هدم )و3 إغالقات( عام 2016، و11 هدم عام2015، و4 حاالت هدم عام 2014، 
و177 هدم عام 2004، و225 هدم عام 2003، و252 هدم عام 2002، و10 حاالت هدم عام 2001 26. كذلك بني عامي 1987 – 2004 

فاإلحصاءات كالتالي: 1115 هدماً كامالً، و64 هدماً جزئياً، و299 إغالقاً كامالً، و118 إغالقاً جزئياً. 

وتشمل إحصاءات احلركة اإلسرائيلية ضد هدم البيوت في أحدث تقديراتها 48488 منزل وأبنية أخرى هدمت منذ عام 1967 – 
حتت مختلف الذرائع 27. ويُقدر أنه 12000 من بني هؤالء 3-5% منهم كانوا عمليات هدم عقابية 28. و منذ عام 1967، يتجاوز عدد 
عمليات الهدم في األراضي احملتلة الفلسطينية 30000 منزل وفي القدس 3380 منزالً ومباٍن أخرى، وفقاً لدائرة شؤون املفاوضات 
في منظمة التحرير الفلسطينية 29. ويعّد املنحى األكثر مدعاة للقلق هو حدوث عمليات هدم البيوت هذه في االنتفاضة األولى 
والثانية وبعد أحداث صيف عام 2014 – على أساس إجراءات عقابية وإدارية وحتت مبرر الضرورة العسكرية 30. وال بد من التشديد 
على نقطة مهمة في هذا الصدد وهي أن املنازل في فلسطني نادراً ما يشغلها شخص واحد فقط ولذلك فإن هدم البيوت يؤثر 

غالباً على أكثر من شخص مبفرده، فيطال العائلة بأكملها.
ونكرر بأنه وكما الحظت بتسيلم في إحصاءاتها بعد جتديد سياسة الهدم العقابية فإن عمليات الهدم تكون واضحة ومتزايدة 
باألخص في فترات االحتجاجات والتصعيد – مثل ما ميكن مالحظته في السنوات األخيرة 31. ويشير ذلك بوضوح أكبر في عمليات 

21  اوما بن نافتالي، جاي هارباز، يوفال شاني، مردخاي كرمينتزر، »رأي خبير: شرعية سياسة هدم البيوت اإلسرائيلية حتت القانون الدولي والقانون اإلسرائيلي« هموكيد 22 
http://www.hamoked.org/files/2014/1159001_eng.pdf )2014 نوفمبر(

22  نفسها 49

23 نفسها 30

24   اللجنة اإلسرائيلية ضد هدم منازل الفلسطينيني »احلرية املستعارة ليست حرية« )ديسمبر 24، 2015
/http://icahd.org/2015/12/24/borrowed-freedom-is-not-freedom 

25 نفسها

http://www.btselem.org/punitive_demolitions/statistics )2016 ،27 26 بتسيلم »هدم البيوت كوسيلة للعقاب )مت تعديلها في اكتوبر

27  الصفحة الرئيسية للحركة اإلسرائيلية ضد هدم البيوت http://icahd.org )منذ نوفمبر 27، 2016(. انظر أيضاً »يجب وقف سياسة إسرائيل في هدم البيوت الفلسطينية: 
/http://icahd.org/get-the-facts/analysis »التقدم جمللس حقوق اإلنسان في األمم املتحدة من قبل احلركة اإلسرائيلية ضد هدم البيوت

28   احلركة اإلسرائيلية ضد هدم البيوت »قرار اجليش اإلسرائيلي بوقف هدم البيوت العقابي: خطوة صغيرة مرحب بها« )اغسطس 6، 2012
./http://icahd.org/2012/08/06/the-idfs-decision-to-halt-punitive-house-demolitions-a-small-but-welcome-step 

29   دائرة شؤون املفاوضات ملنظمة التحرير الفلسطينية، »هدم املنازل: انتهاك خطير للقانون الدولي اإلنساني« )ديسمبر 2015(
،https://www.nad.ps/en/publication-resources/factsheets/home-demolitions-grave-violation-international-humanitarian-law 

انظر أيضاً دائرة شؤون املفاوضات ملنظمة التحرير الفلسطينية »سياسة هدم البيوت اإلسرائيلية في القدس الشرقية احملتلة« )اغسطس 2013(
.https://www.nad.ps/en/publication-resources/factsheets/israel-home-demolition-policy-occupied-east-jerusalem-august-2013

30  ميكن التذرع بالضرورة العسكرية املطلقة لتبرير تدمير امللكية اخلاصة. ال ميكن للقوة احملتلة استخدام هذه الذريعة خصوصاً بأن التخطيط لهذا الهدم مت التخطيط له 
مسبقاً ومن خالل ترتيبات تقنية متطورة. لكن األهم من ذلك أن الضرورة العسكرية هي احد االعتبارات املستخدمة لغرض النزاع املسلح وضد خصم عسكري – والذي ال 
ينطبق على أرض الواقع في الضفة الغربية والقدس الشرقية باألخص. وهكذا يتم التذرع به لتحقيق هدف عسكري إلضعاف العدو، ويشمل إجراءات غير منافية للقانون 

الدولي اإلنساني. انظر ساسولي وآخرين »كيف يحمي القانون في احلرب؟« اللجنة الدولية للصليب األحمر
https://casebook.icrc.org/casebook/doc/glossary/military-necessity-glossary.htm

31  بتسيلم »عقاب جماعّي على نطاق واسع: منذ تشرين األوّل عام 2015، هدمت السلطات منازل 149 شخًصا من دون ارتكاب ذنب، ومئات آخرون يعيشون حتت تهديد الهدم« 
http://www.btselem.org/punitive_demolitions/20160421_149_left_homless_hundreds_threatened )2016 ،21 ابريل(
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الهدم التي تنفذها إسرائيل بحق الفلسطينيني على أن هذه 
املمارسات والسياسات هي عقوبات جماعية. وتزايدت عمليات 
عندما  أخرى،  مرة   2015 اكتوبر  بداية  في  العقابية  الهدم 
كثفت إسرائيل سياستها العقابية بسبب تزايد االضطرابات 
القدس  في  البيوت  هدمت  حيث   ،32 القدس  في  وباألخص 
في  جسيمة  أضراراً  وأحلقت  الغربية  الضفة  وبقية  الشرقية 
البيوت اجملاورة فأصبحت غير صاحلة للسكن. وتشمل إحصاءات 
بتسيلم لعام 2016 هدم 21 بيتاً بحيث أصبحت 2 من الشقق 
بال مأوى من  وأصبح 144 شخصاً  اجملاورة غير صاحلة للسكن 
ضمنهم 44 قاصراً 33، وأما اإلغالقات فعددها وصل إلى 3 بيوت 
حيث أصبح 12 شخصاً بال مأوى من ضمنهم 3 قاصرين. و في 
عام 2015، ُهدم 11 بيتاً بحيث أصبحت نتيجة لذلك 14 شقة 
مأوى من  بال  85 شخصاً  وأصبح  للسكن  غير صاحلة  مجاورة 
ضمنهم 43 طفالً. لدى إعادة استخدام سياسة هدم البيوت 

في عام 2014، ُهدم 4 منازل مما ترك 27 شخصاً بال مأوى منهم 13 قاصراً. ويجدر بالذكر كذلك أن هدم البيوت كان أقل نسبياً في 
فترات الهدوء النسبي كالفترة التي تلت اتفاقية أوسلو وبعد انتهاء االنتفاضة الثانية 34، مما يثبت اجلانب العقابي.  ودعا مجلس 
األمن إسرائيل الحترام القانون الدولي اإلنساني ووقف سياسة هدم املنازل العقابية نظراً لالرتفاع الكبير في عدد عمليات الهدم 
العقابية بعد اندالع االنتفاضة الثانية 35. وجاءت بعد موجة الهدم األخيرة إدانات املقررين اخلاصني لألمم املتحدة املعنيني بحقوق 
األنسان في األراضي احملتلة واحلق في السكن املالئم حيث صرحت بأن »استخدام هدم املنازل كإجراء عقابي هو نوع من أنواع 
العقوبات اجلماعية« 36. لكن إسرائيل تستمر في استخدام هذا النوع من العقوبات اجلماعية بناًء على سياسة الدولة وقوانني 

أنظمة الطوارئ أو الدفاع. 

أصدر اجليش مؤخراً قراراً في 14 نوفمبر 2016 بهدم شقة في القدس الشرقية يسكنها منفذ عملية في القدس بتاريخ 9 اكتوبر 
التالية في  اإلحصاءات  وقد جمعت هموكيد   .37 مأوى  بال  اخلمسة  وأطفاله  زوجته  القرار  لهموكيد، وسيترك هذا  وفقاً   2016

غضون أحداث صيف 2014:

هدم 34 بيتاً: 11 في شمال الضفة الغربية، و18 في جنوب الضفة الغربية، و5 في القدس الشرقية 	 
إغالق 7 منازل: 3 في جنوب الضفة الغربية و4 في القدس الشرقية	 
استهداف منزلني للهدم: 2 في القدس الشرقية38	 
مسح 98 منزالً دون صدور أمر عقابي: 14 في شمال الضفة الغربية، و66 في جنوب الضفة الغربية، و18 في القدس الشرقية    	 

وال تنتهك عمليات الهدم هذه القاعدة التي حتظر العقوبات اجلماعية فقط ولكنها كذلك قد تنتهك قواعد أخرى من القانون 
الرابعة(  جنيف  التفاقية  جسيمة  مخالفة  يعد  )والذي  القصري  الترحيل  حظر  أمور(  عدة  )ضمن  بينها  من  اإلنساني  الدولي 
واالنتقام. هذا باإلضافة إلى مجموعة واسعة من انتهاكات القانون الدولي حلقوق اإلنسان والتي تصاحب عمليات هدم البيوت 
وتأثيرها على اجملموعات الضعيفة كاألطفال 39. كما أنها قد تشكل انتهاكاً للقواعد اآلمرة للقانون الدولي كالتمييز العنصري 

والتفرقة العنصرية )االبارتايد( واجلرائم ضد اإلنسانية وغيرها. 

وتستمر سلطات االحتالل بانتهاج سياسات تهدف إلى خلق حقائق على أرض الواقع في القدس، والتي تعد املفتاح الرئيسي 
ألي عملية سالم محتملة بني الطرفني املنتازعني، وهذه هي احلالة في القدس الشرقية باألخص والتي هي عاصمة دولة 

32   انظر هموكيد »ملخص محدث عن هدم البيوت العقابي« )يونيو http://www.hamoked.org/Document.aspx?dID=Updates1726 )2016 ،1 األمم املتحدة مكتب تنسيق 
http://www.ochaopt.org/content/punitive-house-demolitions-resume )2015 ،8 الشؤون اإلنسانية »استئناف هدم املنازل العقابي« )ديسمبر

http://www.btselem.org/punitive_demolitions/statistics )2016 ،27 33 بتسيلم »معطيات حول هدم البيوت كوسيلة عقاب« )مت تعديلها اكتوبر

http://www.btselem.org/punitive_demolitions/statistics_ )2011 /1 34 نفسها. انظر أيضاً بتسيلم »معطيات عن هدم واغالق البيوت بهدف العقاب، 1987-2004« )يناير
since_1987

35 قرار مجلس األمن 1544 وثيقة  S/RES/1544 )مايو 19، 2004(  مع 14 صوتاً مؤيداً  وامتنتاع الواليات املتحدة عن التصويت.

36 »عمليات الهدم العقابية تدمر أكثر من بيت في األراضي الفلسطينية احملتلة« األمم املتحدة حقوق اإلنسان مكتب املفوض السامي )ديسمبر 28، 2015(
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/PunitivedemolitionsinOPT.aspx

37   هموكيد »قرار الهدم العقابي يهدد بيت مواطنة من القدس الشرقية وأطفالها اخلمسة«؛ هموكيد: »هدم البيوت يشكل عقوبات جماعية تضر األبرياء« )نوفمبر 23، 2016( 
 http://www.hamoked.org/Document.aspx?dID=Updates1808

http://www.hamoked.org/Document.aspx?dID=Updates1807 )2016 ،21 38  هموكيد »ملخص محدث عن هدم البيوت العقابي من يوليو 2014 إلى نوفمبر 2016 » )نوفمبر

http://www.alhaq.org/publications/publications-index/item/ )2003( »39  انظر احلق »سياسة إسرائيل في هدم املنازل العقابي: عقوبات جماعية تنتهك القانون الدولي
israel-s-punitive-house-demolition-policy انظر أيضاً احلق »هدم املنازل العقابي« )اكتوبر 31، 2014(

http://www.alhaq.org/advocacy/topics/population-transfer-and-residency-right/983-punitive-house-demolitions 
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فلسطني حسب حدود 1967. وقد زادت سلطات االحتالل استخدامها لهدم البيوت كطريقة للضغط على الفلسطينيني 
بينما تسعى بلدية القدس لتقليل سكانها الفلسطينيني واحلفاظ على أغلبية يهودية 40. ومتثل اخلطة لتحقيق هذا األمر 

الواقع رؤية سلطات االحتالل لعدم االنسحاب من القدس الشرقية كعاصمة فلسطني املنصوص عليها في قرار مجلس األمن 
الدولي رقم 242 41. وكما أشرنا سابقاً تأتي محاوالت مصادرة األراضي بهدف االستيالء عليها والتالعب بدميوغرافية القدس 

كجزء من مخطط القدس على املدى الطويل كما في خطة )القدس 2020( والتي تهدف لتحقيق أغلبية يهودية بنسبة %70 
في القدس وأقلية فلسطينية بنسبة 30%  42. تستمر إسرائيل في التخطيط من خالل بلدية القدس على حساب السكان 

احملليني. وأصبح من الواضح إجماالً أن إسرائيل تستغل فترات االضطراب لتطبيق إجراءات العقوبات اجلماعية لتخدم خططها 
الشاملة للقدس وسكانها الفلسطينيني األصليني. 

2. إلغاء اإلقامة العقابي

الشرقية  القدس  احتالل  منذ  إسرائيل  استمرت 
القدس  على  الكاملة  بتأكيد سيطرتها   1967 عام 
الفعلي  االستيالء  خالل  من  فقط  ليس   – ككّل 
أيضاً.  أخرى  إجراءات  خالل  من  ولكن   1980 عام 
وقت  حاضرين  يكونوا  لم  الذين  الفلسطينون  فقد 
االحتالل حقهم في السكن في القدس، وأيضاً الذين 
لم يكونوا متاحني وقت تعداد إسرائيل للسكان بعد 
االحتالل 43، أما الذين مت تعدادهم، فقد حصلوا على 
اليهود  كما  كاملة  مواطنة  وليس  دائمة«  »إقامات 
االسرائيليني، أي مت اعتبارهم كزائرين مقيمني وليس 
االحتالل.  عليهم  املفروض  األصليني  األرض  أصحاب 
عامي  بني  ما  فلسطينياً   14000 إقامات  إلغاء  ومت 
1967 و2010 خاصة في القدس الشرقية44 حتت عدة 
ذرائع مختلفة 45. واتخذت هذه اإلجراءات على مدى 
للحّد  وأنواعاً مختلفة  االحتالل اإلسرائيلي أشكاالً 
 .46 الشرقية  القدس  في  الفلسطيني  الوجود  من 
وهكذا فإن املقدسيني الفلسطينيني الذين ينتقلون 

للعيش في مناطق أخرى من األراضي الفلسطينية احملتلة قد يخسروا حق اإلقامة الدائمة. 

يظهر جانب مثير للقلق فيما يخص إلغاء حق اإلقامة عندما تكون هذه اإلجراءات عقابية بطبيعتها وإن كانت ليست بنفس 
معدل هدم البيوت. فتحاول إسرائيل بطريقة غير قانونية ممارسة سيادتها على األراضي احملتلة منذ استيالئها على القدس 

الشرقية. وقد مارس وزير الداخلية سلطته في إلغاء حق اإلقامة لألفراد الذين »خرقوا والءهم لدولة إسرائيل« منتهكاً القانون 
الدولي اإلنساني. واجلدير بالذكر أن املادة )45( من اتفاقية الهاي عام 1907 تنص على: »]1[ يحظر إرغام سكان األراضي احملتلة 

على تقدمي الوالء للقوة املعادية«. وقد ألغى وزير الداخلية حق اإلقامة لثالثة من نواب اجمللس التشريعي الفلسطيني املنتخب 
)محمد أبو طير، وأحمد عطون، ومحمد طوطح( ووزير شؤون القدس )خالد أبو عرفة( 47. أُلغي حق إقامتهم بعد انتخابهم في 

40 انظر عرفة

41 قرار مجلس األمن 242 وثيقة  S/RES/242)نوفمبر 22،1967(: » - يؤكد أن حتقيق مبادئ امليثاق يتطلب إقامة سالم عادل ودائم في الشرق األوسط، ويستوجب تطبيق كاًل 
املبدأين التاليني: أ - سحب القوات املسلحة من أراض )األراضي( التي احتلتها في النزاع. 

42  االئتالف من أجل القدس »اخملططات اإلسرائيلية للقدس 2000« )مترجمة إلى االجنليزية(
http://www.coalitionforjerusalem.org/master-plan-2000-english-translation/  . انظر أيضاً اجمللس النرويجي لالجئني »التشريد  ومسألة القدس: نظرة عامة على 

املفاوضات حول القدس الشرقية والتطورات على أرض الواقع« )تفرير ابريل 2015(
https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/displacement-and-the-jerusalem-question.pdf

43 انظر بتسيلم »الوضع القانوني للقدس الشرقية وسكانها« )مايو http://www.btselem.org/jerusalem/legal_status )2010 ،9 انظر أيضاً أكيفا الدار »إسرائيل تعترف 
بإلغاء حق إقامة ربع مليون فلسطيني« هآرتس )يونيو 12، 2012(

 .http://www.haaretz.com/israel-news/israel-admits-it-revoked-residency-rights-of-a-quarter-million-palestinians-1.435778 

44 األمم املتحدة مكتب تنسيق الشؤون االنسانية »القدس الشرقية: مخاوف إنسانية أساسية« )ديسمبر 2012(
 https://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_jerusalem_factsheet_december_2012_english.pdf 

45 بتسيلم »جتريد حق املواطنة في القدس الشرقية« )مت التعديل في اغسطس 18، 2013(
http://www.btselem.org/jerusalem/revocation_statistics للمعطيات انظر . http://www.btselem.org/jerusalem/revocation_of_residency 

http://www.hamoked.org/Timeline.aspx?pageID=timeLineNews »46 هموكيد »اإلقامة في القدس - 1967 حتى اليوم

47  مركز العمل اجملتمعي – القدس »إلغاء حق اإلقامة العقابي: أحدث أداة تهجير قسري« http://www.palestine-studies.org/ar/jq/fulltext/202346. انظر أيضاً أبو عرفة 
وآخرين »عريضة« )قيد االنتظار( محكمة العدل العليا 06/7803 )إسرائيل(. حوناثات كوك »سياسيون مقدسيون معرضون للطرد« )يونيو 29، 2010(

http://www.maannews.com/Content.aspx?id=295650
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اجمللس التشريعي الفلسطيني. ورُفعت عريضة 
تطعن في مثل هذا النوع من إلغاء حق اإلقامة 
لدى محكمة العدل العليا اإلسرائيلية 48. فإذا 

أُعطيت هذه األسباب طابعاً قضائياً سيكون لذلك 
آثار طويلة األمد على إلغاء حق اإلقامة العقابي 
في املستقبل. ومت تهجير أبو طير وعطون قسرياً 

خارج القدس الشرقية واعتقال طوطح وعرفة في 
مبنى اللجنة الدولية للصليب األحمر في القدس 
حيث حاولوا اللجوء هناك. وأدان املقررون اخلاصون 

لألمم املتحدة املعنيون بحرية التعبير عن الرأي هذه 
األعمال بدعوى انتهاك إسرائيل القانون الدولي 

اإلنساني فيما يخص تقدمي الوالء للقوة املعادية 
وحق احلرية في التعبير عن الرأي حتت القانون الدولي 

حلقوق اإلنسان49 . وكما أشار اجمللس النرويجي 
لالجئني فقد أعطى وزير الداخلية اإلسرائيلي األربعة 

خياراً بني أن يتركوا حماس أو يخسروا حق إقامتهم 
 .50

من  فلسطينيني  ألربعة  اإلقامة  حق  إلغاء  مت  وقد 
بارتكابهم جرائم جنائية،  الشرقية مشتبه  القدس 
في ذات الوقت الذي كانت به تلك العريضة املقدمة 

51. ويُزعم بأن هؤالء الفلسطينيون األربعة كانوا قد اشتركوا في »حوادث أمنية« أو هجمات ضد  قيد االنتظار في يناير2016  
إسرائيليني، والتي حدثت في شهري سبتمبر واكتوبر 2015 52. 

عالوة على ذلك فإن التشريع اإلسرائيلي في حد ذاته يشكل عقوبات جماعية. فكما أشار اجمللس النرويجي لالجئني فإن التعديالت 
املضافة إلى قانون املواطنة والدخول إلى إسرائيل »تستطيع وزارة الداخلية رفض طلب إذا كان أحد ذوي املواطن أو أطفاله او 
اخوته أو اخوة أو أخوات الزوج\ة متورط بأي نشاط متعلق بأمن الدولة وفقاً لقوات أمن الدولة اإلسرائيلية«53. وانتقدت املنظمتان 
غير احلكومية عدالة وجمعية حقوق املواطن في إسرائيل في عريضة مقدمة من قبلهما قرار وزارة اخلارجية بالشروع في هذه 

اإلجراءات ضد املواطن صبحي أبو خليفة واملواطنة شروق دويات والذان لم تتم إدانتهما بعد في احملكمة 54. 

أفادت أنباء خالل التصعيد في اكتوبر 2015 أن مسؤوالً عسكرياً إسرائيلياً رفيع املستوى نصح بترحيل عائالت الفلسطينيني 
املشتبه بهم بتنفيذ هجمات في قطاع غزة وليس فقط إلغاء حق إقامتهم 55.  وكما ذكرت احلق صرّح وزير العدل اإلسرائيلي بأن 
منفذي العمليات الفلسطينيني وعائالتهم »الداعمة« سيخسرون حق إقامتهم واستحقاقات الضمان االجتماعي 56. وذكرت 
احلق أيضاً أن األمر العسكري اإلسرائيلي 378 عام 1970 يسمح إلسرائيل تقرير تقييد أفراد معينني »بالعيش ضمن حدود مكان 
محدد«. وطرح رئيس الوزراء اإلسرائيلي ومسؤولون آخرون خالل تلك الفترة فكرة إلغاء تصاريح اإلقامة من فلسطينيي القدس 

48 نفسها

http://www. )2012 ،11 2 18-19 )يونيو.Add/17/20/A/HRC 49  »تقرير املقررين اخلاصني املعنيني بتعزيز وحماية احلق في حرية الرأي والتعبير« فرانك ال رو. األمم املتحدة وثيقة
ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session20/A-HRC-20-17-Add2_en.pdf . انظر احلق »تضييق اخلناق على حياة السياسيني في القدس 

http://www.alhaq.org/advocacy/topics/ )2011 ،1 الشرقية: إسرائيل تعتقل عضو مجلس النواب الفلسطيني احمد عطون لفرض التهجيرالقسري عليه )اكتوبر
population-transfer-and-residency-right/467-cracking-down-on-palestinian-political-life-in-east-jerusalem-israel-arrests-plc-member-mr-ahmed-attoun-to-

enforce-his-forcible-transfer-from-the-city

50  اجمللس النرويجي لالجئني »كسر احلياة: القيود املفروضة على حقوق اإلقامة ولم الشمل في فلسطني احملتلة 47-48« )ديسمبر 2015( ]من هنا فصاعداً إقامة اجمللس 
https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/fractured-lives.pdf ]النرويجي لالجئني

51 نفسها 

52  للتوثيق الكامل واملراسلة بني هموكيد التي متثل االربعة واجلهات املعنية انظر: http://www.hamoked.org/TopicSearch.aspx?tid=sub_44 باألخص انظر هموكيد 
»هموكيد في عريضة حملكمة العدل العليا ضد إلغاء حق إقامة 4 مواطنني من القدس الشرقية: »اجتياز اخلط الرفيع بني العقوبة والعقاب واالنتقام الواضح في حالة مقدمي 

http://www.hamoked.org/Document.aspx?dID=Updates1677 )2016 ،28 العريضة ورد الدولة على أفعالهم« )فبراير

53  إقامة اجمللس النرويجي لالجئني 43 – 44. استخدمت وزارة الداخلية هذا عدة مرات لرفض طلبات لم الشمل وفي عديد من احلاالت يكون هذا ال رجعة فيه.

54 جمعية حقوق املواطن في إسرائيل وعدالة املركز القانوني حلقوق األقلية العربية في إسرائيل »رد على إلغاء حق اإلقامة ملقدسيني حلوادث أمنية« )اكتوبر 13،2015(
http://www.acri.org.il/en/wp-content/uploads/2015/10/Revocation-of-east-jerusalem-residents-October-2015.pdf 

55  احلق »تهجير عائالت الفلسطينيني املتهمني« )اكتوبر 31، 2015(
http://www.alhaq.org/advocacy/topics/population-transfer-and-residency-right/981-deportation-of-palestinian-family-members-of-accused

56 نفسها 
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على  الوزراء كان عازماً  رئيس  أن  أيضاً  وذُكر   .57 التصعيدات  للتعامل مع  والذين يعيشون خارج حدود اجلدار كوسيلة  الشرقية 
مناقشة املوضوع علماً بأن هذا اإلجراء من احملتمل أن يؤثر بحياة 80000 – 100000 فلسطيني 58. عالوة على ذلك، كان يعنزم وزير 
الداخلية، قبل أسبوعني من ذلك، إلغاء إقامة 19 شخصاً من القدس الشرقية متهمني باالشتراك بتنفيذ هجمات. طالبت سانت 
ايف، كرد على ذلك، في مراسلة مع رئيس الوزراء ووزير الداخلية بإبطال قرار مجلس الوزراء بتاريخ 14 اكتوبر 2015 والذي أعطى 
فيه وزير الداخلية تعليمات بإلغاء إقامات 19 فلسطينياً من القدس الشرقية احملتلة متهمني بتنفيذ »عمليات إرهابية«. وشددت 
املؤسسة في كتابها على أن خطورة هذا القرار تكمن في جانني، األول يتمثل في أثر سحب االقامات على املقدسيني مما يؤدي الى 
تهجيرهم قسريا وهو األمر املمنوع بشكل مطلق حتت القانون الدولي اإلنساني، أما اجلانب اآلخر يكمن في نتيجة هذا القرار على 
أوضاع األشخاص املدنية حيث أنه من شأنه أن يتركهم دون أية جنسية على االطالق، وخاصة أن كان هذا اإلبطال مستند ألسباب 
العرق أو األصل أو التوجه السياسي، بحيث يشكل ذلك خرقا صارخا لقواعد القانون الدولي واتفاقياته والتي متنع سحب جنسية 

أي شخص باملطلق ان كان ذلك سيركه بدون أية جنسية أخرى.

ويعتمد قرار إلغاء هذه اإلقامات على قانون املواطنة والدخول إلى إسرائيل والذي يعطي وزير الداخلية سلطة تقديرية إللغاء 
تراخيص حق اإلقامة من حامليها. استخدمت إسرائيل هذا القانون لتفريغ القدس احملتلة من الفلسطينيني وحتقيق أهدافها 
أكبر عدد من  للتخلص من  املدينة  األخيرة في  التصعيدات  بعد  القرار  اإلسرائيلية  احلكومة  وأصدرت  الدميوغرافي.  التوازن  في 

الفلسطينيني. 

وطالبت سانت ايف وزير الداخلية بأن ميارس السلطة املمنوحة له بحذر شديد وأن تقتصر على الشروط املوضحة صراحًة في 
القانون وأن ال يستخدمها بطريقة تعسفية كوسيلة عقوبات عنصرية. وأكدت سانت ايف أيضاً أنه بإمكان إسرائيل االعتماد 
على القوانني اجلنائية لتحقيق األمن دون املساس بحق إقامة الفلسطينيني املشتبه بهم، اذا كانت قلقة بهذا الشأن كما تدعي 
في قرارها هذا. كما سّلطت سانت ايف الضوء على تطبيق القرار األخير بإلغاء اإلقامات بأسلوب عنصري؛ حيث أنه يطبق فقط 
على الفلسطينيني الذين يقومون بهجمات ضد اإلسرائيليني ويستثني اإلسرائيليني اليهود الذين يقومون بهجمات مماثلة وأخطر 

أحياناً ضد الفلسطينيني. 

وفي الثامن من كانون الثاني / يناير من عام 2017، قام الشاب الفلسطيني فادي قنبر ذو 28 عاما، بعملية دهس بشاحنته في 
وزير  وقرر  الرد، فقامت بهدم منزل أسرته،  إلى  السلطات اإلسرائيلية  القدس أسفرت عن مقتل 4 جنود إسرائيليني. وسارعت 
الداخلية اإلسرائيلي إلغاء إقامات 12 من أفراد األسرة املباشرة واملمتدة، مبا في ذلك إقامة والدته وحقوقها االجتماعية على الفور. 
وقد صدر القرار دون إمكانية الطعن فيه أو االعتراض عليه. وأعلن وزير الداخلية اإلسرائيلي آري ديري أنه »من اآلن فصاعدا، فإن 
أي شخص يقوم بالتخطيط أو النظر في تنفيذ هجوم سيعرف أن عائلته ستدفع ثمنا باهظا لفعله. وستكون العواقب قاسية 

وبعيدة املدى، مثل القرار الذي اتخذته بشأن أم وأقارب اإلرهابيني الذين ارتكبوا الهجوم في أرمون هاناتسيف في القدس«.
تشكل هذه اإلجراءات التي اتخذها وزير الداخلية عقوبات جماعية بحق عائالت منفذي العمليات املزعومني، وانتهاكات لقواعد 
القانون الدولي اإلنساني، ووالتي تشمل فيما بينها؛ حظر النقل التعسفي )مخالفة جسيمة(، وحظر إرغام األشخاص احملميني 
في األراضي احملتلة على تقدمي الوالء للقوة احملتلة. كما أنها تنتهك أيضاً عدداً كبيراً من قواعد القانون الدولي حلقوق اإلنسان، 
باألخص حق احلرية في الرأي والتعبير. كما أنها تشكل منحًى من مناحي انتهاكات القواعد اآلمرة في القانون الدولي كالتمييز 

العنصري العرقي والتفرقة العنصرية )األبارتايد( واجلرائم ضد اإلنسانية وغيرها.   

3. القيود العقابية على حرية احلركة

تعد القيود املفروضة على احلركة من أهم مالمح االحتالل ونظام الفصل املرتبط به؛ من إغالقات، ومنع جتول، وحصار، وأبرزها 
نقاط التفتيش. وتُوضع هذه النقاط في مناطق قريبة من املستوطنات، وقد عزلت القدس باألخص عن بقية الضفة الغربية 59. 
وترسخت العوائق املفروضة على حرية احلركة باحلصار املفروض على غزة بعد االنتخابات وفوز حماس، وببناء اجلدار الفاصل )والذي 
الثانية، حيث تعتبر هذه إجراءات عقابية سريعة االستجابة. ويقّدر مكتب األمم  أمنياً( خالل االنتفاضة  تعتبره إسرائيل حاجزاً 
املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية أن 85% من مسار اجلدار داخل الضفة الغربية، حيث سيتم عزل 9.4% من الضفة الغربية ومن 
ضمنها القدس الشرقية بهذا اجلدار، وستكون 65 من أصل 150 مستوطنة داخل »اجلانب اإلسرائيلي« من اجلدار60 . إضافة إلى 
ذلك، فأن عشرات اآلالف من أهل القدس الشرقية يسكنون »اجلانب الفلسطيني« من اجلدار 61، مما سيخلف آثاراً وخيمة عليهم 

57   الهاف هاركوف، »مصادر: نتنياهو ينظر في إلغاء حق اإلقامة من العرب املقدسيني« جيروزاليم بوست )اكتوبر 26، 2015(
http://www.jpost.com/Israel-News/Politics-And-Diplomacy/Sources-Netanyahu-considering-revoking-residency-from-east-Jerusalem-Arabs-430078

58   راؤول ووتليف »رئيس الوزراء ينظر في إلغاء إقامة سكان القدس الشرقية« تاميز اوف إسرائيل )اكتوبر 26، 2015(
 /http://www.timesofisrael.com/pm-said-to-consider-revoking-east-jerusalemites-residency-status 

59   انظر مثاًل احلق »العقوبات اجلماعية في القدس الشرقية« )مايو 7، 2015(
http://www.alhaq.org/documentation/weekly-focuses/916-collective-punishment-in-east-jerusalem

60   مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية »في بؤرة الضوء: 10 أعوام على صدور الرأي االستشاري حملكمة العدل الدولية بشأن اجلدار« )يوليو 9، 2014(
https://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_10_years_barrier_report_english.pdf 

61 نفسها 
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نظراً لتهديدات إلغاء إقاماتهم التي يواجهونها )كما شرحنا شابقاً(. 

ويصبح هذا النظام أشّد على نحو متزايد خالل فترات التصعيد وحتت ذرائع أمنية. وثق مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون 
اإلنسانية في اكتوبر 2015 قيوداً جديدة مفروضة على احلركة في القدس الشرقية.  واشتملت العوائق اجلديدة املوضوعة حول 
 .62 املوجودة أصالً  القدمية  العوائق  إلى  ترابية واحدة، إضافة  وتلة  الشرقية على 17 نقطة تفتيش، 20 حاجز اسمنتي،  القدس 
ويشرح مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية أن أحداث اكتوبر 2015 قيدت حركة الفلسطينيني الساكنني في القدس الشرقية 
بشكل منهجي وأثرت على 138000 شخص في 9 أحياء 63. وبينما مت إزالة معظم احلواجز فقد بقيت 8 منها في نهاية 2015. ووثق 
أيضاً مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية أنه خالل تلك الفترة الزمنية نفسها ازدادت احلواجز في الضفة الغربية كلها، حيث أُضيف 
18 عائق جديد إلى احلواجز املوجودة أصالً وعددها 167، وفي اخلليل أُضيف 53 حاجزاً جديداً إلى 109 موجودة أصالً، وكمجموع 
وصلت أعداد املعيقات إلى 543 )179 تلة ترابية، و77 حاجز اسمنتي على الطريق، و70 نقطة تفتيش، و63 بوابة حديدية مغلقة 
في الغالب، و50 حاجز، و48 بوابة مفتوحة عادةً، و26 نقطة تفتيش جزئية، و22 حواجز ترابية و8 خنادق(  64. وتخضع مدينة اخلليل 
لقيود شديدة، حيث يفرض عليها 20% من املعيقات احلركية ونقاط التفتيش املأهولة باجلنود بصورة دائمة وعددها 95، كانت 
داخل منطقة h2  والتي تخضع لسيطرة إسرائيلية وتؤثر على 4000 طفل يذهبون إلى مدارسهم هناك 65. ووصل عدد املعيقات 

احلركية في سبتمبر 2014 التي وثقها مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية إلى 490 66معيق. 

احلركية  املعيقات  خالل  من  العزل  على  تعمل  احلركة  على  املفروضة  الرئيسية  القيود  بعض  كانت   ،2015 اكتوبر  أحداث  ومع 
املثبتة وتواجد الشرطة املكثف في أحياء القدس من العيسوية وجبل املكبر ووادي اجلوز والشيخ جراح وغيرهم، باألخص تواجد 

السلطات املتزايد في البلدة القدمية وأمام باب العامود حتديداً. 

62   مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية »قيود تنقل جديدة في القدس الشرقية« )اكتوبر 2015(
 http://www.ochaopt.org/sites/default/files/ej_2015oct21_1.pdf 

63   مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية »حياة مجزأة: نظرة عامة على األوضاع اإلنسانية 2015: القيود املفروضة على التنقل والوصول« )يونيو 2016(
 http://www.ochaopt.org/content/2015-overview-movement-and-access-restrictions 

64 نفسها

65 نفسها

66  مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية »القيود املفروضة على الوصول في الضفة الغربية« )سبتمبر 2014(
http://www.ochaopt.org/sites/default/files/West_Bank_Access_Restrictions__September_2014.pdf 
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وقد اشتكى سكان القدس الشرقية لباحثني من سانت ايف في إفادات جمعتها املؤسسة من كثرة عدد نقاط التفتيش ما 
رجال  من  األشخاص  جميع  التفتيش  نقاط  وتستهدف  واحد.  كيلومتر  عن  املسافة  تقل  حيث  الواد،  وشارع  العامود  باب  بني 
ونساء وأطفال وكبار السن، حيث يتعرضون لتفتيش ُمهني ينتهك كرامتهم الشخصية. كما يتعرض املارة للضرب أحياناً خالل 
التفتيش، والقتل في أحياٍن أخرى بناًء على الشك فقط، ويُستهدف الضحايا بشكل عنصري وفقاً لشهادة شهود عيان. وبحسب 
إحدى الشهادات فقد تعرض الشاهد للتفتيش 4 مرات خالل شهر واحد فقط وكان في كل مرة يشعر باخلوف من التعرض للقتل. 
ويشرح طفل آخر من سكان شارع الواد أن السلطات يقصدون إخافة األطفال خالل التفتيش بضربهم وإهانتهم وتفتيشهم 

املتكرر. 

خلقت هذه اإلجراءات حالة من الرعب في البلدة القدمية، كما ولها آثار بعيدة املدى على جميع مناحي احلياة؛ التعليمية والتجارية 
واالقتصادية، وتؤثر أيضاً على اجملتمع املدني. ويشرح ناشط في اجملتمع املدني من جمعية جتار بيت املقدس أن احلياة التجارية قد 
شلت خاصة منذ اكتوبر 2015، حيث أُجبرت بعض احملالت على اإلغالق. ويعاني سكان البلدة القدمية من قيود قاسية مفروضة 
على حرية احلركة ومن اخملالقات الكيدية املفروضة على التجار. ويشرح أحد األشخاص في إفادته أن عدد احملالت التي ميتلكها 
العرب في البلدة القدمية يصل إلى 1450، والتي تأثرت جميعها سلبا نتيجه هذه اإلجراءات بطريقة أو بأخرى، ومنهم 30 متجر 
أغلق أبوابه بعد إفالسه بسبب األوضاع السائدة، وعدم قدرتهم على دفع الغرامات، و كذلك اإلجراءات املفروضة عليهم من بلدية 

القدس. واعتدت الشرطة على أصحاب احملالت بعد قتل مهند احللبي وأجبرتهم على إغالق محالتهم 67. 

أجرتها  التي  للمقابالت  وفقاً  احلركة،  على  املفروضة  بالقيود  بشدة  سلبا  القدمية  البلدة  في  املدني  اجملتمع  منظمات  تأثرت 
املؤسسة، فقد كان املستفيدين من خدماتها يخافون نقاط التفتيش أحياناً واملعيقات األخرى خاصة ملعرفتهم بسوء املعاملة 
وحوادث القتل. وأغلقت بعض املنظمات لفترات طويلة من الوقت لعدم استطاعتها تنفيذ مهامها في البلدة القدمية وحولها. 
املنزل، ففي  إليها وخلوف األهالي من خروج أطفالهم من  الوصول  أبوابها بسبب عدم استطاعة الطالب  املدارس  كما أغلقت 
بعض األحيان كما ورد في املقابالت، كانت املدارس تتعرض ملداهمات بحجة البحث عن األطفال الذين يرمون احلجارة، مما خلق 
بيئة من الرعب واخلوف داخل املدارس 68. أما فيما يتعلق باملدارس في مناطق أخرى، فقد مت توثيق 185 حادثة تتعلق بالتعليم في 
الضفة الغربية خالل الربع األخير من سنة 2015: 91 من املعيقات في الوصول، و74 هجوم على املدارس، و11 تهديداً بالهجوم 
ضد األشخاص احملميني في املدارس، و9 هجمات على األشخاص احملميني في املدارس، حيث كانت 9 % من الهجمات التي وثقتها 

منظمة اليونيسيف داخل القدس 69. 

إضافة إلى ذلك، أثرت القيود بشكل ملحوظ على حرية العبادة، خاصًة بسبب السيطرة على احلركة في مداخل ومخارج املسجد 
األقصى، حيث ُمنعت مجموعة النشطاء املعروفون باملرابطون واملرابطات من االحتجاج على اقتحام املسجد األقصى مستندين 

إلى قانون أنظمة الطوارئ أو الدفاع 70
لكن تأتي هذه القيود املفروضة على احلركة بكل األشكال، وتؤثر على الشعب الفلسطيني ككل، أو على مجتمعات معينة 
داخله بسبب ارتباطهم باالحتجاجات أو الهجمات احملتملة. وكما الحظت دياكونيا؛ فرضت إسرائيل حظراً دام مدة اربعة ايام على 
الدخول إلى القدس وإسرائيل من الضفة الغربية وذلك كردّ على عملية في تل أبيب أسفرت عن مقتل 4 إسرائيليني – األمر الذي 
أدانه املفوض السامي حلقوق اإلنسان في األمم املتحدة واعتبره عقوبات جماعية 71. وألغت السلطات اإلسرائيلية 83000 تصريح 
»زيارة« للفلسطينيني وعلقت 204 تصاريح عمل لفلسطينيني من العائلة املمتدة ملنفذي الهجوم املزعومني 72. وألغت إسرائيل 
كل تصاريح العمل لسكان بني نعيم بعد عملية نفذها أحد أبناء القرية في كريات أربع في يوليو 2016، وفرضت طوقاً أمنياً على 
القرية دام 34 يوماً 73. وهناك العديد من احلاالت التي أُغلقت فيها قرى ومدن بأكملها، فمثاًل أغلقت السلطات اإلسرائيلية بيت 

 https://www.maannews.com/Content.aspx?id=767956 )2015 ،3 67   »مقتل إسرائيليني وجرح اثنني آخرين في عملية طعن في القدس« وكالة معاً االخبارية )اكتوبر

68   »الوزارة تندد باعتداء على مدرسة أيتام فلسطينية« جروب 194 )اكتوبر http://group194.net/english/article/48900 )2016 ،18، املركز الفلسطيني اإلعالمي »الشرطة 
اإلسرائيلية تقتحم مدرسة فلسطينية في البلدة القدمية في القدس«  )اكتوبر 19، 2016(

https://english.palinfo.com/news/2016/10/19/Israeli-police-storm-Palestinian-school-in-O-J-lem 

69   نشرة األطفال والنزاعات املسلحة األطفال املتضررون من النزاعات املسلحة – الربع الرابع من 2015 
 https://www.unicef.org/oPt/UNICEF_SoP_-_CAAC_Bulletin_-_Q4_2015.pdf

70   جيل كوهني »إسرائيل حتظر مجموعتان اسالميتان من النشطاء من وصول جبل الهيكل« هآرتس )سبتمبر 9، 2015(
 1.675329/http://www.haaretz.com/israel-news 

71   دياكونيا مركز مصادر القانون الدولي اإلنساني »مذنب بالتبعية« )اكتوبر 2016(
  https://www.diakonia.se/globalassets/blocks-ihl-site/ihl-file-list/ihl---briefs/guilty-by-association-israels-collective-punishment-policies-in-the-opt.pdf 

»حتركات إسرائيل في الضفة الغربية قد تكون عقوبات جماعية« اجلزيرة  )يونيو 11، 2016(
 http://www.aljazeera.com/news/2016/06/israel-west-bank-moves-collective-punishment-160610113345753.html ]من هنا فصاعداً عقوبات دياكونيا اجلماعية[ 

    https://www.maannews.com/Content.aspx?id=771812 )2016 ،9 72   »إسرائيل جتمد 83000 تصريح دخول إلى القدس الشرقية وإسرائيل« وكالة معاً اإلخبارية )يونيو
راؤول ووتليف وجودة آري جروس »بعد االعتداء، إسرائيل تلغي تصريح السفر وحتاصر بلدة املشتبه بهم« تاميز اوف إسرائيل )يونيو 9، 2016(

 /http://www.timesofisrael.com/after-attack-israel-clamps-down-on-eased-movement-for-palestinians 

73   نفسها. »الفلسطينيون األشقياء حتت العقوبات اجلماعية اإلسرائيلية« اجلزيرة )اكتوبر 15،2016(
 http://www.aljazeera.com/news/2016/09/palestinians-israel-collective-punishment-160929083644838.html 
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عور التحتى بأكملها أكثر من مرة كنتيجة لعملية معينة وغيرها من املدن مثل بيت فجار لنفس األسباب 74. 

تشكل القيود املفروضة على احلركة والوصول عندما تكون عقابية وسريعة االستجابة عقوبات جماعية، كما وتنتهك قواعد 
باتفاقية  واحملمية  الضعيفة  اجملموعات  وخاصة  األساسية  األشخاص  وضمانات  حقوق  تشمل  والتي  اإلنساني  الدولي  القانون 
جنيف الرابعة. وأيضاً تنتهك عدد كبير من قواعد القانون الدولي حلقوق اإلنسان مثل حرية احلركة واغيرها من التزامات املعاهدة 

احملددة جتاه النساء واألطفال.  

4. املضايقات )االعتقاالت العقابية، الغرامات، التفتيش اجلسدي...الخ(

االعتقاالت  احلصر؛  ال  املثال  سبيل  على  الفلسطينيني،  بحق  اإلسرائيلية  السلطات  متارسها  التي  اليومية  املضايقات  تشمل 
املتحدة(،  الواليات  في  الشرطة  متارسها  التي  والتفتيش«  »التوقيف  طرق  )وتشبه  اجلسدي  والتفتيش  والغرامات،  العقابية، 
وتستهدف الفلسطينيني فقط. وال تعّد هذه املضايقات جديدة حيث أنها تستخدم في األراضي احملتلة منذ عام 1967 وبحق 

الفلسطينيني منذ عام 1948. 

فترات  على  للردّ  عقابية  كإجراءات  تأتي  املضايقات  هذه  أن  على  ونؤكد 
توسيع  على  احلكومة  وافقت  فمثالً،  الفردية.  والهجمات  االضطرابات 
نطاق قانون اإليقاف والتفتيش بناًء على االشتباه فقط، رداً على أحداث 
اكتوبر 2015  75. وصرح وزير األمن العام اإلسرائيلي آنذاك بأنه هناك حاجة 
للتفتيش اجلسدي للتعامل مع الهجمات، ويشمل »أماكن أعلنها قائد 
شرطة املنطقة مؤقتاً كمواقع ميكن التفتيش فيها...إذا كان لديه اشتباه 
معقول بأنه ميكن اضطراب السالم في تلك املنطقة جراء عمل من أعمال 
عنصري  أنه  اعتبار  على  بشدة  القرار  ذلك  نقد  وجاء  فيها«76.  العنف 
أنه  القانون  توسيع هذا  77. ويضيف  من عقوبات جماعية  نوعاً  ويشكل 
»لغرض هذا التعديل يكون االشتباه املعقول، من بني أمور أخرى، إذا كان 
اللفظي  العنف  يستخدم  أو  عام  مكان  في  بعدائية  يتصرف  الشخص 
78. ومنع هذا  أو مخيف«   أو يتصرف بشكل مقلق  بالتهديدات  أو يلقي 
القانون 6000 فلسطيني من التحرك وأغلقت مبوجبه 6 قرى أخرى. واألهم 
أن هذه اإلغالقات متت حتت ذرائع األمن وال تلبي شروط الضرورة والتناسب. 
وكما أشارت دياكونيا أن هذه ليست حوادث متفرقة وإمنا تعمل جنباً إلى 
على  املفروضة  والقيود  اجلماعية  العقوبات  من  أخرى  إجراءات  مع  جنب 
احلركة –  وتشمل مثل هذه اإلغالقات كإجراءات رد سريع وعقابي إغالق 

قباطية 79، ونحالني 80، وزاوية، وحجا، واخلليل81  كما أشرنا سابقاً. 

»ويُطبق  اإلداري  االعتقال  استخدام  بزيادة  االحتالل  سلطات  تستمر 
دون  ومن  اتهام  الئحة  دون  من  فقط،  إدارّي  أمر  وفق  اإلدارّي  االعتقال 

74«إغالق قرية بيت عور التحتى لليوم الثاني وإغالق الطرق في منطقة رام اهلل« https://www.maannews.com/Content.aspx?id=769990 مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية 
http://www.ochaopt.org/content/protection-civilians-weekly-report-15-21-march-2016 )2016 ،24 التقرير األسبوعي حلماية املدنيني 15-21 مارس 2016 )مارس«

75   الهاف هاركوف »احلكومة  توافق على قانون توسيع اإليقاف والتقتيش في أعقاب اإلرهاب« جيروساليم بوست )اكتوبر 18، 2015(
-http://www.jpost.com/Israel-News/Politics-And-Diplomacy/Government-approves-expanded-stop-and-frisk-law-in-wake-of-terror 

426298 انظر مثالً الكنيسيت يوافق على قانون اإليقاف والتفتيش« )فبراير 2، 2016(
https://www.knesset.gov.il/spokesman/eng/PR_eng.asp?PRID=11918 

76 نفسها 

77 زينة طحان »قانون اإليقاف والتفتيش اإلسرائيلي: عنصرية فاضحة« اجلزيرة )يونيو 27، 2016(
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2016/06/israel-stop-frisk-law-blatant-racism-160622114003160.html

78 فادي خوري »الرد األفضل على قانون اإليقاف والتفتيش اجلديد: عدم االستحمام« ماج972 )فبراير 4، 2016(
/http://972mag.com/the-best-response-to-israels-new-stop-and-frisk-law-stop-showering/116657 

79 احلق »قباطية تخضع لإلغالق والعقوبات اجلماعية من قوات االحتالل السرائيلي« )فبراير 11،2016(
http://www.alhaq.org/documentation/weekly-focuses/1019-qabatiya-subject-to-closure-a-collective-punishment-by-iof 

80 أميرة هاس »الطوق األمني على القرية الفلسطينية يدخل يومه السابع عقب عملية الطعن« هآرتس )فبراير 15، 2016(
 http://www.haaretz.com/israel-news/.premium-1.703334 

81 مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية »حماية املدنيني فترة التقرير: 8-14 مارس 2016«
https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/47d4e277b48d9d3685256ddc00612265/d3ef07826507b27f85257f7900652a30?OpenDocument 
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محاكمة« خالل فترات االضطرابات 82. وفيما يعّد استخام هذا القانون مقبواًل حتت القانون الدولي حتت ظروف استثنائية، فقد 
للضمير، فإنه في اكتوبر 2016، كان هناك حوالي 7000  أصبح بالنسبة إلسرائيل سمة أساسية من سمات االحتالل. ووفقاً 
أسيراً، و720 من املعتقلني اإلداريني، منهم 400 طفل أسير، و64 من النساء و470 من القدس الشرقية 83. وأكملت إسرائيل خالل 
نهاية اكتوبر 2015 باألخص حملة اعتقاالت جماعية واسعة دون الئحة اتهام ومن دون محاكمة. وثقت الضمير خالل هذا الوقت، 

وحتى نهاية عام 2015 التالي:
اعتقال أكثر من 2663 فلسطينياً منذ بداية اكتوبر 2015	 
اعتقال أكثر من 620 فلسطينياً منهم 177 طفالً من القدس احملتلة، و1885 فلسطينياً منهم 278 طفالً من الضفة الغربية 	 

احملتلة و158 فلسطينياً منهم 24 طفالً من مناطق عام 1948 احملتلة. 
عدد األسرى الفلسطينيني زاد جذرياً حملة االعتقاالت اجلماعية الواسعة ليصل حوالي 6800 أسيراً منهم 660 من املعتقلني 	 

اإلداريني، واكثر من 470 طفل، و60 من النساء، و5 من نواب اجمللس التشريعي الفلسطيني 84.  
يعّد االعتقال التعسفي من مالمح االحتالل األساسية، خاصة حمالت االعتقال اجلماعي خالل االنتفاضة األولى والثانية. 
فاستخدام االعتقال اإلداري يزداد في فترات االضطراب، كما هو احلال في هدم البيوت 85. فمثاًل كان عدد املعتقلني اإلداريني 

315 في سبتمبر 2015 ليبلغ 429 في اكتوبر 2015، وفي ابريل 2016 بلغ 692  86. وقد بلغ هذا العدد 1000 معتقاًل إدارياً خالل 
االنتفاضة الثانية 87. وفي نهاية ابريل 2016، بلغ عدد السجناء األمنيني واملعتقلني األطفال في السجون اإلسرائيلية 414 طفاًل 

منهم 13 معتقالً إدارياً 88. 

زاد عدد االعتقاالت اجلماعية والتي تشمل األطفال خاصة في القدس وفقاً للمعلومات التي جمعتها سانت ايف. شنت إسرائيل 
حمالت اعتقاالت جماعية في األحياء الفلسطينية في القدس منها 907 اعتقاالً بني 1 اكتوبر 2015 و31 ديسمبر 2015، شملت 
اعتقال 354 طفالً )40 حتت سن 12( و46 امرأة. وكان هناك 782 حالة اعتقال ما بني 1 يناير 2016 و 31 مايو 2016، شملت 41 امرأة 

http://www.btselem.org/topic/administrative_detention »82 بتسيلم »االعتقال اإلداري

http://www.addameer.org/statistics )2016 83 الضمير »إحصاءات« )مت تعديلها في اكتوبر

84 الضمير »االحتالل اإلسرائيلي ميضي قدماً في االعتقاالت والعقوبات اجلماعية« )ديسمبر 31، 2015(
http://www.addameer.org/news/addameer-israeli-occupation-proceeds-mass-arrests-and-collective-punishment 

85 استخدام االعتقال اإلداري يجب أن يكون ضرورياً ومتناسياً وفي حاالت استثنائية فقط عموماً. ولكن سلطات االحتالل تستخدمه في األراضي الفلسطينية احملتلة لتتجاوز 
التزاماتها في احملاكمة العادلة وحتتجز معارضيها السياسيني. ويجب أن تكون هذه األسباب حتت القانون الدولي اإلنساني قهرية وليست جماعية بطبيعتها. ولهذا أهمية خاصة 

ألنه ليس هناك أساس لتجادل سلطات االحتالل في ذلك في الضفة الغربية والقدس التعدام العدائية. انظر بتسيلم »قاعدة االعتقال اإلداري في القانون الدولي« )يناير 1، 2011(
http://www.btselem.org/administrative_detention/international_law 

http://www.btselem.org/administrative_detention/statistics )2016 ،12 86   بتسيلم »معطيات حول االعتقاالت اإلدارية« )مت تعديلها في سبتمبر

87 نفسها 

88 بتسيلم »معطيات عن الفلسطينيني القاصرين احملجوزين لدى قوات األمن اإلسرائيلية« )مت تعديلها في سبتمبر 12، 2016(
 http://www.btselem.org/statistics/minors_in_custody 
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و323 طفالً )28 منهم حتت سن 12(. وأدت الكثير من هذه االعتقاالت إلى احلكم عليهم بالسجن مثالً واإلقامة اجلبرية والتي 
تستهدف األطفال خاصة. وشملت العديد من األحكام احلظر من الدخول إلى األقصى عام 2016، مجموعها 134 حالة، منها 
18 من النساء و13 من األطفال و37 من كبار السن. واستمرت هذه األحكام اسبوعان على األقل حيث استهدفت حرية العبادة 

بشكل مباشر من خالل استخدام أنظمة الطوارئ أو الدفاع وقوانني وسياسات أخرى كما أشرنا سابقاً. 

أخرى  وأشكال  للتعذيب  تعرضوا  أنهم  ايف من  التي جمعتها سانت  الشهادات  اعتقالهم في  مت  الذين  األطفال  وثق عدد من 
املعلومات منهم. كذلك،  الطويل الستخراج  واالستجواب  النوم  احلصر؛ حرمانهم من  ال  املثال  املعاملة، على سبيل  من سوء 
للقانون الدولي، لم توفر لهم إسرائيل محامني ولم يحضر أي من أفراد عائالتهم. وتعرضوا للشتم والتهديد والضرب  وخالفاً 
بسبب االشتباه بهم فقط. وكما ورد في أحد الشهادات، تعرض طفل لصدمات كهربائية على قدميه خالل التحقيق في سجن 
املسكوبية في القدس، واملعروف عن تاريخه بالتعذيب واألشكال األخرى من سوء املعاملة خاصة بحق األطفال الفلسطينيني 

من القدس. 

هذه ليست سوى بعض األمثلة من األشكال الرئيسية للمضايقات التي شهدتها القدس خاصة. هذه األشكال من املضايقات 
اإلنسان، خصوصاً حقوق  الدولي حلقوق  والقانون  اإلنساني  الدولي  القانون  أيضاً  تنتهك  بل  ال تشكل فقط عقوبات جماعية، 
وضمانات األشخاص، مبا في ذلك حرية العبادة، وأيضاً احلقوق اخلاصة املمنوحة للفئات الضعيفة والتي حتميها اتفاقية جنيف 

الرابعة. 
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السلطة  فيها  مبا  املستويات  جميع  على  التمييز  الرسمية:  الدولة  كسياسة  اجلماعية  العقوبات   .ii
القضائية

قبل.  من  التي وضحناها  اجلماعية  العقوبات  إجراءات  من  ألي  بتحديات حقيقية  ال تسمح  بطريقة  اإلسرائيلي  النظام  يعمل 
من غير املمكن في النظام القضائي اإلسرائيلي التحدي الفعلي لهدم البيوت وإلغاء حق اإلقامة والقيود املفروضة على حرية 
احلركة وغيرها من أشكال املضايقات األخرى. تبنت احلكومة اإلسرائيلية سياسة العقوبات اجلماعية كسياستها الرئيسية على 
جميع األصعدة – التنفيذية والتشريعية والقضائية. وأثبتت السلطة القضائية اإلسرائيلية خصوصاً أنها جزء من نظام يرسخ 

االحتالل اإلسرائيلي ويحمي الدولة، حيث تعطي و بشكل واضح الطابع القضائي لإلنتهاكات اجلسيمة للقانون الدولي 89. 

العقوبات اجلماعية منذ أحداث صيف 2014 وبشكل أكبر منذ اكتوبر 2015 والذي يعد بداية  زادت إسرائيل سلسلة إجراءات 
عنف واضطرابات سياسية شهدتها املنطقة. ليس هناك رقابة حقيقية على هذه اإلجراءات، كما أن عملية اتخاذ القرار سرية 
وغير واضحة. تتخذ السلطة التنفيذية وما يدعى مبجلس الوزراء األمني إلسرائيل القرارات وفقاً للقوانني املوجودة أصالً وأنظمة 

الطوارئ أو الدفاع وشبكة معقدة من األوامر العسكرية.  

فمثالً، وفي 14 اكتوبر 2015، صادق مجلس الوزراء األمني إلسرائيل )واملعروف كذلك بلجنة وزراء الشؤون األمنية( على مجموعة 
من اإلجراءات للتعامل مع الوضع املتصاعد في الضفة الغربية وباألخص في القدس الشرقية في ذلك الوقت 90. أعطيت الشرطة 
اإلسرائيلية باألخص السلطة إلغالق »مناطق االحتكاك والتحريض« في القدس. أما بالنسبة للجناة املشتبه بهم، يتعني هدم 
بيوتهم ومصادرة أمالكهم وإلغاء حق إقامتهم. ويرأس اللجنة رئيس الوزراء وفقاً للقانون، وتتألف من مجموعة من الوزراء، منهم 
وزير اخلارجية، ووزير الدفاع، ووزير األمن الداخلي، ووزير العدل، ووزير املالية، باالشتراك مع النائب العام اإلسرائيلي ومجلس األمن 

القومي 91.      

الدولة في ترتيب  املثال األوضح للتعاون املشترك بني مؤسسات  الوزراء األمني إلسرائيل هي بال شك  إن عمل وقرارات مجلس 
سياسات وممارسات العقوبات اجلماعية. فقد قرر مجلس الوزراء األمني إلسرائيل في السابق: اتخاذ اجراءات عقابية بحق األسرى 

89   انظر شارون ويل » الذراع القضائي لالحتالل: احملاكم العسكرية اإلسرائيلية في األراضي احملتلة«، 89 اجمللة الدولية للصليب األحمر 395 )2007( 

90  املكتب اإلعالمي للحكومة »مجلس الوزراء األمني يصادق على إجراءات للتعامل مع موجة اإلرهاب« )اكتوبر 14، 2015( ]إسرائيل[
/http://gpoeng.gov.il/media-center/gpo-news/security-cabinet-approves-measures-to-deal-with-the-wave-of-terrorism 

91  مكتب رئيس الوزراء؛ جلنة وزراء الشؤون األمنية http://www.pmo.gov.il/Secretary/ministersCommissions/Pages/cabinetleumi.aspx )بالعبرية( ]إسرائيل[



سياسات العقوبات اجلماعية اإلسرائيلية: دراسة حالة القدس الشرقية  23

سياسات العقوبات اجلماعية اإلسرائيلية: دراسة حالة القدس الشرقية 

الفلسطينيني كرد على اختفاء ثالثة مستوطنني 92، وأغالق اخلليل بالكامل عندما وُجد املستوطنون الثالثة 93، وتخفيف القيود 
على الرصاص احلي وبنادق قنص روجر .22 كرد على موت سائق إسرائيلي نتيجة رمي احلجارة 94. ويعّد اإلجراء األكثر فظاعة هو 
ومنع  ملنع تشريحها  فيها كوسيلة  واإلفراج عنهم حتت ظروف مشكوك  بهم  املشتبه  العمليات  بجثامني منفذي  االحتفاظ 

االحتجاج  95.

وكما وضحنا سابقاً فإن أفرع احلكومة اإلسرائيلية الثالثة متواطئة بكل الطرق املتاحة في استخدام إجرائات العقوبات اجلماعية 
مبختلف أشكالها بحق الفلسطينيني احملميني، ونفذت ذلك من خالل مجموعة من السياسات والقوانني بالتعاون مع مختلف 
األمني  الوزراء  مجلس  دور  تطبيق  ذلك  من  واألهم  اجلماعية.  العقوبات  استمرار  لتضمن  بعضها  تكمل  والتي  الدولة  أجهزة 
إلسرائيل والكنيست واحملكمة العليا من خالل الشرطة واجليش اإلسرائيلي. وينطبق هذا النظام على الفلسطينيني فقط. فكما 

أشار أحد القضاة في عريضة هموكيد التي قُدمت للمحكمة العليا والتي تتعلق باستخدام قاعدة 119: 

سبب عدم استخدام قاعدة 119 ضد اليهود هو أن قطاع اليهود ليسوا بحاجة لنفس الردع. ال ميكن االنكار: هناك هجمات من 
اليهود ضد العرب. يجب استنفاد القانون اجلنائي والعقاب املناسب. إنه مخيب لآلمال أننا وصلنا إلى حد قتل محمد أبو خضير. 
لكن الفروقات تفوق كل التشابهات. فالفجوة كبيرة – من حيث نوعية الهجمات وكميتها وباألساس لغرض القضية املطروحة 

92  بن هارمتان »مصلحة السجون تتخذ إجراءات عقابية بحق السجناء السياسيني بعد عملية االختطاف« جيروساليم بوست )يونيو 18، 2014(
http://www.jpost.com/Operation-Brothers-Keeper/Package-of-punitive-measures-against-security-prisoners-follows-kidnapping-359767 

http://www.haaretz.com/israel-news/1.602189  )2014 ،1 93»حتديثات مباشرة: يوليو 1: العثور على جثث املراهقني« هآرتس )يوليو

94»الوزراء يشددون اإلجراءات بحق رماة احلجارة« تاميز اوف إسرائيل )سبتمبر 24، 2015(
/http://www.timesofisrael.com/ministers-okay-tougher-measures-against-stone-throwers 

https://www.maannews.com/Content.aspx?id=768235 )2015 ،14 95  »إسرائيل لن تعيد جثامني منفذي العمليات الفلسطينيني« وكالة معاً لألنباء )اكتوبر
احلق »من املوت إلى الدفن: فشل إسرائيل في احترام القانون الدولي، حالتي مصطفى اخلطيب وفادي علون« )يناير 20،2016(

http://www.alhaq.org/advocacy/topics/right-to-life-and-body-integrity/1009-from-death-to-burial-israels-failure-to-respect-international-law-the-cases-of- 
mustafa-al-khatib-and-fadi-alloun
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وموقف البيئة احمليطة: إدانة حاسمة وقوية ومن اجلدار إلى اجلدار في القطاع اليهودي وهذه ليست هي احلالة في اجلانب املعاكس. 
وليس هناك ما يضاف96  

عند استعادة أحداث املاضي، جند وكما أشار رأي خبير املذكور سابقاً أن العقوبات اجلماعية أصبحت مقبولة على جميع األصعدة 
وكذلك حصلت على طابع قضائي، مما ال يترك مجاالً للطعن فيها. فالطبيعة املؤسسية للتمييز العنصري بحق الفلسطينيني 

واضحة خاصة عند تطبيق اإلجرائات العقابية 97. 

وبشكل عام، عند أخذ إجراءات العقوبات اجلماعية املطروحة سابقاً بعني االعتبار نرى فشل النظام القضائي اإلسرائيلي في 
تقدمي أي نوع من الرقابة فيما يتعلق بوقف هذه املمارسات كسياسة. ويتضح هذا كما أشرنا سابقاً في هدم البيوت. أما بالنسبة 
إللغاء حق اإلقامة فالقضاء اإلسرائيلي فشل في أداء مهامه. هذا كله مع األخذ بعني االعتبار أن احملكمة العليا فشلت حتى 
اآلن في االعتراف باحتالل األراضي الفلسطينية احملتلة وااللتزامات التي تنتج عن ذلك، أو بعدم شرعية املستوطنات حتت القانون 

الدولي 98.   

وكمــا أشــرنا فــي األقســام الســابقة فقــد ظهــر ذلــك جليــا مــن خــالل تصريحــات بعــض الــوزراء علــى وجــه اخلصــوص، 
ــة  ــق اإلقام ــاء ح ــاوالت إلغ ــوص مح ــة بخص ــر الداخلي ــوزراء ووزي ــس ال ــا رئي ــي اتخذه ــات الت ــات واإلجرائ ــا التصريح ومنه
ــة  ــات عقابي ــت إجرائ ــا »نوقش ــارت دياكوني ــا أش ــني. وكم ــات املزعوم ــذي الهجم ــن ذوي منف ــيني م ــطينيني املقدس للفلس
إضافيــة مــن قبــل وزيــر الدفــاع املعــنّي مؤخــراً افيجــدور ليبرمــان، مبــا فــي ذلــك جتميــد جزئــي علــى حتويــل أمــوال ضريبــة 
ــات بشــأن ترحيــل  الســلطة الفلســطينية وتوجهــاً شــامالً بعــدم إعــادة جثامــني اإلرهابيــني املزعومــني، واســتئناف احملادث
عائالتهــم« 99. ويصبــح الوضــع أكثــر خطــورة عنــد النظــر فــي وضــع الفلســطينيني فــي غــزة. فمثــاًل، خــالل هجــوم عامــي 
2008-2009 علــى غــزة، صــرح نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء ايلــي يشــاي بأنــه »مــن املمكــن تدميــر غــزة حتــى يتعلمــوا عــدم 
املســاس بنــا« وأنهــا »فرصــة ممتــازة لهــدم منــازل اآلالف مــن اإلرهابيــني حتــى يفكــروا مرتــني قبــل إطــالق الصواريــخ« 100. 
وأضــاف »حتــى لــو ســقطت الصواريــخ فــي الفضــاء أو فــي البحــر، فعلينــا أن نضــرب البنيــة التحتيــة وأن نهــدم مئــة منــزالً 

ــاروخ«.  مقابل كل ص

عموماً، فمن املهم جداً أن نرى أن سياسات وممارسات العقوبات اجلماعية تنبع من بنية حتتية جماعية تتألف من جميع مستويات 
احلكومة اإلسرائيلية؛ حيث تشتق السلطة التنفيذية والتشريعية القوانني والقواعد، وحتميها السلطة القضائية، وتطبقها 
الشرطة واجليش والسلطات األخرى، داخل نظام متييز عنصري مؤسسي بحق الفلسطينيني احملميني داخل االراضي الفلسطينية 

احملتلة.

http://www.hamoked.org/files/2014/1159007_eng.pdf 15 ديسمبر3، 2014(  سولبرج فقرة( HCJ 8091/14   96  هموكيد وآخرون ضد وزير الدفاع وآخرين حكم

97   انظر دياكونيا مركز مصادر القانون الدولي اإلنساني نفس اللعبة بقواعد مختلفة: سياسات وممارسات التمييز العنصري من قبل سلطة االحتالل في األراضي الفلسطينية 
https://www.diakonia.se/globalassets/documents/ihl/ihl-in-opt/briefs/same-game-different-rules-practices-and-policies-of-racial-descrimi- )2016  احملتلة« )مايو
nation-by-the-occupaying-power-in-the-opt.pdf  انظر أيضاً جلنة القضاء على التمييز العنصري النظر في التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة 9 من االتفاقية، 
املالحظات اخلتامية للجنة القضاء على التمييز العنصري، إسرائيل، األمم املتحدة وثيقة رقم   CERD/C/ISR/CO/14-16  )ابريل H.R.C. Res. 22/63 ، )2012 ،2، تقرير جلنة تقصي 

احلقائق الدولية املستقلة للتحقيق في اآلثار املترتبة على املستوطنات اإلسرائيلية على حقوق الفلسطينيني املدنية واالقتصادية واالجتماعية داخل االراضي الفلسطينية 
احملتلة مبا فيها القدس الشرقية  U.N. Doc. A/HRC/RES/22/63   )فبراير 7، 2013( 

98   انظر ديفيد كريتزمر، »قانون االحتالل احلربي في احملكمة العليا في إسرائيل« اجمللة الدولية للصليب األحمر )مارس 31، 2012(
https://www.icrc.org/eng/resources/documents/article/review-2012/irrc-885-kretzmer.htm 

   عقوبات دياكونيا اجلماعية 9.

99 عقوبات دياكونيا اجلماعية 9.

100 آدم هوروويتز »تقرير جولدستون يجد أن سياسة العقوبات اجلماعية اإلسرائيلية في لبنان كان مبثابة منوذج لقطاع غزة« موندويس )يناير 26، 2010(
 /http://mondoweiss.net/2010/01/goldstone-found-that-israels-collective-punishment-policy-in-lebanon-served-as-a-model-for-gaza 
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حتليل القانون الدولي 
القانون الدولي اإلنساني واملعروف أيضا بقانون احلرب والنزاعات املسلحة هو مساحة من القانون الدولي املعرف من جلنة الصليب 
الدولي  القانون  ويحمي  املسلحة.  النزاعات  آثار  من  احلد  إلى  تهدف  التي  القواعد  من  مجموعة  من  »ويتألف  الدولية  األحمر 
اإلنساني األشخاص الذين ال يشاركون أو الذين يكفون عن املشاركة في األعمال العدائية. وهو يقيد وسائل وأساليب احلرب« 101. 
وينطبق القانون الدولي اإلنساني على حاالت االحتالل. تنص املادة )42( من اتفاقية الهاي على أنه »تعتبر أرض الدولة محتلة حني 
تكون حتت السلطة الفعلية جليش العدو وال يشمل االحتالل سوى األراضي التي ميكن أن متارس فيها هذه السلطة بعد قيامها« 
102. ووفقاً التفاقية جنيف الرابعة »تنطبق االتفاقية أيضاً في جميع حاالت االحتالل اجلزئي أو الكلي إلقليم أحد األطراف السامية 

املتعاقدة، حتى لو لم يواجه هذا االحتالل مقاومة مسلحة« 103. 

أدناه، وعلى إسرائيل بصفتها سلطة  التحليل  العقوبات اجلماعية باألخص كما سيتبني فب  الدولي اإلنساني  القانون  يحظر 
محتلة احترام القانون الدولي اإلنساني. كما تعد العديد من السياسات واملمارسات احملددة أعاله عقوبات جماعية. وتعد سياسات 
وممارسات العقوبات اجلماعية ككل عندما ميارسها طرف من أطراف النزاع انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي اإلنساني أو جرمية حرب. 
باإلضافة إلى ذلك، تشكّل األفعال املتخذة على شكل عقوبات جماعية مخالفات جسيمة أو انتهاكات خطيرة للقانون الدولي 
اإلنساني. وأخيراً، قد تشكل أيضاً سياسات وممارسات العقوبات اجلماعية انتهاكات أخرى للقانون الدولي مبا فيها قانون حقوق 

اإلنسان الدولي والقواعد اآلمرة للقانون الدولي.   

i. القانون الدولي اإلنساني

تلتزم إسرائيل بصفتها السلطة احملتلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة بقواعد القانون الدولي اإلنساني التي 
ُجمعت في اتفاقيات الهاي 1907 وفي اتفاقية جنيف الرابعة 1949، والتي تعكس القانون الدولي العرفي إلى حد كبير. وأكد 
مجلس األمن لألمم املتحدة واجلمعية العامة في عدة مناسبات على انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على األراضي الفلسطينية 
احملتلة بأكملها، كذلك محكمة العدل الدولية في فتواها الصادرة عام 2004 بشـأن اآلثـار القانونيـة الناشـئة عـن تشـييد 

جدار في األرض الفلسطينية احملتلة 104. 

تلتزم إسرائيل وفقاً للقانون الدولي اإلنساني بأن تدير األراضي الفلسطينية احملتلة لصالح السكان احملميني بداخلها 105. ومن 
مسؤولية إسرائيل، بصفتها السلطة احملتلة، أن حتافظ على القانون والنظام، وأن حتمي الفلسطينيني املدنيني من كل أشكال 

العنف، واألهم أن تتأكد من احترام حقوقهم وتأمني حاجاتهم كأشخاص محميني حتت اتفاقية جنيف الرابعة.

اإلنساني.  الدولي  القانون  العقوبات اجلماعية حتت  الدولي،  القانون  أعراف  والتي تعد من  اتفاقيات الهاي،  )50( من  املادة  وحتظر 
ويصل عدد األطراف املتعاقدة في قواعد الهاي إلى 38 دولة ومن ضمنها فلسطني ولكن دون إسرائيل. واملثير لالهتمام أن فلسطني 

انضمت إلى االتفاقية عام 2014 أي بعد حوالي قرن من وضعها. وكأعراف للقانون الدولي اإلنساني، فإنها ملزمة لكل الدول. 

تنص اتفاقيات الهاي حتديداً التالي:

»ال ينبغي إصدار أية عقوبة جماعية، مالية أو غيرها، ضد السكان بسبب أعمال ارتكبها أفراد. ال ميكن أن يكون هؤالء السكان 
مسؤولني بصفة جماعية.106«       

ولتبسيط الفكرة، األشخاص غير املسؤولني عن عمل محدد ال يجوز عقابهم على هذا العمل أو كردّ على هذا العمل. 
واعُتبرت هذه القاعدة غامضة إلى حد ما، ولذلك مت تطويرها أكثر عند اعتماد اتفاقة جنيف الرابعة عام 1949. وكما أشارت 

https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/what_is_ihl.pdf )2004 101  انظر جلنة الصليب األحمر الدولية »ما هو القانون الدولي اإلنساني« )يوليو

102  اتفاقية جنيف الرابعة االتفاقية اخلاصة باحترام قوانني وأعراف احلرب البرية: القواعد اخلاصة بقوانني وأعراف احلرب البرية اكتوبر 18، 1907 )من هنا فصاعدا ستعرف بقواعد 
الهاي(

103 اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية األشخاص املدنيني في وقت احلرب املادة U.N.T.S 287 75    12-08-1949 )6( 2]من هنا ستعرف باتفاقية جنيف الرابعة[

 

104  انظر قرار مجلس األمن 271 وثيقة األمم املتحدة رقم    S/RES/271)15 سبتمبر 1969( ؛ قرار مجلس األمن 1544 وثيقة األمم املتحدة رقم S/RES/1544  )مايو 19، 2004( ؛ 
اجلمعية العامة قرار 60/50 وثيقة األمم املتحدة A/RES/56/60  )ديسمبر 10، 2001(. انظر أيضاً  اآلثـار القانونيـة الناشـئة عـن تشـييد جدار في األرض الفلسطينية احملتلة 

)فتوى 2004(  محكمة العدل الدولية  136  فقرة  78 ]من هنا ستعرف بفتوى اجلدار حملكمة العدل الدولية [

105  انظر قواعد الهاي مادة 43 واتفاقية جنيف الرابعة مادة 64

106قواعد الهاي مادة 50.



26

سياسات العقوبات اجلماعية اإلسرائيلية: دراسة حالة القدس الشرقية 

دراسة جلنة الصليب األحمر حول القانون الدولي اإلنساني العرفي، فهي تعد قاعدة من القانون الدولي اإلنساني العرفي . ويُشار 
للقانون الدولي العرفي 107»كالعادات الدولية املرعية املعتبرة مبثابة قانون دل عليه تواتر االستعمال«.  108ولتعّد القاعدة عرفاً من 
القانون الدولي العرفي يجب توفر عنصران مهمان: ممارسات الدول واالعتقاد القانوني )االعتقاد بأن املمارسة قانونية( 109. وإسرائيل 
ملزمة كبقية الدول بهذه القاعدة بصفتها عرفاً من القانون الدولي اإلنساني العرفي. وهكذا، وكجزء من هذا االلتزام العرفي، ال 

ميكن إلسرائيل أن تنفذ سياسات وممارسات تصل إلى عقوبات جماعية. 
املدنيني  بحماية  املتعلق  احلظر  أهمية هو  األكثر  املوضوع  احملتلة،  األراضي  الفلسطينيون في  يواجهه  الذي  احلالي  الوضع  وفي 
واملشمول في اتفاقية جنيف الرابعة )مع 196 من األطراف املتعاقدة من ضمنها فلسطني وإسرائيل(. حتظر املادة )33( من اتفاقية 

جنيف الرابعة حتديداً العقوبات اجلماعية بحق األشخاص احملميني:
»ال يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً. حتظر العقوبات اجلماعية وباملثل جميع تدابير التهديد 

أو اإلرهاب
السلب محظور.

حتظر تدابير االقتصاص من األشخاص احملميني وممتلكاتهم.110

ال يقع هذا ضمن العقوبات اجلزائية باملعنى الدقيق للكلمة ولكن كما يرد في الشرح »العقوبات من أي نوع والتي تلحق 
باألشخاص أو اجملموعات في حتد للمبادئ األساسية لإلنسانية بسبب أعمال لم يقترفها هؤالء األشخاص«  111. وبالتالي تنطبق 
العقوبات لهذه األعمال على األشخاص املسؤولني عن هذه األعمال ويجب أن تكون هذه العقوبات مبوجب مبادئ القانون الدولي 

اإلنساني والقانون الدولي حلقوق اإلنسان.

إضافة إلى ذلك، تعرّف املادة بوضوح تدبيرين محددين كتخويف أو إرهاب، وهنا يوضح السياق التاريخي ذو الصلة الوثيقة حقيقة 
أن احلظر لم مينع االعتداء وأعمال العنف بل كان له األثر العكسي، كما يشير الشرح »عزز روح املقاومة« 112. ويوضح الشرح أكثر 
أن هذه األعمال »تعارض كل املبادئ املبنية على اإلنسانية والعدل ولهذا السبب فإن حظر العقوبات اجلماعية يتبعه رسمياً حظر 

https://www.icrc.org/customary- ihl/eng/docs/v1_rul_ 107  دراسة جلنة الصليب األحمر الدولية عن القانون الدولي اإلنساني العرفي، قاعدة 103: العقوبات اجلماعية
rule103  ]من هنا ستعرق بالقاعدة 103[. اتفاقية جنيف 1949: شرح 1156 )حترير اندرو كالفام، باوال جايتا، ماركو ساسولي، 2016( ]من هنا ستعرف بشرح 2016[

108النظام األساسي حملكمة العدل الدولية املادة 38 )1( )ب( اكتوبر 24، 1945

109 انظر اجلرف القاري لبحر الشمال )أملانيا ضد هولندا( 1968 قرار محكمة العدل الدولية 3, ¶ 77 )فبراير 20( .

110 اتفاقية جنيف الرابعة مادة 33

111   شرح اتفاقية جنيف الرابعة ص 225.
 https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=0C01573816EE6957C12563CD0042812B 

112نفسها ص 226
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جميع تدابير التخويف أو اإلرهاب لألشخاص احملميني، أينما كانوا«  113. تلتزم إسرائيل بحظر العقوبات اجلماعية بصفتها قاعدة 
من القانون الدولي اإلنساني العرفي وأيضاً كونها أحد األطراف السامية املتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة. 

)33( من  املادة  تنتهك  والتي  احملتلة  الفلسطينية  األراضي  اجلماعية في  العقوبات  أهمية  إلى  املعدل حتديداً  يشير شرح 2016 
والتي وُصفت  احملتلة  الفلسطينية  األراضي  »أمثلة على ممارسات إسرائيل في  إلى  باألخص  114. ويشير  الرابعة  اتفاقية جنيف 
كعقوبات جماعية، وتشمل هدم البيوت، ومنع جتول مطول، وإغالق املدن والقرى، وترحيل األقرباء، والقيود املفروضة على إمدادات 
أن:  على  الشرح  ينص  اإلسرائيلية  العليا  العدل  محكمة  أقرّتها  التي  البيوت  هدم  سياسة  إلى  وبإشارة   .115 والكهرباء«  املاء 
»هذا التبرير يعارض القاعدة في املادة )33( 116  وهو بالفعل مذكور في املادة حيث »حتظر تدابير االنتقام من األشخاص احملميني 

وممتلكاتهم«.

وتشكل كل املمارسات والسياسات احملددة سابقاً )وغير احملددة( انتهاكاً خطيراً لقواعد القانون الدولي اإلنساني بصفتها عقوبات 
جماعية، وكذلك انتهاكاً لقواعد أخرى من القانون الدولي اإلنساني. من املمكن تبرير هذه األعمال في بعض احلاالت حتت مفهوم 
الضرورة العسكرية ولكن هذا ال ينطبق عند استخدام إجراءات العقوبات اجلماعية. إضافة إلى ذلك، حجج الضرورة العسكرية 
لها قيود ضيقة ويجب أن يكون لها هدف عسكري من أجل إضعاف اخلصم، وهذا غير موجود أساساً في الضفة الغربية مبا فيها 

القدس الشرقية. كما أنها ال يجب أن تتعارض مع قواعد القانون الدولي اإلنساني.

113نفسها

114شرح اتفاقية جنيف الرابعة 2016 – 1157-1156

115نفسها 1161

116نفسها 1162
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ii. القانون الدولي حلقوق اإلنسان 

للقانون  مكمالً  اإلنسان  حلقوق  الدولي  القانون  يأتي 
الدولي اإلنساني وينطبق في حاالت االحتالل وخاصة 
في حاالت االحتالل املطول 117. وهكذا على كل الدول 
طريق  عن  إقليمها  خارج  اإلنسان  بحقوق  التزامات 
اإلنسان  حلقوق  الدولي  والقانون  العرفي  القانون 
العرفي. وتلتزم الدول في العهد الدولي اخلاص باحلقوق 
بها  املعترف  احلقوق  »باحترام  والسياسية  املدنية 
فيه، وبكفالة هذه احلقوق جلميع األفراد املوجودين في 
الدول  على  يقع   .118 واليتها«  في  والداخلني  إقليمها 
املناطق  في  اإلنسان  بحقوق  إقليمها  خارج  التزامات 
للمعاهدات  بالنسبة  الفعلية  لسيطرتها  اخلاضعة 
االقتصادية  باحلقوق  اخلاص  الدولي  كالعهد  األخرى، 
اتفاقية  شرح  ويوضح   .119 والثقافية  واالجتماعية 
جنيف الرابعة املعدل في 2016 أنه مبا أن حقوق اإلنسان 
تنطبق على األقاليم اخلارجية أيضاً، هناك آليات حيث 

يستطيع األفراد أو الدول الشكوى أو رفع شكاوى حول العقوبات اجلماعية والتي تنتهك مبادئ حقوق اإلنسان 120. تستمر إسرائيل 
بالتمسك في موقفها بأن معاهدات حقوق اإلنسان اخملتلفة ال تنطبق على األراضي الفلسطينية احملتلة بسبب أسبقية القانون 
اإلنساني الدولي في سياق النزاع املسلح باعتباره قانونا خاصا. لكن محكمة العدل الدولية سوت هذه املسألة عام 2004 في 
رأيها االستشاري بشأن جدار الضم اإلسرائيلي. دعمت احملكمة موقف جلان حقوق اإلنسان أن املعاهدات )مثل العهد الدولي اخلاص 
باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية( تنطبق على إسرائيل واألراضي 
الفلسطينية احملتلة ولذلك على إسرائيل أن تلتزم بالقانون الدولي العرفي واملعاهدات اإلنسانية ومعاهدات حقوق اإلنسان التي 

صادقت عليها 121.

تلتزم إسرائيل مبوجب القانون الدولي حلقوق اإلنسان بضمان حقوق اإلنسان للسكان احملميني واتخاذ خطوات تدريجية لتحقيقها 
بالكامل باستخدام أقصى السبل املتاحة، و يجب أن متتنع عن التدخل في التمتع بهذه احلقوق. يضع القانون الدولي اإلنساني 
اخلطوط العريضة بتفصيل أكبر حلقوق اإلنسان الواجب على السلطة املسيطرة على األراضي احترامها وحمايتها وحتقيقها. 
لكن إسرائيل تنكر أن عليها التزامات بحقوق اإلنسان في الضفة الغربية باستثناء القدس الشرقية التي استولت عليها قسرا 

بعكس القواعد اآلمرة للقانون الدولي. 

واجلدير بالذكر أنه في السياق القانوني العام، والوضع الغريب في األراضي الفلسطينية احملتلة )والذي سنشرحه الحقاً(، فإن 
اعتبرنا ممارسات  إذا  اإلنسان. ويعد هذا صحيحاً  انتهاكات حلقوق  إلى حد  ترتكبها إسرائيل قد تصل  التي  العقوبات اجلماعية 
وسياسات هدم البيوت واالعتقاالت التعسفية كانتهاكات حلق احلياة واحلرية واألمن والسكن املالئم وغياب التمييز العنصري 

واحملاكمة العادلة وغيرها من احلقوق.

كاستثناء ضيق جدا، يسمح القانون الدولي إلسرائيل االنتقاص من بعض أحكام العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، 
في حاالت الطوارئ االستثنائية »في اضيق احلدود التي يتطلبها الوضع، تدابير ال تتقيد بااللتزامات املترتبة عليها مبقتضى هذا 
العهد، شريطة عدم منافاة هذه التدابير لاللتزامات االخرى املترتبة عليها مبقتضى القانون الدولي« 122، ويجب أال تنطوي هذه 
التدابير على أي متييز عنصري. وفي مثل هذه احلاالت، يتوجب على الدولة إعالم أمني عام األمم املتحدة عن األحكام التي ستنتقص 
منها والسبب وراء ذلك 123. وهناك أيضاً بعض األحكام التي ال يجوز االنتقاص منها، مثل احلق في احلياة، والتحرر من التعذيب، 
والتحرر من الرق واالستعباد، والتحرر من التطبيق بأثر رجعي للقوانني اجلزائية، وحق االعتراف بالشخصية القانونية، وحرية الفكر 

117انظر فتوى اجلدار حملكمة العدل الدولية، فقرة 113-102

118العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية املادة 2)1( ديسمبر U.N.T.S. 171 999 ،1966 16  ]ستعرف من هنا بالعهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية[. انظر 
 CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 ايضاً جلنة حقوق اإلنسان، التعليق العام رقم 31: طبيعة االلتزام القانوني العام املفروض على الدول األطراف في العهد. وثيقة األمم املتحدة رقم

.)2004(, ¶ 10

119 انظر فتوى اجلدار حملكمة العدل الدولية، فقرة 112

120 شرح 2016 ، 1169

121 انظر فتوى اجلدار حملكمة العدل الدولية، فقرة 87، 113-86

122 العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية مادة 4 )1(

123 نفسها، مادة 4 )3(
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والوجدان والدين 124. لكن قد يتم تقييد حرية إظهار الدين أو املعتقدات في ظروف استثنائية 125. ونصت جلنة حقوق اإلنسان، وهي 
الهيئة املنشأة مبوجب معاهدات العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، بخصوص حاالت الطوارئ على أنه »ال يجوز 
للدول األطراف أن تلجأ حتت أي ظرف إلى املادة )4( من العهد لتبرير تصرف ينتهك القانون اإلنساني أو القواعد اآلمرة للقانون 
الدولي، مثل اختطاف الرهائن أو فرض عقوبات جماعية أو احلرمان التعسفي من احلرية أو اخلروج عن املبادئ األساسية للمحاكمة 

العادلة، مبا في ذلك افتراض البراءة« 126.  

وأكدت جلنة حقوق اإلنسان أن إجراءات إسرائيل العقابية تشمل عقوبات جماعية، كما يشير شرح 2016 املعدل 127. وتركز على 
إدانة اجلمعية العامة ملمارسة إسرائيل العقوبات اجلماعية في األراضي الفلسطينية احملتلة مؤكدة التزامات األطراف السامية 

املتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة ومطالبة إسرائيل باالمتثال الكامل اللتزاماتها فيه 128. 

ويجب أن ال تعارض جميع املمارسات والسياسات احملددة سابقاً قواعد القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي حلقوق اإلنسان. 
الوضع.  »األمنية« ضرورية ومتناسبة بحسب مقتضيات  بناًء على احلجج  املتخذة  األعمال  أن تكون  أنه يجب  ذلك  واألهم من 

واألهم من ذلك أيضاً أنه ال يجوز معاقبة األشخاص على عمل لم يشاركوا فيه شخصياً.

iii. القانون اجلنائي الدولي

أما من ناحية القانون اجلنائي الدولي ومسائلة جرمية العقوبات اجلماعية، تُعتبر العقوبات اجلماعية »جرمية حرب« في تقرير جلنة 
املسؤوليات التي أنشئت في أعقاب احلرب العاملية األولى 129. ورد احلظر على وجه التحديد في النظام األساسي للمحكمة اخلاصة 

بسراليون )املادة 3.ب( واحملكمة اجلنائية الدولية لرواندا 
الدولية  اجلنائية  احملكمة  إلى  يرجع  والذي  4.ب(  )املادة 
دراسة  أشارت  وكما   .)3 )املادة  السابقة  ليوغوسالفيا 
اللجنة الدولية للصليب األحمر حول القانون الدولي 
اإلنساني العرفي في قضية ديالليتش130  في احملكمة 
وضحت  السابقة،  ليوغوسالفيا  الدولية  اجلنائية 
املادة )78(  احملكمة أن سياسة »اإلقامة جبرية مبوجب 
من اتفاقية جنيف الرابعة هي تدبير استثنائي ال يجوز 

أبدا أن تؤخذ على أساس جماعي« 131. 

وشملت بدايات نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 

العقوبات اجلماعية حتديداً كجرمية حرب، لكن هذا لم يتحقق حيث 

لم تُشمل في النسخة النهائية في نظام روما عام 
1998 132. واملثير لالهتمام، وكما تشير إحدى املواد، 

أن هذا االقتراح قدمته دول »مشاركة في ضم أو 
احتالل أراضي ’أجنبية’« – دون توضيح هوية هذه 

الدول 133. ميكن النظر في العقوبات اجلماعية حالياً 
باالستناد إلى جرائم محددة في النظام 134، وتشمل 

على سبيل املثال ال احلصر؛ اجلرائم التي تقع حتت املادة 

124 العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، مادة 6، 7، 8 )الفقرات 1 و2(، 11، 15، 16، 18.

CCPR/C/21/Rev.1/ 4 125   نفسها، مادة 18. ميكن تقييد بعض احلقوق مثل حرية الرأي والتجمع. انظر أيضاً جلنة حقوق اإلنسان، التعليق العام رقم 29: حاالت الطوارئ املادة
Add.11، )اغسطس 31، 2011( »ويختلف عدم التقيد ببعض التزامات العهد في حاالت الطوارئ اختالفاً واضحاً عن القيود أو احلدود التي تسمح بها أحكام عديدة من العهد 

حتى في األوقات العادية.«

)U.N. Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.11  )2001 4 126   جلنة حقوق اإلنسان، التعليق العام رقم 29: حاالت الطوارئ املادة

127  شرح 2016، 1169 جلنة حقوق اإلنسان 2005\7 املمارسات اإلسرائيلية التي متس حقوق اإلنسان بحق الشعب الفلسطيني في األراضي الفلسطينية احملتلة، مبا فيها 
القدس الشرقية، )ابريل 14، 2005(

128  شرح 2016، 1170: اجلمعية العامة قرار 66\79 املمارسات اإلسرائيلية التي متس حقوق اإلنسان بحق الشعب الفلسطيني في األراضي الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس 
الشرقية U.N. Doc. A/RES/66/79 )ديسمبر 9، 2011(

https://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule103 129  انظر قاعدة 103. انظر أيضاً املمارسة املتعلقة بالقاعدة 103، العقوبات اجلماعية

130  املدعي العام ضد زدرافكو موسيتش امللقب »بابو«، حازم ديليتش، اشاد الندزو وامللقب »زينجا«، زينيل ديالليتش )محاكمة( IT-96-21-T، احملكمة اجلنائية الدولية 
ليوغوسالفيا السابقة، 16 نوفمبر 1998.

131نفسها، شرح 2016 1169-1166 

http://jicj.oxfordjournals.org/content/8/1/29.full.pdf )2010( »132  انظر شاين دارسي »محاكمة جرمية احلرب من العقوبات اجلماعية: هل آن أوان تعديل نظام روما األساسي؟

133   من دارسي )في األعلى( انظر ويليام شاباس احملاكم اجلنائية الدولية لألمم املتحدة 279 )2006( 

134  شرح 2016 - 1168. د. ممتاز جرائم احلرب في النزاعات املسلحة غير الدولية مبوجب النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، Y.B. INT’L HUMANITARIAN L. 177 2 في 
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)3( املشتركة في اتفاقيات جنيف األربعة، والتي تقع أيضاً في الئحة جرائم احلرب حتت اختصاص احملكمة. وهكذا ميكن البحث 
في العقوبات اجلماعية في سياق جرائم أخرى يحرمها النظام. واجلدير باإلشارة أنه في سياق القانون اجلنائي الدولي تضم 

العقوبات اجلماعية جرائم عديدة محددة أصالً في نظام روما األساسي حتى تتوافق مع مبدأ الشرعية 135.

انضمت فلسطني إلى نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية في 2 يناير 2015  136. وأصدرت فلسطني، قبل ذلك بيوم، 
إعالناً حتت املادة 12)3( قبلت فيه اختصاص احملكمة في 13 يونيو 2014 137. وفتح املدعي العام في 16 يناير 2015 حتقيق أولي138  
بشأن فلسطني139 . وتستطيع احملكمة اجلنائية الدولية أن تستخدم اختصاصها في اجلرائم التي تقع حتت سلطانها واملرتكبة 

في األراضي الفلسطينية احملتلة التي تشكل دولة فلسطني )على حدود عام 1967(. 

iv. القانون الدولي اإلنساني العرفي واملمارسة 

تنص جلنة الصليب األحمر الدولية في دراستها حول 
مبوجب  أنه  على  العرفي  اإلنساني  الدولي  القانون 
القاعدة )103( »العقوبات اجلماعية محظورة«140. وتعّد 
تتعامل  والتي   )102( القاعدة  أوسع من  القاعدة  هذه 
حتديداً مع العقوبات اجلنائية ذات طابع الشمول وتنص 
على »ال يجوز إدانة أي شخص بجرمية إال على أساس 
شرحنا  وكما  هكذا،   . الفردية«141  اجلنائية  املسؤولية 
سابقاً، فإن نطاق هذا احلظر يتجاوز العقوبات اجلزائية 
أو  اجلماعات  أو  األفراد  يرتكبها  لم  ألعمال  اجلنائية  أو 

اجملتمعات، وتدعم اتفاقية جنيف الرابعة هذا احلظر. 

وتشير جلنة الصليب األحمر الدولية إلى البروتوكولني 
اإلضافيني امللحقني باتفاقية جنيف الرابعة. وتشمل 

املادة 75)2()د( من البروتوكول اإلضافي األول والذي 
ينطبق على النزاعات الدولية املسلحة )كما هو احلال 

في األراضي الفلسطينية احملتلة(؛ حظر االعقوبات 
اجلماعية حتديداً. 142 ويتضح مدى قاعدة احلظر 

في البروتوكول اإلضافي الثاني والذي ينطبق على 
النزاعات املسلحة غير الدولية والذي يحظر حتديداً 

العقوبات اجلماعية ككفالة أساسية ملعاملة األشخاص بإنسانية 143. ومما يشير إلى ممارسة الدول بهذا الصدد هو إضافة هذا 
احلظر في العديد من الكتيبات العسكرية والتشريعات احمللية والتصريحات. ويحدد جتميع املمارسة في دراسة اللجنة الدولية 

للصليب األحمر مجموعة واسعة من األمثلة بوضوح. 

)1999(  183

135 انظر شرح 2016 – 1171

136  احملكمة اجلنائية الدولية، دولة فلسطني تنضم إلى نظام روما األساسي ICC-ASP-20150107-PR1082  )يناير 7، 2015(
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/press%20and%20media/press%20releases/Pages/pr1082_2.aspx 

احملكمة اجلنائية الدولية، احملكمة اجلنائية الدولية ترحب بفلسطني كدولة عضو جديد ICC-CPI-20150401-PR1103 )ابريل 1، 2015(
https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2015/ ًانظر أيضا http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/press%20and%20media/press%20releases/Pages/pr1103.aspx

CN.13.2015-Eng.pdf

137  نظام روما األساسي في احملكمة اجلنائية الدولية املادة 3( 12( U.N.T.S 2187. 90 )يوليو 17، 1998( ]من هنا ستعرف بنظام  روما[ احملكمة اجلنائية الدولية، فلسطني تعلن 
قبولها باختصاص احملكمة اجلنائية الدولية منذ يونيو 13، 

http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/press%20and%20media/press%20releases/Pages/pr1080.aspx )2015 يناير ICC-CPI-20150105-PR1080 )5 2014
http://www.icc-cpi.int/iccdocs/PIDS/press/Palestine_A_12-3.pdf ًانظر أيضا

 ، )ICC-PIDS-LT-02-002/13_Eng )2013 138 الدراسات األولية، انظر نظام روما املادة 15 )1-2( و)6( واملادة 53 )1(. انظر أيضاً احملكمة اجلنائية الدولية: قواعد اإلجراءات واإلثبات
القاعدة 44 ]من هنا ستعرف بالقواعد[

139 احملكمة اجلنائية الدولية: املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية فاتو بنسودا يفتتح دراسة أولية بالوضع في فلسطني ICC-OTP-20150116-PR1083، 16 يناير 2015، 
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/press%20and%20media/press%20releases/Pages/pr1083.aspx

140 القاعدة 103

https://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule102 , 141دراسة اللجنة الدولية في القانون الدولي اإلنساني العرفي، القاعدة 102: املسؤولية اجلنائية الفردية

142  امللحق )البروتوكول( األول اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف املعقودة في 12 آب / أغسطس 1949 واملتعلق بحماية ضحايا املنازعات الدولية املسلحة يونيو 8 , 1977, 1125 
.3 .U.N.T.S

143 امللحق )البروتوكول( الثاني اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف املعقودة في 12 آب / أغسطس 1949املتعلق بحماية ضحايا املنازعات املسلحة غير الدولية، املادة 4 )2()ب( يونيو 8، 
U.N.T.S. 609 1125 1977
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العقوبات  حظر  بواجب  العرفي  اإلنساني  الدولي  القانون  ومبوجب  الرابعة  جنيف  اتفاقية  في  طرفاً  بصفتها  إسرائيل  وتلتزم 
اإلنساني  الدولي  القانون  تطبيق  في  واضحة  هناك مشكلة  لكن  األول.  اإلضافي  البروتوكول  في  تكن طرفاً  لم  وإن  اجلماعية 
بسبب افتقاره إلى آليات التحقيق واالستجابة )انظر القسم الالحق(. لكن تستطيع حالياً احملكمة اجلنائية الدولية التحقيق 
ومحاكمة اجلرائم التي ممكن أن تكون قد ارتُكبت كجزء من سياسات وممارسات عقوبات جماعية، لكن هذا يتطلب التعرف على 
هوية األشخاص احملددين املسؤولني عن هذه اجلرائم ومحاكمتهم. إضافة إلى ذلك، قد تتشارك الدول في اتخاذ تدابير كردّ على 
انتهاكات إسرائيل لهذا احلظر في األراضي الفلسطينية احملتلة. وسواء كان هذا يتعلق باملسؤولية اجلنائية الفردية أو مسؤولية 
الدول؛ فقد توصلت عدة هيئات دولية إلى نتائج حاسمة بشأن ممارسات وسياسات العقوبات اجلماعية التي ترتكبها إسرائيل 

بحق الفلسطينيني في األراضي الفلسطينية احملتلة. 

v. النتائج  التي توصلت لها األمم املتحدة بشأن العقوبات اجلماعية في األراضي الفلسطينية احملتلة

الفلسطينية  األراضي  العقوبات اجلماعية في  اإلنساني بخصوص  الدولي  للقانون  انتهاك إسرائيل  أثارت عدة أطراف موضوع 
احملتلة، بالنسبة للوضع عامًة في األراضي الفلسطينية احملتلة ووضع القدس الشرقية وقطاع غزة حتديداً، وهي: اجلمعية العامة 
لألمم املتحدة، ومجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة، واملقررون اخلاصون لألمم املتحدة املعنيني باألراضي الفلسطينية احملتلة 
على  التدقيق  زاد   ،2000 عام  الثانية  االنتفاضة  بداية  ومنذ  احلكومية.  غير  واملنظمات  الدولية  املنظمات  و  منفردة،  والدول   ،144

إسرائيل من وجهة نظر القانون الدولي من خالل زيادة استخدام جلان تقصي احلقائق )أو جلان التحقيق( 145.

الثانية عام 2000 مجموعة واسعة من املمارسات والسياسات احملددة أعاله  اندالع االنتفاضة  تشمل العقوبات اجلماعية منذ 
)هدم البيوت، احلواجز، نقاط التفتيش...الخ( في الضفة الغربية وخاصة في القدس. ويتضح هذا األمر في قطاع غزة على وجه 
اخلصوص من خالل احلصار وحوادث العمليات العدائية بني إسرائيل ومجموعات فلسطينية مسلحة. لكن هذه املناطق ليست 
الوحيدة التي متارس فيها إسرائيل إجراءات عقوبات جماعية، ففي مناسبات عدة، احتجزت إسرائيل عائدات الضريبة عن السلطة 
146. ومؤخراً، بعد انضمام فلسطني إلى احملكمة  الفلسطينية، األمر الذي وثقته جلنة التحقيق في حقوق اإلنسان عام 2001  
اجلنائية الدولية في يناير 2015، جمدت إسرائيل حتويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية والتي تشكل اجلزء األكبر من 
ميزانية احلكومة مؤثرة في الشعب الذي تقدم له اخلدمات العامة.147  في وقت الحق من العام نفسه، أطلق اإلسرائيليون بالفعل 

144  املقرر اخلاص السابق مكارم ويبيسونو والذي استقال من منصبه بسبب عدم تعاون إسرائيل، أشار حتديداً إلى هدم البيوت العقابي وحصار غزة كعقوبات جماعية 
 U.N. Doc. A/HRC/31/73 مستمرة. انظر جلنة حقوق اإلنسان »تقرير املقرر اخلاص املعني بحالة حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية احملتلة منذ عام 1967، مكارم ويبيسونو

)يناير 11، 2016( الفقرات 25، 28، 35، 69.

145  انظر دياكونيا مركز مصادر القانون الدولي اإلنساني – »من تقصي احلقائق إلنهاء اإلفالت من العقاب« )نوفمبر 2015(
https://www.diakonia.se/globalassets/blocks-ihl-site/ihl-file-list/ihl---briefs/from-fact-finding-to-ending-impunity.pdf 

146  تقرير جلنة التحقيق بشأن حقوق اإلنسان املنشأة عماًل بقرار اللجنة دإ-5\1 املؤرخ 19 تشرين األول \ اكتوبر E/CN 2000.121/2001/4 )مارس16، 2001( الفقرة 124 ]من هنا 
ستعرف بلجنة األمم املتحدة 2001[. انظر أيضاً احلق » استيالء  إسرائيل االنتقامي على الضريبة: جرمية حرب ملعاقبة عضوية فلسطني في احملكمة اجلنائية الدولية )2015(

http://www.alhaq.org/publications/publications-index/item/the-unlawful-seizure-of-palestinian-taxes-israel-s-collective-punishment-of-a-people 

147   انظر وزارة املالية – دولة فلسطني: موازنة املواطن 
http://www.pmof.ps/documents/10192/654283/2016CitizensBudget.pdf/5afc9c78-5802-4899-8817-781f7496d341 2016؛ الوزير: جتميد إسرائيل للضرائب يحرم 
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األموال الضريبية، مع خطط خلصم التكاليف املتعلقة بديون الكهرباء واملياه واخلدمات الطبية. واتخذت هذه التدابير االنفرادية 
على نحو استجابي وعقابي، مما أثر على جميع السكان الفلسطينيني.

توصل عدد من جلان تقصي احلقائق )أو جلان التحقيق( إلى نتائج بشأن العقوبات اجلماعية. فوضح تقرير جلنة التحقيق بشأن 
حقوق اإلنسان في األمم املتحدة 2000 »يرى معظم الفلسطينيون في عمليات إغالق الطرق واحلدود وتدمير املنازل واملمتلكات وما 
يصاحبها من إجراءات حظر التجول وفرض القيود محاوالت صريحة من اإلسرائيليني، في إطار سياسة عامة، إلنزال عقاب جماعي 

بالسكان الفلسطينيني كافة.  148وتقدم اللجنة التالي:

...ويسترعى االنتباه أخيراً إلى املادة )33( من اتفاقية جنيف الرابعة، 
األمنية  باالعتبارات  تتذرع  فإسرائيل  اجلماعية،  العقوبة  التي حتظر 
من  ويبدو  أعاله.  املوصوفة  التدابير  وسائر  اإلغالق  إجراءات  لتبرير 
مالحظات اللجنة أنه وإن كانت االعتبارات األمنية قد تبرر في بعض 
وكذلك  واملمتد  الشامل  فاإلغالق  املؤقت،  اإلغالق  إجراءات  احلاالت 
تعتبر  الفلسطينيني  للمدنيني  املمتلكات  تدمير  وطبيعة  درجة 

عقاباً جماعيا149ً. 

وفي استنتاجاتها، نصت اللجنة على »وعلى جميع السلطات املعنية أن متتنع عن اتخاذ تدابير تصل إلى حد العقاب اجلماعي. 
ويشمل هذا التوقف عن حتويل الضرائب والرسوم التي حتصلها احلكومة اإلسرائيلية، إلى السلطة الفلسطينية، كما يشمل 

فرض قيود على احلركة أو أعمال العنف االنتقامية من أي من اجلانبني.150

وأصدر مجلس حقوق اإلنسان قرار S-1/3 عام 2006، ورد فيه: »بأن التوغالت العسكرية اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية 
احملتلة، مبا فيها التوغل األخير الذي حدث في شمال قطاع غزة والهجوم على بيت حانون، تشكل عقوبة جماعية للمدنيني فيها 
وتزيد من تفاقم األزمة اإلنسانية احلادة في األراضي الفلسطينية احملتلة. 151وأنشأ القرار بعثة رفيعة املستوى لتقصي احلقائق 
في بيت حانون، ونصت في تقريرها عام 2008 بخصوص حصار غزة على موافقتها مع أمني عام األمم املتحدة واملقرر اخلاص املعني 

باألراضي احملتلة واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان أن »احلصار يعّد مبثابة عقاب جماعي يخالف القانون اإلنساني الدولي.152  

ولعل أهم التحقيقات أتت من بعثة تقصي احلقائق بشأن النزاع في غزة عام 2009، حيث وجدت البعثة أنه بخصوص األسرى 
الفلسطينيني وإضافة إلى احلرمان التعسفي من احلرية وانتهاك حقوق إجراءات التقاضي السليمة، فإن الفلسطينيني في غزة 
كانوا يتعرضون إلى »إساءة املعاملة بصورة مستمرة ومنهجية، واالعتداءات على الكرامة الشخصية، واملعاملة املذلة، واملهينة 
والتي تتناقض مع املبادئ األساسية للقانون اإلنساني الدولي ولقانون حقوق اإلنسان.153 وتخلص البعثة باالستناد املباشر للمادة 
)33( من اتفاقية جنيف الرابعة أن معاملة املدنيني الفلسطينيني »تعد توقيعاً لعقوبة جماعية على هؤالء املدنيني وهي مبثابة 

تدابير لترهيبهم وإيقاع الرعب بهم« وتشكل هذه األفعال خروقاً خطيرة للقانون الدولي اإلنساني وجرمية حرب.154  
 

وأدانت بعثة تقصي احلقائق حتديداً سياسات وممارسات إسرائيل التي تصل إلى حد العقوبات اجلماعية مبوجب القانون الدولي 
اإلنساني. وعزت ظروف املعيشة في غزة إلى أعمال إسرائيل املتعمدة من خالل قواتها املسلحة ضد قطاع غزة مشيرة إلى »توافر 
النية لتوقيع عقوبة جماعية على سكان قطاع غزة، مما يشكل انتهاكاً للقانون اإلنساني الدولي155 . وذكرت البعثة أيضاً احلصار 
157، وإلقاء القبض على مجموعات كبيرة من املدنيني واحتجازهم لفترات  156، واحتجاز أعضاء اجمللس التشريعي الفلسطيني 

https://www.maannews.com/Content.aspx?id=759389 )2015 ،15 السلطة الفلسطينية من 70% من امليزانية، وكالة معاً اإلخبارية )فبراير

148  جلنة األمم املتحدة 2001 فقرة 25

149 نفسها، فقرة 95.

150 نفسها، فقرة 124

151    قرار مجلس حقوق اإلنسان S-1/3 انتهاكات حقوق اإلنسان الناشئة عن عمليات التوغل العسكري اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية احملتلة، مبا فيها التوغل األخير 
الذي حدث في شمال قطاع غزة والهجوم على بيت حانون U.N. Doc. A/HRC/RES/S-3/1 )نوفمبر 15، 2006(

152   تقرير البعثة الرفيعة املستوى لتقصي احلقائق في بيت حانون والتي تقرر إيفادها مبوجب قرار اجمللس دإA/HRC/9/26 1\-3 )1 سبتمبر 2008( فقرة 44.

153 تقرير بعثة األمم املتحدة لتقصي احلقائق بشأن النزاع في غزة A/HRC/12/48 )25 سبتمبر 2009( فقرة 60. 

154 نفسها

155 نفسها فقرات 74، 1331.

156 نفسها فقرة 78

157 نفسها فقرة 91، 1944
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طويلة 158، وتضرر وتدمير أعمال الزراعة واملياه 
وأكدت   . لألسرى160  األهل  زيارات  وإيقاف   ،159

غزة  على  املفروضة  القيود  نطاق  في  البعثة 
األساسي  الهدف  بأن  اعتقادها  عام  بشكل 
باملدنيني«  جماعية  عقوبة  »إليقاع  كان 
أو االنقالب على حماس161  إلى تركهم  إضافة 
غزة  قطاع  في  الوضع  أن  إلى  أيضاً  وأشارت   .
بحق  اجلماعية  العقوبات  سياسة  يبرر  ال 
ووجدت   .162 العسكري  األمن  بهدف  املدنيني 
حد  في  احلصار  أن  استنتاجاتها  في  البعثة 
ذاته يصل إلى حد العقوبة اجلماعية 163، متاماً 
مثل إلقاء القبض على مجموعات كبيرة من 
املدنيني واحتجازهم لفترات طويلة164  انتهاكاً 
للمادة )33( من اتفاقية جنيف واملادة )50( من 

اتفاقيات الهاي.

أصدرت جلنة التحقيق بشأن النزاع في غزة في 
2014 مؤخراً تقريرها استناداً إلى والية تنطبق 
بأكملها.  احملتلة  الفلسطينية  األراضي  على 
ولهذا املوضوع أهمية خاصة حيث أن توجهات 
مع  حدة  أكثر  أصبحت  اجلماعية  العقوبات 
 ،2014 ويوليو  يونيو  بني  ما  األوضاع  تفاقم 
إسرائيليني  مستوطنني  ثالثة  اختفاء  عندما 
واستشهاد الفلسطيني محمد أو خضير من 

شعفاط في القدس الشرقية. 

ونصت جلنة التحقيق على أن العملية في خزاعة »كانت تشير إلى وجود نية عقابية في عمل اجليش اإلسرائيلي في خزاعة وقد 
تشكل عقوبة جماعية«165 . وجدت اللجنة بالنسبة لهدم البيوت العقابي أن »هدم البيوت العقابي يؤثر في عائالت بأكملها، 
 . اإلنساني166  الدولي  للقانون  انتهاكاً  وبذلك يشكل عقوبة جماعية  املزعومة  اجلرمية  بارتكاب  لهم  الذين ال صلة  حتى هؤالء 
 HJC( رفعته هموكيد الذي  »اإلرهابيني«،  بيوت  القاعدة 119 حول هدم  والذي يخص  العليا  العدل  قرار محكمة  أيضاً  انتقدت 

8091/14(، والذي رفض الدعوى بأنه »بغض النظر عن الظروف احملددة، فهو يصل إلى حد العقوبة اجلماعية167 .

vi. مسؤولية الدول الثالثة 

هناك نوعان من اجملاالت احملددة من املسؤولية مستحقة على الدول الثالثة؛ األول مبوجب القانون الدولي اإلنساني، والثاني مبوجب 
قواعد املسؤولية الدولية. 

تلتزم الدول مبوجب املادة األولى من اتفاقية جنيف بأن تكفل احترام القانون الدولي اإلنساني. وكما تشرح دراسة جلنة الصليب 
األحمر حول القانون الدولي اإلنساني العرفي فإنه »يجب أن ال تشجع الدول انتهاكات القانون الدولي اإلنساني من قبل أطراف 

النزاع املسلح ويجب أن متارس الدول نفوذها إلى احلد املمكن لوقف انتهاكات القانون الدولي اإلنساني« 168. 

158 نفسها فقرة 1171 »مثل هذه املعاملة تصل إلى تدابير التهديد واإلرهاب...«

159 نفسها فقرة 1320

160 نفسها فقرة 1457

161 نفسها فقرات 1208 1329

162 نفسها، فقرة 1309 

163 نفسها فقرة 1878

164 نفسها فقرة 1927

165 تقرير جلنة التحقيق املستقلة املنشأة عماًل بقرار مجلس حقوق اإلنسان S-21/1, A/HRC/29/CRP4 )يونيو 22،2015( فقرة 341

166  نفسها فقرة 530. واملثير لالهتمام في هذه احلالة أن القضاة تذرعوا بالقانون اليهودي ودراسات خبراء مكافحة اإلرهاب لتبرير سياسة هدم البيوت وأن من شأنها أن تكون 
عقوبة سليمة ورادعة للهجمات في املستقبل.

167 نفسها

https://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_ 168  جلنة الصليب األحمر، دراسة القانون الدولي اإلنساني العرفي، قاعدة 144: ضمان احترام القانون الدولي للجميع



34

سياسات العقوبات اجلماعية اإلسرائيلية: دراسة حالة القدس الشرقية 

ويوضح شرح اتفاقية جنيف األخير »املادة 1 املشتركة ليست مجرد بنداً أسلوبياً بل حتمل قوة حتمية وتعد من الوسائل املتاحة 
لضمان االمتثال لالتفاقية«. كما ينص الشرح على »تعترف الدول بأهمية اعتماد جميع التدابير املعقولة ملنع وقوع االنتهاكات 

في املقام األول«169 . 

وتعد دراسة اللجنة الدولية للصليب األحمر االلتزام بضمان احترام القانون كالتزام “erga omnes” )للجميع( أي التزام واجب على 
الدول جتاه اجملتمع الدولي بأكمله 170. 

الدولي  للقانون  االنتهاكات اخلطيرة  أو غيرها من  اخملالفات اجلسيمة  إيقاف  أو  ملنع  أو كجماعة  أن تتصرف مبفردها  الدول  على 
اإلنساني 171، فعليها اتخاذ نهج استباقي واعتماد تدابير تتراوح من الضغوط الدبلوماسية، إلى اعتماد التدابير املضادة املشروعة 

مثل احلظر على األسلحة، خاصة عندما تكون ذات صلة مباشرة مع االنتهاكات املرتكبة 172. 

تلتزم الدول أيضاً بالتحقيق ومحاكمة األفراد جلرائم احلرب. وتخلق املادة )146( من اتفاقية جنيف الرابعة خصوصاً التزاماً على 
األطراف السامية املتعاقدة للتحقيق ومحاكمة األفراد الذين يقترفون مخالفات جسيمة كتلك التي حتددها املادة )147(. وتتخطى 
املادة )146( اخملالفات اجلسيمة وتخلق التزاماً »على كل طرف متعاقد اتخاذ التدابير الالزمة لوقف جميع األفعال التي تتعارض مع 
أحكام هذه االتفاقية بخالف اخملالفات اجلسيمة...« 173. وهكذا قد تشكل العقوبة اجلماعية بصفتها انتهاكاً جسيماً للقانون 
الدولي اإلنساني جرمية يعاقب عليها جرمية خاضعة للعقاب من خالل استخدام الوالية القضائية العاملية، خصوصاً ان هناك 
اجتهاد قضائي مسبق مع احملاكم اجلنائية الدولية 174. ويصبح لهذا االلتزام أهمية أكبر عند النظر في االنتهاكات التي تشكل 

عقوبات جماعية ومخالفات جسيمة في الوقت ذاته كالتي حتددها املادة )147( من اتفاقية جنيف الرابعة، وتشمل:

القتل العمد، والتعذيب أو املعاملة الالإنسانية، مبا في ذلك التجارب اخلاصة بعلم احلياة، وتعمد إحداث آالم شديدة أو اإلضرار 
اخلطير بالسالمة البدنية أو بالصحة، والنفي أو النقل غير املشروع، واحلجز غير املشروع، وإكراه الشخص احملمي على اخلدمة في 
القوات املسلحة بالدولة املعادية، أو حرمانه من حقه في أن يحاكم بصورة قانونية وغير متحيزة وفقاً للتعليمات الواردة في هذه 
االتفاقية، وأخذ الرهائن، وتدمير واغتصاب املمتلكات على نحو ال تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة 

وتعسفية.

وعلى الدول أن تنظر في املواد املتعلقة باملسؤولية الدولية عن األفعال غير املشروعة دولياً مبا أنها تختص باألفعال غير املشروعة 
دولياً 175، حيث أنها وإن كانت غير شاملة فهي تنص على عدد من القواعد اآلمرة176 من القانون الدولي والتي ال تقبل أي استثناء. 
وقد جادلت محكمة العدل الدولية وجلنة القانون الدولي، دون ذكر العقوبات اجلماعية حتديداً، أن قواعد القانون الدولي اإلنساني 
الوسائل  خالل  من  اآلمرة  للقواعد  اخلطيرة  االنتهاكات  إلنهاء  التعاون  الدول  وعلى   . اآلمرة  القواعد  من  جزءاً  تشكل  العرفي 

rule144، انظر أيضاً جلنة القانون الدولي، املواد املتعلقة باملسؤولية الدولية عن األفعال غير املشروعة دولياً مع شرح، املادة 35-34 )2001(
http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_6_2001.pdf 

169 شرح اتفاقية جنيف األولى، املادة 1: احترام االتفاقية ]من هنا ستعرف بشرح 2016[
 https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=72239588AFA66200C1257F7D00367DBD 

https://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule144 170  دراسة جلنة الصليب األحمر، القاعدة 144: ضمان احترام القانون الدولي اإلنساني للجميع

171  جلنة الصليب االحمر »حتسني االمتثال للقانون الدولي اإلنساني )مبادرة بحث في القانون الدولي اإلنساني 2-3( يونيو 27-25،
https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/improving_compliance_with_international_humanitarian_law.pdf 2004 

0cfe221042c46f8ec12563cd004/1a13044f3bbb5b8ec12563fb0066f226/https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf 16 ،28 172  شرح اتفاقية جنيف الرابعة املادة 49 فقرة
2a115. شرح 2016 التفاقية جنيف األولى، املادة 1: احترام االتفاقية الفقرة 4 ]من هنا ستعرف بشرح 2016[

 https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=72239588AFA66200C1257F7D00367DBD . انظر أيضاً اوميش بالوانكار 
التدابير املتاحة للدول للوفاء بالتزاماتها لضمان احترام القانون الدولي اإلنساني، 34 املراجعة الدولية للجنة الصليب الدولية 9 )1994(. عملية تقييم بالوانكار تنظر في األنواع 

اخملتلفة من التدابير املستخدمة؛ مبا في ذلك الضغط الدبلوماسي والتدابير القسرية والرد باملثل، واالنتقام غير املسلح، وغيره، بالتعاون مع املنظمات الدولية. انظر أيضاً كنت 
دورمان وجوسي سيرالفو، املادة املشتركة 1 في اتفاقية جنيف وااللتزام مبنع انتهاك القانون الدولي اإلنساني، املراجعة اجلولية للجنة الصليب األحمر )2015(؛ دياكونيا مركز 

مصادر القانون الدولي اإلنساني املساءلة عن انتهاكات القانون الدولي اإلنساني: مقدمة في العواقب القانونية الناجمة عن انتهاكات القانون الدولي اإلنساني )اكتوبر 2013( 
https://www.diakonia.se/globalassets/documents/ihl/ihl-in-opt/briefs/acountability-for-violations-of-international-law.pdf

https://www.icrc.org/customary- 173 انظر دراسة جلنة الصليب األحمر في القانون الدولي اإلنساني العرفي القاعدة 157: صالحية االختصاص العاملي للنظر في جرائم احلرب
rul_rule157_ihl/eng/docs/v1. يستند االختصاص العاملي على: مبدأ اإلقليمية )يستند إلى حيث وقعت اجلرمية(، ومبدأ الشخصية الفاعلة )يستند إلى جنسية اجلاني(، ومبدأ 

الشخصية السلبية )يستند إلى جنسية الضحية(، ومبدأ حمائي )يستند إلى حماية املصالح أو األمن القومي(. انظر أيضاً دراسة جلنة الصليب األحمر في القانون الدولي 
 rul_rule158_https://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1 اإلنساني العرفي القاعدة 158: محاكمة جرائم احلرب

174  شرح اتفاقية جنيف الرابعة املادة 146، 593 – 594.
https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/1a13044f3bbb5b8ec12563fb0066f226/83d26231d75c3884c12563cd0042eeb5 

175 جلنة القانون الدولي، املواد املتعلقة باملسؤولية الدولية عن األفعال غير املشروعة دولياً مع شرح، مادة 34-34 )2001(
http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_6_2001.pdf 

176  انظر فنسنت شيتيل » مساهمة محكمة العدل الدولية في القانون الدولي اإلنساني«، 85 املراجعة الدولية للصليب األحمر 235 )2003(
 https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc_850_chetail.pdf، فتوى شرعية التهديد أو استخدام األسلحة النووية، I.C.J. 226 1996، فقرة 79 )يوليو 8(. وأضافت 

محكمة العدل العليا أن قواعد )القانون الدولي اإلنساني( تدرج التزامات هي في األساس وبطبيعتها ملزمة للجميع« ICJ Wall AO, ¶ 157، انظر شرح املواد املتعلقة 
باملسؤولية الدولية عن األفعال غير املشروعة دولياً 113.
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املشروعة 177. كما أنها يجب أن متتثل اللتزامات عدم االعتراف وعدم املعونة أو املساعد فيما يتعلق بهذه االنتهاكات اخلطيرة178 . 
ومن املهم النظر في إجراءات العقوبات اجلماعية والتي قد تسهم في انتهاكات قواعد آمرة أخرى، خاصة تلك التي تشمل إنكار 

حق تقرير املصير، والضم، والتمييز العنصري املؤسسي، والفصل العنصري، واجلرائم ضد اإلنسانية. 

تشمل العواقب القانونية لألفعال غير املشروعة دولياً التي ترتكبها الدولة واملوضحة في املواد املتعلقة باملسؤولية الدولية عن 
األفعال غير املشروعة دولياً، والتي تستند على االختصاص املسبق، ما يلي: الوقف وعدم التكرار179 ، والتعويض180  )في أشكال رد 

احلقوق181  والتعويض182  والترضية183 (. 

177 املواد املتعلقة باملسؤولية الدولية عن األفعال غير املشروعة دولياً مادة 41)1(

178 نفسها مادة 41)2( 

179 نفسها مادة 30

180 نفسها مادة 31 

181 نفسها مادة 35؛ لرد احلقوق على الدولة »إعادة تأسيس الوضع الذي كان قائما قبل وقوع الفعل غير املشروع »

182 نفسها مادة 36

183 نفسها مادة 37
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االستنتاجات والتوصيات
تتخذ العقوبات اجلماعية أشكاالً عدة، وتشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي اإلنساني –لكن ليس »مخالفة »جسيمة. تعد 
انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي اإلنساني وقد تصل إلى حد انتهاكات أخرى من القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي حلقوق 

اإلنسان، وقد ُجرّمت في التشريعات احمللية والقوانني العسكرية 184. 

لكن ميكن تصنيف أنواع االنتهاكات املنهجية احملددة سابقاً كعقوبة جماعية حتت القانون الدولي اإلنساني. ونرى مدى صحة 
ذلك عندما ننظر في اإلجراءات العقابية اجلماعية والتي تشمل هدم البيوت، واحلصار، واإلغالقات، وإلغاء حق اإلقامة، واألشكال 
األخرى من املضايقات، والتي تأتي كردّ على فترات االضطرابات ضد االحتالل التي يرتكبها الشعب الفلسطيني احملمي والهجمات 
الفردية ضد اإلسرائيليني )املدنيني والعسكريني(. ُسنت بعض هذه اإلجراءات كقوانني وتنفذ كسياسة. لذلك يقع على إسرائيل 
السلطة  بصفتها  اإلنساني،  الدولي  القانون  حتت  اجلماعية  العقوبات  حد  إلى  تصل  والتي  وقوانينها  سياستها  عكس  عاتق 
احملتلة وامللزمة بأعراف وتقاليد القانون الدولي اإلنساني العرفي. كما أنها ملزمة بتأمني عالجات فعالة، مدنية وجنائية، لضحايا 

انتهاكات القانون الدولي اإلنساني من الفلسطينيني، شاملة تلك االنتهاكات التي تشكل عقوبات جماعية.

اجلماعية.  العقوبات  حظر  وخاصة  اإلنساني  الدولي  القانون  احترام  في  إسرائيل  فشلت   ،1967 عام  ومنذ  األمر،  حقيقة  في 
كهدم  األمد،  طويلة  سياسة  هي  اجلماعية  العقوبة  إجراءات  وبعض  بجديدة.  ليست  اجلماعية  العقوبة  حول  فاالستنتاجات 
فترات  في  وبخاصة  الفلسطينيني  بحق  اجلماعية  العقوبة  لتمارس  إيجاد طرق جديدة  في  إسرائيل  وتستمر  العقابي.  البيوت 
القانون  انتهاكات  عن  للمساءلة  أخرى  وسائل  تقييم  الضروري  فمن  ولذلك،  اإلسرائيليني.  على  الفردية  والهجمات  التصعيد 

الدولي اإلنساني اخلطيرة من العقوبات اجلماعية. 

للدول الثالثة:

مع 	  والتقاًء  السابقة،  التدابير  على  وبناًء   ،2016 عام  املعدل  جنيف  اتفاقيات  شرح  حدد  كما 
التزام املادة املشتركة )1( بضمان االحترام مبوجب هذه االتفاقيات، على الدول النظر في التوقف 
التي  تلك  اإلنساني خاصة  الدولي  للقانون  إسرائيل  انتهاكات  انهاء  بهدف  والفردي  اجلماعي 
والتدخل  الدبلوماسي،  والضغط  احلوار،  التدابير:  هذه  تشمل  وقد  جماعية.  عقوبات  تشكل 
أمور  بني  من  األخرى،  القانونية  املضادة  والتدابير  والعقوبات،  العسكريني،  القادة  مع  املباشر 
وفي  األسلحة،  نقل  ورفض عمليات  وحتديد  االشتراط  في  النظر  الدول  وباألخص، على  أخرى. 
تدابير عقابية أخرى ضد مرتكبي انتهاكات القانون الدولي اإلنساني املشتبه بهم؛ ودعم اجلهود 

الدولية واحمللية – خاصة احملكمة اجلنائية – في محاكمة مرتكبي جرائم احلرب. 
مببادئ 	  بالتقيد  تستمر  أن  الدول  على  الدولية،  املسؤولية  قواعد  مبوجب  االلتزام  مع  متاشياً 

عدم تقدمي املساعدة واملعونة وعدم االعتراف باألوضاع غير القانونية التي تنتج أو تتزامن مع 
بالنسبة  وخاصة  الفلسطينيني   بحق  إسرائيل  متارسها  التي  اجلماعية  العقوبة  استخدام 
حلصار غزة واالستخدام املستمر لهدم البيوت وإلغاء حق اإلقامة وإجراءات العقوبة اجلماعية 

األخرى بحق الفلسطينيني املقدسيني. 
مراقبة 	  في  واحمللية  الدولية  احلكومية  غير  واملنظمات  الدولية  املنظمات  دعم  في  االستمرار 

وتوثيق االنتهاكات وخاصة تلك التي تشكل عقوبات جماعية.

لالحتاد األوروبي:

متاشياً مع »املبادئ التوجيهية لالحتاد األوروبي بشأن تعزيز االمتثال للقانون الدولي اإلنساني«، أن 	 
تستمر في معاجلة قضية انتهاكات القانون الدولي اإلنساني والتي قد تصل إلى حد العقوبة 
اجلماعية من خالل وسائل العمل املتعددة والتي تشمل: احلوار السياسي، والتصريحات العلنية 
العامة، واملساعي، والتدابير التقييدية والعقوبات ضد دولة اسرائيل واألفراد اجلناة، والتعاون مع 
الهيئات الدولية األخرى )وتشمل احملكمة اجلنائية الدولية، ومجلس حقوق اإلنسان(، والتحقيق 
واحملاكمة والسيطرة على بيع األسلحة 185. وهناك حاجة ملحة للنظر في ذلك بسبب حصار 

غزة واإلجراءات العقابية )مثل هدم املنازل( املتخذة ضد الفلسطينيني املقدسيني. 

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/ ،184  دراسة جلنة الصليب األحمر للقانون اإلنساني الدولي العرفي، املمارسة املتعلقة بالقاعدة 103، العقوبات اجلماعية
docs/v2_rul_rule103، انظر أيضاً جلنة الصليب األحمر للقانون اإلنساني الدولي العرفي، املمارسة املتعلقة بالقاعدة 102، املسؤولية اجلنائية الفردية،

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule102 

185   املبادئ التوجيهية املعدلة لالحتاد األوروبي بشأن تعزيز االمتثال للقانون اإلنساني الدولي )القانون الدولي اإلنساني( ]اجلريدة الرسمية C 303 بتاريخ 15\12\2009[ 



سياسات العقوبات اجلماعية اإلسرائيلية: دراسة حالة القدس الشرقية  37

سياسات العقوبات اجلماعية اإلسرائيلية: دراسة حالة القدس الشرقية 

لألمم املتحدة:

أن تستمر اجلمعية العامة مبعاجلة قضية استخدام اسرائيل املستمر للعقوبة اجلماعية، وأن 	 
تدعو الدول الثالثة إلى النظر في اتخاذ تدابير مناسبة رداً على استخدام إسرائيل ملثل هذه 
املمارسات والسياسات. وعليها أيضاً تعزيز استخدام »اللجنة اخلاصة املعنية بالتحقيق في 
األراضي  في  والعرب  الفلسطيني  للشعب  اإلنسان  حقوق  متس  التي  اإلسرائيلية  املمارسات 
بالنسبة   1 املشتركة  باملادة  التزامهم  كيفية  حول  بتقارير  الثالثة  الدول  لتطالب  احملتلة« 
تشكل  التي  االنتهاكات  تلك  وخاصة  احملتلة  الفلسطينية  األراضي  في  اسرائيل  النتهاكات 

عقوبات جماعية. 
أن يستمر مجلس حقوق اإلنسان في متابعة تقرير املفوضة السامية حلقوق اإلنسان في األمم 	 

املتحدة على تنفيذ توصيات بعثة تقصي احلقائق  حول النزاع في غزة 2009 وجلنة التحقيق 
2014  186. وباألخص تقييم تلك التوصيات للمجتمع الدولي بخصوص: استخدام االختصاص 
اتفاقيات  من   )1( املشتركة  للمادة  وفقاً  االنتهاكات  وإنهاء  ملنع  نفوذهم  واستخدام  العاملي 

جنيف. 
أن تشمل وكاالتها التي تعمل في األراضي احملتلة حتليالً مناسباً لالنتهاكات والتي قد تصنف 	 

كعقوبة جماعية ألغراض التقارير. 
أن تنظر الهيئات املنشأة مبوجب معاهدات األمم املتحدة في شمل التدقيق في انتهاكات اسرائيل 	 

االلتزامات  وباألخص  جماعية،  عقوبة  تشكل  التي  خاصة  املعاهدات  تلك  مبوجب  اللتزاماتها 
باحلقوق  اخلاص  الدولي  والعهد  والسياسية  املدنية  باحلقوق  اخلاص  الدولي  العهد  في  الواردة 

االقتصادية واالجتماعية والثقافية. 

للمحكمة اجلنائية الدولية:

أن تقّيم اجلرائم املرتكبة خالل اختصاص احملكمة في مرحلة التحقيق األولي، والتي قد تشكل 	 
انتهاكات خطيرة للقانون الدولي اإلنساني من عقوبات جماعية. وباألخص، هذا يتعلق بفئة 
االنتهاكات التي قيمناها سابقاً والتي قد تعد جرائم حرب أو جرائم ضد اإلنسانية )مثل جرائم 

االضطهاد والنقل القسري(. 

 

  
   

    

186  مجلس حقوق اإلنسان قرار 31\40، تقرير مفوضة األمم املتحدة السامية بشأن تنفيذ قرارات مجلس حقوق اإلنسان S-9/1 و S-12/1.  ملحق تنفيذ التوصيات الواردة في 
تقرير جلنة التحقيق املستقلة بشأن النزاع في غزة 2014، وبعثة األمم املتحدة لتقصي احلقائق بشأن النزاع في غزة، U.N. Doc. A/HRC/31/40/Add.1 )مارس 7، 2016(
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Testimony # 1

Name: (S A. D)

Address: Sur Baher

Job: Housewife

1. I am a citizen of Sur Baher and I am the mother of the prisoner (A. M. D), aged 19. He has been jailed in 
Israeli prisons for almost a year. Israeli authorities accuse him of carrying out an attack that targeted a 
settler. 

2. After arresting my son on 25/9/2015, Israeli authorities handed us a revocation of my son’s residency, 
which means a revocation of his Jerusalemite ID because he attempted an attack on a settler; although 
there was no evidence against him. A few months after that we were handed an order to evacuate 
our house for it to be sealed off. We were forcibly evacuated 8 months ago on 11/4/2016. The order 
issued to seal off the house is based on the alleged attack.  The punishment measure against my son 
was not enough; they also punished us, his whole family, by sealing off our house. This resulted in our 
displacement and evacuation from our own house to a rented house. They also revoked my son’s national 
and health insurance. 

3. I would also like to add that the residencies of (M. AK) and (F. AA), alleged “attackers”, were also revoked 
based on the same charges as my son’s. Their parents were also handed orders to evacuate their houses 
as a form of collective punishment and to make a lesson of us to everyone.
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Testimony # 2

Name: (S.E.  A.K)

Address: Sur Baher 

Job: unemployed

1. I am a citizen of Jerusalem, the father of the prisoner  (O. S. AK), accused of throwing stones on a settler’s 
car, and causing his death. He has been imprisoned for almost a year now.

2. On 26/9/2015, my son was arrested on these charges and he is now in Megiddo prison. The prosecution 
demands a sentence of 18 years for him.

3. Less than a month after my son’s arrest, we were handed a letter of residency revocation for my son; a 
revocation of his Jerusalemite ID because of the alleged attack, although there is no evidence against him. 
But the occupation authority decided to revoke his ID, knowing that he meets all the conditions set by 
Israel to keep his ID, but the reason given in his revocation is disloyalty to the state of Israel. 

4. Almost one month after my son’s arrest, the Combat Engineering Corps of the Israeli army along with 
the Israeli intelligence called upon my house, taking measurements in preparation for demolishing it as a 
collective punishment of us, his family. A week after that, they came once again and took pictures. After 
that they handed me an order of evacuation to seal off my house as a punishment of my son’s alleged 
attack. This is a collective punishment measure. Moreover, they revoked my son’s health insurance and 
national insurance. 

5. Israel will displace a family of 7 people because of my son’s alleged attack. Now I’m following up with a 
legal aid organization to attempt to preserve my son’s ID. I would like to add that (A)’s house was sealed 
and his ID revoked. Also, (F)’s house has been issued an evacuation order and an ID revocation letter. We 
face displacement although we are innocent. This is a collective punishment policy which Israel has been 
increasingly practicing since October 2015. 
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Testimony # 3

Name: (E.S)

Address: Old city of Jerusalem

Job: Social worker

1. I am a Jerusalemite citizen, 28 years old. I work as a social worker at a local organization. I live in the old 
city. 

2. Since the beginning of October 2015, the occupation has taken more measurements of collective 
punishment against the population of the old city. Most prominently, sealing shops, especially in al-Wad 
street, where they were sealed for almost one month because of the attack that (M. A) carried out in 
October 2015. Some of the neighborhoods in the old city were closed. Whoever wanted to go home there 
was escorted by the police. It was a very bad situation.

3. Also, abusive checkpoints were spread out a few meters apart. The aim of these checkpoints was to 
terrify people and to harass them by unfounded random body checks. The Israeli occupation just wanted 
to re-affirm their total control over the city.  

4. As a citizen of the old city, I have noticed that the period from October 2015 until December 2015, was 
very hard because of the state of terror that took over the city, especially when moving around at night. 
Personally, I was very scared. I remember that on 2/5/2016 after coming back from a friend’s wedding at 
around 10 o’clock at night, I was arbitrarily detained at the Damascus gate for two hours.

5. As for my work, since my organization is located in the old city, most of our activities were canceled. I 
remember that in March 2016, (F) was murdered by the Israeli forces somewhere near our headquarters 
and so people were too terrified to come to us and they stopped coming. We work with children 
and women but our activities were canceled because people were terrified of moving around. The 
administration of the center had to postpone some of the projects because of the escalation of violence 
back then, and because it was hard to communicate with beneficiaries. I can say that the old city was cut 
off from Jerusalem in general. The neighborhoods were also separated from one another. 

6.  As for schools, especially schools inside al-Aqsa mosque, they were closed for many days because parents 
were scared to send their children to school. The Israeli police also sent children home on more than one 
occasion and would not allow them to get to school. For instance, al-Aytam school was closed more than 
once and students were arrested from inside school.

7. As for commercial movement, shops were closed in al-Wad Street. People barely go there anymore. 
Damascus gate turned from a socially busy area to a military zone. 

8. Women were targeted more than men in being banned from freedom of worship. There was a black 
list prepared every day that included the names of those banned from entering al-Aqsa mosque. It was 
closed every day from 7am till 11 am because that time was reserved for Jewish prayers. Then there 
were protests in al-Aqsa and a lot of the activists there were arrested. Some of them were deprived of 
their health insurance. All of this came as a collective punishment. Palestinians were collectively held 
responsible for anything that happened in town.

9. A lot of the checkpoints are permanently installed now and have become an imposed reality. The 
occupation imposed this as a part of a pre-arranged plan.  
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Testimony # 4

Name: (I. AG)

Address: Jabel al-Mukaber

Job: Housewife

1. I am the mother of prisoner  (B.AG), a citizen of Jabel al-Mukaber. I am 49 years old. 

2. The Israeli occupation accuse my son, aged 22, of conducting an attack on a bus in Jabel al-Mukabber. 
They claim that the attack resulted in the killing of 4 Israelis and injuring 7. They also claim that my son 
carried out this attack with (B. E) on 13/10/2016. My son was sentenced to 3 life sentences, additional 60 
years of jail and a fine of one million NIS. 

3. Hours after the attack, the Israeli army and special forces forcibly entered our rented house, blasted our 
door open, and destroyed everything inside; furniture, electric devices, and even official papers.

4. Two days after that, the owners of the house asked us to leave the house because they did not want it to be 
demolished as a collective punishment against the family; as the army had already taken measurements 
of the house in preparation for demolishing the house. So we left the house and went to live with my 
sister in one room. We are suffering displacement until now.

5. Since we went to live with my sister, and since we do not own a house to be demolished, they have broken 
into my sister’s house several times. Every time they search the house and I think this is a collective 
punishment not just for the prisoner’s parents but whoever receives them as well. It is clearly a measure 
of displacement.

 
6. A month after the attack, a legal aid organization came and informed us that my son’s residency and 

ID have been revoked because of the alleged attack on Israelis. My son also told me that he has been 
informed of that.

 
7. I know that there are other youths in Jabel al-Mukaber who have lost their residencies because of alleged 

attacks on Israelis. They revoke their IDs because of disloyalty to the state of Israel. An institution is going 
to look into this issue and there is a hearing in April 2017.

8. In Jabel al-Mukaber, the houses of (G. AJ), (O. AJ), (B.E), and (A.AJ) were demolished because they were 
accused of attacks against Israel. They demolished (B.E) parents’ house. But they demolished (A. AJ)’s 
house since he is married. They demolished (G. AJ)’s house too and revoked his wife’s residency as a 
collective punishment. They also revoked his children’s IDs. They punished the person responsible but 
that was not enough for them, they also targeted his family. 

9. Israel also installed checkpoints in Jabel al-Mukaber as a collective punishment for the whole town. This 
affected the daily lives pf Palestinians living there. We were harassed on checkpoints as my son’s family. 
This makes me and my family worried about moving around. I was scared for my life and my children’s 
lives; because they might kill one of us as vengeance. As a result,l I stopped going out for months except 
for my son’s trial. The whole town was punished. People couldn’t use their cars, as they were banned to 
do so by the occupation forces; they only walked. We were all collectively punished on all levels. My son 
lost his residency, we were displaced and our movement was restricted. 
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Testimony # 5

Name: (M. R)

Address: Shuafat Camp

Job: Social worker 

1. I am a social worker at the African Community in the old city in Jerusalem. I am 27 years old. Before 
the events of October 2015 I used to be active in the youth movement for nonviolent struggle. But this 
youth movement died out after October 2015 because of the collective repressive measures taken by the 
occupation authority.

2. As an example of these measures; anyone aged between 20 - 30 was targeted by Israeli police forces 
and Israel’s security forces as a suspect. So at any checkpoint, Israeli forces call upon every youth, and 
this makes them worry and become confused. This leads to one of two things; either body checks during 
which they are called names and hit, or getting killed.

3. I work in the old city near al-Aqsa mosque. Once I was walking around the old city near Jaffa Gate and 
I was carrying a bag. There were police forces and soldiers there. They asked me to put down my bag 
and move towards them while pointing their guns at me. I was confused and felt that I was about to be 
killed for no reason at all. Then, they stood me against the wall and they searched me in a provocative 
way touching me everywhere, searched my bag and checked my ID. Then they let me go. This was in 
November 2015. 

4. The other incident was near Damascus Gate in February. I was detained by police forces and soldiers and 
I felt scared. A force of Israeli security pushed me and they ordered me to put down my bag. So I did. 
Then they started questioning me about why I was in the area although I am a Jerusalemite. They stood 
me against the wall and searched me and my bag in a provocative way. Then they handed me police 
summons. 

5. These incidents stopped me from moving freely around town because of fear. I was never afraid before 
October 2015. Now whenever I see soldiers I feel scared because I could be killed any moment. I am tense 
every day while going about my daily life. Youth between 20 and 30 years old are especially targeted.

6. Social events and youth movement that used to be held weekly stopped because of collective punishment, 
which became a standard policy. 
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Testimony # 6

Name: (M. M)

Address: Old city in Jerusalem

Job: Project Coordinator at a local organization

1. My name is (M.M), aged 41. I work as a Project Coordinator at a local organization  in the old city. We 
work in social development, helping the poor, sponsoring orphans, and providing food for poor families. 
We target all groups of the society: men, women and children. 

2. Since the beginning of October 2015, we closed the organization for about a month because the street 
where we are located was turned into a military zone. After (M.E) attack on 3/10/2015, settlers started 
to attack residents of the area, protected by the Israeli police and army. The street turned into a military 
zone and people were not allowed to move. The Israeli measures against Palestinians excluded no man, 
woman or child. We closed our organization as beneficiaries were too afraid to go there anymore. There 
were dozens of heavily armed soldiers in every corner of the street. They targeted any passerby. Then 
there were fines issued against shops that had been there for years, claiming that they did not pay the 
Arnona tax. These were arbitrary measures and caused shops to close. Around 35 shops closed down 
since then because of the economic setback caused by the punitive measures that included these taxes.

3. As for our organization, we lost our donors. Around 3 other organizations closed down because of the 
lack of donors. Personally, I have not been paid my salary in 4 months because of the economic setback. 
Donor countries stopped focusing on Jerusalem as they were threatened and intimidated by Israel. 

4. Checkpoints are very dangerous. I remember once I was at work, and I went out to smoke a cigarette, I 
noticed that there were soldiers and police forces out side, they were detaining 4 children. They were 
students on their way to school, aged 6 or 7 years old. The police claimed that they threw stones at them 
so I had to go down to talk to the police officer. I tried asking why they were doing this to children but 
he would not talk to me at first. But I persisted and after I discussed legal rights with him, he let them go 
eventually; especially as people gathered around to listen.

5. I know that the checkpoints set in the old city are there to suffocate the people living there and isolate the 
old city, especially al-Wad Street from the surrounding neighborhoods. I used to see the army at those 
checkpoints beating up the youth there quite often. I also saw a number of Palestinians killed by Israeli 
forces at  Damascus gate and al-Wad Street for very lame reasons. The aim is to establish a state of panic 
that was taking over at those checkpoints. At many occasions, and to achieve this, the Israeli forces aimed 
to injure them, whenever they suspected them.

6.  I was there personally and witnessed when the Israeli army killed (M.A) at Damascus Gate. The army 
provoked him. They asked for his ID and tried to push him while he waited for goods (meat) since he 
worked with his father as a butcher. At that time there was a state of panic all over and killing was too 
easy for the army. (M.A) tried to defend someone and he was still holding a knife as he was a butcher, so 
they shot him at the shop. It was the army who started to provoke him first.

7.  I also remember when (M.H) carried out the attack. The Israeli army and the police forces stopped 
everyone in the street, residents and merchants alike. I witnessed many incidents where Palestinians 
were shot. I was there when they killed (N). He was not feeling very well and was stopped by the Israeli 
municipality employees, with whom he had an argument. There were armed workers painting the walls 
there, so they provoked him. There was a brawl between them and they killed him right there. He was 
totally unarmed and did not have any sharp tools on him. Moreover, I witnessed the killing of (AS). I was 
with a friend at Damascus Gate. The soldiers tried to stop him but he ran away because he was from the 
West Bank and did not have a permit. So they shot him although he was no danger to them. They could 
have injured him instead of killing him if they wanted to because legally, the police are not allowed to 
shoot a person unless they pose a direct threat to them, and from afar. 
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1. Direct intentional killing was a means to terrify people inside the old city. I think that in every case they 
killed a Palestinian, they could have avoided killing them with one single shot aimed to injure instead. But 
this was a measure of collective punishment against all Palestinians. 

2. Israeli forces broke into our organization more than once under the pretext of not paying the Arnona tax. 
But the army targeted society works in Jerusalem even though we had a license from Israel as a charitable 
organization.

  
3. The schools of the old city, especially in al-Wad Street where there are around 5 schools, had to close their 

doors for over a month, because parents and the schools’ administration alike feared for the students’ 
lives. The violation of the right to education and right ti movement and the targeting of children were 
main causes of this fear. They also violated the personal space of each person, bodily searching intimate 
areas, either in public or in public toilets.  

4. The reason behind focusing on the old city and the Damascus gate is because it is a strategic point for the 
Jerusalemites living there. So the Israeli government aims to Judaize that area by taking control of it and 
ensuring security there so that settlers would be encouraged to go more often to that area.
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Testimony # 7

Name: (K)

Address: al-Wad Street

Job: Jerusalemite Traders Association; Owner of a shop

1. I am the Secretary of Jerusalemite Traders Association and I own a clothes shop in the old city in al-Wad 
Street.

2. Ever since the beginning of the events of October 2015, when (M. H) carried out the attack that was 
right in front of my shop, the occupation authority took immediate collective punitive measures. They 
held everyone responsible for this attack, which would never happen anywhere else in the world. The 
traders were punished for not helping the (Israeli) injured although the attack took place at 6 pm. There 
were security agents and guards and settlers, how were the traders supposed to help? It is not the 
responsibility of the traders to ensure security. They started handing out arbitrary fines. They said that 
shop placards needed a special license that costs 750 NIS. They forbade us from presenting our goods 
outside our shops. I think that in the first 30 days after the start of the events the shops were empty and 
the commercial traffic was paralyzed. A lot of shops were closed down during that time.

3. I had a checkpoint placed right in front of my shop. The oppression reached every passerby in the street. 
The settlers also held obsequies at a corner of the street for the dead settlers for around 16 days, during 
which they would incite comers to abuse Arabs protected by security agents. 

4. More importantly, the Damascus Gate was packed with Israeli Special Forces, soldiers, dogs and snipers 
over the roofs swarming the place. Any person coming to shop would feel that he just entered a battle 
field. There are over 170 shops in al-Wad Street, 30 of which were closed for good because of the economic 
crisis, unfortunately. If things do not improve in Ramadan then I’m afraid that 40 more will have to close 
for good too. Personally, I had no income for over 4 months. From October till February, I lost over 50,000 
NIS and had zero income. Some people lost over 200,000 NIS.

5. There were around 7 checkpoints in al-Wad Street, separated by a few meters, knowing that the whole 
street was 500 meters long. 

6. Al-Wad Street is the main street that leads to al-Aqsa mosque and the Wailing wall, that is why it was 
targeted by Israelis. The first settlers came in al-Wad Street, when Ariel Sharon occupied a house there 30 
years ago. One of the shop owners there owes around 3 million NIS to the Arnona tax.

7. There are around 1450 shops in the old city that were affected by the events, which means around 1450 
families were affected because of these collective punishment measures. These shops are spread at the 
Damascus gate which was turned into a battle field. 

8. Since April, the measures were reduced because of the Jewish holidays; as a way to show their “humane” 
side and as a policy of alternating between tightening and loosening punitive measures. 
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Testimony # 8

Name: (F.A)

Address: Sur Baher

Job: Employee

1. I am the mother of prisoner (W. F. A), accused of carrying out an attack that resulted in the death of an 
Israeli.

2. My son was arrested on 25/9/2015, and he has been in al-Naqab prison for almost a year now. A few days 
after my son’s arrest, we were handed an order of revocation of his residency, his national and health 
insurance, despite the fact that there was no evidence against him and that he met all conditions to keep 
his residency.

3. After that we were handed an order of evacuation to seal off our house because of my son’s indictment. 
The Israeli occupation did not think that my son’s imprisonment, the revocations of his residency and 
health insurance was an adequate punishment, they wanted to punish his family and brothers too. This 
is a form of collective punishment. We are legally trying to keep our house because my family and I face 
displacement now. Prisoner (M. AK)’s father is also facing displacement now. We consider these measures 
as collective punitive measures for the whole Jerusalemite society.
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Testimony # 9

Name: (M.H)

Address: al-Wad Street

Job: Owner of clothes Shop

1. I am 65 years old and I own a clothes shop in al-Wad Street.

2. Since October 3rd 2015, after (M.H)’s attack which took place in al-Wad Street, the occupation forces 
closed the street in a random and cruel way. Settlers and soldiers harassed citizens in the street and at 
Damascus Gate. They banned people from entering the street. They put checkpoints from the Damascus 
Gate to al-Aqsa mosque. They started to use abusive and insulting measures against youth including 
beating them up, pinning them against the wall, insulting them and yelling at them. Life in the old city 
turned into hell. Movement became very restricted, almost impossible to achieve because of the Israeli 
measures.

3. We, as traders, were incurred great damages due to these Israeli measures. We had no  income for 
almost 5 months because people were afraid to go out shopping in al-Wad Street. Soldiers and police 
forces were spread around as if they were aiming to stop people from coming into the old city. Around 
20 shops closed down for around 5 months because they could not afford the running cost. Most traders 
lost around 80 – 100% of their income. I, personally, believe that I have lost two years’ worth of work; I 
am heavily in debt.

4. Our punishment as traders came because we could not help the injured people of the attack. But 
practically speaking, we are civilians with no arms and no means to help anyone.

5. The municipality fined several shops claiming that their shop signs are not licensed just to provoke people. 
They raided bazaars and fined us without prior warning. They also warned shops to pay the Arnona tax. 
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Testimony # 10

Name: (M.R)

Address: al-Wad Street

Job: Souvenir shop owner

1. I am 58 years old and I own a souvenir shop in al-Wad Street in the old city.

2. Starting October 2015, after (M.H)’s attack, the occupation forces took several measures, closing down 
several shops primarily for around 10 days. The police, army and settlers were spread around the city. A 
lot of shops closed down because of the restricted movement inside the city. After 10 days we opened 
our doors again although we had no shoppers, because we feared settlers who might try and take over 
our shops. 

3. There were around 10 checkpoints from Damascus Gate to al-Aqsa mosque. They aimed to provoke 
passersby by searching them in insulting ways where Jerusalemites sometimes had to undress to be 
searched. These measures made people fear coming to the old city, worrying about body checks, being 
beaten or getting killed. This affected the commercial traffic negatively inside the old city.

4. The old city is targeted in general because al-Wad Street is the main street of the city and it leads to 
al-Aqsa mosque and the Wailing Wall. If this street is paralyzed then all Jerusalem is paralyzed. Also, it 
became the main road for the settlers and that’s why the Israeli occupation forces wanted to control it.

5. There are shops that closed down completely because they cannot afford to pay their rent.

6. I still open my shop although there are no shoppers. I am losing money and time and consuming up my 
capital. My loss exceeds 100%. We are all losing money but we are hanging there as a patriotic sign. The 
question is until when will there be these collective punitive measures? Not to mention the water and 
electricity bills, the Arnona tax and the imposed fines on shop signs and licenses. These are punitive 
measures targeting the Jerusalemite traders.

7. I think the situation is very hard for shops right now. Now it’s Ramadan and people want to go pray in al-
Aqsa and there is tension all the time which paralyzes commercial traffic. We were hoping that the people 
in the West Bank will get permits but so far they haven’t had any so I have to close my doors for 3 and 4 
days in a row.
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Testimony # 11

Name: (H.S)

Address: al-Wad Street

Job: Housewife

1. I am a Jerusalemite citizen living in the old city, on the main entrance to al-Aqsa mosque.

2. Since the start of the escalation in October 2015, the Israeli occupation forces installed checkpoints all 
over in al-Wad Street at the Damascus Gate. The soldiers were randomly harassing people. From our 
front door to the Damascus Gate there were around 4 checkpoints.

3. Soldiers on checkpoints targeted youth in a provocative way. They treated people as suspects. They even 
stopped girls, and anyone who refused to be searched was beaten up or even killed. During the body 
checks, girls were assaulted and guns were pointed at children. We feared letting our children and girls 
go out. The arrests increased a lot too. Our neighborhood has 2 fixed checkpoints that are always picking 
on youth.

4. I believe that these measures were planned beforehand, but are implemented now under the pretext of 
the current events. There is no excuse for the collective punishment. These are punitive measure taken 
by the occupation forces. At some point we did not allow our children to get out of the house at all out 
of fear for their lives. Ever since the start of October 2015, our neighborhood witnessed a number of 
invasions and instability. Children were a main target.

5. No person was excluded from these harassments. Settlers harassed people in the streets protected by 
soldiers. 
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Testimony # 12

Name: (A.H)

Address: Old city

Job: Student

1. I’m 17 years old. I live in the old city in al-Wad Street. I’m a student at a school in al-Wad Street.

2. Since the beginning of October 2015, after (M.H)’s attack, the Israeli occupation forces imposed a siege 
on the citizens of the old city. They put up checkpoints and spread police forces, Special Forces and 
soldiers all around. They targeted all Palestinians without any exceptions. Parents feared children getting 
out of their houses because of these measures. I remember that from our house to the Damascus Gate 
there were around 12 checkpoints that checked every passerby inside the old city.

3. I was physically searched in October around 4 times without any reason, except that I am Palestinian. 
Every time, they took my ID, forced to put my stuff down, and I was pinned to the wall holding up my 
hands. If you don’t follow their orders you could get shot or beaten up. Each time I was bodily searched 
publicly. Once they made me and my friend undress in front of people under the pretext of the body 
check.

4. Recently, 15 days ago, I was arrested under the pretext of obstruction of police work.

5. My school is in al-Wad Street where there were several attacks and which is targeted by the Israeli forces. 
Since October 2015, education came to a stop. Only 20 to 25 students came to school. We were forbidden 
from going outside to the playground because there was a checkpoint right outside school. If they saw 
any student outside, they would shoot rubber bullets at us. They invaded school sometimes under the 
pretext of searching it.

6. I remember that the occupation forces invaded our school around 5 or 6 times. They searched classes and 
harassed students and teachers alike. We lived in fear all the time at school. Most of our days in school 
went by without studying much because of the panic state we lived in. 

7. Parents often would not allow their children to go out in the old city for fear of the body checks. My 
parents did the same thing. Nobody knew when there would be escalation or closure of roads. I was too 
afraid to go out.

8. Right now, there are around 10 checkpoints; 5 at the Damascus gate and others at the entrance of the 
city. There are checkpoints at the entrance of al-Aqsa mosque too. Soldiers at these checkpoints provoke 
people and if anyone merely glances at them, they would be searched. I remember that around 10  
Palestinians were killed on these checkpoints.


