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ر َّحلت السلطات اإلرسائيلية يف  2017السيدة الفلسطينية نادية أبو جامل من القدس
رسا بعد أن هدمت منزل أرستها يف العام  .2015وسحبت مؤسسة التأمني الوطني
ق ً
اإلرسائييل استحقاقات الرعاية الصحية والضامن االجتامعي األخرى من أطفالها
الثالثة ،الذين يعاين اثنان منهم حاالت مرضية مزمنة .لقد صدرت هذه األوامر كتدبري
عقايب بعدما قُتل زوجها غسان أثناء قيامه بهجوم مزعوم .ت ُظهر هذه األوامر التوس َع
اإلرسائييل يف سياسة معاقبة أفرا ٍد فلسطينيني عن جرائم مل يرتكبوها.
لقد دأبت إرسائيل عىل معاقبة الفلسطينيني عقابًا جامع ًيا منذ بداية االحتالل
العسكري لألرض الفلسطينية يف العام  1967من خالل هدم املنازل وشن الحرب
ٍ
انتهاك لقواعد القانون الدويل.
النفسية واالقتصادية ضد أُرس املهاجمني املزعومني ،يف
ويف حني أن هذا التدبري يطال األرض الفلسطينية املحتلة كلها ،إال أن السلطات
اإلرسائيلية تُ عن يف استخدامه ضد أُرس املهاجمني املزعومني وعائالتهم املمتدة يف
القدس الرشقية عىل وجه الخصوص ،وال سيام منذ العام .2015
عىل مدار السنوات القليلة املاضية ،اقرتح املرشعون اإلرسائيليون ،عىل سبيل املثال،
ترشيعات ت ُقنن تلك اإلجراءات املتخذة بحق نادية أبو جامل وغريها ،ومنح تفويض
رسمي للجهات اإلرسائيلية املختصة بتجريد أفراد أرس املهاجمني املزعومني من
اإلقامة الدامئة يف القدس .ويف كانون األول/ديسمرب  2018وافق الكنيست اإلرسائييل
عىل القراءة األولية ملرشوع قانون يُجيز الرتحيل القرسي ألرس املهاجمني الفلسطينيني
املزعومني من بلداتهم إىل مناطق أخرى يف الضفة الغربية .وقد أعرب نتنياهو عن
دعمه ملرشوع القانون ،بقوله“ :إن طرد اإلرهابيني أدا ٌة فعالة .ومن جهتي ،أرى أن
نفعها يفوق رضرها .يقول الحقوقيون إنها تخالف القانون بالنظر إىل طريقة تعريفها،
وإنها ستصطدم ال محالة بتحديات قانونية ،لكنني ال يساورين أدىن شك يف فاعليتها”.
يتقفى هذا التعقيب التصعيدات اإلرسائيلية يف إيقاع العقاب الجامعي عىل أرس
املهاجمني املزعومني من خالل إجراءات مثل الرتحيل القرسي وهدم املنازل والحرب
سبل ممكنة ملواجهة الجهود اإلرسائيلية الحثيثة الرامية لتقنني
االقتصادية ،ويقرتح ً
هذه اإلجراءات واستخدامها يف اإلمعان يف ترشيد الفلسطينيني من القدس.

التوسع يف مامرسة الرتحيل القرسي
لقد ظل الرتحيل القرسي يشكِّل عامد السياسة اإلرسائيلية الهادفة إىل بلوغ أغلبية
يهودية واملحافظة عليها يف القدس منذ أن ضمتها إرسائيل بقوة األمر الواقع يف العام
 1.1967وتحقيقًا لهذه الغاية الدميوغرافية ،تطبق إرسائيل سياس ًة متييزية يف التخطيط
الحرضي للحد من النمو السكاين الفلسطيني ،وتضع عراقيل قانونية ت ُص ِّعب عىل
الفلسطينيني البقاء يف املدينة أو االنتقال إليها.
أُعطي الفلسطينيون القاطنون يف القدس يف أعقاب حرب  1967إقام ًة دامئة .لكن
النظام القانوين اإلرسائييل املنظِّم لصفة اإلقامة الدامئة يتيح للدولة اإلرسائيلية سحب
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اإلقامة الدامئة بسهولة من الفلسطينيني يف القدس ،حيث يخ ِّول وزير الداخلية
صالحية سحب إقامة الفلسطينيني وفقًا للمعايري التالية :العيش خارج القدس ملدة
سبع سنوات؛ اكتساب جنسية أجنبية أو إقامة دامئة يف الخارج؛ اإلخفاق يف إثبات أن
“مركز الحياة” هو إرسائيل؛ ومعيار “خرق الوالء” إلرسائيل الذي بات نافذًا منذ العام
.2018
الحق يف اإلقامة عىل هذا النحو وسيل ٌة مبارشة من وسائل الترشيد القرسي،
إن
سحب ِّ
َ
إذ يُحرم الفلسطينيون يف هذه الحالة حتى من حق التواجد املادي يف القدس من
فضل عىل أن القوانني اإلرسائيلية
دون االستحواذ عىل ترصيح من الجيش اإلرسائييلً .
الخاصة باإلقامة تق ِّيد ملّ شمل الفلسطينيني املقيمني يف القدس بأفراد أُرسهم غري
الحاملني لبطاقة اإلقامة يف القدس أو املواطنة اإلرسائيلية .وهكذا فإن الفلسطينيني
املقيمني يف القدس الذين يختارون ملَّ شملهم بأفراد أرسهم يف الضفة الغربية أو قطاع
غزة أو الشتات يفقدون حقهم يف اإلقامة يف القدس ،ما يؤدي إىل ترحيلهم القرسي من
املدينة.

“ظل الرتحيل القرسي يشكِّل عامد السياسة
اإلرسائيلية الهادفة إىل بلوغ أغلبية يهودية
يف القدس منذ أن ضمتها إرسائيل بقوة
األمر الواقع يف ”.1967
توقفت السلطات عن إصدار اإلقامة الدامئة ملقدمي طلبات مل الشمل األرسي منذ
تبني األمر املؤقت الصادر سنة  2003يف قانون املواطنة والدخول إىل إرسائيل .أي أن
الفلسطينيني غري املقدسيني الذين يتزوجون من فلسطينيني مقدسيني ال يستطيعون
الحصول عىل إقامة دامئة وإمنا يحصلون عىل تصاريح دورية إذا وافق وزير الداخلية
اإلرسائييل عىل طلب مل شمل األرسة .تُع ِّرض هذه السياسة الفلسطينيني يف القدس إىل
خطر االنفصال عن أرسهم ،وغالبًا ما تضطرهم إىل االنتقال من القدس للعيش مع
أزواجهم الذين مل يحصلوا عىل تصاريح ،وبالتايل يفقدون حقهم إىل األبد يف العيش
هناك .ومنذ العام ُ ،1967سحبت اإلقامة الدامئة من  14500فلسطيني 11500 ،منهم
يف أعقاب .1995
رصح رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو أن
يف ترشين األول/أكتوبر َّ 2015
الحكومة كانت تنظر يف “إلغاء مل الشمل األرسي ...وسحب اإلقامة والجنسية من
أرس املهاجمني ”.وهذا ما حصل مع نادية أبو جامل ،املنحدرة من إحدى قرى الضفة
الغربية .فبعدما تزوجت من غسان ،حصلت بعد طول معاناة عىل تصاريح إقامة
مؤقتة للعيش يف القدس عىل أساس مل شمل األرسة ،وكانت تجددها سنويًا .لكن عقب
الهجوم املزعوم الذي نفذه زوجها ،أمر وزير الداخلية اإلرسائييل نادية مبغادرة املدنية،
وعمل عىل رفض إصدار تصاريح أقامة كانت قد تقدمت بطلبها .ويف كانون الثاين/

 .1وفقاً لنظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية ،يعني الرتحيل أو النقل القرسي للسكان بأنه “نقل األشخاص املعنيني قرسا ً من املنطقة التي يوجدون فيها بصفة مرشوعة ،بالطرد أو بأي فعل قرسي آخر ،دون مربرات يسمح بها القانون الدويل”.
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يناير  2017اعتقلت الرشطة اإلرسائيلية نادية يف منزل أرسة زوجها ،حيث ظلت متكث
رسا إىل خارج القدس.
هناك منذ الهدم العقايب ملنزلها ،وقاموا برتحيلها ق ً
ومنذ ذلك الحني تكررت حالة نادية ،وعىل نطاق أوسع .فبعد هجوم مزعوم يف كانون
الثاين/يناير  ،2017أعلن وزير الداخلية اإلرسائييل آريه ديري أن “كل َمن يتآمر أو
يخطط أو يفكر يف تنفيذ هجوم من اآلن فصاعدًا ،عليه أن يعرف أن أرسته ستدفع مث ًنا
باهظًا جراء فعلته ”.وحذَّر آريه ديري ،متحدث ًا باسم الوزارة ،من أن “العواقب ستكون
قاسية وواسعة النطاق”.

“تجد أرس املهاجمني املزعومني نفسها يف
كثري من األحيان معزول ًة عن مجتمعها الذي
يخىش التعرض إلجراءات انتقامية”.
كانت هذه العواقب “واسعة النطاق” جلي ًة يف حالة فادي قنرب ،الذي ات ُه َم بشن هجومٍ
بسيارة يف متوز/يوليو  .2017وعىل إثر ذلك ،سحب ديري اإلقامة الدامئة من والدة
قنرب البالغة من العمر  61عا ًما ،إضافة إىل  11ترصي ًحا صاد ًرا مبوجب ملّ الشمل األرسي
كانت بحوزة عائلته املمتدة .وكان زوج ابنة أخت قنرب غري الشقيقة من بني األشخاص
األحد عرش الذين فقدوا حقهم يف العيش يف القدس .وهكذا فإن توسع ديري يف تطبيق
رشا عىل اإلرساف الواضح يف سحب اإلقامة كتدبري عقايب .واآلن يرتقب
القانون يُعد مؤ ً
ٍ
رسا من منازلهم.
كامل أفراد أرسة قنرب صدو َر قرار بشأن ترحيلهم ق ً
حالة قنرب ليست سوى مثا ٍل واحد ملدى التصعيد اإلرسائييل يف تدابري العقاب الجامعي
يف حاالت معينة ،وتشك ُِّل سابقة متهد الطريق الستصدار قوانني تسمح باستخدام هذه
املامرسة عىل نطاق أوسع .ففي عامي  2016و ،2017طرح املرشعون اإلرسائيليون أربعة
مشاريع قوانني عىل األقل توفر األساس القانوين لسحب تصاريح اإلقامة من املهاجمني
املزعومني ومن أرسهم املمتدة .وكانت ثالثة من مشاريع القوانني األربعة تعديالت
للامدة  11من قانون الدخول إىل إرسائيل.
سحب اإلقامة الدامئة من
يخول مرشوع القانون األول  P/20/2463وزارة الداخلية
َ
وسحب حقوقهم املكفولة مبوجب قانون التأمني الوطني
املهاجمني املزعومني وأقاربهم،
َ
والقوانني األخرى .وينص مرشوع القانون عىل أن “املنطق يقتيض منع الحقوق املتساوية
عن املقيمني الذين يضطلعون بأعامل ضد الدولة ،وحرمانهم املزايا االجتامعية املرتتبة
عىل اإلقامة الدامئة يف دولة إرسائيل ”.وينص مرشوع القانون الثاين  P/20/2808عىل
أن وزير الداخلية ٌ
مخول بإلغاء التأشرية أو اإلقامة الدامئة “ألفراد أرسة الشخص الذي
عمل إرهابيًا أو يساهم يف ارتكاب ذلك العمل من خالل علمه بالعمل اإلرهايب
يرتكب ً
أو املساعدة فيه أو الحض عليه أو دعمه قبل ارتكابه أو أثناءه أو بعد وقوعه ”.أ ّما
مرشوع القانون الثالث  P/20/3994فيعطي “وزير الداخلية صالحية مامرسة سلطته
التقديرية فيام يتعلق بارتكاب األعامل اإلرهابية ”.وكام سبق اإلشارة اليه ،اجتاز مرشوع
القانون  P/20/3458القراءة األولية يف الكنيست يف كانون األول/ديسمرب  ،2018وهو
املرشوع الذي يتيح “طرد أُرس املهاجمني ألسباب قومية ”،ومينح الجيش اإلرسائييل
صالحية “طرد أرس املهاجمني الذين يرتكبون هجامت إرهابية أو يحاولون ارتكابها”
يف غضون سبعة أيام .كام يدعو ايضاً للرتحيل القرسي ألرس املهاجمني الفلسطينيني
املزعومني يف أي منطقة من مناطق الضفة الغربية.
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تعديل عىل قانون الدخول
ً
إضافة إىل ذلك ،تبنى الربملان اإلرسائييل يف آذار/مارس 2018
إىل إرسائيل يجيز سحب إقامة الفلسطينيني كعقوبة عىل خلفية “خرق الوالء ”،بالرغم
من أن هذا السحب محظور بنص املادة  45من قواعد الهاي التفاقية جنيف الرابعة
 .2البيانات مأخوذة من وحدة الرصد مبؤسسة الحق 12 ،كانون الثاين/يناير .2018

التي تحظر رصاحة عىل قوة االحتالل طلب الوالء من السكان الخاضعني لالحتالل.
تسحب اإلقامة من أي
ولكن عرب استخدام معيا ٍر مبهمٍ مثل الوالء تستطيع إرسائيل أن
َ
فلسطيني يف القدس.

الحرب النفسية واالقتصادية
أق َّر مجلس الوزراء األمني اإلرسائييل يف  2015هدم منزل أحد املهاجمني املزعومني
كمامرسة عقابية مرشوعة ،ودعا إىل حظر إعادة البناء يف موقعه وإىل مصادرة األرض
ذاتها .ومنذ ترشين الثاين/نوفمرب  2014أسقطت محكمة العدل العليا يف إرسائيل 11
قضية استئناف رفعتها أرس من القدس للطعن يف أوامر الهدم ،وأيدت املحكمة قرار
الجيش اإلرسائييل بهدم املنازل أو إغالقها كعقوبة .ومن أصل خمسة منازل أُغلقت
وصودرتُ ،ردمت ثالثة بالخرسانة ،ما جعل إغالقها نهائيًا .ويرتتب عىل هذا االجراء ترك
عائالت املهاجمني املزعومني بال مأوى ،ويُفيض إىل ترشدهم داخل ًيا.
جاءت هذه اإلجراءات بعد توقف عن هدم املنازل دا َم عقدًا من الزمن ،حيث خلصت
لجن ٌة عسكرية إرسائيلية يف  2005إىل أن هدم املنازل كعقوبة قد أىت بنتائج عكسية ،ما
دفع السلطات التنفيذية اإلرسائيلية إىل تعليق هذه املامرسة مع بعض االستثناءات قبل
اعادة استئناف العمل بها يف العام .2014
تحتجز إرسائيل كذلك جثامني الفلسطينيني الذي قضوا يف الهجامت املزعومة كشكل من
تعديل عىل
ً
أشكال العقاب الجامعي ضد األرس .فقد تبنى الربملان اإلرسائييل يف 2016
قانون مكافحة اإلرهاب الصادر سنة  ،2016مينح الرشطة اإلرسائيلية هذه الصالحية.
ومنذ ترشين األول/أكتوبر  ،2015احتجزت إرسائيل جثامني  194فلسطيني ،وال تزال
تحتجز  32جثامنًا يف املرشحة اإلرسائيلية 2.ويف حاالت عديدة أعيدت بعض الجثامني إىل
األرس لدفنها ولكن بعد خوض معارك قانونية طويلة والخضوع للرشوط اإلرسائيلية من
قبيل الدفن الفوري  -أي دون ترشيح  -وتحت جنح الظالم ويف حضور عد ٍد محدود من
األشخاص املجازين بحضور الدفن.

“قلَّام يتجاوز اعرتاض املجتمع الدويل عىل
استعامل إرسائيل للعقاب الجامعي ح َّد
اإلدانة الكالمية”.
تفرض إرسائيل أيضً ا تدابري عقابية جامعية جديدة تستهدف أموال الفلسطينيني .فقد
أصدر وزير الدفاع اإلرسائييل عدة أوامر مبصادرة أموال أرس املهاجمني املزعومني مبوجب
قانون مكافحة اإلرهاب لسنة  .2016وأعلن الوزير أن مصادرة األموال عىل هذا النحو
تعويض عن الهجوم املزعوم .ويف آب/أغسطس ،2017
مربرة باعتبار أن هذا املال هو
ٌ
اقتحمت قوات الرشطة اإلرسائيلية عددًا من املنازل العائدة ملكيتها ألرس مهاجمني
مزعومني وصادرت مبالغ مالية كبرية .وعىل سبيل املثال ،أمر وزير الدفاع اإلرسائييل
مبصادرة  4000دوالر من أرسة املنارصة بعد مقتل حسن املنارصة ،ابن الخمسة عرش
ربي ًعا ،عىل يد الجيش اإلرسائييل يف  2015يف حادثة طعن مزعومة يف إحدى مستوطنات
القدس .يستهدف هذا اإلجراء العقايب الجامعي الجديد إبقاء أرس املهاجمني املزعومني يف
حالة خوف دائم من االنتقام ،ويستهدف ايضاً مواردهم االقتصادية األساسية.
ويف سابقة أخرى ،أقامت الحكومة اإلرسائيلية دعوتني قانونيتني مدنيتني ضد زوجة
فادي قنرب وأطفاله األربعة وضد زوجة مصباح أبو صبيح وأطفاله الخمسة ،اللذين نفذا
وطالب االدعاء يف
هجو ًما مزعو ًما يف القدس الرشقية يف ترشين األول/أكتوبر .2016
َ

فرباير 2019
طالب االدعاء يف القضية املرفوعة ضد
القضية أرس َة قنرب بدفع  2.3مليون دوالر ،بينام َ
رصح املدعي العام لقضاء القدس“ :إن
أرسة أبو صبيح مببلغٍ يفوق املليون دوالر .وقد َّ
هذه القضية ،املنبثقة عن حادثة إرهابية لقي فيها جنود إرسائيليون حتفهم ،تستهدف
اسرتداد النفقات الواقعة عىل خزينة الدولة جراء أحداث من هذا النوع ،وتستهدف
َ
إرسال رسالة واضحة مفادها أن الدولة اإلرسائيلية سرتد أيضً ا بدعاوى مدنية لتسوية
رصح املدعي العام أيضً ا“ :مبا أن [اإلرهايب]
الحسابات مع مرتكبي األعامل العدائية ”.و َّ
هو املتسبب يف الرضر ،فعىل ورثته القانونيني أن يتحملوه ويعوضوا الدولة عنه”.
تجد أرس املهاجمني املزعومني نفسها يف كثري من األحيان معزول ًة عن مجتمعها الذي
يخىش التعرض إلجراءات انتقامية .ويُال َحظ يف الوقت الحارض أن ضحايا العقاب
الجامعي اإلرسائييل باتوا يُحجمون بوترية متزايدة عن الطعن يف االنتهاكات أو التبليغ
عنها خوفًا من تعرضهم ملزيد من اإلجراءات االنتقامية من السلطات اإلرسائيلية.
فبعد مرور أشهر وأحيانًا سنوات من العقاب الجامعي ،يأمل الفلسطينيون غال ًبا يف أن
يج ِّنبَهم صمتُهم املزيد من اإلجراءات العقابية .إن هذا الخوف من االنتقام وما يصاحبه
من تراجع يف التضامن بني الفلسطينيني كنتيجة للتعسف املتزايد يف استعامل القوة
االنتقامية للدولة اإلرسائيلية أدى إىل تعميق إفالت إرسائيل من العقاب املرتتب عىل
انتهاكها للحظر الدويل املفروض عىل مامرسة العقاب الجامعي.

توجيهات القانون الدويل
يؤكد القانون الدويل لحقوق اإلنسان الحظر املفروض عىل العقاب الجامعي ،حيث
تؤكد املادة  33من اتفاقية جنيف الرابعة أنه “ال يجوز معاقبة أي شخص محمي عن
مخالفة مل يقرتفها هو شخصيًا .تحظر العقوبات الجامعية وباملثل جميع تدابري التهديد
أو اإلرهاب”.
فضل عىل أن الرتحيل القرسي للفلسطينيني يُع ُّد انتهاكًا للقانون الدويل ألن الفلسطينيني
ً
من الشعوب املحمية .وقد أكدت الهيئات الدولية يف مناسبات عديدة عىل مكانة
القدس كمدينة محتلة ،مع تسمية الشعب الفلسطيني مبسمى “األشخاص املحميني”.
وتحظر املادة  49من اتفاقية جنيف الرابعة الرتحيل القرسي للسكان الفلسطينيني
املحميني وتعتربه جرمية حرب .وإذا مور َِس عىل نحو منتظم وواسع النطاق ،فإن نظام
روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية يُعدّه جرمي ًة ضد اإلنسانية 3.غري أن تدابري
العقاب الجامعي اإلرسائيلية تنتهك الحظ َر املفروض عىل تدمري ممتلكات األشخاص
املحميني ومصادرتها.

اض املجتمع الدويل عىل
تدابري عقابية بحق الدول املنتهكة .ومع ذلك قلَّام يتجاوز اعرت ُ
استعامل إرسائيل للعقاب الجامعي ح َّد اإلدانة الكالمية .وال تزال املهمة ملقاة عىل عاتق
الفلسطينيني وحركة التضامن الفلسطيني للضغط عىل املجتمع الدويل وعىل إرسائيل
لوقف هذه االنتهاكات.

التصدي للعقاب الجامعي
1.1ال بد للفلسطينيني وحلفائهم أن يعملوا عىل رفع مستوى الوعي يف وسائل اإلعالم
العقاب الجامعي كوسيلة للرتحيل القرسي،
واملجتمع املدين حول استخدام إرسائيل
َ
وأن يُربزوا ذلك بصفته جرمي َة حرب وجرمي ًة ضد اإلنسانية .وميكن أن يساهم ذلك
يف إيالء هذه املسألة أولوي ًة عىل أجندة األمم املتحدة.
2.2ينبغي للفلسطينيني أيضً ا أن يضغطوا عىل املحكمة الجنائية الدولية إلضافة
العقاب الجامعي إىل قامئتها للجرائم الخاضعة للمالحقة القضائية .وال بد من
متابعة التحقيقات األولية الجارية التي تنفذها املحكمة الجنائية الدولية يف
االنتهاكات املحتملة للقانون الدويل يف األرض الفلسطينية املحتلة ،وهذا اختبار
للقانون الدويل بخصوص العقاب الجامعي .إن تصنيف العقاب الجامعي كعمل
إجرامي يف املحكمة الجنائية الدولية سوف يشكِّل خطو ًة باتجاه إنهاء اإلفالت
اإلرسائييل من العقاب ،وفتح الباب أمام املالحقة القضائية لهذا االنتهاك الواقع
عىل حقوق اإلنسان األساسية.
 3.3يجب مساعدة الضحايا يف رفع قضاياهم املتعلقة بالعقاب الجامعي إمام قسم
املحكمة الجنائية الدولية املعني بتيسري مشاركة الضحايا.
إن سياسات العقاب الجامعي ضد الفلسطينيني التي تقود إىل ترحيلهم القرسي من
حاسب مجرمو الحرب اإلرسائيليون عىل أفعالهم.
القدس لن تتوقف ما مل يُ َ

عالوة عىل ذلك ،أعلنت الجمعية العامة لألمم املتحدة يف  2016أن “احتجاز الجثامني
يرقى إىل عقاب جامعي ،وهو ينايف التزامات إرسائيل كقوة احتالل طبقًا التفاقية جنيف
الرابعة (املادتان  27و )30وينتهك الحظر املفروض عىل التعذيب وسوء املعاملة”.
وينع عىل إرسائيل أيضً ا استعامل حالة الطوارئ أو الذرائع األمنية لتربير انتهاك األعراف
ُ
القانونية التي رسخها القانون الدويل لحقوق اإلنسان .فقد ذكرت لجنة حقوق اإلنسان
التابعة لألمم املتحدة أن الحظر املفروض عىل مامرسة العقاب الجامعي ال يقبل
االنتقاص ،وال حتى يف حاالت الطوارئ .وبالرغم من ذلك دأبت إرسائيل عىل استعامل
ذريعة األمن لتصعيد السياسات العقابية ضد السكان الفلسطينيني بهدف ترحيلهم
رسا.
ق ً
ومبوجب مبادئ القانون العريف الدويل ،تتحمل الدول الثالثة املسؤولية عن منع
االنتهاكات املستمرة للقانون اإلنساين من خالل التحقيق ،واملالحقة القضائية ،وحجب
املعونة أو سحب االعرتاف ،والتعاون إلنهاء الخروقات الجسمية ،مبا يف ذلك من خالل
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 .3بالرغم من تصنيف العقاب الجامعي كجرمية حرب يف تقرير املفوضية املعنية باملسؤولية املشكلة بعد الحرب العاملية األوىل ويف النظام األسايس للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا واملحكمة الخاصة لسرياليون ،إال أنه مل يتم تضمينه عىل هذا النحو يف نظام روما األسايس.

ندى عواد يف القدس .وهي تعمل حال ًيا باحث ًة مساعدة يف معهد مواطن
للدميقراطية وحقوق اإلنسان يف جامعة بريزيت .حصلت عىل درجة املاجستري
يف العالقات الدولية واألمن الدويل من معهد الدراسات السياسية بباريس.
وعملت سابقًا مسؤول ًة عن وحدة الدعوة واملنارصة يف مركز العمل املجتمعي
(جامعة القدس) حيث ركزت عىل قضية الرتحيل القرسي للفلسطينيني من
القدس .وعملت أيضً ا كباحثة أرشيفية يف مؤسسة الدراسات الفلسطينية.

«شبكة السياسات الفلسطينية» شبكة مستقلة غري حزبية وغري ربحية،
مهمتها نرش وتعزيز ثقافة النقاش العام حول الحقوق االنسانية
للفلسطينيني وحقهم يف تقرير املصري ،وذلك ضمن إطار القانون الدويل
وحقوق اإلنسان .يلتزم األعضاء واملحللون السياسيون يف الشبكة املناقشة
الجدية للقضايا املطروحة.ميكن اعادة نرش وتوزيع هذه امللخصات
السياسية رشط ان يتم االشارة بوضوح اىل «الشبكة»« ،شبكة السياسات
الفلسطينية» ،كمصدر اسايس لتلك املواد.
ملزيد من املعلومات عن «الشبكة» ،زوروا املوقع االلكرتوين التايلwww. :
 al-shabaka.orgاو اتصلوا بنا عىل الربيد االلكرتوين التايلcontact@ :
 al-shabaka.orgاألراء الفردية ألعضاء الشبكة ال تعرب بالرضورة عن رأي
املنظمة ككل.
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