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  خالصه اجرايي
هاي نگاهي به برخي تحوالت حقوق بشري در سرزمين«شماره از بولتن  چهارمين

در ن مناطق، تحوالت حقوق بشري اي ترينمهمبرگيرنده تعدادي از  در» اشغالي فلسطين
بندي كلي عنوان و در قالب دو تقسيم 6در  باشد. اين رويدادهايم 1401 مرداد ماه

 هايسازمانتحوالت مرتبط با «و » تحوالت مربوط به سازوكارهاي سازمان ملل متحد«
  مورد بررسي قرار گرفته است. » غيردولتي فعال در حوزه حقوق بشر

  
براز ال در خصوص كميسر عالي حقوق بشر سازمان ملبه بيانيه  بولتن عنواناولين در 

اخته ه، پردو نيروهاي جهاد اسالمي در نوار غزاسرائيل ميت درگيري اخير نگراني و محكو
ي كشته فلسطين 48كه خواستار پاسخگويي عامالن اين جنايت شده است. در اين درگيري 

 و كودك 151عداد تاين ه از اند كنفر مجروح شده 360ند. همچنين اهنفر كودك بود 19كه 
 موالاز ا يادعداز سوي ديگر اين حمالت منجر به آسيب و خسارت به تباشد. مي زن 58
كامل و  طرف،يمستقل، ب ع،يسر قاتيخواستار تحق يعال رسيكمه است. شدنيز  يرنظاميغ

 باً يقرتبه گفته وي  ند.اهشد يزخم ايشد كه در آن افراد كشته  يشفاف در مورد همه حوادث
نم ه خابه گفت .وجود دارد در دو طرف ييفقدان كامل پاسخگو نيفلسط ياشغال يدر اراض

 شونتخباعث تكرار مدت،  ياز مجازات، همراه با تخلفات طوالن تيمصون باشله، فرهنگ
  شود.ها ميو تداوم نقض
در  كارشناسان سازمان مللبيانيه صادر شده توسط برخي از به  دوم بولتن در گزارش
 منطقهمدافعان حقوق بشر و كاركنان بشردوستانه در  هيعل لياسرائ تيآزار و اذخصوص 
اشاره شده است.  رژيم صهيونيستياقدام و محكوميت اين  يدر كرانه باختر مسافريطا

 ياخراج اجبارو جوامع همچنان در معرض خطر انتقال  كارشناسان معتقدند اين
 تيآزار و اذري و انگاو خواستار توقف جرم دارندخودسرانه قرار  يو آوارگ يجمعدسته

دادگاه عالي اسرائيل دستور تخليه اجباري اين  اند.اين منطقه شده درمدافعان حقوق بشر 
ها و خانه يليمقامات اسرائ رونيازاه است. كرد تأييدمناطق را رد نكرد و حكم خود را 



  4                                                                                                                            46گزارش راهبردي 

 

و ساكنان را به زور و خودسرانه از  كرده بيرا تخر ياديز ينيفلسط يهاساختمان
هايي مبني بر آزار و اذيت در اين بيانيه از گزارش .دانآواره كرده اين منطقهدر  شانيهانهخا

در منطقه  ليمدافعان حقوق بشر و كاركنان بشردوستانه توسط ارتش اسرائو كارشناسان 
 يهاستيساعت در ا نيآنها چندشده است. بر اساس گزارشات،  تأسفابراز  مسافريطا

متوقف و بازداشت ، اندشده ينظام محدوده كيكه بدون اجازه وارد  ليدل نيبه ا يبازرس
  .شده است فيوقت شانيخودروها اي ييشده و مدارك شناسا

المللي به درگيري هاي بينبرخي واكنشبه در سومين موضوع اشاره شده در اين بولتن 
قدام ظالمانه واكنش به اين ا دراخير اسرائيل و جهاد اسالمي فلسطين پرداخته شده است. 

ها و تلفات هاي اجتماعي به بازتاب آسيبيم صهيونيستي برخي نهادهاي مدني و رسانهرژ
با جنگ  ،ويژه در دومين روز درگيرياين درگيري كه گفته شده از نظر وخامت اوضاع به

و  اهبيانيهها، اند. برخي از واكنشكند، پرداختهبرابري مي 2021روزه سال  11
ها، نهادها و افراد ذيل از سوي دولت 1401صادر شده تا نيمه دوم مرداد  هايمحكوميت

ر عالي حقوق بشر، گزارشگر ، كميسسازمان ملل متحد ركليدب يسخنگواند: صورت گرفته
هاي اشغالي، سازمان حقوق بشري الحق، ويژه در مورد وضعيت حقوق بشر در سرزمين

. در هه، اردن، قطر و تركيه، عربستان، سوريهاي ايران، فرانسهمچنين وزارت خارجه كشور
 عنوانبه رژيم اسرائيلمقابل اين رويكرد، شوراي امنيت ملي كاخ سفيد و بريتانيا از اقدام 

اند. همچنين اتحاديه اروپا و روسيه نيز طرفين درگيري را حق دفاع مشروع حمايت كرده
   اند. مودهنداري دعوت به رعايت حداكثري خويشتن

الملل درخصوص محكوميت اقدام اخير به گزارش سازمان عفو بينبولتن چهارم ان عنو
كه خواستار  پردازدمي هاي حقوق بشر فلسطينياسرائيل در يورش به دفاتر رسمي سازمان

طبق گزارش،  شده است. نيفلسط يجامعه مدن يهاسازمانو سركوب خفقان پايان 
، نفلسطي – يالمللنيالحق، دفاع از كودكان ب ،الضمير به دفاتر ليمسلح اسرائ يروهاين

كار بهداشت  يهاتهيكم سان،يو توسعه ب قاتيمركز تحق ،يكار كشاورز يهاتهيكم هياتحاد
اين  زاتيتجهها و و پرونده هبرد ورشي در رام اهللا ينيزنان فلسط يهاتهيكم هيو اتحاد
 ديبا المللنيجامعه بكند، يان ميزمان باين سا .اندهو درب اين دفاتر را بستمصادره دفاتر را 
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آنها  يهااحترام به درخواست يهفت سازمان، بلكه برا نيدفاتر ا ييبازگشا ينه تنها برا
و  نيفلسط تيدرباره وضع يالمللنيب يفريدادگاه ك قاتياز تحق تيحما منظوربه

رتكاب جنايات ا و كند يهمكار ان،ينيفلسط هيعل لياسرائ ديآپارتا يالمللنيب تيمحكوم
  را به رسميت بشناسد.  انينيفلسط هيعل د،يآپارتا
 اختري وتوقف اخراج اجباري ساكنان منطقه مسافريطا در كرانه ببه پنجمين عنوان در 

الملل اشاره شده است. در اين گزارش از نشينان در گزارش عفو بينهاي باديهتخريب خانه
 نفر از1000از  شيب ياخراج اجباردرنگ بي فوري ومقامات اسرائيل درخواست شده تا 

سط ارتش و ايجاد مردم تو تيها آزار و اذپس از هفتهان منطقه مسافريطا را ساكن
 ييهر روز كه پاسخگوبجايي و حركت، متوقف كند. به گفته عفو هايي براي جامحدوديت

ها خانه، ينيلسطاز ف يشتريافتد، تعداد بيم ريبه تأخمقامات اسرائيل در برابر اقدامات خود 
 1150در حال حاضر حدود  .دهنديا عزت خود را از دست مب يبه زندگ ديو ام شتيمع

نها كودك نفر از آ 569كنند كه يم يزندگ مسافريطادر  خانه 200و در بيش از  ينيفلسط
بشردوستانه  يهاكامل به كمك طوربه باً ياست و تقر ميوخ شانيزندگ طيشرا و هستند
 ادآوري مسافريطااز  هاينيفلسط الوقوعبيقر يآوارگبه گفته گزارش،  .ه هستندوابست

 ديه آپارتاحفظ نظام ظالمان منظوربهها سال و ده يبرا لياست كه اسرائ ياظالمانه ياستراتژ
 يهااستيس ليمقامات اسرائ است. ضرورت دارداستفاده كرده  هاينيخود بر فلسط

 وپوچ  تيرا در وضع نينشهيباد وساز كه شهرونداناختس و يزيربرنامه زيآمضيتبع
  .ببرند نياز ب دهد،يقرار م ينامعقول
فلسطيني، - بازداشت اداري فعال حقوق بشر فرانسوياين بولتن به آخرين گزارش و در 

اين  يليمقامات اسرائ بان حقوق بشر،صالح حموري اشاره شده است. به گزارش ديده
، به اتهام مشاركت با سازمان حقوق بشر 2022مارس ا در اله رس 37 فلسطينيشهروند 
تروريستي توسط ارتش اسرائيل  عنوانبهگذاري شده هاي نامكه يكي از سازمان الضمير

 ليوزارت كشور اسرائ همچنين .كردند ريدستگ المقدستياش در بخانهباشد، در مي
تواند باعث كه ميلغو كرده  ليرائبه اس »يوفادارنقض « ليرا به دل ياقامت حمور تيوضع
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مبارزه مدافعان حقوق بشر نمايانگر  يمورح وضعيتالمقدس شود. اخراج وي از بيت
باشد. اين گزارش ، ميكشنديرا به چالش م لياسرائ تيو آزار و اذ ديكه آپارتا ينيفلسط
 ردنشيني يهودي ميتحك يها برااستياز س يبخش عنوانبهلغو اقامت افزايد مي
ها ونيليم هيعل لياسرائ تيو آزار و اذ ديبه حفظ آپارتاو  شوديانجام م المقدسبيت
  كند.يكمك م ينيفلسط

  
اميد كه انتشار اين گاهنامه از سوي سازمان دفاع از قربانيان خشونت بتواند تصوير 

ين براي مخاطب هاي اشغالي فلسطتري از وضعيت جاري حقوق بشر در سرزمينروشن
، نظامي و امنيتي ،مخاطب خاص (نهادهاي ديپلماتيك زمانهمزبان ايجاد نموده، فارسي
گيري از ها و رويكردهاي مناسب و هوشمندانه براي بهره) را جهت اتخاذ رويهحقوقي

  چهره مخدوش رژيم صهيونيستي در نقض فاحش حقوق بشر ياري رساند.
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  المللارهاي بينها و سازوكادها و اقدامات نهگيريموضعبخش نخست: 
  
 كش اسرائيلگويي رژيم كودكآمار باالي كودكان كشته شده، دليلي براي پاسخ  

اي با يانيه، در ب2022اوت  11ميشل باشله، كميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل در تاريخ 
 ئيل وگيري اخير بين رژيم اسرادراشاره به تعداد باالي كودكان كشته و زخمي شده 

ن اين عامال استار پاسخگويياسالمي در نوار غزه، ابراز نگراني كرده و خويروهاي جهاد ن
  جنايت شده است. 

ز ا انيو تعداد قربان هكشته شد نيفلسط ياشغال يدر اراض ينيكودك فلسط 19 گيري اخيردر
وت و دو ا 7تا  5جنگ غزه از  انيهفده كودك در جر .ه استدينفر رس 37سال به  يابتدا
شته ك يدر كرانه باختر ليقانون اسرائ ياجرا اتيعملحين ت در او 9در  گريودك دك

  د.انهشد
ست و اهنده آزارد قاًيعم يريدرگ انيدر جر يآزار رساندن به هر كودك«: بيان كرده كميسر

  ».است يوجدانيبنمونه بارز  ياز كودكان در سال جار ياريكشتن و معلول كردن بس
اوت  7ا ت 5غزه از  نوار تنش در نيآخراعمال شده در  يرنظاميغ نهيهزطبق اين بيانيه 

 ينيلسطف 48 انيكرده است كه در م تأييدحقوق بشر سازمان ملل دفتر  ه است.بود نيسنگ
 22 تيضعو كودك و چهار زن وجود دارند. 17از جمله  يرنظاميغ 22كشته شده، حداقل 

به  كيدشده، نزگزارش  ينيسطفل 360. از مجروح شدن ستيهنوز مشخص ن يقربان
توان دهد. ميتشكيل ميسالمند  19زن و  58كودك،  151شامل  انيرنظاميغ را دوسوم
  ند.اهبودآن رخداد  انيقربان نيشتري، كودكان بمشابه از حوادث يدر تعدادگفت 

ز ني يرنظاميغ موالاز ا يعداداز سوي ديگر اين حمالت منجر به آسيب و خسارت به ت
روشن  جاهمه هميشه و يللالمنيحقوق بشردوستانه ب«گويد: مي هلل باش. ميشه استشد

 ايمنجر به كشته  يتصادف طوربهحتي كه ممكن است  ياحمله اندازيتدارك و راه است.
 ستانوع برساند، مم بيآس يرنظاميغ موال و تجهيزاتبه ا ايشود  انيرنظاميشدن غ يزخم

  .»متوقف شود ديبا يحمالت نيچن و
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هاي اشغالي كه سرزمين يسوهبهاي مسلح فلسطيني از سوي گروه پرتاب راكت اين بيانيه،
ل اسرائيلي و خسارت به اشيا و اموا 70منجر به تلفات غيرنظامي و مجروح شدن 

  كند. شده را نيز محكوم مي يرنظاميغ
ست، اشده  رادر غزه برقر براي درگيري اخيربس آتش كهيدرحالدر اين بيانيه اشاره شده 

 يني، چهار فلسطاوت 9كه در  نحويبهباالست،  اريهمچنان بس يها در كرانه باخترتنشاما 
د كه در ناهشد يزخم گرينفر د 90كشته و  يلياسرائ يروهايگلوله توسط ن كيبر اثر شل
  اشت.  دساله وجود  16شدگان دو پسر ميان كشته

 يهااتيملعدر  يلياسرائ يروهايلوله توسط ناستفاده گسترده از گ كميسر عالي معتقد است
نجر به م 2022در سال  يالمقدس شرقتياز جمله ب يقانون در سراسر كرانه باختر ياجرا
 لل دردفتر حقوق بشر سازمان م ها شده است.ينينگران كننده در تلفات فلسط شيافزا
رده د كك را مستنكود 20از جمله  ينيفلسط 74قتل  يدر سال جار نيفلسط ياشغال ياراض

ين زور كه نقض قوان يروياز ن يلياسرائ يروهايحوادث ناين از  ياريدر بس است.
   اند. المللي است استفاده كردهبين
مه كامل و شفاف در مورد ه طرف،يمستقل، ب ع،يسر قاتيخواستار تحق يعال رسيكم

 يغالاش يراضادر  باًيتقربه گفته وي  ند.اهشد يزخم ايشد كه در آن افراد كشته  يحوادث
بشردوستانه  نينقض قوان ياچه بر -وجود دارد  ييفقدان كامل پاسخگو نيفلسط

 لينقض مكرر اسرائ يها در غزه، چه براخصومتهمه ها در توسط همه طرف يالمللنيب
و  يرضروريغاده توسط اسرائيل و استفاشغال وانين حقوق بشر و ق يالمللنيب نياز قوان

  المقدس شرقي. بيت ويژهبه يه باختردر كران زور نامتناسب از
باعث تكرار مدت،  ياز مجازات، همراه با تخلفات طوالن تيمصون گفته خانم باشله، فرهنگ به

مانند  وقايعيبه شدت شكننده است و  نيدر فلسط تيوضعشود. ها ميخشونت و تداوم نقض
: شود. وي افزودزه ميها در غگيريباعث تشديد در - شهري در كرانه باختري- نابلساين در 
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داري بيشتري صورت گيرد. براي الزم است خويشتن يزيخونرجنگ و از  يريجلوگ يبرا
  . 1المللي استفاده شودمثال بايد از سالح گرم كامالً مطابق با استاندارهاي بين

  
  توسط رژيم اسرائيل مسافريطاآزار و اذيت مدافعان حقوق بشر در  

 لياسرائ تيآزار و اذاي ، در بيانيه2022اوت  2در تاريخ  مللسازمان اسان كارشنبرخي از 
را  ياختربدر كرانه  مسافريطا منطقهمدافعان حقوق بشر و كاركنان بشردوستانه در  هيعل

  .نداهمحكوم كرد
 ياخراج اجبارو جوامع همچنان در معرض خطر انتقال  كارشناسان معتقدند اين

 تيآزار و اذانگاري و و خواستار توقف جرم دارندانه قرار دسرخو يو آوارگ يجمعدسته
 يليدل چيكه هاسرائيل  يادگاه عالداند. به گفته آنان شده مسافريطامدافعان حقوق بشر در 

ت مشروعي به حكم خود نكرد، دايپساكنين اين منطقه  يرقانونياخراج غدستور توقف  يبرا
 كرده بيرا تخر ياديز ينيفلسط يهامانها و ساختنهخا يليمقامات اسرائ داده و از اين رو

  .دانآواره كرده مسافريطادر  شانيهاو ساكنان را به زور و خودسرانه از خانه
ند. در اين را محكوم كرددادگاه حكم اين ، 2022در ماه مه  شتريكارشناسان سازمان ملل پ

 عنوانكه به مسافريطاقه منط ينيدر مورد اخراج ساكنان فلسط دنظريدرخواست تجدحكم 
رز طها خانواده به از آن زمان، دهشده است. شده بود، رد  نييتع ينظام يآموزش منطقه
 بيخرتدستور  ليسرائكه مقامات ا است يدر حالاين  .اندشده خانمانيآواره و ب ايظالمانه

 اند.كرده جاديا ينظام يبازرس يهاصادر و پست يشتريب

 1200 باً يتقر يم هستيم،ون شاهد پيامدهاي ناگوار آن تصماند ما اكنهكارشناسان بيان كرد
شده و  ديخودسرانه تهد يو آوارگ يدر مقابل اخراج اجبار مسافريطادر  ينيساكن فلسط

هايتان را تصور كنيم، درد و رنج شما از تخريب خانه ميتوانيم تنهاما  اند.دفاع ماندهيب

                                                            
١ https://www.ohchr.org/en/press‐releases/2022/08/bachelet‐alarmed‐number‐palestinian‐
children‐killed‐latest‐escalation‐urges 
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ناپذير قدرت طلبي سيريايد و جاهزرگ كردهندانتان را بجايي كه در آن بزرگ شده و فرز
  گر را ببينيم. اشغال

شر و بمدافعان حقوق و كارشناسان ذيت هايي مبني بر آزار و ادر اين بيانيه از گزارش
 ست. براشده  تأسفابراز  مسافريطادر منطقه  ليتش اسرائكاركنان بشردوستانه توسط ار

ازه كه بدون اج ليدل نيبه ا يبازرس يهاستيساعت در ا نيآنها چنداساس گزارشات، 
 اي ييمتوقف و بازداشت شده و مدارك شناسا، اندشده ينظام محدوده كيوارد 

 يتيمحدودهيچ مرز و بدون  يليمقامات اسرائ گستاخي .شده است فيتوق شانيخودروها
 فراداميان حاو بشردوستانه  كاركنانمدافعان حقوق بشر و  يثابت شده است. آنها حت

  دهند.را آزار مي مسافريطاه هاي شديد حقوق بشر در منطقنقضمواجه شده با 
 يالمللنيبه هسته حقوق بشر و حقوق بشردوستانه ب ميمستق حمله نيابه اعتقاد كارشناسان 

از  تيكند كه مصونيم تأييد موضوع نيا باشد.مي حق مدافعان حقوق بشر يو نقض جد
كارشناسان  .شوداز آن مي يت قدرت و سوءاستفادهتقو خود باعثعامالن، مجازات 

مدافع برجسته حقوق بشر و عضو  ،2ينيحور يسام يرا برا يخاص يسازمان ملل نگران
 هيعل زيآممقاومت مسالمتاند. اين گروه در حوزه ابراز كرده، »3دصموجوانان «گروه 
  است. فعال  يجنوب ليالخل يهادر تپه يرقانونيغ يهاشهرك
 ريدستگ مسافريطادر  يبازرس ستيا كيدر  ينيورح، 2022ژوئن  28ها، در گزارش بنا بر

به  4اوفر ياو در حال حاضر در دادگاه نظام چند ساعت بازداشت شد. يو توسط ارتش برا
پس از محصور شده  يمنطقه نظام كيسرباز و ورود به  كيو حمله به  يتراشاتهام مانع

 چيبنا به گزارش، ه شود.يمحاكمه م 2021 هيژانو 8ر د زيآمالمتسمشركت در تظاهرات 
  را ثابت كند به دادگاه ارائه نشده است. ينيحور يسام عليه كه ادعاهاو شواهدي مدرك 

و  يانگارجرم ديبه وضوح نشان دهنده روند تشد ينيمحاكمه حوربنا به اعتقاد كارشناسان 
كن كردن شهيا و رردن آنهساكت ك باهدف ليآزار مدافعان حقوق بشر توسط اسرائ

 ليرسد دليآنها خاطرنشان كردند كه به نظر م در منطقه است.آنان حقوق بشر  يهاتيفعال

                                                            
٢ Sami Hureini 
٣ Youth of Sumud 
٤ Ofer Military Court 
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تظاهرات  »5يمحرك اصل« عنوانبه ينيورح ياست كه سام نياتهامات ا نيا ياصل
 يآقاكمه محا تيواقعكارشناسان از  در نظر گرفته شده است. 2021در سال  زيآممسالمت

محاكمه عادالنه  ياستانداردهابدون برخورداري از  و ينظام ييقضا ستميتوسط س ينيحور
  اند. كرده تأسفابراز  ،يالمللنيب نيقوان ازيمورد ن

قرار  يمدن تيصالحقوانين و تحت  يدر كرانه باختر نانينشيهوديكه  يزمانآنها معتقدند  
باشد. مي زيآمضيآشكارا تبع انينيفلسط يبرا ينظام تيمند صالحدارند، اعمال نظام

تر نيز نگراني خود را از محاكمه حوريني و همچنين خطر كارشناسان سازمان ملل پيش
  . 6انتقال اجباري در منطقه مسافريطا ابراز كرده بودند

  امضا كنندگان اين بيانيه عبارتنداز:
 هاي اشغالي؛گزارشگر ويژه وضعيت حقوق بشر در سرزمين - 

 از مسكن مناسب؛ يدر مورد حق برخوردار ژهيزارشگر وگ - 

 ؛يحقوق بشر آوارگان داخل ژهيگزارشگر و - 
 .مدافعان حقوق بشر تيدر مورد وضع ژهيگزارشگر و - 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
٥ main inciter 
٦ https://www.ohchr.org/en/press‐releases/2022/08/israel‐criminalisation‐and‐harassment‐
human‐rights‐defenders‐masafer‐yatta 
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  هاي غيردولتيهادها و سازماننها و اقدامات بخش دوم: فعاليت
  
 ن لسطيو جهاد اسالمي فالمللي به درگيري اخير اسرائيل هاي بيننگاهي به برخي واكنش  

، در 2022اوت  5ترين درگيري بين اسرائيل و شاخه نظامي جهاد اسالمي در تاريخ در تازه
ژيم راند. در واكنش به اين اقدام ظالمانه نوار غزه تعداد زيادي كشته و مجروح شده

ين ها و تلفات اهاي اجتماعي به بازتاب آسيبادهاي مدني و رسانهصهيونيستي برخي نه
 11ويژه در دومين روز درگيري با جنگ ته شده از نظر وخامت اوضاع بهدرگيري كه گف

  اند. كند، پرداختهبرابري مي 2021روزه سال 
  باشد:ميبه شرح زير  1401هاي صادر شده تا نيمه دوم مرداد ها و بيانيهبرخي از واكنش

 يگرانناز در نوار غزه ابر يسازمان ملل متحد نسبت به تحوالت انسان ركليدب يسخنگو
 سرائيل واي اين اقدام اهمچنين كميسر عالي حقوق بشر،ميشل باشله، در بيانيه .ه استكرد

ودك ك 19تعداد باالي كودكان كشته شده را محكوم كرد. به گفته وي در اين رخداد 
 151فلسطيني از جمله  360و حدود  هكشته شد نيفلسط ياشغال يضدر ارا ينيفلسط
  اند. زخمي شده المندس 19ن و ز 58ك، كود

هاي اشغالي، فرانچسكا آلبانيز، در گزارشگر ويژه در مورد وضعيت حقوق بشر در سرزمين
كه  يياز آنجا«به غزه اظهار داشت  لياسرائ ييحمالت هواتوييتي ضمن محكوم كردن 

 7دم دهيسپ اتيعمل د،دانيدفاع از خود مجاز م يفقط استفاده از زور را برا المللنيب نيقوان
  ».8است مسئوالنهريغ و ياخالقريغ ،يرقانونيغ، ارانه آشكارتجاوزك ماقدا كي

هاي ويژه هايي اين اقدامات را محكوم و از رويهسازمان حقوق بشري الحق نيز در گزارش
ال از ارس نانيتوقف خشونت و اطم يالزم برا رياتخاذ تمام تدابسازمان ملل جهت 

دن شكشته . الحق نموده استدرخواست كمك ي زه اشغالبه نوار غستانه بشردو يهاكمك
   را مورد اشاره و نگراني قرار داده است.  در نوار غزه نفر  46

 هاي اشغالي نيز عبارتنداز:هاي كشورها به اين اقدام در سرزمينبرخي از واكنش

                                                            
٧ Operation Breaking Dawn 
٨ https://twitter.com/FranceskAlbs/status/1555836586985676800 
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 ميات رژوزجاو ت اتيجناضمن محكوم كردن اي ايران در بيانيهامور خارجه  روزي - 
 افتهيتحقق يالمللنيب يهاسازمان يتحركيسكوت و ب هيكه در سا يستيونيصه

كامل  طوربهرا  ينيفلسط يهانيبحران در غزه و سرزم ديتشد يامدهاياست، پ
ن در محكوم كردو  تدانس يستيونيغاصب و متجاوز صه د،يآپارتا ميمتوجه رژ

المللي بينمجامع توسط  ميرژ نيا و تجاوزات اتيو توقف جنا يستيونيصه ميرژ
  .كرد ديتأك ويژه شوراي امنيتو سازمان ملل به

نوار  هيلعاعالم كرد بدون رفع محاصره  ياهيانيب در فرانسه خارجه امور وزارت - 
تبر مع يتيامن يهانيدر آنجا به همراه تضم يداريثبات و صلح پا چيغزه ه

ر غزه د رياخ انيقربان ياهبه خانواده تيتسل با فرانسهوجود داشته باشد.  تواندينم
هت جاز  ژهيوبهبلند مدت  يبه نوار غزه برا يدسترس يرهايخواستار باز ماندن مس

 عيسر وانتقالنقلدوستانه و سوخت و انسان يهااجازه به وارد كردن كمك
  به درمان شد. ازمندين مارانيمجروحان و ب

 تارزه، خواسوار غبه ن ليله اسرائخارجه عربستان ضمن محكوم كردن حم وزارت - 
  تنش شد. انيپا

  رد.به نوار غزه را محكوم ك ليوزارت امور خارجه عراق حمله اسرائ يسخنگو - 
اهد شزه را در نوار غ يتحوالت جار ياهيانيببا انتشار  هيوزارت امور خارجه سور - 

  دانست. ليرائاس ميرژ يبر توحش و نژادپرست ياتازه
در  توقف تنش يبرا فوراً الملل خواست نيدن از جامعه بوزارت امور خارجه ار - 

  اقدام كند. نيفلسط
 .به نوار غزه را محكوم كردند ليحمله اسرائنيز  هيقطر و ترك - 

خ خنگوي شوراي امنيت ملي كاسجان كربي،  انتقادي و محكومانه، در مقابل اين جريان
هاي روهگ از خود در برابرحق اسرائيل براي دفاع «واشينگتن از سفيد، تصريح كرد كه 

  .كند، پشتيباني مي»گيرندر اسرائيل ميگناه را دتروريستي كه جان غيرنظاميان بي
ل د از اسرائي، بر حمايت خوحالنيدرعشد و » توقف فوري خشونت«بريتانيا نيز خواستار 

  .كرد ديتأكاي تروريستي هبراي دفاع از خود در برابر گروه آنو حق 
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ت در محدوده غزه خواستار ترين تحوالراني شديد از تازهنگ پا ضمن ابرازاتحاديه ارو 
 د.هاي درگير شتمام طرف» داريحداكثر خويشتن«

امي به اوكراين، روابطش با اسرائيل وارد مرحله كه از آغاز تهاجم نظيگر، روسيه وي داز س
هاي درگير را به اي شده است به درگيري اخير واكنش نشان داده و همه طرفتازه

  .فرا خوانده است» داريحداكثر خويشتن«
  
  ابدي انيپا ديبا نيفلسط يجامعه مدن يهاسازمانو سركوب خفقان  

در گزارشي اقدام اخير اسرائيل در يورش  2022اوت  18تاريخ  ردالملل عفو بينسازمان 
  هاي جامعه مدني فلسطيني كه سال گذشته به دستور وزير دفاعبه دفاتر رسمي سازمان

  است.  گذاري شده بودند، را محكوم كردهنام »هاي تروريستيسازمان« عنوانبه
اشاره شده و بيان  يدر كرانه باختر ينيفلسط يان مدنبستن دفاتر هفت سازم به در اين گزارش

دهند و به  انيپا را نيفلسط يجامعه مدن هيسركوب خود عل ديبا لي: مقامات اسرائكندمي
  انجام دهند.  تيبدون آزار و اذهاي اشغالي در سرزمينها اجازه دهند كار خود را سازمان

الحق، دفاع از  ،الضميربه دفاتر  ليمسلح اسرائ يروهاياز طلوع آفتاب، ن شطبق گزارش، پي
و توسعه  قاتيمركز تحق ،يكار كشاورز يهاتهيكم هي، اتحادنفلسطي – يالمللنيكودكان ب

بردند  ورشي در رام اهللا ينيزنان فلسط يهاتهيكم هيكار بهداشت و اتحاد يهاتهيكم سان،يب
دستور پلمپ و بستن  نيآنها همچن د.كردنمصادره اين دفاتر را  زاتيتجهها و و پرونده

 هاي آن را بستند.  ها را صادر و با جوش دربدفاتر اين سازمان

 هاي اشغاليسرزمينبه حقوق بشر در  ياديها كمك زسازمان نيا«گويد: الملل ميعفو بين
ها را خود كار آن يهاچكمهارتش اسرائيل با حال  نياند، با او در سراسر جهان كرده

ها كنار آنخود  ينيفلسط يبا شركا يبا افتخار در همبستگ ين سازمانكند. امال ميلگد
را  نيفلسط يبه جامعه مدن ليكه حمله ارتش اسرائ خواهديها مو از همه دولت ستديايم

  .»محكوم كنند
 ييبازگشا ينه تنها برا ديبا المللنيجامعه بكند، سازمان حقوق بشري همچنين بيان مياين 
از  تيحما منظوربهآنها  يهااحترام به درخواست يزمان، بلكه براهفت سا نيتر ادفا
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 ديآپارتا يالمللنيب تيو محكوم نيفلسط تيدرباره وضع يالمللنيب يفريدادگاه ك قاتيتحق
  .كند يهمكار ان،ينيفلسط هيعل لياسرائ
 كناراحتي و شو سه سازمان از هفت سازمان صحبت كرد و آنها مسئولينبا  المللنيعفو ب

مدير سازمان دفاع از  9وزماركخالد  اند.هابراز كرد هايليو تعط هاورشي نيخود را از ا
ما را  يصدا هارتش اشغالگر نتوانستالمللي به عفو گفته است: بين-حقوق كودكان فلسطيني

حقوق بشر  نيبر خالف قوان يدر دفاع از حقوق بشر خاموش كند. ارتش از قانون نظام
اروپا و جامعه  هيموضع اتحاد ليكه اسرائ دهديحمالت نشان م نيا كند.يتفاده ماس
هاي اشغالي بيشتر در سرزمينو نقض حقوق بشر  يادامه اشغالگر يرا رد و برا المللنيب

  .كنديم يگذارهيسرما
 يان را بررسسه سازماين درج شده در دفتر  يدستورات نظام المللنيعفو ب كارشناسان

بود  1945 )ي(اضطرار يدفاتر بر اساس مقررات دفاع يليرد، دستور تعطدر همه موا .دكردن
ه نشد لغو سركوب مقاومت در برابر حكومت آنها صادر شد و هرگز يبرا ايتانيكه توسط بر

 بيتخر يرابمقررات  نيگسترده از ا طوربه لياسرائ ي، مقامات نظام1967از سال است. 
هاي سرزميناز  ينيها هزار فلسطزداشت دهج ساكنان و بااخرا ،ينيصدها خانه فلسط

 هيعلگاه يچد. گفتني است اين قانون تاكنون هاناستفاده كرده يدر بازداشت ادار اشغالي
  بكار گرفته نشده است.   يهوديشهروندان 

د راچهارم ژنو و نقض مو ونياقدامات به منزله نقض فاحش كنوانس نياطبق گزارش، 
ظام از ن يبخشو  عضو آن است زين لياست كه اسرائ يبشر حقوق يهاونيسكنوانمتعدد 
  باشد. ، ميكنديسركوب مرا  انينيفلسط كه ديآپارتا
رسميت شناخته درخواست كرده كه به ارتكاب جنايات بهاز همه كشورها  المللنيعفو ب

ن ن كنند. همچنياذعا انينيفلسط هيعل د،يآپارتا تيجمله جناالمللي از شده از منظر بين
مالحظات در تمام توافقات با مقامات اسرائيلي حاصل كنند كه  نانياطم ديها بادولت

                                                            
٩ Khaled Quzmar 
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 دياز مشاركت در نظام آپارتا يخوددار يالزم برادر نظر گرفته شده و دقت  يحقوق بشر
  .10رنديبه كار گرا 
  
 هاي اشغاليها در سرزمينتوقف اخراج اجباري و تخريب خانه  

اخراج اجباري  ، گزارشي در خصوص2022ژوئيه  19اريخ الملل در تينسازمان عفو ب
  نشينان منتشر كرده است.هاي باديهساكنان كرانه باختري و تخريب خانه

درنگ بيفوري و الملل در اين گزارش از مقامات اسرائيل درخواست كرد تا عفو بين
پس از را  يركرانه باخت در 11مسافريطاان منطقه ساكن نفر از1000از  شيب ياخراج اجبار

هايي براي جابجايي و حركت، مردم توسط ارتش و ايجاد محدوديت تيها آزار و اذهفته
در  ينيفلسط نينشهيحقوق مسكن شهروندان باد ديمقامات با متوقف كند. همچنين

بار  197روستايي كه بيش از -12بيخود، العرق يروستا بينقب را كه شاهد تخر يصحرا
  بشناسند. تيودند، به رسمب -ازسازي شدهتخريب و ب

 ر،ياخ يهادر هفته 13امور بشردوستانه سازمان ملل متحد يبر اساس گزارش دفتر هماهنگ
 11در  .ستقرار گرفته ا بيپس از تخر هااز نابساماني يموج ريتأثتحت  مسافريطامنطقه 

از آنها در  يكرد و برخ نرايها تن از ساكنان را وده يهاخانه ليژوئن، ارتش اسرائ 1و  هم
  ند.اهشد هاي خودباره خانهچند بيگذشته دچار تخر ساليك 

به د ر اقدامات خومقامات اسرائيل در براب ييهر روز كه پاسخگوالملل به گفته عفو بين
ا ت خود رعز با يبه زندگ ديو ام شتيها خانه، معينياز فلسط يشتريافتد، تعداد بيم ريتأخ

  ند.دهياز دست م
در  خانه 200و در بيش از  ينيفلسط 1150، در حال حاضر حدود اوچابه گزارش 

است و  ميوخ يزندگ طيشرا نفر از آنها كودك هستند. 569كنند كه يم يزندگ مسافريطا

                                                            
١٠ https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/08/israel‐opt‐the‐stifling‐of‐palestinian‐
civil‐society‐organizations‐must‐end/ 

 نيا قرار دارد.الوقوع بيقر ييو جابجا بيتخر درخطراست كه هشت دهكده آن  يروستا و دهكده سنت 19شامل  مسافريطا ١١
  ند. اشدهواقع  ياختردر كرانه ب Cدر منطقه  يجنوب ليالخل يهاروستاها در تپه

١٢ al‐‘Araqib 
١٣ OCHA 
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 يلياسرائمقامات  بشردوستانه وابسته هستند. يهاكامل به كمك طوربه باًيساكنان آن تقر
انبارها آب وانات،يح يهاها، پناهگاهتمام خانه باً يتقر وسازساختتوقف  اي بيدستور تخر

كه آنها بدون مجوز  ليدل نياند، به امنطقه را صادر كرده نيدر ا ياجتماع يهارساختيو ز
  است. رممكنيغ باًيتقراين اتفاق اند كه ساخته شده

 كودك، 500دود از جمله ح ،مسافريطادر  ينيفلسط 1000از  شيب«الملل به گفته عفو بين
را  و اموالشان هاكنند كه خانهيآماده م يلياسرائ يبولدوزرها يورود احتمال يخود را برا

 نيادامه ا 14المللنيبعفو در  قايو شمال آفر انهيمنطقه  خاورم ريمد به گفته». كنند بيتخر
 هيعل تيو جنا يجنگ تياست كه جنا يبزرگ به منزله انتقال اجبار اسياخراج در مق

  د. باشمي تيبشر
 ياهظالمان يستراتژا ادآوري مسافريطااز  هاينيفلسط الوقوعبيقر يآوارگبه گفته گزارش، 

 هاينيسطخود بر فل ديحفظ نظام ظالمانه آپارتا منظوربهها سال و ده يبرا لياست كه اسرائ
  استفاده كرده است.

در  نينشهيهروندان بادحقوق مسكن ش در اين گزارش از رعايت نشدن المللنيعفو ب
 ،يادحقوق اقتص ريد ساآنها در مور ابراز نگراني كرده و معتقد است هاي اشغاليسرزمين
ظام كه هدف آن حفظ ن ياستيس رند،يگيقرار م ضيمورد تبع زين يو فرهنگ ياجتماع

كه  ينيفلسط يهانينشهيباد. طبق گزارش، است انينيبر فلسط ليسركوب و سلطه اسرائ
هاي نجمتحمل ر خود يهامكرر خانه بيتخر از، شوندوب ميمحس ليد اسرائشهرون
بودن حدود  يانونكه قي است زيآمضيتبع يهااستيس جهينت و اين اقداماند شده زيادي

قامات بارها م، 2010مثال، از سال  يراد. بشناسينم تيروستا در منطقه نقب را به رسم 35
معرض اخراج  نفر را در 250اند و حدود كرده بيا تخرر بيالعرق يروستا يهاتمام خانه

نجر ساز موساخت يبرا لياسرائ يهابرنامه .اندكرده خانمانيآنها را ب و قرار داده ياجبار
ها هزار نفر شده است و دهدر نقب  هاتياقل نيا يصدها نفر از اعضا يبه اخراج اجبار

  قرار دارند. در معرض خطر نيز  گريد

                                                            
١٤ Heba Morayef 
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 يهااستيس ديها، باخانه بيتخر يبه جا ليمقامات اسرائ« للالمه عفو بينبه گفت
پوچ و  تيرا در وضع نينشهيوساز را كه شهروندان بادو ساخت يزيربرنامه زيآمضيتبع

 .»ببرند نياز ب دهد،يقرار م ينامعقول
اكنان متعدد س يها، درخواست2022مه  4در  لياسرائ يدادگستر يعال وانيدگفتني است 
. ه استرد كردرا  بودند هيتوقف دستور تخل خواهانكه  مسافريطااز منطقه  تاهشت روس

 نيسرزم به تركو ساكنان مجبور   بيتخر واناتيح محل نگهداريها و خانه جه،يدر نت
  صادر شود. منطقه  نيدر ا يآموزش نظام مجوزشوند تا ميخود  ياجداد

 كيمنطقه شل« ا نامرا ب يهكتار 3000 ايمنطقه لي، ارتش اسرائ1980در سال گفتني است 
. در نوامبر تعيين كرد يآموزش ناتيتمر يمحدود برا يمنطقه نظام كيعنوان به »918

حال دستور موقت صادر  نياخراج كرد، با ارا  مسافريطامنطقه ، ارتش تمام ساكنان 1999
 مياد تا تصماجازه د منطقهساكنان اين به  2000در مارس  دادگاه عالي اسرائيلشده توسط 

از آن زمان، ي خود را بازسازي نكنند. هاكه خانهدادگاه منتظر باشند مشروط به اين يينها
  د. ندارنهم مخازن آب را  اي يديخورش يهااجازه نصب پنل يساكنان حت

تنها كه  ه استآغاز كردرا منطقه  نيدر ا ينظام ناتيتمر لي، ارتش اسرائ2022 ژوئن 16در 
  موقت متوقف شد. طوربه، متحدهاالتيا جمهورسيرئ دن،يروزه جو باسفر سه ر طول د

 تيبر ارجح يمبن آن ناقص يريگجهيبر اساس نت طبق گزارش، حكم دادگاه عالي اسرائيل
 يبه اجرا ازيكه نشان دهنده ن صادر شد يالمللنيب نيبر قوان لياسرائ يدستورات نظام

حكم اين دادگاه در الملل معتقد است عفو بين باشد.مي يللالمنيعدالت ب يهاسميمكان
 لياسرائ يداخل يهاكه چگونه دادگاهاخراج ساكنان اين منطقه نشان دهنده آن است  تأييد

نقش كه تحت اشغال هستند،  ييهاينيفلسط هيعل يو تداوم نقض جد ديدر حفظ آپارتا
در مورد  يالمللنيب يفريدادگاه ك قاتيبه تحق يفور ازيندارند. اين اتفاق ضرورت و 

  دهد. را نشان مي نيفلسط ياشغال يهانيدر سرزم تيبشر هيعل اتيو جنا يجنگ اتيجنا
را  نيفلسط نياز سرزم يعيمناطق وس كيستماتيس طوربه لياسرائبر اساس اين گزارش، 

كرده  نييتع يمل يهاپارك اي يشناسباستان يهامكان ،يدولت ياراض ،يمناطق نظام عنوانبه
داشته  هاي اشغاليسرزمينو  ليدر اسرائ ينيفلسط يهانيبر زم يشترياست تا كنترل ب
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شده ستم و سلطه  نهينهاد ميرژ يديعناصر كل ،خودسرانه يهايبندطبقه نيا باشد.
در مورد  رياخ قاتيتحق ن،يعالوه بر ا دهد.يم ليرا تشك انينيبر فلسط لياسرائ كيستماتيس

در  ليتوسط اسرائ »كيمناطق شل« جادينشان داد كه ا 1979سال  شده از يبندهاسناد طبق
و در تنها «دهد، يرا پوشش م يدرصد از كرانه باختر 20 باً يكه تقر هاي اشغاليسرزمين
  .15بوده است» يلياسرائ نانينشبه شهرك نيزم يواگذار باهدفنهايت 

  
 ري استفاده گسترده رژيم صهيونيستي از بازداشت ادا  

قامات ماعالم كرد كه ، در گزارشي 2022اوت  16در تاريخ بان حقوق بشر دهيدسازمان 
داشت ا از بازر ينيفلسط-يكارمند حقوق بشر فرانسو ،يفوراً صالح حمور ديبا يلياسرائ
المقدس تيدر زادگاهش ب يبر لغو اقامت و يخود مبن ميآزاد كرده و از تصم يادار

  منصرف شوند. 
ساله با  37 ينيشهروند فلسطحموري،  يلي، مقامات اسرائ2022 مارس 7در رش، بنا به گزا

با گروه حقوق . وي كردند ريدستگ يالمقدس شرقتياش در برا در خانه يفرانسو تيتابع
 سازمان تروريستيسال گذشته آن را  يليمقامات اسرائ -الضمير ينيفلسط انيزندانبشري 

ا بر اساس شواهد محرمانه بدون محاكمه آن زمان او ر از همكاري داشته است. -اعالم كرد
 يمارس حكم بازداشت ادار 10در اسرائيل ارتش  .اندهنگه داشت ياتهام در بازداشت ادار اي

سپتامبر  5حكم در  نيكرد. ا ديتمدژوئن آن را  6را صادر كرد و در  يحمور ماههسه
خود  ماتيتصم ينظام يهادادگاهد: افزايبان مي. ديدهاست ديشود و قابل تمديم يمنقض
 يحمور كنندياستوار كردند كه ادعا م يابازداشت او را بر اساس اطالعات محرمانه يبرا

مقامات مشاركت دارد. تا اين لحظه  نيفلسط يآزاد يبرا يجبهه مردم يهاتيدر فعال
 يشواهد نير چناگ يحت اند.ادعا ارائه نكرده نيا هيتوج يبرا يمدرك چيعلنًا ه يليئاسرا

اين گروه، با  ياسيس تيفعال ايارتباط  ليصرفاً به دل يمورحوجود داشته باشد، بازداشت 

                                                            
١٥ https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/07/israel‐opt‐immediately‐halt‐forced‐
eviction‐of‐more‐than‐1000-west‐bank‐residents‐and‐stop‐demolitions‐of‐bedouin‐homes‐
in‐the‐negev‐naqab/ 



  20                                                                                                                            46گزارش راهبردي 

 

آميز وجود ندارد، فقط كه مدركي براي دست داشتن وي در يك اقدام خشونترغم اينعلي
   حق آزادي تشكل وي را نقض كرده است. 

را به  ياقامت حمور تيوضع لياسرائ، وزارت كشور 2021اكتبر  17در بان، به گفته ديده
از  يتواند باعث اخراج ويكه م يلغو كرده بود، اقدام ليبه اسرائ »16ينقض وفادار« ليدل

 كي احتاًصر يالمللنيحقوق بشردوستانه بافزايد، د. همچنين ميشو المقدس شرقيبيت
خود منع  به يوفادار تضمينگر را از وادار كردن افراد تحت اشغال به قدرت اشغال

 تيبشر هيعل يليامات اسرائمق اتياست كه جنا ييهااستي. لغو اقامت از جمله سندكيم
  دهد.يم ليرا تشك ينيها فلسطونيليم تيو آزار و اذ ديآپارتا يعني

مقامات «: گويدمي بان حقوق بشردهيدر د نيو فلسط لياسرائبخش  ريعمر شاكر، مد
وق اند، گروه حقتهام بازداشت كردها اين محاكمه را بدو يها صالح حمورماه لياسرائ
او  قامتا تيعاعالم كرده و وض يرقانونيغ(الضمير) را  كنديآن كار م يرا كه او برا يبشر

ان حقوق بشر مبارزه مدافعنمايانگر  يمورح وضعيت اند.لغو كرده المقدسبيترا در 
  باشد. ، ميكشنديش مرا به چال لياسرائ تيو آزار و اذ ديكه آپارتا ينيفلسط
ه را ب ي كه دادگاه نظاميگريد يخود به صدها زنداندر چند ماه اول بازداشت  يحمور

 .ستويپ دليل استفاده گسترده مقامات اسرائيلي از بازداشت اداري بايكوت كردند،
 براي يمورحدرآوردند و  قيبه حالت تعل هيژوئ 1خود را در  كوتيبا شدگانبازداشت

 نافياست ياوت، دادگاه نظام 4در كرد.  دنظريتجدرخواست دخود  يت ادارحكم بازداش
  كرد. تأييدحكم را  نيا

اي به در نامه هيدر ماه ژوئ ليمقامات اسرائ صالح حموري به نقل از الضمير گفته است: 
 يبندطبقه زندانيان فوق امنيتيدر زمره  ، وي رافرانسه جمهورسيرئمكرون، امانوئل 

وفر در كرانه ااو را از زندان  اسرائيل مقامات ،بندياقدام و طبقه نيا جهيدر نتاند. هكرد
بشردوستانه  نيمنتقل كردند، هرچند قوان ليدر داخل اسرائ ميبه زندان هادر يباختر

به گفته كرده است. را ممنوع  ياشغال يهانيانتقال ساكنان به خارج از سرزم يالمللنيب
انتقال چند ساعته  نيبستند و در طول ا ريو زنج او را به غل يلياسرائ يروهاين ،الضمير

                                                            
١٦ breach of allegiance 
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در  شرايط نامناسبيوجو كردند و از او خواستند شب را در بارها و بارها او را جست
  بگذراند. ليدر مركز اسرائ 17زندان رامله

به نون ورود قا 2018سال  هيبر اساس اصالح ليوزارت كشور اسرائبان، به گزارش ديده
ئيل، به اسرا» نقض وفاداري«بر لغو اقامت افراد مظنون به خيانت يا  ) مبني1952( لياسرائ

 ه توسطك يبه حمور يادر نامه اسرائيل وزارت كشور ه است.اقامت حموري را لغو كرد
 در جبهه خلق وي يهاتيو فعال تيشده است، به اتهام عضو يحقوق بشر بررس باندهيد
ه بت كه او دست اس يو مدع كنديمت اشاره ملغو اقا يمبنا عنوانبه نيفلسط يآزاد يبرا

  زده است. » لياسرائدولت  هيعل تيخصمانه، خطرناك و فعال« ياقدامات
 ليدل ا بهاو ر يدرمان مهيب لياسرائ يمل ياجتماع تيدر ماه دسامبر، آژانس امنهمچنين 

م ه اين اقدادر واكنش ب فسخ كرد.» مدرك اقامت«عدم وجود  يو ادعا» ترك كشور«
، در حال نيبا ا شد. يدادرس انياز اخراج تا پا يريجلوگ يبرا يبه دنبال دستور يمورح

 كي يورمح نكهيبر ا يمبن» اطالعات محرمانه«با استناد به  لياسرائ يمارس، دادگاه عال 10
 نيا كرد. تأييددرخواست را در خصوص رد  يدادگاه بدو حكماست،  »يتيامن ديتهد«

  كند.يبرطرف مرا  ليتوسط اسرائ يبر سر راه اخراج حمور ينونه مانع قانوهرگ ميتصم
 عنوانبه يلياسرائ لي، وك19تسامل اي، در كنار ل18هاموكد يليگروه حقوق بشر اسرائ

اخراج  نيبه ا يدگيرس يرا برا 2023 هيفور خيدادگاه تار ه است، گفتنمايندگان حموري
  ه است. كرد نييتع

المقدس بيتاز  گريد ينيارت كشور اقامت پنج فلسطوزوه هاموكد، اطالعات گربر اساس 
  ه است.لغو كرد 2021سال  انياز پا »وفادارينقض « ليرا به دل شرقي

 چيكند كه افراد تحت اشغال هيم انيب 68چهارم ژنو به صراحت در ماده  ونيكنوانس
متقاعد «  نيز الهه 1907قطعنامه  45ماده  دارند.به قدرت اشغالگر نتعهدي به وفاداري 

 ».كنديمنع مرا با قدرت متخاصم  يسوگند وفادار براي ياشغال يهانيساكنان سرزمكردن 

                                                            
١٧ Ramleh Prison 
١٨ The Israeli rights group HaMoked 
١٩ Leah Tsamel 
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براي ترك  انينيفلسط بان حقوق بشر مستند كرده است، با اجباردهيكه د طورهمان
. اين گزارش است يلغو اقامت به منزله انتقال اجبارالمقدس شرقي، هايشان از بيتخانه
در  انيهودي تياكثر ميتحك يها برااستياز س يبخش عنوانبهقامت لغو اافزايد مي
ها ونيليم هيعل لياسرائ تيو آزار و اذ ديبه حفظ آپارتاو  شوديانجام م المقدسبيت
  كند.يكمك م ينيفلسط

 الضمير ،يليمقامات اسرائ ،يهفته پس از لغو اقامت حمور كيكمتر از بر اساس گزارش، 
و  »يستيترور« يهاسازمان عنوانبهرا  ينيبرجسته فلسط يعه مدنجام گريگروه دو پنج 

چند نهاد از جمله عفو  ،2021 در ماه نوامبر. گفتني است اعالم كردند »يرقانونيغ«بعداً 
را با  گريد ينيپنج مدافع حقوق فلسط نيو همچن يتلفن حمور شدنهك الملل بين
  .كردند تأييد س.اوان.ا يلياسرائمتعلق به شركت  پگاسوس افزارنرم

هاموكد قرار داده است، از اول اوت،  اريدر اخت ليزندان اسرائ سيكه سرو يبر اساس آمار
 492 نيانگيرقم از م نينگه داشته است كه ا يرا در بازداشت ادار ينيفلسط 671 لياسرائ
  است. شتريب 2022تا مارس  2021 ليآور نيب ينيفلسط
 انينيفلسط يگسترده نگهدار وهياز ش ديبا يليمقامات اسرائ كندميبيان  حقوق بشر بانديده

 معتقد استبان دهي. همچنين داتهام دست بردارند ايبدون محاكمه  يدر بازداشت ادار
مجاز  يياقدام موقت و استثنا كي عنوانبهرا  يقانون اشغال، بازداشت ادار كهدرحالي

 اريبساي براي پايان، آيندهبدون  و يمدت طوالن يبرا ينيداند، بازداشت صدها فلسطيم
حقوق بشر سازمان ملل  تهي، كم2014در سال باشد. ، ميدهديقانون اجازه م ازآنچهفراتر 

 يهايدر دادرس محرمانهو استفاده از شواهد  يبازداشت ادار«خواست تا  لياز اسرائ
به  سرعتبه اي ماين حكمشمول  حاصل كند كه افراد نانيدهد، و اطم انيپا يبازداشت ادار

  ». و يا آزاد شوندم مته كيفريجرم  كي
در  2018تا سپتامبر  2017اوت  نيرا ب يقبالً حمور يليمقامات اسرائبر اساس گزارش، 

 يزندان 2011تا  2005 يهاسال نياو را ب نيآنها همچن نگه داشته بودند. يبازداشت ادار
او را به اتهام  يدادگاه نظام نكهيند تا ااشت موقت گذراكردند كه سه سال از آن را در بازد

 به هفت سال زندان محكوم كرد. ليكشتن خاخام ارشد سابق اسرائ يبرا مربوط به توطئه
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امور خارجه وقت فرانسه،  ري، وز2011ر سال د آزاد شد. يتبادل زندان در يك فراينداو 
ساس مستندات . بر ااست يقوشواهد و فاقد پشتوانه  يمورح هيعل گفت كه پرونده

 درصد است 100به  كينزد لياسرائ ينظام يهامحاكمهمحكوميت در حقوق بشر  باندهيد
  برخوردار نيست. عدالت  يبرا ياستاندارد چياز ه كه

 يتبعه فرانسو كيكه  يهمسر حمور يلي، مقامات اسرائ2016ر سال طبق گزارش، د
ورود مجدد به  سال از 10ه مدت ب »يتيامن ليدال«را اخراج كردند و او را به  باشدمي

ن زندانش كه در آو باعث جدا شدن حموري از وي و فر منع كردند هاي اشغاليسرزمين
نيز شتگاه بازدا رد با وي اشمالقات خانواده از  نيهمچنشدند. ساله بودند  1و  6زمان 
  كردند. مي يريجلوگ
اش در ماه وز قبل از دستگيرياي كه رالهمقدر  يحموركند بان حقوق بشر بيان ميديده

در جهت  اقدامات نيا«: متحمل شده گفتكه  يتيآزار و اذاشاره به با مارس منتشر شد، 
 تيشكا كي يحمور ل،يدر ماه آور .»نيهدف است: مجبور كردن من به ترك فلسط كي

ر دد و كر ميهك كردن دستگاه خود در فرانسه تسل ليبه دل شركت ان.اس.او هيعل كيفري
 يالمللنيب يفريدادگاه كبا تمركز بر اقدامات اسرائيل عليه خود به  هيشكوائيك  زيه مه نما

ز فرانسه ا گريد يگروه جامعه مدن 11بان حقوق بشر و دهي، د2021 در ماه مهارائه كرد. 
- نياين وكيل فلسطيحت فشار قرار دهد تا از نقض حقوق را ت ليخواستند كه اسرائ

  دست بردارد. يفرانسو
جانبه خود را حمالت همه ،يصالح حمور واسطهبه ليمقامات اسرائ«: گويدميشاكر عمر 

هستند كه به آنها  يسابقه خطرناك جاديو به دنبال ا كننديم ديتشد ينيفلسط يبه جامعه مدن
 ديبا يمقامات فرانسو. كنند رونيرا ب هاينيفلسط يشتريتا با سرعت ب دهدياجازه م

  .20دست بردارد يشار قرار دهند تا از آزار حموررا تحت ف ليائاسر
  

                                                            
٢٠ https://www.hrw.org/news/2022/08/16/israel‐free‐french‐palestinian‐rights‐worker 


