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اعتقد سكان خان األحمر أنھم وجدوا طریقة للتخلص
من  التمییزي اإلسرائیلي في
المنطقة ج من الضفة الغربیة. بما أن رخصة البناء

مطلوبة فقط للبُنى اإلسمنتیة، فقد بنوا مدرستھم، التي
تخدم 160 طفال من 5 قرى، باستخدام الطین

و2,200 إطار قدیم.

لم تنجح الخطة، فللجیش اإلسرائیلي سیطرة حصریة
على التخطیط في المنطقة ج، وخصص 

 للمباني الفلسطینیة، 
 من طلبات التصاریح الفلسطینیة.

خان األحمر لم یكن استثناء. على مر السنین،
أصدرت السلطات اإلسرائیلیة أوامر ھدم المدرسة

وكل مبنى آخر في ھذه القریة الصغیرة التي یبلغ عدد
سكانھا 180 نسمة، شرق القدس، على أساس أنھم

یفتقرون إلى التصاریح. في 5 سبتمبر/أیلول، رفضت
المحكمة العلیا اإلسرائیلیة عدة دعاوى استئناف،

وسمحت بالھدم.

ال تعترف وثائق التخطیط العسكري اإلسرائیلي
بوجود ھذه القریة، وقد  السلطات اإلسرائیلیة
مرارا أراضیھا، وھدمت مبانیھا، وطردت سكانھا

الفلسطینیین بسبب البناء دون تصاریح.

فتیات فلسطینیات یمشین في باحة المدرسة االبتدائیة في خان األحمر
في الضفة الغربیة المحتلة، 6 سبتمبر/أیلول 2018.  © 2018 أحمد

غربلي/وكالة فرانس برس/غیتي إیمجز
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ھذا لیس النزوح األول لھؤالء الناس. في أوائل
الخمسینیات،  القوات اإلسرائیلیة السكان من

منطقة تل عراد في صحراء النقب. ھرب السكان إلى
الضفة الغربیة وبنوا قریة في الموقع الحالي، وھم
 لدى األمم المتحدة.

عام 1977، أسست إسرائیل مستوطنة معالیھ أدومیم،
وخصصت لھا األرض الموجودة علیھا خان األحمر.

 على قوة االحتالل تدمیر

الممتلكات، بما فیھا المدارس، ما لم یكن ذلك
"ضروري للغایة" لـ "العملیات العسكریة". نقل
المدنیین ضمن األراضي المحتلة، إما عن طریق

القوة المباشرة أو اإلكراه غیر المباشر إلى مكان لیس
من اختیارھم، ھو جریمة حرب بموجب النظام

األساسي لـ "المحكمة الجنائیة الدولیة".

یجب أن یعرف المسؤولون اإلسرائیلیون أن الھدم
وأي تھجیر ناتج للسكان قد یخضعھم للتحقیق

الجنائي.

من واجب الدول األخرى أیضا ضمان احترام
اتفاقیات جنیف، ویجب أن توضح للمسؤولین

اإلسرائیلیین أنھ في حالة المضي قدما في عملیة
الھدم، یمكن التحقیق مع األشخاص المتورطین في
أي أعمال إجرامیة ومحاكمتھم من قبل السلطات
المحلیة خارج إسرائیل والتي لدیھا االختصاص

القضائي.
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اإلدانة العالمیة وحدھا لم توقف 
 خالل االحتالل اإلسرائیلي منذ 50 عاما.

طال انتظار التحرك والعدالة.
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العراق: مسؤولون یھددون
ویعتقلون محامین

منع خدمات المحامین عن المشتبھ في انتمائھم
إلى "داعش" وأسرھم
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"قالوا لي اصمتي"
العقبات أمام العدالة واالنتصاف للناجیات من

االعتداءات الجنسیة فیمو موریتانیا
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