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  :االنتفاضة الفلسطينية يف عامها األول
  ضوء أحكام القانون الدويل العامدراسة يف 

  .١٩٨٩: القدس. بقلم إبراهيم حممد شعبان
  

وهو حمام وحماضر يف دائرة العلوم السياسية يف جامعة النجاح  املؤلف،
بنابلس، يتناول يف هذه الدراسة االنتفاضة الفلسطينية يف الضفة والقطاع  الوطنية

ط، من دون اجلانب السياسي يف عامها األول حتديداً، ومن وجهها القانوين فق
  .واملضاعفات االقتصادية واالجتماعية والنفسية للحدث الذي دخل عامه الثالث

يستهل املؤلف دراسته يف البحث يف احتالل إسرائيل للضفة الغربية، ومدى 
سريان القانون الدويل عليها، وأي قوانين يجب أن تُطبق بعد فك االرتباط القانوين 

بالضفة، لينتقل من ثم إىل البحث يف الوضع القانوين لالنتفاضة  واإلداري األردين
فاالحتالل بطبيعته هو خرق لهذا القانون، وهو . وحتديد ماهيتها يف القانون الدويل

واالنتفاضة . حالة قهر يمارس احملتل فيها سلطته استناداً إىل قوته املسلحة
حتالل اإلسرائيلي، ليست حرباً الفلسطينية، من حيث كونها وسيلة مشروعة ملقاومة اال

وتصدي إسرائيل . أو شكالً من أشكال اإلرهاب يستدعي القمع إلرساء النظام واألمن
لهذه املقاومة هو ضرب انتهاك القانون الدويل اإلنساين الذي يخصص املؤلف له 

فهو يعرض للحق يف احلياة والسالمة اجلسدية زمن السلم . حيزاً رئيسياً من دراسته
ن احلرب، كما ينص القانون الدويل عليهما، ليبين انتهاك إسرائيل لهذا احلق وزم

اإلنساين األساسي زمن االنتفاضة حتديداً، من خالل ممارسة سلطات االحتالل أشكال 
ويف هذا . القمع بحجة اعتبار هذه االنتفاضة ضرباً من ضروب الشغب واإلرهاب

اإلبعاد غير املشروع وهدم : سيتينالسياق، يعرض املؤلف بإسهاب لعقوبتين أسا
  .املنازل، ويفند احلجج التي تسوقها سلطات االحتالل لتبرير ممارستهما

ويتضمن الكتاب أربعة مالحق تبين أسماء الشهداء وأعمارهم وكيفية 
استشهادهم، وأسماء املبعدين، وقائمة بالبيوت املهدمة بحجة انتماء أصحابها إىل 

  .البيوت املهدمة بحجة االفتقار إىل تراخيص البناء املقاومة، وأسماء أصحاب
  
  
  
  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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