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ملخ�ص تنفيذي
�إن ظاهرة اعتداءات امل�ستوطنني اال�سرائيليني على ال�شعب الفل�سطيني وممتلكاتهم يف ال�ضفة الغربية املحتلة
�آخذة بالتفاقم واالمتداد والتو�سع .تبع ًا الح�صائيات مكتب الأمم املتحدة لل�ش�ؤون االن�سانية ( )UN OCHAف�إن
عدد �إعتداءات امل�ستوطنني اال�سرائليني التي ت�سببت ب�إ�صابات و�أ�ضرار للممتلكات الفل�سطينية قد زادت بن�سبة
 %144يف  2011مقارنة بعام  2009حيث كان املعدل ثمانية اعتداءات يف الأ�سبوع و�أكرث من  400اعتداء خالل
ال�سنة .وثقت م�ؤ�س�سة احلق التزايد الوا�ضح يف حاالت اعتداء امل�ستوطنيني على ال�شعب الفل�سطيني يف ال�ضفة
تق�صي حقائق امل�ستوطنات اال�سرائيلية لعام 2013
الغربية منذ  .2011و�س ّلط تقرير الأمم املتحدة يف بعثة ّ
ال�ضوء على ف�شل ال�سلطات اال�سرائيلية يف فر�ض القانون يف مثل هذه االعتداءات واتخاذ االجراءات الالزمة
تق�صي احلقائق لال�ستنتاج ب�أن هناك
وتو�صلت بعثة ّ
�ضد مرتكبي اجلرمية مبا فيها �إجراء حتقيقات ف ّعالةّ .
1
متييز م�ؤ�س�سي يف معاجلة العنف عندما تكون الق�ضية متعلقة ب�أفراد من ال�شعب الفل�سطيني .
عاد ًة ما تكون �أعمال عنف امل�ستوطنني مع ّدة ومق�صودة ومتمث ّلة ب�شكل علني لت�ؤثر على القرارات ال�سيا�سية
لل�سلطات الإ�سرائيلية .يرى امل�ستوطنون يف �أعمال العنف التي يقدمون عليها طريقة ت�سهل عملية تهجري
الفل�سطينيني من �أرا�ضيهم لبناء وتو�سيع امل�ستوطنات وبالتايل يتوقعون �أن تقوم ال�سلطات الإ�سرائيلية
بالإعرتاف الر�سمي وتر�سيخ امل�ستوطنات والتو�سع .ويف بع�ض احلاالت تهدف �إعتداءات امل�ستوطنني �إىل
معاقبة احلكومة الإ�سرائيلية عند �إتخاذ �أي قرارات �أو �إجراءات ممكن �أن يكون لها ت�أثري �سلبي على
م�صالح امل�ستوطنات وامل�ستوطنني كنوع من االنتقام .فقامت جمموعات امل�ستوطنني والتي ت�صنف هذا
النوع من الهجمات على الفل�سطينيني بـ “دفع الثمن” بتحريك حملة ت�ؤيد ا�ستخدام العنف اجل�سدي �ضد
املدنيني الفل�سطينيني وممتلكاتهم.

الثمن” و �ضعف املمار�سة امل�ؤ�س�سية يف ا�سرائيل يف تنفيذ الأحكام من �أجل حما�سبة امل�ستوطنني على
الإعتداءات وكبحها .تقع على ا�سرائيل امل�س�ؤولية وحتت ن�صو�ص القانون الدويل الإن�ساين وقانون
حقوق الإن�سان وكدولة حمتلة ب�أن حتمي املدنيني الفل�سطينيني اخلا�ضعني ل�سيطرتها من خالل منع
تنفيذ �إعتداءات امل�ستوطنني والتحري�ض على العنف �ضدهم .تقع على املجتمع الدويل م�س�ؤولية �ضد
الأفعال غري امل�شروعة2نتيجة ف�شل ا�سرائيل يف حماية ال�شعب الفل�سطيني املحتل .ممكن �أن ت�ؤدي بع�ض
االعتداءات الإجرامية التي يرتكبها امل�ستوطنون �ضد الفل�سطينيني يف الأر�ض الفل�سطينية املحتلة �إىل
م�سائلة امل�ستوطنني يف دول مع ّينة بحيث �أن تطال م�س�ؤوليتهم اجلنائية ال�شخ�صية.
كما وتتطلب �إعتداءات امل�ستوطنني ّ
تدخل وم�س�ؤولية دول الطرف الثالث فهم �أي�ض ًا يقع عليهم واجب حتت
القانون الدويل العريف بعدم االعرتاف �أو م�ساعدة �أو تقدمي معونة يف حالة وجود خرق كبري للقوانني� .أما
بالن�سبة للم�ؤ�س�سات اخلا�صة وغري التابعة للحكومة يف دول الطرف الثالث فيمكن �أن يقع عليها م�س�ؤوليات
حتت �إطار القانون املحلي لهذه الدول .على �سبيل املثال يتوجب على دول الطرف الثالث مكافحة اجلرائم
املنظمة طبق ًا للقوانني املحلية وال�سيا�سة العامة وم�س�ؤوليتهم جتاه القانون الدويل.
يدعو هذا التقرير احلكومة اال�سرائيلية �أن تتخذ �إجراءات ف ّعالة لتطبيق القانون من �أجل مكافحة
ويو�صي دول الطرف الثالث واجلهات الدولية الفاعلة ب�أن يتخذوا اخلطوات
اعتداءات امل�ستوطنني ّ
الالزمة للت�أكد من �أن الأ�شخا�ص واملجموعات حتت نطاق الدولة ال يدعمون جماعات امل�ستوطنني التي
حتر�ض وتقوم باالعتداءات على الفل�سطينيني ب�أي �شكل �سواء مادي �أو غريه وذلك للت�أكيد على فعالية
�سيادة القانون املحلي .كما ويدعو هذا التقرير دول الطرف الثالث وبالأخ�ص الدول الأوروبية �إىل اتخاذ
�إجراءات متنع دخول امل�ستوطنني امل�شاركني يف �أعمال العنف واالعتداءات �إىل مناطقهم.

�إن نظام احلكم الت�شريعي والإداري يف ا�سرائيل بالإ�ضافة �إىل عدم حماكمة امل�ستوطنني نتيجة تق�صري
امل�ؤ�س�سات احلكومية يحمي امل�ستوطنني من العواقب املبينة يف القانون وبالتايل ي�سمح با�ستمرار وازدياد
ح ّدة مثل هذه املمار�سات العنيفة �ضد املدنيني الفل�سطينيني� .أما امل�ستوطنون املتورطون يف التخطيط
والتح�ضري ملثل هذه الأعمال فهم حم�صنني من تطبيق القانون عليهم ويف بع�ض احلاالت ي�ستفيدون من
الدعم من �سلطات حكومية ر�سمية لتنفيذ ن�شاطات تربوية واجتماعية ودينية .فمثل هذه االعتداءت
ت�ؤدي �إىل �إحلاق �ضرر ج�سيم بحقوق ال�شعب الفل�سطيني و�سبل عي�شه يف الأر�ض املحتلة� .أدى عدم تنفيذ
القانون �ضد امل�ستوطنني وف�شل احلكومة اال�سرائيلية يف التحقيق يف هجمات امل�ستوطنني �إىل خلق ثقافة
احل�صانة للم�ستوطنني والتي ت�ساهم يف زيادة وح ّدة هذه الهجمات.
يتادول هذا التقرير الآثار املرتتبة على �إعتداءات امل�ستوطنني بالإ�ضافة �إىل الهجمات امل�صنفة بـ “دفع
 1بعثة تق�صي حقائق امل�ستوطنات الدولية « ،تقرير البعثة امل�ستقل لتق�صي حقائق اثار امل�ستوطنات اال�سرائيلية على احلقوق املدنية ،ال�سيا�سية ،االقت�صادية ،االجتماعية والثقافية على ال�شعب
الفل�سطيني يف �أرا�ضي ال�ضفة الغربية والقد�س ال�شرقية» ،ن�سخة معززة وغري منقحة (كانون الثاين � )2013سل�سلة  ، UNHCR 22فقرة .107
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Article 1 of the Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts with commentaries, International Law Commission (ILC), United Nations, 2001 (ILC Draft Articles on State
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Responsibility).
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للتوا�صل مع امل�ؤ�س�سة على املواقع االلكرتونية
و�صفحات التوا�صل االجتماعي
املوقع االلكرتوين للم�ؤ�س�سة www.alhaq.org

�صفحة احلق على الفي�سبوك facebook.com/alhaqorganization

�صفحة احلق على التويرت twitter.com/alhaq_org

قناة احلق على اليوتيوب youtube.com/alhaqhr

قناة احلق على الفيميو vimeo.com/alhaq
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