
 
           www.palestine‐studies.org  

 

١ 
 

 األراضي يف اإلنسان حلقوق اإلسرائيلي املعلومات مركز عن الصادر التقرير ملخص
 سياسة عدم تطبيق سيادة: أسياد القانون " بعنوان" بتسيلم" احملتلة

  " القانون على املستوطنين 
  ١٠/٢٠٠١/؟
 

  

  التقرير ملخص

على الفلسطينيين رداً سياسة عدم تطبيق القانون على املستوطنين الذين يقومون بأعمال عدوانية 
  .على عمليات يقوم بها فلسطينيون ضد مواطنين إسرائيليين

يين من ضمنها إطالق نقام املستوطنون خالل إنتفاضة األقصى بأعمال عدائية ضد الفلسطي
النيران عليهم وإصابتهم وإلقاء احلجارة واإلعتداء على أمالكهم وإغالق طرقهم وتعرضوا لهم 

  .خرىأبوسائل 

قاموا ببعض هذه األعمال من خالل الهجوم عليهم داخل قراهم واإلعتداء على السيارات لقد 
  .الفلسطينية على الطرقات وعلى املزارعين الفلسطينيين يف مزارعهم

ن رداً على ييتعرض هذا التقرير فقط لعمليات اإلنتقام التي يقوم بها املستوطنون ضد الفلسطيني
لقد أودت هذه األعمال بحياة البعض . نيون ضد املستوطنينالعمليات التي ينفذها الفلسطي

إن . وأحلقت أضراراً واسعة باملمتلكات وباملدخوالت لدى عائالت كثيرة. وإصابة البعض اآلخر
تركيز هذا التقرير على هذه األعمال العدائية رغم أن هنالك عمليات أخرى خلّفت الكثير من املآسي 

ين بها وحلدوثها علناً ويف وضح النهار ولكونها أعماال متوقعة الكبيرة مل تعرض لها املشارك
  .أصالً

  :أمامنا بعض العينات التي وردت يف التقرير

 قام مستوطنون بأعمال إنتقامية ضد األحياء والسكان  ٢٠٠١ )مارس( يف شهر آذار
حلاق األضرار بممتلكاتهم إنيين على مدى عدة أيام مما تسبب بجرح بعضهم وبيالفلسط
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 ذلك رداً على مقتل الطفلة اإلسرائيلية شلهيفت باس على أيدي الفلسطينين يف شهر حزيرانو
  .٢٠٠١ )يونيو(

 قتحم املستوطنون قرى الساوية واللبن الشرقية وأطلقوا النار واعتدوا على املمتلكاتا.  

  زئيفي، هاجم  ،على أثر مقتل الوزير اإلسرائيلي ،٢٠٠١ )أكتوبر( ولاأليف شهر تشرين
ستوطنون سائق شاحنة فلسطيني قرب مستوطنة يتسهار، أطلقوا النار عليه وأضرموا النار م

 .بشاحنته

ن بشتى أنحاء األراضي يندالع إنتفاضة األقصى إعتدى الفلسطنيون على مواطنين إسرائيليافمنذ 
 .تهم وبيوتهمااحملتلة، وذلك بإلقاء احلجارة وإطالق النار على سيار

. املدنيين نساءً وأطفاالً يعتبر إنتهاكاً صارخاً للقانون الدويل، وهو حمرم بتاتاًإن املس بالسكان 
حيث أن إقامة املستوطنات ال تغير من مكانة السكان الذين يقطنون يف هذه املستوطنات وال 

ن اإلعتداء على املستوطنين ال إومن ناحية أخرى ف. مشروعاً وال يجوز اإلعتداء عليهم جتعلهم هدفاً
يز لهم القيام بأعمال إنتقامية من الفلسطينيين، ويف حاالت كثيرة حصلت هذه األعمال يج

ويف أغلبها شارك العشرات بل ومئات . العدائية يف وضح النهار وأمام عدسات التلفزيونات
أحياناً، وبما أن وتيرة هذه األعمال أصبحت معروفة فمن السهل توقع حصولها . املستوطنين

لسلطات املكلفة باحملافظة على النظام وعدم تدخلها يجعل األمر يف غاية مسبقاً فوقوف ا
  .اخلطورة

هنالك أعمال العنف التي يقوم بها املستوطنون من جهة ومن اجلهة األخرى إفالس السلطات 
اإلسرائيلية للمحافظة على النظام التي تتعامل مع هذه الظاهرة بالتسامح والالمباالة، وهذا 

ل اجلهات املسؤولة يشجع القائمين باألعمال العدائية على اإلستمرار بالقيام بمثل التعامل من قب
كل ذلك يظهر إهمال إسرائيل بصفتها الطرف احلاكم يف األراضي احملتلة . هذه األعمال

  .ملسؤوليتها التي تشمل الدفاع عن سالمة جميع السكان الذين يعيشون حتت سيطرتها

تضررون ملؤسسة بتسيلم وكذلك من البحث الذي قامت به املؤسسة، ومن الشهادات التي قدمها امل
يف : تظهر واضحاً سياسة التسامح وغض النظر عن هذه األعمال التي تتضح يف جميع احلاالت

و اجلنود يف املوقع عند قيام املستوطنون باألعمال العدائية وهم أحاالت وجود رجال الشرطة 
لقيام بالتحقيق السطحي دون الرغبة بالوصول إىل نتيجة، يقفون جانباً دون التدخل، وعند ا

وكذلك يف األحكام اخلفيفة وإعالن العفو عن القالئل الذين تصدر أحكاماً ضدهم بتهمة اإلعتداء 
  .على فلسطينيين
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إن اإلنتقادات للسلطات املسؤولة والتي ال تطبق سيادة القانون وبحزم على املستوطنين جاءت 
، جلنة ١٩٨٢منها جلنة كارب عام . األخيرة من قبل جهات رسمية عديدةعلى مدى السنوات 

، املستشار القانوين للحكومة وأخيراً من ١٩٩٤شمجار التي حققت بأحداث احلرم اإلبراهيمي عام 
إن هناك خلل : ٢٠٠١ )سبتمبر( قبل مراقب الدولة الذي كتب بتقريره الذي صدر يف شهر أيلول

ح الوزير إفرايم سنيه معلقاً على تقرير كذلك صرّ . فها يف هذا اجملالديه الشرطة لوظائؤفادح ت
إن املستوطنين الذين : قائالً ٢٠٠١ )مارس( سابق ملركز بتسيلم يف هذا الشأن صدر يف شهر آذار

  .يقومون بأعمال عنف، ال يتم التعامل معهم من قبل السلطات اخملتصة باحلزم املناسب

سمية العليا للخلل الواضح بتطبيق سيادة القانون على املستوطنين رغم حقيقة معرفة اجلهات الر
وذلك كله يدل على . العدوانيين، مل حترك ساكناً ومل تغير شيئاً من أجل فرض سيادة القانون

  .نيين وأمالكهمياإلستهتار الصارخ بأرواح الفلسط

  :وعليه تطالب منظمة بتسيلم السلطات اإلسرائيلية بما يلي

 راءات الالزمة واإلستعداد مسبقًا ملنع حصول مثل هذه األعمال اإلنتقامية كما إتخاذ اإلج
  .وردت يف التقرير والتدخل السريع لوقفها

  عتدى عليهم اإصدار أوامر واضحة جلميع اجلنود بأن واجبهم الدفاع عن الفلسطينيين إذا ما
القيام بهذا الواجب تخاذ اإلجراءات بحق اجلنود الذين يتقاعسون عن ااملستوطنون ويجب 

 .وكذلك ضد الذين مل يهتموا بتطبيق هذا الواجب من قبل جنودهم

 العمل على توسيع وحدات التحقيق يف حمطات الشرطة العاملة يف مناطق الضفة الغربية .
و حالة إعتداء قام بها املستوطنون ضد أوعلى الشرطة القيام بالتحقيق بكل شكوى 

  .الفلسطنيين ودون تمييز



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

ipsbeirut@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar/ 


