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ماأ�س�سة الإفالت من العقوبة: تق�سري اإ�سرائيل يف مواجهة اأعمال العنف التي يرتكبها امل�ستوطنون يف الأر�ض الفل�سطينية املحتلة امللخ�ض التنفيذي

ملخ�ض تنفيذي
اإن ظاهرة اعتداءات امل�ضتوطنني اال�ضرائيليني على ال�ضعب الفل�ضطيني وممتلكاتهم يف ال�ضفة الغربية املحتلة 
اآخذة بالتفاقم واالمتداد والتو�ضع. تبعًا الح�ضائيات مكتب االأمم املتحدة لل�ضوؤون االن�ضانية )UN OCHA( فاإن 
عدد اإعتداءات امل�ضتوطنني اال�ضرائليني التي ت�ضببت باإ�ضابات واأ�ضرار للممتلكات الفل�ضطينية قد زادت بن�ضبة 
144% يف 2011 مقارنة بعام 2009 حيث كان املعدل ثمانية اعتداءات يف االأ�ضبوع واأكرث من 400 اعتداء خالل 
ال�ضنة. وثقت موؤ�ض�ضة احلق التزايد الوا�ضح يف حاالت اعتداء امل�ضتوطنيني على ال�ضعب الفل�ضطيني يف ال�ضفة 
ي حقائق امل�ضتوطنات اال�ضرائيلية لعام 2013  الغربية منذ 2011. و�ضّلط تقرير االأمم املتحدة يف بعثة تق�ضّ
ال�ضوء على ف�ضل ال�ضلطات اال�ضرائيلية يف فر�ض القانون يف مثل هذه االعتداءات واتخاذ االجراءات الالزمة 
ي احلقائق لال�ضتنتاج باأن هناك  لت بعثة تق�ضّ �ضد مرتكبي اجلرمية مبا فيها اإجراء حتقيقات فّعالة. وتو�ضّ

متييز موؤ�ض�ضي يف معاجلة العنف عندما تكون الق�ضية متعلقة باأفراد من ال�ضعب الفل�ضطيني1.
عادًة ما تكون اأعمال عنف امل�ضتوطنني معّدة ومق�ضودة ومتمثّلة ب�ضكل علني لتوؤثر على القرارات ال�ضيا�ضية 
اأعمال العنف التي يقدمون عليها طريقة ت�ضهل عملية تهجري  لل�ضلطات االإ�ضرائيلية. يرى امل�ضتوطنون يف 
االإ�ضرائيلية  ال�ضلطات  تقوم  اأن  يتوقعون  وبالتايل  امل�ضتوطنات  وتو�ضيع  لبناء  اأرا�ضيهم  من  الفل�ضطينيني 
اإىل  امل�ضتوطنني  اإعتداءات  بع�ض احلاالت تهدف  والتو�ضع. ويف  امل�ضتوطنات  وتر�ضيخ  الر�ضمي  باالإعرتاف 
على  �ضلبي  تاأثري  لها  يكون  اأن  ممكن  اإجراءات  اأو  قرارات  اأي  اإتخاذ  عند  االإ�ضرائيلية  احلكومة  معاقبة 
هذا  ت�ضنف  والتي  امل�ضتوطنني  جمموعات  فقامت  االنتقام.  من  كنوع  وامل�ضتوطنني  امل�ضتوطنات  م�ضالح 
النوع من الهجمات على الفل�ضطينيني بـ “دفع الثمن” بتحريك حملة توؤيد ا�ضتخدام العنف اجل�ضدي �ضد 

وممتلكاتهم. الفل�ضطينيني  املدنيني 
تق�ضري  نتيجة  امل�ضتوطنني  اإىل عدم حماكمة  باالإ�ضافة  ا�ضرائيل  واالإداري يف  الت�ضريعي  نظام احلكم  اإن 
املوؤ�ض�ضات احلكومية يحمي امل�ضتوطنني من العواقب املبينة يف القانون وبالتايل ي�ضمح با�ضتمرار وازدياد 
التخطيط  يف  املتورطون  امل�ضتوطنون  اأما  الفل�ضطينيني.  املدنيني  �ضد  العنيفة  املمار�ضات  هذه  مثل  حّدة 
والتح�ضري ملثل هذه االأعمال فهم حم�ضنني من تطبيق القانون عليهم ويف بع�ض احلاالت ي�ضتفيدون من 
االعتداءت  هذه  فمثل  ودينية.  واجتماعية  تربوية  ن�ضاطات  لتنفيذ  ر�ضمية  حكومية  �ضلطات  من  الدعم 
توؤدي اإىل اإحلاق �ضرر ج�ضيم بحقوق ال�ضعب الفل�ضطيني و�ضبل عي�ضه يف االأر�ض املحتلة. اأدى عدم تنفيذ 
اإىل خلق ثقافة  امل�ضتوطنني  التحقيق يف هجمات  امل�ضتوطنني وف�ضل احلكومة اال�ضرائيلية يف  القانون �ضد 

احل�ضانة للم�ضتوطنني والتي ت�ضاهم يف زيادة وحّدة هذه الهجمات. 
“دفع  بـ  امل�ضنفة  الهجمات  اإىل  باالإ�ضافة  امل�ضتوطنني  اإعتداءات  املرتتبة على  االآثار  التقرير  يتادول هذا 

1 بعثة تق�ضي حقائق امل�ضتوطنات الدولية، » تقرير البعثة امل�ضتقل لتق�ضي حقائق اثار امل�ضتوطنات اال�ضرائيلية على احلقوق املدنية، ال�ضيا�ضية، االقت�ضادية، االجتماعية والثقافية على ال�ضعب 
الفل�ضطيني يف اأرا�ضي ال�ضفة الغربية والقد�ض ال�ضرقية«، ن�ضخة معززة وغري منقحة )كانون الثاين 2013( �ضل�ضلة UNHCR 22nd ، فقرة 107.

على  امل�ضتوطنني  حما�ضبة  اأجل  من  االأحكام  تنفيذ  يف  ا�ضرائيل  يف  املوؤ�ض�ضية  املمار�ضة  �ضعف  و  الثمن” 
وقانون  االإن�ضاين  الدويل  القانون  ن�ضو�ض  وحتت  امل�ضوؤولية  ا�ضرائيل  على  تقع  وكبحها.  االإعتداءات 
منع  خالل  من  ل�ضيطرتها  اخلا�ضعني  الفل�ضطينيني  املدنيني  حتمي  باأن  حمتلة  وكدولة  االإن�ضان  حقوق 
�ضد  م�ضوؤولية  الدويل  املجتمع  على  تقع  �ضدهم.  العنف  على  والتحري�ض  امل�ضتوطنني  اإعتداءات  تنفيذ 
بع�ض  توؤدي  اأن  املحتل. ممكن  الفل�ضطيني  ال�ضعب  ا�ضرائيل يف حماية  ف�ضل  امل�ضروعة2نتيجة  االأفعال غري 
اإىل  املحتلة  الفل�ضطينية  االأر�ض  يف  الفل�ضطينيني  �ضد  امل�ضتوطنون  يرتكبها  التي  االإجرامية  االعتداءات 

م�ضائلة امل�ضتوطنني يف دول معّينة بحيث اأن تطال م�ضوؤوليتهم اجلنائية ال�ضخ�ضية. 
كما وتتطلب اإعتداءات امل�ضتوطنني تدّخل وم�ضوؤولية دول الطرف الثالث فهم اأي�ضًا يقع عليهم واجب حتت 
القانون الدويل العريف بعدم االعرتاف اأو م�ضاعدة اأو تقدمي معونة يف حالة وجود خرق كبري للقوانني. اأما 
بالن�ضبة للموؤ�ض�ضات اخلا�ضة وغري التابعة للحكومة يف دول الطرف الثالث فيمكن اأن يقع عليها م�ضوؤوليات 
حتت اإطار القانون املحلي لهذه الدول. على �ضبيل املثال يتوجب على دول الطرف الثالث مكافحة اجلرائم 

املنظمة طبقًا للقوانني املحلية وال�ضيا�ضة العامة وم�ضوؤوليتهم جتاه القانون الدويل. 
مكافحة  اأجل  من  القانون  لتطبيق  فّعالة  اإجراءات  تتخذ  اأن  اال�ضرائيلية  احلكومة  التقرير  هذا  يدعو 
اخلطوات  يتخذوا  باأن  الفاعلة  الدولية  واجلهات  الثالث  الطرف  دول  ي  ويو�ضّ امل�ضتوطنني  اعتداءات 
التي  امل�ضتوطنني  جماعات  يدعمون  ال  الدولة  نطاق  حتت  واملجموعات  االأ�ضخا�ض  اأن  من  للتاأكد  الالزمة 
فعالية  على  للتاأكيد  وذلك  غريه  اأو  مادي  �ضواء  �ضكل  باأي  الفل�ضطينيني  على  باالعتداءات  وتقوم  حتر�ض 
�ضيادة القانون املحلي. كما ويدعو هذا التقرير دول الطرف الثالث وباالأخ�ض الدول االأوروبية اإىل اتخاذ 

اإجراءات متنع دخول امل�ضتوطنني امل�ضاركني يف اأعمال العنف واالعتداءات اإىل مناطقهم.   
   

2  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 

Responsibility(. 
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