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يستمر المشروع االستيطاني اإلسرائيلي غير القانوني بشق الطرق االلتفافية المخصصة

للمستوطنين وإقامة نقاط تفتيش عسكرية باإلضافة إلى جدار الفصل العنصري الذي يهدف

لسرقة المزيد من األراضي والموارد الطبيعية الفلسطينية.

 

بلغ عدد المستوطنات والبؤر االستيطانية اإلسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية بما فيه

القدس الشرقية حوالي 300، يسكنها ما يقارب 700 ألف مستوطن إسرائيلي. 

 

يعد المستوطنون المصدر الرئيسي والمباشر للخطر على حياة الفلسطينيين وممتلكاتهم بشكل

يومي بأشكال مختلفة، منها إطالق النار المباشر، والمداهمات الليلية، وحرق األراضي الزراعية،

وقطع األشجار، وإتالف الممتلكات. إرهاب المستوطنين مدعوم بشكل مباشر من دولة االحتالل،

فأغلب االعتداءات تتم في حضور قوات االحتالل اإلسرائيلي.

 

 

جمعت المبادرة الفلسطينية لتعزيز الحوار العالمي والديمقراطية (مفتاح) ومركز المرأة لإلرشاد

القانوني واالجتماعي (WCLAC) شهادات من النساء اللواتي تعرضن العتداءات المستوطنين، مع

التركيز عى النساء واألطفال بشكل خاص في المناطق والمجتمعات الزراعية والبدوية المعزولة.

 

 

يمكنكم االطالع على التقرير الكامل من خالل الرابط.

الخلفیۀ 

http://www.miftah.org/Publications/Books/Settler_violence_against_Palestinian_Women_032022_Ar.pdf


النتائج:

وثقت "مفتاح" 524 اعتداء إرهابي قام به المستوطنون اإلسرائيليون ضد الفلسطينيين في

محافظات شمال الضفة الغربية "طوباس وجنين وطولكرم وقلقيلية" باإلضافة إلى أريحا في خالل

فترة ستة أشهر 1 كانون الثاني - وحتى 30 حزيران 2021.
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وأظهرت النتائج أن النساء واألطفال هم أكثر الفئات تضررا من هجمات المستوطنين.
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البعد القانونی:

ً يعد المشروع االستيطاني اإلسرائيلي وما يرتبط به من إرهاب المستوطنين الدائم انتهاكا

ً لعدد كبير من القوانين الدولية؛ أوالً جميع المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة صراخا

الغربية بما فيها القدس الشرقية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل جرائم

حرب بموجب نظام روما األساسي. 

 

تحظر المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة على القوة المحتلة نقل وترحيل السكان

المدنيين إلى األرض الفلسطينية المحتلة.

 

عملية تسهيل إرهاب المستوطنين والفشل في حماية الفلسطينيين الواقعين تحت

االحتالل، تظهر عدم وفاء إسرائيل بالتزاماتها بموجب القانون اإلنساني الدولي وقانون

ً ألنظمة الهاي لعام 1907، والعهد الدولي حقوق اإلنسان. فهذه األعمال تعد انتهاكا

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية

واالجتماعية والثقافية (1976)، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

(1979) ، واتفاقية حقوق الطفل (1989) وقرارات مجلس األمن 1325، 2334، 1612،

.1674

 



الخاتمۀ والتوصیات

يستمر إرهاب المستوطنين اإلسرائيلي المدعوم من الدولة في جميع أنحاء فلسطين المحتلة، بشكل

ممنهج يؤثر على جميع جوانب الحياة الفلسطينية، مع وقوع تأثير خاص على النساء واألطفال. 

إن فشل المجتمع الدولي في التدخل ووضع حد للجرائم اإلسرائيلية وانتهاكات حقوق اإلنسان يغذي

ثقافة اإلفالت من العقاب.

 
للمساعدة في حماية الفلسطينيين، تحث "مفتاح" المجتمع الدولي على:

 

- تحميل إسرائيل المسؤولية عن جرائم الحرب المستمرة وانتهاكات حقوق اإلنسان من خالل

 إجراءات فعالة وملموسة.

 

- وقف جميع العالقات والتجارة مع المستوطنات اإلسرائيلية غير الشرعية بما في ذلك الشركات

العالمية التي تستفيد منها.

 

- دعم تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في فلسطين المحتلة

 

- تنفيذ قرار مجلس األمن الدولي رقم 1325 "المرأة، السالم واألمن" والذي يدعو إلى إنهاء العنف

ضد المرأة بكافة أشكاله.

 

- تجريم مجموعات المستوطنين اإلسرائيليين التي تشارك في أنشطة إرهابية وإدراجها في القائمة

السوداء ومحاسبة حاملي الجنسية المزدوجة في دولهم.

 


