
 
 
 

 

 رذ  مناحملتلة وحي الضفة يفستوطنون م لسلة االعتداءات التي اقرتفهايدين س "محاية"
حكومة االحتاللاعتداءات املستوطنني يف ظل صمت وترية  ا تفاع  

 

سلسلة االعتداءات التي اقترفها مستوطنون في األراضي بأشد العبارات  مركز حماية حقوق اإلنسانيدين 
ي لدى صمت المستوى الرسمارتقاع وتيرة االعتداءات في ظل  وبدوره يحذر من الفلسطينية المحتلة،

 الضفة المحتلة. االحتالل على جرائم مستوطنيه بحق المواطنين الفلسطينيين في

للعرب   ، على إعطاب مركبات وكتابة شعارات معاديةاليوم الثالثاءفجر  أقدم مستوطنون  حيث
اقتحم ، وفي ذات السياق في بلدة ياسوف شمال مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة والفلسطينيين

، منطقة دير مار سابا قرب بلدة العبيدية شرق مدينة بيت لحم جنوب الماضية مئات المستوطنين الليلة
، جراء أمسأصيب شاب، مساء  وبحسب متابعة حماية، ية المحتلة، وأدوا طقوسا تلموديةالضفة الغرب

أقدم مستوطنون وعلى صعيد أخر ، الضفة الغربية المحتلةلحم جنوب  دهسه من قبل مستوطن شرق بيت
لناصرة على كتابة عبارات عنصرية معادية ومسيئة للعرب في منطقة ا"تدفيع الثمن"  يتعبون لجماعات
في إطار سلسلة من االعتداءات التي يقترفها المستوطنون ضد  الجرائموتأتي هذه  ،يبالداخل الفلسطين

 ، في ظل صمت حكومة االحتالل.في الضفة المحتلة المدنيين الفلسطينيين

تستر  أن فإنه يرى إذ ينظر بخطورة بالغة لهذه االعتداءات المنظمة،  مركز حماية لحقوق اإلنسان
سلطات االحتالل على هذه الجرائم، ومساندة مستوطنيه وتوفير الحماية الدائمة لهم، مجموعة  وصمت

كما ويرى  عوامل تشجعهم على مواصلة اقتراف جرائمهم المنظمة ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم،
المتعاقبة ضد  أن تلك الجرائم تأتي في سياق التحريض المستمر من قبل حكومات االحتالل حماية

   الشعب الفلسطيني، األمر الذي يشكل دافعًا للمستوطنين الرتكاب المزيد من الجرائم ضد الفلسطينيين.

 

 



 
 
 

 

االجرامية، فإنه يحذرمن تصاعد اعتداءات  اإلعتداءات، إذ يجدد إدانته لهذه مركز حماية لحقوق اإلنسان
 ه:وبدور  في ظل صمت رسمي، المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهمالمستوطنين ضد 

على جرائمهم ضد  والتستريطالب سلطات االحتالل بالكف عن توفير الحماية الدائمة للمستوطنين،   .1
، حكومة االحتالل بمالحقة الجناة من المستوطنين كما ويطالبالمدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، 

 وتقديمهم للمحاكمة.

ممارسات المستوطنين بحق يطالب السلطة الوطنية الفلسطينية بضرورة اتخاذ موقف رسمي إزاء  .2
 االستيطان للمحكمة الجنائية الدولية. ملفحالة إوذلك بالفلسطينيين المدنيين 

يدعو جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي بالتحرك الفوري والعمل على وقف هذه  .3
االحتالل على منع مثل هذه  سلطاتاالعتداءات المتكررة، واستخدام نفوذها وعالقاتها الدولية إلجبار 

واحكام القانون الدولي، المتعلقة باالستيطان في األراضي  األمميةاالعتداءات وااللتزام بالقرارات 
 المحتلة.

يذكر المجتمَع الدولي بأن االستيطان بحد ذاته يعتبر جريمة حرب وفق قواعد القانون الدولي، وعليه  .4
يتوجب على األطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، تحمل مسئولياتها القانونية 

لوفاء بالتزاماتها، والعمل على ضمان احترام دولة االحتالل لالتفاقية وتطبيقها في واألخالقية وا
 األراضي الفلسطينية المحتلة.
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