بالشراكة مع  3مؤسسات قاعدية في المخيمات :مركز بديل ينتج سلسلة أفالم وثائقية قصيرة
الفيلم األول:
تقييد الحق في حرية الحركة والتنقل
والتنقل
بعنوان :قيود على حرية الحركة
ّ
أنتج بالشراكة مع مركز الجئ  -مخيم عايدة

الفيلم الثاني:
اعتداءات المستعمرين اليهود
بعنوان :أنا من هنا ،وهذه أرضي
أنتج بالشراكة مع مركز يافا الثقافي  -مخيم بالطة

الفيلم الثالث:
الحرمان من االنتفاع من األرض والمصادر الطبيعية
بعنوان :وجودنا مقاومة
أنتج بالشراكة مع مؤسسة شروق  -مخيم الدهيشة
لمشاهدة هذه األفالم ،الرجاء زيارة حسابنا علـى موقع فيميوhttp://vimeo.com/badilresourcecenter :

ّ
في الحاالت التي ُيدان فيها المستعمرون ،غالبًا ما يتلقون أحكامًا مخففة.
فقد أظهرت دراسة لمؤسسة بتسيلم اإلسرائيلية عام ّ ،1998
أن القضاء
اإلسرائيلي نظر في  87جريمة قتل اقترفها مستعمرون ،وأصدر أحكامًا
في  49قضية فقط ،بينما ّ
تمت تبرئة  38مستعمرًا .من بين  87جريمة
تم الحكم على مجرمين اثنين فقط بالسجن مدى الحياةّ ،
قتل ّ
وتم تخفيف
الحكم الصادر عليهم إلى  13و 15عاما .وفي  7جرائم قتل ُأخرىّ ،
تم
ُ
الحكم على المجرمين بالسجن لمدة  18شهر و 3شهور "خدمة مجتمع".
ّ
يتعلق باالعتداءات على األراضي واألشجارّ ،
فإن القضاء اإلسرائيلي
فيما
ّ
ينظر في أقل من  3%من القضايا التي يرفعها المتضررون الفلسطينيون،
حيث ّبينت دراسة أجرتها منظمة متطوعون من أجل حقوق اإلنسان (يش
ُ
دين) َّ
أن الشرطة اإلسرائيلية تغلق ما نسبته  97.4%من ملفات التحقيق
في االعتداءات.

عشرات المستعمرون يهاجمون قرية قصرة ،نابلس ،كانون األول ( 2012تصوير :أيمن نوباني)

مستعمرون يحرقون مسجد قرية المغير،
رام اهلل( 2014 ،تصوير)felesteen.ps :

مستعمرون يعتدون على حي الشيخ جراح،
القدس ،حزيران ( 2013تصوير :عفيف عميرة)

الحاخام «غليك» يقتحم األقصى ،تشرين
الثاني ( 2013تصوير)qudsradio.ps :

مطوية صادرة عن مركز بديل .كانون أول 2014
ّ
تلقي هذه المطوية الضوء على
ّ
االستعمار االستيطاني في الضفة
ّ
الغربية والقدس ،وتركز على
العنف واإلرهاب الذي يمارسه
المستعمرون اإلسرائيليون ضد
الفلسطينيين ،والذي ازداد ضراوة
ووحشية في السنوات األخيرة،
كالقتل واالختطاف والضرب
ّ
والترهيب والتدمير .يتركز عنف
المستعمرين بشكل ملحوظ في
ّ
ّ
المناطق المصنفة (ج) في الضفة
الغربية وفي القدس ،ويهدف الى
تهجير الفلسطينيين.

مستعمرون يقتحمون قرية ارطاس ،بيت
لحم ،نيسان ( 2013تصوير :أحمد مزهر)

مستعمرن يقطعون أشجار الزيتون،
قرية نحالين ( 2013تصوير :أحمد مزهر)

مستعمرون يعتدون على قرية بورين،
نابلس ،أيلول ( 2013تصوير)alray.ps :

عشرات المستعمرون يهاجمون قرية عصيرة القبلية ،نابلس ،أيار ( 2012تصوير :أيمن نوباني)

شعارات عنصرية على حافالت
الفلسطينيين ،أيلول ( 2013تصوير :أحمد مزهر)

القضاء اإلسرائيلي وعنف المستعمرين

االستعمار وعنف المستعمرين ضد الفلسطينيين

عدد المستعمرات والمستعمرين
يبلغ عدد المستعمرات اإلسرائيلية في
ّ
الضفة الغربية وشرقي القدس ما يزيد عن

تشجيع اسرائيل االستعمار في
ّ
الضفة الغربية والقدس

ّ
ُ
تشجع اسرائيل االستيطان في الضفة
ّ
الغربية والقدس من خالل توفير محفزات
اقتصادية مباشرة للمستعمرين ترفع من
مستوى حياتهم .خالفًا لسياسة التطوير
ّ
المقيدة في القرى
والتخطيط العمراني
ّ
والبلدات الفلسطينية ،فإن المستعمرات
اإلسرائيلية تحظى بتمثيل كامل في
ّ
إجراءات التخطيط ،وفي التخطيط
التفصيلي والربط بالبنى التحتية
والمرافق العامة ،ناهيك عن غض النظر
عن البناء غير القانوني.

ّ ّ
فإن الضفة الغربية
بحسب قواعد القانون الدولي،
ّ
ويتعين على دولة
أراض محتلة،
والقدس تعتبر
ٍ
ّ
االحتالل توفير الحماية للسكان الفلسطينيين
فيها.
“لألشخاص المحميين في جميع
األحوال حق االحترام ألشخاصهم
العائلية
وحقوقهم
وشرفهم
وعقائدهم الدينية وعاداتهم
وتقاليدهم .ويجب معاملتهم في
جميع األوقات معاملة إنسانية،
وحمايتهم بشكل خاص ضد جميع
أعمال العنف أو التهديد( ”.من المادة
 27من اتفاقية جنيف الرابعة)

اعتداءات المستعمرين في القانون اإلسرائيلي
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مستعمر يدهس أطفال فلسطينيين في القدس ،تشرين األول ( 2010المصدر :وكالة وفا)

المركز الفلسطيني

ّ
ال يخضع المستعمرون في الضفة الغربية والقدس
ّ
للقانون العسكري أو القانون المحلي المطبق على
ّ
الفلسطينيين في األرض المحتلة عام .1967
بحسب أنظمة الطوارئ “المواطنون اإلسرائيليون
ّ
الذين يرتكبون مخالفات في األراضي المحتلة يتم
مقاضاتهم في محاكم مدنية إسرائيلية” .تتم
أغلب االعتداءات التي ينفذها المستعمرون في
ّ
الضفة الغربية على مرأى جيش وشرطة االحتالل،
وفي معظم الحاالت ،يقوم الجيش باالعتداء على
الفلسطينيين ،وتقديم الحماية للمستعمرين.

لمصادر حقوق المواطنة والالجئين

مستعمرة مقامة على أراضي الضفة الغربية ،آذار ( 2014المصدر)bdsmovement.net :

هل تعلم:

أعلنت اسرائيل في أيلول من العام ،1967
ّ
ثالثة أشهر بعد احتالل الضفة الغربية ،عن
أراض
إقامة مستعمرة “كفار عتصيون” على
ٍ
فلسطينية ّ
خاصة تقع بين بيت لحم والخليل،
وكانت بذلك المستعمرة اإلسرائيلية األولى
ّ
ُ
التي تقام على أراضي الضفة الغربية
ّ
المحتلة .منذ ذلك الوقتّ ،
توسعت المساحة
التي تقع عليها المستوطنات ومناطق نفوذ
مجالسها اإلقليمية الى قرابة  63%من
ّ
ّ
المنطقة المصنفة “ج” في الضفة الغربية،
وهي منطقة تسيطر عليها اسرائيل بشكل
كامل ،وتمنع الفلسطينيين من البناء فيها
أو من تطويرها.

ّ
قتل منذ عام  1967ما يزيد عن  318فلسطيني في األراضي المحتلة باعتداءات مباشرة من قبل المستعمرين .وأنه يوجد في
www.badil.org
الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس ما يزيد عن  270مستعمرة يسكنها حوالي  650ألف مستعمر.

ّ
االستعمار في الضفة الغربية والقدس

 ،270فيما يبلغ عدد المستعمرين الذين
ّ
يسكنون في الضفة الغربية وشرقي
القدس ما يقارب  650,000مستعمر.

اعتداءات المستعمرين في القانون الدولي

تزداد اعتداءات المستعمرين
خالل موسم قطف الزيتون .يقوم
المستعمرون بحرق أشجار الزيتون
المثمرة ،وتقطيعها ،أو اقتالعها،
وفي حاالت كثيرة يقومون بسرقة
المحصول من المزارعين ،واالعتداء
عليهم بالضرب.

أبرز جرائم القتل التي ارتكبها
المستعمرون:
مجزرة الحرم اإلبراهيمي في الخليل
عام  ،1994التي راح ضحيتها 60
فلسطينيا ،وأصيب العشرات أثناء
تأديتهم للشعائر الدينية في
الحرم.
اختطاف الطفل محمد أبو خضير
من حي شعفاط في القدس بتاريخ
 2تموز  ،2014حيث قاموا بتعذيبه
وإحراقه وهو حي ،والقوا بجثته في
أحراش قرية دير ياسين.

مستعمرون يهاجمون قرية مادما ،نابلس 2013
(تصوير :أيمن نوباني)

ّ
ُيعتبر بناء المستوطنات في الضفة الغربية وشرقي القدس خرقًا للقانون الدولي اإلنساني ،الذي يمنع
دولة االحتالل من نقل مواطنيها الى المناطق التي قامت باحتاللها .ينتهك بناء المستعمرات عددًا
ّ ّ
من حقوق الشعب الفلسطيني ،من بينها ،حق تقرير المصير ،حق الملكية ،حق ّ
حرية التنقل ،والحق في
مستوى حياة الئق.
ّ
ّ
“ال يجوز لدولة االحتالل أن ترحل أو تنقل جزءًا من سكانها المدنيين إلى األراضي التي
تحتلها” (من المادة  49من اتفاقية جنيف الرابعة)

إيديولوجيا تنفي وجود الشعب الفلسطيني

ينطلق المستعمرون من إيديولوجيا عنصرية ترفض االعتراف ّ
بأن الشعب الفلسطيني هو الشعب األصلي
لفلسطين .يدأب المشروع الصهيوني على إقامة دولة يهودية في فلسطين خالية من الفلسطينيين.

اعتداءات المستعمرين في البلدة
القديمة في مدينة الخليل:
ّ
تتعرض منازل الفلسطينيين
لاّ
ومح تهم التجارية الى عمليات
استيالء وتخريب من قبل
المستعمرين بهدف ترحيل
األهالي .كما ويقوم المستعمرون
بإلقاء النفايات والمياه العادمة على
الفلسطينيين ،واالعتداء عليهم
بالضرب والشتم ،بحراسة الجيش
اإلسرائيلي ،ويمنعونهم من المرور
في عدد من شوارعها ،مثل شارع
الشهداء ،وحي تل الرميدة.

االستعمار وعنف المستعمرين ضد الفلسطينيين

الشهيد محمد أبو خضير (المصدر :عائلة الشهيد)

اعتداءات المستعمرين خالل
موسم قطف الزيتون:

مستعمرون يجوبون شوارع الخليل بحماية الجيش،
( 2012المصدر)worldpress.com :

االستعمار في القانون الدولي اإلنساني

ّ
المنظمات االستعمارية الناشطة في
ّ
الضفة الغربية والقدس

ّ
ّ
تنشط في الضفة الغربية والقدس المحتلة عدد
ّ
ّ
من المنظمات اليهودية االستعمارية ،تتلقى
دعمها من الحكومة واألحزاب االسرائيلية مثل
الليكود ،والبيت اليهودي ،واسرائيل بيتنا.
ينشط في هذه األحزاب مستعمرون يطالبون
بتهجير الفلسطينيين من أرضهم مثل موشيه
فيجلن (الليكود) وأفيجدور ليبرمان (إسرائيل
بيتنا) وأوريت ستروك (البيت اليهودي).

ّ
من هذه المنظمات االستعمارية؟
منظمة جباية الثمن ،منظمة فتية التالل ،منظمة
أمناء جبل الهيكل ،منظمة إلعاد االستعمارية ،منظمة
عطيرت كوهانيم ،مجموعة توراة كوهانيم ،حركة
إسرائيل الشابة ،جمعية إحياء االستعمارفي كل شرقي
القدس  ،حركة الحشمونائيم المنبثقة عن منظمة
كاخ ،منظمة عتاراه ليوشنا ،حركة حاي فكيام ،جمعية
صندوق الهيكل ،منظمة نساء-ذوات القبعات الخضراء
ّ
التي تنشط في جبال الضفة الغربية وتحديدًا الريفين
الغربي والجنوبي لبيت لحم.

أهالي بيت صفاف يحتجون على شق شارع رقم 4
االستعماري ،القدس ،شباط ( 2013تصوير :عفيف عميرة)

أشكال العنف الذي يمارسه المستعمرون ضد الفلسطينيين

عنف وإرهاب المستعمرين

القتل العمد من خالل إطالق النار و/أو عمليات الدهس ،االختطاف
ّ
الجسدية بالضرب والحرق ،االعتداء على األراضي الزراعية
واالعتداءات
ّ
ومصادرتها باستخدام المبررات الدينية ،تجريف األراضي وخلع
األشجار المثمرة وتقطيعها ،إتالف المحاصيل الزراعية وحرقها ،منع
المزارعين من الوصول إلى أراضيهم ،تسميم المواشي وقتلها أو
سرقتها ،ردم وتخريب آبار المياه ،االستحمام في عيون الماء ومنع
الفلسطينيين من استخدامها ،تخويف المزارعين بواسطة الكالب،
إطالق الحيوانات المفترسة في الحقول والمزارع ،فتح مياه الصرف
ّ
الصحي على المزروعات ،إضافة إلى أعمال العربدة على الطرقات
واستهداف المركبات المدنية ورشقها بالحجارة ،واالعتداءات على
األماكن الدينية ودور العبادة من خالل حرقها أو خط شعارات عنصرية
على جدرانها ،اقتحام القرى الفلسطينية المجاورة للمستعمرات،
واالستيالء على األبنية السكنية.

تفيد التقارير التي تنشرها مؤسسات
ّ
حقوق اإلنسان العاملة في األرض المحتلة
عام  ،1967أن هجمات المستعمرين
واعتداءاتهم على الفلسطينيين ازدادت
في السنوات األخيرة بصورة كبيرة .بحسب
مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون
ّ
اإلنسانية ،وصل عدد الهجمات التي نفذها
المستعمرون عام  2009الى  ،168فيما وصل
عدد هذه االعتداءات في النصف األول من
العام  2014إلى .409

عصابات «تدفيع الثمن» يعتدون على قرية
بورين ،نابلس( 2012 ،المصدر)worldpress.com :

اعتداءات عصابات المستعمرين خالل خمس سنوات

