
اإلعدام الخارج عن القانون في القدس الشرقية

خــال شــهر أيلــول مــن العــام 2015، قامــت حكومــة االحتــال اإلســرائيلي بتعديــل مــا يســمى بقواعــد االشــتباك، هــذه    .1
التعديــات دفعــت باتجــاه زيــادة اســتعمال القــوة غيــر المبــررة مــن قبــل جنــود وشــرطة االحتــال. "اطــاق النــار بهــدف 
القتــل" انتشــر بشــكل واســع كظاهــرة تســتخدم ضــد الشــباب الفلســطيني، بالتحديــد فــي القــدس الشــرقية، إضافــة إلــى 

مناطــق أخــرى فــي الضفــة الغربيــة1. 

منــذ تشــرين األول 2015، قامــت قــوات االحتــال اإلســرائيلي بإطــاق النــار علــى أكثــر مــن 150 طفــل وبالــغ فــي الضفــة    .2
الغربيــة بمــا فيهــا القــدس، معظــم مــن تــم إطــاق النــار عليهــم كانــوا "مشــتبهين" بمحاولــة طعــن، هــرب، أو إطــاق النــار 

علــى إســرائيليين2.

هنالــك العديــد مــن القيــود علــى االســتخدام المتعمــد لألســلحة الناريــة الفتاكــة، أو " إطــاق النــار بهــدف القتــل"، وفقــا    .3
للقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان فــي اســتخدام األســلحة الفتاكــة يقتصــر علــى الحــاالت التــي تتوجــب اســتخدام مثــل هــذه 
القــوة لحمايــة األرواح، والتــي ال يكــون فيهــا إمكانيــة اســتخدام اي وســيلة اخــرى اقــل تطرفــا. قواعــد االشــتباك لــدى قــوات 

االحتــال اإلســرائيلي ال تتضمــن هــذه المحــددات والقيــود.

معظــم القــادة السياســيين والدينييــن اإلســرائيليين شــجعوا علــى انتهــاك القواعــد الدولّيــة لاشــتباك، بــل تخطــوا ذلــك إلــى    .4
انتهــاك ومخالفــة قواعــد االشــتباك االســرائيلية. بــل إّن هنالــك بعــض الحــاالت التــي كان فيهــا المســؤولون اإلســرائيليون 

مســؤولين وبشــكل مباشــر عــن هــذه االنتهــاكات.

تبّيــن اإلحصائيــات أّن قــوات االحتــال اإلســرائيلي قامــت بقتــل أكثــر مــن 270 فلســطينّي مــا بيــن عامــي 2015 و2017،    .5
ــد قــوات االحتــال اإلســرائيلي المختلفــة. ــون علــى ي ــم إعدامهــم بشــكل خــارج عــن القان ــا ت معظــم هــؤالء الضحاي

تعتبــر الحصانــة، وانعــدام المحاســبة العنوانــان األكثــر تــداواًل فــي قضايــا اإلعــدام الخــارج عــن القانــون فــي األراضــي    .6
ــاح  ــد الفت ــل عب ــا قات ــور عزاري ــى الي ــا عل ــم فيه ــم الحك ــث ت ــة، حي ــى إدان ــدة فقــط أدت إل ــة واح ــة، قضّي الفلســطينية المحتل
الشــريف بالســجن، ولكــن الحكــم كان وفقــا لفتــرة الســجن بالحــد األدنــى المتمّثــل بـــ 18 شــهرًا رغــم وضــوح األدلــة بشــكل 

ــا.3 ــوع الجريمــة بكامــل أركانه ــى وق ــر عل كبي

اإلعــدام الخــارج عــن القانــون أصبــح أحــد مكونــات البيئــة القهريــة فــي القــدس الشــرقية، هــذه االنتهــاكات خلقــت بيئــة مــن    .7
الخــوف، البيئــة التــي تدفــع اآلبــاء واألمهــات إلــى منــع أفــراد عائاتهــم مــن التواجــد فــي شــوارع القــدس إاَل ألســباب 

ــة. ــة للغاي ضروري

 موشي ادري، قائد شرطة االحتالل في القدس: "أي شخص يقوم بطعن أو إيذاء يهود أو أشخاص أبرياء يجب أن يقتل"
فــي دعــوة مفتوحــة لقتــل أي مشــتبه بــه، حتــى وان لــم يمثــل تهديــدا، قــال يســرائيل كاتــز، وزيــر المواصــالت، وعضــو 
 المجلس الوزاري المصغر: "القيود والقواعد واضحة، لكننا ال نستطيع أن نترك المعتدين أحياء، وأن نخاطر بحياة اليهود"

افيغدور ليبرمان، وزير الدفاع: "ال يوجد معتدي، ذكر أو أنثى يجب أن يبقى حيا بعد تنفيذ االعتداء"4

1 Extra-judicial executions of Palestinians by Israeli police and security forces September 2016, See: https://www.adalah.org/uploads/uploads/
EJEs_Advocacy_Paper_2_Brussels_2(_26.9.2016(.pdf

2 Israel/Palestine:Some Officials Backing “Shoot-to-Kill”, See:
https://www.hrw.org/news/02/01/2017/israel/palestine-some-officials-backing-shoot-kill

3 Israeli soldier’s minimal sentence for manslaughter emblematic of impunity enjoyed by Israeli security forces, See: https://www.adalah.org/en/
content/view/9045

4 https://www.hrw.org/news/02/01/2017/israel/palestine-some-officials-backing-shoot-kill

تم إصدار هذه النشرة بدعم من االتحاد األوروبي. إن محتويات هذه النشرة هي من مسؤولية المؤلف وال تعكس بأي شكل من األشكال وجهة نظر االتحاد األوروبي.


