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 بإنزال األوىل على مشروع قانون يقضي بالقراءة الكنيست اإلسرائيلي يصادق

3TP0Fاحلجارة الفلسطينيين بحقّ راشقي شديدة عقوبات

∗
 

 .٢٠١٤/  ١١/  ١٨القدس احملتلة، 

 

 قانون اقتراح على األوىل بالقراءة )االثنين( األمس يوم للكنيست العامة الهيئة صادقت

 .٢٠١٤ ،)اآلخر الغرض أو احلجر إلقاء أو رشق(، )١٢٠رقم  تعديل( العقوبات

 استثنائية ظروف يف للشرطي املنتظم العمل إعاقة مِن خمالفة، حتديد االقتراح يتضمن

 سلّم حتديد يشمل كما. السجن من سنين خمس عقوبتها األغراض، احلجارة أو إلقاء بواسطة

 .تتحرك مركبات باجتاه األغراض أو رشق احلجارة خمالفات حسب مصنف عقوبات

 رشق أحداث نشهد األخيرة السنوات يف: جاء القانون القتراح التفصيلي الشرح يف

 من كبير جزء. واحد يوم يف احلاالت عشرات إىل عددها يصل قد أساس يومي، على احلجارة

 طريق القدس، أورشليم يف: داخلها يف وإنما األخضر حدود اخلط وراء بالضرورة تقع ال األحداث

 ويقوم. البالد شمال ويف )بالغة بجروح بيتون الطفلة أديل فيه أصيبت والذي( ٥ طريق موديعين،

 .املركبات ركاب بحياة إلحلاق الضرر استهدافاً إصرار سابق عن احلجارة برشق اإلرهابيون

 عدد فنجاة. الكلمة معنى بكل تخريبية إرهابية عملية أنه على احلجارة رشق اعتبار يجب

 لهي باجتاههم امللقاة احلجارة من لوابل يومياً  يتعرضون الذين املواطنين اإلسرائيليين من

 ممّا يقودها، التي املركبة على السيطرة يفقد السائق جعل هو راشقي احلجارة هدف. كبيرة معجزة

 .يقودها التي املركبة ركاب وبحياة بحياته الضرر وبالتايل إحلاق الطريق، عن انحرافه إىل يؤدي

 وماذا تخريبية، إرهابية حماولة هي ملاذا وحمدد واضح بتعريف هذا القانون اقتراح يأتي

 للهوس حداً ويضع الردع، قدرة من يعزز أن شأنه ومن إسرائيل، يف دولة اإلنسان حياة قيمة هي

 العمليات عدد من وسيقلل بالدهم، يف اإلسرائيليين سبيل املواطنين تعترض التي وا�اطر

 خارج املوضوع يضع كما الفلسطينيين، من قبل وعزم صمت يف تنفيذها يتم التي" الباردة"

 .الدستوري اإلبهام
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 :الرابط التايل يف اإلسرائيلي، للكنيست اإللكتروين املوقع: املصدر 

http://www.knesset.gov.il/spokesman/arb/doc/PR181114.pdf 
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 .١١ عارضه فيما القانون، جانب إىل الكنيست نواب من نائباً ٥٧ صوّت


