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ييش دين  منظـمــة متطــوعـين لحقـــوق اإلنســان

ورقة معطيات، تشرين الثاني 2016

إلحاق أضرار بالمزارعين الفلسطنيين 
خالل موسم القطيف

مقّدمة
تستعرض ورقة المعطيات التي بين أيديكم مجموعة من المخالفات المتكّررة التي يرتكبها مدنّيون إسرائيليون – مستوطنون وغيرهم – ضد فلسطينيين 
أو ممتلكاتهم في الضفة الغربية، خالل موسم قطف الزيتون وبحلوله بين األعوام 2013-2015. أكثر المخالفات شيوًعا هي سرقة المحاصيل وإتالف أشجار 
ا لتعامل قوات الجيش والشرطة 

ً
الزيتون هذا باإلضافة للتهديدات واالعتداءات على المزارعين الفلسطينيين خالل موسم القطيف. تتطّرق هذه الوثيقة أيض

تسيطر  طالما  اعتداء،  أي  من  وممتلكاتهم  الفلسطينيين  الغربية  الضفة  بحماية سكان  المخّولة  الجهات  كونها  المخالفات،  معالجة هذه  في  اإلسرائيلية 
قت ييش دين 53 مخالفة مرتبطة بأعمال قطف الزيتون، منها عشر مخالفات 

ّ
إسرائيل على هذه المناطق. خالل مواسم الزيتون بين األعوام 2013-2015 وث

سرقة محاصيل، 25 مخالفة إتالف أشجار و18 مخالفة إزعاج أعمال القطيف.

تكشف الظواهر الواردة في هذه الورقة كيف يؤّدي الدمج بين القيود التي تفرضها سلطات الجيش على وصول المزارعين الفلسطينيين ألراضيهم، وبين 
اإلجرام األيديولوجي المنهجي الذي يمارسه مدنّيون إسرائيليون وانعدام التطبيق الفّعال للقانون ضد هذا اإلجرام، إلى الحّد بشكل سافر من قدرة المزارعين 
فرغ هذه الظروف تصريحات جهات عسكرية حول التزامها بتمكين 

ُ
ا ت ا الوصول إليها. عملّيً الفلسطينيين على استغالل أراضيهم حتى عندما ُيتاح لهم جزئّيً

المزارعين من قطف زيتونهم حتى "آخر حّبة زيتون"،1من أي مضمون.

ا في الزراعة الفلسطينية، كما أن له أهمية تاريخية وثقافية في المنطقة: فحوالي نصف  ا هاّمً يستمّد موسم قطف الزيتون أهميته من اعتباره فرًعا اقتصادّيً
األراضي الزراعية الفلسطينية هي عبارة عن كروم زيتون، وتقع تحديًدا في شمال الضفة الغربية. كماتعتمد 80-100 ألف عائلة فلسطينية في معيشتها على 

زراعة الزيتون وعلى زيت الزيتون كمصدر دخل أساسي أو ثانوي.2

من الواضح أن إلسرائيل تأثير حاسم على قدرة المزارعين الفلسطينيين على فالحة أراضيهم واالستفادة من ثمارها، علًما أن حوالي كل األراضي المالئمة 
المنطقة C هي جزء  بأن حوالي %63 من  الكاملة.3فحتى عام 2013، تحّدد  للسيطرة اإلسرائيلية  الخاضعة   C المنطقة الغربية تقع في  للزراعة في الضفة 
من مناطق نفوذ المجالس اإلقليمية والمحلية التابعة للمستوطنات.4وتعتبرالمناطق الخاضعة لنفوذ المجالس المحلية واإلقليمية االستيطانية مغلقة أمام 
نشئت 

ُ
ضيفت إلى هذه المناطق األراضي التي أ

ُ
الفلسطينيين بفعل األمر العسكري "منطقة عسكرية مغلقة"، والذي يحظر دخولهم إليها دون تصريح.5 كما أ

عليها البؤر االستيطانية غير الشرعية،6 علًما أن العديد منها غير مشمولة في مناطق نفوذ المجالس اإلقليمية وأراضيها الزراعية. عالوة على ذلك هناك العديد 
غلقت أمام دخول الفلسطينيين بفعل أوامر "إغالق منطقة عسكرية" خاصة.

ُ
من أراضي البؤر االستيطانية غير الشرعية التي أ

االنتهاك  في  ا  رئيسّيً دوًرا  إسرائيليون  مدنّيون  يرتكبه  الذي  األيديولوجي  لإلجرام  فإن  الغربية،  الضفة  في  اإلسرائيلية  السلطات  ممارسات  إلى  باإلضافة 
ك، وخاصة المزارعين منهم. ويعود منشئ ظاهرة أعمال العنف ضد الفلسطينيين والتعّدي على ممتلكاتهم من ِقَبل 

ّ
المنهجي لحقوق الفلسطينيين بالتمل

ى هذه الظاهرة باألساس في المناطق التي تشهد صراًعا على األراضي. لذا، 
ّ
مدنّيين إسرائيليين في الضفة الغربية، إلى يوم نشوء المشروع االستيطاني، وتتجل

 الرعب في صفوف المزارعين الفلسطينيين 
ّ

وبالرغم من أن من يرتكب هذه األعمال هم أفراد من المدنيين، إال أن ما يحدث في الواقع هو عنف منهجي هدفه بث
لردعهم عن فالحة أرضهم، وبالتالي تمهيد الطريق لسلبها منهم. وتظهر هذه االستراتيجية بقوة أكبر في موسم قطف الزيتون.

كما جاء على لسان نائب قائد شعبة يهودا والسامرة، آفي دهان، في لقاء جمع مندوبين عن منظمات حقوق اإلنسان اإلسرائيلية المنضوية في ائتالف قطف الزيتون، والمستشار القضائي لمنطقة الضفة الغربية   1
http://www.cogat.idf.il/1043-7654-he/Cogat. ،2010 في 7 أيلول 2016. لالطالع على المزيد من التصريحات، راجعوا اإلعالن المنشور على موقع االنترنت التابع للمتحدث بلسان الجيش اإلسرائيلي في
 ynet ،)ا يوآف زيتون، قادة لواء جفعاتي حول إطالق النار في الخليل: "ال نرّبى الجنود على هذا النحو" )عبرية

ً
aspx وكذلك تصريحات نائب اللواء ليرون بطيطو في نيسان 2016 لموقع ynet )عبرية(. راجعوا أيض

  .2.4.2016
.PALTRADE, The State of Palestine National Export Strategy: Olive Oil, Sector Export Strategy 2014-2018, p. 5–7،راجعوا تقرير غرفة التجارة الفلسطينية  2

.World Bank, Area C and the Future of the Palestinian Economy )2014(, p. 19  3
.http://www.btselem.org/hebrew/area_c/what_is_area_c موقع االنترنت التابع لبتسيلم  4

األمر بشأن التعليمات األمنية )يهودا والسامرة( )رقم 378(، 1970- اإلعالن بشأن إغالق منطقة )المستوطنات اإلسرائيلية(، 2002.  5
ص" – وهو التعبير الذي استخدمته ساسون في 

ّ
صة وحّددت بأن التعبير "غير مرخ

ّ
صة، عّرفت ساسون ماهية البؤرة غير المرخ

ّ
في التقرير الذي أعّدته المحامية طاليا ساسون بشأن البؤر االستيطانية غير المرخ  6

صة )القدس، شباط 2005( ص 21-20.
ّ
تقريرها – يعني "غير قانوني". راجعوا: المحامية طالياساسون، تقرير حول البؤر االستيطانية غير المرخ

http://www.cogat.idf.il/1043-7654-he/Cogat.aspx
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4784660,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4784660,00.html
http://www.cogat.idf.il/1043-7654-he/Cogat.aspx
http://www.btselem.org/hebrew/area_c/what_is_area_c
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ز معظم الحوادث الواردة في ورقة المعطيات هذه في بضعة مناطق: 15 من الملفات التي فتحتها ييش دين بشأن مخالفات تتعلق بقطيف الزيتون بين 
ّ
يرك

ق مخالفات وقعت في 
ّ
ق مخالفات وقعت في أراض مجاورة لمستوطنة "يتساهر" والبؤر االستيطانية المحيطة بها؛ سبعة ملفات توث

ّ
األعوام 2013-2015، توث

منطقة "عيمق شيلو"؛ ستة ملفات توثق مخالفات وقعت في أراض تابعة لملكية مواطني قرية ياسوف وتقع ضمن منطقة مستوطنة "تبواح"، جنوبي حوارة 
ق مخالفات وقعت في منطقة مستوطنة "كدوميم" والبؤرة االستيطانية "حفات جلعاد".

ّ
و"يتسهار" وشمالي "عيمق شيلو"؛ سبعة ملفات أخرى توث

مة تحقيقات لواء شاي )يهودا والسامرة( في شرطة 
ّ
قت ييش دين الحوادث الواردة في هذه الورقة، ضمن مشروع متعّدد السنوات تتابع من خالله المنظ

ّ
وث

إسرائيل، بشأن مخالفات جنائية ارتكبها مدنّيون إسرائيليون – مستوطنون وغيرهم – بحق فلسطينيين في مناطق الضفة الغربية. متابعة إجراءات التحقيق 
ونتائجه هي لّب المشروع الذي يهدف إلى فحص مدى التزام إسرائيل بواجبها حماية سكان المناطق المحتلة وممتلكاتهم، وتحديد مواطن الفشل في أداء 
مة بتوثيق حوادث اعتداء مدنيين إسرائيليين على فلسطينيين من مواطني الضفة 

ّ
هذا الواجب والسعي إلصالحها. لهذا الغرض، يقوم العاملون في المنظ

الغربية، ويساعدون ضحايا المخالفات في تقديم شكوى لشرطة إسرائيل في حال رغبوا في ذلك. 

المخالفات المذكورة هنا ليست المخالفات الوحيدة التي وقعت في مواسم قطف الزيتون بين األعوام 2013-2015. هناك حوادث أخرى تتابعها وتعالجها 
مات اإلسرائيلية الناشطة في هذا المجال، 

ّ
مات أخرى لحقوق اإلنسان تنشط من أجل الدفاع عن حقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية. وقد التأمت المنظ

ّ
منظ

ومن بينها ييش دين، ضمن ائتالف قطف الزيتون.7

قواعد تجهيز الجيش لموسم قطف الزيتون في الضفة الغربية
الطرق  الخاضعة لسيطرته، وإحدى  المنطقة  المتواجدين في  اإلسرائيليين  الدولة  بأن من واجبه حماية مواطني  الغربية  الضفة  الجيش في  تحّدد سياسة 
لتحقيق هذا الهدف هي من خالل خلق "مناطق عازلة" حول المستوطنات والبؤر االستيطانية لحظر دخول الفلسطينيين إليها. وكانت نتيجة هذه السياسة 
الجدار  غربي  الواقعة  الغربية  الضفة  مناطق  )وهي  التماس"  "حّيز منطقة  ما يسمى  االستيطانية ضمن  والبؤر  بالمستوطنات  واسعة محيطة  مناطق  إغالق 
المزيد من  بإغالق  أوامر عسكرية  إصدار  إلى  الزيتون  اإلسرائيلي خالل موسم قطف  الجيش  ويعمد  إليها.  الفلسطينيين  المزارعين  الفاصل(، وحظر دخول 

األراضي المجاورة للمستوطنات.

مة "شومري مشباط–حاخامون من أجل حقوق اإلنسان" )فيما 
ّ
وقد أقّرت محكمة العدل العليا في قرارها بشأن االلتماس الذي قّدمته جمعية حقوق المواطن ومنظ

يلي "قضية قطف الزيتون"(، شرعية استعمال أوامر اإلغالق العسكرية لألراضي، بما فيها أوامر اإلغالق الخاصة الصادرة خالل موسم قطف الزيتون، طالما أن 
الهدف من األوامر هو حماية المدنيين اإلسرائيليين. مع هذا، فقد انتقدت المحكمة بشدة استعمال أوامر إغالق أراضيالفلسطينيين لحمايتهم من اعتداءات 

مدنيين إسرائيليين، وحّددت ضرورة اللجوء ألدوات أخرى لضمان سالمة المزارعين. 

مالئمة ضد  وسيلة  استعمال  الحرّي  فمن  الموّجهة ضدهم،  العنف  أعمال  من  الفلسطينيين  المزارعين  أمن  حماية  الهدف  يكون  عندما 
المزارعين  أراد حماية  أنه عندما  الفلسطينيين. المشكلة  المزارعين  أولئك الذين يعتدون على  ل مصدر تهديد، أي ضد 

ّ
الجهة التي تشك

الفلسطينيين، اختار القائد العسكري مرة أخرى العمل ضّدهم، حتى عندما كانوا هم الضحية لالعتداءات.8

ا لموسم قطف الزيتون، وحسب موقع النيابة العامة العسكرية"تتّم التجهيزات الشاملة على ضوء المبادئ التي حّددتها  تتجّهز قوات الجيش والشرطة سنوّيً
المحكمة العليا في ملف محكمة العدل العليا: رئيس مجلس قرية يانون ضد قائد قوات جيش الدفاع اإلسرائيلي في يهودا والسامرة، )قضية قطف الزيتون(".9 
أوامر إغالق تسري على  للمستوطنات،  المجاورة  المناطق  الفلسطينيين في  أوامر إغالق عسكرية تسري على  التجهيزات، إصدار  ومن جملة ما تشمله هذه 
ل خطًرا على المزارعين الفلسطينيين،10وكذلك انتشار قوات دورها حماية المزارعين أثناء 

ّ
إسرائيليين في المناطق التي تعتبر حسب الجيش مناطق قد تشك

قطفهم الزيتون في األيام التي جرى التنسيق بشأنها في المناطق المشار إليها كمناطق اشتباك محتملة.

من المفترض أن توفر "ورقة المعلومات لقائد الجيش – حق الوصول لألراضي في منطقة يهودا والسامرة" التي نشرها المستشار القضائي للضفة الغربية 
في عام 2009، تعليمات عملية للقادة والجنود في المنطقة، تعتمد على روح المبادئ التي وضعتها المحكمة العليا في "قضية قطف الزيتون". يتطّرق البند 
رقم 14 من ورقة المعلومات إلى واجب الجنود ضمان تطبيق القانون على المدنيين اإلسرائيليين الذين يرتكبون مخالفات بحق فلسطينيين، وعدم الوقوف 
خاذ الخطوات الضرورية تجاه الجاني،مثل توقيفه وتحويله لشرطة إسرائيل.11 

ّ
على الحياد إذا كانوا شهودا على وقوع مخالفة، والتدخل لمنع وقوع مخالفة وات

مات التالية: شومري مشباط- حاخامون من أجل حقوق اإلنسان؛ حقل )هسديه( – ائتالف لحماية حقوق اإلنسان؛ جمعية حقوق المواطن؛ محسوم ووتش؛ ييش دين؛ 
ّ
تشارك في عضوية االئتالف اليوم المنظ  7

ونشطاء آخرون.
د قرارات المحكمة العليا 61)1(، الفقرة 25، راجعوا أيضا الفقرة 28.

ّ
ملف محكمة العدل العليا 9593/04، مرار ضد قائد قوات جيش الدفاع اإلسرائيلي في يهودا والسامرة. مجل  8
.http://www.law.idf.il/602-6382-he/Patzar.aspx راجعوا موقع االنترنت التابع للنيابة العسكرية  9

ا دخول متطّوعين إسرائيليين يأتون للمساعدة في أعمال القطيف بدعوة من المزارعين الفلسطينيين.
ً

تعيق هذه األوامر أيض  10
ورقة معلومات للقائد – حق إتاحة الوصول لألراضي في منطقة يهودا والسامرة، المستشار القضائي للضفة الغربية، النيابة العسكرية، البند رقم 41. واجب عدم الوقوف على الحياد نابع من واجب الجيش   11
ا للقانون اإلنساني الدولي. لمزيد من المعلومات حول صالحيات أعمال الشرطة وتطبيق القانون واألمن 

ً
اإلسرائيلي، بصفته صاحب السيادة المؤقت في األرض المحتلة، هو الدفاع عن سكان األرض المحتلة وفق

http://www.law.idf.il/602-6382-he/Patzar.aspx
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باعها لمواجهة الحوادث التي ُيطلق عليها اسم "حوادث اشتباك" ويقوم خاللها مدنيون إسرائيليون 
ّ
وينص البند الخامس على الخطوات الواجب على الجنود ات

بإزعاج أعمال قطف الزيتون. في هذه الحاالت: 

 االشتباك من خالل 
ّ

على السلطات اّتخاذ خطوات ضد المعتدي ]...[و حماية المزارعين الفلسطينيين. ال يجب اختيار الحل "السهل" وفض
إغالق األرض أمام الفلسطينيين وفرض قيود على حقهم في الوصول إلى أراضيهم. إغالق األرض أمام الفلسطينيين ممكن فقط في حاالت 

ا.12 استثنائية جّدً

االرتهان لنظام التصاريح يضّرب المحصول الزراعي
 أصحاب األراضي 

ّ
ا، يتم ألول وهلة ضمان حق في األراضي التي يفرض الجيش قيوًدا على وصول مزارعين فلسطينيين إليها، دون أن يمنعهم من ذلك كلّيً

بالملكية، وذلك من خالل نظام التصاريح الممنوحة للمزارعين الراغبين في فالحة أرضهم، ولكن بموافقة الجيش وبرفقته. و يكون على أصحاب األراضي التوّجه 
إلى مكتب التنسيق واالرتباط الفلسطيني الذي يحّول بدوره الطلب إلى مكتب التنسيق واالرتباط اإلسرائيلي المخّول بالمصادقة على الطلب أو رفضه. ُيمنح 
 لمرتين في السنة حسب الموسم الزراعي )حراثة وقطيف، تشمل موسم الزيتون(. وتستغرق إجراءات الحصول على 

ً
معظم التصاريح أليام معدودة فقط، عادة

مَنح في نهاية المطاف تكون غير ُمرضية وال كافية. 
ُ
التصاريح عادة وقًتا طوياًل، وتلك التي ت

إعاقة الوصول إلى األراضي الزراعية على مدار أيام السنة – سواء بفعل أمر عسكري أو بسبب أعمال إجرامية تثير مخاوف المزارعين الفلسطينيين من احتمال 
تعّرضهم العتداء من قبل مدنيين إسرائيليين – ال تسمح للمزارعين الفلسطينيين بتعّهد أرضهم واالعتناء بمزروعاتهم بشكل متواصل، مما يضّر بجودة 
المحصول. و يتفاقم هذا الضرر في ظل تقييد مدة سريان مفعول التصاريح أليام معدودة، ألن ذلك يصّعب على المزارعين قطف الثمار في الوقت المحدود 

المتاح لهم.

 

مزارعون فلسطينيون من قرية نعلين، ينتظرون العبور إلى أراضيهم الموجودة خلف جدار الفصل، تشرين األوال 2012                                                                                        أورن زيف / أكتيف ستيلس

العام المناطة بالجيش، راجعوا: ييش دين، واقفون على الحياد: أداء جنود إسرائيليين أثناء ارتكاب مدنيين إسرائيليين مخالفات بحق فلسطينيين في مناطق الضفة الغربية )أيار 2015( ص.ص. 19-24. ُيظهر 
التقرير ان الجنود في الميدان ال يفهمون أن واجبهم هو حماية السكان الفلسطينيين وال يعرفون ما هي صالحياتهم كونهم الجهة المخولة بتطبيق القانون وحفظ األمن العام.

ورقة معلومات للقائد – الحق بالوصول لألراضي في منطقة يهودا والسامرة، البند رقم 5.   12

http://files.yesh-din.org/userfiles/Yesh%20Din_Omdim%20Mineged_Eng_Web.pdf
http://files.yesh-din.org/userfiles/Yesh%20Din_Omdim%20Mineged_Eng_Web.pdf
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 المزارعين 
ّ

تظهر شهادة ع.م.، مزارع من قرية بلعين وصاحب أرض كانت مزروعة 150 شجرة زيتون، نتائج عدم إمكانية وصول المزارعين بشكل متواصل ألراضيهم، وتشير إلى أن نظام التصاريح ال يضمن حق
قي ييش دين في تشرين ثان 2015. 

ّ
في االستفادة من ثمار أرضهم. تم اإلدالء بهذه الشهادة أمام محق

"منذ إقامة الجدار الفاصل بين العامين 2005-2006 فقدنا حرية الوصول إلى األرض الواقعة خلف الجدار. يسمحون لنا بالوصول إليها عن 
ا، يسمحون لنا بالدخول لمدة يومين أو ثالثة فقط. طلبنا تصاريح لتسعة  طريق بوابة "كريات سيفر" فقط في موسم قطف الزيتون. ]...[عملّيً
أشخاص غير أننا حصلنا فقط على ثالثة. ]...[قبل إقامة الجدار الفاصل تمكّنا من فالحة أرضنا وحراثتها وتقليم األشجار، وكان محصولنا جّيًدا 
وبلغ 2 طن. أما اليوم، فألننا ال نستطيع حراثة األرض واالعتناء باألشجار وتقليمها، فإننا نقطف 300 كيلوغرام من الزيتون فقط في نفس 

الموقع، فيما يبقى جزء أساسي من المحصول، تقريبا %30، على الشجر لضيق الوقت." 

في 20 تشرين أول )أكتوبر( اكتشف ع.م. أن جميع األشجار في أرضه قد احترقت، غير أن طلبه الدخول إلى أرضه في نفس اليوم قد ُرفض 
رغم حيازته لتصريح ساري المفعول.13

إتالف األشجار و نهب المحصول من قبل مدنّيين إسرائيليين
 توثيق حوادث إتالف األشجار ونهب المحاصيل التي وقعت في مواسم قطف الزيتون بين األعوام 2013-2015، على أن هناك ظاهرة متكررة يعتدي 

ّ
يدل

خاللها مدنيون إسرائيليون على ممتلكات أصحاب كروم الزيتون الفلسطينيين، وفي أحيان كثيرة يستغل هؤالء الجناة عدم إمكانية وصول أصحاب األراضي 
ألراضيهم بسبب المعيقات التي تفرضها السلطات. 

نهب المحصول
قت ييش دين عشرة حوادث نهب محاصيل، نهب خاللها مدنيون إسرائيليون محصول مئات 

ّ
لت األعوام 2013-2015 وث

ّ
في مواسم قطف الزيتون التي تخل

أشجار الزيتون التابعة لغيرهم. ويرافق سرقة الزيتون عادة إلحاق أضرار بالغة باألشجار. وقعت سبعة من الحوادث التي جرى توثيقها في األراضي التي أفاد 
 الجناة الحظر العسكري الذي يعيق وصول المزارعين ألراضيهم في فترة 

ّ
المزارعون بأن الدخول إليها محظور إال بتصريح وتنسيق مع الجيش. وقد استغل

ح للمزارعين بدخول أراضيهم. ويظهر مثال على هذا  نضوج الثمر، كما استغلوا عدم وجود أية حراسة أو حماية أخرى في المنطقة، ليقطفوا الثمار قبل أن ُيصرَّ
النهج فيحادث وقع عام 2014: 

وصل ز.م.، مزارع من قرية الجانية، إلى أرضه المتاخمة للبؤرة االستيطانية "زايت رعنان"، بغية قطف زيتونه وذلك في 2 تشرين أول )أكتوبر( 
قي ييش دين 

ّ
تلفت. في حديث مع محق

ُ
طفت وأ

ُ
2014 بعد تنسيق مع الجيش. ولكن لدى وصوله الكرم اكتشف أن 50 شجرة من أشجاره قد ق

ربط ز.م. بين االرتهان لنظام التصاريح مع حلول موسم قطف الزيتون وبين سرقة المحصول: 

التنسيق في مرحلة متأخرة من  أيام فقط للقطيف. يتم  أربعة  الزيتون، ولكنهم يمنحوننا  إلى أسبوعين على األقل لنقطف  "نحن بحاجة 
الموسم، مما يتيح للمستوطنين قطف الزيتون قبل وصولنا إليه. في كل سنة نصل أرضنا لنكتشف من جديد أن المستوطنين قد سبقونا 

لقطف ثمارنا وأتلفوا أشجارنا. " 

لم يقّدم ز.م. شكوى للشرطة على أثر سرقة محصوله وذلك لفقدانه الثقة بأجهزة تطبيق القانون اإلسرائيلية بعد أن انتهت شكوى قّدمها 
في السابق دون أية نتيجة.14

أراض مجاورة  لسرقة محصول من  ين 
َ
قو ييش دين حادث

ّ
ق محق

ّ
وث الزيتون،  افتتاح موسم قطف  أسابيع من  قبل  أي  العام،  أيلول )سبتمبر( هذا  في شهر 

ق بالفيديو، ووقع الثاني في 29 
ّ
لمستوطنة "رحليم"، تابعة لملكية مزارعين فلسطينيين من قريتي يتما والساوية. وقع الحادث األول في 21 أيلول وهو موث

قو ييش دين و"شومري مشباط" باستدعاء الشرطة التي قامت باعتقال السارقين وإعادة 20 كيلوغراًما من الزيتون المسروق ألصحاب 
ّ
أيلول وقام على أثره محق

األراضي.

إتالف األشجار
يعاني أصحاب كروم الزيتون من إتالف أشجارهم سواء من خالل قطعها، حرقها أو تسميمها من قبل مدنّيين إسرائيليين طوال العام، ولكن هذا التهديد 
يتفاقم تحديًدا في موسم قطف الزيتون، وذلك ألن إعاقة وصول المزارعين لكرومهم تمنعهم حتى من العلم بوقوع الضرر مما يعجزهم عن عالجه في الوقت. 

ملف ييش دين 3495/15.  13
مة "شومري مشباط" بتوثيق حوادث سرقة زيتون ساعة وقوع الحدث، في أرض تابعة لفلسطينيين من سكان قرية الجانية، بالقرب 

ّ
ا قام ناشطون منظ

ً
ملف ييش دين 3208/14. في موسم القطيف لعام 2015 أيض  14

 .http://rhr.org.il/heb/2015/10/22184/ "من البؤرة االستيطانية "زايت رعنان". راجعوا موقع االنترنت التابع ل"شومري مشباط

http://rhr.org.il/heb/2015/10/22184/
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 لحالة الطقس –إذ تؤدي إعاقة الوصول لألراضي إلى الحّد 
ً
تزداد حدة األزمة عندما يجري الحديث عن اندالع حرائق في األراضي – سواء بشكل متعّمد أو نتيجة

من قدرة المزارعين على إطفاء الحريق بسرعة ونجاعة.

ا بشأن حوادث إتالف أشجار، وقعت أو تّم الكشف عنها، خالل موسم قطف الزيتون أو في وقت متقارب.
ًّ
بين األعوام 2013-2015 فتحت ييش دين 25 ملف

ق الملفات 23 حادث حرق أو قطع أو تسميم أشجار، انتهت بقطع أكثر من 600 شجرة زيتون وحرق مئات أخرى.15
ّ
توث

ْي إضرام حريق تّم توثيقهما خالل موسم  قطف الزيتون عام 2015 أفاد مزارعون فلسطينيون بأن مدنيين إسرائيليين قد تواجدوا في مكان الحادث، 
َ
في حادث

وأنه بعد أن شّب الحريق وصل جنود للمكان غير أنهم لم يحّركوا ساكًنا العتقال المدنيين الجناة وال إلطفاء الحريق، فيما يظهر كمخالفة لواجبهم. 

ر.ع.، إحدى المتضّررات من حادث إشعال حريق في أراضي قرية عوريف، اعتادت الوصول إلى أرضها لقطف الزيتون فقط بعد تنسيق مع الجيش، وقد روت 
قي ييش دين كل ما رأته عن بعد في يوم الحادث:

ّ
لمحق

"في 4 تشرين أول )أكتوبر(، في الساعة العاشرة صباًحا، كنت في البيت مع زوجي وسمعنا نداًء في مكّبر الصوت التابع للمسجد ينادي بأّن 
 من البيت باتجاه أرضنا ]...[ ورافقنا الكثير منأهل القرية. ]...[ كانت األرض تحترق. 

ً
مستوطنين حرقوا أشجار زيتون. خرجت وزوجي مباشرة

من المكان الذي وقفت عنده رأيت أرضي المزروعة كروم زيتون، ورأيت فيها أشجاًرا مقطوعة وأخرى تحترق. كمارأيت شباًبا من القرية يحاولون 
إطفاء النار. في نفس الوقت شاهدت سيارة إطفائية إسرائيلية تصل من جهة الشمال، من مستوطنة "يتسهار"، غير أن مستوطنين منعوها 
يحيطون  إسرائيليين  جنوًدا  ا 

ً
أيض رأيت  الوقت  نفس  في   ]...[ أدراجها  فعادت  إليها  هؤالء  توّجه  اإلطفائية  وصلت  وعندما  االقتراب.  من 

بمجموعة من المستوطنين الذين كانوا على مقربة من القرية، ولكني لم أر أنهم توّجهوا للمستوطنين الذين كانوا بجانب أراضينا المحروقة 
ولم يعتقلوهم." 

ى لها أو لعائلتها.16
ً
لم تقّدم ر.ع. شكوى للشرطة خشية أن تسّبب الشكوى أذ

ا إلجرام أيديولوجي يصّعب عليهم فالحة 
ً

حتى المزارعين الفلسطينيين الذين يتمتعون بحرية الوصول إلى أراضيهم دون حاجة لتصاريح، يتعّرضون هم أيض
قي ييش دين إنه في موسم قطف الزيتون عام 2013 عمد 

ّ
أرضهم ويبعدهم عنها. أ.م. من قرية قريوت صاحب أرض متاخمة لمستوطنة "عيلي"، قال لمحق

مدنّيون إسرائيليون لقطع 130 شجرة في أراٍض تابعة له وألخيه:

في 19 تشرين أول 2013، عندما توّجه مع مزارعين آخرين ألرضه، اكتشف عشرات األشجار المقطوعة في أرضه وأراضي جيرانه.

"في اليوم السابق ]...[كنا في األرض وكان كل شيء على ما يرام، ُصدمت لهول ما رأيت. عددت 17 شجرة مقطوعة فيأرضي و66 شجرة مقطوعة 
في أراضي جيراني. معظمهما أشجار عمرها مئات السنين."

ة" التي تثبت وقوع مخالفة. ولكن الحقيقة أن الشرطة 
ّ
 بعد الحادث، بحجة "عدم كفاية األدل

ً
أغلقت الشرطة التحقيق الذي شرعت به مباشرة

فشلت في جمع األدلة الكافية لمحاكمة الجناة الذين تّم التعّرف عليهم.17

طعت 12 شجرة عمرها 30 عاًما في أرض مزارع 
ُ
قت ييش دين عدة حوادث إتالف أشجار. في أحد هذه الحوادث ق

ّ
لم يكد يبدأ موسم الزيتون هذا العام حتى وث

من قرية الساوية المتاخمة لمستوطنة "رحليم"، وتّم بهذا الشأن تقديم شكوى للشرطة. 

إزعاج أعمال قطف الزيتون
التهديدات،  من خالل  القطيف  ألعمال  المباشر  اإلزعاج  وهي  الزيتون،  قطف  موسم  أثناء  الفلسطينيين  المزارعين  على  اعتداًء  ل 

ّ
تشك أخرى  ظاهرة  هناك 

التنكيل، إعاقة الوصول للكروم وحتى االعتداء الجسدي الفعلي، وهي جميعها مخالفات جنائية. تضع هذه الحوادث امتحاًنا أمام قوات الجيش المتواجدة في 
مون بمنع االعتداء على الفلسطينيين، ويعتبر الوقوف 

َ
مكان وقوع الحادث أو التي يتم استدعاؤها على أثر وقوع اشتباك مع مدنّيين إسرائيليين. الجنودملز

ا لهذا الواجب ومخالفة من قبل الجندي المخّول بتطبيق القانون في الميدان.
ً
على الحياد أثناء ارتكاب مخالفة خرق

وفق معطيات مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )OCHA(، تّم في عام 2013 تخريب 10672 شجرة وشتلة تابعة لمزارعين فلسطينيين، وفي عام 2014 تضّررت 9390 شجرة وشتلة، وفي عام 2015   15
.OCHA Occupied Palestinian Territories, Fragmented Lives: Humanitarian Overview 2015 )June 2016(, p. 5:تضررت 11254 شجرة وشتلة. راجعوا

ملف ييش دين 3464/15.  16
ملف ييش دين 2971/13.   17
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على الجنود حماية المزارعين الفلسطينيين من عنف ومضايقات مدنيين إسرائيليين دون أن يؤدي ذلك، قدر اإلمكان، إلى وقف أعمال القطيف ودون إغالق 
ا في تحقيق هدفهم. لذلك تّمت صياغة التعليمات  المنطقة أمام المزارعين. إن وقف أعمال القطيف يعني منح مخالفي القانون جائزة،ألنه يساهم عملّيً
بروح المبادئ الواردة في قرار المحكمة العليا في "قضية قطف الزيتون"، والذي انتقد بشكل الذع استعمال أوامر إغالق المناطق العسكرية كوسيلة لمواجهة 

التهديد الذي يتعّرض له المزارعون الفلسطينيون خالل موسم قطف الزيتون:

هة ضدهم، هي كمثل السياسة التي  السياسة التي تمنع مواطنين فلسطينيين من وصول أراضيهم بهدف حمايتهم من اعتداءات موجَّ
تأمر إنساًنا بعدم دخول بيته بهدف حمايته من سارق يتربص بداخله بغية االعتداء عليه.18

يشير توثيق ييش دين لحوادث إزعاج أعمال القطيف في مواسم الزيتون بين األعوام 2013-2015، إلى وجود فجوة بين المبادئ التي حّددتها المحكمة العليا 
تحت في ييش 

ُ
والتعليمات الرسمية التي صيغت على ضوئها من جهة، وبين الواقع في الميدان من جهة أخرى. في مواسم الزيتون في الفترة المذكورة، ف

ات بشان حوادث اعتداء على مزارعين فلسطينيين وسبعة ملفات تسّجل حوادث تهديد أو إزعاج لمزارعين فلسطينيين في طريقهم من أو 
ّ
دين ثماني ملف

ين اثنين تّم خاللهما 
َ
ا تّم خالله إزعاج أعمال القطيف عن طريق محاولة إضرام النار في الكرم، وحادث

ً
قت ييش دين في هذ الفترة حادث

ّ
إلى القطيف. كما وث

التعّدي على ممتلكات أثناء  القطيف وقد أسفر أحد الحادثين عن إلحاق ضرر بسيارة تم رشقها بالحجارة، وأسفر الثاني عن سرقة أتان تابعة المزارعين.في 
ثالثة حاالت على األقل من حوادث االعتداء التي تّم توثيقها في مواسم الزيتون في العامين 2013-2014 تواجد جنود في األرض ولم يمنعوا االعتداء بالحجارة 
على المزارعين. في حادث واحد من أصل ثالثة حوادث أمر الجنود المزارعين بترك المكان، بعد أن رشقهم مدني إسرائيلي بالحجارة. ووقعتصّرف شبيه في 

مين في موسم الزيتون عام 2014.
ّ
لته محاولة إضرام النار من قبل ملث

ّ
حادث آخر تخل

مين يصلون من جهة مستوطنة "تبواح"، بل إنه تعّرف على هوية أحدهم قام بإشعال إطار 
ّ
أفاد ي.ج.، مزارع من قرية ياسوف، بأنه رأى ملث

مون والمزارعون رشق الحجارة. وأمر الجنود الذين وصلوا المكان المزارعين الفلسطينيين 
ّ
ا تبادل الملث

ً
ودحرجته باتجاه إحدى األراضي. الحق

بترك أرضهم، ولم يعتقلوا الجناة. وفق شهادة ي.ج. عندما وصل الجنود إلى المكان

نوا المستوطنين العنيفين من الهرب. لجأ أحد المزارعين إلى 
ّ
خاذ التدابير الالزمة مع المعتدين، راح الجنود يطردوننا من األرض ومك

ّ
"بدل ات

ز 
ّ
ضابط كان في الجيب العسكري، وسأله لماذا ال يعتقلون المستوطنين، فأمسك به الضابط بقوة من رقبته وقال له "انصرفوا من هنا". مرك

األمن الجاري العسكري لمستوطنة "تبواح" صاح بنا وأمرنا باالنصراف."19

ظهر الحوادث الستة التي تّم توثيقها في قرية بورين في شهري تشرين أول وتشرين ثان 2015، أنه حتى في المناطق التي ال ضرورة فيها،ألول وهلة، 
ُ
ت

للتنسيق مع الجيش، يؤدي الدمج بين اإلجرام األيديولوجي وبين أداء قوات الجيش إلى إعاقة وصول المزارعين الفلسطينيين إلى أراضيهم أو منعهم من ذلك 
مون على مزارعين فلسطينيين ومتطّوعين 

ّ
قت ييش دين حادثا اعتدى خالله ملث

ّ
تماًما، مما يضّر بشكل ملموس بعملية القطيف. في 14 تشرين أول 2015 وث

أجانب حضروا للمساعدة في أعمال القطيف. وقدوقع حادث آخر بعد شهر ونصف من ذلك. 

في 24 تشرين ثانتوّجه م.ع.، مزارع فلسطيني من قرية بورين، إلى الكرم الذي يستأجره والواقع في أرض متاخمة للقرية. وقد وصل الكرم 
بحرية ودون حاجة للتنسيق مع الجيش. عندما بلغ األرض رأى مجموعة من المدنيين اإلسرائيليين يقفون على مقربة من المكان. وعندما بدأ 
هؤالء بالتحّرك باتجاه المزارعين الذين يقطفون الزيتون، ترك م.ع. ومزارعون آخرون كانوا معه، المكان، وأبلغ صديقه مكتب التنسيق واالرتباط 

قي ييش دين: 
ّ
بما حدث. بعد أسبوعين من ذلك قال م.ع. لمحق

ا يسيًرا من المحصول ]...[ وصل جيب عسكري إلى أعلى الجبل ومنعنا من العودة  "في نفس اليوم عملنا أقل من ساعتين ولم نقطف إاّل جزًء
إلنهاء أعمال القطيف. وقال لنا الضابط 'اليوم ممنوع، يجب التنسيق مع شنان أو شيران ]من اإلدارة المدنية[– دون تنسيق ممنوع قطف 

الزيتون'. حاولنا إقناعه بالسماح لنا بإنهاء القطيف ولكننا لم نفلح في ذلك، وبعد ساعة عدنا أدراجنا. "

نحوهما.  إسرائيليون  مدنيون  انطلق  األرض  وصولهما  لدى  ولكن  ثان،  تشرين   28 في  الزيتون  كروم  إلى  أخرى  مرة  جاره  و  م.ع.  توّجه 
ا إلعالن سابق، إنه ليس هناك تنسيق، و"بعثوا إلينا جيبا عسكريا وجيًبا آخر 

ً
وعندمااستفسرا لدى مكتب التنسيق واالرتباط قيل لهما، خالف

تابًعا لمكتب التنسيق واالرتباط ليطالبونا بوقف العمل والعودة للبيت". قّدم م.ع. شكوى للشرطة حول االعتداء على األشجار في األرض خالل 

د قرارات المحكمة العليا 61)1( )2006(، الفقرة 25. 
ّ
ملف محكمة العدل العليا 9593/04، مرار ضد قائد قوات جيش الدفاع اإلسرائيلي في يهودا والسامرة. مجل  18

ملف ييش دين 3201/14.   19
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 على إخفاق الشرطة في العثور 
ّ

حادث وقع في 24 تشرين ثان، ولكن تّم إغالق الملف بحجة "عدم التعّرف على هوية الجاني"، األمر الذي يدل
على المشتبه بارتكابهم المخالفات، هذا رغم أنه ثبت أن مخالفة جنائية قد وقعت بالفعل.20

يتعارض أداء الجهات العسكرية التي منعت مزارعين فلسطينيين من قطف زيتونهم على أثر مضايقات عنيفة أو تهديدات تعّرضوا لها من قبل مدنيين 
إسرائيليين أو بسبب مخاوفهم من تعّرضهم لها، مع تعليمات المحكمة العليا والمستشار القضائي للضفة الغربية، والتي تلزم الجيش باالمتناع عن إغالق 
األراضي أمام المزارعين الراغبين في قطف محصولهم بهدف حمايتهم. وتشير الحوادث المذكورة أعاله إلى أنه رغم تعليمات المحكمة العليا، ال يزال وجود 

مدنيين إسرائيليين عدائيين يؤدي إلى وقف أعمال القطيف.

ا قام خالله مدني إسرائيلي بمضايقة عائلة كانت تقطف الزيتون في كرمها الواقع بمنطقة قرية 
ً
قت ييش دين حادث

ّ
بحلول موسم قطف الزيتون هذا العام وث

ا بكسر نوافذ سيارته 
ً
ا. وقد أمر المدنيُّ اإلسرائيليُّ ربَّ األسرة الفلسطينيَّ بترك المكان، وقام الحق

ً
ا مسبق

ً
ب الوصول إليها تنسيق

ّ
قريوت، وهي منطقة ال يتطل

وثقب أطرها. وقامت العائلة على أثر الحادث بتقديم شكوى للشرطة. 

عدم تطبيق القانون
ا تجاه المدنيين اإلسرائيليين الذين يعتدون 

ً
ظهر منشورات ييش دين خالل العقد األخير أن أجهزة تطبيق القانون اإلسرائيلية تكاد ال تقوم بعملها إطالق

ُ
ت

على فلسطينيين من سكان الضفة الغربية.21ويترك هذا الواقع المستمر من انعدام تطبيق القانون، أثره على االعتداءات المتكّرر على مزارعين فلسطينيين 
وعلى ممتلكاتهم خالل موسم قطف الزيتون. ويعني تطبيق القانون استنفاذ كافة اإلجراءات القانونية مع الجناة، وخلق منظومة منع وردع بهدف الحفاظ على 
ا تجيز لهم االستمرار في  بوا على أفعالهم، وأن الدولة عملّيً

َ
األمن العام وحماية المدنيين. في ظل غياب منظومة للعقاب والردع، يدرك الجناة بأنهم لن ُيعاق

عوا 
ّ
غّيهم دون إزعاج، بل لرّبما تشّجعهم على ذلك. من جهة أخرى، يفهم الضحايا – والقصد هنا فلسطينيو الضفة الغربية – أنهم ال يستطيعون أن يتوق

أية حماية من أجهزة تطبيق القانون.

قته منشورات ييش دين خالل العقد األخير، في أسلوب معالجة 
ّ
كما ينعكس فشل تطبيق القانون على مدنيين إسرائيليين في الضفة الغربية، والذي وث

قتها ييش دين، تّم 
ّ
ات الوارد ذكرها أعاله. إجمااًل، من أصل 53 مخالفة وقعت في مواسم قطف الزيتون في األعوام 2013-2015، أو في فترة متقاربة، ووث

ّ
الملف

في 26 حالة فقط تقديم شكوى لشرطة إسرائيل بشأن المخالفة.

ّدمت بشأنها شكوى للشرطة وانتهت جهات التحقيق واالدعاء من معالجتها، أفضت قضية اعتداء واحدة فقط إلى تقديم الئحة اتهام. 
ُ
من القضايا التي ق

مون برشقهما 
ّ
مين على زوجين فلسطينيين أثناء قيامهما بقطف الزيتون في كرمهما. وقد قام الملث

ّ
ق القضية حادث اعتداء ارتكبته مجموعة من الملث

ّ
توث

دينا بعد تعديل الئحة االتهام وشطب البنود 
ُ
ّدم اثنان من المشتبه بارتكابهم المخالفة، إلى المحاكمة وأ

ُ
وسيارتهما بالحجارة، وضرب المرأة على ساقها. ق

المتعلقة باالعتداء على الزوجين واالكتفاء ببنود تنّص على خرق التعليمات القانونية، الدخول الممنوع إلى منطقة عسكرية، القيام بأعمال شغب، إزعاج موظف 
رسمي أثناء أداء واجبه واالعتداء على موظف رسمي.

ان آخران 
ّ
ا في ختام التحقيق دون تقديم الئحة اتهام، وال تزال خمسة ملفات أخرى قيد معالجة جهات التحقيق أو االدعاء، وهناك ملف

ًّ
وقد تّم إغالق 18 ملف

قان حوادث عالجتها منظمة أخرى لذا ليس بحوزة ييش دين توثيق حول إجراءات معالجتهما.
ّ
يوث

ة"، واثنان بحجة "عدم 
ّ
ا بحجة "عدم التعّرف على هوية الجاني"، وآخر بحجة "عدم كفاية األدل

ًّ
غلقت في نهاية التحقيق، تم إغالق 15 ملف

ُ
من بين الملفات التي أ

ارتكاب مخالفة جنائية" وتعني هذه الحّجة أن الشرطة إّما استنتجت عدم ارتكاب أية مخالفة، أو أن المشتبه به الذي تّم التعّرف عليه ال عالقة له بالمخالفة. 
ا تّم إغالقها لجأت الشرطة إلى حجج تشير إلى فشلها في التحقيق، سواء كان ذلك فشاًل في العثور على المشتبه بارتكابهم 

ًّ
من هنا يتبّين أنه في 16 ملف

ضاف هذه المعطيات إلى المعطيات العامة المتوفرة بحوزة ييش دين، 
ُ
ة الكافية لمحاكمة المشتبه بهم. ت

ّ
المخالفات، أو أن اإلخفاق ناجم عن عدم جمع األدل

ق القانون على مدنيين إسرائيليين. حسب معطيات  ق بالمخالفات المرتكبة بحق فلسطينيين في الضفة الغربية، فإّنهنادًرا ما ُيطبَّ
ّ
د أنه بكل ما يتعل

ّ
والتي تؤك

ات بين األعوام 2005-2015 كانت حجة "عدم التعّرف على هوية الجاني" هي األكثر شيوًعا لدى إغالق ملفات التحقيق بشكل عام 
ّ
مة بشأن إغالق ملف

ّ
المنظ

ق األمر بمخالفات 
ّ
غلقت في نهاية التحقيق وتم توثيقها من قبل ييش دين(، ويزداد االعتماد على هذه الحجة عندما يتعل

ُ
)%66.38 من مجمل الملفات التي أ

ملف ييش دين 3498/15. يشير تقرير لناشطون"شومري مشباط" أن هذه ليست الحاالت الوحيدة التي تصّرف فيها الجيش على هذا النحو في منطقة قرية بورين خالل موسم قطف الزيتون في عام 2015. في   20
مة 

ّ
تقرير حول القطيف نشره موقع "شومري مشباط" يوم االثنين 19.10.2015، بعد أيام معدودة من تعّرض مزارعين فلسطينيين ومتطّوعين أجانب العتداء أثناء القطيف، كتب الحاخام أريك أشرمان )رئيس المنظ

حينذاك(: "لقد قال لنا الجيش يوم الجمعة إنه بسبب توتر األوضاع، وعلًما أن المصلحة العليا هي منع التصعيد، سيقومون بصرف الفلسطينيين/ات من المواقع التي ال يحتاج الدخول إليها أي تنسيق، حتى لو 
استدعى ذلك إصدار أمر خاص. قالوا لي ]...[ محكمة العدل العليا ال تهّمني. نحن من يقّرر". ]...[ بعد وقت قصير من ذلك أصدر قائد كتيبة "شومرون" أمًرا يغلق كل المنطقة حتى حدود بيوت قرية بورين لعدة 
أيام، وطردوا جميع المزارعين/ات". راجعوا موقع االنترنت التابع لشومري مشباط http://rhr.org.il/heb/2015/22164/10 . ُيذكر أنه في تشرين أول )أكتوبر( 2015 اندلعت األحداث التي اصطلح على تسميتها 

في الرأي العام اإلسرائيلي "انتفاضة السكاكين".
لقراءة المزيد من المعطيات وتحليل أسباب اإلخفاق في تطبيق القانون على مدنيين إسرائيليين في الضفة الغربية، راجعوا: ييش دين، تجاوز القانون: تطبيق القانون على مدنيين إسرائيليين في الضفة الغربية   21

)أيام 2015(.

http://rhr.org.il/heb/2015/10/22164/
http://rhr.org.il/heb/2015/10/22164/
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%A2%D7%A7%D7%99%D7%A4%D7%AA+%D7%97%D7%95%D7%A7/YeshDinAkifatHokCoverArabic.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%A2%D7%A7%D7%99%D7%A4%D7%AA+%D7%97%D7%95%D7%A7/YeshDinAkifatHokCoverArabic.pdf
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ا عن تداعيات إعاقة وصول المزارعين 
ً

غلقت بعد استنفاذ إجراءات التحقيق(.22 يعّبر هذا المعطى أيض
ُ
إتالف األشجار )%87.6 من ملفات إلحاق الضرر باألشجار أ

إلحاق األذى بها فقط بعد مرور فترة زمنية على تاريخ ارتكاب  أو  المزارعون حقيقة إتالف أشجارهم  الفلسطينيين ألراضيهم، والتي بسببها قد يكتشف 
ر في تقديم الشكوى والمباشرة بالتحقيق، مما يعيق إمكانية إجراء تحقيق فّعال في الحادث.

ّ
المخالفة. ويؤدي االكتشاف المتأخر إلى تأخ

في 27 مخالفة من المخالفات التي تم توثيقها لم يتّم تقديم شكاوى لشرطة إسرائيل بشأن المخالفة، فالكثير من الضحايا الفلسطينيين لمخالفات ارتكبها 
قتها ييش دين في األعوام 2015-2013 

ّ
هم مدنيون إسرائيليون يتفادون تقديم شكوى في الشرطة. في %30 من حوادث اإلجرام األيديولوجي التي وث

ّ
بحق

ذكر ضحايا المخالفات بشكل واضح وصريح أنهم غير معنيين بتقديم شكوى في شرطة إسرائيل. بين األسباب الرئيسية لذلك، ذكر هؤالء، عدم ثقتهم 
بسلطات تطبيق القانون اإلسرائيلية اعتماًدا أحيانا على تجربة شخصية سابقة في تقديم شكاوى، وإما بسبب خوف المجني عليهم من أن يؤدي تقديمهم 
شكوى إلى تعّرضهم هم أو أفراد عائالتهم إلى أذى.23تجدر اإلشارة إلى أن عدم تقديم شكوى للشرطة ال يعفي الشرطة من واجبها التحقيق في كل حادث 
يبلغها نبأ وقوعه،24وفي حاالت معّينة تكون السلطات اإلسرائيلية على علم بوقوع حوادث اإلجرام األيديولوجي ويكون بإمكانها المباشرة بالتحقيق حتى إذا 

قّدم شكوى رسمية بالموضوع.
ُ
لم ت

تلخيص
خاص  بشكل  األحكام  هذه  المحتلة.25وتتطّرق  المنطقة  في  المدنيين  وكرامة  حياة  حماية  العلياواجب  المحكمة  وقرارات  الدولي  اإلنساني  القانون  يكفل 
لمسؤولية الجيش الذي يعتبر صاحب السيادة في المنطقة المحتلة، عن حماية ممتلكات مواطني المنطقة من أي ّأذى وضمان تمّتعهم بممتلكاتهم. واجب 
ا فقط – أي االمتناع عن إلحاق الضرر بممتلكات سكان األرض المحتلة – بل هو واجب إيجابي –أي حماية المدنيين وممتلكاتهم  قوة االحتالل ليس واجًبا سلبّيً
على  الحفاظ  إمكانية  المدنيين  من  الوسطى(  المنطقة  )لواء  الغربية  الضفة  في  العسكري  القائد  يصادر  آخرون.26عندما  بهم  ُيلحقه  أن  يمكن  ّأذى  أي  من 

ممتلكاتهم بواسطة أوامر تمنعهم من الوصول بشكل متواصل إلى األراضي التي يمتلكونها، يزيد ثقل واجبه ضمان أال يمّس أي شخص بهذه الممتلكات.

ا لحقوق المزارعين الفلسطينيين في التمّتع 
ً
ا انتهاك ل عملّيً

ّ
تشير الظواهر المتكّررة الواردة أعاله إلى أن إسرائيل ال تقوم بواجبها هذا، وأن سياستها تشك

إقامة المستوطنات  إلى أرضهم. لقد بدأت عملية السلب هذه في  الوصول  ب منهم تماًما حق 
َ
التي ال ُيسل الحاالت  واالستفادة من ثمار أرضهم، حتى في 

األرض  أبناء  لمصلحة  ا 
ً
الدولي وخالف اإلنساني  القانون  لتعليمات  المحتلة، وذلك بشكل مخالف  الغربية  الضفة  اإلسرائيلية في مناطق  االستيطانية  والبؤر 

الفلسطينيين؛ واستمرت العملية في سياسة فرض القيود والمعيقات على وصول المزارعين الفلسطينيين إلى أرضهم الواقعة داخل المستوطنات والبؤر 
االستيطانية أو بالقرب منها. قوات الجيش والشرطة ال تتأّهب وال تعمل بشكل يتيح إمكانية حماية ممتلكات أولئك المزارعين طيلة أيام السنة، وخاصة في 

موسم قطف الزيتون، علًما أن سياسة إعاقة الوصول لألراضي تعّرض أراضي كثيرة لالعتداءات.

إنعدم تطبيق القانون على مخالفات يرتكبها مدنيون إسرائيليون بحق مزارعين فلسطينيين وممتلكاتهم في موسم قطف الزيتون وعلى مدار السنة كلها، 
موا من التجربة المتراكمة أن لهم حصانة شبه 

ّ
ُيفقد الفلسطينيين الحماية ويعّرضهم لالعتداء من قبل مدنيين إسرائيليين. أما هؤالء المدنيينالجناة فقد تعل

ق باستنفاذ اإلجراءات القانونية بشأن مخالفات ارتكبوها بحق فلسطينيين. والنتيجة هي بقاء الفلسطينيين معّرضين لالعتداء، بينما ينجح 
ّ
تامة بكل ما يتعل

الجناة فيالسعي لتحقيق هدفهم، وهو إبعاد الفلسطينيين عن أراضيهم.

وأخيرا، إن أداء قوات الجيش في موسم قطف الزيتون كما استعرضناه أعاله، ال ينسجم مع القواعد التي وضعتها قرارات المحكمة العليا. وبينما تصّرح الجهات 
العليا في الجيش بالتزامها تمكين المزارعين الفلسطينيين من قطف زيتونهم "حتى آخر حبة زيتون"، إلى أن الجنود يتجّنبونحماية المزارعين الفلسطينيين، 
بل حتى أنهم في بعض الحاالت يتيحون المجال للمضايقات والتهديدات أو أعمال العنف التي يمارسها ضدهم مدنيون إسرائيليون، والتي تؤدي إلى وقف 

أعمال القطيف وإبعاد الفلسطينيين عن أرضهم. 

ا بحجج تؤكد إخفاق الشرطة في التحقيق. ونعني باإلخفاق في التحقيق كل 
ًّ
غلق %84.9 ملف

ُ
من أصل مجمل ملفات اإلجرام األيديولوجي التي تابعتها ييش دين وانتهت معالجتها بين األعوام 2005 وآب 2015، أ  22

ق بالملفات التي يتّم إغالقها بحجج مثل "عدم التعّرف على هوية الجاني" و"عدم كفاية األدلة"، وكذلك الملفات التي قّدمت ييش دين استئنافا على إغالقها بحجة "عدم ارتكاب مخالفة جنائية"، وملفات 
ّ
ما يتعل

أضاعتها شرطة لواء شاي ولدينا مستند يثبت تقديم شكاوى بخصوصها. وتعتبر نسبة ملفات إتالف األشجار التي فشلت الشرطة في التحقيق فيها أعلى إذ تصل إلى%95.6 من الملفات التي تابعتها ييش 
دين في الفترة المذكورة. راجعوا: ييش دين، ورقة معطيات تطبيق القانون على مدنيين إسرائيليين في الضفة الغربية )تشرين أول 2015(.

لمزيد من المعلومات والمعطيات حول اختيار ضحايا المخالفات الفلسطينيين عدم تقديم شكوى للشرطة، راجعوا ييش دين، يتفادون الشكوى – حقائق ومعطيات حول امتناع ضحايا مخالفات فلسطينيين عن   23
تقديم شكاوى للشرطة )آب 2016(.

المادة 59 من قانون اإلجراءات الجنائية]نص منسق[، 1982.   24
أمر 43 في اتفاقية الهاي؛ البند 27 في معاهدة جنيف الرابعة. كما اعترفت المحكمة العليا بواجب القائد العسكري العمل بشكل فعال على الدفاع عن أرواح وكرامة السكان المحليين، راجعوا: ملف محكمة العدل   25

العليا 4764/04، أطباء لحقوق اإلنسان وآخرون ضد قائد قوات جيش الدفاع اإلسرائيلي في غزة. مجلد قرارات المحكمة العليا 58)5(، 385، ص.ص. 394-393. 
ا في قرارات المحكمة العليا، راجعوا ملف محكمة العدل العليا 

ً
هذا الواجب منصوص عليه في أحكام القانون اإلنساني الدولي )أمر 46 في اتفاقية الهاي؛ البند 53 من معاهدة جنيف الرابعة(، وله تعبيرات أيض  26

7862/04، أبو ظاهر ضد قائد قوات جيش الدفاع اإلسرائيلي في يهودا والسامرة. مجلد قرارات المحكمة العليا 59)5( 2005 368، ص.ص. 377-376. 
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