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بحث وتأليف :يونتان كنونيتش
تحرير :زيف شتيهل ،مريم فيلر
استشارة قانونية :المحامي شلومي زخاريا ،المحامي ميخائيل سفارد ،المحامية نيطاع بتريك،
المحامي يشاي شنيدور
تحرير لغوي :ياسمين هليفي
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تحرير بالعربية :نجمة حجازي
رسومات :يعيل شنيكر
تصميم جرافيكي :ستوديو يهودا داري
المجلس العام :عكيفا إلدار ،دان بابلي ،البروفيسورة اورنا بن نفتالي ،البروفيسورة نوعمي حزان ،روت حشين ،يهوشواع
سوبول ،البروفيسور عوزي سميالنسكي ،المحامية يهوديت كارب ،بول كيدر ،داني كرفن ،يئير روطليفي ،البروفيسور
زئيف شطرنهل.
ّ
متطوعو ييش دين :الدكتورة حانا أفيرام ،الدكتورة يهوديت الكانا ،راحل أفيك ،مايا بيلي ،اوسنات بن شاحر ،حانا
براغ ،ميخال براك ،المحامية الدكتورة اوسنات برتور ،حانا جوطليب ،روني جلبواع ،تامي جروس ،دينا هيخط ،اياال
زوسمان ،راحيال حيوت ،حين حكالي ،سارة طوليدانو ،ليئور يافنيه ،دانيئل كوهن ،يورام ليهمان ،جودي لوتس ،ارييه
مجال ،سارة مارليس ،شموئيل نحمولي ،ايدي ساعر ،داليا عميت ،نيفا عنبار ،نافا بولك ،امير بينسكي ،رنا بلسر ،روتي
كيدار ،عيدنا كلدور ،الدكتر يوئيل كلماس ،نوريت كارلين ،مايا روتشيلد ،ياعيل روكني ،الدكتورة نورا رش ،الدكتورة
هداس شنتيل ،عيديت شلزنجر ،ايالنا ماكي شبيرا ،الدكتورة تسفيا شبيرا.
طاقم ييش دين :يوديت أفيدور ،ميسون بدوي ،المحامية صوفيا برودتسكي ،بيرتا برودكورف ،مراد جاد الله ،ليئورا
جال ،يوسي جوريفتيش ،جلعاد جروسمان ،شارون ديسكين ،خضر دعيبس ،مريم فيلر ،الكسندرا فينوكورف،
المحامية ميخال زيف ،المحامي شلومي زخاريا ،سيالن دالل ،نجمة حجازي ،المحامي ميخائيل سفارد ،فراس علمي،
المحامية نيطاع بتريك ،المحامية ميخال باسوفسكي ،منير قدوس ،يونتان كنونيتش ،زيف شتاهل ،المحامية موريا
شلوموت ،المحامية اميلي شيفر عومر-مان ،المحامي محمد شقير ،المحامية كارين تورن-هيبلر.
نشاط ييش دين ُم ّ
مول من قبل الجهات التالية:

Catholic International Development Charity (CAFOD), Belgian Directorate-General Development
Cooperation and Humanitarian Aid (DGD), European Union, Federal Republic of Germany, Human
Rights and International Humanitarian Law Secretariat, International Institute for Nonviolent Action
(NOVACT), Irish Aid, Moriah Fund, New Israel Fund, Norwegian Ministry of Foreign Affairs, Norwegian
Refugee Council, Open Society Foundation, Oxfam Novib, Swiss Interchurch Aid (HEKS), United
Kingdom Foreign and Commonwealth Office, United Nations Development Program.

البؤرة اإلستيطانية من قرية قريوت (تصوير  :احمد الباز ,أكتيبستيلز)
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المقدمة
ّ
نعم .قلت إنه من وجهة نظري يمكن مواصلة العمل ،المسؤولية هي مسؤوليتي .ال زلت على
ً
موقفي هذا اليوم أيضا .كل ما يتم بناؤه في "عوفرا" تصدر بحقه أوامر بوقف العمل ]...[ .يقوم
موظفو اإلدارة المدنية بواجبهم ضمن صالحياتهم ،ونواصل نحن العمل رغم صدور األمر بوقف
ّ
يتفهمون الوضع ولم يقوموا بهدم أي بيت في "عوفرا".
العمل .إنهم
أفراهام (آفي) روئيه ،رئيس المجلس اإلقليمي "ماطيه بنيامين"2012 ،

1

ّ
يمارس إسرائيليون البناء غير القانوني في أراضي الضفة الغربية منذ ما يقارب الخمسين ً
التعدي
عاما .من خالل
ّ
شتى المخالفات لقوانين التنظيم والبناءّ ،
تم بناء المئات واآلالف من
على حدود الغير ونهب األراضي وارتكاب
المباني والشوارع في المناطق المحتلة .وتؤدي هذه الممارسات غير القانونية إلى منع وصول سكان الضفة الغربية
ّ
الفلسطينيين إلى أراضيهم ،وتنتهك من حقوقهم وحرياتهم األساسية ،ومن بينها حق التملك وحرية الحركة.
ً
على مدار السنين ،ونزوال عند ضغوطات والتزامات سياسية دولية ،اضطرت الحكومة اإلسرائيلية إلى تجميد البناء في
المناطق المحتلةَ .
بيد أنه لتجاوز هذه القرارات ،يلجأ إسرائيليون إلى مخالفة القانون بشكل منهجي ويعملون على
أراض فلسطينية خاصة وعامة .صحيح أن هذه
توسيع المستوطنات والبؤر االستيطانية غير الشرعية القائمة على
ٍ
الممارسات ّ
تتم دون دعم رسمي علني من الحكومة اإلسرائيلية بسبب التزاماتها الدولية ،غير أنها تحظى بمساعدة
2
فعلية وتمويل من السلطات العامة والجهات الحكومية المختلفة.
ً
كثيرا ما تصدر اإلدارة المدنية أوامر بوقف البناء وأوامر بهدم المباني غير القانونية ،غير أن هذه الخطوات ال تعدو
ً
ُ
أن تكون خطوات صورية وتطبيقا في الظاهر فقط لسيادة القانون .إذ أن معظم هذه األوامر اإلدارية ال ت َّ
طبق بالفعل،
مما يجعل أصحاب األراضي الفلسطينيين يلتمسون إلى محكمة العدل العليا ً
طلبا إلصدار أوامر للدولة بتنفيذ هذه
ّ
ُ
األوامر وهدم البناء غير القانوني في أراضي الضفة الغربية .في بعض هذه االلتماسات تصدر المحكمة قرارات مؤقتة
ُيفترض أن ُت ّ
جمد الوضع إلى حين صدور قرار حكم في االلتماس .ولكن في الواقع الذي تشهده الضفة الغربية ،يعمد
ٍّ
وبشكل فظ.
المستوطنون في الكثير من الحاالت إلى انتهاك األوامر اإلدارية والقضائية
ٍ
تستعرض ورقة الموقف هذه أداء أجهزة تطبيق القانون اإلسرائيلية في شأن هذا النوع من المخالفات الجنائية ،مع
التركيز على انتهاك األوامر اإلدارية والقضائيةّ ،
وتدعي بأن هذه األجهزة ال تؤدي واجبها بشكل منهجي وشامل ،إذ
ّ
ال ّ
وعموما يمكننا القول ّإن أجهزة تطبيق القانون مجندة ً
ً
تماما لخدمة المشروع
تقدم الجناة للمحاكمة وال تعاقبهم.
االستيطاني اإلسرائيلي في الضفة الغربية.

1
2

من اعتراف افراهام روئيه في الشرطة( 9.2.2012 ،ملف جنائي رقم .)09/97623
لقراءة المزيد راجعوا تقرير ييش دين ،تحت الرادار  -السياسة الهادئة لشرعنة البؤر االستيطانية غير الشرعية وتحويلها لمستوطنات رسمية (آذار
 )2015ص.ص( 12-8 .عبرية)( .ملخص التقرير بالعربية)
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ويعني عدم تطبيق القانون الجنائي هو عدم وجود أي رادع يثني العناصر المخالفة للقانون عن االستمرار في
ً
ممارساتها ،مما يؤدي بالتالي إلى نقل هذه الممارسات لمواقع أخرى ،انطالقا من االنطباع العام لدى هؤالء بأن سلطات
القانون تمنحهم الحصانة التامة .لذا ،ولألسف الشديد ،ال يطرأ أي تغيير على الوضع الذي يقوم فيه إسرائيليون
بالبناء غير القانوني في الضفة الغربية وضمن سلب الفلسطينيين حقوقهم في أراضيهم.

تطبيق القانون على مدنيين إسرائيليين في الضفة الغربية
قائد المنطقة الوسطى هو قائد قوات الجيش في الضفة الغربية ،ويعتبر المؤتمن المؤقت وصاحب السيادة الفعلية
في المناطق المحتلة ،والمسؤول – بواسطة قوات الجيش وشرطة إسرائيل التي تقوم بعملها ً
بناء على تعليماته
وبموجب صالحياته – عن تطبيق القانون في هذه المنطقة في جميع المجاالت ،بما فيها تطبيق قوانين التنظيم
والبناء.
اإلدارة المدنية هي عبارة عن جهاز عسكري يتمتع بصالحيات إدارة الحياة المدنية في المناطق المحتلة .من ضمن
ّ
مهماتها تتولى اإلدارة المدنية مسؤولية تطبيق قوانين التنظيم والبناء والبنى التحتية في المنطقة  ،Cبما في ذلك
إصدار أوامر بوقف األعمال وأوامر بالهدم 3.على مدار السنين أصدرت وحدة الرقابة في اإلدارة المدنية اآلالف من أوامر
لمبان وشوارع ُبنيت بال ترخيص وبشكل مخالف للقانون في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية ،غير أن أغلبية
الهدم
ٍ
ّ
ً
ُ َّ
نفذًّ 4.
هذه األوامر اإلدارية لم ت
عمليا ،يكون تنفيذ أوامر الهدم مشروطا بقرار من وزير األمن المتأثر بطبيعة الحال
بالضغوطات السياسية واأليديولوجية .وبالفعل ،يمتنع وزراء األمن على األغلب عن المصادقة على تنفيذ هذه األوامر،
ما عدا في عدد ضئيل من الحاالت ّ
تم في معظمها تنفيذ أوامر الهدم بعد نضال قضائي طويل.
مواز لتطبيق القانون على المستوى اإلداري ،من المفترض أن يتم تطبيق القانون على مخالفات التنظيم والبناء
بشكل ٍ
ً
على المستوى الجنائي أيضا .لواء "السامرة ويهودا" (واختصاره بالعبرية" :شاي") في شرطة إسرائيل هو القسم
المسؤول عن التحقيق في المخالفات الجنائية ،كما يشتمل المسار الجنائي على وحدة االدعاءات في الشرطة والنيابة
العامة التي تملك صالحية تقديم لوائح اتهام ومحاكمة المتهمين.
ّ
من الجدير بالذكر ،أنه من وراء الكواليس يدور صراع قوى بين شرطة إسرائيل واإلدارة المدنية بكل ما يتعلق بالسؤال
ّ
المخولة بتطبيق القانون الجنائي على قوانين التنظيم والبناء على مدنيين إسرائيليين في المناطق
عن الجهة
ّ
المحتلة .وقد بلغت هذه المسألة درجة انتقادها من قبل مراقب الدولة وتدخل المستشار القضائي للحكومة ووزير
تقرر في النصف األول من عام  2015تأسيس وحدة مهنية في اإلدارة المدنية ّ
األمن .وفق النيابة العامةّ ،
مكرسة
للتحقيق في مخالفات التنظيم والبناء في الضفة الغربية 5.حسب المعلومات المتوفرة لدى ييش دين ،لم ّ
يتم

3
4
5

ّ
ّ
ّ
ينص االتفاق المرحلي الموقع بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام  1995على أنه في المنطقة  - Cالممتدة على نحو  60%من مناطق الضفة
الغربية – ستبقى كافة الصالحيات األمنية والمدنية بيد إسرائيل ()www.knesset.gov.il/process/docs/heskemb1.htm
المحامية طاليا ساسون ،تقرير بشأن البؤر االستيطانية غير الشرعية (شباط  ،)2005ص ( 217عبرية) .تجدون نموذجا لحالة اختبارية في تقرير ييش
دين ،مسار النهب – حالة البؤرة االستيطانية عدي عاد (شباط  ،)2013ص .68-65
ملف محكمة العدل العليا  ،14/8088فرحات وآخرون ضد المستشار القضائي للحكومة وآخرين ،رد المجيب رقم .10.11.2015 ،1
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ّ
تأسيس هذه الوحدة حتى كانون أول  ،2016وحتى لو تم تأسيسها فليس هناك ما يدل على نشاطها على أرض
6
الواقع.

واجب الدفاع عن المدنيين المحميين وممتلكاتهم في األرض المحتلة
واجب دولة إسرائيل تطبيق القانون في المناطق المحتلة بصفتها قوة احتالل ،منصوص عليه في تعليمات
القانون اإلنساني الدولي ،ويشتمل هذا الواجب على العمل بشكل ّ
فعال لحماية ممتلكات المدنيين
ّ
المحميين في األرض المحتلة من اعتداء أي طرف ثالث ،واتخاذ كافة التدابير التي تضمن انتفاعهم
7
بممتلكاتهم وضمان حقوقهم األساسية األخرى.
جزء ال يتجزأ من واجب حماية السكان المحميين هو االلتزام بالتحقيق بشكل ّ
فعال في الشبهات حول
انتهاك القوانين التي ّ
تحرم االعتداء على المدنيين المحميين وعلى ممتلكاتهم ،واستنفاذ كافة اإلجراءات
القانونية الجنائية ضد المسؤولين عن ذلك.
ّ
ّ
يتكون منها قانون حقوق اإلنسان الدولي ،المعايير التي تلزم الدولة بإجراء
تفصل المواثيق التي
تحقيق ّ
فعال في الشبهات حول انتهاك حقوق اإلنسان .وتشتمل هذه التعليمات على عدة مطالب
تتيح في حال استيفائها استنفاذ كافة اإلجراءات القانونية ضد المشبوهين ،وذلك وفق مبدأ المساءلة
( )accountabilityوضمن المحافظة على حقوق اإلجراء القانوني العادل ،وهي :االستقاللية ،النزاهة،
8
الفاعلية ،الشمولية والمهنية ،الشفافية ،العلنية والفورية.

اإلجراء الجنائي
القانون الجنائي هو فرع مركزي في كل جهاز قضائي ،ويهدف إلى تنظيم الحياة العامة والمساعدة في حماية
المصالح األساسية للمجتمع من خالل تحديد أعراف سلوكية ملزمة لكل أفراده .ويهدف فرض عقوبة جنائية بواسطة
قوانين العقوبات إلى منع أو ّ
الحد من خرق هذه األعراف بشتى الطرق ،منها قوة الردع الشخصية والعامة ،ومن خالل
ّ
ّ
ً
خلق رسالة مبدئية بالنسبة لما هو مرفوض أخالقيا في سلوك الجاني الذي تتم إدانته.
الخطوة األولى في تطبيق القانون هو محاولة منع ارتكاب أعمال مخالفة للقانون ،وإذا فشل المنع يجري التحقيق في
المخالفة بعد وقوعها .يرد واجب التحقيق في قانون اإلجراءات الجنائية الذي ّ
ينص على أنه لدى علم الشرطة بوجود
ِ
9
شبهة حول ارتكاب مخالفة ،سواء من خالل تقديم شكوى للشرطة أو بطريقة أخرى – عليها المباشرة بالتحقيق .كما
اعترفت قرارات المحكمة العليا بواجب الشرطة في إجراء تحقيق ُمجد ّ
وفعال:
ٍ
6
7
8
9

ّ
لقراءة المزيد حول تقسيم الصالحيات بين الشرطة واإلدارة المدنية بكل ما يتعلق بتطبيق القانون بخصوص مخالفات البناء غير القانوني ،راجعوا تقرير
ييش دين تجاوز القانون  -فشل تطبيق القانون على المواطنين اإلسرائيليين في الضفة الغربية (أيار  ،)2015ص.ص.89-86 .
ً
راجعوا مثال :اتفاقية الهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية ( ،)1907المادتين  43و 46للوائح الملحقة؛ اتفاقية جنيف الرابعة ،المادة -146 ،27
.147
ً
راجعوا مثال العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،األمم المتحدة ،المواد  2و7؛ والمواد (2ب) و(2ج).
قانون اإلجراءات الجنائية( :نص ّ
منسق)  ،1982المادة .59
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كما هو معلوم ،األمر الجوهري في واجب التحقيق المفروض على السلطات ،هو واجب البحث عن
الحقيقة وواجب محاكمة المتهم الحقيقي بارتكاب المخالفة .كما يعتبر واجب السلطات استنفاذ
َّ
إجراءات التحقيق ً
جزء ا ال يتجزأ من حق المتهم بالحصول على محاكمة سليمة ومنصفة ،باعتبارها
ّ
10
آلية للكشف عن الحقيقة.
بعد انتهاء التحقيق يكون على الشرطة أن ّ
تقرر بشأن نقل الملف إلى سلطات االدعاء لمواصلة اإلجراء الجنائي ،أو
ً
المبررات األساسية التي ّ
إغالق الملفّ .
اعتمادا عليها عدم تقديم شخص مشبوه للمحاكمة ،هي عدم
تقرر الشرطة
ّ
وجود تهمة جنائية ،عدم كفاية األدلة أو عدم وجود حق عام.
بعد نقل ملف التحقيق لوحدة االدعاءات في الشرطة أو النيابة العامة (حسب درجة خطورة المخالفة) ،تقوم جهات
تقرر في شأن تقديم الئحة اتهام ضد المشبوهين وتحديد ماهية التهمةّ .
االدعاء بفحصه ثم ّ
وينص قانون اإلجراءات
الجنائية على ضرورة استيفاء شرطين أساسين ليتم تقديم شخص ما للمحاكمة ،وهما :وجود أدلة كافية على التهمة
ً 11
عوضا عن ذلك ،تملك سلطات االدعاء أن ّ
وعدم وجود حق عام في إجراء المحاكمة.
تقرر أن إجراءات التحقيق لم
ُ
تستنفذ وتعيد الملف للشرطة الستكمال التحقيق فيه ،أي اتخاذ خطوات تحقيق ضرورية لم يسبق للشرطة القيام
ّ
ّ
بها .إذا ّ
تقرر تقديم الئحة اتهام جنائية ،يتولى نواب الدولة تمثيل الجمهور في المحكمة ضد المتهم.
ّ
قررت الشرطة أو النيابة العامة إغالق الملفّ ،
خطي بالقرار ّ
في حال ّ
ومبرراته
ينص القانون على ضرورة إرسال بالغ
ً
ّ
ِّ
إلى ِّ
مقدم الشكوى .ويكون من حق مقدم الشكوى عندها أن يقدم استئنافا على قرار إغالق الملف دون تقديم
ّ
الئحة اتهام 12.كما اعترفت المحكمة بحق ِّ
مقدم الشكوى بالنظر في ملف التحقيق شرط توفر عدة معايير 13.ويمنح
ّ
ِّ
لمقدم الشكوى حق االدعاء أمام جهة أعلى من الجهة التي اتخذت القرار بإغالق الملف ،وإإلشارة إلى
االستئناف
ُ
اتجاهات التحقيق التي لم يتم استنفاذها ،أو االدعاء بأن األدلة التي جمعت في إطار التحقيق كافية لتقديم الئحة
اتهام.
ّ
يحق لمقدم الشكوى االلتماس لمحكمة العدل العليا ً
طلبا بأن تصدر
إذا رفضت سلطات تطبيق القانون االستئناف،
أوامرها للنيابة العامة بإعادة فتح التحقيق في الملف أو محاكمة المشبوهين .بشكل عام ،ال يميل قضاة محكمة العدل
ّ
ّ 14
العليا للتدخل ،إال في الحاالت التي يكون فيها قرار السلطات حسب رأيهم غير معقول البتة.

10
11
12
13
14

ً
استئناف جنائي  ،11/8140سعد أبو عيسى ضد دولة إسرائيل ،قرار حكم .3.9.2015 ،راجعوا أيضا استئناف جنائي  ،05/5386بالل الخرطي ضد دولة
إسرائيل ،قرار حكم18.5.2006 ،؛ استئناف جنائي  ،80/721شلومو ترجمان ضد دولة إسرائيل ،قرار حكم.5.2.1981 ،
قانون اإلجراءات الجنائية( :نص ّ
منسق)  ،1982المادة (62أ).
المصدر السابق ،المواد .65-63
ّ
ّ
متطوعون ألجل حقوق اإلنسان" وآخرون ضد النائب العام وآخرين ،قرار حكم20.3.2014 ،؛
ملف محكمة العدل العليا  ،11/5090منظمة "ييش دين –
تعليمات النائب العام رقم  ،14.8طلب من جهات مختلفة النظر في المعلومات المتوفرة في ملف التحقيق ،آخر تحديث في تاريخ .30.3.2014
راجعوا مثال ملف محكمة العدل العليا  ،89/953جنور وآخرون ضد المستشار القضائي للحكومة ،قرار حكم.10.5.1990 ،
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جريمة بال عقاب

ّ
ً
ابتداء من عام  2007تساعد منظمة ييش دين المدنيين الفلسطينيين في تقديم عشرات االلتماسات لمحكمة
َ
ُ
العدل العليا ،تطلب بأن تلزم المحكمة الدولة بتنفيذ األوامر اإلدارية التي أصدرتها بنفسها بهدم المباني والطرقات
ومنشآت البنى التحتية التي ُبنيت بشكل غير قانوني في الضفة الغربية .في إطار المداولة القانونية في بعض
هذه االلتماسات ،أصدر قضاة المحكمة العليا أوامر احترازية تحظر االستمرار في أعمال البناء وإسكان المباني ،وذلك
15
للحيلولة دون اتخاذ إجراءات تمنع تحقيق الطلب القانوني في االلتماس.

يعتبر البناء غير القانوني وانتهاك األوامر اإلدارية أو القضائية الصادرة عن المحكمة ،مخالفة جنائية .ويتم تطبيق
القانون في شأن مخالفات البناء وانتهاك األوامر الصادرة عن اإلدارة المدنية وفق المواد  39-37في "األمر بشأن قانون
ّ
فينص قانون
تنظيم المدن والقرى واألبنية (يهودا والسامرة) (رقم  ."1971 ،)418أما بالنسبة النتهاك أوامر المحكمة
ًّ
رسميا عن المحكمة أو عن موظف أو شخص يعمل في
العقوبات في إسرائيل على "أن من يخالف التعليمات الصادرة
ً
ّ
16
وظيفة رسمية
ومخول باألمر ،تكون عقوبته السجن لمدة سنتين" ،كما يعتبر األمر إهانة للمحكمة ،مما يفسح المجال
17
لتطبيق القانون بواسطة فرض غرامات والحكم بالسجن وفق أمر تحقير المحكمة.
ورقة الموقف الموضوعة بين أيديكم هي نتاج بحث نوعي يعتمد على نحو عشر سنوات من النشاط في إطار مشروع
ييش دين المعني بتسهيل وصول الفلسطينيين ألراضيهم .وتتمحور ورقة الموقف حول خمس حاالت اختبارية
تعكس الواقع المرير الناجم عن عدم تطبيق القانون على البناء غير القانوني الذي يمارسه إسرائيليون في الضفة
ّ
الغربية ،وتركز على انتهاك األوامر اإلدارية والقضائية.
ّ
وتحلل بإسهاب إهمال وإخفاق سلطات القانون في كل مرحلة من مراحل تطبيق القانونً ،
بدء ا
تستعرض الوثيقة
ّ
بإجراءات المراقبة من قبل اإلدارة المدنيةً ،
مرورا بتحقيقات الشرطة وأسلوب اتخاذ القرارات في النيابة العامة بشأن
ُ
ً
وانتهاء بالمداوالت القضائية في المحاكم .عالوة على ذلك ،تظهر ورقة الموقف العبث في محاولة
االستئنافات،
ُ
ّ
الدولة مواجهة األعمال اإلجرامية التي ترتكب في أحيان كثيرة بمساعدتها وبتمويل منها ،وتدعي أن إسرائيل،
بأذرعها المختلفةّ ،
ّ
تتصرف بعكسها.
تحدد من جهة القوانين والسياسة ومن جهة أخرى
ال بد من التذكير ّ
بأن الضحايا األساسيين إلخفاقات أجهزة تطبيق القانون اإلسرائيلية كما تستعرضها ورقة الموقف
ُ
بالتفصيل ،هم مواطنو الضفة الغربية .فهم من جهة "سكان محميون" وفق القانون اإلنساني الدولي ولكنهم
من جهة أخرى يفتقدون حقوق المواطنة .وبما أن البناء غير القانوني ّ
أراض فلسطينية ،وبما أن قوات
يتم على
ٍ
األمن اإلسرائيلية تحظر على أصحاب األراضي الفلسطينيين الوصول إلى أراضيهم إذا استوطنها إسرائيليون ،فإن
ً
ً
تسبب ًّ
إخفاقات السلطات اإلسرائيلية في تطبيق القانون ّ
جسيما لحقوق الفلسطينيين األساسية.
عمليا انتهاكا

 15لقراءة المزيد راجعوا تقرير ييش دين ،أساليب االستيالء على أراضي الضفة الغربية (أيلول  ،)2016ص .9-4
 16قانون العقوبات ،1977 ،المادة (287أ).
 17األمر بشأن تحقير المحكمة ،قوانين دولة إسرائيل ،القسم  ،23رقم .1929 ،12
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التزفيت هو جزء من كل الحي الذي لم ُي َّ
طبق عليه"
القانون .فإذا لم يتم تطبيق القانون بصدد الحي
"كله ،يصبح تطبيقه على التزفيت ً
ًّ
ثانويا
أمرا
ّ
"مسؤول السامرة" في وحدة الرقابة لدى اإلدارة المدنية2012 ،

18

ّ
ّ
ينص "اإلجراء بشأن البناء غير القانوني" على ّأن مسؤولية "اللجنة الفرعية للرقابة" والمؤلفة من مسؤولين كبار في
لمبان غير قانونية.
مجال البنية التحتية والتنظيم في اإلدارة المدنية ،هي إصدار أوامر بوقف أعمال البناء وأوامر هدم
ٍ
وتعتبر وحدة الرقابة ً
ّ
المخولة بتطبيق القانون والمسؤولة عن تطبيق قوانين البناء في
ذراعا من أذرع اإلدارة المدنية
19
المنطقة .C
وبالفعل ،يصدر مراقبو اإلدارة المدنية في أحيان كثيرة أوامر بوقف أعمال البناء وأوامر هدم بحق مبان أو شوارع ُبنيت
ّ
بال رخص وبشكل مخالف للقانون ،ويسلمون األوامر للجهات التنفيذية أو يتركونها في المواقع .ولكن كما أسلفنا،
ّ
فإن إجراءات تطبيق القانون الفعلية ،أي تلك التي ُتخرج األوامر إلى ّ
حيز التنفيذً ،
غالبا ما تكون متعلقة بقرارات من
ُ َّ
الهيئات السياسية العليا ،وفي معظم هذه الحاالت ،فإن هذه اإلجراءات ال تنفذ .من هنا ،يعتبر أداء اإلدارة المدنية
َّ
ّ
ّ
مجرد عملية تمهيد بيروقراطية إلجراء قلما ُينفذ.
ّ
ً
ّ
المتورطين في ارتكاب
وليس هذا فحسب ،بل تدل التجربة على أن بعض مراقبي اإلدارة المدنية ُيظهرون تعاطفا مع
ّ
ّ
مخالفات البناء ،ويغضون الطرف عنهم بل ويتسترون عليهم في تحقيقات الشرطة .إن هذه الظاهرة من التماثل
بين سلطات تطبيق القانون وبين مخالفي القانون ،معروفة لمنظمة ييش دين ،وهي تتكرر في أجهزة تطبيق القانون
اإلسرائيلية األخرى في الضفة الغربية.

شق شارع بشكل غير قانوني على أرض قرية قريوت
ّ
ّ
ّ

في آذار (مارس)  2009توجهت ييش دين إلى رئيس اإلدارة المدنية ،وطالبته باتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لوقف
أعمال شق شارع في أراضي قرية قريوت هدفه الربط بين مستوطنة "عيلي" والبؤرة االستيطانية غير الشرعية
"هيوفيل" .على مستوى آخر ،قام رئيس مجلس قريوت بتقديم شكوى للشرطة ضد التعدي على ممتلكات الغير
َ
وارتكاب أعمال غير قانونية في أراضي أهالي القريةُ .يذكر بأن البؤرة االستيطانية كلها قد ُبنيت بشكل مخالف
للقانون ودون رخص بناء.
من تبادل الرسائل مع اإلدارة المدنية ّ
تبين أن اإلدارة أصدرت عام  2005أوامر بوقف األعمال في نفس المقطع من
ّ
َّ
ُ
الشارع ،وأوامر بهدمه ،منذ بدء العمل على شقه .غير أن هذه األوامر لم تنفذ ً
أبدا.
 18اعتراف أ.و .في الشرطة( 14.5.2012 ،ملف جنائي رقم .)09/105505
 19لقراءة المزيد راجعوا ييش دين ،مسار النهب  -حالة البؤرة االستيطانية عدي عاد (شباط  ،)2013ص .65-63
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الشهادة التي أدلى بها أ.و" ،.المسؤول عن السامرة" في وحدة الرقابة باإلدارة المدنية ،خالل التحقيق معه في الشرطة
بشبهة انتهاك األوامر القضائية في القضية ،تلقي بمزيد من الضوء على الفرضيات التي ّ
توجه إجراءات تطبيق
القانون وكذلك على طبيعة العالقة بين وحدة الرقابة وبين المستوطنين الذين من المفترض أن يخضعوا لهذه
الرقابة.
ّ
محقق الشرطة "لماذا لم تقم بتطبيق القانون على أعمال التزفيت (تعبيد الشارع)ً ،
علما أنك
ًّردا على سؤال
ّ
ذكرت في مستهل إفادتك وجود أمر بوقف أعمال البناء صادر في شهر أيلول 2005؟" ،أجاب أ.و" – .التزفيت
هو جزء من كل الحي (القصد هو البؤرة االستيطانية "هيوفيل") الذي لم ُي َّ
طبق عليه القانون .فإذا لم يتم
تطبيق القانون بصدد الحي كله ،يصبح تطبيقه على التزفيت ً
أمرا ًّ
ثانويا" .بكلمات أخرى ،إذا كانت السياسة
المتبعة والمستمرة منذ سنوات هي عدم تطبيق القانون على مخالفة شديدة الخطورة ،فما الفائدة من
ًّ 20
تطبيقه على مخالفة خفيفة نسبيا.
ّ
عالوة على ذلك ،حاول المسؤول عن الرقابة أثناء التحقيق معه التستر على أسماء القائمين باألعمال في
نلتق بأحد" .غير أن محقق الشرطة ،أعاد تذكيره بالمكالمة
الشارع .في البداية ّادعى بأنه ال يعرف وقال "لم
ِ
الهاتفية مع محقق آخر ،ذكر فيها أ.وّ .أن سكرتير مستوطنة "عيلي" قال له إن المستوطنة مسؤولة عن شق
الشارع ،فأجاب أ.و .عندها بأنه قال هذا ولكن "ليس للنشر" ،وادعى أن الكشف عن هذا األمر سيفسد عمله
ّ
مع مستوطنة "عيلي" ويخل بعالقاته مع المستوطنين.
ّ
ّ
والتوجه لرئيس اإلدارة المدنية لم يمنعا استمرار أعمال شق الشارع ،مما أدى برئيس
حتى الشكوى في الشرطة
ً
مجلس قريوت إلى تقديم التماس لمحكمة العدل العليا ،بمساعدة ييش دين ،طلبا لتنفيذ أوامر السلطات بوقف
أعمال البناء وهدم الشارع 21.على أثر االلتماس ،أصدر قضاة المحكمة العليا بتاريخ ً ،5.4.2009
ًّ
احترازيا يحظر
أمرا
القيام بأعمال بناء من أي نوع في األرض .غير أن أمر محكمة العدل العليا نفسه لم يفلح في وقف األعمال.
خالل المداوالت القضائية في االلتماس ،اعترف مندوبو الدولة أمام المحكمة بانتهاك األمر االحترازيّ ،
وادعوا أن
الشرطة باشرت بالتحقيق في األمر ،إضافة للتحقيق في المسؤولية الجنائية عن البناء غير القانوني .وقد ّ
حدد قضاة
العليا بأنهم "يرون بعين الخطورة البالغة" مواصلة العمل على بناء الشارع بعد صدور القرار المؤقت 22،وأصدروا أمراً
ً
مشروطا يأمر الدولة بتفسير سبب عدم اتخاذها إجراءات بحق مخالفي األمر االحترازي 23.غير أن الدولة اكتفت من
جانبها ببالغ مقتضب مفاده أنه ّ
تم التحقيق مع عدة جهات ،وأنه "بطبيعة الحال ال يمكن اإلسهاب في هذه المرحلة
24
بشأن مضمون التحقيق".

20
21
22
23
24

اعتراف أ.و .في الشرطة( 14.5.2012 ،ملف جنائي رقم .)09/105505
ملف محكمة العدل العليا  ،09/2759رئيس مجلس قرية قريوت ضد وزير األمن وآخرين ،التماس عاجل ً
طلبا إلصدار أمر مشروط وأمر احترازي29.3.2009 ،
(فيما يلي ملف محكمة العدل العليا .)09/2759
ملف محكمة العدل العليا  ،09/2759قرار.26.5.2010 ،
ملف محكمة العدل العليا  ،09/2759قرار مع وقف التنفيذ.6.4.2011،
ملف محكمة العدل العليا  ،09/2759رد المجيبين .31.5.2011 ،4-1
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تحقيق الشرطة وتقديم استئناف
بعد أكثر من أربع سنوات ّ
تم خاللها التحقيق مع تسعة أشخاص فقط ،أغلقت وحدة االدعاءات في لواء شرطة يهودا
ّ
ّ
والسامرة "شاي" ملف التحقيق في تموز (يوليو)  2013بحجة عدم كفاية األدلة .وقد ّ
تم إغالق الملف رغم أن مسؤولي
ّ
النيابة العامة ّ
25
حددوا منذ أيلول (سبتمبر)  2011أن هناك "مؤشرات تدل على هوية منفذ األعمال".
ّ
بعد مراجعة المستندات في ملف التحقيق ،قامت منظمة ييش دين بتقديم استئناف للنيابة العامة على قرار إغالق
الملف 26.وقد اعتمد االستئناف على االدعاءين القانونيين األساسيين التاليين:
ّ
ُ
ّ
المتورطين
األولّ ،أن مواد التحقيق في الملف تظهر وجود ركيزة من األدلة تتيح تقديم لوائح اتهام ومحاكمة بعض
ّ
التعدي على ممتلكات الغير والبناء غير القانوني أو بتهمة انتهاك األمر القضائي .وقد
في القضية ،سواء بتهمة
أسهب االستئناف في شرح تفاصيل األهمال في إجراءات التحقيق والتناقضات في إفادات المشبوهين ،وحاجج
بأنه بالرغم من عدم إجراء تحقيق شامل ،فقد ّ
تجمعت في الملف أدلة كافية لتقديم الئحة اتهام ضد مساعد رئيس
المجلس اإلقليمي "ماطيه بنيامين" وكذلك ضد المجلس اإلقليمي والجمعية التعاونية "عيلي" لتعاونهما على شق
ً
ّ
التعدي على ممتلكات الغير وخالفا لألوامر اإلدارية؛ كما يمكن اتهام الطرفين
الطريق بشكل غير قانوني ضمن
ّ
بالتورط في تمويل ومساعدة وإغواء جهات مختلفة على انتهاك أمر المحكمة عن علم ودراية وبشكل صريح ،أو على
أقل تقدير من خالل غض الطرف.
َ
َ
دامغين اثنين على األقل لم ّ
يتم التحقيق فيهما بدقة :األول هو مستند للشركة
وتشتمل مادة التحقيق على دليلين
ّ
وموجه
المسؤولة عن مراقبة البناء صدر بعد شهر ونصف من تاريخ األمر االحترازي الصادر عن محكمة العدل العليا،
للمجلس اإلقليمي "ماطيه بنيامين" .يحتوي المستند على مطالبة بدفع مبلغ قيمته  458،056شيكل مقابل المراقبة
على أعمال شق الشارع؛ والثاني هو اعتراف مراقب اإلدارة المدنية في الشرطة بأن سكرتير مستوطنة "عيلي" ّادعى
أمامه بأن المستوطنة هي التي طلبت تنفيذ هذه األعمال.
أما االدعاء القانوني الثاني لتقديم االستئناف فهو وجود عيوب جوهرية في معالجة الشرطة للشكوى ولقضية
ّ
انتهاك األمر االحترازي .ويظهر من ملف التحقيق أن الشرطة لم تتخذ بعض الخطوات الضرورية لفحص الموضوع
على نحو شامل وجذري – مع التركيز على وضع اليد على مستندات ذات صلة بالموضوع ،مواجهة الخاضعين للتحقيق
باألدلة وبإفادات متناقضة ّ
قدمها آخرون من الخاضعين للتحقيق ،والتحقيق مع مشبوهين آخرين تشير مواد التحقيق
إلى ضلوعهم في القضية .وحاججت ييش دين بأن اإلخفاقات في التحقيق وامتناع المحققين عن إجراء الخطوات
األساسية الالزمة قد ألحقت ً
ً
ملموسا بمرحلة جمع األدلة وبالقدرة على تقدير احتماالت اإلدانة لدى اتخاذ القرار
ضررا
بتقديم المشبوهين للمحاكمة (رغم أنه كما أسلفنا ،ال يزال هناك ما يكفي من االدلة لمحاكمة بعض المشبوهين
على األقل) .كما حاجج االستئناف بأنه لو تم اتخاذ كافة الخطوات الالزمة إلجراء التحقيق بشكل شامل وموضوعي،

 25مكتب نائب المدعي العام (مهام خاصة) ،ملفات البناء غير القانوني ضمن انتهاك أوامر قضائية في يهودا والسامرة  -تلخيص النقاش.8.9.2011 ،
 26من ييش دين للنيابة العامة ،استئناف على قرار إغالق ملف جنائي رقم .15.12.2013 ،09/105505
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ّ
لكان هناك احتمال قوي بأن تتوفر الركيزة الكافية من األدلة من وجهة نظر الشرطة التي تتيح تقديم المشبوهين
للمحاكمة.
على سبيل المثال ،تم أول إجراء هام من إجراءات التحقيق بعد مضي شهور وحتى سنوات على وقوع الحادث – األمر
ّ
ّ
الذي أثر بال شك على إمكانية جمع األدلة الالزمة إلجراء تحقيق جذري وعميق .وقد أثر التأخير الكبير في إجراءات
ّ
التحقيق على المشبوهين الذين ّ
تم التحقيق معهم :فمثالّ ،ادعى المحامي الذي مثل المجلس اإلقليمي "ماطيه
بنيامين" في محكمة العدل العليا ،أثناء التحقيق معه الذي ّ
تم في آذار (مارس)  2013بأن "األحداث قديمة" وأنه "عاجز
ّ
27
عن تذكر ما حدث في عام ."2009
كما أن الشرطة لم تفحص ً
أبدا مسألة ّ
تورط "الجمعية التعاونية – أمانا" 28في قضية شق الشارع ،رغم أن اسمها قد
ورد في التحقيق ،وذكرها بعض األشخاص الذين جرى التحقيق معهم ،بمن فيهم مدير شركة المراقبة الذي قال
ً
صراحة إنه استلم من "أمانا" مبالغ مالية لقاء عمله في المشروع.

رفض االستئناف
في كانون ثان (يناير)  2016رفضت النيابة العامة االستئناف .وجاء في مبررات الرفض أنه "ال خالف على أن األعمال
ّ
ّ
استمرت بعد صدور قرار محكمة العدل العليا" ،ولكن "ال يمكن تحديد هوية منفذ األعمال ،كما ال يمكن
في الشارع
ّ
ّ
اإلثبات بأن منفذ األعمال قد علم بأن األراضي هي ملك خاص ،وأنه واصل أعماله بعد استالم قرار محكمة العدل العليا
29
بشأن وقف األعمال".
في آب (أغسطس)  – 2014بعد أكثر من خمس سنوات على تقديم االلتماس – قبلت محكمة العدل العليا
ً
جزئياّ ،
ًّ
وحددت بأن على إسرائيل هدم أجزاء الشارع الموجودة على أرض ال يمكن إعالنها أرضا عامة
االلتماس
30
وذلك خالل سنة ،أي بعد عقد من الزمان بالضبط من صدور أمر الهدم .ولكن بالرغم من ذلك ،فإن المسؤولين عن
َ
يحاكموا ً
ّ
أبدا.
التعدي على ممتلكات الغير والبناء غير القانوني وانتهاك األوامر القضائية لم

27
28
29
30

اعتراف المحامي ع.س .في الشرطة( 5.3.2013 ،ملف جنائي رقم .)09/105505
ّ
نشأت حركة "أمانا" عام  1978وتعتبر الذراع االستيطانية التابعة ل"جوش إمونيم" ومجلس المستوطنات "يشع" .تخطط "أمانا" وتبادر للبناء في
المستوطنات والبؤر االستيطانية غير الشرعية في أنحاء الضفة الغربية .منذ عام  1989يرأسها زئيف (زمبيش) حيفر.
من النيابة العامة ،قسم االستئنافات ،إلى ييش دين ،قرار في االستئناف.19.1.2016 ،
ملف محكمة العدل العليا  ،09/2759قرار حكم.20.8.2014 ،

www.yesh-din.org

12

ييش دين منظـمــة متطــوعـين لحقـــوق اإلنســان

لألسف الشديد ،لم يتم استنفاذ إجراءات التحقيق،
وعليه لم ّ
يتم التحقيق مع الجهات ذات الصلة
بالموضوع في المجلس اإلقليمي ،وال حتى مع كافة
األطراف من مستوطنة "كوخاف يعقوب" .اليوم،
بعد مرور خمس سنوات على تاريخ وقوع األحداث،
لم يبق هناك احتمال واقعي للوصول إلى نتائج في
.هذه القضية
النيابة العامة2014 ،

31

األمر الجوهري في تطبيق القانون الجنائي الذي ُيعنى بالمساءلة القانونية ( )accountabilityهو التحقيق مع
ّ
ّ
تتخذه الشرطة ً
غالبا .دون تحقيق الئق ال مجال للمحاكمة وال للعقاب ،ودون هذين األمرين
منفذي المخالفة ،وهو إجراء
ً
ّ
يتضرر النظام العام .كما ذكرنا آنفا ،إن واجب استنفاذ إجراءات التحقيق منصوص عليه
يتالشى الردع وبالتالي
ّ
في قانون حقوق اإلنسان الدولي وفي القانون اإلسرائيلي وقرارات المحاكم؛ أما فيما يتعلق باالنتهاكات الجسيمة
لقوانين االحتالل (االحتالل الحربي) ،فيصبح واجب استنفاذ إجراءات التحقيق ملزما وفق القانون اإلنساني الدولي.
وتكشف مراجعة ملفات تحقيق الشرطة في المخالفات التي تستعرضها ورقة الموقف هذه ،عن وجود إخفاقات
ّ
خطيرة بكل ما يتعلق بأسلوب إدارة التحقيقات في قضايا انتهاك األوامر القضائية واألوامر اإلدارية والبناء غير
ّ
سنبين فيما يلي ،فإن العديد من التحقيقات يبدأ بعد
القانوني من قبل إسرائيليين في الضفة الغربية 32.وكما
ّ
مضي وقت طويل على ارتكاب المخالفة ويستمر إلى أمد غير معقول ،األمر الذي يضر بشكل ملموس بجدوى هذه
ّ
ً
ً
وأشخاصا لهم دور أساسي في القضايا ،وال ّ
يتم
شهودا
التحقيقات .كما أن محققي الشرطة ال يستدعون للتحقيق
أثناء التحقيق مواجهة الشهود الذين يتم التحقيق معهم بشهود آخرين أو بإفادات تتناقض مع إفاداتهم .وليس
ّ
ّ
ً
يتجنبون ً
وتكرارا وضع اليد على مستندات مختلفة وأدلة ذات ثقل من شأنها
مرارا
هذا فحسب ،بل إن محققي الشرطة
تسليط الضوء على الجناة وعلى مصادر تمويلهم والجهات الواقفة وراءهم.

 31من قسم االستئنافات ،النيابة العامة ،لييش دين ،استئناف موكلك ع.أ .على قرار إغالق ملف جنائي رقم ( 09/363851بنيامين).13.8.2014 ،
 32لألسف الشديد ،اإلخفاقات في التحقيقات الجنائية التي تقوم بها الشرطة تتكرر في مواضيع أخرى في المناطق المحتلة .لقراءة المزيد راجعوا تقرير ييش
دين ،تجاوز القانون  -فشل تطبيق القانون على المواطنين اإلسرائيليين في الضفة الغربية (أيار  ،)2015ص .70-28
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ّ
في أيلول (سبتمبر) ُ 2011عقد لقاء في مكتب نائب ّ
التقدم في معالجة
المدعي العام (مهام خاصة) بغية
ملفات "انتهاك األوامر القضائية الصادرة عن محكمة العدل العليا بشأن وقف البناء غير القانوني" في
الضفة الغربية 33.شارك في اللقاء مندوبون كبار عن النيابة العامة ،شرطة لواء شاي ومكتب المستشار
القضائي للجيش في الضفة الغربية.
ّ
ّ
الملفات ومنحها األولويةً ،
علما أن هذه الملفات
وأكد المشاركون في اللقاء على "أهمية معالجة هذه
تنضوي على انتهاك جسيم لسيادة القانون" ،وأشاروا إلى الصعوبات والمشاكل في التعاون بين الجهات
المختلفة المسؤولة عن تطبيق القانون .ومن جملة القرارات التي خرج بها المجتمعون ،إيالء أهمية عليا
ِّ
في إطار تحقيقات الشرطة للتحقيق ليس فقط مع الجهة المنفذة للبناء غير القانوني ،بل مع الجهة التي
أعطت أوامرها بانتهاك األمر القضائي ّ
ومولت العملية؛ وضرورة فحص "تسلسل" تمرير األمر القضائي
بين الجهات المختلفة في الميدان ،على نحو يتيح التأكد من تشخيص الجهة التي علمت باألمر القضائي
والتي تقع عليها مسؤولية تنفيذه وتطبيقه؛ وضرورة التدقيق في التحقيق في الجانب المالي ،أي تحديد
الجهة التي دفعت مقابل تنفيذ األعمال التي انتهكت األمر القضائي.

بناء  12مبنى غير قانوني على أراضي كفر عقب
في مطلع آب (أغسطس)  2009اكتشف أهالي قرية كفر عقب المجاورة لرام الله بداية بناء  12مبنى غير قانوني على
أراضيهم المحاذية لمستوطنة "كوخاف يعقوب" .وقام رئيس مجلس كفر عب وأصحاب األراضي بتقديم التماس
ّ
بشكل طارئ إلى محكمة العدل العليا ،بواسطة ييش دينً ،
طلبا لوقف بناء المباني 34.واعتمد االلتماس على سلم
ّ
حددته إسرائيل نفسها ،والذي ينص على أن إسكان المباني يعقد ّ
األولويات في تطبيق القانون الذي ّ
بشدة إجراءات
ّ
اإلخالء 35.وحاجج االلتماس بأن ّ
تنصل السلطات من واجبها تطبيق القانون في شأن البناء غير القانوني يشكل
ً
ً
تصريحا بارتكاب مخالفات على أراض خاصة تابعة لملكية سكان الضفة الغربية الذين يعتبرون سكانا محميين وفق
القانون اإلنساني الدولي ،وكل ذلك بهدف توسيع مستوطنة غير قانونية.
قدم المجلس اإلقليمي "ماطيه بنيامين" ّرده على االلتماسّ ،
في ّ 1.9.2009
وادعى فيه بأن كافة المباني ال 12مأهولة
ّ
بقادمين جدد وموصولة بالبنى التحتية" ،وعليه ،فإن األمر االحترازي المطلوب في هذا الصدد ليس في محله على
َّ
اإلطالق" .وقد ُأرفق هذا ّ
36
الرد بشهادة مشفوعة بالقسم موقعة من المهندس المعماري التابع للمجلس.

33
34
35
36

مكتب نائب المدعي العام (مهام خاصة) ،ملفات البناء غير القانوني ضمن انتهاك أوامر قضائية في يهودا والسامرة  -تلخيص النقاش.8.9.2011 ،
ملف محكمة العدل العليا  ،09/6505رئيس مجلس كفر عقب وآخرون ضد وزير األمن وآخرين) ،التماس ً
طلبا إلصدار أمر مشروط وأمر احترازي13.8.2009 ،
(فيما يلي ملف محكمة العدل العليا ُ .)09/6505ق ّدم االلتماس بعد عدم الحصول على ّرد موضوعي ّ
توجهت ييش دين لرئيس اإلدارة المدنية ونائب
المستشار القضائي للحكومة.
ّ
ّ
تم تحديد سلم األولويات في تنفيذ أوامر الهدم التي صدرت بحق البناء غير القانوني في مناطق الضفة الغربية ،في إطار رد الدولة بتاريخ 28.10.2008
في ملف محكمة العدل العليا  ،05/9051حركة السالم اآلن إلسرائيل ضد وزير األمن وآخرين .لقراءة المزيد راجعوا تقرير ييش دين ،مسار النهب  -حالة
البؤرة االستيطانية عدي عاد (شباط  ،)2013ص .68-67
ملف محكمة العدل العليا ّ ،09/6505رد المجيبة رقم  5على طلب إصدار أمر احترازي ّ
ورد أولي.1.9.2009 ،

www.yesh-din.org

14

ييش دين منظـمــة متطــوعـين لحقـــوق اإلنســان

ً
في اليوم التالي ّردت أيضا النيابة العامة على االلتماس ،وفيه اعترفت الدولة بأن الحديث هو عن بناء غير قانوني
وأضافت بأنه في تاريخ  4.8.2009أصدرت وحدة الرقابة في اإلدارة المدنية أوامر بوقف األعمال ،وفي تاريخ 16.8.2009
صدر أمر بشأن منطقة عسكرية مغلقة ّ
يحدد بأن "دخول إسرائيليين للمنطقة المغلقة وتواجدهم في المنطقة محظو
ّ
37
ويشكل مخالفة جنائية".
ًّ
احترازيا يحظر مواصلة البناء وشق شوارع تربط بين المباني ووصل المباني
وقد أصدر قضاة محكمة العدل العليا أمرا
ّ
ً
بالبنى التحتية 38.وافترض األمر بأن المباني باتت مأهولة بالسكان ،اعتمادا على شهادة مشفوعة بالقسم قدمها
ً
المجلس اإلقليمي "ماطيه بنيامين" للمحكمة ،ولكن كما ّ
سنبين بشكل ّ
موسع الحقا ،لم تكن هذه حقيقة األمر.
في كانون أول (ديسمبر)  2009أصدرت اإلدارة المدنية أوامر هدم نهائية للمباني ال ،12ولكن بعد مرور عام على ذلك
أعلنت الدولة أن "وزير األمن قد أصدر تعليماته بالمباشرة بإجراء مسح يهدف إلى فحص المكانة القانونية لألراضي
التي ّ
تم تنفيذ األعمال فيها" بهدف الفصل بوضوح بين األراضي العامة (أراضي الدولة) وبين األراضي األخرى ،وذلك
كجزء من السياسة اإلسرائيلية الجديدة التي تعتمد فحص إمكانية شرعنة البناء غير القانوني على أراض خاصة بأثر
رجعي 39.وبالفعل ،أعلنت الدولة في نيسان (أبريل)  2013أن "البناء الذي يتمحور حوله االلتماس ،يتم في منطقة
40
تعتبر مثابة أراضي دولة ،وجديرة بإعالنها "ممتلكات حكومية".

تحقيق الشرطة وتقديم استئناف
يعف الشرطة من مواصلة التحقيق الجنائي الذي بدأ في أيلول (سبتمبر)
اإلعالن عن األراضي "أراضي عامة" لم
ِ
 ،2009بشأن انتهاك األوامر اإلدارية .في المداوالت التي أجريت في محكمة العدل العليا في كانون أول (ديسمبر)
 2012اعترض واستغرب محامو ييش دين من األسباب التي استدعت استمرار التحقيق لمدة ثالث سنوات ونصف،
وهو األمر الذي وافق عليه رئيس المحكمة العليا جرونيس الذي انتقد أداء السلطات ووصفها بالقول" :إنها خطى
41
سلحفاة".

37
38
39

40

41

ملف محكمة العدل العليا ّ ،09/6505
ورد أولي من طرف المجيبين .2.9.2009 ،4-1
ملف محكمة العدل العليا  ،09/6505أمر احترازي.3.9.2009 ،
ملف محكمة العدل العليا  ،09/6505إعالن َّ
محدث (رقم  )3من طرف المجيبين  .15.11.2010 ،4-1الهدف من "إجراءات المسح" هو حسم الوضع القانوني
لألراضي التي يوجد شك حول الحقوق فيها والنظر في إمكانية اإلعالن عنها أراضي دولة .لقراءة المزيد حول موضوع الشرعنة بأثر رجعي للبؤر االستيطانية
ّ
للضم  -التغلغل الهادئ لتقرير لجنة ليفي حول البناء
غير الشرعية والمباني التي ُبنيت بشكل مخالف للقانون ،راجعوا تقرير ييش دين ،من االحتالل
غير القانوني في الضفة الغربية (شباط .)2016
ملف محكمة العدل العليا  ،09/6505إعالن َّ
محدث من طرف المجيبين  .23.4.2013 ،4-1في تشرين أول (اكتوبر)  2013قدم رئيس مجلس كفر عقب وعدد
ً
من أصحاب األراضي ،بمساعدة ييش دين ،استئنافا ضد اإلعالن عن أراضي دولة (استئناف ( 13/68منطقة يهودا والسامرة) ،رئيس مجلس كفر عقب
وآخرون ضد المسؤول عن الممتلكات الحكومية والمتروكة في منطقة يهودا والسامرة .)12.10.2013 ،في تموز (يوليو)  2016قبلت لجنة االستئنافات
ّ
العسكرية االستئناف ّ
التقدم
وقررت بطالن إعالن األراضي أراضي دولة .حتى كانون أول (ديسمبر)  ،2016كانت األراضي غير معلنة أراضي عامة وال يمكن
ّ
في ّأية إجراءات تنظيم بخصوصها .لقراءة المزيد راجعوا ورقة الموقف الصادرة عن ييش دين ،أساليب االستيالء على أراضي الضفة الغربية  -ملخص
َّ
المقدمة بمساعدة ييش دين  ،2016-2006أيلول  ،2016ص .21
اإلجراءات القانونية
ملف محكمة العدل العليا  ،09/6505محضر.24.12.2008 ،
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ّ
ً
الملفّ ،
قررت الشرطة إغالق ملف التحقيق
مع انتهاء هذا التحقيق أيضا أعلنت الدولة "أنه بعد فحص مواد األدلة في
ّ
لعدم كفاية األدلة" 42.حتى قضاة المحكمة العليا استغربوا كيف بعد أربع سنوات" ،جاء في قرار إغالق الملف أن
السبب هو 'عدم وجود أدلة كافية للمحاكمة' .الحجة المذكورة بالفعل تثير األسئلة ]...[ .من الجدير إعطاء تفسير
43
مسهب أكثر لقرار الشرطة إغالق الملف".
في كانون أول (ديسمبر)  ،2013بعد الحصول على مواد التحقيق كما نقلتها الشرطةّ ،
قدمت ييش دين استئنافا
للنياية العامة بشأن قرار إغالق الملف 44.وحاجج االستئناف بأنه رغم البطء واإلهمال في التحقيق ،هناك ما يكفي
من األدلة لتقديم لوائح اتهام ضد السكان وضد عناصر من المستوطنة بشأن انتهاك األمر بإغالق المنطقة ،كما أن
ّ
المتورطين في تقديم شهادة كاذبة للمحكمة وارتكاب مخالفات
هناك ركيزة من األدلة تتيح تقديم الئحة اتهام ضد
45
أخرى.
ًّ
عسكريا ،فقد ّادعت ييش دين بأنه ال خالف على أن كافة السكان يسكنون في
أما بالنسبة ألمر إغالق المنطقة
المنطقة بشكل مخالف لألمر العسكري ،من هنا ما كان يجب إغالق الملف الجنائي ضدهم ،وبالتأكيد ليس بحجة
عدم كفاية األدلة ،وكم بالحري بالنسبة للزوجين اللذين حسب اعترافهما في الشرطة وحسبما تشير المستندات في
مواد التحقيق ،قد وصال البالد كقادمين جدد فقط في تاريخ  ،10.9.2009أي بعد ثالثة أسابيع ونصف من صدور األمر
العسكري وبعد أسبوع من إصدار محكمة العدل العليا األمر االحترازي بهذا الصدد؛ وكذلك بالنسبة لساكن آخر هو
أيضا قادم جديد ،قدم إلسرائيل بعد عشرة أيام من صدور أمر اإلغالق العسكري 46.وتشير هذه األدلة إلى أنه كان ال
بد من تقديم الئحة اتهام ضد كل واحد من السكان بتهمة انتهاك التعليمات القانونية ،والدخول إلى منطقة مغلقة
أمام اإلسرائيليين والمكوث فيها.
ّ
كما ّ
تطرق االستئناف إلى أن ملف التحقيق ُيظهر أن عناصر في الجمعية التعاونية "كوخاف يعقوب" قد وقعت
على عقد إسكان مع الزوجين اللذين قدما للمستوطنة في تاريخ  ،10.9.2009أي بعد أسبوع من صدور األمر االحترازي
في االلتماس ،وبعد عشرة أيام من إعالنها أن كافة المباني باتت مسكونة ،وذلك بالرغم من أنها كانت على علم
بأمر المنطقة العسكرية المغلقةً ،
نظرا ألن الجمعية التعاونية والمجلس اإلقليمي "ماطيه بنيامين" كانا طرفين في
االلتماس .وقد أغوت هذه العناصر السكان بانتهاك تعليمات قانونية وساعدتهم على ذلك ،األمر الذي يستوجب
إعادة النظر في تقديم الئحة اتهام ّ
ضدها بتهمة ارتكاب هذه المخالفات.
ّ
كما حاججت ييش دين بأن المهندس المعماري التابع للمجلس اإلقليمي "ماطيه بنيامين" قد وقع في الظاهر على
ً
ّ
شهادة كاذبة ّ
المقدمة للقضاة في معرض رد
تم تقديمها للمحكمة العليا .كما ذكرنا آنفاّ ،ادعت هذه الشهادة
ّ
ً
مبنى
المجلس اإلقليمي بتاريخ  ،1.9.2009بأن كافة المباني في المجمع السكاني قد باتت مأهولة بالسكان ،غير أن
42
43
44
45
46

ملف محكمة العدل العليا  ،09/6505إعالن ّ
محدث من طرف المجيبين .23.4.2013 ،4-1
ملف محكمة العدل العليا  ،09/6505قرار.2.9.2013 ،
من ييش دين إلى شرطة بنيامين والنيابة العامة ،استئناف على قرار إغالق ملف التحقيق بشأن ملف جنائي رقم  2009/363851الخاص بمخالفات ذات
صلة بااللتماس لمحكمة العدل العليا .23.12.2013 ،09/6505
ّ
ّ
ينص قانون العقوبات بشأن اليمين الكاذبة على أن "من ّ
ّ
قدم شهادة كاذبة ،سواء مشفوعة بالقسم أم ال ،للجهة المخولة بتلقي الشهادة ،عقوبته السجن
ثالث سنوات" (قانون العقوبات ،1977 ،المادة )239
ملف جنائي رقم .09/363851
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ّ
ً
األقل ُأسكن بعد هذا التاريخ ،وذلك ً
نظرا ألن الزوجين المذكورين قد قدما للبالد كقادمين جديدين ،ووصال
واحدا على
ُ
المستوطنة فقط بعد عشرة أيام .ليس من نافل القول اإلشارة إلى أنه في المداولة في االلتماس التي عقدت بتاريخ
ّ ،3.9.2009
كرر المجلس اإلقليمي ّادعاءه بأن "كافة المباني مأهولة بالسكان ،وموصولة بالبنى التحتية" 47.وأضاف
االستئناف بأن الشهادة الكاذبة قد أحبطت إمكانية إصدار أمر احترازي يمنع إسكان البيوت ،وهناك ركيزة من األدلة
لمحاكمة مهندس المجلس بتهمة ارتكاب عدة مخالفات ،منها اليمين الكاذبة ،تقديم شهادة مزورة ،اختالق الوقائع،
عرقلة سير اإلجراءات القضائية ،والمشاركة في منع أو إحباط تنفيذ القانون.
في ختام االستئناف أضافت ييش دين أنه بالرغم من كفاية األدلة لتقديم الئحة اتهام ،فقد كانت هناك سلسلة من
اإلخفاقات الخطيرة في سير تحقيق الشرطة الذي استغرق كما ذكرنا أربع سنوات .إذ لم ّ
يتم التحقيق مع أي شخص
من أفراد المجلس اإلقليمي "ماطيه بنيامين" ،بمن فيهم مهندس المجلسّ ،
لتورطه في إقامة المباني وتمويلها؛ كما
لم ّ
تتم مواجهة أي شخص بدوره في إغواء الناس على السكن في المباني بشكل مناف ألمر اإلغالق العسكري؛ كما لم
ّ
ّ
يتم التحفظ على مستندات في مكاتب الجمعية التعاونية "كوخاف يعقوب" والمجلس اإلقليمي "ماطيه بنيامين".

رفض االستئناف
في قرار الحكم الذي شطب االلتماس بسبب شرعنة األرض بأثر رجعي وإعالنها "أراضي عامة" ،مع اإلبقاء على األمر
َ
ّ
االحترازي ،دفع القضاة الدولة نحو "اتخاذ قرار في االستئناف على إغالق ملف الشرطة خالل وقت قصير" 48.وبعد مرور
خمسة أشهر ّ
قررت الدولة رفض االستئناف.
ّ
المتضمنة في االستئنافّ ،
َّ
وحددت بأن "مراجعة المواد
في قرارها أكدت النيابة العامة صحة ّادعاءات ييش دين
المشمولة في ملف التحقيق تشير لألسف الشديد ،إلى أن التحقيق لم ُيستنفذ ،إذ لم ّ
يتم التحقيق مع جهات مهمة
ً
في المجلس اإلقليمي ،وال مع جهات من مستوطنة كوخاف يعقوب" .ولكن ،بدل أن تصدر النيابة العامة أمرا بإعادة
التحقيقّ ،
قررت أنه "اليوم ،بعد مرور خمس سنوات على األحداث ،لم يعد هناك أمل حقيقي في التوصل الستنتاجات
49
في هذا الصدد".
وليس هذا فحسب ،بل تجاهلت النيابة حقيقة أن السكان يسكنون في المنطقة وأنهم بمجرد ذلك يخالفون أمر
القائد العسكري بإغالق المنطقة ،واألنكى من ذلك – أنها تجاهلت ّ
االدعاءات بخصوص السكان الذين قدموا إلى
وكررت ّ
إسرائيل في أعقاب صدور األمر العسكري واألمر االحترازيّ ،
االدعاء الخاطئ بأن المباني ال 12كانت مأهولة
ً
بالسكان قبل صدور األمرين .وقد اعتمدت النيابة العامة على هذا االدعاء غير الصحيح أيضا لدى قرارها بأنه ال أساس
لالشتباه بأن المهندس ّ
قدم شهادة كاذبة للمحكمة.

 47ملف محكمة العدل العليا  ،09/6505محضر.3.9.2009 ،
 48ملف محكمة العدل العليا  ،09/6505قرار حكم.5.3.2014 ،
ّ
 49رسالة من قسم االستئنافات ،النيابة العامة ،لييش دين ،استئناف موكلك ع.أ .على قرار إغالق ملف جنائي رقم  09/363851بنيامين.13.8.2014 ،
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ً
لم تستنفذ الشرطة تحقيقها الذي استغرق وقتا يتجاوز المعقول ،تجاهلت النيابة العامة األدلة القائمة ،وفي
ً
غضون ذلك أعلنت الدولة عن المنطقة "أراضي عامة" (وهو إعالن ألغته الحقا لجنة االستئناف العسكرية،)50
وبذلك ّ
تمت بأثر رجعي شرعنة بناء غير قانوني دون تقديم ٍّ
أي من الجناة للمحاكمة الجنائية.

 50راجعوا هامش رقم .40
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أتحدث عن الجانب المعنوي للقانون الجنائي"،
أنا ّ
بأن على الدولة حماية من هي مسؤولة عن
ّ
".سالمتهم وأمنهم وممتلكاتهم
تسفي زيلبرطل ،قاضي المحكمة العليا2016 ،

51

يتم فحص ملفات التحقيق التي تنقلها الشرطة لسلطات االدعاء (سواء وحدة االدعاءات في الشرطة أو النيابة العامة
– حسب درجة خطورة المخالفة) وفق السوابق القانونية واألحكام القانونية ،وذلك التخاذ قرار بشأن تقديم الئحة
ّ
اتهام ضد المشبوهين.
ّ
وينص القانون على أنه "في حال رأى ّ
ّ
المدعي الذي ُسلمت له مواد التحقيق ،أن األدلة كافية التهام شخص ما ،فيجب
ّ
52
تقديم هذا الشخص للمحاكمة ،إال إذا اعتقد أنه ال يوجد حق عام في محاكمته" .وقد فسرت المحكمة هذه المادة
ً
"احتماال ً
ّ
53
واردا لإلدانة".
وحددت بأن األدلة الكافية لالتهام هي األدلة التي تتيح
بمعنى ،قبل تقديم الئحة اتهام على االدعاء النظر في مجمل األدلة التي أمامه ،وفحص ثقلها ومدى إمكانية قبولها
ًّ
قانونيا ،والتقدير هل سيكون من شأنها إثبات التهمة على المتهم حتى بعد مرورها بعملية اإلجراءات الجنائية
ّ
ّ
المكثفة التي تشتمل على اختبار التحقيق المضاد .في حال توفر األدلة الكافية لتقديم الئحة اتهام ،فإنه فيما عدا
استثناء بند عدم وجود حق عام ،يكون من واجب االدعاء تقديم الئحة اتهام.
ّ
تجسد الحاالت االختبارية التي نستعرضها في ورقة الموقف هذه ،كيف يعمل كبار المسؤولين المؤتمنين على
تطبيق القانون اإلسرائيلي ،أي النيابة العامة والمستشار القضائي للحكومة – في مجموعة من القرارات غير المعقولة
في أفضل الحاالت والمتأثرة بقرارات سياسية ومصالح أجنبية في أسوأ الحاالت – ًّ
فعليا بمنع تطبيق القانون الجنائي
ضد من يمارسون مشروع البناء اإلسرائيلي غير القانوني في الضفة الغربية.

البناء غير القانوني على أراضي قرية الساوية

في شباط (فبراير) ّ 2009
توجهت ييش دين بشكل طارئ إلى قائد قوات الجيش في الضفة الغربية ،وللمستشار
مبان في البؤرة
القضائي للجيش في الضفة ولرئيس اإلدارة المدنية ،بخصوص أعمال بناء غير قانونية لتسعة
ٍ
تمت دون رخص بناء وخارج منطقة نفوذ ّ
االستيطانية غير الشرعية "رحليم" ،والتي ّ
تجمع سكاني إسرائيلي معين
ّ
التوجه ،ساعدت ييش دين رئيس مجلس
وبشكل مخالف للخريطة الهيكلية .وعلى ضوء عدم استالم أي ّرد على
 51ملف محكمة العدل العليا  ،14/8088فرحات وآخرون ضد المستشار القضائي للحكومة وآخرين ،محضر( 13.1.2016 ،فيما يلي ملف محكمة العدل العليا
.)14/8088
ُ
 52قانون اإلجراءات الجنائية (نص ّ
منسق)  ،1982المادة (62أ) .هناك حاالت استثنائية أخرى محدودة تبقى في يد النيابة العامة حرية القرار بشأن عدم تقديم
الئحة اتهام ،من ذلك مثال صفقات قضائية مختلفة بخصوص القاصرين.
 53راجعوا مثال ملف محكمة العدل العليا  ،97/2534النائب يونا ياهف وآخرون ضد النيابة العامة وآخرين ،قرار حكم.15.6.1997 ،
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قرية الساوية في تقديم التماس لمحكمة العدل العليا يطلب إلزام السلطات بوقف البناء غير القانوني والعمل على
54
هدم المباني.
في ّردها على االلتماس اعترفت الدولة بأن البناء غير قانوني ،وأضافت أن مراقبي اإلدارة المدنية كانوا قد أصدروا
في نيسان (أبريل)  -أيار (مايو)  2008أوامر بوقف العمل وهدم المباني ،ولكن ّ
تم انتهاك األوامر .كما جاء أنه في
أعقاب االلتماس أصدر قائد المنطقة الوسطى ً
أمرا باعتبار المكان منطقة عسكرية مغلقة يحظر دخول المدنيين
55
اإلسرائيليين إليها ،ويلزم أي إسرائيلي متواجد فيها بالخروج منها.
تم استالم ّرد المجلس اإلقليمي "شومرون" والبؤرة االستيطانية "رحليم" ّ
في ذات اليومّ ،19.3.2009 ،
يتم فيه االدعاء
ّ
ّ
ُ
مبان .دعم الرد بشهادة مشفوعة بالقسم مقدمة للمحكمة
مبان من أصل تسعة
بأن هناك عائالت تسكن ثالثة
ٍ
ٍ
ّ
56
وموقعة باسم نوعام شمبا ،سكرتير بؤرة "رحليم" حينها.
ًّ
احترازيا يحظر مواصلة البناء في المنطقة ،ويمنع عقد أية
في تاريخ  22.3.2009أصدرت محكمة العدل العليا أمرا
ّ
صفقة في المباني أو إسكانها 57.بعد ثالث سنوات من مماطلة النيابة العامة في االلتماس ،قررت الحكومة اإلسرائيلية
تغيير سياستها و"شرعنة البناء في المكان" ،أي شرعنة بؤرة "رحليم" وغيرها من البؤر االستيطانية بأثر رجعي ،رغم
حقيقة أنها ُبنيت بشكل مخالف للقانون .في كانون أول (ديسمبر)  2012قام القائد العسكري بالضفة الغربية بتغيير
ً
نزوال عند تعليمات الهيئات السياسية العلياّ ،
وحولها من بؤرة استيطانية غير
المكانة البلدية والقانونية ل"رحليم"،
ً
شرعية إلى مستوطنة رسمية (وهي أيضا غير قانونية وفق القانون الدولي) 58.مع هذا ،فقد أوضح المستشار القضائي
ً
ممنوعا إلى حين
للضفة الغربية بأنه لن يطرأ أي تغيير على المكانة التنظيمية ل"رحليم" ،وأن البناء في المكان ال يزال
ّ
59
التقدم في اإلجراءات الخاصة بشؤون التنظيم وفق القانون.
وقرر قضاة المحكمة العليا شطب االلتماس ً
ّ
نظرا ألن "ركيزة األدلة ّ
تغيرت بدرجة غير طفيفة" – القصد هو قيام
ّ
إسرائيل بشرعنة البؤرة االستيطانية بأثر رجعي – ولكنهم أبقوا على األمر االحترازي طالما لم يطرأ تغيير على المكانة
التنظيمية لمستوطنة "رحليم" ،وأوضحوا "أنه محظورً ،
60
طبعا ،القيام بأعمال بناء أخرى".

54
55
56
57
58
59
60

ملف محكمة العدل العليا  ،09/2295رئيس مجلس قرية الساوية ضد وزير األمن وآخرين ،التماس ً
طلبا إلصدار أمر مشروط وأمر احترازي( 12.3.2009 ،فيما
يلي :ملف محكمة العدل العليا .)09/2295
ملف محكمة العدل العليا  ،09/2295رد المجيبين  4-1على طلب إصدار أمر احترازي.19.3.2009 ،
ملف محكمة العدل العليا  ،09/2295رد المجيبين  5و 6على طلب إصدار أمر احترازي.19.3.2009 ،
ملف محكمة العدل العليا  ،09/2295أمر احترازي.22.3.2009 ،
ملف محكمة العدل العليا  ،09/2295إعالن َّ
محدث من المجيبين .18.7.2013 ،4-1
من مكتب المستشار القضائي للضفة الغربية لييش دين ،ملف محكمة العدل العليا  ،09/2295فاديا ضد وزير األمن  -تحديث بشأن الوضع الخاص
بإجراءات التنظيم .31.12.2014
ملف محكمة العدل العليا  ،09/2295قرار حكم.31.7.2013 ،
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تحقيق الشرطة وتقديم االستئناف
في نيسان (أبريل)  2009شرعت شرطة إسرائيل بالتحقيق الجنائي في شبهة البناء غير القانوني وانتهاك األوامر
القضائية في القضية .وقد ُأضيفت لمواد التحقيق عدة ّ
توجهات من ييش دين باسم رئيس مجلس قرية الساوية،
ّ
توثق بالصور استمرار أعمال البناء وانتهاك األمر االحترازي الصادر عن محكمة العدل العليا.
ولم تنكر النيابة العامة هي األخرى انتهاك أمر المحكمة .في أيار (مايو)  2011أعلنت النيابة العامة أنه في "الجوالت
األخيرة التي أجرتها وحدة الرقابة في اإلدارة المدنية وشرطة إسرائيل في المنطقة التي ُيعنى بها االلتماسّ ،
تبين
وجود أعمال بنى تحتية (بناء جدار ،دعامات ،أرصفة وغيرها) بمحاذاة ثالثة بيوت [ ،]...وذلك ضمن انتهاك األمر
االحترازي الصادر عن المحكمة" 61.في أيلول (سبتمبر) من نفس العام ّ
حدد كبار المسؤولين في النيابة العامة أن
ًّ
ّ
ً
يتعدى مسألة انتهاك أمر قضائي إلى محاولة تضليل المحكمة العليا ،وهو عمل قد يصل العتباره
خطيرا
"أمامنا ملفا
62
شهادة زور وعرقلة سير اإلجراءات القضائية".

إستمرار البناء في مستوطنة رحاليم ضمن إنتهاك األومر القضائية  -ملخص ( 2011تصوير  :يش دين)

 61ملف محكمة العدل العليا  ،09/2295إعالن َّ
محدث من طرف المجيبين .2.5.2011 ،4-1
 62مكتب نائب المدعي العام (المهام الخاصة) ،ملفات البناء غير القانوني ضمن انتهاك األوامر القضائية في منطقة يهودا والسامرة  -ملخص النقاش،
.8.9.2011
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ولكن في تموز (يوليو)  2013أعلنت الدولة عن عدم وجود ركيزة من األدلة الكافية لتقديم الئحة اتهام ضد أي طرف
بتهمة انتهاك األمر االحترازي 63،وأنه ّ
تم تقديم الئحة اتهام ضد سكرتير "رحليم" نوعام شمبا فقط ،بتهمة اليمين
الكاذبة وعرقلة سير اإلجراءات القضائية ً
64
نظرا لتقديمه شهادة زور للمحكمة.
في أيلول (سبتمبر)  ،2013استأنفت ييش دين على قرار إغالق ملف التحقيق بحجة عدم كفاية األدلة 65.وكشفت
المستندات في ملف التحقيق التي حصلت عليها ييش دين من الشرطة ،أنه رغم إهمال الشرطة في بعض إجراءات
ً
تمت فقط في عام  ،2011أي بعد عامين من بدء التحقيق) ،إال أنه ّ
(مثال حقيقة أن معظم هذه اإلجراءات ّ
تم
التحقيق
ّ
المتورطين في انتهاك األمر االحترازي – مسؤولي
جمع ما يكفي من األدلة على نحو يستوجب تقديم الئحة اتهام ضد
ّ
"رحليم" والجمعية التعاونية "أمانا" التي نفذت مشروع البناء – بتهمة إسكان المباني الثالثة واالستمرار في أعمال
البناء ،وكذلك بتهمة ارتكاب مخالفات البناء غير القانوني والتي ال يختلف أحد بشأن ّ
تورطهم فيها.
ُ
ّ
وتطرق االستئناف في قضية إسكان المباني إلى رسالة ضابط التحقيقات واالستخبارات في الشرطة التي كتبت بعد
وحددت بعد جولة في البؤرة االستيطانية "عدم وجود سكان في المنطقةّ ]...[ .
أسبوع من صدور األمر االحترازيّ ،
وأن
ّ
أعمال البناء النهائية للمباني لم تنته ،وأن المكان يبدو كورشة بناء مهجورة" .وأضاف الضابط" :قابلنا في الموقع مركز
66
األمن الجاري العسكري يوسي .وحسب أقواله ال يسكن أحد في المكان".
كما أورد االستئناف التحقيقات مع اثنين من سكان المباني الثالثة (وقد رفض األخير التعاون في التحقيق) ،كانا قد
ّ
شهدا في الشرطة بأنهما اشتريا شقتين من شركة "أمانا" وانتقال للسكن فيهما خالل عام  .2010بمعنى ،أن اثنين
67
من السكان اعترفا بنفسيهما أنهما دخال البيتين بعد أشهر من صدور أمر المحكمة الذي يحظر ذلك.
غير أن ّ
درة التاج في مواد التحقيق هي الرسالة التي بعثت بها سكرتاترية "رحليم" في تاريخ  9.11.2009إلى إحدى
ّ
العائالت التي كان من المتوقع أن تسكن أحد البيوت .ومن جملة ما جاء في الرسالة التي حملت عنوان "االنتقال للبيوت
الجديدة" ،ما يلي:
في اآلونة القريبة سينتهي العمل على بناء البيوت الثالثة الجديدة ]...[ .نحن نسعى إلنجاز هذه
األعمال بأقصى سرعة ،حتى يتم إسكانها في أقرب وقت ممكن .من المفروض أن هذه البيوت
مسكونة وهكذا ّ
تم اإلبالغ بشأنها ]...[ .باختصار تعتبر هذه البيوت في نظر محكمة العدل العليا

63
64
65
66
67

من النيابة العامة ،قسم قضايا محكمة العدل العليا ،إلى ييش دين ،ملف محكمة العدل العليا  09/2295فاديا ضد وزير األمن ("رحليم").25.7.2013 ،
ملف محكمة العدل العليا  ،09/2295إعالن َّ
محدث من طرف المجيبين .18.7.2013 ،4-1
من ييش دين إلى وحدة االدعاءات "شاي" وإلى مدير قسم االستئنافات في النيابة العامة ،استئناف بشأن قرار إغالق ملف جنائي رقم ،09/154482
.4.9.2013
من ضابط الشرطة جيل داشا إلى "قائمة التعميم في البريد االلكتروني" ،تقرير جولة في موقع البناء غير القانوني في "رحليم"( 29.6.2009 ،ملف جنائي
رقم .)09/154482
اعتراف ن.م .في الشرطة 13.4.2011 ،واعتراف ش.س .في الشرطة( 21.9.2011 ،ملف جنائي رقم .)09/154482
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مأهولة بالسكان ]...[ .لقد أخذت أمانا على عاتقها هذه المخاطرة لذا فهي تتحمل مسؤولية تعويض
68
السكان في حال تم هدم البيوت.
هكذا ،وبكل وضوح ،بعد سنة ونصف السنة على إصدار محكمة العدل العليا لألمر االحترازي ،اعترفت سكرتارية
"رحليم" بأن البيوت غير مسكونة ،وأغوت العائالت المزمع انتقالها إلسكان هذه البيوت بدخولها والسكن فيها ،ضمن
ّ
69
إظهار استهتارها الفظ وعديم الحياء بأعلى هيئة قضائية في إسرائيل.
ّ
وادعت ييش دين بأن مواد التحقيق تحتوي على ما يكفي من األدلة التي تثبت استمرار البناء بشكل مخالف لقرار
المحكمة ،وهو أمر تم إبالغ النيابة العامة به في ساعتها ،مما يتيح تقديم الئحة اتهام في األمر .من ذلك مثال،
التحقيق مع المقاول المسؤول عن المشروع الذي شهد بأن سكرتير "رحليم" طلب منه تنفيذ المشروع عام  ،2011أي
بعد عامين من صدور األمر االحترازي.
وقد حاججت ييش دين في االستئناف بأن األدلة الكثيرة هذه وإثباتات أخرى غيرها واردة في مواد التحقيق ،تشير
واع على انتهاك األمر القضائي
بوضوح إلى ضرورة محاكمة المسؤولين في "رحليم" وجمعية "أمانا" لعملهم بشكل ٍ
الصادر عن المحكمة العليا ،وذلك من خالل إسكان المباني واالستمرار في أعمال البناء بل وحتى إغواء آخرين الرتكاب
70
مخالفة.

سحب الئحة االتهام ورفض االستئناف
حتى قبل أن ّ
ترد على االستئناف واصلت النيابة العامة تذبذبها ،وقامت في شباط (فبراير)  2014بإلغاء الئحة االتهام
ضد نوعام شمبا 71.وال تملك ييش دين إمكانية فحص ما جرى وراء كواليس هذا القرار في النيابة العامة ،ولكن على
غريبا وبه خللً ،
ضوء األدلة أعاله ،يبدو هذا القرار ً
علما أنه لدى صدور قرار المحكمة العليا في االلتماس كانت هناك
ّ
المتورطين في القضية ،ثم بعد شطب االلتماس تراجعت النيابة العامة عن هذه الالئحة
الئحة اتهام موجهة ضد أحد
بحجة "عدم كفاية األدلة" رغم عدم حدوث تغيير في مواد التحقيق.
ونيف ّ
بعد مضي عامين ّ
قررت النيابة العامة رفض االستئناف ،واعترفت بأن هناك "شبهة قوية النتهاك األمر من
قبل جهة/ات عملت باسم مستوطنة "رحليم" أو بعلم منها" ،ومع هذا "ال يمكن اإلثبات بشكل دامغ كما هو مفروض
ُ
في القانون الجنائيّ ،
بأن األمر االحترازي قد انتهك عن علم وقصد" .وقد اعتمد قرار النيابة على تقرير عملياتي من
68
69
70

71

رسالة من سكرتارية البؤرة االستيطانية "رحليم" إلى عائلة س" ،.االنتقال للبيوت الجديدة"( 9.11.2009 ،ملف جنائي رقم  .)09/154482الرسالة مرفقة
بكاملها في ورقة الموقف.
لمنع إثارة الشكوك ،اعترف أحد السكان ش.س .أثناء تحقيق الشرطة معه بأنه استلم هذه الرسالة من سكرتارية "رحليم" قبل شرائه الشقة (اعتراف
ش.س .في الشرطة ،21.9.2011 ،ملف جنائي رقم .)09/154482
في تشرين أول – تشرين ثان ّ 2013
توجهت ييش دين إلى النيابة العامة وأبلغتها باستمرار انتهاك األمر االحترازي والبناء غير القانوني في "رحليم"
بشكل عام وفي تسعة مبان بشكل خاص .في إطار المراسلة بين الطرفين ،أقرت النيابة العامة بارتكاب المخالفات وقالت إن "األمر معروف للمجيبين ونعمل
ُ
"شرع بالتحقيق في األمر ،دون تأخير ،وإن التحقيق يتم ًّ
حاليا .ال حاجة أن نذكر أن الجهات المسؤولة عن تطبيق القانون ترى بعين
على ممعالجته" ،وإنه
الخطورة انتهاك األوامر القضائية والتحقيق في هذا األمر وطبقا لذلك تقوم بمعالجته"( .من النيابة العامة ،قسم قضايا محكمة العدل العليا ،إلى ييش
دين ،ملف محكمة العدل العليا " - 09/2295رحليم".)12.11.2013 ،
التوجه ّ
ّ
مجد ًدا بشأن االستئناف.2.6.2016 ،
من النيابة العامة ،قسم االستئنافات ،إلى ييش دين ،قرار في
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[المكتوب مترجم من اللغة العبرية]
الجمعية التعاونية الزراعية لالستيطان المجتمعي م.ض" - .رحليم"
الموضوع :االنتقال للبيوت الجديدة.

9.11.2009

في اآلونة القريبة سينتهي العمل على بناء البيوت الثالثة الجديدة ،ومن بعدها سينتهي بناء سائر
البيوت في الصف األعلى.
نحن نسعى إلنجاز هذه األعمال بأقصى سرعة ،حتى يتم إسكانها في أقرب وقت ممكن .إسكان هذه
البيوت ضروري لعدة أسباب سآتي على تفصيل اثنين منها :أوال ،في حال انتقالكم لهذه البيوت سيكون
بمقدورنا استيعاب المزيد من العائالت الجديدة في المستوطنة .كما أن هذه البيوت من المفترض أنها
مأهولة بالسكان ،وهكذا ّ
تم اإلبالغ عنها .في حال أجري فحص في الموضوع وتبين أنها غير مأهولة ،فمن
ّ
تتغير وضعيتها.
المحتمل أن
نعرف أن االنتقال للبيوت مصحوب بمخاوف معينة تقلقكم من إمكانية إخالئكم من البيوت دون أن يكون
لكم مأوى تلجؤون إليه ،ألن آخرين سيسكنون كرافاناتكم.
على ضوء هذه الحقيقة استفسرت لجنة استيعاب الهجرة لدى "أمانا" مع زمبيش ،بمساعدة نوريت ممليا،
واتضحت األمور التالية:
تعتبر البيوت في الصف السفلي بالنسبة لمحكمة العدل العليا مأهولة بالسكان ،من هنا فقد ّ
تم تجريبها
ّ
لعدة أشهر ،وال سيف إخالء مسلط عليها.
ً
من المخطط إسكان بقية البيوت مباشرة بعد انتهاء األعمال .صحيح أن هناك مداوالت قضائية بالنسبة
لهذه البيوت ومن غير الواضح ماذا سيكون مصيرها ،ولكن على ّأية حال ،وحسب ما بلغنا ،فإن زمبيش
يخطط إلسكانها ً
فورا.
لقد أخذت "أمانا" على عاتقها المخاطرة لذا فهي تتحمل مسؤولية تعويض السكان في حال تم هدم
البيوت ،كما سبق أن حدث في "امونا".
بالمضي ً
ّ
قدما واستيعاب العائالت الجديدة وتأجير الكرافانات.
بالنسبة للمستوطنة نحن ملزمون
إذا وقع أسوأ االحتماالت ال سمح الله ّ
ّ
فستتحمل أمانا المسؤولية
وتم هدم البيوت حتى بعد إسكانها،
ولن يبقى أحد في الشارع دون مأوى .وإذا استدعت الحاجة ،كما بلغنا منهم ،فستبني الشركة كرافانات
جديدة للعائالت.
مع تحيات،
سكرتاترية "رحليم"
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جنود بأن البيوت الثالثة كانت مسكونة قبل صدور األمر االحترازي ،رغم إفادات السكان أنفسهم في التحقيق والتي
ً
تناقض هذا التقرير ،ورغم تعارض التقرير أيضا مع الرسالة التي بعثت بها سكرتارية "رحليم" للعائالت في تشرين
72
ثان (نوفمبر) .2009
بعد رفض النيابة طلب ييش دين إعادة النظر في القرار بشأن االستئناف ،التمس رئيس مجلس قرية الساوية
وييش دين لمحكمة العدل العليا في تاريخ ً ،27.6.2016
طلبا إللغاء قرارات النيابة وتقديم لوائح اتهام ضد زعماء
"رحليم" و"أمانا" لضلوعهم في انتهاك األمر االحترازي وعرقلة سير اإلجراءات القضائية والبناء غير القانوني وانتهاك
أوامر المنطقة المغلقة العسكرية؛ وكذلك تقديم الئحة اتهام ضد نوعام شمبا بتهمة اليمين الكاذبة وعرقلة سير
اإلجراءات القضائية 73.حتى كانون أول (ديسمبر)  2016كان االلتماس قيد اإلجراءات القضائية.

 72من النيابة العامة ،قسم االستئنافات ،إلى ييش دين ،قرار في االستئناف.17.4.2016 ،
 73ملف محكمة العدل العليا  ،16/5145رئيس مجلس قرية الساوية وآخرون ضد النائب العام وآخرين ،التماس ً
طلبا إلصدار أمر مشروط.27.6.2016 ،
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البناء غير القانوني على أراضي قرية عين يبرود

ً
خالل عام  2007بدأ المجلس اإلقليمي "ماطيه بنيامين" في بناء جهاز لتطهير مياه الصرف الصحي خدمة لمستوطنة
"عوفرا" .أقيم الجهاز بشكل غير قانوني على أراض خاصة ّ
تمت تسويتها 74وتعود ملكيتها ألهالي قرية عين يبرود
75
ضمن انتهاك كافة قوانين التنظيم والبناء.
ّ
في صيف  2008أصدرت اإلدارة المدنية أوامر بوقف األعمال وهدم الجهاز ،غير أن األعمال توقفت فقط بعد مضي
عام على أثر قيام اصحاب األراضي بتقديم التماس بواسطة ييش دين لمحكمة العدل العلياً ،
76
طلبا لتنفيذ األوامر.
في ّردها على االلتماس اعترفت الدولة بأن الجهاز ُبني على أرض خاصة دون الحصول على رخص للبناء بشكل قانوني
ودون خريطة هيكلية مصادق عليها ،وأن قسما من تمويل بناء الجهاز مصدره من األموال العامة 77.وقد أصدرت
المحكمة العليا قرارها "االمتناع عن إنجاز بناء الجهاز المذكور ،واالمتناع عن وصله بشبكة الكهرباء وعن القيام بأي
ّ
ً
عام آخر متعلق به" 78.أما على المستوى الجنائي ففي هذه القضية أيضا استغرق تحقيق الشرطة مدة طويلة وانتهى
ّ
ً
تقرر الشرطة هذه المرة إغالق الملف بل ّ
فقط بعد حوالي أربع سنوات .ولكن خالفا لحاالت أخرى ،لم ّ
حولته للنيابة
79
العامة للنظر فيه.
بعد مضي عام ونصف العام أعلن المستشار القضائي للحكومة عدم تقديم لوائح اتهام في القضية .ولم يختلف
المستشار القضائي على حقيقة أن الملف يحتوي على ما يكفي من األدلة لتقديم الئحة اتهام وعلى وجود احتمال
ً
معينة ّ
ظروفا ّ
تم فيها ارتكاب المخالفات تلغي الحق العام في تقديم الئحة اتهام.
قوي لإلدانة ،غير أنه ّادعى أن
ّ
وأضاف المستشار أنه "لو ُّاتخذ قرار بتقديم الئحة اتهام في هذه القضية ،ستكون تلك سابقة معينة ،إذ ال يكاد ّ
يتم
80
تطبيق قانون الجنائي على مخالفات التنظيم والبناء في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]".
ً
ونظرا ألن المستشار القضائي للحكومة قد أغلق ملف التحقيق ،لم تعد هناك إمكانية لتقديم استئناف على القرار.
بعد مراجعة ملف التحقيق ّ
ً
التماسا آخر لمحكمة العدل العليا طلبوا فيه
قدم أصحاب األراضي ومنظمة ييش دين
ِّ
محاكمة آفي روئيه ،رئيس المجلس اإلقليمي "ماطيه بنيامين" ،المسؤول عن بناء الجهاز والموقع على رخصة بناء

74
75

76
77
78
79
80

ّ
تمت تسويتها هي األرض التي ّ
أرض خاصة ّ
مسجلة باسم أصحابها في السجل العقاري (الطابو) في الضفة الغربية.
مرت بإجراءات لتسجيلها ،وباتت
على مدار سنوات ّ
تمت معالجة مياه الصرف الصحي لمستوطني "عوفرا" في برك األكسدة التي ُبنيت على أراضي القريتين الفلسطينيتين عين يبرود
ً
وسلواد .وأدى توسيع المستوطنة إلى البناء بشكل غير قانوني أيضا على أراض فلسطينية خاصة مجاورة لبرك األكسدة .وقد اشتكى المستوطنون من
األذى الناجم عن الروائح والخطر على الصحة العامة ،حتى ّ
تم إغالق البرك عام  1998وبدأ توجيه مياه الصرف الصحي إلى الوادي المجاور وإلى أراض أهالي
عين يبرود.
ملف محكمة العدل العليا  ،09/4457مناع وآخرون ضد وزير األمن وآخرين ،التماس ً
طلبا ألمر مشروط وأمر احترازي( .25.5.2009 ،فيما يلي ملف محكمة العدل
العليا .)09/4457
ملف محكمة العدل العليا  ،09/4457رد المجيبين .1.3.2011 ،6-1
ملف محكمة العدل العليا  ،09/4457قرار حكم.27.7.2011 ،
من الوحدة القطرية للتحقيق في قضايا النصب واالحتيال ،الفرع الجنوبي ،إلى ييش دين ،ملف جنائي رقم  - 09/97623جهاز تطهير مياه الصرف
الصحي في "عوفرا".8.1.2013 ،
من مكتب المستشار القضائي للحكومة إلى ييش دين ،ملف جنائي رقم  - 09/97623جهاز تطهير مياه الصرف الصحي في "عوفرا" .29.5.14 ،انظروا
فيما يلي ادعاءات المستشار القضائي للحكومة.
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ّ
مزورة؛ وكذلك محاكمة بنحاس فلرشتاين الرئيس السابق للمجلس اإلقليمي "ماطيه بنيامين" ورئيس اللجنة المحلية
ّ
81
للتنظيم والبناء التي صادقت على إقامة الجهاز وأخرجت بناءه إلى حيز التنفيذ.
وحاججت ييش دين في االلتماس بأن مواد التحقيق تشتمل على أدلة واضحة على وقوع سلسلة من المخالفات بينها
ّ
للملتمسين ،وكذلك
التعدي على ممتلكات الغير ،ونهب ممتلكات خاصة تابعة
اقتحام حدود الغير ،البناء غير القانوني،
ِ
التزوير في مستندات رسمية وإصدار رخصة بشكل مخالف للقانون ،وكل ذلك ضمن انتهاك أوامر إدارية عن معرفة
ُ
ودراية .وجاء في االلتماس أنه ق ّدم على أثر صدور قرار غريب ومثير لالستياء من قبل المستشار القضائي للحكومة
الذي اختار تجاهل المخالفات الخطيرة والمستمرة – رغم عدم وجود خالف على ارتكابها حتى بين المشبوهين
أنفسهم – والتي تنتهك عن وعي وقصد الحقوق األساسية للمتلمسين ولغيرهم من فلسطينيي الضفة الغربية.

التعدي الجنائي على ممتلكات الغير والبناء غير
من حجج االلتماس:
ّ
القانوني
اعترف رئيس المجلس ،آفي روئيه ،أثناء التحقيق معه دون ّ
تردد بأنه علم بأن كل بناء في مستوطنة "عوفرا"،
ً
وخصوصا بناء جهاز تطهير مياه الصرف الصحي هو غير قانوني ،وأن األراضي التي ُبني عليها الجهاز هي أراض
خاصة ،وأن الجهاز ُبني دون رخص وليس بموجب خريطة هيكلية مصادق عليها.
ً
أساسا .ما أقوله هو كل المباني في "عوفرا" ،بما
ال توجد منطقة نفوذ لعوفرا ،وال خريطة بناء مدينة
فيها المؤسسات العامة ،والتي تشمل المدارس التي بنتها الدولة ،هي من حيث التعريف غير
ً
قانونية لعدم وجود خريطة بناء مدن للمستوطنة ،ومن بنى حسب هذا التعريف يعتبر هو أيضا
ّ
ً
"مجرما"؛ هناك خريطة "ظل" نقوم على أساسها ببناء المباني العامة واألحياء الجديدة ،وال أذكر من
ّ
ّ
ّ
عرف هذه الخريطة ،فهي ليست ذات صفة قانونية ،وال مصادقة قانونية وليست موقعة ولكنها
ّ
ّ
توجه عملنا بشكل منظم؛ (وبالنسبة لجهاز تطهير مياه الصرف الصحي) أنا ال أنكر أن هذا [أرض]
ً
82
خاص[ة] نحن أيضا علمنا بذلك من البداية.
ً
بنحاس فلرشتاين أيضا ،الذي شغل منصب رئيس المجلس اإلقليمي "ماطيه بنيامين" عندما بدأ بناء جهاز تطهير
مياه الصرف الصحي ورئيس اللجنة الخاصة للتنظيم والبناء التي صادقت دون أية صالحية على ترخيص بناء الجهاز،
ّ
تصرف عن علم ودراية .في ّرده على سؤال المحققين على أي أساس ّ
بأنه ّ
تقدم في إجراءات البناء وأخرج الخطة
اعترف
ّ
ً
ً
ّ
ً
ّ
ً
ّ
لحيز التنفيذ ،أجاب فلرشتاين" :كان هذا قرارا استراتيجيا كنت شريكا في اتخاذه وتناول أيضا سلم األولويات في
83
المستوطنات المختلفة".

 81ملف محكمة العدل العليا  ،14/8088التماس ً
طلبا ألمر مشروط.27.11.2014 ،
 82اعتراف افراهام روئيه في الشرطة( 9.2.2012 ،ملف جنائي رقم .)09/97623
 83اعتراف بنحاس فلرشتاين في الشرطة .26.1.2012 ،وبشكل عام ،أظهرت مراجعة قائمة رخص البناء التي صدرت في يوم منح الرخصة لبناء جهاز الصرف
الصحي ،بأن اللجنة برئاسة فلرشتاين قد أصدرت عشرات الرخص للبناء لم يكن أي منها قانوني ،ألنها ّ
صرحت بالبناء في بلدات ال خرائط هيكلية لها (ملف
جنائي رقم .)09/97623
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من حجج االلتماس :رخصة بناء ّ
مزورة
ّ
بعد عام من بدء األعمال طلبت شركة البناء رؤية رخصة بناء جهاز التطهير .في تاريخ  27.3.2008وقع آفي روئيه على
ّ
رخصة بناء إلرضاء المقاول وحمله على مواصلة البناء .ولكن يجري الحديث عن مستند ّ
مزور :فالرخصة التي وقع عليها
ُ
روئيه بدا وكأنه مستند صادر عن الجيش ،مع أنه ليس كذلك؛ الرخصة كما ق ّدمت صدرت بخصوص منطقة تم وضع
اليد عليها ألغراض عسكرية ،مع أن األرض التي أقيم عليها الجهاز لم يتم وضع اليد عليها ً
أبدا84؛ وكان المفروض
أن ّ
ًّ
قانونيا بناء الجهاز ،رغم عدم وجود خريطة ذات صفة قانونية للمستوطنة أو جهاز تنظيمي
يصرح هذا المستند
ّ
يمكن بموجبه إصدار رخصة كما هو مفروض .موجز القول هو أن المستند مزور.
ِّ
الموقع على المستند ّ
المزور:
ولم ينكر رئيس المجلس اإلقليمي روئيه أنه
ّ
حسبما أذكر من طلب هذه الرخصة هو المقاول الذي ينفذ األعمال .بعد أن سمع المقاول بأن هناك
ّ
ً
التماسا ومحكمة عدل عليا ،فكر وقال إنه بحاجة إلى تغطية ودعم في هيئة رخصة ،وإال سيقولون له
إنه بنى بال رخصة .إذا كانت معه رخصة فكل شيء على ما يرام بالنسبة له .وعندها بلغني األمر ،ألن
ّ
85
من يوقع في نهاية المطاف هو أنا.

من حجج االلتماس :انتهاك أمر وقف األعمال وإغراء آخرين على انتهاك
تعليمات قانونية
ّ
سلمت اإلدارة المدنية للعمال في موقع بناء جهاز التطهيرً ،
أمرا بوقف األعمال .في اليوم التالي
في تاريخ 4.6.2008
بعث م.ش ،.مدير قسم البنى التحتية الجارية في المجلس اإلقليمي "ماطيه بنيامين" ،تعليمات واضحة لشركة البناء
بانتهاك األمر .تحت عنوان "مواصلة العمل في الموقع" ،كتب م.ش" :.أطلب منكم في هذه الرسالة مواصلة العمل في
موقع جهاز التطهير في عوفرا" 86.عندما سئل رئيس المجلس روئيه خالل التحقيق معه عن انتهاك أمر وقف البناء
ُ
عن ِعلم منه ،وإذا كانت "الرسالة قد كتبت بعلم منه؟" ،أجاب:
ّ
نعم .لقد قلت إنه من ناحيتي يمكن مواصلة العمل ،وإن المسؤولية مسؤوليتي .اتفق مع هذا األمر
ً
اليوم أيضا .كل ما يتم بناؤه في عوفرا تصدر بحقه أوامر بوقف األعمال .نحن رجال قانون ونحترم
ُ
القانون ،ولكن عوفرا تقع على أراض وضعيتها القانونية مماثلة لوضعية األرض التي أقيم عليها

ًّ
عسكريا هو وضع
 84ينص القانون اإلنساني الدولي على أنه يجوز لدولة االحتالل وضع اليد على أراض ومبان خاصة لحاجات عسكرية ضرورية وطارئة .وضع اليد
مؤقت ،إلى حين انقضاء الحاجة األمنية الضرورية والطارئة ،وليس من شأنه أن يحدث تغييرا في ملكية األرض .عدا ذلك ،نضيف أنه حتى لو ّ
تم وضع اليد
عسكريا على األرض ،فال يجوز التخطيط لبناء جهاز للصرف الصحي فيها ،ألن الهدف من الجهاز هو تلبية حاجات مدنية وليس عسكرية ضرورية ،عاجلة
ومؤقتة.
ً
خالفا إلفادته في التحقيق ،فقد ّ
تم تقديم
 85اعتراف افراهام روئيه في الشرطة( 9.2.2012 ،ملف جنائي رقم  .)09/97623ليس من نافل القول أن نذكر أنه
االلتماس بعد أكثر من سنة على قيام روئيه بتزوير رخصة البناء.
 86م.م.ش ،.مدير وحدة النظافة والمياه والصرف الصحي ،المجلس اإلقليمي "ماطيه بنيامين" إلى  ،G.E.Sمواصلة العمل في الموقع( 5.6.2008 ،ملف جنائي
رقم .)09/97623
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جهاز التطهير ،رجال اإلدارة المدنية ّ
يؤدون واجبهم من منطلق وظيفتهم ،ونحن نواصل العمل رغم
ّ
87
يتفهمون الوضع ولم يهدموا أي بيت في عوفرا.
صدور األمر بوقف العمل .إنهم
كما اعترف رئيس المجلس اإلقليمي بأن التعليمات بانتهاك األمر ومواصلة البناء بشكل غير قانوني قد صدرت بعلم
ً
ً
منه .وقد عزا روئيه ّ
وعنوة ولمدة زمنية طويلة ،إلى انعدام تطبيق القانون الذي ّ
يفسره
تجرؤه على انتهاك القانون علنا
ّ
هو ويترجمه كسياسة غض الطرف عن المخالفات.

من حجج االلتماس :حول عدم معقولية قرار المستشار القضائي للحكومة
ً
كما ذكرنا آنفا ،اعترف رئيسا المجلس اإلقليمي "ماطيه بنيامين" السابق والحالي ،في أثناء التحقيق معهما بارتكاب
ّ
مخالفات التعدي الجنائي على ممتلكات الغير والبناء غير القانوني ،وإصدار رخصة بناء مزورة وإغواء آخرين بانتهاك
األمر بوقف العمل .وحاججت ييش دين في االلتماس بأن اعترافات المشبوهين والمستندات المتوفرة في ملف
ّ
التحقيق تشكل أدلة دامغة وكافية للمحاكمة بتهمة ارتكاب عدد كبير من المخالفات.
ّ
المستشار القضائي للحكومة نفسه لم يختلف ،عندما اتخذ قراره بإغالق الملف ،على ارتكاب مخالفة جنائية وعلى
ّ
وجود ركيزة من األدلة التي تثبت ذلك ،ولكنه ّادعى أنه بسبب الظروف ال مجال لتقديم الئحة اتهام ضد المشبوهين.
االعتبارات األساسية التي ّ
فصلتها النيابة هي األهمية الجماهيرية في معالجة مشكلة الصرف الصحي في عوفرا
ّ
ومطالبة وزارة حماية البيئة بمعالجة المشكلة؛ والتمويل الحكومي الذي تم رصده بواسطة اإلدارة المدنية بهدف
تطوير البنى التحتية للصرف الصحي إلنشاء المشروع؛ وانقضاء وقت على موعد انتهاء البناء (نحو خمس سنوات)؛
وحقيقة أنه بسبب انعدام تطبيق القانون الجنائي على مخالفات التنظيم والبناء ،يعني أن هذه ستكون أول الئحة
88
اتهام من نوعها في هذا المجال.
في االلتماس ّ
تطرقت ييش دين بإسهاب للحجج التالية:
ً
أوال ،ال خالف حول أهمية معالجة مياه الصرف الصحي الصادرة عن مستوطنة "عوفرا" ،وكم بالحري عندما تكون هذه
وتسبب ّ
المياه َّ
ّ
تلوثها .غير أن الحاجة لحل مشكلة ال
موجهة إلى أراضي القرى الفلسطينية المجاورة للمستوطنة
ً
ًّ
يمكنها أن ّ
تبرر حال غير قانوني ينتهك حقوقا أساسية لسكان محميين.
ً
ثانيا ،من غير الواضح لماذا تعتبر مصادقة مديرية مياه الصرف الصحي في وزارة البنى التحتية على المشروع
ً
ّ
واستثمار  7.8مليون شيكل من األموال العامة ،حجة تبرر ارتكاب مخالفات جنائية ،خاصة أن مشروع الميزانية رافقه
ً
ّ
بديال عن التصريحات المطلوبة 89،هذا ً
علما أن الحق العام قد كبر في أعقاب
تصريح واضح بأنه ال يمكن اعتبار التمويل
إهدار المال العام بشكل غير قانوني.
 87اعتراف افراهام روئيه في الشرطة( 9.2.2012 ،ملف جنائي رقم .)09/97623
 88من مكتب المستشار القضائي للحكومة إلى ييش دين ،ملف جنائي رقم  – 09/97623جهاز تطهير مياه الصرف الصحي في عوفرا.29.5.14 ،
 89المصدر السابق ،البند .5
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ً
ثالثا ،ادعاء المستشار القضائي للحكومة بانقضاء خمس سنوات على موعد انتهاء البناءُ ،يجانب الوقاحة .لقد استغرق
ّ
استقرت مواد األدلة على طاولة النيابة العامة لمدة
تحقيق الشرطة كما هو مذكور حوالي أربع سنوات ،ومن بعدها
ّ ّ
تماتخاذالقرار بإغالق الملف .وال تختلف ييش دين على حقيقة أن انقضاء مدة زمنية يمكن
سنة ونصف السنة حتى
ّ
ً
يشكل في حاالت ّ
اعتبارا ذا أهمية في إطار اعتبارات االدعاء ،مع هذا ّادعت ييش دين أنه ليس من شأنه أن
معينة
أن
ّ
يتغلب على اعتبارات أخرى تمثل مصالح ذات وزن وأهمية مثل نقاء الجهاز الرسمي وسيادة القانون وما شابه ذلك،
خاصة عندما يكون الملف قيد معالجة السلطات لمدة زمنية طويلة للغاية.
ّ
وفي الختام ،من المثير لالستياء بالتحديد حجة إغالق الملف التي ترى أن قلة تطبيق القانون الجنائي على مخالفات
التنظيم والبناء في الضفة الغربية ال تتيح تقديم الجناة للمحاكمة في هذه القضية .يدور هذا ّ
االدعاء في حلقة
مفرغة ،إذ أنه ّ
يبرر ارتكاب مخالفات بحجة عدم تطبيق القانون بشأنها ،مما ّ
يسبب بالتالي (كما أجاد وصف ذلك
رئيس المجلس اإلقليمي روئيه خالل التحقيق معه في الشرطة) استمرار ارتكاب المخالفاتّ .
وتدعي ييش دين أن
ّ
ً
والتعدي على ممتلكات الغير
تحديدا – البناء غير القانوني عن علم وضمن استغالل المال العام،
ظروف هذه الحالة
ونهب أراض فلسطينية ،بأوامر من مسؤولين رسميين وعلى أساس التزوير في أوراق رسمية وإغواء آخرين بانتهاك
األوامر – تجعل منها حالة خطيرة بشكل خاص وهناك مصلحة عامة واضحة ،حتى وإن كانت غير مسبوقة ،في تقديم
الئحة اتهام وذلك على ضوء اإلخفاق المتواصل في تطبيق القانون في هذا المجال .إن االدعاء بعدم إمكانية تقديم
شخص ما للمحاكمة بسبب عدم تطبيق القانون في حاالت مشابهة سابقة ،وخاصة عندما يصدر ادعاء كهذا عن
ّ
ًّ
ويمهد الطريق أمام االستمرار بخرق القانون
شخصيا ،يمنح حصانة لمخالفي القانون
المستشار القضائي للحكومة
وعدم تطبيقه ضد من يخرقونه.

جريمة بال عقاب
ّ
استمرت على األقل حتى تاريخ  ،23.4.09أي إلى ما بعد تسعة
في ّردها على االلتماس اعترفت الدولة بأن "األعمال
أشهر على صدور قرار حكم نهائي .فقد تبين من نتائج التحقيق أن جهاز تطهير مياه الصرف الصحي قد أنشئ
ّ
ً
فعال على أرض خاصة ،دون الرخص المطلوبة بموجب القانون ،وأن الرخصة ّ
المزورة الموقعة من المجيب [ 2آفي روئيه]
ليست رخصة بناء قانونية .ال خالف على خطورة هذه األعمال التي ال يجب السكوت عليها" .مع هذاّ ،
كررت النيابة
ً
90
تحديدا في هذه الحالة".
العامة قرار المستشار القضائي للحكومة بأنه "من غير الصحيح بدء تطبيق القانون الجنائي
أثناء المداوالت في االلتماس انتقد قضاة محكمة العدل العليا عدم تطبيق الدولة للقانون الجنائي في القضية،
أتحدث عن جانب ًّ
وقال قاضي العليا زيلبرطل" :أنا ّ
جدا معنوي من القانون الجنائي ،وهو ّأن على الدولة حماية من هي
91
مسؤولة عن سالمتهم وأمنهم وممتلكاتهم".
في أيلول (سبتمبر)  2016أعلنت النيابة العامة أنها ّ
توصلت التفاق مع آفي روئيه وبنحاس فلرشتاين بشأن "تسوية
ُّ
مشروطة" .وبهذه الطريقة ،وبعد مباحثات بين الدولة ومخالفي القانون ،اتفق على أن يعترف الرئيسان السابق
 90ملف محكمة العدل العليا  ،14/8088رد المجيب رقم .10.11.2015 ،1
 91ملف محكمة العدل العليا  ،14/8088محضر.13.1.2016 ،
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والحالي للمجلس اإلقليمي "ماطيه بنيامين" بتهمة منح رخصة بشكل مخالف للقانون – وبهذه المخالفة فقط – ولكن
ٌّ
دون إدانتهما بارتكاب عمل جنائي ،وأن ّ
يتم إغالق الملف الجنائي دون تسجيل جنائي ،وأن يدفع كل منهما غرامة
92
قيمتها  2500شيكل.
ًّردا على التسوية المقترحة ّادعت ييش دين بأن "التسوية المشروطة" ،حسب تعريفها وطابعها والهدف منها غير
مالئمة لطبيعة ومالبسات المخالفات التي ارتكبها فلرشتاين وروئيه .وعدا عن ذلك ،يجري الحديث عن بديل جزئي
ّ
ّ
يتطرق لمخالفة واحدة فقط تعتبر أخف وطأة مقارنة بسائر المخالفات التي ارتكبها
وغير كاف إلجراء جنائي كامل ،إذ
االثنان ،ويتجاهل ً
تماما مخالفات أخرى أكثر خطورة وال خالف على أن المشبوهين قد ارتكباها .وأضافت ييش دين
ّ
بأن اللجوء الستعمال التسوية المشروطة هو رسالة من الدولة بأنها تتهاون ًّ
جدا مع ارتكاب مخالفات ،وتتجاهل ً
تماما
93
ضحايا المخالفة وتمتنع عن االلتزام بعدم تكرار المخالفات في المستقبل.
ّ
من المتوقع النظر في االلتماس خالل شباط (فبراير) .2017

 92ملف محكمة العدل العليا  ،14/8088رد استكمالي من المجيب رقم .15.9.2016 ،1
 93ملف محكمة العدل العليا  ،14/8088رد الملتمسين على الرد االستكمالي من طرف المجيب رقم .25.10.2016 ،1
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بما أن وزارة اإلسكان كانت شريكة في تخطيط
كله [ ]...وفي تمويل
البيوت والبنى التحتية للحي ّ
البنى التحتية للكهرباء ،الصرف الصحي ،المياه،
الشوارع ،األرصفة [ ،]...اعتقدت عن سذاجة ّأن ال
.مانع في بناء البيوت
يوئيل تسور ،المدير العام لشركة تطوير "كريات هيشيفا بيت إيل"2009 ،

94

القانون الجنائي هو أحد األدوات األساسية المتوفرة لدى الدولة لتنظيم الحياة العامة ،وذلك من خالل تحديد أعراف
ّ
سلوكية ملزمة لكل أفراد المجتمع .ولكن بكل ما يتعلق بالبناء غير القانوني الذي يقوم به إسرائيليون في الضفة
ّ
الغربية ،فإنه بموازة سلطات تطبيق القانون التي من المفترض أن تجتث المخالفات الجنائية وانتهاك األوامر
تلبي المطلوب منها ً
القضائية واإلدارية من جذورها (وهي كما ذكرنا أعاله ال ّ
دائما) ،هناك أذرع أخرى للدولة تساعد
بشكل عبثي على ارتكاب هذه المخالفات بل ّ
وتمولها.
الوزارات الحكومية المختلفة ،وعلى رأسها وزارة البناء واإلسكان وجهات أخرى ّ
ممولة من األموال العامة ،تبادر وتقود
مشاريع عديدة للبناء غير القانوني في البؤر االستيطانية والمستوطنات في المناطق المحتلة .عالوة على تضارب
ّ
المصالح البنيوي في األدوار التي تلعبها الدولة ،فإن هناك اعتبارات ايديولوجية تقود إلى تدخل جهات سياسية
عديدة في مشاريع البناء اإلسرائيلية بالضفة الغربية ،وتأتي هذه ضمن ممارسة ضغوط على السلطات المؤتمنة على
تطبيق القانون لثنيها عن ممارسة صالحياتها.
عينه المستشار القضائي للحكومة بهدف "مواجهة ظاهرة البناء غير القانوني" في إسرائيل ّ
طاقم الفحص الذي ّ
حدد
في شهر كانون ثان (يناير)  2016ما يلي:
يجب العمل بكل الوسائل لمنع التدخل المرفوض من قبل جهات سياسية ،وحفظ استقاللية
ّ
سلطات االدعاء والتحقيقً ،
تماما كما يتم حفظها بكل ما يتعلق بالمخالفات األخرى .في هذا الصدد
ّ
نؤكد بأنه من الجدير التمييز بين تحديد سياسة تطبيق القانون وبين التدخل في حاالت عينية.
بالنسبة لتحديد السياسة – فإنه بموجب قرارات المحاكم ،يمكن التركيز على نقاط معينة من
ّ
خالل تحديد سلم أولويات تطبيق القانون؛ ولكن ،في اللحظة التي يتم فيها تحديد السياسة ،أو
في الحاالت التي صدر فيها قرار حكم نهائي من المحكمة ،ال يجوز للهيئات السياسية أو سلطة
ّ
التدخل في عمل المراقب أو ّ
95
المدعي.
التنظيم
 94اعتراف يوئيل تسور في الشرطة( 13.1.2009 ،ملف جنائي رقم .)08/388899
 95طاقم مواجهة ظاهرة البناء غير القانوني ،تقرير (كانون ثان  ،)2016ص .39-38
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ّ
في عام  2003فحص مراقب الدولة تدخل وزارة البناء واإلسكان في البناء غير القانوني للبؤر االستيطانية والمستوطنات
في الضفة الغربيةّ .
وحدد التقرير بأن الوزارة "تستثمر موارد للدولة في بناء غير قانوني ،وفي مشاريع ال رخص بناء
ّ
بحقها ،وأماكن لم ّ
تتم المصادقة على خرائط هيكلية بصددها ،أو في مواقع ال تصريح من الهيئات السياسية العليا
باالستيطان فيها" .في الكثير من هذه المواقع ،تم البناء بعد أن أصدرت اإلدارة المدنية أوامر بوقف األعمال وأوامر
ً
بالهدم .من ذلك مثال ،كما ذكرنا أعاله ،البناء غير القانوني لجهاز تطهير مياه الصرف الصحي التابع لمستوطنة
"عوفرا" ،والذي استثمرت فيه وزارة البنى التحتية مبلغ  7.8مليون شيكل ،في حين ّ
تم تمويل البناء غير القانوني في
ً
96
جبل غرطيس الذي سنسهب بشأنه الحقا ،من قبل وزارة البناء واإلسكان بمبلغ أربعة ماليين شيكل.
ّ
ّ
تتغير سياسة إسرائيل بشكل كبير .الوزارات الحكومية والسلطات العامة وجهات أخرى تتغذى
رغم مرور السنين لم
ّ
على األموال العامة ،تواصل تمويل البناء غير القانوني وتدعمه .ويتم نقل األموال للمستوطنات والبؤر االستيطانية
بواسطة عدد ال ُيحصى من البنود غير الواردة بشكل تفصيلي في ميزانية الدولة ،ومن خالل نقل مبالغ كبيرة من
97
األموال عبر لجنة المالية التابعة الكنيست بعد إقرار قانون الميزانية.

البناء غير القانوني على أراضي قرية دورا القرع
في عام  1999أصدرت اإلدارة المدنية أوامر بوقف مشروع بناء خمسة بيوت كان قد بدأ بناؤها دون رخص وبشكل
مخالف للقانون على أرض خاصة تابعة لسكان قرية دورا القرع ،خارج مستوطنة "بيت إيل" على تلة تسمى جبل
ً
غرطيس (والتي ستسمى الحقا "جفعات هؤلبانا") .بعد أربع سنوات أصدرت اإلدارة المدنية أوامر هدم نهائية ضد
البيوت.
ّ
في عام ّ 2008
التعدي على ممتلكات الغير واستعمال
قدم اثنان من أهالي دورا القرع شكوى في الشرطة ضد
أراضيهما بشكل غير قانوني (فيما يلي القسيمتين  Aو .)Bفي تشرين أول (أكتوبر) من نفس العام التمس السكان
لمحكمة العدل العليا بواسطة ييش دين ً
طلبا لتنفيذ أوامر الهدم بحق البيوت التي ُبنيت بال رخص بناء ،وبدون خرائط
َ
هيكلية وخارج منطقة نفوذ المستوطنة 98.بعد نضال قانوني طويل أبلغت الدولة المحكمة بأن الحكومة اإلسرائيلية
ُ
ً
ّ
خالفا لما ّ
تم بناؤه على أراضي دولة" .وبالفعل في صيف  2012تم إخالء
قررت "إزالة البناء الذي أقيم على أرض خاصة،
البيوت من األرض 99.مع هذا ،واصلت إسرائيل وال تزال تواصل منع أصحاب األراضي من الوصول ألراضيهم.
96

97
98
99

مراقب الدولة ،التقرير السنوي 54ب لعام  2003وللسنة المالية  ،5.5.2004 ،2002ص.ص .363-375 .وفق تقرير مراقب الدولة ،في الفترة بين كانون
ّ
اول  2000وحزيران  2003وقعت وزارة اإلسكان على عقود لمشاريع بناء غير قانوني في األراضي المحتلة بقيمة  29.7مليون شيكل .واشتملت العقود على
ّ
إقامة بنى تحتية لوحدات سكنية ،ممرات أمنية ،طرق وصول ،تطوير مناطق عامة ،الربط بالكهرباء والمياه وإقامة مؤسسات عامة .في هذه الفترة مول دافعو
ً
ً
موقعا مختلفا.
الضرائب اإلسرائيليون البناء غير القانوني في الضفة الغربية بقيمة  18،608،234شيكل في 33
لقراءة المزيد راجعوا تقرير ييش دين ،تحت الرادار  -السياسة الهادئة لشرعنة البؤرة االستيطانية غير الشرعية وتحويلها لمستوطنات رسمية (آذار
 ،)2015ص.ص.12-9 .
ملف محكمة العدل العليا  ،08/9060ياسين وآخرون ضد وزير األمن وآخرين ،التماس ً
طلبا ألمر مشروط وأمر احترازي( 29.10.2008 ،فيما يلي ملف محكمة
العدل العليا .)08/9060
ملف محكمة العدل العليا  ،08/9060قرار حكم .21.9.2011 ،من الجدير بالذكر أنه في مقابل :اإلخالء الهادئ" وعدت الحكومة اإلسرائيلية ببناء  300وحدة
سكنية جديدة في مستوطنة "بيت إيل" وتخصيص المزيد من األراضي لصالح المستوطنة (حاييم لفينسون" ،مصادقة وزارية مرتقبة اليوم :مئات الوحدات
السكنية مقابل اإلخالء الهادئ" ،هآرتس .)20.6.2012 ،بكلمات أخرى ،لكي "يوافق" المستوطنون على تطبيق القانون وتنفيذ قرار محكمة العدل العليا،
ّ
تمنحهم الحكومة دفوعات مالية ،تشكل بحد ذاتها مجموعة من االنتهاكات الجديدة للقانون الدولي.

www.yesh-din.org

33

ييش دين منظـمــة متطــوعـين لحقـــوق اإلنســان

ً
كما هو الحال في حاالت أخرى ،جرت المداولة في هذا االلتماس أيضا بموازاة تحقيق الشرطة الذي جاء ليفحص
ّ
إمكانية تقديم ٍّ
المتورطين في البناء غير القانوني وانتهاك األوامر اإلدارية للمحكمة الجنائية .وعلى نحو
أي من
ً
ّ
ّ
مشابه لمعظم الحاالت األخرى ،قررت وحدة االدعاءات في لواء شرطة يهودا والسامرة (شاي) في هذه القضية أيضا،
100
إغالق ملف التحقيق دون محاكمة ،وهذه المرة بحجة عدم وجود تهمة.

االستئناف
ً
ّ
ملف التحقيقّ ،
قدمت ييش دين استئنافا على قرار الشرطة إغالق
في كانون أول (ديسمبر)  ،2010بعد استالمها
ّ
الملف 101.وحاججت ييش دين بأن هناك ما يكفي من األدلة لتقديم الئحة اتهام ضد يوئيل تسور ،المدير العام
ّ
التعدي على ممتلكات الغير ،نهب األراضي ومجموعة من
لشركة تطوير "كريات هيشيفا في بيت إيل" 102،بتهمة
ّ
متورطين آخرين في
المخالفات لقوانين التنظيم والبناء؛ وفي أقل تقدير هناك حاجة الستكمال التحقيق بشأن
القضية ،بينهم مسؤولي جمعية "أمانا" ووزارة البناء واإلسكان.
ًّ
عمليا ،تكفي أقوال يوئيل تسور خالل تحقيق الشرطة معه لتقديمه للمحاكمة .أوال ،حسب قوله ،بدأ العمل على بناء
البيوت في عام  1998وانتهى في صيف  103.2008بذلك يكون تسور قد اعترف بأنه انتهك أوامر وقف العمل التي
أصدرتها اإلدارة المدنية في عام .1999
ً
ثانيا ،اعترف المدير العام لشركة تطوير "كريات هيشيفا بيت إيل"بأنه بنى البيوت دون أن يكون له إثبات ملموس
ً
ّ
على أن له حقوقا في األرض .وادعى تسور أن جمعية "أمانا" قالت له بشأن القسيمة  Aإن هناك "إجراءات لشرائها،
ّ
ّ
ًّ
شفاهيا ،وال أذكر من قال لي ،إن الموضوع قيد
ستتم"؛ "لم أستلم أي عقد ولكن قيل لي
وإنها تعتقد أن الصفقة
ستتم" .من الملفت االنتباه إلى أن تسور كان ً
ّ
حذرا في كالمه حتى بعد مرور عقد كامل:
المعالجة وأن الصفقة
"الشخص الذي ال أذكر اسمه هو من "أمانا" ،وهو الذي قال لي إن هناك إجراءات لشراء القسيمة  Aوبإذن الله ستتم
104
الصفقة ،وكان هذا قبل عشر سنوات".
أما بشأن القسيمة  Bفقال تسور في التحقيق معه إنه "في حوالي مطلع سنوات ال ،"2000نجحت أمانا في البدء
ّ
بشراء هذه القسيمةّ .
وادعى تسور أن "شركة أمانا هي التي تولت كل قضية األراضي" ،وأنه لم يفحص من هو صاحب
ّ
ً
الحقوق في األرض .في قضية هذه الصفقة حققت الشرطة أيضا مع األمين العام ل"أمانا" ،زئيف (زمبيش) حيفر ومع
ّ
ّ
التقدم فيها ]...[ .وبقي
م.د ،.الوسيط في هذه الصفقة .وقال زمبيش في التحقيق معه إن "الصفقة تعثرت .لم يتم
100
101
102
103
104

فاكس معاد إرساله من وحدة االدعاءات في لواء شرطة "شاي" إلى ييش دين ،ملف مدني (بنيامين)  .5.8.2010 ،08/32899حجة "عدم وجود تهمة جنائية"
ُ َ
شطب من ّ
ّ
سجالت
تحددت للحاالت التي يقرر فيها المدعي عدم وجود أي دليل يربط المشبته به بارتكاب المخالفة .الملف الذي ُيغلق بهذه الحجة ي
الشرطة.
من ييش دين إلى النيابة العامة ،قسم االستئنافات ،االستئناف على قرار إغالق ملف جنائي رقم ( 08/388899بنيامين) (ملف مدني ،)08/32899
.14.12.2010
تأسست شركة "تطوير كريات هيشيفا بيت إيل" ،عام  ،1981وكانت ً
جزء ا من مؤسسات المدرسة الدينية العليا في "بيت إيل" .على مدار السنين ارتبط
اسم الشركة بعدة قضايا .راجعوا مثال حاييم لفينسون" ،المستندات تكشف :هكذا ّ
تم تبييض  250وحدة سكنية في بيت إيل" ،هآرتس.15.10.2013 ،
اعتراف يوئيل تسور في الشرطة( 13.1.2009 ،ملف جنائي رقم .)08/388899
المصدر السابق.
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ّ 105
وأكد الوسيط صحة هذا الكالم – "لم ّ
نتقدم في الصفقة ولم
العقد األصلي في الخزينة وبقينا مع خيبة أمل كبيرة" ؛
تنته الصفقة" بسبب مشاكل في هوية البائع ،كما ذكر أن يوئيل تسور "علم بأن الصفقة لم ُت َ
نجز" 106.إذنّ ،
تبين خالل
107
التحقيق بأن البيوت قد ُبنيت عن علم ودراية بأنه ليست للمقاول أية حقوق في األرض الخاصة.
ً
ثالثاُ ،سئل يوئيل تسور ،المدير العام لشركة تطوير "كريات هيشيفا في بيت إيل" ،أثناء تحقيق الشرطة معه إن كان
قد حصل على رخص من السلطات لبناء البيوت ،فأجابّ :
"تم تقديم خرائط للمجلس المحلي بيت إيل ،وكذلك لوزارة
اإلسكان ولكن لم نحصل على رخص".
ِّ
وليس هذا فحسب ،بل ذكر تسور أمام المحقق بأنه اعتقد أنه ال مانع في التعدي على ممتلكات الغير والقيام
بمجموعة من المخالفات لقانون التنظيم والبناء ،بسبب دعم وزارة البناء واإلسكان له" :بما أن وزارة اإلسكان كانت
ّ
شريكة في تخطيط البيوت والبنى التحتية للحي كله [ ]...وفي تمويل البنى التحتية للكهرباء ،الصرف الصحي،
108
المياه ،الشوارع ،األرصفة [ ،]...اعتقدت عن سذاجة ّأن ال مانع في بناء البيوت".
ّ
ملخص االستئناف حاججت ييش دين بأنه على ضوء ما ّ
تقدم تفصيله – بما في ذلك اعتراف يوئيل تسور
في
الصريح بارتكاب مخالفة التعدي على ممتلكات الغير وارتكاب مجموعة من مخالفات قانون التنظيم والبناء ،وكذلك
حقيقة إشارته لشركاء في المخالفة – فإن قرار إغالق ملف التحقيق بحجة عدم وجود تهمة هو قرار خاطئ ،بل ويمكن
القول إنه ًّ
عمليا تقويض لسيادة القانون.

التماس ورفض االستئناف
ّ
بعد أكثر من ثالث سنوات امتنعت خاللها النيابة العامة عن اتخاذ قرار في االستئناف ،التمس أصحاب األراضي
لمحكمة العدل العليا بواسطة ييش دينً ،
طلبا لتقديم الئحة اتهام ضد يوئيل تسور وشركة تطوير كريات هيشيفا
109
بيت إيل واستكمال التحقيق بشأن ضلوع أشخاص وجهات أخرى في القضية.
وحاجج االلتماس بأنه رغم أن التعدي على ممتلكات الغير واقتحام أراضيهم قد وقع قبل سنوات عديدة ،ورغم أنه
ّ
ال خالف على أن هذا التصرف هو غير قانوني ،فإنه بسبب البطء غير المعقول من جانب النيابة العامة في اتخاذ
ّ
ّ
القرارات ،لم ّ
يتم تقديم أي من مخالفي القانون للمحاكمة .كلما مضى الوقت على ارتكاب المخالفات كلما تضاءلت
فرص إجراء تحقيق الئق ،ومحاكمة المشبوهين وإدانتهم .وأضافت ييش دين بأن إخفاقات النيابة العامة وسلطة
105
106
107

108
109

اعتراف زئيف حيفر فريدمان في الشرطة( 17.6.2009 ،ملف جنائي رقم .)08/388899
اعتراف م.د .في الشرطة( 28.6.2009 ،ملف جنائي رقم .)08/388899
َّ
تمت صفقة بيع مزورة ،لم تخرج ً
أبدا إلى ّ
يظهر من تحقيق الشرطة أنه على ما يبدو ّ
تسجل في السجل العقاري في الضفة الغربية بموجب
حيز التنفيذ ،ولم
القانونً .
الملتمس
لملكية
تابعة
B
القسيمة
في
األرض
أن
على
23.11.2008
بتاريخ
المدنية
اإلدارة
في
العقاري
التسجيل
ومنعا لاللتباس ،صادق منسق
ِ
ح.م ،.مواطن قرية دورا القرع ،وأنه ليست هناك أوامر بمصادرة أو وضع اليد على القسيمة (من ضابط قسم التسجيل العقاري ،اإلدارة المدنية ،إلى شرطة
إسرائيل ،مخفر بنيامين ،دورا القرع ،شكوى ضد اقتحام أراض ،السيد ح.م ،.تقرير .23.11.2008 ،ملف جنائي .)08/388899
اعتراف يوئيل تسور في الشرطة( 13.1.2009 ،ملف جنائي رقم .)08/388899
ملف محكمة العدل العليا  ،14/868مصطفى وآخرون ضد النائب العام وآخرين ،التماس ً
طلبا إلصدار أمر مشروط( 3.2.2014 ،فيما يلي :ملف محكمة العدل
العليا .)14/868
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ّ
ً
استهتارا بحقوق الملكية المكفولة للملتمسين ،وبواجب الدولة حماية السكان المحميين،
التحقيق قبلها تشكل
ً
استهتارا بسيادة القانون وبأهمية تطبيق القانون.
وكذلك
على أثر تقديم االلتماس أعلنت الدولة عن قرارها رفض االستئناف ،بعد ثالث سنوات ونصف السنة من تقديمه.
صحيح أن النيابة ألغت الحجة إلغالق الملف "عدم وجود تهمة" واعترفت أنه "لم يتم استنفاذ التحقيق" ،إال أنها
ّ
تم بسبب "مالبسات الوضع التي ال ّ
حددت بأن إغالق الملف ّ
تبرر استمرار التحقيق" .وقد تجاهلت النيابة العامة ً
تماما
ّ
جداً
"تصعب ّ
ّ
ادعاءات ييش دين في االستئناف ونتائج التحقيق ،وادعت بأن حقيقة التأخير في تقديم الشكوى
مجد في هذه المرحلة المتأخرة" .وأضافت النيابة العامة بأن مرور الوقت وحقيقة أن
بل تلغي
إمكانية إجراء تحقيق ٍ
ُ
ّ
110
المباني قد أزيلت على كل حال ،يقلالن من الحق العام في اإلجراء الجنائي.
وقد انتقد قاضي المحكمة العليا ،سليم جبرانّ ،
بشدة ّرد النيابة العامة وأداءها .أثناء المداولة في االلتماس ،قال
ّ
القاضي" :يقلقني رد الدولة .الدولة لم ّ
تقدم الرد الالئق ،حسب رأيي .حاولتم حل األمر بشكل بسيط ،وهذا هروب من
الواقع ]...[ .لماذا تحتاجون إلى وقت طويل التخاذ قرار في االستئناف؟ يبدو األمر غير معقول في أقل تقدير" .وقال
ً
ّ
111
الحقا" :في رأيي ال يحتاج األمر ثالث سنوات التخاذ قرار ،بل يحتاج ّربما إلى ثالث ساعات".
قرر قضاة محكمة العدل العليا في نهاية المطاف رفض االلتماسّ .
رغم انتقاد قرار النيابة العامةّ ،
وحددت رئيسة
ّ
ً
المحكمة العليا ،مريام ناؤور ،بأنه" :صحيح أن قرار النائب العام ال يخلو من الصعوبات ،ولكني ال أرى مجاال للتدخل
ّ
ّ
فيه" .كما انتقدت ناؤور إجراءات التحقيق بكل ما يتعلق بتدخل وزارة البناء واإلسكان" :يبدو أنه في القضية الماثلة
أمامنا ،لم يتم استيضاح دور السلطات في األعمال غير القانونية .من غير الواضح كيف يمكن اتخاذ قرار مسبق بأنه
ال يمكن فحص أو التحقيق في مسألة ّ
112
معينة لها عالقة واضحة بالقرار المطلوب دون أدنى محاولة للقيام بذلك".
صحيح أن المباني التي ُبنيت بشكل غير قانوني بمساعدة الدولة على أرض خاصة ،قد ُهدمت ،ولكن المسؤولين عن
َ
األعمال الجنائية ،وبعضهم ّ
متورط في قضايا أخرى مشابهة ،لم ُيحاكموا وال يزال أصحاب األراضي الفلسطينيون
ممنوعين من الوصول إلى أراضيهم.

 110ملف محكمة العدل العليا ّ ،14/868رد أولي من طرف المجيب  ،1بتاريخ .11.5.2014
 111ملف محكمة العدل العليا  ،14/868محضر.30.7.2014 ،
 112ملف محكمة العدل العليا  ،14/868قرار حكم.2.3.2015 ،
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الخالصة
إن عدم تطبيق القانون الجنائي في شأن مخالفات قانون التنظيم والبناء في يهودا والسامرة
[الضفة الغربية] يساهم في تكريس الوضع القائم في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] والذي
يفعل فيه كل شخص ما يحلو له.
مراقب الدولة2013 ،

113

تعكس ورقة الموقف هذه الواقع المرير الناجم عن عدم تطبيق القانون على المخالفات اإلسرائيلية بخصوص البناء
غير القانوني على أراض فلسطينية في الضفة الغربية ،وانتهاكات األوامر اإلدارية وحتى أوامر المحكمة العليا.
ّ
واألشد الخطورة من ذلك ،هو أن تحليل أنماط أداء أجهزة تطبيق القانون اإلسرائيلية التي استعرضناها أعاله يشير
إلى أننا لسنا أمام فشل موضعي أو عرضي ،بل أمام فشل شامل وسياسة يعتمدها من هم مؤتمنون على حفظ النظام
العام.
يتم انتهاك القانون في الضفة الغربية بكل ما يتعلق بالبناء غير القانوني – ً
ّ
بدء ا بمخالفات قوانين التنظيم والبناء،
ً
ً
مرورا بتقديم بالغات وشهادات كاذبة للمحكمة ،وانتهاء بتجاهل واالستهتار باألوامر الصادرة عن المحكمة والقائد
العسكري – عن وعي وإدراك من الجناة ألفعالهم وانعكاساتها ،وبدعم من الدولة ومن منطلق المعرفة بأن سلطات
ّ
تطبيق القانون ستتجنب في نهاية المطاف تقديم لوائح اتهام ضدهم.
دون تطبيق القانون الجنائي وتقديم المتهمين للمحاكمة ومعاقبتهم ،لن يكون هناك عامل ردع ضد العناصر
ّ
المخالفة للقانون ،وضمنهم رؤساء السلطات المحلية وكبار المسؤولين في الجهاز الرسمي والحكومي ،والمتكلين على
الحصانة التي تكفلها لهم السلطات اإلسرائيلية بشكل غير قانوني.
ً
ً
أيضا بهذا الصدد إن الحصانة من المحاكمة باتت ً
ثابتاً ،
ناجما عن ضعف سلطات تطبيق القانون،
واقعا
يمكن القول
ّ
ّ
ومن ضمنها النيابة العامة ،الخاضعة لضغوطات سياسية .إن تحويل مهمة تطبيق القانون إلى أداة متأثرة باعتبارات
أجنبية ،يعني التضحية بسيادة القانون ألغراض سياسية.
وال تقف األمور عند هذا ّ
الحد ،بل هناك صلة واضحة بين مخالفات البناء غير القانوني والمخالفات األيديولوجية
ّ
ّ
والتعدي على الممتلكات ،إذ أن العديد من المستوطنات والبؤر االستيطانية غير الشرعية تشكل
األخرى مثل العنف
ً
بؤرا لإلجرام األيديولوجي الذي يستهدف المدنيين الفلسطينيين .ويؤدي فشل أجهزة تطبيق القانون أو عدم
114
رغبتها في أداء وظيفتها بأمانة ،إلى استمرار ارتكاب المخالفات وانتهاك حقوق سكان األرض المحتلة.

 113مراقب الدولة ،التقرير السنوي 63ب ،17.7.2013 ،ص .141
 114لقراءة المزيد حول العالقة بين وجود بؤرة استيطانية غير شرعية وبين اإلجرام األيديولوجي في المنطقة المحيطة به ،راجعوا تقرير ييش دين ،مسار
النهب  -حالة البؤرة االستيطانية عدي عاد (شباط .)2013
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تطرق حتى مراقب الدولة والمستشار القضائي للحكومة لهذه المسألة .في عام ّ 2013
لقد ّ
حدد مراقب الدولة بأن
"معنى النتائج التي خرج بها التقرير هو أن هناك واقعا عصيبا ومستمرا في مناطق يهودا والسامرة [الضفة الغربية]
في مجال تطبيق القانون ،ووضع يقوم فيه "كل شخص بفعل ما يحلو له" ،خاصة في مجاالت التنظيم والبناء والمياه
والنقل .إننا أمام فشل شامل ،وعلى الوزراء المعنيين باألمر مراجعته في أقرب وقت ممكن"115؛ في ّرد الدولة على
االلتماس بشأن جهاز تطهير مياه الصرف الصحي في "عوفرا"ّ ،ادعت النيابة العامة بأن "موقف المستشار القضائي
للحكومة ّ
ينص على أن الحقيقة التي تدل على االنعدام شبه الكامل لتطبيق القانون على مخالفات التنظيم والبناء
116
في منطقة يهودا والسامرة [الضفة الغربية] ،هي حقيقة ال يمكن التسليم بها".

إسرائيليون يبنون بشكل غير
قانوني على أراض فلسطينية في
أنحاء الضفة الغربية ،بتشجيع
من السلطات والوزارات الحكومية
اإلسرائيلية وبتمويل منها

تصدر اإلدارة المدنية أوامر
بوقف البناء وأوامر هدم
قانونية.
ٍ
لمبان وشوارع غير ُ َّ
في معظم الحاالت ال تنفذ
هذه األوامر وتبقى ّ
مجرد
تطبيق صوري للقانون

أحيانا ،وخاصة بعد تقديم شكوى
لالشتباه بانتهاك أوامر قضائية أو
إدارية ،تباشر الشرطة اإلسرائيلية
غالبا ّ
بالتحقيق الجنائيً .
يتم التحقيق
مهملة وغير شاملة ،وكثيرا ما
بطريق ّ
ُيغلق ّالملف بحجة عدم كفاية األدلة،
مما يدل على فشل التحقيق وليس
على عدم وقوع المخالفة

المستشار القضائي
للحكومة والنيابة العامة
يرفضان االستئنافات
َّ
المقدمة ضد إغالق ملفات
التحقيق ،وللمفارقة يدافعان
عن قرارات بعدم تطبيق
القانون الجنائي على الجناة

ً
ّ
تتريث الشرطة والنيابة العامة طويال
قبل معالجة الملفات ،وفي نهاية األمر
تغلقان الملفات دون تقديم لوائح اتهام
ضد الجناة ،وضمن تجاهل أدلة دامغة
بما فيها اعترافات المشبوهين وإفادات
ومستندات ال جدال على صحتها

 115مراقب الدولة ،التقرير السنوي 63ب ،17.7.2013 ،ص .134
 116ملف محكمة العدل العليا  ،14/8088رد المجيب .10.11.2015 ،1
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ً
نموذجا لإلخفاقات التي انتقدها
تعرض كل حالة من الحاالت االختبارية التي استعرضناها في هذه الوثيقة،
المستشار القضائي للحكومة ومراقب الدولة؛ ولكن من وجهة نظر شاملة يمكننا مالحظة وجود نمط متكرر يمكن
وصفه بالحلقة المفرغة ،وحسبها ال تكتفي إسرائيل وأجهزتها المؤتمنة على تطبيق القانون بتبييض مخالفات
يرتكبها إسرائيليون على أراضي الضفة الغربية فحسب ،بل تخلق ً
واقعا يتيح استمرار ارتكاب هذه المخالفات.
تدعو ييش دين القائد العسكري في الضفة الغربية والنيابة العامة برئاسة المستشار القضائي للحكومة والحكومة
اإلسرائيلية ،إلى وضع ٍّ
حد لهذا الواقع المخزي الذي يشهد عدم تطبيق القانون الجنائي على مخالفات يرتكبها
إسرائيليون بخصوص انتهاك األوامر القضائية واإلدارية ومخالفات البناء غير القانوني في الضفة الغربية .على
الشرطة اإلسرائيلية إجراء تحقيقات شاملة واستنفاذ كافة اإلجراءات بسرعة واستقاللية؛ على النيابة العامة أداء
واجبها كجهة مؤتمنة على حفظ سيادة القانون ومسؤولة عن تطبيق القانون الجنائي ،والعمل بشكل مستقل ونزيه؛
وعلى الحكومة العدول عن تمويل البناء والتطوير في المستوطنات والبؤر االستيطانية غير الشرعية ،وإحداث تغيير
في أداء أجهزة تطبيق القانون التي استعرضناها في ورقة الموقف هذه ،والذي يمنع وصول الفلسطينيين سكان
ّ
الضفة الغربية إلى أراضيهم وينتهك حقوقهم األساسية ومن ضمنها حق التملك والحق في حرية الحركة.
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