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مدخل

تتمحور ورقة الموقف هذه حول حيثّيات الحياة اليومّية الُمعاشة في سّت قرى فلسطينّية مجاورة لنابلس: بورين 
ّيدت مستوطنة يتسهار فوق جبل يقع 

ُ
وحّوارة ومادما وعوريف وعينابوس وعصيرة القبلّية. ففي عام 1983، ش

 عن ثماني 
ّ

في وسط المناطق الزراعّية التابعة لهذه القرى، وأقيمت من حولها فيما بعد، وعلى مّر السنين، ما ال يقل
بؤر استيطانّية. وفي عام 1999 أقيمت بؤرة چڤـعات رونين االستيطانّية، شرقّي قرية بورين وبجوار مستوطنة هار 
ْبَرخاه. وقد أّدى وجود المستوطنين اإلسرائيلّيين والعنف الذي يمارسونه، إلى إحداث تغييرات جذرّية على حيوات 

ان الفلسطينّيين.
ّ
السك

ومّما يبعث على األسف أّن األنماط المسلكّية التي سنتطّرق إليها في هذه الوثيقة ليست بالجديدة؛ فهي تحدث 
مؤّسسات  وعن  دين"  "ييش  عن  منشورات صدرت  في  ا 

ً
سابق ذكرها  جاء  وقد  األولى،  المستوطنات  تشييد  منذ 

ط مستند يتسهار نموذًجا الضوَء على منطقة محصورة ولفترة زمنّية قصيرة، ومن 
ّ
حقوقّية أخرى. ومع هذا، يسل

الممكن أن ُيسهم في الكشف عن تفاصيل هذه الظاهرة التي تظهر في أرجاء الضفة الغربّية بُرّمتها، مع تفاوتات 
ة 

ّ
في حجمها وقّوتها، وأن يشير إلى كيفّية استخدام العنف الصادر عن مواطنين إسرائيلّيين في األراضي المحتل

والمدعوم من إسرائيل وجيشها، كأداة للسيطرة على األراضي في الضفة الغربّية، إلى جانب أّنها تلحق األذى الكبير 
جًدا بحياة الفلسطينّيين وبحقوقهم.

قام خاللها  آذار 2018،  وحتى  الثاني 2017  كانون  بين  دين"  "ييش  قتها 
ّ
وث حادثة   40 في  الورقة  ز هذه 

ّ
تترك

بممتلكاتهم. وتتطّرق  أو  المذكورة  السّت  القرى  ان 
ّ
األذى بسك بإلحاق  آخرون  إسرائيلّيون  مستوطنون ومواطنون 

من  اقتباساٍت  الورقة  في هذه  ونورد  الفلسطينّيين.   
ّ

بحق جنود  اقترفها  بمخالفات  االشتباه  إلى  أخريان  حالتان 
وا من أعمال العنف. وسيتمحور تحليل 

ّ
محادثات أجرتها متطّوعات وباحثو "ييش دين" مع الفلسطينيّين الذين تأذ

هذه الحوادث حول أربع مسائل مركزّية: إلحاق األذى بالممتلكات واألجسام؛ الحّيز والزمن؛ الضلوع العسكرّي؛ وإنفاذ 
القانون على مواطنين إسرائيلّيين مشتبهين بإلحاق األذى بفلسطينّيين.

والبؤر االستيطانّية من حولها،  الورقة مصدره مستوطنة يتسهار  الموصوف في هذه  العنف  فإّن  العموم،  وفي 
 أّننا سنستخدم من اآلن 

ّ
د تماًما من أماكن سكن المعتدين، إال

ّ
ومن بؤرة چڤـعات رونين. ومع أّنه ليس بوسعنا التأك

ة ومصدره 
ّ
كب من جانب مواطنين إسرائيلّيين في األراضي المحتل

َ
مصطلح "عنف المستوطنين"، كْون العنف ُيرت

المستوطنات والبؤر االستيطانّية. 

وتتنّوع األسباب والغايات من وراء ممارسة عنف المستوطنين ضّد الفلسطينّيين. ومن سائر األمور فإّننا نشير 
في هذا السياق إلى التطّرف الدينّي وجرائم الكراهّية والعنصرّية الخالصة، إلى جانب األفعال االنتقامّية التي 
تأتي في أعقاب عنف يبدر عن فلسطينّيين أو بعد عمليات إنفاذ للقانون يقوم بها الجيش والشرطة. ولكن يبدو 
ل في سلب أراضي الفلسطينّيين وتوسيع مناطق الضفة الغربّية الخاضعة 

ّ
أّن الغاية المركزّية من وراء ذلك تتمث

لسيطرة اإلسرائيلّيين. 
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"اإلجرام  أو  القْوَموّية"  "الجرائم  ا 
ً

أيض والُمسّمى  الفلسطينّيين،  ضّد  المماَرس  المستوطنين  عنف  أّن  نرى  نحن 
ا  األيديولوجّي"، ال يجري في معزل عن السياقات المختلفة؛ فإسرائيل التي تفرض على الضفة الغربّية حكًما عسكرّيً
منذ أكثر من 51 عاًما، تضمر نوايا مبّيتة بتعزيز سيطرتها على األراضي الفلسطينّية، فيما تتطابق هذه النوايا مع 
عات المستوطنين. وعليه، فال عجب أّن سلطات الدولة توفر الحماية للمستوطنين، وتمنحهم الدعم والعون 

ّ
تطل

على دفع وتعزيز مصالحهم.

وعبر اإلدارة المدنّية تعلن إسرائيل عن أراٍض تقع في المناطق المحتلة بأّنها أراٍض عاّمة )أراضي دولة(، وتستخدمها 
لها  توفر  أّنها  جانب  إلى  التحتّية،  والبنى  والطرق  الميزانّيات  لها  ر 

ّ
وتوف المستوطنات،  لتشييد  بشكل حصرّي 

رها. في المقابل، صحيح 
ّ
ن أهمّية عن سائر األشياء التي توف

ّ
الشرعّية وتطبيع وجودها- وهما األمران اللذان ال يقال

ا،  أّن إسرائيل تعّرف الكثير من المباني في المستوطنات والبؤر االستيطانّية على أّنها مباٍن غير قانونّية ظاهرّيً
 أّنها ال تقوم على أرض الواقع بتطبيق قراراتها التي تصدر عنها هي، وحتى أّنها تعمل فيما بعد على شرعنة 

ّ
إال

ضّد  المستوطنين  لعنف  رفضها  تعلن  إسرائيل  أّن  ذلك  على  زْد  االستيطانّية.  والبؤر  للقانون  المخالف  البناء 
 ذلك، يحظى عنف المستوطنين في 

ّ
 أّنها ال تنشط بفعالّية من أجل درء هذا العنف. وفوق كل

ّ
الفلسطينّيين، إال

لوع الَعسكريِّ اإلسرائيليِّ فيه.
ُّ

كثير من األحيان بالدعم والتعزيز عبر الض

العنف  أعمال  لمواصلة  األخضر  الضوء  تمنح  وهي  وتدعُمها،  المستوطنين  جرائَم  إسرائيل  سياسات  وتحتوي 
الغاصبة، إلى جانب انتهاكها بحّدة لحقوق اإلنسان الفلسطينّي في الضفة الغربّية. 

خلفّية
)من  إسرائيلّيون  مواطنون  خاللها  يقوم  والتي  الغربّية،  الضفة  في  تجري  التي  األحداث  دين"  "ييش  ق 

ّ
توث

وممتلكاتهم.  بالفلسطينّيين  والمساس  األذى  بإلحاق  إسرائيلّيون،  وشرطّيون  جنود  أو  وغيرهم(،  المستوطنين 
ه هذه الحاالت، في مقابل كمية الموارد المحدودة، فإّن المعطيات التي تجمعها 

ّ
ونتيجة للنطاق الشاسع الذي تحتل

المستوطنون وأفراد قّوات األمن ضّد فلسطينّيين في  التي يرتكبها  المخالفات والجنح   
ّ

المؤّسسة ال تشمل كل
ننا من تحليل ماهية 

ّ
مك

ُ
ل عّينة واسعة وشاسعة ت

ّ
ة. ومع ذلك، فإّن المعطيات التي بحيازتنا تشك

ّ
األراضي المحتل

هذه المخالفات وتأثيرها، واستخالص العبر منها.

بدأ عنف المستوطنين ضّد الفلسطينّيين بموازاة تشييد المستوطنات، وهو يمتّد على الضفة الغربّية بُرّمتها.1 
بوقوع  ُيشتبه  275 حادثة  دين"  "ييش  قت 

ّ
وث  ،2018 آذار  وحتى  الثاني 2008  كانون  بين  الممتّد  العقد  وفي 

ان قرى بورين وحّوارة ومادما وعوريف وعينابوس وعصيرة 
ّ
مخالفات فيها اقترفها مواطنون إسرائيلّيون ضّد سك

البيوت  في  النار  وإضرام  الجسيم؛  الجسدّي  العنف  من  حاالت  توثيق  جرى  الحاالت،  سائر  ضمن  ومن  القبلّية. 
وإتالف  والمحاصيل؛  والممتلكات  البهائم  األشجار؛ وسرقة  وقّص  واقتالع  الحيوانات؛  وذبح  والحقول؛  والسيارات 
 الكتابات الُمسيئة )ممارسات "تدفيع الثمن"(؛ ومنع الوصول إلى األراضي الزراعّية الخاّصة وسّد 

ّ
الممتلكات ورش

الطرقات والشوارع. 

 إلى: وزارة القضاء، التحقيق في شبهات ضّد إسرائيلّيين في يهودا والّسامرة- تقرير طاقم المتابعة )تقرير كرپ( )أّيار 1982(. )بالعبرّية(
ً

ُينظر مثال  1
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المخالفات  وشرطّيين  جنود  بارتكاب  الشبهات  تثير  إضافّية  حادثة   60 دين"  "ييش  قت 
ّ
وث ذاته  العقد  في 

ها، جرى توثيق إطالق الرصاص الحّي والقنابل الصوتّية والغاز؛ 
ّ
ان هذه القرى. ومن ضمن التوثيقات كل

ّ
تجاه سك

ستخدم فيها على ما 
ُ
وممارسة العنف الجسدّي الجسيم والتهديدات والمضايقات؛ والمداهمات الليلّية التي ت

)"الوقوف على  المستوطنين  البيوت؛ وعدم درء عنف  والممتلكات من  األموال  قانونّية؛ وسرقة  يبدو وسائل غير 
الحياد"( وأحياًنا مساعدتهم على ذلك.

 من نصف 
ّ

وتمتّد المساحة التي جرت فيها غالبية األحداث البالغة 335 حادثة، على نحو 25 كيلومتًرا فقط، أي أقل
المناطق  القرى وفي  البيوت وفي شوارع  األحداث في داخل  وقد وقعت هذه  الغربّية.  الضفة  بالمئة من مساحة 

الزراعّية التي من حولها. 

عقد من العنف
■ عنف المستوطنين   ■ شبهات بمخالفات جنود

 المعطيات التي 
ّ

* يتطّرق الجدول إلى األذى الذي لحق بسكان قرى بورين وحّوارة ومادما وعوريف وعينابوس وعصيرة القبلّية فقط، وهو ال يشمل إال
 األحداث التي وقعت.

ّ
جمعتها "ييش دين"، من دون أن يشمل كل
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عن القرى
تقع قرى بورين وحّوارة ومادما وعوريف وعينابوس وعصيرة القبلّية عند منحدرات جبل سلمان جنوبّي مدينة نابلس، 
وهي مأهولة بشكل متواصل منذ مئات السنين، وبعضها منذ آالف السنين. يعيش في هذه القرى السّت مجتمعة 
نحو 21,000 فلسطينّي،2 غالبيتهم يعتاشون على التجارة والخدمات والزراعة التقليدّية، وخصوًصا زراعة الزيتون 
واللوز والعنب وتربية الماشية. وتقع حّوارة على شارع 60، وهو شريان المواصالت الرئيس في المنطقة، والذي يصل 
ا. في عام 1995، وفي أعقاب اتفاقية أوسلو  ا تجارّيً

ً
ا مركز

ً
بين نابلس ورام الله والقدس، ولذلك فهي تحوي أيض

الثانية بين إسرائيل والفلسطينّيين، جرى اإلعالن عن المناطق العمرانّية في هذه القرى على أّنها "منطقة B" تحت 
السيطرة المدنّية للسلطة الفلسطينّية وسيطرة إسرائيل األمنّية.

عمري 57 عاًما. ورثت قطعة األرض عن أبي وهو ورثها عن أبيه }...{ ولدّي وثائق ملكّيتها }...{ قبل بناء 
ا 

ً
ها باستثناء ضريح سلمان الفارسّي الذي يقع في منطقة صخرّية، وكنا أيض

ّ
يتسهار كّنا نزرع القطعة كل

ي على الضريح. }...{ المّرة األخيرة التي حضرت فيها إلى األرض كانت نحو عام 2000 ومن وقتها لم 
ّ
نصل

َرڤـانات.3
َ
أحضر ألّن المستوطنين سيطروا عليها ووضعوا فيها الك

جبل سلمان قبل تشييد يتسهار والبؤر االستيطانّية المحيطة بها )1982(. في مركز الصورة ضريح سلمان الفارسّي الموجود اليوم في قلب مستوطنة 
يتسهار، ومن حوله األراضي الزراعّية المستصلحة التابعة للقرى الفلسطينّية. )الصورة بلطف من "السالم اآلن"(

دولة فلسطين، الجهاز المركزّي لإلحصاء الفلسطينّي، النتائج األولية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017، ص 70-68.  2
رجمت للعبرّية 

ُ
قت باللغة العربّية الّدارجة، ثّم ت

ّ
 اللقاءات الواردة في هذه الورقة وُوث

ّ
م.ص.، من سكان عوريف، نيسان 2017 )ملف 17/3875(. أجريت كل  3

وهي ترد هنا بالترجمة العربّية الفصيحة للصيغة العبرّية للورقة. 

8

ييش دين  منظـمــة متطــوعـين لحقـــوق اإلنســان

www.yesh-din.org

http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2364.pdf
http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2364.pdf


مستوطنة يتسهار
ة جبل سلمان كبؤرة استيطان "ناَحل" )جنود من وحدة "ناَحل" في الجيش 

ّ
أقيمت يتسهار في آب 1983 على تل

منها  قسم  عن  إسرائيل  أعلنت  والتي  الجبل،  حول  الواقعة  السّت  للقرى  تابعة  زراعّية  أراٍض  على  اإلسرائيلّي(، 
"أراضَي دولة".4 في تموز 1984، وفي أعقاب قرار حكومّي، جرى "تمدين" يتسهار وتحّولت إلى مستوطنة رسمّية. 
صة: 

ّ
 عن ثماني بؤر استيطانّية غير مرخ

ّ
ومنذ نهاية سنوات التسعين أقيمت على الجبل، بجوار يتسهار، ما ال يقل

ماييم، 
َ

لهيـِڤت ي.هـ.، ميـچد ش
َ

لهيـِڤت، ش
َ

متسـپيه يتسهار، چڤـعات لهاڤاه، چڤـعات تكوماه، حاڤات َهشاِكد، ش
ّيد عدد منها على أراٍض فلسطينّية خاّصة.6

ُ
كومي أوري وچڤـعات رونين5، والتي ش

تعيش في يتسهار وملحقاتها نحو 200 عائلة. وتشير معطيات الجيش إلى وجود أكثر من 220 مبًنى في يتسهار 
ّيدت بشكل غير قانونّي.7 وقضت اتفاقات أوسلو بأّن المنطقة التي تقوم عليها 

ُ
والبؤر االستيطانّية المحيطة بها، ش

يتسهار موجودة في "منطقة C" الخاضعة للسيطرة اإلسرائيلّية الكاملة.

منذ عام 2000 تنشط في المستوطنة المدرسة الدينّية "يشيـڤات ُعود يوسيف حاي" )التي تقع هي األخرى في 
ده أمَر هدم منذ عام 1999(.8 ويقف على رأس المدرسة الدينّية الراڤ يتسحاك 

ّ
مبًنى غير قانونّي، أصدر الجيش ض

 لمناقشة المّس المتعّمد باألبرياء غير اليهود، 
ً

 كامال
ً

شـپيرا مؤلف كتاب "توراة الملك"، الذي يخّصص فيه فصال
ا  م من شأن باروخ چولدشطاين الذي قتل 29 ُمصلّيً

ّ
ف كتاب "باروخ الرجل"، الذي ُيعظ

ّ
والراڤ يتسحاك چينزبورچ مؤل

المدرسة  السنوات عدًدا كبيًرا من طالب  مّر  الخليل.9 وقد اعتقلت الشرطة على  اإلبراهيمّي في  الحرم  ُمسلًما في 
اإلسرائيلّي  الجيش  أّن  وحتى  اإلسرائيلّيين.  األمن  قّوات  أفراد  وعلى  فلسطينّيين  على  االعتداء  بشبهة  الدينّية 
استولى في الفترة بين نيسان 2014 وحزيران 2015 على منطقة المدرسة "في أعقاب اعتبارات عملّياتّية وكونها 

ل قاعدة ريادّية لتنفيذ العملّيات العنيفة ضّد القرى الفلسطينّية المجاورة وضّد قّوات األمن".10
ّ
تشك

قة بأعمال العنف الصادرة عن يتسهار ضّد الفلسطينّيين 
ّ
 المنشورات الصحفّية المتعل

ّ
من الصعب اإلحاطة بكل

باك(، يورام كوِهن: "عّدة عشرات 
َّ

وأفراد قوات األمن اإلسرائيلّيين. ففي عام 2012 قال رئيس جهاز األمن العام )الش
من الناشطين الموجودين في يتسهار باألساس }...{ قّرروا اتباع طرق اإلرهاب والترويع ضّد الحكومة اإلسرائيلّية. 

 األراضي كممتلكات حكومّية على اسم المملكة األردنّية وأراٍض أعلنها الحكم العسكرّي أراضَي 
ّ

أراضي دولة )أراٍض عمومّية(- هي أراٍض ُسّجلت في سجل  4
ستخدم لصالح الجمهور. خّصص الجيش الغالبية الساحقة من أراضي 

ُ
ليست بملكّية خاّصة. يدير الُحكم العسكرّي هذه األراضي ومن المفترض أن ت

الدولة لخدمة المشروع االستيطانّي.
ها يتسهار.

ّ
لغرض التبسيط، سنتعامل أحيانا مع مستوطنة يتسهار والبؤر المحيطة بها على أّنها كل  5

ة نقل 
ّ
ا للقانون الدولّي. البند 49 من اتفاقية جنيف الرابعة )1949( يحظر على الدول المحتل

ً
 المستوطنات والبؤر في الضفة الغربّية خالف

ّ
أقيمت كل  6

انها المدنّيين إلى المناطق الخاضعة لالحتالل. وامتنعت المحكمة العليا عن مناقشة هذه المسألة باّدعاء أّنها مسألة سياسّية في جوهرها 
ّ
أجزاء من سك

ولذلك فإّن المسألة "غير قابلة للتقاضي" )قرار العليا رقم 91/4481، برغيل وآخرون ضّد الحكومة اإلسرائيلّية وآخرين }صدر القرار يوم 1993/8/25{(. في 
ّيدت بتصديق من المستوى السياسّي، على أّنها مستوطنات قانونّية. 

ُ
ضوء ذلك تتعامل الحكومة اإلسرائيلّية مع مستوطنات على شاكلة يتسهار ش

ا للقانون. 
ً
ّيدت خالف

ُ
صة من دون تصديق المستوى السياسّي، وإسرائيل نفسها تعترف بأّنها ش

ّ
في مقابل ذلك، أقيمت البؤر االستيطانّية غير المرخ

للتوّسع في هذه المسألة ُينظر إلى "ييش دين"، "من االحتالل للضّم: التبني الهادئ لتقرير ليـڤـي حول شرعنة البناء غير القانوني في الضفة 
الغربية" )شباط 2016(. 

حصلت "ييش دين" على هذه المعلومات من اإلدارة المدنّية في إطار طلب جرى بناًء على قانون حرّية المعلومات، آذار 2017.  7
ع أمًرا لتجديد هدم يشيـڤات "ُعود يوسيف حاي" في يتسهار، هآرتس، 2010/5/9. )بالعبرّية( 

ّ
حاييم ليـڤينسون، اإلدارة المدنّية توز  8

 إلى: حاييم ليـڤينسون، "اعتقال الراڤ أيتسيك شاپيرا، رئيس يشيـڤاه "عود يوسيف 
ً

للتوّسع بخصوص رؤساء المدرسة الدينّية )اليشيـڤاه(، ُينظر مثال  9
حاي"، بشبهة ضلوعه في إحراق المسجد بقرية ياسوف"، هآرتس، 2010/1/19 )بالعبرّية(؛ باروخ قرا وچدعون ألون، "الراڤ چينزبورچ مّتهم بالتحريض 

ه، 2003/7/3. )بالعبرّية(  
ّ

على العنصرّية"، واال
يوآڤ زيتون، "الجيش اإلسرائيلّي يسيطر على اليشيـڤاه المتطّرفة في يتسهار"، YNET, 2014/4/11. )بالعبرّية(  10
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وبما أّنهم عاجزون عن المّس بالحكومة والجيش اإلسرائيلّي، فإّنهم يلحقون األذى بالعرب وباألماكن الدينّية. }...{ 
نحن نتعامل مع هذا األمر على أّنه إرهاب. هذه عملّيات إرهابّية".11 في تموز 2018، وبعد أن ألقى مستوطنون من 
يتسهار الحجارة وجرحوا شرطية من حرس الحدود، كتب وزير األمن أڤـيـچدور ليبرَمن عن المعتدين أّنهم "مجموعة 

من البرابرة الُمنفلتين".12

بؤرة چڤـعات رونين
في عام 1999، وعلى قّمة جبل أبو اسماعيل على بعد مئات األمتار من بيوت قرية بورين، أقيمت البؤرة االستيطانّية 
ا "چڤـعات ْسنيه َيعكوب". تقع البؤرة في منطقة نفوذ مستوطنة هار 

ً
صة چڤـعات رونين، الُمسّماة أيض

ّ
غير المرخ

ْبراخاه وتعيش فيه نحو 25 عائلة. وقد أقيمت هذه البؤرة من دون ترخيص من الحكومة اإلسرائيلّية، وليس لها 
ا للقانون.13

ً
 بيوتها خالف

ّ
ّيدت كل

ُ
قة، وش خارطة هيكلّية ُمصدَّ

ا حتى ألعضاء سكرتارية مستوطنة هار براخاه المجاورة، الذين قّرروا وفق  العنف اآلتي من هذه البؤرة كان مرئّيً
ان چڤـعات رونين ألقْوا الحجارة على سّيارات عّمال 

ّ
ما ورد في اإلعالن أن يعاقبوا البؤرة بقطع المياه عنها، ألّن سك

فلسطينّيين يعملون في المستوطنة.14

باك عن تدفيع الثمن: مستوطنو يتسهار يمارسون اإلرهاب على الحكومة"، هآرتس، 2012/2/3. )بالعبرّية(
ّ

براك َرڤيد، "رئيس الش  11
ع بن كيمون، "مستوطنون يلقون الحجارة على حرس الحدود في يتسهار ويجرحون شرطّية"،  YNET, 2018/7/18. )بالعبرّية(

َ
إليش  12

وزارة األمن، تقرير شـپيـچل )2007(، ُينظر إلى "براخاه ب- مزرعة }رونين{ عروسي"، ص 44-45 )معطيات واسعة جمعها طاقم في وزارة األمن برئاسة   13
العميد )احتياط( باروخ شـپيـچل( )من موقع منظمة "السالم اآلن"(. )بالعبرّية( 

نيطعئيل بندل، "عقاب جماعّي: في هار براخاه أغلقوا المياه عن حّي "سنيه يعكوب"، "كيـپاه"، 2012/9/2. )بالعبرّية(  14
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مفتاح الخارطة15

منطقة عمرانّية تابعة لمستوطنة يتسهار   

منطقة عمرانّية- بؤر استيطانّية   

شارع طوق حول المستوطنة والبؤر   

لتقطت عام 2016. وقامت 
ُ
لت األساس للخرائط الواردة في هذه الورقة، ا

ّ
باستثناء الحاالت التي سُيذكر فيها خالف ذلك، فإّن الصور الجوّية التي شك  15

ت المؤّسسة المعلومات من اإلدارة المدنّية في آذار 2017 في إطار قانون حرّية المعلومات.
ّ
"ييش دين" بتجهيز الخرائط، في حين تلق
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المنطقة الزرقاء: األراضي التي أعلنتها إسرائيل أراضَي دولة   

 )C منطقة ليست باألصفر: منطقة( B المنطقة الصفراء: المنطقة  

النقاط الخضراء: مباٍن غير قانونّية أصدرت اإلدارة المدنّية أوامَر هدم ضّدها    
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اس
ّ
إلحاق األذى بالُممتلكات والن

تتنّوع أشكال وطرائق العنف التي يمارسها المستوطنون ومواطنون إسرائيلّيون آخرون من يتسهار وچڤـعات 
بالُممتلكات.  ان القرى الفلسطينّية السّت المجاورة، وهي تهدف إللحاق األذى الجسدّي والمّس 

ّ
رونين، ضّد سك

وكما أسلفنا، فإّن من جملة هذه الُممارسات العنف الجسدّي الّصعب، وإضرام النار في البيوت والُممتلكات، وذبح 
الحيوانات واقتالع وقّص األشجار والمزروعات األخرى.

وتنّص التفسيرات اإلسرائيلّية لقوانين األراضي العثمانّية الّسارية في الضفة الغربّية، على أّن وقف االستصالح 
الزراعّي لفترة متواصلة يمكن أن يؤّدي إلى فقدان المزاِرع لحقوقه على األرض، وُيمكن للّدولة أن تعلنها أراضَي 
يمنع  ا  وتخويفّيً ا  ترويعّيً وعنصًرا  رادًعا  المستوطنين  ل عنف 

ّ
ويشك المستوطنات.16  لصالح  وأن تخّصصها  عاّمة 

الفلسطينّيين من الوصول إلى أراضيهم. وهكذا، ُيستخَدم العنف كأداة لنهب األراضي ونقلها إلى أيٍد إسرائيلّية.

من  أكثر  منذ  إليها  أذهب  ال  أنا  المستوطنة.  حدود  على  دونمات  خمسة  مساحتها  أرض  قطعة  لدّي 
عشر سنوات، ال أزرعها وال أقطف زيتونها، وأخاف من عنف المستوطنين. في موسم قطف الزيتون ال 
يسمحون لنا بالوصول إليها حتى مع الّتنسيق. قبل سنوات، كنت أرعى ماشيتي في منطقتنا الواقعة 

تحت يتسهار، فأطلق مستوطنون النار باتجاهي.17

 مكان يستوجب ذلك. في 
ّ

ان قرية عينابوس. }...{ لدينا جّرافة تراكتور وأنا أعمل عليها في كل
ّ
أنا من سك

 طريق ترابّية. وكان بصحبتي 
ّ

يوم الثالثاء الماضي }...{ قدتها من أجل العمل لصالح مجلس القرية لشق
كان  منهم،  ثالثة  وباستثناء  يتسهار.  جهة  من  مستوطًنا   40 نحو  راجلين  نحونا  نزل   }...{ آخر.  شاب 
ا. وصلوا حتى التراكتور، وكسر الحجُر  مين ويحملون زجاجات حارقة وسكاكيَن كبيرة وعصّيً

ّ
جميعهم ملث

الكابينة. }...{ ظللنا جالسين في الجرافة لخشيتنا من الخروج، فقد كان يمكن أن يقتلونا.  األّول زجاَج 
وواصلوا إلقاء الكثير من الحجارة علينا. وقامت مجموعة من نحو 15 مستوطًنا بالقفز على الجرافة. }...{ 
اقترب مني مستوطن واعتلى الجرافة عند الكابينة، فتح الباب وحاول طعني، فدفعته خارًجا وعاد فقفز 
على الجرافة وحاول طعني. هكذا ثالث مرات. صديقي الذي كان يجلس بجانبي أصيب في وجهه ورجلْيه 
الكابينة  المساعدة. كنا في داخل  بالقرية وطلب  صال 

ّ
باالت ننجح  لم  وبدأ ينزف.  بخمسة- ستة حجارة 

}...{ وفي لحظة  الداخل.  الباب من  ِته. أغلقت  بُرمَّ الكابينة  الموت. تكّسر زجاج  بأّننا على وشك  وشعرنا 
سهو منهم قفزنا من الشّباك الخلفّي وهربنا، فطارَدنا نحو 15 مستوطًنا. }...{ نزلنا باتجاه القرية ونحن 

ت مكانها.18
ّ
مون الجرافة التي ظل

ّ
نرى المستوطنين وهم يضربون وُيحط

للتوّسع في هذا الشأن، ُينظر: بتسيلم، تحت غطاء الشرعية- اإلعالن عن أراضي دولة في الضفة الغربية )شباط 2012(، ص 22-20.  16
ان حّوارة، شباط 2017 )ملف 17/3818(. 

ّ
م.ع.، من سك  17

ان عينابوس، آذار 2018 )ملف 18/4076(. 
ّ
ع.ح.، من سك  18
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قته "ييش دين"، كانون الثاني 2017- آذار 2018 
ّ
النقاط الحمراء: عنف مستوطنين ضّد فلسطينّيين وث  

مناطق  قت، وقعت خارج 
ّ
ُوث التي  األربعين  االعتداء  أّن حوادث  إلى  وبوضوح،  الخارطة،  األحداث على  مواقع  تشير 

المستوطنة والبؤر المحيطة، أي أّن االعتداءات جرت على أراض زراعّية فلسطينّية أو في نطاق المناطق العمرانّية 
في هذه القرى، التي جاء المستوطنون إليها بمبادرة منهم. 

ا إلى المرعى الواقع  عمري 69 عاًما، ولدّي في البيت عّدة خرفان، وقبل أن أصاب كنت أخرج معها يومّيً
هنا بجانب بيتي. أنا أصنع الُجبَن وأستخدم حليبها ألغراضي البيتّية. عموًما، أنا أرعاها بعد الظهر وال 
ا من المستوطنين. في السنة الماضية نزل مستوطنون خمس مّرات وحاولوا 

ً
أبتعد عن بيوت حّوارة خوف

مهاجمتي بالحجارة.19

ان حّوارة، أّيار 2017 )ملف 17/3893(. 
ّ
ب.ع.، من سك  19
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" )سفر الخروج 11، 9( 
ً

"وأّما اليوم السابع ففيه سبت للرب إلهك ال تصنع عمال

يتباهى موقع مستوطنة يتسهار الرسمّي على اإلنترنت بأّن "عبادة الله ركن مركزّي في حياة البلدة وهي 
تمّيز الفعاليات الثقافّية والمجتمعّية التي فيه، أسوة بسائر جوانب الحياة اليومّية".20 ويكشف تحليل 
الحاالت التي وثقتها "ييش دين" عن ركيزة هاّمة أخرى في الحياة المجتمعّية في يتسهار أّيام السبت، 
وهي ممارسة العنف ضّد الفلسطينّيين. فسبع اعتداءات من مجمل االعتداءات األربعين العنيفة التي 
أّيام  في  تّمت  الورقة،  إليها هذه  تتطّرق  التي  الفترة  في  رونين  وچڤـعات  يتسهار  اتجاه  من  وصلت 

السبت.

الساعة  المعّدات. كانت  أعمل على تصليح  الثاني 2018، كنُت في مخزني  السبت، 13 كانون  يوم 
 سمعُت صراخ زوجتي. بيتي بعيد عن المخزن نحو 20 متًرا. عندما سمعت 

ً
بين 14:30 – 15:00. فجأة

زوجتي خرجت لرؤية ما يحدث. رأيت بجانب المخزن مجموعة كبيرة من المستوطنين، قد تزيد عن 
ًما وبعضهم مكشوف الوجه. بدؤوا بإلقاء الحجارة علينا، وأصبُت بيدي 

ّ
30 شخًصا. كان بعضهم ملث

اليسرى وبقدمي اليسرى، وفي الصدر والرأس. اقتربوا مّني حتى مسافة ثمانية أمتار. كان بينهم 
ا. لم أَر جنوًدا في الجوار. حاولت الهروب كي أتجّنب اإلصابة. على بعد نحو 100 

ً
شبان وبالغون أيض

متر يسكن جيراني الذين بدؤوا بالصراخ بأّن المستوطنين أحرقوا جّرافتي. في تلك اللحظة لم أهتّم 
بالجّرافة، بل حرصت على الهروب. بعدها حضر سكان شباب من عوريف. وعندما رأى المستوطنون 
وا هاربين. عندما وصل الجنود كانت الجرافة 

ّ
الشبان من عوريف وأّن الجيش قد حضر إلى المكان، ول

ما تزال مشتعلة. وقد اهتّم أشخاص من عوريف بإخماد النار.21

تراكتور أضرم مستوطنون النار فيه يوم سبت )تصوير: "ييش دين"(

موقع يتسهار )الدخول األخير في حزيران 2018(. )بالعبرّية(   20
ان عوريف، كانون الثاني 2018 )ملف 18/4048(. 

ّ
م.س.، من سك  21
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حّيز وزمن

الُمعاش  الحّيز  عبر  وقسوة  بفظاظة  ينتشر  رونين  چڤـعات  ومن  بها  المحيطة  والبؤر  يتسهار  من  اآلتي  العنف 
بالممتلكات  األذى  وإلحاق  الجسدّي  العنف  ز 

ّ
ترك المستوطنة،  تشييد  وبعد  األخيرة،  السنوات  في  الفلسطينّي. 

ترى  إسرائيل  فإّن  أسلفنا،  وكما  الفلسطينّيين.  بالمزارعين  الخاّصة  الرعي  ومناطق  والكروم،  والبيارات  والحقول 
في وقف استصالح األراضي لفترة متواصلة ذريعة لتغيير مكانة األرض لتصبح أراضَي عاّمة، وبالتالي تسخيرها 
المزارعين  ى في إجبار 

ّ
المنفعّي لعنف المستوطنين يتجل الُبعد  لصالح المستوطنين اإلسرائيلّيين. وهكذا، فإّن 

الفلسطينّيين على تقليص استصالح وزراعة أراضيهم، وربما وقف ذلك تماًما، وبالتالي تجريدهم من هذه األراضي 
وتوسيع المستوطنات والبؤر االستيطانّية اإلسرائيلّية في الضفة الغربّية على حسابهم.

ان الفلسطينّيين يستوجب إغالق 
ّ
في مطلع سنوات األلفْين، اّدعى الجيش أّن الحفاظ على األمن العام وعلى السك

المزارعين  ومنع  تماس"،  "مناطق  بأّنها  المناطق  هذه  عّرف  فقد  ا: 
ً
حق فعله  ما  وهذا  فلسطينّية،  زراعّية  مناطق 

 من إنفاذ القانون ومعاقبة الُجناة اإلسرائيلّيين، قام الجيش بمساعدة 
ً

الفلسطينّيين من الوصول إليها. أي أّنه بدال
ا على التماس قّدمه إلى المحكمة  رّدً المستوطنين العنيفين على تحقيق غاياتهم. وفي قرار الحكم الذي صدر 
العليا وجهاء القرى، من بينها عينابوس وبورين، قضت "العليا" بأّنه "عموًما، يجب على القائد العسكرّي االمتناع 
ان الفلسطينّيين من إمكانية الوصول إلى أراضيهم الزراعّية، من أجل تحقيق 

ّ
عن إغالق المناطق بما قد يمنع السك

غاية توفير الحماية لهم".22

"منظومة التنسيق"
ُرغم صدور قرار الحكم، يواصل الجيش اإلسرائيلّي إغالق المناطق الزراعّية المذكورة، ويكتفي بتحديد "منظومة 
تنسيق" يجري تفعيلها بوساطة مديرّية التنسيق واالرتباط، هدفها تمكين المزارعين الفلسطينّيين من زراعة 
أراضيهم  إلى  الوصول  المزارعيَن من  للجيش  التابعة  التنسيق"  "منظومة  ن 

ّ
مك

ُ
ت ال  الغالب،  لكن، وفي  أراضيهم. 

مرتْين   
ّ

إال بجوارها(  أو  عليها  المستوطنات  ّيدت 
ُ

ش التي  الفلسطينّية  األراضي  تلك  )أي  للمستوطنات  المجاورة 
حّدد بما يالئم احتياجات الجيش 

ُ
ا، ت

ً
في السنة، في موسم الزيتون وموسم الفالحة، وألّيام معدودة ومحّددة سلف

وضرورة مرافقة الجنود لهم. 

 عّدة أسابيع، نستصلحها وُنسّمدها. كنا نخرج في نزهة 
ّ

 كل
ً
قبل التنسيقات كّنا نحضر إلى أرضنا مرة

 ذلك. وإلى جانب الزيتون واللوز، كنا نزرع الحنطة والشعير 
ّ

إلى المكان مع األوالد والعائلة واآلن انتهى كل
ها، واليوم أضطّر لشرائها.23

ّ
والذرة والبندورة. وفي السابق كنت أبيع من مزروعاتي كل

قرار العليا 04/9593، مرار وآخرون ضد قائد قوات الجيش اإلسرائيلّي في يهودا والّسامرة وآخرين )قرار الحكم الصادر يوم 2006/6/26(. قّدمت   22
االلتماس "جمعية حقوق المواطن في إسرائيل" و"شومريه ِمشباط"- حاخامات من أجل حقوق اإلنسان.

ان عوريف، نيسان 2017 )ملف 17/3875(. 
ّ
م.ص.، من سك  23
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 لفرض القيود بالذات على المزارعين الفلسطينّيين، ما 
ً
ا أداة

ً
ل "منظومة التنسيق" هي أيض

ّ
في واقع األمر، تشك

، يضطّر المزارعون إلى 
ً
ك ويخدم األيديولوجّية االستيطانّية. فبداية

ّ
هم في الحركة والتمل

ّ
ا كبيًرا بحق

ً
ُيلحق انتهاك

 اإلمكانيات االقتصادّية الكامنة 
ّ

ب عناية كبيرة وبذلك فإّنهم ال يستطيعون استنفاد كل
ّ
اختيار مزروعات ال تتطل

م والمتواصل 
ّ
في أراضيهم. ثانًيا، يؤّدي منع الوصول إلى األرض في غالبية أّيام السنة وغياب االستصالح المنظ

ا، يمنع 
ً
لألراضي، إلى المّس بقدرة المزارعين على تقليل األضرار التي من الممكن أن تنشأ من المناخ والحرائق. وثالث

الجيش الفلسطينّيين في أحيان كثيرة من مجّرد الوصول المحدود إلى أراضيهم في إطار "منظومة التنسيق". 

أنا أملك قطعة أرض تحت الحدود الشمالّية ليتسهار، }...{ وفيها 50 شجرة زيتون عمرها 60 عاًما. ال 
 بعد التنسيق المسبق مع المديرّية: يوم واحد للحرث ويوم واحد للقطف. 

ّ
يمكنني الحضور إلى األرض إال

هذه السنة منحونا يوًما واحًدا للحرث لكّن المستوطنين نزلوا وهاجمونا وألغى الجيش التنسيق ولم يكن 
بوسعي حرث األرض. وحتى اليوم لم ينّسقوا معنا يوًما آخر.24

ان حّوارة. }...{ في صبيحة يوم األربعاء توّجهت إلى نابلس. عند عودتي نظرُت إلى الجبل ورأيت 
ّ
أنا من سك

ة برّمتها محروقة، ومن ضمنها قطعة األرض التابعة لي. }...{ في أثناء القطف سنقّص األغصان 
ّ
أّن التل

المحروقة وبعد أن تتعافى األشجار وتنمو أغصان جديدة، أي نحو سبع سنوات، سنحظى بالزيتون من 
 األشواك في األرض، وذلك سببه 

ّ
جديد. الحرائق تنتشر بسرعة ألّننا ال نملك الوقت الكافي للحرث فتظل

خوفنا من المستوطنين وحصولنا على التنسيق ليوم واحد أو يومْين فقط في السنة.25

عن  الفلسطينّيين  للمزارعين  القسرّي  الغياب  المّرات  من  الكثير  في  ون 
ّ
يستغل المستوطنين  أّن  ذلك  على  زْد 

أراضيهم، ويقومون بإتالف المزروعات وسرقة المحاصيل.

أنا متزّوج وأب لثالثة أوالد. عانينا لسنوات من عنف مستوطني يتسهار، وخصوًصا في أراضينا الواقعة 
 عن 200 سنة. في 

ّ
تحت المستوطنة. }...{ كنا نملك 60-70 شجرة زيتون "رومّية"، أي أّن عمرها ما ال يقل

عام 2003 قّصوا لنا أكثر من 20 شجرة. وبعدها أضرموا النار في قطعة األرض التابعة لنا وفي قطع أخرى 
في المنطقة، عّدة مرات. في عام 2010 وقع حريق كبير واحترقت القطعة بُرّمتها. }...{ في عام 2013 
 إلى األراضي، فتشتعل األشجار وُنمَنع 

ً
وقع حريق آخر. المستوطنون يشعلون الدواليب ويدفعونها نزوال

رب المكان من يتسهار. }...{ بدأنا بالزراعة 
ُ
من الدخول إلى المنطقة إلطفاء النار من دون تنسيق بسبب ق

هناك ولكّنهم ال يمنحوننا ما يكفي من الوقت لزراعة األشجار والعناية بها. لدينا قطعة أرض جنوبّي 
القرية }...{ فيها نحو 80 شجرة غرسها جّدي قبل 40 عاًما. نحن نصل إليها بالتنسيق من أجل القطف 
والحرث ولكّننا ال نملك الوقت الكافي لننهي العمل فيها. عام 2009 وقع حريق. وفي موسم قطف 2016 
نا المعّدات  فين وراَء

ّ
ذهبنا للقطف مع التنسيق. نزل مستوطنون باتجاهنا وتركنا المكان بسرعة، مخل

والزيتون الذي سرقه المستوطنون. واآلن أضرموا النار ثانية في األرض. }قبل أسبوع{ اتصل بي جاري 
ا في الطرف الجنوبي للقرية بالقرب من أرضي. }...{ عندما وصلت كان الحريق قد 

ً
وقال إّن هناك حريق

ها. }...{ من هذه القطعة كنُت أحصل على 18 تنكة زيت 
ّ
سيطر على المنطقة بُرّمتها. احترقت األشجار كل

ان بورين، نيسان 2017 )ملف 17/3884(. 
ّ
و.ع.، من سك  24

ان حّوارة، حزيران 2017 )ملف 17/3932(. 
ّ
ح.ع.، من سك  25
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واآلن ال شيء. اآلن نحن ننتظر التنسيق من أجل الدخول إلى األرض. زيت الزيتون هو جزء حيوّي من حياة 
المزارعين، واآلن نحن نضطر لشراء الزيت بأنفسنا.26

الحّيز الخاّص
في السنوات األخيرة اشتّدت أعمال العنف الصادرة عن المستوطنين، ولم تعد محصورة في األراضي الزراعّية بل 
ان 

ّ
تعّدتها إلى الحّيز الخاّص للفلسطينّيين: إلى شوارع القرى والمدارس والمباني العاّمة وحتى إلى بيوت السك

اقترفها  الورقة، اعتداءات  قت في هذه 
ّ
وُوث الـ 15  نفسها. وكانت 17 حالة عنف من أصل 40 حالة في األشهر 

 ساعات اليوم: 11 اعتداًء جرت  في ساعات 
ّ

مستوطنون في منازل القرى وجوارها. وجرت هذه االعتداءات في كل
هذه  نصف  نحو  أّن  ا 

ً
أيض فسنرى  الخارطة  إلى  نظرنا  وإذا  والليل.  المساء  ساعات  في  اعتداءات  وستة  النهار، 

للمستوطنين. العنيف  الحضور  ونطاق  حجم  على  يشهد  آخر  ر 
ّ

مؤش وهو   ،B منطقة  في  جرت  االعتداءات 

قته "ييش دين"، كانون الثاني 2017 – آذار 2018 
ّ
النقاط الحمراء: عنف مستوطنين ضّد فلسطينّيين وث    

نقاط صفراء: عنف مستوطنين تجاه فلسطينّيين في بيوتهم أو بجوارها     

B منطقة صفراء: منطقة  

ان بورين، حزيران 2017 )ملف 17/3943(. 
ّ
م.و.، من سك  26
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ان عصيرة القبلّية، وعائلتي تعيش في القرية منذ سنوات طويلة. }...{ أنا وجيراني نعاني 
ّ
أنا من سك

بستاني شّيدنا سوًرا  عند طرف   }...{ يتسهار.  من  ينزلون  الذين  المستوطنين  من  المتواصل  العنف 
 الشبابيك في 

ّ
ا وعليه جدار من أجل منع العنف المباشر على البيت. وإلى جانب ذلك فإّن كل اسمنتّيً

البيت مسّيجة بالحديد كحماية من الحجارة. أنا أعيش في الطابق األّول مع زوجتي وأوالدي. لدينا ستة 
أوالد. ابني البكر يعيش في الطابق الثاني مع زوجته وأوالده. 

التلة.  الكثير من المستوطنين عند   رأيت 
ً

العاشرة والنصف ليال }في يوم السبت قبل أسبوع{ الساعة 
}...{ بعدها بدأ وابل كثيف من الحجارة على البيت، فيما كّنا جميًعا مختبئين في الداخل. صعد ولدان 
من أوالدي إلى السطح وأنا خرجت إلى البستان ورأيت عشرات المستوطنين يرتدون المالبس السوداء. 
ان من القرية بعد 

ّ
ة، إلى أن وصل سك

ّ
بدأنا بالصراخ وإلقاء الحجارة عليهم، ولكّننا كّنا في هذه المرحلة ِقل

نحو نصف ساعة. ألحق المستوطنون األذى بسّيارتي التي كانت تقف على جانب الطريق. وحاولوا أن 
ها. 

ّ
ُيضرموا النار فيها بقّداحة، ولكّنهم لم ينجحوا فكسروا الزجاج الخلفّي وزجاج الجانبْين والالمبات كل

ان القرية بسياراتهم وهم يطلقون صافراتها، تراجع المستوطنون وبدؤوا العودة 
ّ
}...{ وعند وصول سك

ز األمنّي العسكرّي مع الجنود ودخلوا القرية وهم يطلقون قنابل الغاز 
ّ
إلى يتسهار. عندها وصل المرك

الُمدمع والقنابل الصوتّية. لم ُيصب أحد بالغاز، باستثناء شخص واحد أصيب بحجر. لم يساعدنا الجيش. 
 الشبابيك كما قلت مسّيجة، والضرر لحق بسيارتي فقط. لكّن األوالد يعانون 

ّ
البيت لم يتضّرر ألّن كل

أضراًرا نفسانّية، وخصوًصا في الليل. فإذا سمعوا ضّجة يبدؤون بالبكاء وُيصابون بالهلع. ونحو الساعة 
 دخلت سّيارتا جيب إلى القرية وقالوا بمكبر الصوت إّنهم يفرضون منع التجّول حتى الخامسة 

ً
12:30 ليال

صباًحا.27

من المفهوم ضمًنا أّن تصعيد عنف المستوطنين يزيد من المّس الالحق بالفلسطينّيين. وباستثناء األذى الالحق 
بالناس والممتلكات، فإّن تهديد المستوطنين واقتحامهم الحّيز األكثر خصوصّية لدى الفلسطينّيين، يتضّمنان 
يمنح  وهو  والحماية،  المأوى  للعائلة  ر 

ّ
توف التي  اآلمنة  المنطقة  هو  المنزل  فمبنى  كبيًرا.  وعاطفًيا  ا  نفسانّيً ى 

ً
أذ

ن من توفير االحتياجات النفسانّية الهاّمة: الخصوصّية والفصل بين الذاتّي والعالم 
ّ
الشعور باالنتماء للعائلة وُيمك

والحلم واألكل  النوم  ة مثل 
ّ

والهش الحميمة  الطقوس  إجراء  والحواجز؛  الحمايات  ورفع  والتعافي  التحّرر  الخارجّي؛ 
واالستحمام واللعب. وفي البيت يمكن للوالدْين توفير األمن الملموس والعاطفّي ومكاًنا ثابًتا للنمّو، وفي حال عجز 

الوالدان عن الحفاظ على البيت كمكان آمن ومحمّي، فإّن سالمة األوالد النفسانّية معّرضة للخطر.28

سنوات  سبع  عمرها  كبيرتهم  الثالثة،  وأوالدي  عائلتي  مع  هناك  أعيش  بورين.  قرية  ان 
ّ
سك من  أنا 

وأصغرهم عمره ثالث سنوات. من مرة ألخرى يأتي مستوطنون من چڤـعات رونين حتى بيتنا ويلقون 
ا يطلقون علينا وعلى الحّي قنابل الغاز الُمدِمع. ويقترب 

ً
علينا الحجارة. ومع المستوطنين يأتي جنود أيض

ننجح  لم  وإذا  ذلك.  بإمكاننا  كان  لو  ونهرب  البيت  نترك  وعندها  جًدا  بيتنا  من  والجنود  المستوطنون 
يلتْين 

َ
 في البيت. }...{ أنا أعمل في ورديات لـ 48 ساعة ولذلك فإّنني أغيب عن البيت ِلل

ّ
بالهروب نظل

 مرة. وفي أثناء غيابي أهتّم بأن يكون حضوٌر رجوليٌّ في البيت، مثل أخ زوجتي أو أقرباء 
ّ

متواصلتْين كل
ا من ترك البيت شاغًرا تماًما. }...{ وقد اشتّد هذا الوضع عام 2015 ما دفع المنظمة 

ً
آخرين. وأنا أخشى أيض

ان عصيرة القبلّية، تموز 2017 )ملف 17/3956(.
ّ
ع.ع.، من سك  27

لقوا متساوين. )بالعبرّية(
ُ
للتوّسع في هذه المسألة: خ  28
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الفرنسّية PUI لتمويل إقامة سياج معدنّي حول بيتنا لمنع المستوطنين من الدخول إلى ساحة البيت. 
 الشبابيك لمنع إصابتها بالحجارة ولمنع القنابل الغازّية من 

ّ
ا بتركيب شبكة فوالذية على كل

ً
وقمُت أيض

دخول البيت وحرقه. نحن نلقى األذى الكبير من هذا العنف وهو يدّمر حياتنا هنا، خصوًصا أّن األوالد 
البيت فقط،  أبًدا، بل في داخل  الساحة  }...{ فهم ال يلعبون في  يعيشون في خوف وهلع مستمّرْين. 

وابنتي ال تعود من المدرسة وحدها، بل تذهب إلى بيت جّدها وجّدتها، ونحن نأخذها من هناك.29

حجر ألقاه مستوطنون على شّباك بيت عائلة م.ع. )تصوير: "ييش دين"(

ان بورين، أيار وكانون األول 2017 )الملفان 17/3912 و 17/4031(. 
ّ
م.ع.، من سك  29
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لوع العسكرّي 
ّ

الض

ال ُيقتَرف عنف المستوطنين اآلتي من يتسهار وچڤـعات رونين في بلد من دون قانون. فالضفة الغربّية منطقة 
دار منذ أكثر من 51 عاًما تحت حكم عسكرّي إسرائيلّي. وقائد المنطقة الوسطى في الجيش اإلسرائيلّي هو 

ُ
ة ت

ّ
محتل

ة، من دون 
ّ
ان والنظام في المناطق المحتل

ّ
ة الغربّية، ومهّمة الجنود الحفاظ على أمن السك

ّ
الحاكم العسكرّي للضف

تمييز. وتحوي أوامر وتعليمات القانون الدولّي وقرارات المحكمة العليا وأوامر عسكرّية نصوًصا تتعلق بواجبات 
وصالحّيات الجيش كجسم ُمنفذ للقانون يحافظ على النظام العاّم.30

ويفيد موقف الجيش بأّن الجنود في الضفة الغربّية "يملكون صالحيات واسعة ألداء مهاّمهم، ومن بينها مهام 
 حادثة يواجهونها ويمكن 

ّ
في مجال إنفاذ القانون"، وهم "يتلقون التوجيهات لممارسة صالحّياتهم }...{ في كل

روا عليها، بما في ذلك حاالت العنف الناجمة عن مجموعات متطّرفة والنشاطات التخريبّية المعادية وأحداث 
ّ
أن يؤث

الجنود  وصالحّيات  واجبات  بّين 
ُ
ت العسكرّية  األوامر  فإّن  لذلك،  ا 

ً
ووفق اآلخر".31  القوموّي  واإلجرام  الثمن"  "تدفيع 

ان الفلسطينّيين. 
ّ
بالدفاع عن السك

مع ذلك، ثمة صلة حقيقّية وتضامن متبادل بين المستوطنين وبين الجنود اإلسرائيلّيين، بعضهم مستوطنون هم 
 عبر جميع مستويات القيادة العسكرّية 

ّ
بث

ُ
ا. كما أّن المهاّم الممنوحة للجنود، وخصوًصا "روح القائد" التي ت

ً
أيض

ها تسعى لحماية المستوطنين حصًرا، ومّد يد المساعدة لهم. 
ّ
والقيادة السياسّية- كل

، في 26 حالة من مجمل 40 حالة من عنف المستوطنين تجاه فلسطينّيين نعرضها في هذه الورقة، رأينا 
ً

فمثال
تفريق  وسائل  الجنود  استخدم  حالة   12 في  بالذات:  المعتدين  المستوطنين  ويساعد  يدعم  ا  عسكرّيً ضلوًعا 
المظاهرات ضّد فلسطينّيين؛ في عشر حاالت اتخذ الجنود الذين مكثوا في المكان موقف الحياد ولم يتصّرفوا كما 
باتس( 

ْ
ز األمن الجاري العسكرّي )َرش

ّ
يجب لمنع المستوطنين من إلحاق األذى بالفلسطينّيين؛ وفي 13 حالة كان ُمرك

ا للمعطيات، احتوت بعض الحاالت على ضلوع مزدوج.
ً
ا. ووفق

ً
ا أيض

ً
حاضًرا في موقع الحدث، وفي بعضها كان ناشط

قت في الفترة التي تتطّرق إليها هذه الورقة )كانون الثاني 2017- آذار 2018( 
ّ
زْد على ذلك أّن "ييش دين" وث

حالتْين ُيشتبه فيهما بأّن جنوًدا ارتكبوا مخالفات ضّد فلسطينّيين، من دون عالقة بعنف الفلسطينّيين.

ق بإنفاذ القانون في الضفة الغربّية، ُينظر إلى: "ييش دين"، 
ّ
 ما يتعل

ّ
للتوّسع واالستزادة بما يخّص توزيع الصالحيات بين الشرطة والجيش، في كل  30

"تجاوز القانون: تطبيق القانون على مدنيين إسرائيليين بالضفة الغربية" )أيار 2015(.
شهادة مشفوعة يوم 2015/1/19 لللفتنانت كولونيل كفير كوهن، ضابط قسم العمليات في فرقة "يهودا والسامرة" )وردت في بيان ورّد من الدولة   31
المقّدم إلى محكمة الصلح في القدس، ضمن دعوى فضل حمد محمود عمور، دعوى مدنية 61685-06-13(. للتوّسع ُينظر إلى: "ييش دين"، واقفون على 
الحياد – أداء جنود إسرائيليين أثناء ارتكاب مدنيين إسرائيليين مخالفات بحق فلسطينيين في مناطق الضفة الغربية )أّيار 2015(، ص 17-14. 
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قته "ييش دين"، كانون الثاني 2017 – آذار 2018. 
ّ
النقاط الحمراء: عنف مستوطنين ضّد فلسطينّيين وث    

النقاط البيضاء: عنف مستوطنين ضّد فلسطينّيين شمل ضلوًعا عسكرًيا     

النقاط الليلكّية: اشتباه بمخالفات ارتكبها جنود )في حاالت لم يكن مستوطنون ضالعين فيها(     

استخدام وسائل تفريق المظاهرات 
يتطّور عنف المستوطنين أحياًنا إلى مواجهات وإلقاء متبادل للحجارة في مواجهة الفلسطينّيين. وكما أسلفنا، 
فإّن موقع األحداث –داخل القرى أو المناطق الزراعّية الفلسطينّية- يشير إلى أّن الغالبية الساحقة من األحداث التي 
تتطّرق إليها هذه الورقة، فإّن إلقاء الفلسطينّيين للحجارة، في حال جرى ذلك، يأتي كدفاع عن النفس في أعقاب 

االعتداءات المدّبرة من المستوطنين.

 أّن األحداث الـ 12 التي وثقناها 
ّ

ل الجيش. إال
ّ
في الكثير من األحيان تنتهي مثل هذه المواجهات في أعقاب تدخ

في هذه الورقة والتي استخدم فيها الجنود وسائل تفريق المظاهرات، أشارت إلى أّن هذه الوسائل ُوّجهت دائًما 
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ستخدم ضّد المواطنين اإلسرائيلّيين الُمعتدين )وعلى حّد علم "ييش دين"، فإّن هذا 
ُ
صوب الفلسطينّيين ولم ت

ة الغربّية، باستثناء حاالت استثنائّية 
ّ
األمر مشابه للغالبية الساحقة من األحداث التي تجري في سائر أرجاء الضف

جًدا(.

ونشير إلى أّن الشهادات التي أدلى بها جنود لمنظمة "كسر الصمت" تدعم هذا األمر، وتكشف هي األخرى عن 
وّجه للجنود في 

ُ
الهّوة بين صالحيات الجيش التخاذ التدابير الالزمة ضّد عنف المستوطنين، وبين األوامر التي ت

واقع الحال:

من المفترض بَك أن تدافع عن هؤالء الناس }المستوطنين{ الذين يلحقون بك األذى، وعندما يفعلون 
ا يفعل ذلك اآلن، فأنا أعرف جيًدا  ذلك فال توجد أّي ُنظم بخصوص كيفّية تعاملك مع األمر. لو أّن عربّيً
جيًدا ما يمكنني فعله. يمكنني اعتقاله، ويمكنني أن أطلق عليه وسائل تفريق المظاهرات. لكن إذا كان 
يهودًيا فيمكنني أن أقف هناك، وأن أنتظر الشرطة، حرس الحدود، في حالة عجز تام، وبعد ذلك من 
ا. في الكثير من األحيان تشعر بأّنك تحرس العرب من اليهود وليس العكس.. 

ً
المفروض أن أحرسه أيض

ا بأّن التهديد األهم 
ً
بأننا نقف حقيقة بين يتسهار وبورين، وخصوًصا بورين ومادما، وأنت تشعر حق

يأتي من يتسهار.32

يمارس  ال  لكّنه  ة، 
ّ
المحتل المنطقة  في  السكان  أمن  وحفظ  القانون  إنفاذ  على  يعمل  أن  بالجيش  المفترض  من 

الغازّية ضّد  والقنابل  الصوتّية  القنابل  بل يستخدم  لالعتداء،  بادروا  الذين  المستوطنين  قّوته وصالحّياته ضّد 
ستخدم إللحاق األذّية بهم.

ُ
الفلسطينّيين فقط، وهو بهذا يتحّول إلى ذراع أخرى ت

أنا من سكان قرية عينابوس، مزارع وراعي مواٍش وأعيل عائلتي من قطيعي. يوم الجمعة السابق خرجُت 
إلى المرعى قرابة الساعة التاسعة صباًحا. كنُت على بعد 300 متر من البيت األخير في القرية. كنُت برفقة 
أبنائي الثالثة. رأينا مجموعة من 20 أو 22 مستوطًنا، ينزلون من جهة يتسهار. كان معهم نحو خمسة أو 
ستة جنود. بدأ المستوطنون بإلقاء الحجارة علّي وعلى أبنائي وعلى القطيع. اتصلت فوًرا بالرقم 100، إلى 
الشرطة. أجابتني شرطة الشومرون وأخذوا مني التفاصيل ورقم الهاتف. قالوا إّنهم سيرسلون الجيش 
إلى الموقع. }...{ تواصل إلقاء الحجارة مّدة ربع ساعة أخرى وعندها وصل الجنود. اعتقدنا أّنهم قادمون 
لمساعدتنا لكّنهم بدؤوا بإطالق الغاز الُمدِمع علينا، وعلى ماشيتي، فيما كان المستوطنون يقتربون مّنا 

ا.  
ً
أكثر فأكثر، ويواصلون إلقاء الحجارة. لكّن الجنود الذين حضروا لم يفعلوا شيئ

اتصلت بأخي وأخبرته بأّنهم يلقون الحجارة علينا. حضر ومعه اثنان من القرية. }...{ تواصل إلقاء الحجارة 
نحو الساعة وكان الجنود يطلقون الغاز الُمدِمع بالتوازي. }...{ وبسبب الغاز الُمدِمع أجهضت نحو عشر 
نعاج من قطيعي. وأنا أصابني حجر في رجلي اليسرى. }...{ وأصيب أخي بحجر في عينه اليسرى }...{ لم 
ُيصب أوالدي بالحجارة ولكنهم أصيبوا بالغاز الُمدِمع. أّما صديقي أ.ر. الذي أتى لمساعدتي فقد أصيب 

في بطنه برصاصة مطاطّية أطلقها الجنود. 

شهادة جندّي من لواء "ناَحل" عام 2014، موقع كسر الصمت. )بالعبرّية(  32
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ان 
ّ
أ.ر.: وقف المستوطنون في مجموعة وألقوا الحجارة صوب سكان القرية. }...{ وقف الجنود بين سك

القرية والمستوطنين ومنعوا سكان القرية من الصعود إلى التلة بوساطة الغاز الُمدِمع والقنابل الصوتّية. 
اقتربُت من مجموعة الجنود كي أتحّدث مع أحدهم }...{ وخالل هذه المحادثة قام أحد الجنود الذي كان 
 عّنا، بمّد قنبلة صوتية نحو الجندّي الذي أتحّدث معه، فقام هذا برميها 

ً
يقف على مسافة بعيدة قليال

بين رجلّي. ضربت القنبلة برجلي كي أبعدها عّني ثم استدرت وابتعدُت عن المكان. في هذه اللحظة 
التنفس.  بألم كبير واستصعبت  الوقت شعرت  }...{ وبعد مرور بعض  شعرت بضربة قوّية في بطني. 
العملّيات،  غرفة  إلى  فوًرا  أدخلوني   }...{ المستشفى.  إلى  وأخذوني  الجبل  عن  عينابوس  أنزلني سكان 

ضح أّنني أصبت في المعدة برصاصة معدنّية.33
ّ
وخّدروني وخضعت لعملّية جراحّية ألربع ساعات. وات

الوقوف على الحياد 
 عن ربع الحاالت التي 

ّ
غ بها في ما ال يقل

ّ
ثمة ظاهرة أخرى منتشرة تمّيز مسلكيات جنود الجيش اإلسرائيلّي، وُبل

 يتطّرق 
ً

ترد في هذه الورقة، وهي ظاهرة "الوقوف على الحياد". في عام 2015 نشرت "ييش دين" تقريًرا شامال
إلى األحداث التي يكون فيها الجنود شاهدين على ارتكاب المستوطنين لمخالفات عنيفة –المّس بفلسطينّيين 
يمتنع  الحياد"  على  "الوقوف  أحداث  في  العنيفة.34  المسلكّيات  هذه  لمنع  ساكًنا  يحّركون  وال  بممتلكاتهم-  أو 
الحدث  موقع  إغالق  ذلك  بعد  ومن  الحادثة،  في  الضالعين  اعتقال  أو  باحتجاز  صالحّياتهم  ممارسة  عن  الجنود 
ة، واإلدالء فيما بعد بإفادة في الشرطة. ونرى أّن تنّصل الجنود 

ّ
لتمكين إجراء تحقيق يشمل جمع المبرزات واألدل

من أداء واجباتهم وعدم قيام سلطات الجيش بتقديمهم للمحاكمة، يعكسان وجًها آخر لسياسة احتواء جرائم 
المستوطنين ودعمها. 

خرجت من مادما على شارع 60 باتجاه الشرق. }...{ كنت على بعد نحو 60 متًرا من الدّوار. رأيت مستوطنين 
يلقون الحجارة على السيارات الفلسطينّية. }...{ في تلك األثناء وقفت سّيارة جيب عسكرّية عند الدّوار. 
ا. لم يمنعوا المستوطنين من االعتداء على 

ً
رأيت ثالثة أو أربعة جنود يقفون على الدّوار. لم يفعلوا شيئ

الفلسطينّيين. أعتقد أّنهم كانوا قرابة 40 مستوطًنا.35

وصلنا إلى قطعة األرض نحو الساعة العاشرة والربع صباًحا. على الشارع األمنّي في التلة، على بعد نحو 
200-250 متًرا مّنا، وقف جنود ومستوطنون. كانت هناك ست- سبع سيارات جيب عسكرّية، وجيب واحد 
ز األمني في مستوطنة يتسهار. }...{ 

ّ
أبيض تابع لدائرة االرتباط اإلسرائيلّية وجيب واحد أبيض للمرك

عملنا نحو 20 دقيقة وعندها نزل صوبنا نحو 15 مستوطًنا خرجوا من بين الجنود، والجنود لم يفعلوا 
وا وجوههم، 

ّ
ا. وقد وصلوا حتى قطعة األرض التي عملنا فيها وألقوا صوبنا الحجارة. عندما اقتربنا غط

ً
شيئ

اليمنى وظهري وفوق عيني  بثالثة حجارة: في رجلي  أنا أصبت   بصعوبة. 
ّ

إال بالهرب منهم  ننجح  ولم 
اليمنى. وأصيب صاحب قطعة األرض بحجر في رجله اليسرى. سّبنا المستوطنون وصرخوا بالعربّية "روح 

ان عينابوس، آذار 2018 )ملف 18/4081(. 
ّ
ن.ع. وأ.ر.، من سك  33

"ييش دين"، واقفون على الحياد – أداء جنود إسرائيليين أثناء ارتكاب مدنيين إسرائيليين مخالفات بحق فلسطينيين في مناطق الضفة الغربية   34
)أّيار 2015(.

ان مادما، آذار 2017 )ملف 17/3844(. 
ّ
م.ن.، من سك  35
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ا لوقف المستوطنين. وجيب دائرة االرتباط لم 
ً
ة ولم يفعلوا شيئ

ّ
 الجنود واقفين على التل

ّ
من هون!". ظل

يتحّرك هو اآلخر. عندما رأينا أّن ال أحد يوقفهم تركنا األرض.36

ى إسرائيليٍّ ُيلقي الحجارة باتجاه فلسطينّيين، بورين، تشرين الثاني 2017 )عن شريط فيديو: "ييش دين"( 
ً
جنود يقفون إلى جانب فت

ز األمن الجاري العسكرّي )ربشاتس(
ّ
مرك

ز األمن الجاري العسكرّي 
ّ
زي األمن الجاري العسكرّي ضلوع كبير في عنف المستوطنين ضّد الفلسطينّيين. ُمرك

ّ
لُمرك

ى راتبه من المستوطنة فيما يجري تمويل هذا الراتب من وزارة األمن، وهو يتدّرب 
ّ
هو في الغالب مستوطن يتلق

َرطّية( متعّددة، 
ُ

فارة )صالحّيات ش
َ
ز في النطاق الذي يحرسه صالحّيات خ

ّ
في الجيش ويأخذ سالحه من هناك. للُمرك

منها االحتجاز والتفتيش واالعتقال، بما في ذلك االعتقال من دون حاجة ألمر اعتقال، وذلك من خالل اللجوء إلى 
ز" أن يقوم برّد الفعل األّولّي عند وقوع أحداث أمنّية، 

ّ
أّي وسيلة معقولة، ومن ضمنها القّوة. ومن المفترض بـ "الُمرك

إلى حين وصول قوات الجيش والشرطة إلى المكان.

زين األمنّيين الناشطين 
ّ
في عام 2014 نشرت "ييش دين" تقريًرا موّسًعا يتطّرق إلى مسائل مختلفة تخّص الُمرك

المجاورة  القرى  في  الفلسطينّي  اإلنسان  لحقوق  انتهاكات  من  النشاط  هذا  ُيلحقه  وما  الغربّية،  ة 
ّ
الضف في 

ومسؤولين عن  للجيش  ا  مهنّيً زين" تضارب مصالح ضمنّي كونهم خاضعين 
ّ
"الُمرك وظيفة  للمستوطنات.37 في 

ان المستوطنات التي تأتي منها أعمال العنف تجاه الفلسطينّيين، ويعملون فيها. 
ّ
إنفاذ القانون، بينما هم من سك

ز 
ّ
قاءات التي أجرتها "ييش دين" يّتضح أن 13 حالة عنف من أصل 40 حالة وردت في هذه الورقة، كان ُمرك

ّ
ا لل

ً
ووفق

ا فيها:
ً
يتسهار األمنّي موجوًدا في موقع الحدث، وكان أحياًنا ناشط

ان بورين، آذار 2017 )ملف 17/3873(. 
ّ
أ.ع.، من سك  36

زي األمن الجاري في المستوطنات والبؤر االستيطانية )حزيران 2014(. في 
ّ
"ييش دين"، الفضاء المتوّحش – نقل صالحيات الشرطة واألمن إلى مرك  37

كانون األول 2016 قّدم رئيس مجلس قرية الخضر و"ييش دين" التماًسا للمحكمة العليا، كان من بين مطالبها إخراج أراض خاّصة فلسطينّية من نطاق 
زين األمنّيين )التماس للعليا 16/10130، رئيس مجلس قرية الخضر وآخرون ضد قائد قّوات الجيش اإلسرائيلّي في 

ّ
مناطق الحراسة الخاضعة للُمرك

ا. 
ً
ة الغربّية، التماس إلصدار أمر احترازّي(. االلتماس ما يزال عالق

ّ
الضف
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ز األمنّي في يتسهار ال يسمح لمزارعي عينابوس باستصالح 
ّ
حتى لو كان تنسيق مع الجيش، فإّن المرك

أراضيهم التي بجوار المستوطنة.38

ويضايق  إلينا  ينزل  فهو  األمنّي.  يتسهار  ز 
ّ
مرك مع  كثيرة  مشاكل  توجد   }...{ عصيرة  سكان  من  أنا 

المزارعين أثناء عملهم، ويتجّول في حاراتنا مثل المجرم. يطرد الّرعاة من المنطقة. يتصّرف وكأّنه سّيد 
 

ً
المكان في منطقتنا. }يوم الخميس الماضي{ خرجنا في الصباح، وكّنا مجموعة من نحو 40 امرأة ورجال
وولًدا. بدأنا بحرث األرض وحفر اآلبار لغرس األشجار. وقرابة الساعة التاسعة والنصف، أو العاشرة، وصل 
ًحا ونزل من السيارة وحده 

ّ
ز مسل

ّ
ز يتسهار األمنّي في سّيارة مع ثالثة مستوطنين. }...{ كان الُمرك

ّ
مرك

منطقة B وال  وهذه  أرضنا  نخرج، فهذه  لن  إّننا  له  قلنا  المكان.  من  االنصراف  مّنا  وطلب   }...{ باتجاهنا 
ا }...{ وطلبوا مّنا  صالحية لك بطردنا. قال إّنه سيحضر الجيش. وفي غضون 10 دقائق حضر نحو 20 جندّيً
ضح 

ّ
إخالء المنطقة ألّن هذا يؤّدي إلى مشاحنات مع المستوطنين. }...{ فتح ضابط االرتباط جهاز GPS وات

إذا كان  الموقع، ما  ز األمنّي على 
ّ
الُمرك أّننا موجودون في منطقة B ونشب جدال بين الضابط وبين  له 

 الفوضى وستكون 
ّ

ز للضابط إّن هناك مستوطنين آخرين على الطريق وستحل
ّ
منطقة B أم ال. قال الُمرك

أنت المسؤول في حال حدوث مكروه.39

أنا مزارع وراعي ماشية. }...{ في يوم السبت خرجت من البيت الساعة التاسعة صباًحا باتجاه منطقة الّرعي 
على سفوح يتسهار. }...{ وصلت سيارة تندر بيضاء من طريق ترابّية وخرج منها رجل مع "كيـپاه" ولحية 
له:  قلت  بورين؟"  إلى  "كيف ستعود  }...{ سألني:  بالصراخ.  بدأ  األمنّي.  ز يتسهار 

ّ
ُمرك إّنه  وقال  شقراء 

 هناك باتجاه 
ّ

"بالطريق التي جئت منها، ال توجد طريق أخرى". قال لي: "ممنوع. واصل نحو حّوارة والتف
بورين". لم أفهم، فكّرر بالعربّية. قال لي: "سأحضر لك زعران يتسهار }فتية التالل{ وسيضربونك."40

مخالفات جنود
احتالل  بالعيش تحت  الغربّية  الضفة  للفلسطينّيين في  الُمعاش  الواقع  يتمثل  المستوطنين،  إلى جانب عنف 
عسكرّي يّتسم طيلة الوقت بوجود الجنود والعنف الذي يمارسونه. وتجري "ييش دين" متابعة متعّددة السنوات 

إلنفاذ القانون على الجنود الذين ألحقوا األذى بفلسطينّيين أو بممتلكاتهم في الضفة الغربّية.

ال تتعامل إسرائيل مع غالبّية االنتهاكات التي يلحقها الجنود بالفلسطينّيين على أّنها مخالفات جنائّية، وهي 
تمنحها الشرعّية تحت ذريعة "الحفاظ على األمن". وتأمر منظومة إنفاذ القانون العسكرّية بفتح تحقيق جنائّي 
قة في عدد قليل فقط من مجمل الشكاوى الواردة إليها، بما يخّص الجنود الذين 

ّ
لدى الشرطة العسكرّية المحق

اعتدوا على فلسطينّيين، وحتى عند فتح مثل هذا التحقيق فإّن نسبة تقديم لوائح االتهام في النهاية ضئيلة 
للغاية.

ع.ح.، من سكان عينابوس، آذار 2018 )ملف 18/4076(.   38
ان عصيرة القبلّية، شباط 2017 )ملف 17/3820(. 

ّ
ع.أ.، من سك  39

ان بورين، نيسان 2017 )ملف 17/3884(. 
ّ
و.ع.، من سك  40
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 فلسطينّيين 
ّ

قة بمخالفات ارتكبها جنود بحق
ّ
فعلى سبيل المثال، نرى أّن %79 من الشكاوى حول شبهات متعل

تح فيها 
ُ
والتي وصلت إلى النيابة العسكرّية عام 2016، قد أغلقت من دون فتح تحقيق جنائّي، وفي الحاالت التي ف

قة بين األعوام 2011-2016، لم تؤدِّ التحقيقات إلى تقديم لوائح 
ّ
تحقيق بالفعل لدى الشرطة العسكرّية المحق

 في %3.4 من الحاالت.41
ّ

اتهام إال

وتشير نسب إنفاذ القانون الضئيلة على مّر السنوات إلى نزعة ُممنَهجة بتوفير الحصانة للجنود، والتي تؤّدي إلى 
مواصلة أعمال العنف ودعم إسرائيل لها.

مجمل  وبلغ  الطفل.  وابني  زوجتي  برفقة  بورين  في  أعمامي  بيت  إلى  وصلت  الجمعة  يوم  صباح  في 
الحاضرين إلى بيتهم نحو 25 شخًصا من العائلة الموّسعة. كّنا نخطط لوجبة "مشاوي" وكنافة وأرجيلة. 
بعد صالة الظهر بدأنا بتحضير المنقل. جلسنا على الشرفة في الخارج حول الحوض. كان األوالد يلعبون 
ة المقابلة جنوًبا. كان الجنود يبتسمون لألوالد 

ّ
في الّساحة. رأينا من حيث جلسنا جنوًدا يقفون على التل

الثانية أنهينا تناول الغداء، وبدأنا بتحضير األرجيلة. بدأنا بالتدخين وكان  الّساعة  الّساحة. ونحو  في 
ة. 

ّ
األوالد يلعبون والجنود على التل

فجأة الحظنا أّن الجنود أطلقوا قنبلة غازّية وقعت بجانب البيت، على مسافة نحو أربعة أمتار من المدخل. 
نا الدخان فهربنا إلى داخل البيت. أمسكت بطفلي قريًبا مّني، لكّن البيت كان قد امتأل بالكثير من 

َ
وصل

ت قريًبا من مدخل البيت. امتأل البيت 
ّ
الغاز. عندما كّنا في داخل البيت أطلق الجنود قنبلة غاز أخرى حط

بالغاز والكثير من الناس. كان تحّمل الموقف صعًبا، واستنشق غالبية الحضور الغاز وكانوا يسعلون. 

وصلت سّيارة إسعاف فلسطينّية وبدأت بتقديم المساعدة، وبتزويد األكسجين للناس الذين يعانون 
س بصعوبة. لم يكن بوسع سيارة اإلسعاف تقديم المساعدة للجميع. خرجت 

ّ
الغاز. رأيت أّن الطفل يتنف

من البيت، وكانت سيارتي واقفة عند أسفل الشارع، لذلك قّررُت أن أخرج من البيت مع زوجتي والطفل 
والركض باتجاه السّيارة. 

جاه البيت. وصل الجنود إلى منطقة قريبة جًدا 
ّ
ة بات

ّ
عندما خرجُت من البيت رأيت جنوًدا ينزلون من التل

من البيت. تحّدثت معهم بالعربّية. قلت لهم إّن الطفل يختنق من الغاز. بدأ الجندّي بالصراخ. لم أفهم 
ما يقوله. عندما سمعت صراخ الجندّي هربت مع الطفل. ألقى علّي الجنود قنبلة صوتّية انفجرت بين 
رجلّي. واصلت الركض ووصلت إلى سّيارتنا. }...{ توّجهنا إلى العيادة في نابلس، وأجروا للطفل فحًصا 
س بشكل منتظم وكان يبكي في 

ّ
أّولًيا استمّر لساعة وُعدنا إلى البيت. لم يتّحسن وضع الطفل ولم يتنف

الليل. في الساعة 22:00 أخذته إلى مستشفى رفيديا في نابلس.42

للمعطيات المفّصلة وللتحليل الكامل، ُينظر: "ييش دين"، ورقة معلومات تطبيق القانون على الجنود اإلسرائيليين الذين يشتبه بقيامهم بإيذاء   41
سكان فلسطينيين )آذار 2018(.

ا إلى: زيـڤ شطهل، "هذا ما حدث قبل شريط بورين"، هآرتس، 
ً

ان نابلس، آذار 2018 )ملف 18/4070(. ُصّور الحادث وُنشر، ُينظر أيض
ّ
ع.ق.، من سك  42

.2018/3/8
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إنفاذ القانون على مواطنين إسرائيلّيين 
َبهين باالعتداء على فلسطينّيين 

َ
ُمشت

تدير "ييش دين" مشروًعا متعّدد السنوات في صلبه متابعة ما تقوم به سلطات إنفاذ القانون اإلسرائيلّية من 
 الفلسطينّيين في الضفة الغربّية. 

ّ
معالجة للمخالفات التي يرتكبها مستوطنون ومواطنون إسرائيلّيون آخرون بحق

وتساعد "ييش دين" المتضّررين في حال كانوا راغبين بهذه المساعدة، على تقديم شكوى في الشرطة اإلسرائيلّية، 
ى مستجّداتها ونتائجها إلى حين انتهاء اإلجراءات القانونّية، 

ّ
ويتابع طاقم "ييش دين" تحقيقات الشرطة ويتلق

في حال وجود مثل هذه اإلجراءات.43

قت "ييش دين" 167 حالة حدثت مع فلسطينّيين من 
ّ
في العقد الممتّد بين كانون الثاني 2008 وآذار 2018 وث

ضمنهم َمن يعيشون في قرى بورين وحّوارة ومادما وعوريف وعينابوس وعصيرة القبلّية، وقّدموا بعدها شكاوى 
ى لحق بهم أو بُممتلكاتهم من مستوطنين.44

ً
لدى الشرطة في أعقاب أذ

وحتى أّيار 2018، أنهت منظومة إنفاذ القانون معالجة 152 شكوى من هذه الشكاوى، وانتهت خمسة ملفات فقط 
 على أّن الشرطة 

ّ
ا أخرى )%77( فأغِلقت بتسويغ أّن "الفاعل مجهول"، ما يدل

ً
هام. أّما 117 ملف

ّ
)%3( بتقديم لوائح ات

 لكّنها فشلت في العثور على مشتبهين ارتكبوا هذه المخالفات. وأغلق 
ً

وجدت أّن مخالفة جنائّية قد وقعت فعال
 أّنها 

ّ
صت وقوع مخالفة إال

ّ
ة"، وهو تسويغ يوضح هو اآلخر أّن الشرطة شخ

ّ
ا )%14( بتسويغ "عدم كفاية األدل

ً
22 ملف

ة من أجل محاكمة المشتَبهين الذين ُعثر عليهم.45 
ّ
فشلت في جمع وبلورة ما يكفي من األدل

هام، فإّننا 
ّ
وإذا تأّملنا التسويغات التي من وراء الملفات التي أغلقت في نهاية التحقيق من دون تقديم لوائح ات

نرى أّن الشرطة فشلت في تطبيق وإنفاذ القانون على المستوطنين وفي محاكمة المجرمين. ومن الواضح أّن الفشل 
ة كافية لمحاكمتهم في %91 من الحاالت، ال يعكس القدرة الحقيقّية 

ّ
في العثور على المجرمين أو العثور على أدل

باك والنيابة- بل يعكس أساًسا غياب 
َّ

لسلطات إنفاذ القانون وتطبيقه في الضفة الغربّية –الجيش والشرطة والش
الدافعّية لديها في فعل ذلك.

ويهدف فرض العقوبات الجنائّية بوساطة قوانين العقوبات إلى منع أو تقليص انتهاك المعايير المعمول بها، 
 رسالة ِقَيمّية بخصوص الجانب األخالقّي المرفوض 

ّ
ومن ضمن ذلك بوساطة الّردع الشخصّي والعاّم، ومن خالل بث

 رسالة مفادها تحصين المستوطنين المخالفين والشّد 
ّ

في تصّرفات الشخص الُمدان. ولذا فإّن غياب اإلنفاذ يبث

ها، ُينظر إلى: "ييش دين"، ورقة معلومات  
ّ
للتوّسع في مسألة مسارات اإلنفاذ والمعطيات الكاملة حول متابعات "ييش دين" في الضفة الغربّية كل  43

تطبيق القوانين على المواطنين اإلسرائيليين في الضفة الغربية )كانون الثاني 2017(. 
بين 40 حادثة عنف من  أّن 12 شكوى فقط قّدمت من  نرى  آذار 2018(،  الثاني 2017-  )كانون  الورقة  إليها هذه  التي تتطّرق  المحّددة  الفترة  في   44

ا.
ً
ها ما زالت قيد التحقيق. ُينظر إلى "يتفادون تقديم الشكاوى" الحق

ّ
مستوطنين، وكل

ات أغلقت بتسويغ "عدم وجود مخالفة جنائّية" وواحد بالمئة فقط بتسويغ "غياب الصالح العام"، وهما توسيغان يشيران إلى أّن الشرطة 
ّ
%5 من الملف  45

رتكب.
ُ
توّصلت إلى االستنتاج بأّن مالبسات الحالة ال تبّرر المحاكمة أو أّن مخالفة جنائّية لم ت
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القانون  إنفاذ  سلطات  أّن  عارفين  خوف،  دون  من  وتكرارها  أفعالهم  استنساخ  من  نهم 
ّ
ُيمك ما  أياديهم،  على 

هام.
ّ
ستمتنع في نهاية المطاف عن تقديم لوائح ات

يتفادون تقديم الشكاوى
ة الغربّية، سواًء 

ّ
ق "ييش دين" الممارسات الجنائّية األيديولوجّية تجاه الفلسطينّيين وممتلكاتهم في الضف

ّ
توث

أكان ضحايا المخالفات معنّيين بتقديم شكوى لدى الشرطة اإلسرائيلّية أم لم يكونوا معنّيين بذلك. ونرى أّن فشل 
سلطات إنفاذ القانون المتكّرر في تقديم المستوطنين العنيفين للمحاكمة كما أوضحنا أعاله، يؤّدي إلى انعدام 
ثقة المتضّررين الفلسطينّيين بالسلطات اإلسرائيلّية. وكتحصيل حاصل لذلك، نشهد في السنوات األخيرة نهًجا 

ا في تدّني رغبة ضحايا العنف الفلسطينّيين بتقديم شكاوى لدى الشرطة.46
ً
ملحوظ

الفلسطينّيون في 27 حالة منها )67%(  العنف  الورقة، لم يكن ضحايا  ومن بين 40 حالة تفّحصناها في هذه 
معظمهم  وسّوغ  هم.47 

ّ
بحق رتكبت 

ُ
ا التي  المخالفات  جّراء  اإلسرائيلّية  الشرطة  لدى  شكاوى  بتقديم  معنّيين 

أو تجارب معارف لهم بتقديم  أعقاب تجاربهم  القانون، بعضهم في  إنفاذ  بأّنهم ال يثقون بسلطات  قراراتهم 
فِض إلى شيء. وقال آخرون إّنهم يخشون من تبعات تقديم الشكوى وإمكانية أن ينولهم هم أو أفراد 

ُ
شكاوى لم ت

 إّنهم يخشون من أن يؤّدي تقديم الشكوى إلى إبطال تصاريح عملهم في 
ً
عائالتهم األذى، وقال البعض صراحة

إسرائيل أو المستوطنات.

أنا ال أريد تقديم شكوى، سأضّوع يومْين ولن ُيفضي ذلك إلى شيء. 

قّدمت في السابق شكوى بعد سرقة خراف. لم يُعد علّي ذلك بشيء، سوى بخسارة أّيام عمل. 

ا. 
ً
ال طائل من مثل هذه الشكاوى، ولو نتج عنها شيء فسيكون أمًرا سيئ

ال الشرطة وال الجيش يحّركون ساكًنا بعد تقديم الشكاوى. ال أثق بهما. 

ا نزيًها أو أّي تحقيق، وسيفضي ذلك إلى نتيجة ما.
ً
ال أعتقد أّنهم سُيجرون تحقيق

أنا غير معنّي بتقديم شكوى ألّنني أخاف تبعات ذلك، بأن يأتي الجنود ويعتقلوني. 

ال أريد أن أتوّرط مع الجيش اآلن، ألّنني لم أواجه أّي مشكلة معهم في السابق وال أريد أن يحرموني من 
إمكانية الحصول على تصريح دخول إلى إسرائيل.

للتوّسع في هذه الظاهرة وتأثيراتها، ُينظر: "ييش دين"، يتفادون الشكوى – حقائق ومعطيات حول امتناع ضحايا مخالفات فلسطينيين تقديم   46
شكاوى للشرطة )آب 2016(.

ّدمت في المجمل 12 شكوى إلى الشرطة. وهناك ضحية عنف واحد يعمل لدى السلطة الفلسطينّية قّرر تقديم الشكوى لدى السلطة نفسها، والتي 
ُ
ق  47

من المفروض أن تنقل الشكوى إلى الشرطة اإلسرائيلّية.
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ز األمنّي لدى الشرطة. سبق وقّدمت الكثير من الشكاوى من دون 
ّ
غير معنّي بتقديم شكوى ضّد الُمرك

فائدة. 

أبي وأخواي االثنان يعملون في المستوطنة ومن الممكن أن يخسروا عملهم. وسبق وسمعت عن حاالت 
في السابق قّدم فيها أشخاص شكاوى وخسر أقرباؤهم تصاريح العمل التي يحملونها.48 

ر 
ّ
يّتضح من هذه التسويغات أّن خيار الضحايا الفلسطينّيين بعدم تقديم شكوى لدى الشرطة اإلسرائيلّية متأث

ق بحقيقة أّن 
ّ
بفشل الشرطة الفعلّي في التحقيق بعنف المستوطنين ضّد الفلسطينّيين، وبعوامل ُبنيوّية تتعل

ة الغربّية.
ّ
إنفاذ القانون على المستوطنين هو جزء من منظومة االحتالل اإلسرائيلّي في الضف

كرم زيتون أتلفه المستوطنون، بورين، حزيران 2017 )تصوير: "ييش دين"( 

ات "ييش دين" 18/4054؛ 17/3942؛ 17/3998؛ 18/4042؛ 18/4081؛ 18/4058؛ 17/4031؛ 17/3912؛ 17/3884؛ 17/3838.
ّ
ملف  48
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تلخيص

ها مواطنون إسرائيلّيون في حزيران 2018 
ّ

"هنا يعيش عدّوان- إّما الطرد وإّما القتل" هي كتابة حائط مسيئة رش
تبت هذه الكتابة 

ُ
على جدار بيت في قرية عوريف المجاورة لمستوطنة يتسهار )ُينظر إلى صورة الغالف(. وقد ك

وجز بشكل مأساوّي زبدة ما في هذه الورقة. 
ُ
المسيئة أثناء العمل على هذه الورقة، وهي ت

ة الغربّية. وصحيح 
ّ
ل عنف المستوطنين أداة أخرى في عملّية سيطرة إسرائيل على أراٍض فلسطينّيٍة في الضف

ّ
يشك

والنيابة-  والشرطة  والجيش  –الحكومة  اإلسرائيلّية  السلطات  أداء  أّن   
ّ

إال المستوطنين،  لعنف  تبادر  ال  الدولة  أّن 
ا أخضَر لمواصلة الممارسات العنيفة. ل ضوًء

ّ
يشك

ز هذه الورقة في العنف اآلتي من مستوطنة يتسهار والبؤر االستيطانّية المحيطة بها، ومن بؤرة چڤـعات 
ّ
تترك

ان قرى بورين وحّوارة ومادما وعوريف وعينابوس وعصيرة القبلّية. الظواهر التي 
ّ
رونين، وهو عنف ُيلحق األذى بسك

ُوصفت في هذه الورقة التخّصصّية ليست حكًرا على منطقة يتسهار، وهي تتكّرر في أماكن مختلفة وتشير إلى 
ة الغربّية بُرّمتها.

ّ
الواقع السائد في الضف

ق "ييش دين" أكثر من مئة حالة يقوم فيها مستوطنون ومواطنون إسرائيلّيون بإلحاق األذى 
ّ
 عام، توث

ّ
وفي كل

بفلسطينّيين أو بُممتلكاتهم. ويهدف عنف المستوطنين إلى خلق حالة من الّترويع والّتخويف تؤّدي بدورها إلى 
ة. وتتطابق هذه النوايا 

ّ
إقصاء الفلسطينّيين عن أراضيهم، وإلى توسيع السيطرة اإلسرائيلّية على المناطق المحتل

مع طموحات إسرائيل بفرض سيطرتها وضّم أكثر ما يمكن من أراضي الضفة الغربّية، في نهاية المطاف. 

ي مواصلة االعتداءات 
ّ
غذ

ُ
رها إسرائيل للمستوطنين ت

ّ
وكما سبق وأسلفنا في هذه الورقة، فإّن الحماية التي توف

م" بأثر 
ّ
نظ

ُ
شرِعن البناء غير القانونّي، و"ت

ُ
على الفلسطينّيين. وتمنح الدولة للمستوطنين األراضَي والُبنى التحتّية، وت

ل الجيش 
ّ
ة الغربّية. وُيشغ

ّ
صة، وتسعى لتعزيز شرعّية الوجود اإلسرائيلّي في الضف

ّ
رجعّي بؤًرا استيطانّية غير مرخ

ان القرى، وحتى 
ّ
لحق األذى بالمزارعين الفلسطينّيين بالذات، وال تمنع وقوع االعتداءات على سك

ُ
"منظومة تنسيق" ت

أّنها تقّدم العون والمساعدة للمستوطنين العنيفين في بعض األحيان، سواًء أكان ذلك بشكل مباشر بوساطة 
ّدمت شكوى بعد االعتداء، فإّن الشرطة والنيابة تمنحان الحصانة 

ُ
زين األمنّيين. وحتى لو ق

ّ
الجنود، أم بوساطة الُمرك

تان في تقديم المشتبهين للمحاكمة. 
ّ
للُمعتدين على أرض الواقع، وهما ُمقل

ال تؤّدي تصّرفات إسرائيل إلى احتواء أعمال المستوطنين اإلجرامّية فحسب، بل توفر لهم الدعم وتؤّدي إلى توّسع 
ل خلية أخرى في سلسلة 

ّ
نطاق العنف وانتشاره. نحن ال نتحّدث هنا عن عنف اعتباطّي ومبتذل، بل عن نهج يشك

ا كبيًرا 
ً
لحق هذه السياسة اإلسرائيلّية انتهاك

ُ
الوسائل المستخَدمة، بغية السيطرة على األراضي الفلسطينّية. وت

ك، 
ّ
الحركة والتمل  في 

ّ
الَجسد، والحق الحياة وسالمة   في 

ّ
الحق بالفلسطينّيين، وخصوًصا  الخاّصة  بحقوق اإلنسان 

الُمعاش،  حّيزهم  لتقليص  يضطّرون  الذين  واألطفال،  والرجال  النساء  لدى  اليومّي  الحياة  روتين  تدوس  وهي 
والعيش في خوف دائم حتى في داخل منازلهم.  
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تسلسل زمنّي: السيطرة اإلسرائيلّية على األراضي الفلسطينّية
 اضغطوا للمشاهدة

32

ييش دين  منظـمــة متطــوعـين لحقـــوق اإلنســان

www.yesh-din.org

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/2018+yitzhar+case+study/gif+ARB.gif

