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مدخل
ة الغربّية، وطردوا المزارعين الفلسطينّيين 

ّ
 سيطر إسرائيلّيون على أراٍض فلسطينّيٍة خاّصة في الضف

ً
قبل 25 سنة

الذين حاولوا استصالح األراضي وزراعتها، وأنشأوا بؤرة َعمونا االستيطانّية غير القانونّية. لكّن معركة قضائّية غير 
مسبوقة أّدت إلى إخالء مستوطني َعمونا، مع أّن إسرائيل ما تزال تمنع أصحاب األراضي الفلسطينّيين من العودة 

ى اليوم، وبعد مرور ما يقارب أربع سنوات على طرد الُمقتَحمين.
ّ
إلى أراضيهم الخاّصة حت

ُيوجز هذا التقرير المفارق الرئيسة التي أّدت إلى إقامة البؤرة غير القانونّية في منتصف سنوات الّتسعين، واإلجراءات 
القضائّية األساسّية التي أّدت إلى إخالئها عام 2017، ونضال أصحاب األراضي الفلسطينّيين –الذي يتواصل حّتى 

اليوم- بغية العودة إلى أراضيهم.

تَب عدٌد ال نهائّي من الكلمات عن َعمونا على مّر السنوات، لكّن غالبيتها تطّرقت إلى المستوطنين الذين 
ُ
سبق وك

خِرجوا من بيوتهم، بعد أن عاشوا لسنوات على أراٍض فلسطينّية مسلوبة. وتتفق جميع األطراف على عّدة حقائق 
ُ
أ

ا:
ً

حظيت بتصديق من المحكمة العليا اإلسرائيلّية أيض

مة
َّ
أقيمت بؤرة َعمونا االستيطانّية على أراٍض فلسطينّيٍة خاّصة ُمنظ

جرت عملّيات البناء في البؤرة االستيطانّية عبر تجاوز الحّد، ومن دون تصاريح بناء،
ا للقانون

ً
وخالف

طّبقها
ُ
ها لم ت

ّ
 أن

ّ
أصدرت اإلدارة المدنّية أوامر هدم لُمجمل المباني في البؤرة االستيطانّية، إال

مّولت الحكومة اإلسرائيلّية البؤرة االستيطانّية غير القانونّية من األموال العاّمة

 المستوطنون الُمخالفون للقانون حصلوا على تعويضات مقدارها ماليين الشيكالت، وجرى
تشييد مستوطنة جديدة لهم

 ُيجّسد السياسة اإلسرائيلّية الخاّصة بالمشروع 
ً

بوسعنا أن نرى في قضّية بؤرة َعمونا االستيطانّية غير القانونّية مثاال
ة. وقد تيّسر بناء البؤرة وترسيخها وسيطرتها 

ّ
االستيطانّي وبالسيطرة على األراضي الفلسطينّية في المناطق الُمحتل

ة الغربّية: مواطنون 
ّ
ذة في الضف

ّ
على األراضي لسنوات طويلة، بوساطة دمج القوى الخاّصة بثالث جهات قديرة وُمتنف

تجاهل  خالل  من  والتضليل،  وبالحيلة  الذراع  بقّوة  الخاّصة  الفلسطينّية  األراضي  على  سيطروا  إسرائيلّيون، 
على  القانون  إنفاذ  بعدم  وُمتعّمًدا  واعًيا  مساًرا  بعت 

ّ
ات التي  والقانون،  الجيش  سلطات  للقانون؛  ُمطلق 

اإلسرائيلّية  والحكومة  وُممتلكاتهم؛  فلسطينّيين  ضّد  إسرائيلّيون  يّتخذها  التي  اإلجرامّية  النشاطات 
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التي خّصصت لصالح البؤرة االستيطانّية ماليين الشيكالت من خزانة الدولة، وهي تعلم أّن البؤرة االستيطانّية غير 
قانونّية، ومنَحْتها المشروعّية والدعَم السياسّي، وعملت قدر ما استطاعت بغية إبقائها على األراضي الفلسطينّية.

ع، عن مسارات اتخاذ القرارات 
ّ
يخضع أصحاب األراضي الفلسطينّيون الذين ُسلبْت أراضيهم إلقصاٍء تاّم، وبشكل متوق

ة، وقد اضطّروا للتوّجه مراًرا وتكراًرا إلى المحكمة الُعليا بغية تحصيل حقوقهم. 
ّ
الخاّصة باألراضي في المناطق المحتل

رض على الدولة في أعقاب قرار المحكمة، ما تزال إسرائيل تمنع 
ُ
البؤرة االستيطانّية الذي ف لكن، وحّتى بعد إخالء 

الفلسطينّيين من الوصول إلى أراضيهم، وهي ترفض إعادة حقوقهم الّسارية على ممتلكاتهم الخاّصة، وذلك –ويا 
ا للقانون.

ً
للمفارقة- بسبب وجود مستوطنين إسرائيلّيين في الموقع خالف
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حة 
َ
مة وُمستصل

َّ
أراٍض فلسطينّية خاّصة، ُمنظ
ى 1995(

ّ
)حت

وهم  وزراعتها،  أراضيهم  استصالح  على  السنين  مئات  منذ  جرير  ودير  والطيبة  يبرود  وعين  سلواد  ان 
ّ
سك يعمل 

يعتاشون منها ويأكلون من ثمارها ومحاصيلها. 

ّيدت عليها بؤرة َعمونا االستيطانّية غير القانونّية، ومعها األراضي المجاورة لها، هي أراٍض بُملكّية 
ُ

المنطقة التي ش
ة، الُمسّماة خربة المزرعة، هي أراٍض ُسّجلت بشكل عينّي على أسماء 

ّ
 أراضي التل

ّ
مة. أي أّن كل

ّ
فلسطينّية خاّصة وُمنظ

أشخاص فلسطينّيين في دائرة تسجيل األراضي األردنّية قبل سريان االحتالل اإلسرائيلّي.

ة، 
ّ
م الجيش اإلسرائيلّي منذ عام 1967 المسؤولّية عن تسجيل وتنظيم الملكّية على األراضي في المناطق المحتل

ّ
تسل

 األراضي الذي يشتمل على 
ّ

وذلك بوساطة دائرة تسجيل األراضي في اإلدارة المدنّية.1 ُيضاف إلى ذلك أّن سجل
وإدارة  لسيطرة  اآلخر  هو  يخضع  الغربّية،  ة 

ّ
الضف في  مة 

ّ
الُمنظ الخاّصة  باألراضي  قة 

ّ
الُمتعل المعلومات   

ّ
كل

ّيتْين.  لحصر ا ئيل  إسرا

 مريم حامد، سلواد2

المختلفة أشجار مثمرة: كروم تين وزيتون ومزروعات أخرى. وعندما كنُت  رعت في قطع األراضي 
ُ
ز

صغيرة كان أبي ُيرِكبني على الحمار للوصول إلى األراضي. وبعد وفاة والدي ورثنا األرض أنا وأخوتي. 
"َعمونا".  ُيسّمونها  استيطانّية  بؤرة  عام 1996  إسرائيلّيون  أنشأ مستوطنون  األراضي  وعلى هذه 
ّنا 

ُ
لم أصل إلى أرضي طيلة 20 عاًما، لكّنني أذكر جيًدا األيام التي سبقت حضور المستوطنين. ك

نا نزرع في األرض البندورة 
ُ
 في األرض ونعمل فيها حّتى المساء. وباستثناء األشجار الُمثمرة، ك

ّ
نظل

ا.  كبيرة جّدً
َ

رت لنا محاصيل
ّ
والخيار والفقوس والبامية. كانت األرض معطاءة وخصبة ووف

ة الغربّية. ترتبط صالحيات اإلدارة المدنّية الواسعة 
ّ
"اإلدارة المدنّية" هي وحدة عسكرّية مسؤولة عن تطبيق السياسات المدنّية اإلسرائيلّية في الضف  1

ة. للتوّسع ُينظر إلى: "ييش دين"، في نظر المصلحة اإلسرائيلية: اإلدارة المدنية بالضفة الغربية )كانون األول/ 
ّ
بغالبية مجاالت الحياة في األراضي الُمحتل

ديسمبر 2017(. 
 في حال اإلشارة إلى 

ّ
ِخذْت من مقابالت أجراها باحثو ومتطّوعو "ييش دين" مع أصحاب األراضي الفلسطينّيين، إال

ُ
 االقتباسات الواردة في هذا المستند أ

ّ
كل  2

غير ذلك.

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/Minhal+Ezrahi/YeshDin+-+Haminhal+-+Arabic.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/Minhal+Ezrahi/YeshDin+-+Haminhal+-+Arabic.pdf


8 www.yesh-din.org

ييش دين  منظـمــة متطــوعـين لحقـــوق اإلنســان

 عيسى زايد، الطيبة

زرعنا الزيتون واللوز والتين. في فترة قطف التين اعتاد جّدي وجّدتي على النوم في الكروم.

 إبراهيم جغمة، عين يبرود

اليوم. وقتها كان  أنا ترعرعُت في هذه األرض منذ صغري. كانت األرض لي مثل روضات األطفال 
 ما كان يمكن للمزارع 

ّ
بمقدور طفل في الخامسة أن يبدأ المساعدة في العمل. زرعنا في األرض كل

ّنا ننقل منها الماء 
ُ
ا بئر ماء ك

ً
نا نملك أيض

ُ
مام والبامية والعدس واللوبية. وك

ُ
أن يزرعه: البطيخ والش

لألشجار وللحيوانات التي كانت تساعدنا على العمل في األرض.

 عبد الرحمن عاشور، سلواد

عملُت في األرض من جيل أربع سنوات. زرعنا فيها الحنطة والعدس والفول والُحمص. واآلن نحن 
ان. في عام 1998 قالوا لي إّن هذه منطقة عسكرّية مغلقة وإّنني 

ّ
نشتري هذه المنتجات من الُدك

ممنوع من االقتراب منها ثانية. أنا آمل العودة إلى أرضي قبل موتي.
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األراضي الزراعّية التي يستصلحها ويزرعها فلسطينّيون في خربة المزرعة، 1997

 األراضي )من معطيات اإلدارة المدنّية( 
ّ

   ترسيم قطع األرض الفلسطينّية الخاّصة الُمسّجلة في سجل

      الكرڤانات األولى التي وضعها مستوطنون إسرائيلّيون وصهريج المياه

   المنطقة التي ستّتسع إليها منطقة بؤرة َعمونا غير القانونّية حتى عام 2016 )ُينظر إلى الصورة الجوّية ص 18(
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الّسيطرة على األراضي وإقامة البؤرة 
االستيطانّية )1996-1995(

وامتنعت  ولّي.  الدَّ للقانون  ا 
ً
خالف الغربّية  ة 

ّ
الضف في  صة 

ّ
الُمرخ غير  االستيطانّية  والبؤر  المستوطنات  ُمجمل  ّيد 

ُ
ش

ل 
ّ
المحكمة الُعليا اإلسرائيلّية عن تداول هذه المسألة تحت ُمسّوغ أّنها مسألة سياسّية في جوهرها ولذلك فإّنها تشك

ّيدت على أراٍض 
ُ

موضوًعا "غير قابل للتقاضي".3 وفي ضوء ذلك، تتعامل الحكومة اإلسرائيلّية مع المستوطنات التي ش
عاّمة وبتصديق من المستوى السياسّي، على أّنها مستوطنات قانونّية. وفي مقابل ذلك، فإّن البؤر االستيطانّية غير 

ا للقانون.4
ً
ّيدت خالف

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

ّ
الُمرخ

ا عن إجراءات التخطيط والبناء الضرورّية من أجل اعتبار السلطات اإلسرائيلّية لمبًنى ما في 
ً

اإلدارة المدنّية مسؤولة أيض
ى وحدة المراقبة في اإلدارة المدنّية مسؤولية إنفاذ قوانين التخطيط 

ّ
ًصا. وتتول

ّ
ة الغربّية، مبًنى ُمرخ

ّ
منطقة C بالضف

والبناء، بما في ذلك إصدار أوامر وقف العمل وأوامر الهدم وتنفيذها. 

ص ُمراقبو اإلدارة المدنّية ألّول مّرة األشغال التي كان يقوم بها مستوطنون على أرض فلسطينّية 
ّ
في آب 1995 شخ

خاّصة بجوار مستوطنة عوفراه، وهي المنطقة التي سُتصبح فيما بعد بؤرة َعمونا االستيطانّية. بعد 15 شهًرا على 
غت وحدة المراقبة بوضع الكرڤانات األولى.

ّ
ذلك بل

انها المدنّيين إلى المنطقة الخاضعة لالحتالل؛ التماس للُعليا 
ُ
المادة 49 من اتفاقية جنيـڤ الرابعة )1949( تحظر على القّوة االحتاللّية نقل أجزاء من سك  3

4481/91، برجيل وآخرون ضّد الحكومة اإلسرائيلّية وآخرين، )قرار ُحكم صدر يوم 25.8.1993(. 
ا إلى الحاشية رقم 20. للتوّسع ُينظر إلى ييش دين، "من االحتالل للضّم: التبني الهادئ لتقرير ليفي حول شرعنة البناء غير القانوني في الضفة 

ً
ُينظر أيض  4

الغربية"، )شباط/ فبراير 2016(. 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A9+%D7%9C%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%97/From+Occupation+to+Annexation+Arabic+Yesh+Din.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A9+%D7%9C%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%97/From+Occupation+to+Annexation+Arabic+Yesh+Din.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A9+%D7%9C%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%97/From+Occupation+to+Annexation+Arabic+Yesh+Din.pdf
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مستند كتبته وحدة المراقبة المركزّية، اإلدارة المدنّية، 11.11.1996. الترجمة العربّية للمستند األصلي بالعبرّية 5

الحركة  وهي  "أَمناه"،  وأفادت  مّرة.  ألّول   
ً
مأهولة االستيطانّية  َعمونا  بؤرة  أصبحت   ،1996 أكتوبر  األول/  تشرين  في 

البؤرة  إنشاء  في  وكانت ضالعة  الّدولة  من  تمويلها  من  ا  جزًء تتلقى  والتي  إمونيم"  "چوش  لـ  التابعة  االستيطانّية 
ى ُسكان عوفراه حراسة المكان".6 وفي 

ّ
ان عوفراه، وتول

ّ
ان البؤرة كانوا في البداية "شابتْين من ُسك

ّ
االستيطانّية، بأّن ُسك

 الُمجّمع"، الذي بات يشمل كرڤانات وحاويات وصهاريج 
ّ

ل
ُ
هر ذاته أصدرت اإلدارة المدنّية أوامر وقف عمل لـ "ك

ّ
الش

مياه.

 يوسف عبد الجابر، سلواد

منذ أن كنُت في العاشرة عملُت في أرضي من السادسة صباًحا وحّتى الغروب. كنُت أنام هناك في 
ّنا نأكله كان مصدره من الحنطة التي نزرعها. في عام 1995 

ُ
 الخبز الذي ك

ّ
فترة حصاد الحنطة. كل

"، وكانت هذه آخر مّرة أصل فيها إلى أرضي.
ً
قال لنا ُجنود "أنتم ممنوعون من العودة إلى هنا ثانية

ان عمونا بأن تروها"، موقع ييش دين، 31.10.2016 )فيما يلي: چوريـڤتش، ييش دين(، مستند رقم 2. 
ّ
يوسي چوريـڤتش، "المستندات التي ال يرغب ُسك  5

 إذا ورد غير ذلك؛ ُينظر إلى ص 23.
ّ

مستندات اإلدارة المدنّية الواردة أو المقتبسة في هذا التقرير وردت في ضمن الدعوى المدنّية، إال
ـَچاي هوبرمن، "بيوت َعمونا سُتقام من جديد"، موقع حركة أَمناه االستيطانّية )فيما يلي: هوبرمن، أَمناه(. ح  6

املبحث: وضع كرڤانات شرقّي عوفراه

 1.     ُوضعت يف اآلونة األخيرة شرقّي بلدة عوفراه 3 كرڤانات، وحاويتان وصهريجا ماء، يف أوقات
         مختلفة، على أراٍض خاّصة وخارج البلدة.

2.     فيما يلي التفاصيل:

 أ.   يف شهر آب/ أغسطس 95 ُبِدئ بتأهيل األرض وصّب مصطبة من الباطون، ويف مرحلة متأخرة
      ُوضع صهريجا ماء وحاوية.

ب.  يف يوم 15 تشرين األّول/ أكتوبر 96 ُعثر على حاوية مزدوجة موصولة 5×12 متر.

 جـ.  يف يوم 7 تشرين األّول/ أكتوبر 96 ُعثر على 3 كرڤانات إضافّية، وعلى ما يبدو فإّن احلديث
        يدور عن ثالثة كرڤانات ُنقلت من حاجز حزمة يوم الثالثاء، 5 تشرين األّول/ أكتوبر.

 3.    ُسّلمت لكّل هذا املُجّمع 5 أوامر توقيف عن العمل واستدعاءات إلى اللجنة الفرعّية للمراقبة، 
        ليوم 2/12/96.

https://www.yesh-din.org/%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%AA%D7%95%D7%A9%D7%91%D7%99-%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%9C%D7%90-%D7%A8%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%AA%D7%A8%D7%90%D7%95/
https://www.yesh-din.org/%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%AA%D7%95%D7%A9%D7%91%D7%99-%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%9C%D7%90-%D7%A8%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%AA%D7%A8%D7%90%D7%95/
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 مريم حامد، سلواد

في المّرة األولى التي حضر فيها مستوطنون إلى أرضنا كنُت مع زوجي، نعمل في الحصاد. حضروا 
من   

ً
قليال خرجنا  لهم.  إّنها  فقالوا  ذلك،  على  ُيجبرنا  عّما  سألناهم  األرض!".  من  خرجا 

ُ
"ا لنا  وقالوا 

 ما حصدناه. غادرنا أرضنا وعندما رغبنا بالعودة إليها منعونا من ذلك. 
ّ

األرض فأحرقوها، أحرقوا كل
كان  هناك،  إلى  نذهب  ّنا 

ُ
ك وعندما  المباني.  فيها  أقاموا  ثّم  أرضنا  إلى  بالذهاب  لنا  يسمحوا  لم 

المستوطنون والجنود ُيعيدوننا على أدراجنا، إلى أن صرنا عاجزين عن الذهاب إليها.7

غت اإلدارة المدنّية بأّن إخالء الكرڤانات من البؤرة االستيطانّية "تأّجل في هذه المرحلة 
ّ
في يوم 24.11.1996 بل

ضح فيما بعد أّن تنفيذ اإلخالء 
ّ
ا بخصوص الموعد الجديد لتنفيذ اإلخالء".8 ات

ً
دلي في بيان آخر الحق

ُ
لعّدة أّيام، وسن

ا أخضَر لتوسيع السيطرة على األراضي  لم ُيأّجل لعّدة أيام بل ألكثر من 20 سنة، وهذا ما أعطى المستوطنين ضوًء
الفلسطينّية الخاّصة:

ّبان آخرون مّمن أنهوا خدمتهم العسكرّية. بعدها جلبوا حاوياٍت إضافّية. كانت 
ُ

"مع الوقت انضّم ش
اب 

ّ
هذه البداية. ومع مرور سنة على سكن الناس في البلدة، بلغ تعدادهم ثالث عائالت، وعشرة ُعز

ان فيها 21 عائلة لها 35 ولًدا".9
ّ
وثالثة أوالد. في عام 2003 بلغ عدد السك

الشهادة الكاملة )ُينظر إلى الشريط(: هذه شهادتي- إفادات وشهادات، إقامة بؤرة "عموناه" على أراٍض خاّصة.  7
چوريـڤتش، "ييش دين"، مستند رقم 3.  8

هوبرَمن، أَمناه.  9

https://testimonies.yesh-din.org/ar/%d8%a5%d9%82%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a8%d8%a4%d8%b1%d8%a9-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%86%d8%a7%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8d-%d8%ae%d8%a7%d8%b5%d9%91%d8%a9/
https://testimonies.yesh-din.org/ar/%d8%a5%d9%82%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a8%d8%a4%d8%b1%d8%a9-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%86%d8%a7%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8d-%d8%ae%d8%a7%d8%b5%d9%91%d8%a9/
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زعبالت )1998-1996(
ُ
ِخدع وخ

 ُيشرِعن 
ّ

بعد اقتحام األرض الفلسطينّية الخاّصة وإنشاء البؤرة غير القانونّية، حاول قيادّيو المستوطنين إيجاد حل
ّباط 

ُ
سلب األرض بأثر رجعّي. وفي هذه المرحلة دخل إلى الّصورة منتخبو جمهور وموظفون حكومّيون مرموقون وض

من الجيش.

ّباط من اإلدارة المدنّية جولة في بؤرة َعمونا االستيطانّية بمشاركة رئيس 
ُ

في تشرين الثاني/ نوفمبر 1996، أجرى ض
مبيش( 

َ
)ز حيـڤر  زئيـڤ  "أَمناه"  لحركة  العام  واألمين  ڤلرشطاين،  پنحاس  بنيامين  اإلقليمّي،  بنيامين  َمطيه  مجلس 

ها جهات تتمّول بشكل مباشر أو غير مباشر من المال العاّم. وغنّي عن القول إّن 
ّ
ل
ُ
وسكرتير مستوطنة عوفراه10- وك

أصحاب األراضي الفلسطينّيين لم ُيدعْوا إلى الجولة.

َعمونا  الكرڤانات في  أّن   
ً
واّدعْوا بداية البؤرة االستيطانّية.  المستوطنين عرض حلول سحرّية لشرعنة  حاول قيادّيو 

لو اإلدارة المدنّية أّن الكرڤانات غير 
ّ
موجودة في منطقة خاضعة ألمر استيالء أصدره الجيش عام 1981. وأوضح ُممث

رة موقف من المستشار 
ّ
موجودة في المنطقة المشمولة في أمر االستيالء، وبعد عّدة شهور على ذلك صدرت مذك

ة الغربّية، قضت بأّن أمر االستيالء غير ساٍر.11
ّ
القضائّي العسكرّي في الضف

ا من األراضي من أصحابها الفلسطينّيين، لكن ليس بوسعهم  ا أّنهم اشتروا جزًء
ً

اّدعى المستوطنون أثناء الجولة أيض
الكشف عن ُهوّية البائع أو عن مستندات البيع. يهّمنا القول هنا في جملة اعتراضّية إّن اّدعاءات مشابهة لمستوطنين 
حصت 

ُ
بخصوص شراء أراٍض في َعمونا، قد وردت في صيغ مختلفة وغريبة حّتى بعد سنوات طويلة على ذلك. وقد ف

وهيئات  المدنّية  اإلدارة  في  التخطيط  لجان  لدى  واإلجراءات  المسارات  من  الكثير  إطار  في  المستوطنين  اّدعاءات 
 أّنه لم يجِر إثبات شراء هذه األراضي قط.12 وحّتى پنحاس ڤلرشطاين، وهو من مؤّسسي البؤرة 

ّ
مختلفة في المحاكم، إال

االستيطانّية، قال في لقاء مع برنامج "َهَمكور": "لم ُنتّم الصفقة حتى نهايتها".13 ُيضاف إلى ذلك، أّن الدولة قّدمت 
هام ضّد شخصين كانا يعمالن لصالح "الوطن"، وهي شركة فرعّية لحركة 

ّ
في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 الئحة ات

ة الغربّية، ومن ضمنها 
ّ
 بغية السيطرة على أراٍض فلسطينّية في الضف

ّ
"أَمناه"، جراء ارتكاب مخالفات التزوير والغش

 أمام المحكمة المركزّية في القدس.14 
ً

 ماثال
ّ

بؤرة َعمونا، وما يزال الملف

چوريـڤتش، "ييش دين"، مستند رقم 4.  10
 األحوال. ويقضي القانون اإلنسانّي الدولّي بأّن أمر 

ّ
المصدر السابق. يهّمنا القول هنا إّن إقامة مستوطنة في منطقة أمر استيالء عسكرّي محظورة في كل  11

 من أجل غايات أمنّية ضرورّية وعاجلة فقط. ورغم 
ّ

االستيالء العسكرّي ال ُيبطل ملكّية األراضي، وبأّنه مؤقت في جوهره وال يمكن إصداره واستخدامه إال
ا من عام 1967 وحتى 1979، كوسيلة   أّن إسرائيل استخدمت نهج إصدار أوامر االستيالء العسكرّية بدًء

ّ
التقييدات الصريحة الواردة في القانون الدولّي، إال

ف هذا الّنهج في عام 1979 في أعقاب قرار المحكمة الُعليا في مسألة ألون موريه، الذي 
ّ
ة. وقد توق

ّ
إلنشاء المستوطنات اإلسرائيلّية في األراضي الُمحتل

نّص على حظر االستيالء على األراضي الفلسطينّية الخاّصة لغرض إقامة المستوطنات )التماس للعليا 390/79، دويكات وآخرون ضّد الحكومة اإلسرائيلّية 
وآخرين، قرار ُحكم، 22.10.1979(. 

ا إلى التماس للُعليا 851/06، َعمونا رابطة تعاونّية زراعّية لالستيطان األهلّي م.ض. وآخرون ضّد وزير األمن وآخرين )فيما يلي: التماس للُعليا 
ً

ُينظر أيض  12
851/06(، قرار ُحكم، 29.1.2006.

لهب الدولة"، َهَمكور، القناة 10/ ريشت، 20.12.2016. )فيما يلي: َهَمكور، 
ُ
يسرائيل روزِنر وأيتاي روم، "ملف َعمونا- هكذا أقيمت البؤرة االستيطانّية التي ت  13

 .)2016
ا إلى: شـڤتاي بندط، "يبدو أّن ثالثة أشخاص سُيّتهمون 

ً
إليران كرسنتي، "التهمة: سيطروا على أراٍض فلسطينّية بالخداع"، قناة 20، 21.11.2016. ُينظر أيض  14

التزويرات التي من وراء صفقات األراضي في  ليـڤنسون، "صناعة  ه!NEWS، 12.2.2016؛ حاييم 
ّ

واال أراٍض في يهودا والّسامرة"،  بتزوير مستندات شراء 
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في آذار/ مارس 1997، أصدرت اإلدارة المدنّية أوامر هدم للمباني في البؤرة االستيطانّية. وفي نيسان/ أبريل 1997 
ى أوري أريئيل تقريًرا بشأن الجولة والتدابير التي جرت في أعقابها، وكان وقتها رئيًسا لوحدة االستيطان في وزارة 

ّ
تلق

ت 
ّ
طّبق أوامر الهدم، وظل

ُ
ا عضو كنيست ووزيًرا للبناء واإلسكان في الحكومة اإلسرائيلّية. لم ت

ً
األمن، ثّم أصبح الحق

الكرڤانات في مكانها واستمّر توّسع البؤرة االستيطانّية.

في تشرين الثاني/ نوفمبر 1997، أتى المستوطنون بمراوغة جديدة وهذه المّرة من خالل تعاون كامل مع الحكومة 
مبيش جولة في البؤرة االستيطانّية غير القانونّية، برفقة أيلي 

َ
اإلسرائيلّية والجيش. فقد أجرى پنحاس ڤلرشطاين وز

واإلدارة  الجيش  ا(، وممثلين عن 
ً
الليكود الحق )وعضو كنيست عن  االستيطانّية  للشؤون  األمن  وزير  كوِهن، مساعد 

المدنّية. ومع انتهاء اللقاء تقّرر أّن ُيقّدم المجلس اإلقليمي برئاسة ڤلرشطاين طلًبا إلجراء حفرّيات أثرّية )أركيولوجّية( 
في المنطقة، على أن يقوم رئيس مجال الُبنى التحتّية في اإلدارة المدنّية "بدفع هذا المسار".15 

شف عن الّسبب من وراء االهتمام المفاجئ والمستجّد بالحفرّيات األثرّية، وذلك في رسالة 
ُ
في نيسان/ أبريل 1998 ك

عنوانها "موقع الحفرّيات )َعمونا("، طلب فيها رئيس المجلس اإلقليمّي ڤلرشطاين مصادقة رئيس فرع الُبنى التحتّية 
لة بجوار الموقع لغرض تخزين المعّدات وإلسكان الُعّمال".16 وفي 

ّ
في اإلدارة المدنّية على مخطط "إنشاء مباٍن ُمتنق

مقابلة له مع برنامج "َهَمكور"، أوضح ڤلرشطاين طبيعة الغاية التي كانت من وراء مطلب إجراء الحفرّيات األثرّية: "إقامة 
ا لرموزنا المعمول بها من الواضح أّن مساكن الُعمال، التي ستكون مساكَن للعمال في البداية طبًعا، 

ً
بلدة بالطبع! فوفق

والعمال المتدّينون بحاجة إلى اكتمال عدد للصالة، وبعدها يجب إنشاء حوض تطّهر ومن ثّم كنيس. نعم، هذا هو 
بعناه وقتها. لم يجِر األمر في الخفاء، أي أّن اإلدارة المدنّية كانت على علم تاّم بالموضوع، ووزير األمن 

ّ
األسلوب الذي ات

ا".17 وهكذا، فإّن خدعة الحفرّيات األثرّية كانت تهدف في نهاية المطاف لشرعنة البناء غير القانونّي في َعمونا 
ً

أيض
بأثر رجعّي، وتوسيع نطاقه.

في  اإلسرائيلّية  القانون  وسلطات  الحكومة  عن  لين 
ّ
وُممث مستوطنين  أّن  عن  المدنّية  اإلدارة  مستندات  تكشف 

ة، عملوا سوّية منذ السنوات األولى للبؤرة االستيطانّية، بالخداع والمؤامرات، بغية السيطرة على أراٍض 
ّ
األراضي المحتل

فلسطينّية، من خالل دراية كاملة بأّن الحديث يدور عن أراٍض خاّصة.

ة"، هآرتس، 20.5.2014.
ّ
الضف

چوريـڤتش، "ييش دين"، مستند رقم 6.  15
من پنحاس ڤلرشطاين، رئيس مجلس ماطيه بنيامين اإلقليمّي إلى رئيس فرع الُبنى التحتّية في اإلدارة المدنّية )نسخة إلى: أيلي كوِهن، مساعد وزير األمن(،   16

طات إنشاء- موقع حفرّيات )َعمونا("، 22.4.1998.
ّ
"المبحث: ُمخط
َهَمكور، 2016.  17
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مّول، 
ُ
ع البؤرة االستيطانّية، والدولة ت توسُّ
والقانون صامت )2005-1998(

ة 
ّ
قت أواصر التعاون بين المستوطنين والحكومة اإلسرائيلّية وسلطات إنفاذ القانون في الضف

ّ
على مّر السنوات، توث

سعت على غرار البؤرة االستيطانّية نفسها. وقد بدأت َعمونا بالتوّسع عبر السيطرة على أراٍض فلسطينّية 
ّ
الغربّية، وات

ا للقانون؛ إلى جانب سياسة اإلدارة 
ً
خاّصة أخرى، وقيام المستوطنين بتشييد مباٍن جديدة على هذه األراضي خالف

المدنّية بعدم إنفاذ القانون، بحيث أضحت هذه اإلدارة ورقت توت لسلطة القانون عبر إصدارها أوامَر هدم ضّد البناء 
طّبقها في واقع األمر؛ وعبر تمويل من ميزانّية الدولة وربط البؤرة بالُبنى التحتّية وتقديم 

ُ
ص لكّنها لم ت

ّ
غير الُمرخ

المساعدات من الحكومة اإلسرائيلّية.

 الشارع الموصل 
ّ

يمكننا رؤية مثال على منظومة العمل من خالل ما حدث عام 1998، وذلك عبر شق
ق. من مستوطنة عوفراه إلى بؤرة َعمونا الجديدة، عبر تدبير ال ُيصدَّ

 طريق من مستوطنة 
ّ

في يوم 24 آب/ أغسطس 1998، نشر مجلس ماطيه بنيامين اإلقليمّي عطاًء لشق
غ ُمراقبو اإلدارة المدنّية بعملية 

ّ
عوفراه إلى بؤرة َعمونا االستيطانّية. وبعد ذلك بأسبوع بالضبط، بل

 وتزفيت" الطريق المؤّدية إلى َعمونا. وقال المراقبون: "بخصوص هذه األشغال ثّمة أمر نهائّي 
ّ

"شق
بوقف األعمال وبالهدم. وعليه، فإّن وحدة المراقبة تنوي مصادرة اآلليات الهندسّية على الفور".18

رة صادرة عن اإلدارة المدنّية: "بعد 
ّ
طّبق. وورد في ُمذك

ُ
 أّن عملّيات اإلنفاذ لم ت

ّ
صدرت األوامر، إال

خليهما من الموقع لغرض المصادرة، 
ُ
رفع المْدحلتْين على الشاحنة التي كان من المفترض بها أن ت

ا للتوجيهات التي وصلته، على تمكين 
ً
ز وحدة المراقبة مع پنحاس ڤلرشطاين، وذلك وفق

ّ
اتفق ُمرك

إلى  المؤدّية  الطريق  ُمدَّ قبل ذلك على  الذي  رّص اإلسفلت  وإنهاء  الشاحنة  المدحلتْين عن  إنزال 
الكرڤانات". وفي مقابلة مع برنامج "َهَمكور" عام 2016 قال ڤلرشطاين إّن المستوى السياسّي في 

ا".19  الشارع فعلّيً
ّ

القدس هو الذي أصدر األمر بعدم مصادرة اآللّيتْين وصّدق مواصلة شق

واإلسكان  البناء  وزارة  حّولت  حين  الحادثة،  هذه  على  أّيام  عّدة  بعد  العبثّية  الحالة  اكتملت  وقد 
برئاسة الوزير الُمعّين وقتها بنيامين نتنياهو مبلغ 300,000 ش.ج. من أموال دافعي الضرائب في 

 الشارع غير القانونّي على أراٍض فلسطينّية خاّصة.20
ّ

إسرائيل، بغية شق

چوريـڤتش، "ييش دين"، مستند رقم 11.   18
َهَمكور، 2016.  19

چوريـڤتش، "ييش دين"، مستند رقم 12.   20
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الغربّية:  ة 
ّ
الضف في  االستيطانّية  البؤر  مسألة  حول  تقريرْين  بكتابة  اإلسرائيلّية  الحكومة  أمرت   2004 عام  في 

برئاسة  األمن  وزارة  في  طاقم  بيانات جمعها  وقاعدة  الّدولة21  نيابة  من  طاليا ساسون  المحامية  من  موقف  رة 
ّ
مذك

العميد )احتياط( باروخ شـپيـچل.22 يعرض هذا التقريران التوّسع غير القانونّي لبؤرة َعمونا غير القانونّية على أراٍض 
فلسطينّية خاّصة، وبتمويل من الدولة.

ان َعمونا بين عامي 2004 - 2005 بلغ 25 عائلة، وكانت 
ّ
ّدمت إلى الحكومة، إلى أّن عدد سك

ُ
وتشير االستنتاجات التي ق

فيها 60 كرڤاًنا وعّدة مباٍن ثابتة. ومن ضمن ما شملته البؤرة وقتها كنيس، وحوض تطّهر، وحديقتا ألعاب، ومخمرة 
 للطرق 

ّ
ان ماء كبير وعمدان إنارة ومغروسات وشق

ّ
ا خز

ً
نشئ في الموقع أيض

ُ
نبيذ، ومنشأة َحلب وبسترة وحظيرة ماعز. وأ

وشارع دخول ُمعّبد.23

البناء  "وزارة  وأّن  الكهربائّية،  بالشبكة  البؤرة االستيطانّية  الكهرباء ربطت  أّن شركة  ا 
ً

أيض وجاء في تقرير ساسون 
واإلسكان دفعت لقاء مّد شبكة الُبنى التحتّية ما قيمته 2,160,000 ش.ج."24 

طف من "الّسالم اآلن"(. في الصورة إعالن تجارّي لترويج عملية توسيع َعمونا 
ُ
من: َمعيانيه َهِيشوعاه، مجلة أسبوعّية للعائلة اإلسرائيلّية، حزيران/ يونيو 2009 )بل

عبر استقبال سكان جدد، ومن ضمن اإلغراءات: 30 دقيقة من القدس بجانب عوفراه؛ مظهر بانورامي خالب؛ شروط مريحة للعائالت مع أوالد؛ إمكانية لمبادرات 
زراعّية.

 تقرير ساسون 
َ

صة، شباط/ فبراير 2005 )فيما يلي تقرير ساسون(. َهَدف
ّ
رة موقف في مسألة البؤر االستيطانّية غير الُمرخ

ّ
الُمحامية طاليا ساسون، مذك  21

ّدم التقرير 
ُ
ة الغربّية، إلى جانب األدوات الالزمة للتعامل معها. ق

ّ
إلى إجراء مسح وتحديد انتهاكات القانون المرتبطة بإنشاء البؤر االستيطانّية في الضف

الصات التقرير وتوصياته في القرار الحكومّي رقم 3376 
ُ
إلى رئيس الحكومة الراحل أريئيل شارون في شباط/ فبراير 2005، وتبّنت الحكومة اإلسرائيلّية خ

صة كبلدة ال تستوفي واحًدا أو أكثر من الشروط التالية: أ. قّررت الحكومة 
ّ
الّصادر يوم 13.3.2005. وقد عّرف تقرير ساسون البؤرة االستيطانّية غير الُمرخ

ن 
ّ
باع"( ُيمك

َ
ط هيكلّي ُمفّصل )"ت

ّ
ا لُمخط

ً
إقامة البلدة بشكل رسمّي. ب. األرض التي أقيمت عليها هي أراضي دولة أو بُملكّية يهودّية. ج. أقيمت البلدة وفق

من الحصول على تصاريح بناء. د. جرى تحديد نطاق نفوذ البلدة وفق أمر صادر عن قائد المنطقة.
ل قاعدة بيانات شاملة للمستوطنات والبؤر االستيطانّية في 

ّ
ا لوزير األمن شاءول موفاز. كانت الغاية من التقرير أن ُيشك عمل باروخ شـپـيـچل مساعًدا خاّصً  22

الصات التقرير، إلى أن ُنشر بالكامل في جريدة "هآرتس" )أوري ْبالو، "كشف: 
ُ
ة الغربّية )فيما يلي: تقرير شـپـيـچل(. وقد حافظت إسرائيل على سّرّية خ

ّ
الضف

التقرير السرّي الخاّص بالجهاز األمنّي عن البناء غير القانونّي في المستوطنات"، هآرتس، 30.1.2009(. ُيمكن االطالع على التقرير الكامل في موقع اإلنترنت 
التابع لمنظمة "الّسالم اآلن".

تّيب أ، ص 36-35؛ تقرير شـپـيـچل، ص 157.
ُ
تقرير ساسون، ُملحق، الك  23

تّيب أ، ص 36.
ُ
تقرير ساسون، ص 203؛ المصدر الّسابق، ُملحق، الك  24
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خاّصة  فلسطينّية  أراٍض  على  ها 
ّ
كل رق، جرت 

ُ
الط  

ّ
وشق الكرڤانات  ونصب  َعمونا  في  البناء  أّن  على  اثنان  يختلف  ال 

دون  من  األفعال جرت  وأّن هذه  الحّد،  تجاوز  ومن خالل  األراضي  أصحاب  من  إذن  على  الحصول  دون  من  مة، 
ّ
وُمنظ

 البؤرة 
ّ

ط هيكلّي ومن دون الحصول على تصاريح بناء. أي أّن كل
ّ
قرار حكومّي بإنشاء بلدة في الموقع، ومن دون ُمخط

ا للقانون ومن دون مكانة تخطيطّية قانونّية. 
ً
دْت خالف يِّ

ُ
االستيطانّية ش

 المباني 
ّ

ل
ُ
سعًيا لفرض سلطة القانون بشكل ظاهرّي لما يحدث، أصدرت اإلدارة المدنّية أوامر وقف عمل وأوامر هدم لك

ذ أوامر الهدم على مّر السنين، وواصلت البؤرة االستيطانّية 
ّ
نف

ُ
في َعمونا، لكن وبتوجيه من المستوى السياسّي، لم ت

بالتوّسع.

للدولة  ثانية  ذراع  مّولت  فيما  قانونّية ويجب هدمها،  غير  االستيطانّية  البؤرة  أّن  للدولة  واحدة  ذراع  قّررت  وهكذا، 
مواصلة بناء البؤرة من الخزنة العاّمة، وقامت بربطها بشبكة الُبنى التحتّية وهي على دراية بأّنها غير قانونّية. 

ة الغربّية. وتشير ُمعطيات اإلدارة 
ّ
ان َعمونا 40 عائلة، وكانت أكبر بؤرة استيطانّية في الضف

ّ
في عام 2016 بلغ عدد ُسك

المدنّية إلى بناء 128 بيًتا وكرڤاًنا ومبًنى غير قانونّي في َعمونا، على مساحة بلغت نحو 400 دونم.
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بؤرة َعمونا غير القانونّية، 2016

  أوامر هدم أصدرتها اإلدارة المدنّية ضّد البناء غير القانونّي الذي أنجزه مستوطنون )من معطيات اإلدارة المدنّية(
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 االلتماس األّول: تسعة منازل ثابتة
)2006-2004( 

اآلن" توّجهت  "الّسالم  مة 
ّ
َعمونا. وكانت منظ ثابتة في  منازل  بتشييد تسعة  بدأ مستوطنون  في مطلع عام 2004 

َعمونا  بؤرة  في  "البناء  بأّن  المدنّية  اإلدارة  رّد  وجاءها  البناء،  عملّية  بداية  منذ  المنازل  هذه  بخصوص  الجيش  إلى 
وحدة  أصدرت   19.10.2004 يوم  في  لجميعها".25  قانونّي  غير  بناء  ات 

ّ
ملف تحت 

ُ
ف وقد  قانونّي،  غير  االستيطانّية 

المراقبة التابعة لإلدارة المدنّية أوامر هدم للمنازل الّتسعة.

في عام 2005، ورغم أوامر الهدم، واصل المستوطنون بناء المنازل التسعة الحجرّية، وربطوها بشبكة المياه، وحّتى 
ضح في المقابل أّن جمعّية أَمناه الّتعاونّية، التي كما سبق وذكرنا 

ّ
انات شمسّية. وات

ّ
 وسخ

َ
بوا فيها مطابخ

ّ
أّنهم رك

تتمّول من ميزانّية الدولة من ضمن سائر مواردها، هي المسؤولة عن بناء هذه المنازل الّتسعة.

تشييد المنازل الثابتة في بؤرة َعمونا غير القانونّية، آذار/ مارس 2005 )الصورة بلطف من "الّسالم اآلن"(

ْرطّي وأمر مؤقت، 3.7.2005.
َ

التماس للُعليا 6357/05، حركة الّسالم اآلن- ش.ع.ل. مشاريع تربوّية وآخرون ضّد وزير األمن وآخرين، التماس إلصدار أمر ش  25
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ة الغربّية بتنفيذ 
ّ
 سلطات إنفاذ القانون في الضف

ً
 الُعليا مطالبة

َ
في تموز/ يوليو 2005 التمست "الّسالم اآلن" المحكمة

ّدعي في االلتماس 
ُ
أوامر الهدم ضّد المنازل التسعة، التي أقيمت من دون تصاريح في بؤرة َعمونا غير القانونّية.26 وا

ة الغربّية تمتنع عن أداء 
ّ
 لسلطة القانون، وأّن السلطات العسكرّية في الضف

ّ
أّن تشييد المنازل هو تحدٍّ واضح وفظ

واجبها بشكل متعّمد وواٍع وغير معقول.

ا 
ً
صة، وأّنها أقيمت على أراٍض خاّصة خالف

ّ
في رّدها على االلتماس صّدقت الدولة على أّن البؤرة االستيطانّية غير ُمرخ

طب االلتماس. 
ُ

للقانون، وأعلنت أّن أوامر الهدم سُتطّبق حتى نهاية 27.2006 في أعقاب التزام الّدولة هذا ش

ان 
ّ
ّدم إلى المحكمة الُعليا التماسان يهدفان لمنع هدم المنازل، قّدم أحدهما ُسك

ُ
في كانون الثاني/ يناير 2006 ق

العليا رفضت هذْين  المحكمة  أّن   
ّ

إال "أَمناه"،  اإلقليمّي وحركة  بنيامين  الثاني مجلس ماطيه  االلتماس  َعمونا وقّدم 
االلتماسْين. وقضت المحكمة في قرار الحكم الصادر في التماس مستوطني َعمونا، بأّن هذا االلتماس يّتصف بعدم 
ّيدت عليها 

ُ
 الُملكّية على األرض التي ش

ّ
م مقاليد القانون، وبأّن ُسكان البؤرة االستيطانّية يفتقرون لحق

ّ
النزاهة وبتسل

ضاة: إّن "تصّرفات المسيطرين على المباني في َعمونا 
ُ
المباني.28 وفي قرار الحكم الخاّص بااللتماس الثاني قال الق

ها من البداية للنهاية باألفعال غير القانونّية. فاالستيالء على األراضي الخاّصة والبناء عليها من دون 
ّ
ل
ُ
صف ك

ّ
تت

الن في 
ّ
تصاريح بناء، هما ُمساويان لالنتهاك المباشر لحقوق أصحاب الملكّية على األراضي من جهة، وهما ُيشك

 يناقض مبادئ قوانين التخطيط والبناء".29
ً

الوقت ذاته عمال

أّما سائر  الّتسعة،  المنازل  ا، هدمت قّوات الجيش والشرطة  في مطلع شباط/ فبراير 2006، وبعد مقاومة عنيفة جّدً
ا أوامر الهدم التي أصدرها الجيش ضّدها.

ً
ت على حالها، ومعها أيض

ّ
المباني والمنازل في البؤرة االستيطانّية فظل

المصدر الّسابق.  26
المصدر الّسابق، بيان من الدولة، 17.1.2006.  27

التماس للُعليا 851/06، قرار ُحكم، 29.1.2006.  28
التماس للُعليا 1019/06، مجلس ماطيه بنيامين اإلقليمّي وآخرون ضّد القائم بأعمال رئيس الحكومة )أيهود أولمرط( وآخرين )فيما يلي: التماس للُعليا   29

1019/06(، قرار ُحكم، 1.2.2006 )اإلبراز من عندنا(.
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ها 
ّ
التماس إلخالء البؤرة االستيطانّية كل

)2014-2008(
في تشرين الثاني/ نوفمبر 2008، قّدم أصحاب األراضي الفلسطينّيون ورئيس مجلس سلواد القروّي التماًسا للمحكمة 
ان سلواد 

ّ
مة "ييش دين"، مطالبين الجيش بإخالء بؤرة َعمونا بُرّمتها.30 وكان الملتمسون من سك

ّ
الُعليا، بوساطة منظ

وعين يبرود والطيبة ودير جرير، وطالبوا دولة إسرائيل باتخاذ التدابير الالزمة على الفور بغية تمكينهم من العودة 
إلى أراضيهم الخاّصة واستصالحها وزراعتها.

غير  موقع سكنّي  االستيطانّية هي  البؤرة  بأّن  تعترف  الغربّية  ة 
ّ
الضف في  القانون  أّن سلطات  الملتِمسون  واّدعى 

ط هيكلّي 
ّ
 أعمال البناء فيها تّمت من دون مخط

ّ
مة، وأّن كل

ّ
قانونّي، يقوم على أراٍض فلسطينّية بُملكّية خاّصة وُمنظ

ا أّن الوضعّية الحقائقّية والقانونّية ُصّدقت في قرارات ُحكم 
ً

ا للوضعّية التخطيطّية الُمخّصصة لها. وجاء أيض
ً
وخالف

مخالفة  ل 
ّ
ُيشك مجّرد وجودها  وبأّن  قانونّية  غير  االستيطانّية  البؤرة  بأّن  الُعليا، قضت  المحكمة  عن  سابقة صدرت 

ا جسيًما لحقوق أصحاب األراضي.
ً
متواصلة وانتهاك

وأضاف الملتِمسون أّن أفعال ونشاطات اإلسرائيلّيين الُمقتِحمين تنفي حقوق الملكّية المكفولة ألصحاب األراضي 
وتنتهك حرّيتهم في العمل وكسب أرزاقهم، وأّن القانون اإلنسانّي الدولّي والقانون اإلسرائيلّي ينّصان على واجب 
السلطات العمل بشكل فّعال من أجل فرض وإنفاذ القانون، وضمان ممارسة حقوقهم على األراضي التي يملكونها. 
وجاء في االلتماس أّن استمرار وجود البؤرة االستيطانّية غير القانونّية على األراضي الخاّصة هو إخفاق متواصل من 

طرف سلطات القانون، التي تمارس سياسة عدم إنفاذ القانون بشكل متعّمد وعن وعي.

بات قضائّية جّمة، وأّدى تصّرف الدولة إلى تواصل اإلجراءات لسنوات طويلة. وفي رّدها على 
ّ
وقد خضع االلتماس لتقل

ا للقانون وعلى أراٍض فلسطينّية 
ً
ّيدْت خالف

ُ
ها ش

ّ
االلتماس عامي 2010 -2011، صّدقت الدولة أّن البؤرة االستيطانّية كل

خاّصة، والتزمت بإخالء َعمونا حتى نهاية عام 2012 "بالتوافق وبشكل سلمّي".31

يملكها  التي  األراضي  في  اإلخالء  حصر  وطلبت  موقفها  الدولة  غّيرت  به،  التزمت  الذي  اإلخالء  موعد  اقتراب  ومع 
ّيدت عليها البؤرة االستيطانّية.32 زْد على ذلك أّن الدولة طلبت تأجيل تنفيذ 

ُ
 األراضي التي ش

ّ
الملتِمسون فقط، ال لكل

اإلخالء من أجل فحص اّدعاءات ُمستوطني َعمونا بشراء األراضي.33 قبلت المحكمة طلبات التأجيل وأمرت بإخالء البؤرة 

التماس للُعليا 9949/08، حّماد وآخرون ضّد وزير األمن وآخرين )فيما يلي: التماس للُعليا 9949/08(، التماس إلصدار أمر شرطّي.  30
المصدر الّسابق، بيان استكمالّي من طرف الملتَمس ضّدهم 1-4، 2.5.2010؛ المصدر الّسابق، بيان رّد من الملتَمس ضّدهم 4-1، 10.11.2011.  31

 The Rightsييش دين، و إلى  ُينظر  الغربّية،  ة 
ّ
الضف ص في 

ّ
الُمرخ المستوطنين غير  بناء  اإلسرائيلّية بخصوص  السياسة  للتوّسع في مسألة تغّيرات   32

صة وتحويلها لمستوطنات رسمية )آذار/ مارس 2015(.
ّ
Forum، تحت الرادار: السياسة الهادئة لشرعنة البؤر االستيطانية غير المرخ

التماس للُعليا 9949/08، بيان وطلب من طرف الملتَمس ضّدهم 4-1، 11.11.2012.  33

https://www.yesh-din.org/ar/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3-%d9%84%d8%a5%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a4%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%ba%d9%8a%d8%b1/
https://www.yesh-din.org/ar/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3-%d9%84%d8%a5%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a4%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%ba%d9%8a%d8%b1/
https://www.yesh-din.org/ar/%d8%aa%d8%ad%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%a6%d8%a9-%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%b9%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84-3/
https://www.yesh-din.org/ar/%d8%aa%d8%ad%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%a7%d8%af%d8%a6%d8%a9-%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%b9%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84-3/
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االستيطانّية حتى نيسان/ أبريل 2013، ثم مّددت موعد اإلخالء مّرة أخرى و"أخيرة" لثالثة شهور إضافّية، من باب 
التساهل وإعطاء الفرصة.34

في تموز/ يوليو 2013، اضطّر الملتِمسون لتقديم طلب وفق أمر تحقير المحكمة، بعد أن أعلن المستشار القضائّي 
للحكومة أّنه سيجري إخالء المباني التي اّدعى الملتِمسون ُملكيتها فقط. وقضت المحكمة الُعليا بأّنه "يجب قبول 
ها على أراٍض خاّصة"، وأّن على 

ّ
ّيدت كل

ُ
موقف الملتمسين، وخصوًصا أّنه لم يكن خالف على أّن البؤرة االستيطانّية ش

ّيدت عليها البؤرة االستيطانّية غير القانونّية، حّتى لو لم يّدِع الملتِمسون العينّيون 
ُ

 األراضي التي ش
ّ

الدولة إخالء كل
أّنها ملكهم.35

 أّن بؤرة 
ً
ضاة المحكمة العليا االلتماس بشكل نهائّي، وأوضح قرار الحكم ثانية

ُ
في كانون األّول/ ديسمبر 2014 قبل ق

ا للقانون، ومن دون تصاريح بناء وعلى أرض بُملكّية فلسطينّية خاّصة. وقضت 
ً
ها خالف

ّ
ّيدت كل

ُ
َعمونا االستيطانّية ش

وأمهلت  البلدة".  نطاق  في  الموجودة  المباني   
ّ

لكل الهدم  أوامر  تطبيق  أجل  من  "العمل  الّدولة  على  بأّن  المحكمة 
 سنتْين كاملتْين من أجل تنفيذ قرار الُحكم.36

َ
 الدولة

ُ
المحكمة

طف من "الّسالم اآلن"(
ُ
بؤرة َعمونا غير القانونّية، أيار/ مايو 2014 )الصورة بل

المصدر الّسابق، قرار، 30.12.2012؛ قرار، 28.4.2013.  34
ا ألمر تحقير المحكمة، 22.7.2013 ؛ قرار، 21.8.2013.

ً
المصدر الّسابق، طلب إلصدار أمر وفق  35

المصدر الّسابق، قرار ُحكم، 25.12.2014.  36
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بن الالحق بأصحاب األراضي )2008-2014(
ُ
دعوى مدنّية: الدولة تعترف بالغ

في كانون األّول/ ديسمبر 2008، وبموازاة االلتماس إلخالء البؤرة االستيطانّية بُرّمتها، قّدم أصحاب األراضي 
الدعوى بمساعدة  ّدمت 

ُ
ق إسرائيل.37  القدس دعوى تعويضات ضّد دولة  لح في  الصُّ لمحكمة  الفلسطينّيون 

"ييش دين" وطالبت المحكمة بإصدار قرار يقضي بإلزام إسرائيل بتعويض أصحاب األراضي على األضرار التي 
ة من واجبها بفرض القانون على المخالفين المزمنين 

ّ
لحقت بهم نتيجة لتنّصل الّسلطات في األراضي الُمحتل

الذين طمعوا بأراضيهم ونهبوها.

واّدعى الملتِمسون أّن الدولة أخفقت في أداء واجبها األساسّي بفرض وإنفاذ القانون، وأّنها ساعدت ودعمت 
 أصحاب األراضي بالكرامة والمساواة 

ّ
المستوطنين الذين أقاموا بؤرة َعمونا غير القانونّية، ما أّدى إلى انتهاك حق

ا أّن اعتبارات سياسّية غريبة وخطيرة تغلغلت في ضمن االعتبارات المهنّية 
ً

والُملكّية. وجاء في الّدعوى أيض
قة بإنفاذ القانون.

ّ
المتعل

ا من ُمسّوغات ضميرّية- أيديولوجّية، قّرر أصحاب األراضي الفلسطينّيون عدم المطالبة بتعويضات لقاء 
ً
انطالق

ّدرت بماليين الشيكالت، ألّنهم غير معنّيين بتحصيل األرباح من 
ُ
استخدام المستوطنين لألراضي، والتي ق

سكن المقتحمين إلى أراضيهم.

نِشئت على أرٍض خاّصة ُمسّجلة 
ُ
أ دت الدولة في الئحة الّدفاع أّن َعمونا هي بؤرة استيطانّية غير قانونّية 

ّ
أك

ط ُمصّدق ومن دون تصاريح بناء. واّدعت الّدولة أّن واجب 
ّ
على أسماء فلسطينّيين، وهي خارج نطاق أّي ُمخط

إخالء المباني وهدمها يقع على المستوطنين الذين شّيدوا البؤرة االستيطانّية من خالل تضليل الّسلطات.38

ا بين الّدولة وبين المستوطنين. وبموازاة الئحة 
ً

وقد تحّولت دعوى التعويضات إلى حلبة تراشق اتهامات أيض
بدفع  لِزمت 

ُ
أ حال  في  أّنه  فيه  واّدعت  الّتعاونّية،  َعمونا  جمعّية  ثالث ضّد  لطرف  ببيان  الدولة  أدلت  الدفاع، 

 الدعوى 
َ
تعويضات للُمّدعين فإّن على الجمعية وأعضائها أن تدفع لها المبلغ الذي ستدفعه، سواء أكان مبلغ

ا منه. أّسست الدولة بيان الطرف الثالث على ثالث مخالفات ارتكبها المستوطنون برأيها: انتهاك  ه أم جزًء
ّ
كل

التزام قانونّي، واإلهمال، وتجاوز الحّد في األراضي.39 واّدعى مستوطنو َعمونا في الئحة الدفاع التي قّدموها، 
أّنه ال يمكن للّدولة أن تلقي االتهامات ضّدهم، ألّن البؤرة االستيطانّية أقيمت بمبادرة من الجهات الُمخّولة في 

الحكومة، وبدعمهم وتصديقهم وحّتى بتمويل من الخزنة العاّمة.40

في حزيران/ يونيو 2014، وبعد سلسلة من شهادات أصحاب األراضي الفلسطينّيين أمام المحكمة، اعترفت 
عت تسوية بين أصحاب األراضي 

ّ
الّدولة بمسؤوليتها عن األضرار التي نشأت جراء أفعالها وإخفاقاتها. وُوق

وبين الّدولة قضت بإلزام الدولة بدفع تعويض بقيمة 300,000 ش.ج. لُمقّدمي الدعوى. واعترفت الّدولة ضمن 
مة بُملكّية الُمّدعين الفلسطينّيين، وبأّن "جهات حكومّية مّررت 

ّ
التسوية بتشييد َعمونا على أراٍض خاّصة وُمنظ

 لغرض االستثمار بالُبنى التحتّية في الموقع" حتى عام 2005، رغم أّن الحديث يدور عن مباٍن غير قانونّية. 
ً

أمواال
وإلى جانب ذلك اعترفت الدولة بأّن غياب تدابير إنفاذ القانون من طرف اإلدارة المدنّية أّدى إلى "منع ُمقّدمي 

الدعوى من الوصول إلى أراضيهم واستصالحها".41

دعوى مدنّية 22252-08، حّماد وآخرون ضّد دولة إسرائيل، الئحة دفاع، 31.12.2008.  37
المصدر الّسابق، الئحة دفاع، 2.3.2009.  38

المصدر الّسابق، بيان لطرف ثالث، 2.3.2009.  39
المصدر الّسابق، بيان رّد من َعمونا جمعّية تعاونّية زراعّية لالستيطان األهلّي م.ض.، 12.3.2009. في أّيار/ مايو 2015، رفضت محكمة الّصلح في القدس   40
ة تشير إلى دور الجمعّية في إحداث الضرر" )المصدر الّسابق، قرار 

ّ
بيان الطرف الثالث الذي قّدمته الّدولة ضّد جمعية مستوطني َعمونا، "لعدم وجود أدل

ُحكم، 6.5.2015(.
المصدر الّسابق، بيان وطلب من طرف الُمّدعين والُمّدعى عليها، 24.6.2014.  41

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94/AmonaCA-2-Act+of+claims+FINAL.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94/%D7%94%D7%A1%D7%93%D7%A8+%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94/%D7%94%D7%A1%D7%93%D7%A8+%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99.pdf
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رق غير سلمّية: تأجيل تنفيذ قرار الحكم، 
ُ
بط

 و"المسار" وإخالء البؤرة االستيطانّية
)2017-2016(

الدولة في  قّدمت  االستيطانّية،  َعمونا  بؤرة  الُعليا إلخالء  المحكمة  منحتها  التي  )سنتْين(  ا  جّدً الطويلة  الفترة  رغم 
الممنوحة  الزمنّية  الفترة  لتمديد  طلًبا  الحكم،  قرار  في  المضروب  الموعد  اقتراب  ومع  أكتوبر 2016،  األّول/  تشرين 
إلخالء البؤرة بسبعة شهور أخرى. واّدعِت الدولة أّن الحاجة لهذا التأجيل تنبع من رغبتها بفحص بدائل ممكنة لنقل 
رق سلمّية" )من المفارقات أّن الحديث يجري عن صياغة مطابقة 

ُ
مستوطني َعمونا، بما يسمح بتطبيق قرار الُحكم "بط

ذ(.42
ّ
لرّد الدولة من عام 2011، الذي يتطّرق إلى إخالء َعمونا الذي لم ُينف

رر بالضحايا 
ّ

واّدعى الملتِمسون في رّدهم أّن الحديث يجري عن طلب سياسّي ستؤّدي االستجابة له إلى إلحاق الض
الحقيقّيين، وهم أصحاب األراضي الفلسطينّيون، الذين ينتظرون العودة إلى أراضيهم منذ 20 عاًما، إلى جانب المّس 

بُسلطة القانون ومكانة المحكمة الُعليا.43

ضاة "الُعليا" مطلب الدولة وقضْوا بعدم تأجيل إخالء البؤرة االستيطانّية، وبأّن على الدولة تنفيذه حتى يوم 
ُ
رفض ق

ا لتقديم طلبات تمديد أخرى، على شاكلة ’لم 
ً
ل منفذ

ّ
25.12.2016. وجاء في القرار: "يبدو أّن تلبية هذا الطلب ستشك

 أّن هذا االعتبار 
ّ

ضاة: "رغم أّننا ال نستهين باعتبار الموافقة واإلخالء بطرق سلمّية، إال
ُ
ُننِه التحضيرات’". وأضاف الق

ا اعتبارات هاّمة أخرى، على رأسها إلحاق األذى بالممتلكات 
ً

ه. يجب أن نأخذ بعين االعتبار أيض
ّ
ال يعكس الواقع كل

الشخصّية وبسلطة القانون أساًسا".44

ا لتأجيل تطبيق قرار  رغم ذلك، وقبل خمسة أّيام من الموعد األخير إلخالء البؤرة االستيطانّية، قّدمت الّدولة طلًبا إضافّيً
الُحكم، لمّدة 45 يوًما هذه المّرة. واّدعت الّدولة أّنها توّصلت إلى "مسار" متفق عليه مع مستوطني َعمونا، يقضي بنقل 
ة مجاورة،45 إلى جانب 

ّ
ا متروكة" على تل

ً
البؤرة االستيطانّية لفترة من سنتْين إلى أراٍض فلسطينّية خاّصة تكون "أمالك

ان البؤرة غير القانونّية 
ّ
فحص إمكانّية تصديق إقامة مستوطنة في الموقع للمدى البعيد. وفي المقابل، التزم ُسك

ا أو لوجوده.46 رق سلمّية" في الموعد الُمحّدد، من دون عالقة بإمكانية تطبيق المسار قانونّيً
ُ
بالخروج منها "بط

التماس للُعليا 9949/08، طلب من طرف الدولة لتمديد فترة تطبيق قرار الحكم لمّدة سبعة شهور، 31.10.2016.  42
المصدر الّسابق، رّد الملتِمسين على طلب الدولة لتمديد فترة تطبيق قرار الحكم لمّدة سبعة شهور، 6.11.2016.  43

المصدر الّسابق، قرار، 14.11.2016.  44
األمر الخاّص باألمالك المتروكة )ممتلكات خاّصة()رقم 58( ُيعّرف األمالك المتروكة كممتلكات يغيب مالكها أو من يسيطر عليها بشكل قانونّي عن أراضي   45
ة الغربّية )ضابط مركز إدارة القّيم في اإلدارة المدنّية( يسيطر بالتكليف على أمالك 

ّ
ة الغربّية. المسؤول عن الممتلكات الحكومّية والمتروكة في الضف

ّ
الضف

ت عن األراضي المحتلة.
ّ
ان الفلسطينّيين الغائبين بشكل مؤق

ّ
الّسك

التماس للُعليا 9949/08، طلب من الدولة لتمديد موعد تنفيذ قرار الحكم بـ 45 يوًما، 20.12.2016.  46
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عارض الملتِمسون طلب التأجيل واّدعْوا أّن ال مبّرر لتأجيل تنفيذ اإلخالء، بل إّن هذا "المسار" الجديد يقترح في واقع 
أراضي  باقتحام  للقانون قاموا   لمستوطنين مخالفين 

ً
أراٍض تابعة لفلسطينّيين آخرين، ومنحها جائزة الحال سلب 

الُمتلِمسين.47

 أّن القضاة قّرروا االستجابة لطلب التأجيل، بسبب 
ّ

 ما ُيفعل اآلن كان باإلمكان فعله من قبل"، إال
ّ

قضت المحكمة بأّن "كل
رق سلمّية ومن دون مواجهات أو مقاومة".48

ُ
االلتزام غير المشروط الذي قّدمه المستوطنون للمحكمة "إلخالء )البؤرة( بط

اآلخر بمساعدة "ييش  ّدم هو 
ُ
ق الُعليا،  للمحكمة  آخر  التماًسا  أراٍض فلسطينّيون  في يوم 23.1.2017 قّدم أصحاب 

دين"، وذلك بعد أن بدأت إسرائيل بتنفيذ "المسار" الذي اتفقت عليه مع المستوطنين، عبر أوامر عسكرّية.49 وقبلت 
المحكمة الُعليا هذا االلتماس بأغلبّية األصوات، وأبطلت "المسار" الذي اقترحته الدولة، نتيجة للمّس غير التناسبّي 

 االّدعاء المكفول للملتِمسين الفلسطينّيين.50 
ّ

 في الملكّية وبحق
ّ

الالحق بالحق

في مطلع شباط/ فبراير 2017، وبعد أكثر من عشرين عاًما على إصدار اإلدارة المدنّية لألوامر األولى ضّد البناء غير 
يحترم  ولم  خاّصة.  فلسطينّية  أراٍض  على  نِشئت 

ُ
أ التي  االستيطانّية  البؤرة  إسرائيل  أخلت  َعمونا،  في  القانونّي 

رق سلمّية"، فاندلعت مواجهات عنيفة أثناء 
ُ
المستوطنون االلتزام غير المشروط الذي تعّهدوا به بإخالء َعمونا "بط

اإلخالء أّدت إلى إصابة 57 شخًصا من المدنّيين وقّوات األمن.51 

المصدر الّسابق، رّد الملتِمسين على طلب الدولة تأجيل تنفيذ قرار الحكم بـ 45 يوًما، 21.12.2016.  47
المصدر الّسابق، قرار، 22.12.2016.  48

عرضّي،  وأمر  مؤقت  وأمر  ْرطّي 
َ

ش أمر  إلصدار  عاجل  التماس  وآخرين،  الغربّية  ة 
ّ
الضف في  العسكرّية  القّوات  قائد  ضّد  وآخرون  زيادة  للُعليا،  التماس   49

.23.1.2017
فيد بأّن من صالحيات 

ُ
المصدر الّسابق، قرار ُحكم، 1.2.2017. رغم قبول االلتماس وإلغاء "المسار"، أوردت المحكمة العليا في ُمسّوغات قرار الُحكم مقوالت ت  50

ا. تناقض هذه  القائد العسكرّي أن يمّس بحقوق الملكّية الخاّصة بالفلسطينّيين في الضفة الغربّية لصالح غايات تتعلق بالمستوطنات اإلسرائيلّية حصرّيً
المقوالت القانون اإلنسانّي الّدولّي وقرارات حكم سابقة للمحكمة الُعليا، وهي تفتح ثغرة إللحاق انتهاك جسيم بحقوق اإلنسان المكفولة للفلسطينّيين 
ا كان ُمّتبًعا لسنوات طويلة، قّدم أصحاب األراضي الفلسطينّيون  ا تقليدّيً ا قضائّيً

ً
في األراضي الُمحتلة. في أعقاب ُمسّوغات قرار الحكم التي غّيرت موقف

بوساطة "ييش دين" طلًبا لمداولة إضافّية مع هيئة قضاة ُموّسعة. في أّيار/ مايو 2018 قضت رئيسة المحكمة الُعليا إستر حيوت بأّن الحديث يدور عن 
"مقوالت اعتراضّية" لم تكن الزمة لغرض البّت في االلتماس، ولذلك ال يمكن القول إّنه جرى تثبيت ُعرف قضائّي جديد وال يحمل هذا القرار قّوة سابقة 
ر على المستقبل. للتوّسع ُينظر إلى: ييش دين، تحليل قرار محكمة: محكمة العدل العليا 794/17، زيادة وآخرون ضد قائد قوات الجيش في 

ّ
قضائّية تؤث

الضفة الغربّية وآخرين، تموز/ يوليو 2018.
ه!NEWS، "بعد عنف شديد واعتقاالت: إنهاء إخالء َعمونا؛ جرح 57 شخًصا"، 2.2.2017.

ّ
واال  51

https://www.yesh-din.org/ar/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3-%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%a8%d8%a5%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d8%ae%d8%b7%d8%b7-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b7%d9%86%d8%a9-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%86/
https://www.yesh-din.org/ar/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3-%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%a8%d8%a5%d9%84%d8%ba%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d8%ae%d8%b7%d8%b7-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b7%d9%86%d8%a9-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%86/
https://www.yesh-din.org/ar/%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7-794-17%d8%8c/
https://www.yesh-din.org/ar/%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7-794-17%d8%8c/
https://www.yesh-din.org/ar/%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%af%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7-794-17%d8%8c/
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إخالء-تعويض )2018-2016(
ا للقانون- بُرزم 

ً
حظي المستوطنون اإلسرائيلّيون –الذين اقتحموا أراضَي فلسطينّية خاّصة وشّيدوا عليها المباني خالف

تعويضات مزدوجة من الحكومة اإلسرائيلّية: هبة مالية شخصّية وبناء مستوطنة جديدة.

 عائلة أخليْت من َعمونا بهبة مالية زادت في المعّدل عن 800,000 ش.ج.، وذلك في أعقاب "ضلوع 
ّ

عّوضت إسرائيل كل
سلطات الدولة بشكل ُمعّمق في تثبيت البؤرة االستيطانّية". وفي الُمجمل منحت الحكومة لـ 40 عائلة كانت تعيش 
ا للقانون )وللعائالت التي كانت تسكن في المنازل التسعة التي أخلَيْت في مستوطنة عوفراه52(، 

ً
في بؤرة َعمونا خالف

المدفوعة  المبالغ  بات 
ّ
ُمرك الذي ُيفّصل  أّن قرار الحكومة  المفارقات  العاّمة.53 ومن  مبلغ 40 مليون ش.ج. من األموال 

يشير إلى:

ق 
ّ
فحص مسألة بؤرة َعمونا االستيطانّية وفق المعايير التي وضعتها آنذاك اللجنة الخاّصة بما يتعل

ا للقانون 
ً
نشئت خالف

ُ
بالبلدات غير المعترف بها في منظقة غزة، يشير إلى أّن البؤرة االستيطانّية أ

 ذلك:
ُ

وهي ال تستوفي أّي معيار من المعايير التي من الممكن أن تشير إلى قانونّية البؤرة. مثال

1. معيار ملكّية األرض- األرض بملكّية فلسطينّية خاّصة؛

2. المعيار البلدّي- بؤرة َعمونا غير مشمولة في منظقة نفوذ تابعة لبلدة معترف بها؛

ق؛ 3. المعيار التخطيطّي- أقيمت البؤرة االستيطانّية من دون مخطط هيكلّي رئيس ُمصدَّ

خذ قرار حكومّي بخصوص إقامة بلدة في َعمونا؛
ّ
4. المعيار السياسّي: لم ُيت

ُيضاف إلى ذلك أّن الحكومة اإلسرائيلّية قّررت في آذار/ مارس 2017 بناء مستوطنة عميحاي لصالح مستوطني َعمونا. 
قام بقرار حكومّي منذ عام 

ُ
طنت مستوطنة عميحاي في آذار/ مارس 2018، وهي أّول مستوطنة في الضفة الغربّية ت

ُ
ق

54.1992 وكما سبق وذكرنا، فإّن القانون الّدولّي ينّص على عدم مشروعّية ُمجمل المستوطنات والبؤر االستيطانّية 
ة الغربّية. 

ّ
اإلسرائيلّية في الضف

أخليت المنازل التسعة في عوفراه في أعقاب التماس للعليا 5023/08، شحادة وآخرون ضّد وزير األمن وآخرين )قرار ُحكم صادر يوم 8.2.2015(.   52
تعويض  قرار  ضّد  ّدم 

ُ
ق  .582 رقم  ملحق   ،25.02.2018 يوم  الّصادر   3598 رقم  الحكومّي  القرار  18.12.2016؛  يوم  الّصادر   2178 رقم  الحكومّي  القرار   53

طبا في نهاية المطاف: التماس للُعليا 10112/16، المحامي شاحر بن مئير وآخرون ضّد الحكومة اإلسرائيلّية 
ُ

المستوطنين التماسان للمحكمة الُعليا ش
وآخرين )قرار ُحكم صدر يوم 30.11.2017(؛ التماس للُعليا 1915/18، المحامي شاحر بن مئير وآخرون ضّد الحكومة اإلسرائيلّية وآخرين )قرار ُحكم صدر 
 مواطن شّيد مبًنى 

ّ
ا إلى: موشيه چورالي، "التماس للمحكمة الُعليا ضّد الدولة ومستوطني َعمونا السابقين: "هل سيحصل كل

ً
يوم 1.8.2018(. ُينظر أيض

ليست، 27.12.2016.
َ
لك

َ
ا للقانون على تعويضات؟"، ك

ً
خالف

القرار الحكومّي رقم 2583 الصادر يوم 30.3.2017.  54
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وإقامة  للقانون  الُمخالفين  المستوطنين  وتعويض  القانونّية  غير  َعمونا  بؤرة  إخالء  تكاليف  بلغت  المجمل  وفي 
ة، نحو ربع مليار شيكل من خزينة الدولة.55

ّ
المستوطنة الجديدة في األراضي الُمحتل

)CC BY-SA 4.0 ,Wikimedia Commons ,Dvdhll :مستوطنة َعميحاي، 11.3.2018 )تصوير

يوتام بيرچر وحاييم ليـڤنسون، "40 عائلة، ونحو ربع مليار شيكل: الحكومة تعمل على زيادة ميزانية إعادة إسكان َعمونا"، هآرتس، 17.8.2017.  55

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D7%94%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%91_%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%97%D7%99,_%D7%9E%D7%91%D7%98_%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%9D_%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%91.jpg
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أمر ترسيم ومنع الوصول: ال للفلسطينّيين، 
نعم لإلسرائيلّيين )2017-?(

 مريم حّماد، سلواد56

إلى  التماسات  وقّدمنا  يائسين  ّنا 
ُ
ك طويلة.  سنوات  منذ  هناك  إلى  الذهاب  من  ممنوعون  نحن 

الوصول  زلنا ممنوعين من  ا. نحن ما 
ً
لله، نجحت االلتماسات، ولكّننا لم نربح شيئ المحكمة والحمد 

إلى أرضنا، وهذا أمر مؤلم، ألّنني ال أستطيع الوصول إلى هناك مع عائلتي. في اليوم الذي غادر فيه 
يُت لله ألّنهم غادروا وصار 

ّ
المستوطنون شعرُت بأّنني ُولدُت من جديد، كنُت في غاية الّسعادة. صل

 لم تتّم الفرحة، ولم نكن قادرين على العودة إلى أرضنا 
ّ
بوسعنا العودة إلى أراضينا. ولكن لسوء الحظ

وزراعتها، أو حّتى االقتراب منها.

صة،57 
ّ
في يوم 30.1.2017 أصدر قائد لواء المركز في الجيش اإلسرائيلّي، استناًدا إلى األمر الخاّص بالمباني غير الُمرخ

ا، إلى  ا أم فلسطينّيً "أمَر ترسيم" لغرض إخالء َعمونا، وهو األمر الذي يحظر على دخول أّي شخٍص، سواء أكان إسرائيلّيً
منطقة البؤرة االستيطانّية غير القانونّية. سّوغ الجيش إصدار هذا األمر باّدعاء أّنه الزم من أجل تمكين إخالء البؤرة 
االستيطانّية، "لغرض فرض القانون والنظام في الموقع"، ومنع إقامة مباٍن غير قانونّية ومنع "أحداث تماّس".58 لكّن 
ى بعد إخالء البؤرة االستيطانّية، لم ُيبطل أمَر الترسيم، وما زالت إسرائيل لليوم تواصل منع أصحاب 

ّ
الجيش، وحت

األراضي الفلسطينّيين من الوصول إلى أراضيهم.

ر، وبتشجيع من منتخبي جمهور مرموقين، أمَر الترسيم ويحضرون مراًرا وتكراًرا 
ُ
ث

ُ
في المقابل، ينتهك إسرائيلّيون ك

وإحياء  الصلوات  ألداء  وذلك  القانونّية،  غير  َعمونا  بؤرة  عليها  تقوم  كانت  التي  الخاّصة  الفلسطينّية  األراضي  إلى 
المناسبات، ولمحاوالت متكّررة لالستيطان والستصالح األراضي الُمقتَحمة.59

هر على اإلخالء، ُنشر في جريدة "هآرتس": "في األيام التي تلت 
ّ

ومنذ آذار/ مارس 2017، بعد نحو شهر ونصف الش
ة، ولكن 

ّ
التل إلى  المواطنين اإلسرائيلّيين من الصعود  الحدود  رطّيو حرس 

ُ
المنطقة ومنع ش اإلخالء ُنصب حاجز في 

ة بُحرّية. وحّتى 
ّ
 الحاجز مفتوًحا، والسيارات تصعد وتنزل عن التل

ّ
اليوم ال يوجد مانع من الصعود إلى الموقع وظل

الشهادة الكاملة )ُينظر إلى الشريط(: هذه شهادتي- إفادات وشهادات، إقامة بؤرة "عموناه" على أراٍض خاّصة.  56
صة، هي 

ّ
صة )أمر مؤقت()يهودا والّسامرة()رقم 1539(، 2003. الخلفّية من وراء تشريع األمر الخاّص بالمباني غير الُمرخ

ّ
األمر الخاّص بالمباني غير الُمرخ  57

ة الغربّية. 
ّ
محاولة مواجهة البناء غير القانونّي الذي ُينشئه مستوطنون إسرائيلّيون في الضف

 ،"9949/08 للُعليا  التماس  في  الُملِتمسين  ليك، 
ّ
موك بشأن  "توّجهك  دين"،  "ييش  إلى  الغربّية  ة 

ّ
الضف في  العسكرّي  القضائّي  المستشار  مكتب  من   58

 .2.7.2017
تحدث ظاهرة مشابهة على أراضي قرية ُبرقة، إذ أقيمت عليها مستوطنة حوِمش التي أخليت، من خالل تجاهل شبه تاّم لسلطات القانون وبتشجيع من   59
ّيدت عليها مستوطنة حوِمش 

ُ
شخصّيات جماهيرّية إسرائيلّية. للتوّسع ُينظر: ييش دين، عالم معكوس: نضال أهالي ُبرقة للعودة إلى أراضيهم التي ش

خليت، )أيلول/ سبتمبر 2020(.
ُ
التي أ

https://testimonies.yesh-din.org/ar/%d8%a5%d9%82%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a8%d8%a4%d8%b1%d8%a9-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%86%d8%a7%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8d-%d8%ae%d8%a7%d8%b5%d9%91%d8%a9/
https://testimonies.yesh-din.org/ar/%d8%a5%d9%82%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%a8%d8%a4%d8%b1%d8%a9-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%86%d8%a7%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a3%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d9%8d-%d8%ae%d8%a7%d8%b5%d9%91%d8%a9/
https://www.yesh-din.org/ar/%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85-%d9%85%d8%b9%d9%83%d9%88%d8%b3-%d9%86%d8%b6%d8%a7%d9%84-%d8%a3%d9%87%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%a8%d9%8f%d8%b1%d9%82%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%b9%d9%88%d8%af%d8%a9-%d8%a5%d9%84%d9%89/
https://www.yesh-din.org/ar/%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85-%d9%85%d8%b9%d9%83%d9%88%d8%b3-%d9%86%d8%b6%d8%a7%d9%84-%d8%a3%d9%87%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%a8%d9%8f%d8%b1%d9%82%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%b9%d9%88%d8%af%d8%a9-%d8%a5%d9%84%d9%89/
https://www.yesh-din.org/ar/%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85-%d9%85%d8%b9%d9%83%d9%88%d8%b3-%d9%86%d8%b6%d8%a7%d9%84-%d8%a3%d9%87%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%a8%d9%8f%d8%b1%d9%82%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%b9%d9%88%d8%af%d8%a9-%d8%a5%d9%84%d9%89/
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ة من جهة عوفراه قد نجحت". وكانت محاولة المراسل "الوصول إلى البؤرة 
ّ
أّن محاولة مراسل هآرتس الصعود إلى التل

االستيطانّية من جهة قرية دير جرير المجاورة، مثال، قد صّدها جنود ورجال حراسة مستوطنة عوفراه، الذين طلبوا منه 
إخالء المنطقة بسبب وجود أمر الترسيم".60 

في كانون الثاني/ يناير 2018 نشر َيئير فرانك، الذي شغل منصب راڤ بؤرة َعمونا غير القانونّية، أّنه "في يوم الجمعة 
 

ّ
األّول بعد الطرد حضرنا إلى َعمونا إلجراء صالة عشّية السبت المقّدس. }...{ ومن وقتها ونحن نتوّجه إلى َعمونا كل

ف".61 
ّ
ظهيرة يوم جمعة الّساعة الثانية، أسبوًعا تلو اآلخر، من دون توق

الذكرى  الترسيم في إطار مناسبة إلحياء  أمر  إلى منطقة  أّيام عّدة على ذلك دخلت مجموعة من اإلسرائيلّيين  بعد 
السنوّية إلخالء البؤرة االستيطانّية. من ضمن من عملوا على نشر وتنظيم هذا الحدث غير القانونّي كان مجلس ماطيه 
المتحّدثين في هذا الحدث رئيس المجلس آڤي  الدولة، وكان من بين  بنيامين اإلقليمّي، الذي يتمّول من ميزانية 

ا.62 
ً

روئيه أيض

 نّص الدعوة التي ُنشرت إلحياء الذكرى السنوّية األولى إلخالء
بؤرة َعمونا، وفيها دعوة للتوّجه إلى البؤرة ألداء الصالة.

يوتام بيرچر، "منع أصحاب األراضي من الدخول إلى المنطقة التي أقيمت عليها َعمونا- لكّن األمر مسموح للمستوطنين"، هآرتس، 20.3.2017 )اإلبراز من   60
عندنا(.

الراڤ َيئير فرانك، "لماذا ليس َعمونا؟"، عروتس 7، 21.1.2018 )اإلبراز من عندنا(.   61
لـ "مجلس بنيامين اإلقليمّي" في  الرسمّية  عروتس 7، 25.1.2018. صورة الدعوة من الصفحة  إليرون أهرون، "آمل أن أحظى قبل موتي برؤية حّي هنا"،   62

فيسبوك، 21.1.2018.
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ط ألمر الترسيم، ومن تجاوز الحّد 
ّ
رت من االنتهاك الُمخط

ّ
توّجهت "ييش دين" إلى الجيش قبل إجراء الحدث وحذ

 أّن هذا التجّمع جرى من دون محاولة سلطات القانون إلنفاذ القانون. وفي رّد الجيش الذي وصل بعد 
ّ

ا، إال
ً

ع أيض
ّ
المتوق

ة الغربّية على عدم منح أّي تصريح دخول إلى منطقة أمر الترسيم، 
ّ
ل المستشار القضائّي للضف

ّ
هذا الحفل، صّدق ُممث

 يوم جمعة، كما جاء على لسان الراڤ فرانك.63 
ّ

سواء إلجراء حدث الذكرى السنوّية لإلخالء أم للحضور المتكّرر كل

أّدى غياب إنفاذ القانون من طرف الجيش وسلطات القانون إلى محاوالت إلعادة بناء البؤرة االستيطانّية. في كانون 
األّول/ ديسمبر 2018، حضر عشرات المستوطنين إلى األراضي الفلسطينّية الخاّصة ووضعوا فيها كرڤانْين سكنّيْين، 
ا عضو الكنيست 

ً
من خالل تجاوز الحّد وانتهاك أمر الترسيم، ومن دون تصاريح بناء طبًعا. وحضر إلى المكان أيض

شومرون  مجلس  ورئيس  چانتس،  يسرائيل  اإلقليمّي  بنيامين  ماطيه  مجلس  ورئيس  سموطريتش،  بتسلئيل 
غير  االستيطانّية  البؤرة  تدشين  في  ريـچڤ  ميري  الوزيرة  شاركت  بأسبوع  ذلك  وبعد  دچان.  يوسي  اإلقليمّي 
القانونّية، "َحـڤات َعمونا".64 وقد كّرر التاريخ نفسه في مسألة أخرى، إذ أّن من وقف من وراء إقامة البؤرة االستيطانّية 

غير القانونية هي جمعّية "أوِفك لِهتَيشڤوت"، التي تحصل على جزء من تمويلها من ميزانّية الّدولة.65

البؤرة  إخالء  ضّد  ّدمت 
ُ
ق التي  المستوطنين  التماسات  الُعليا  والمحكمة  القدس  في  المركزّية  المحكمة  رفضت 

االستيطانّية الجديدة، وجاء في قرار الحكم أّن "وضع المباني المنقولة جرى من دون تصريح"، وأّن التوّجه إلى المحكمة 
ثبت.66 وفي 

ُ
ضاة أّن اّدعاءات شراء مستوطنين إسرائيلّيين لبعض أجزاء من األراضي لم ت

ُ
جرى "بنّية سّيئة". وأضاف الق

كانون الثاني/ يناير 2019، أخلت قّوات الجيش والشرطة البؤرة غير القانونّية بعد عراك عنيف.67

الترسيم والمكوث على األراضي  أمَر  انتهاك  البؤرة االستيطانّية ثانية، واصلت جهات إسرائيلّية  لكن، وبعد إخالء 
 ذلك ما حدث 

ُ
الحّد. مثال للقانون ومن خالل تجاوز  ا 

ً
القانونّية خالف َعمونا غير  بؤرة  التي قامت عليها  الفلسطينّية 

البؤرة  منطقة  إلى  اليهودّي  الفصح  عيد  أّيام  أثناء  اإلسرائيلّيين  من  الكثير  حضر  حين   ،2019 أبريل  نيسان/  في 
ا على سؤال طرحته جريدة "هآرتس" عن سبب سماح الجيش بدخول المستوطنين إلى  االستيطانّية التي أخليت. ورّدً
م 

ّ
ا لسل

ً
ا لتقييم الوضع ووفق

ً
ا ألمر الترسيم، جاء أّن "قّوات الجيش اإلسرائيلّي عملت على تطبيق األمر وفق

ً
َعمونا خالف

األولوّيات".68

ة الغربّية وآخرين، "المبحث: انتهاك أمر ترسيم وأمر منطقة عسكرّية ُمغلقة وتجاوز الحّد في 
ّ
من "ييش دين" إلى المستشار القضائّي العسكرّي في الضف  63

صة"، 25.1.2018؛ من مكتب المستشار القضائّي 
ّ
ة الغربّية، في المنطقة التي أقيمت عليها بؤرة َعمونا االستيطانية غير الُمرخ

ّ
أراضي قرية سلواد في الضف

ة الغربّية إلى "ييش دين"، "توّجهك بشأن انتهاك أمر ترسيم وأمر منطقة عسكرّية ُمغلقة وتجاوز الحّد في المنطقة التي أقيمت عليها 
ّ
العسكرّي في الضف

بؤرة َعمونا االستيطانية"، 29.1.2018.
ا للقانون ويضعون فيها مبانَي جديدة"، هآرتس، 14.12.2018؛ مايا هورودنيتسانو، "بمشاركة 

ً
يوتام بيرچر، "عشرات المستوطنين يقتحمون َعمونا خالف  64

.NEWS، 23.12.2018!ه
ّ

الوزيرة ريـچڤ: تدشين مباٍن غير قانونّية في َعمونا"، واال
يوتام بيرچر، "جمعّية ممّولة من األموال العاّمة تقف من وراء إقامة بؤرة عمونا غير القانونّية"، هآرتس، 2.1.2019.  65

التماس للُعليا 9235/18، شركة أوفك )أ.ت شاعر بنيامين( م.ض. ضّد وزير األمن وآخرين، قرار ُحكم، 11.9.2019.  66
.ynet، 3.1.2019 ،"’ا. حرس الحدود: ’طعن شرطّي يشاي بورات وإليشع بن كيمون، "إخالء َعمونا العنيف ينتهي بإصابة 23 شرطّيً  67

يوتام بيرچر، "الجيش اإلسرائيلّي سمح للمستوطنين بقضاء الوقت في َعمونا أثناء الفصح، لكّنه يمنع أصحاب األراضي الفلسطينّيين من الّدخول"، هآرتس،   68
.28.4.2019



31 www.yesh-din.org

ييش دين  منظـمــة متطــوعـين لحقـــوق اإلنســان

في آذار/ مارس 2020 أعاد مستوطنون إنشاء مبًنى غير قانونّي على األراض الفلسطينّية الخاّصة التي أقيمت عليها 
ّبان "وحضرت في أّيام الّسبت عائالت 

ُ
هر سكن هناك عّدة ش

ّ
ا. ولمّدة شهر ونصف الش

ً
بؤرة َعمونا االستيطانّية سابق

ا، بغية تعزيز السيطرة على األرض". وفي نهاية نيسان/ أبريل 2020 هدمت اإلدارة المدنّية المبنى.69
ً

أيض

في تموز/ يوليو 2020، انتهك عشرات اإلسرائيلّيين أمر الترسيم وشاركوا في حفل زفاف ابن الراڤ يهوشع شبيرا 
ّيدت عليها البؤرة 

ُ
الذي جرى في َعمونا.70 وجرى توثيق انتهاكات متكّررة أخرى لحظر الدخول إلى المنطقة التي ش

ا في مجموعات فيسبوك مختلفة.71 
ً

االستيطانّية، من خالل توثيقات ذاتّية أيض

ا على أراٍض 
ً

 ذلك أّن المستوطنين الذي مكثوا في بؤرة َعمونا غير القانونّية لعشرين سنة، سيطروا أيض
ّ

زْد على كل
التماًسا  االستيطانّية  البؤرة  من  سابقون  ان 

ّ
سك قّدم   ،2017 فبراير  شباط/  في  ا. 

ً
أيض الزراعة  ألغراض  فلسطينّية 

طب 
ُ

 أّن االلتماس ش
ّ

ت في منطقة البؤرة االستيطانّية بعد إخالئها. إال
ّ
للمحكمة الُعليا ضّد اقتالع المزروعات التي ظل

وُوّجه المستوطنون لتقديم طلب إلى الجيش للحصول على تصريح دخول إلى منطقة أمر الترسيم. رفض الجيش 
ّدم طلب آخر ُمشابه في شباط/ فبراير 2019 وُرفض هو اآلخر.72

ُ
طلب المستوطنين ولم ُيسمح لهم بالدخول. ثُم ق

 عن 
ّ

 أّن مستوطنين يقومون منذ عام 2017 وحّتى اليوم بالعمل الجاري على استصالح ما ال يقل
ّ

ورغم رفض الطلبْين، إال
26 قطعة أرض زراعّية موجودة في منطقة أمر الترسيم، وذلك بعلم الّدولة ومن دون أن تبادر الّسلطات لمنع انتهاك 
لتقطت عام 2019 صفحة 34(. في مداولة جرت في 

ُ
القانون )ُينظر إلى "منطقة زراعّية" في الصورة الجوّية للدولة ا

ل الدولة بأّن االقتحامات العسكرّية ما تزال قائمة، 
ّ
المحكمة الُعليا بشهر كانون األّول/ ديسمبر 2019، اعترف ُممث

وأّن الجيش ال يقوم في واقع الحال بفرض وإنفاذ أمر الترسيم، وهو يسمح بدخول وخروج اإلسرائيلّيين إلى المنطقة 
لغرض االستصالح الزراعّي "في إطار رجاحة عقل واعتبارات القائد العسكرّي".73

البؤرة االستيطانّية، ما تزال إسرائيل تمنع أصحاب األراضي الفلسطينّيين من الدخول إلى  بعد سنوات على إخالء 
ا للقوانين التي وضعتها هي نفسها، بالسماح لمستوطنين إسرائيلّيين 

ً
أراضيهم، لكّنها تقوم بشكل ُمغيظ وخالف

باقتحام األراضي الفلسطينّية الخاّصة ومواصلة التمّتع بثمارها المنهوبة. 

بان ثانية من بيتهم في َعمونا بعد شهر ونصف الشهر من البناء والفرح"، َهكول هيهودي، 30.4.2020.
ُ

"إخالء الش  69
"ابن الراڤ يهوشع شبيرا يتزّوج في َعمونا"، كيباه، 7.7.2020.  70

ُينظر مثاًل إلى: فيسبوك، مجموعة "َعمونا" ومجموعة "الشعب مع َعمونا وعوفراه ونتيڤ هأڤوت وتبّواح معراڤ".  71
التماس للُعليا 1250/17، يديديا شبيتس وآخرون ضّد وزير األمن وآخرين )قرار حكم صدر يوم 22.1.2019(؛ التماس للُعليا 88/19، حّماد وآخرون ضّد   72

ة الغربّية وآخرين )فيما يلي: التماس العليا 88/19(، رّد من الملَتمس ضّدهم، 2.12.2019.
ّ
قائد القّوات العسكرّية في الضف

التماس للُعليا 88/19، ّرد من الملتَمس ضّدهم، 2.12.2019؛ المصدر الّسابق، َمحضر، 9.12.2019.  73



32 www.yesh-din.org

ييش دين  منظـمــة متطــوعـين لحقـــوق اإلنســان

 التماس ضّد أمر الترسيم ومنع الوصول
إلى األراضي )2019-?(

ا، أصدر الجيش اإلسرائيلّي مطلع 2017 أمَر ترسيٍم بغية إخالء بؤرة َعمونا االستيطانّية، ويحظر هذا 
ً
كما ذكرنا سابق

ا- ومكوثه في المنطقة التي أقيمت عليها البؤرة في الّسابق. ا أكان أم فلسطينّيً األمر دخول أّي إنسان –إسرائيلّيً

ا على توّجهات "ييش دين" باسم أصحاب األراضي، أوضح الجيش أّن فترة سريان أمر الترسيم  في أثناء 2017، ورّدً
ا للحاجة. ووّجه الجيش أصحاب األراضي إلى مديرية التنسيق واالرتباط من 

ً
ستكون لسنتْين، وأّنه قابل للتمديد وفق

أجل تقديم طلبات لتصاريح دخول إلى أراضيهم )!(، وأضاف أّن سياسة منح تصريحات الدخول إلى المنطقة هي 
ا الذي مّر منذ إخالء َعمونا ".74   الوقت القصير نسبّيً

ّ
ا"، وذلك "في ظل "سياسة ُمقّننة جّدً

بعد قرابة سنة ونصف السنة على اإلخالء، ومرور فترة زمنّية كافية بعد يوم اإلخالء، وفيما كان مستوطنون إسرائيلّيون 
 إلى الجيش 

ً
ا للقانون، توّجه أصحاب األراضي ثانية

ً
يمكثون على األراضي الفلسطينّية في منطقة أمر الترسيم خالف

وا رًدا على ذلك، وحّتى أّن توّجًها آخر بعد شهور عّدة لم 
ّ
 أّنهم لم يتلق

ّ
هم على أراضيهم، إال

ّ
مطالبين بممارسة حق

ا.75  هو اآلخر رّدً
َ

يلق

في كانون الثاني/ يناير 2019، التمس أصحاب األراضي الفلسطينّيون ورؤساء المجالس القروّية لسلواد ودير جرير 
وعين يبرود إلى المحكمة الُعليا بمساعدة "ييش دين"، ُمطالبين إسرائيل بالسماح لهم بالوصول إلى أراضيهم بُحرّية 
ّدم االلتماس بعد نحو سنتْين على إصدار أمر الّترسيم وإخالء البؤرة، وبعد أكثر من عشرين 

ُ
ومن دون مضايقات.76 وقد ق

الخاّصة وإنشاء بؤرة َعمونا االستيطانّية غير  الفلسطينّية  سنة على سيطرة مستوطنين إسرائيلّيين على األراضي 
القانونّية عليها.

ن دخول المستوطنين إلى 
ّ
مك

ُ
اّدعى الملتِمسون أّن إسرائيل تمنع وصول الفلسطينّيين إلى أراضيهم الخاّصة، فيما ت

ا أّن عدم إنفاذ القانون وتطبيقه على المستوطنين، 
ً

ا ألمر الترسيم ومن خالل تجاوز الحّد. واّدعْوا أيض
ً
المنطقة، خالف

التبرير  من  دائرة سحرّية  نشوء  إلى  ها 
ّ
كل تؤّدي  القضائّية،  المسارات  من خالل  تحقيقه  يمكن  الذي  الّردع  وغياب 

المفتَعل لمواصلة منع وصول أصحاب األراضي الفلسطينّيين بحّجة التخّوف من "أحداث تماّس".

والتمّتع  واستصالحها  أراضيهم  إلى  الدخول  من  يمنعهم  الذي  الترسيم  أمر  وجود  أّن  األراضي  أصحاب  وأضاف 
هم 

ّ
وينتهك حق لالحتالل،  الخاضعة  األراضي  ان 

ّ
بُسك الخاّصة  الممتلكات  بحماية  الجيش  واجب  يخالف  بخيراتها، 

ة الغربّية وآخرين، "طلب لممارسة حقوق الملكّية المكفولة ألصحاب األراضي"، 17.5.2017، 
ّ
من "ييش دين" إلى المستشار القضائّي العسكرّي في الضف  74

ة الغربّية إلى "ييش دين"، "توّجهك بخصوص موكليك"، 2.7.2017، 25.9.2017.
ّ
2.7.2017، 23.7.2017؛ من مكتب المستشار القضائّي العسكرّي في الضف

أمر  وإلغاء  األراضي  المكفولة ألصحاب  الملكّية  لممارسة حقوق  "طلب  وآخرين،  الغربّية  ة 
ّ
الضف في  العسكرّي  القضائّي  المستشار  إلى  دين"  "ييش  من   75

الترسيم"، 16.9.2018، 16.12.2018.
ْرطّي، 3.1.2019.

َ
التماس للُعليا 88/19، التماس إلصدار أمر ش  76
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القانون  وفي  الّدولّي  اإلنسانّي  القانون  في  عليهما  منصوص  ان 
ّ
حق وهما  والحركة،  التنقل  وُحرية  أرزاقهم  بكسب 

الدستورّي في دولة إسرائيل.

"جرت  أّنه  ذلك  وَمَردُّ  إضافّيتْين،  بسنتْين  الترسيم  أمر  سريان  تمديد  جرى  بأّنه  الدولة  أفادت  االلتماس  على  ا  رّدً
مة نشاطاُت بناء غير قانونّية }من طرف مستوطنين إسرائيلّيين{ بشكل ُمتكّرر خالل السنتْين  في المنطقة الُمرسَّ
الماضيتْين". واّدعت الّدولة أّن "إنفاذ القانون }على المستوطنين{ يجري على يد القائد العسكرّي وفق اعتباراته، وبما 
ا أّنه جرى نصب بّوابة حديدّية على الشارع الذي يربط بين مستوطنة 

ً
يناسب سلم األولويات الخاضع له". وجاء أيض

صِلحْت عّدة مّرات، وما 
ُ
سرْت وأ

ُ
 أّن "البوابة ك

ّ
عوفراه والمنطقة التي أقيمت عليها في السابق بؤرة َعمونا االستيطانّية، إال
تزال البوابة مكسورة ومقتَحَمة حتى اللحظة، وبوسع السّيارات تجاوزها".77

ز من ادعاءات الملتِمسين بشأن وجود دائرة سحرّية: نشاطات جنائّية يقوم 
ّ
ما فعله رّد الّدولة في واقع األمر أّنه عز

قّدم مرتكبيها للمحاكمة، والمتضّررون الوحيدون 
ُ
بها مستوطنون إسرائيلّيون، ال تمنعها سلطات إنفاذ القانون وال ت

القانون  مخالفي  بسبب  أراضيهم  إلى  الوصول  من  إسرائيل  تمنعهم  الذين  الفلسطينّيون،  األراضي  أصحاب  هم 
اإلسرائيلّيين.

ق 
ّ
يتعل ما   

ّ
كل في  الّسلطات  وإفالس  تراخي  على   

ً
مثاال للمحكمة  م  المقدَّ رّدها  في  رت 

ّ
وف الدولة  أّن  المفارقات  ومن 

بمعالجة مسألة المستوطنين المخالفين للقانون: "ال تتوفر إمكانّية عملّية لمنع وصول اآلتين إلى المنطقة بشكل 
مطلق. فعلى سبيل المثال، في يوم 2.8.2019 صعد مواطنون إسرائيلّيون إلى َعمونا قبل يوم السبت، ومكثوا هناك 
ق معهم 

ّ
ى هؤالء المواطنون استدعاًء للمثول لدى الشرطة، وُحق

ّ
في خيم، وجرى إخالؤهم فور انتهاء السبت. وتلق

وأخلي سبيلهم".78

 2020 يناير  الثاني/  كانون  في  الدولة  أعلنت  االلتماس،  بشأن  الُعليا  المحكمة  في  جرت  التي  المداولة  أعقاب  في 
أّن أمر الترسيم سُيقّسم إلى منطقتْين: سُيسَمح دخول الفلسطينّيين إلى القسم الشرقّي من المنطقة "باستثناء 
المناطق التي ما تزال فيها مزروعات إسرائيلّية"؛ وفي القسم الغربّي سُيمَنح "تصريح دخول ثابت لمّدة سنة ألغراض 
الحالة-  هذه  في  وحّتى  عنهم،  ينوبون  الذين  األشخاص  من  ص 

ّ
ُمقل ولعدد  األراضي  الزراعّي، ألصحاب  االستصالح 

باستثناء المناطق التي ما تزال تحوي مزروعاٍت إسرائيلّية". وأرفقت الّدولة بالرّد صورة جوّية، ُيمكن من خاللها أن نرى 
بوضوح قطَع األرض الـ 26، التي ما يزال مستوطنون إسرائيلّيون يستصلحون فيها أراضَي فلسطينّية خاّصة بشكل 
القانونّية  غير  االستيطانّية  البؤرة  إخالء  على  مرور سنوات  بعد  المالّية، حّتى  المردودات  منها  ويكسبون  متواصل، 

وإصدار أمر الترسيم.79

المصدر الّسابق، رّد من الملتَمس ضّدهم، 2.12.2019.  77
المصدر الّسابق.   78

المصدر الّسابق، بيان من الملتَمس ضّدهم، 30.1.2020.  79
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أمر الترسيم في نطاق بؤرة َعمونا االستيطانّية التي أخليت٬ 2019 )مأخوذ من بيان الدولة(80

  منطقة أمر الترسيم

  منطقة زراعّية يزرعها مستوطنون إسرائيلّيون

ا على ذلك، اّدعى الملتِمسون بوساطة "ييش دين" أّن بيان الدولة ُيكّرس في واقع األمر أمر الترسيم ويفرض قيوًدا  رّدً
المكفولة  الملكّية  وُممارسة حقوق  أراضيهم  باستصالح  يرغبون  الذين  الفلسطينّيين  األراضي  أصحاب  على  كبيرة 
ا للصورة 

ً
ا أّن الّدولة تواصل تجاهل واجبها إنفاذ القانون بشكل فّعال بما يخّص ُمنتهكي األوامر، ووفق

ً
لهم. وجاء أيض

الجوّية فإّنها تسمح بمواصلة االستصالح الزراعّي المتواصل لالقتحامات الزراعّية التي قام بها مستوطنون في منطقة 
البؤرة االستيطانّية، حّتى بعد ثالث سنوات على إخالئها.81

إبطال  بتوضيح عدم  الّدولة  يأمر  ا  ْرطّيً
َ

أمًرا ش وأصدرت  الملتِمسين  الُعليا طلب  المحكمة  قبلت  يوم 21.6.2020  في 
الترسيم بما يخّص بناء  أمر  الفلسطينّيين، ولماذا ال يجري إنفاذ وتطبيق  الترسيم بما يخّص أصحاب األراضي  أمر 

المستوطنين غير القانونّي واالقتحامات الزراعّية التي قاموا بها والموجودة في نطاق منطقة أمر الترسيم.82 

وحتى كانون األّول/ ديسمبر 2020 كان االلتماس ما يزال جارًيا.

المصدر الّسابق.  80
المصدر الّسابق، رّد الُملتِمسين على بيان الملتَمس ضّدهم، 11.3.2020.  81

ْرطّي، 21.6.2020.
َ

المصدر الّسابق، أمر ش  82
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تلخيص

ا في آب/ أغسطس  نِشئت فعلّيً
ُ
صة أ

ّ
7.       تّدعي الّدولة أّن بؤرة َعمونا االستيطانّية هي بؤرة غير ُمرخ

ّيدت في نطاقها قائمة 
ُ

1995 بجوار بلدة عوفراه. األراضي التي أقيمت عليها البؤرة والمباني التي ش
ان محلّيين في منطقة يهودا والّسامرة. وقد أقيمت المباني من 

ّ
مة بملكّية خاّصة لُسك

ّ
على أراٍض ُمنظ

ا للمخطط الهيكلّي الرئيس الّساري في الموقع، والذي ُيحّدد هذه األراضي 
ً
دون تصريح بناء وخالف

كأراٍض زراعّية.

المحكمة الُعليا، شباط/ فبراير 2006 83

في أّي نظام َسوّي، ينشط في إطار القانون والقضاء، كان من المفترض بما ورد أعاله في قرار المحكمة الُعليا، أن يؤّدي 
إلى إخالء بؤرة َعمونا غير القانونّية وإعادة األراضي إلى أصحابها الفلسطينّيين، منذ عام 2006. وفي واقع األمر كان من 
ذ أوامر الهدم التي بدأ بإصدارها 

ّ
المفترض إخالء البؤرة االستيطانّية قبل ذلك بعقد كامل، لو أّن الجيش اإلسرائيلّي نف

هو بنفسه منذ عام 1996 ضّد المباني غير القانونّية التي شّيدها مستوطنون على أراٍض فلسطينّية خاّصة.

ة الغربّية التي تنشط بغية السيطرة على األراضي الفلسطينّية ودفع مشروع 
ّ
 أّن السياسة اإلسرائيلّية في الضف

ّ
إال

دًما، هي سياسة غير َسوّية وغير قانونّية. فُنمّو البؤرة االستيطانّية على أراٍض خاّصة وعدم إخالئها 
ُ
المستوطنات ق

اإلسرائيلّية،  الحكومة  ونافذة:  قوّية  جهات  ثالث  بين  نشأ  الذي  التعاون  بفضل  تحّصال  أمران  هما  سنوات،  طيلة 
ومستوطنون إسرائيلّيون، وسلطات القانون والجيش.

ّيدت البؤرة االستيطانّية على أمالكهم الخاّصة وجرى إقصاؤهم بشكل مطلق عن 
ُ

اضطّر أصحاب األراضي الذين ش
مراكز ُصنع القرار، للتوّجه ُمجّدًدا وتكراًرا إلى المحكمة من أجل تحصيل حقوقهم األساسّية. لكن، وبعد إخالء البؤرة 
االستيطانّية الذي فرض على الدولة في نهاية المطاف بأمر من المحكمة الُعليا، ما تزال إسرائيل تتجاهل ذلك 
أراضيهم  إلى  الوصول  من  الفلسطينّيين  األراضي  أصحاب  منع  لليوم  تواصل  ها 

ّ
أن إذ  باستمرار،  األمر  فاقم 

ُ
وت

الخاّصة، بعد مضّي 25 سنة على نهبها منهم.

تستمّد المنظومة اإلسرائيلّية لسلب األراضي الفلسطينّية قواها من ذاتها؛ فالدولة ال تقاضي المستوطنين الُمخالفين 
شجّعهم هم وآخرين على مواصلة أفعالهم غير القانونّية. زْد 

ُ
للقانون وتعمل على تعويضهم أحياًنا، وهي بذلك ت

على ذلك أّن إسرائيل تعمل في ضمن مسار طويل المدى وُمستمّر على تحويل السيطرة على األراضي الفلسطينّية 
رعنة البؤر االستيطانّية بأثر رجعّي. 

َ
ا، وذلك عبر المستوطنات المعترف بها وش إلى أمر رسمّي وقانونّي ظاهرّيً

. فَعمونا رمز 
ّ

ة- وهي كذلك بحق
ّ
لقد تحّولت قضية َعمونا إلى أحد رموز االستيطان اإلسرائيلّي في األراضي الُمحتل

بالعنف  عليها  ويسيطرون  ُملكهم،  وكأّنها  الخاّصة  الفلسطينّية  باألراضي  مون 
ّ
يتحك الذين  المستوطنين  إلجرام 
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 ما 
ّ

وبشّتى الطرق غير الشرعّية. وهي رمز لسياسة عدم إنفاذ القانون التي تتبعها سلطات القانون والجيش في كل
يخّص إلحاق اإلسرائيلّيين األذى بالفلسطينّيين وبُممتلكاتهم. وهي رمز للتمويل بالماليين وللشرعّية المكشوفة 
ة. وهي رمز لدْوس 

ّ
والُمستترة التي تمنحها الحكومة اإلسرائيلّية للمستوطنات غير القانونّية في األراضي الُمحتل

إسرائيل على حقوق الفلسطينّيين، في إطار منظومة احتالل كولونيالّي يتواصل منذ أكثر من 53 عاًما.

وما يزال أصحاُب األراضي الفلسطينّيون من قرى سلواد وعين يبرود والطيبة ودير جرير يواصلون نضالهم من أجل 
العودة إلى أراضيهم الخاّصة، التي نهبها إسرائيلّيون منهم قبل 25 سنة.

ّيدت عليها بؤرة َعمونا االستيطانّية غير القانونّية، أيلول/ سبتمبر 2016 )تصوير: أكتيـڤستيلز(
ُ

أصحاب األراضي التي ش
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