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ييش دين  منظـمــة متطــوعـين لحقـــوق اإلنســان

بحث استقصائّي وكتابة: يونتان كنونيتش 
استشارة قضائّية: المحامية ميخال زيـڤ والمحامي شلومي زخاريا

الترجمة للعربّية: عالء حليحل
تصميم چرافيكي: ستوديو يهودا دري

المجلس العام: عكيڤا إلدار، بروفسور راحيل أليئور، دان بابلي، المحامية عبير بكر، حانه براچ، بروفسور نعمي حزان،
نسكي، د. روعي پيلد، پول كيدر، داني كرڤان، المحامية يهوديت 

َ
روت حشين، يهوشع سوبول، بروِفسور عوزي سميل

كرپ، َيئير روطلوي، بروفيسور زئيڤ شطرنهل.

نيه، مايا بييلي، أسنات بن شاحر، حانه براچ، ميخال براك، المحامية د. أسنات
َ
ك

ْ
متطّوعو "ييش دين": يهوديت أل

ط، يوَرم زئيڤي، أيااله زوسمن، راحيال حيوت، 
ْ
برتور، حانه چوتليڤ، روني چلبواع، تامي چروس، بيلي ُدويطش، دينا ِهخ

ساره طوليدانو، دنيئيل كوِهن، بنتسي لؤور، جودي لوتس، أرييه ميچل، ساره مارليس، إدي ساعر، داليا َعميت، نيڤا 
ليالخ كالين دولڤ، د.يوئيل كلمس،  روتي كيدار، عدناه كلدور،  بريو،  پيكر  فاينسكي، طاليا  أمير  پولك،  ناڤا  عنبار، 
نوريت كرلين، مايا روطشيلد، ياعيل روكني، د. نوره َرش، د. هداس شينطل، عيديت شلزينچر، أيالنا مكي شپيرا، د. 

تسڤياه شپيرا.

طاقم "ييش دين": يوديت أڤيدور، شاي أيلوك، ميسون بدوي، المحامي َحچاي بنزيمان، مراد جاد الله، حانه دولين، 
مريم وايلر، شروناه ڤايس، ألكسندرا ڤينوكوروڤ، المحامية ميخال زيـڤ، المحامي شلومي زخاريا، أمير حبكين سررو، 
المحامي ميخاِئل ْسفارد، فراس علمي، ليئور عميحاي، منير قادوس، المحامية فادية قواسمي، يونتان كنونيتش، 

زيـڤ شطهل.

 من:
ٍّ

حظيت نشاطات ييش دين في عام 2019 بدعم كل
Catholic Agency for Overseas Development (CAFOD), Federal Republic of Germany, The Foundation 
for Middle East Peace (FMEP), Irish Aid, The Netherlands Ministry of Foreign Trade and Development, 
Norwegian Ministry of Foreign Affairs, The Norwegian Refugee Council, New Israel Fund (NIF), Oxfam 
Novib, The Rockefeller Brothers Fund, The Sam and Bella Sebba Charitable Trust, Sweden, United Nations 
Development Program (UNDP), United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA).

صورة الغالف: حاجز ضربه الجيش عند مدخل شارع 60 بالقرب من عين يبرود، كانون الثاني 2019 )تصوير: أكتيـڤستيلز( 

"ييش دين" هي مؤّسسة تعتمد غالبّية مصادر تمويلها على مصادر مؤسساتية من دول أجنبّية. قائمة المتبّرعين لنا ترد بالتفصيل في موقع مسّجل الجمعّيات 

ا، وتسهم في تعزيز مكانة حقوق اإلنسان. ا داخلّيً وفي موقعنا على اإلنترنت. "ييش دين" تفخر بأّنها ممّولة من دول تؤمن مثلنا بأّن االحتالل ليس شأّنا إسرائيلّيً
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مدخل
ة الغربّية بوساطة االحتالل العسكرّي منذ أكثر من 52 عاًما. ويدرج الجيش اإلسرائيلّي 

ّ
سيطر إسرائيل على الضف

ُ
ت

ل، كجزء َمْبنوّي من منظومة االحتالل والسيطرة. ومن ضمن 
ّ
على انتهاك حقوق الفلسطينّيين بُحرّية الحركة والتنق

الوسائل التي يستخدمها لذلك الحواجز المأهولة، والعراقيل الدائمة، والشوارع الُمتاحة أمام حركة اليهود فقط. 

 الفلسطينّيين بحرّية الحركة بشكل 
ّ

تتطّرق هذه الورقة إلى ممارسة عملّية أخرى، يقوم الجيش من خاللها بانتهاك حق
اعتباطّي، ويلجأ إلى ذرائع أمنّية في ظاهرها بغية ممارسة العقاب الجمعّي ضّد الفلسطينّيين غير الُمشتَبهين، ومن 

دون تمييز فردّي بينهم.

ويعرض هذا المستند حالتْين تختلفان عن بعضهما البعض في المكان والزمان والسبب والنتيجة، لكّن الجيش يقوم 
انّية كبيرة لم ترتكب أّي ذنب، وُيجّرد األبرياء من حرّية حركتهم.

ّ
في الحالتْين بفرض عقاب جمعّي ضّد مجموعة سك

ا إلى انتهاك 
ً

 بالمساواة والكرامة، وهو ُيفضي أيض
ّ

ا جسيًما للحق
ً
 بحرّية الحركة، كذلك، انتهاك

ّ
ل انتهاك الحق

ّ
ُيشك

 بالحياة العائلّية والصّحة والتعليم وكسب األرزاق.
ّ

حقوق إنسان أخرى، من ضمنها الحق

 بإجراء قضائّي نزيه، وهو أمر محظور في أحكام القانون الدولّي –الذي 
ّ

 بالحرّية والحق
ّ

ويناقض العقاب الجمعّي الحق
ة صالحياته- التي تنّص على وجوب استناد العقوبات المفروضة 

ّ
يستقي منه القائد العسكرّي في األراضي المحتل

على المخالفات إلى المسؤولّية الشخصّية.

وتنّص اتفاقية الهاي على أّنه "ال ينبغي إصدار أية عقوبة جماعّية، مالّية أو غيرها، ضّد السكان بسبب أعمال ارتكبها 
ز اتفاقية جنيف الرابعة هذا الحظر وتنّص على 

ّ
عز

ُ
أفراد ال يمكن أن يكون هؤالء السكان مسؤولين بصفة جماعّية".1 وت

أّنه "ال يجوز معاقبة أّي شخص محمّي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصيًا. تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع 
تدابير التهديد أو اإلرهاب"، باإلضافة إلى أّنها "تحظر تدابير االقتصاص من األشخاص المحميين وممتلكاتهم".2

وهكذا، فإّن إسرائيل بنفسها توافق على "أّن أحكام القانون الدولّي العرفّي تحظر العقاب الجمعّي".3

قة بقوانين وأعراف الحرّب البرّية )الهاي 1907(. 
ّ
المادة 50 من أحكام االتفاقية الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية بما فيها األحكام المتعل  1

الترجمة من موقع اللجنة الدولية للصليب األحمر.
المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية األشخاص المدنيين في وقت الحرب )1949(. الترجمة من موقع اللجنة الدولية للصليب األحمر. تعود   2
ا )المحضر اإلضافّي األول، المادة }د{ 75.2؛ 

ً
د على حظر العقاب الجمعّي وهي تزيد من خطورته أيض

ّ
محاضر اتفاقية جنيف اإلضافّية من عام 1977 وتؤك

المحضر اإلضافّي الثاني، المادة }ب{ 4.2(.
ة الغربّية، رّد الملتَمس ضّدهم، المادة 86، 7/1/2007.

ّ
التماس للعليا 7577/06، جمعّية حقوق المواطن وآخرون ضّد قائد القوات العسكرّية في الضف  3
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"حسب المزاج"
بين  يربط  وهو  وبالعكس،  وجنوبها  شمالها  بين  الغربّية  الضفة  في  الرئيس  المواصالت  عصَب   60 شارع  ل 

ّ
يشك

الفلسطينّيين  الشارع  ويخدم  والخليل.  لحم  وبيت  الشرقّية  والقدس  الله  ورام  ونابلس  جنين  الفلسطينّية  المدن 
والمستوطنين اإلسرائيلّيين على الّسواء. وعلى مّر السنوات غّيرت إسرائيل من مسار شارع 60 في أماكن عّدة، كي 
يالئم مواقع وجود المستوطنات وتحّركات المستوطنين. وُيمكن للفلسطينّيين أن يرتبطوا بهذا الشارع الرئيس عبر 

عدد ضئيل من المفارق.

ة أكثر من 20,000 نسمة.4  ْرِقيَّ
َ

َرَعة الش
ْ
ِرع وِدير َجِرْير والَمز

َ
واد وُدورا الق

ْ
يعيش في قرى ِعْين َيْبرود وِسل

وفي كانون األول 2018، وِعقب حادثتي إطالق نيران حصلتا في شارع 60 في موقعين قريبْين من مستوطنة عوفراه، 
ا عند المفترق المجاور لعين يبرود 

ً
أّدتيا إلى مقتل جندّيْين وإصابة عّدة مواطنين إسرائيلّيين، أنشأ الجيش حاجز

 القرى المحيطة بشارع 60. وطيلة أكثر من ثالثة أشهر سّد الجيش هذه الطريق بشكل تاّم، ومنع 
ّ

والذي يربط كل
 أّن هذا الحاجز لم يمنع الفلسطينّيين 

ّ
الفلسطينّيين طيلة ساعات اليوم من الدخول إلى شارع 60 عبر هذا المفترق. إال

ا، بل اضطّرهم للسفر عبر الشوارع الداخلية إلى المفترق التالي، ما أطال الطريق بنحو  من الوصول إلى شارع 60 منًعا تاّمً
15 كيلومتًرا وزاد من مّدة السفرة بنحو 30 دقيقة.

دولة فلسطين، الجهاز المركزّي لإلحصاء الفلسطيني، النتائج األولية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017، ص 74-72.  4

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

حاجز )ُينظر إلى صورة الغالف( 

شارع 60

طريق بديلة نتيجة للحاجز 
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 باسم رئيس مجلس عين يبرود المحلّي إلى قائد القّوات 
ً
في يوم 2019/2/28 بعث طاقم ييش دين القانونّي رسالة

ان عّدة قرى فلسطينّية 
ّ
ة الغربّية، مطالًبا بإزالة العائق. واّدعت ييش دين أّن العائق الذي يمنع سك

ّ
العسكرّية في الضف

من الوصول بسرعة إلى شارع 60، يعارض واجبات القائد العسكرّي الُمستقاة من القانون الدولّي اإلنسانّي، بضمان 
ة. وأضافت ييش دين أّن هذا العائق ينتهك الحظر 

ّ
ان الَمحمّيين في األراضي المحتل

ّ
احتياجات الحياة الخاّصة بالسك

القائم على العقاب الجمعّي وُيلحق األذى الجارف وغير التناسبّي بآالف األشخاص غير المشتبهين بأّي شيء.5

ت ييش ديش رّد الجيش. واّدعى الجيش أّن الحاجز ُنصب "ألسباب 
ّ
 من ثالثة أسابيع على هذه الرسالة تلق

ّ
بعد أقل

ل محور هروب للمخّربين في األحداث اإلرهابّية الدامية التي وقعت في الفترة 
ّ
أمنّية"، كون "المفترق المذكور قد شك

ل بمنع تكرار العملّيات التخريبّية". ورغم األهمّية 
ّ
األخيرة بالجوار، وأحد االعتبارات المركزّية من وراء هذا القرار يتمث

الحركة في هذه  المفترق بشكل جزئّي، حيث سُتسمح  بأّنه "تقّرر أخيًرا فتح  أّن الجيش أضاف   
ّ

إال ا،  األمنّية ظاهرّيً
ا بين الساعات 13:30 – 17:30".6  المرحلة يومّيً

على  الشارع  وإغالق  بفتح  الجيش  يقوم   )2019 األول  )كانون  السطور  هذه  كتابة  موعد  وحتى  آذار  منذ شهر 
ا بشكل دائم؛ وفي بعض األحيان يفتحه الجنود في 

ً
التوالي، بصورة اعتباطّية. ففي الليالي يكون الحاجز مغلق

ا ُيفتح في الظهيرة وُيغلق بعد الظهيرة؛ وفي الكثير من نهايات األسبوع 
ً
الصباح وُيغلقونه في المساء؛ وأحيان

ا يومّي الجمعة والسبت طيلة ساعات اليوم. 
ً
يكون الحاجز مغلق

ان 
ّ
يؤّدي منع الوصول المباشر إلى شارع 60 إلى المّس بالروتين اليومّي الخاّص بعشرات آالف الفلسطينّيين من سك

 سفرة يومّية 
ّ

القرى المجاورة، وبآالف الفلسطينّيين اآلخرين الذين يرغبون بالسفر عبر هذا المسلك. وقد طالت كل
خارج البيت –للعمل أو للترفيه أو للمشتريات أو للزيارات العائلّية- بنصف ساعة على األقل، َدْع عنَك إمكانّية استصالح 
األراضي الزراعّية الخاّصة الموجودة في الجهة الثانية من الشارع على مسافة قريبة جًدا. وزْد على ذلك أّن الحاجز يحول 

ان إلى المستشفى بشكل طارئ.
ّ
دون الوصول السريع لخدمات الطوارئ واإلنقاذ إلى القرى ونقل السك

ان الفلسطينّيون عاجزين وحائرين في وجه الحاجز الموَصد. وقال سمير جبرة، رئيس مجلس قروّي 
ّ
 السك

ّ
وهكذا ظل

عين يبرود، لييش دين إّن "مديرية التنسيق واالرتباط الفلسطينّية قالوا لنا إّن هذه "حاجة أمنّية"، لكن ال أحد ُيخبرنا 
 يوم". وأضاف فتحي جرمة، نائب رئيس المجلس، بأّن "الجنود يفتحون 

ّ
متى ُيفتح ومتى ُيغلق، واألمر يتغّير في كل

ا ألمزجتهم". "عندما ُيغلق الحاجز يكون موصًدا بقفل وليس هناك من يفتحه، 
ً
الحاجز ويغلقونه حسب رغباتهم، ووفق

وال يمكن تجاوزه حتى في الحاالت اإلنسانّية"، قال نسيم دحابرة، وهو من سكان عين يبرود، "هذه ليست مسألة أمنّية، 
إّنهم يريدون معاقبتنا وقمعنا، وأحياًنا يكون جنود قرب الحاجز في منتصف النهار، وعندما نهّم بالعبور صوب شارع 

60 يطلبون مّنا العودة، من دون سبب".7

ة الغربّية وآخرين، "المبحث: توّجه عاجل بالمطالبة بإزالة العائق على الشارع المؤّدي من قرية عين 
ّ
رسالة من ييش دين إلى قائد القوات العسكرّية في الضف  5

يبرود إلى شارع 60"، 28/2/2019.
رسالة من مركز قيادة المركز، مكتب توّجهات الجمهور إلى ييش دين، "المبحث: توّجه عاجل بالمطالبة بإزالة العائق على الشارع المؤّدي من قرية عين يبرود   6

إلى شارع 60"، 19/3/2019.
ملف ييش دين 4370/19.  7
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وقال مصدر عسكرّي رفيع المستوى لصحيفة هآرتس إّن سّد المدخل إلى شارع 60 في أعقاب حادثي إطالق النار في 
كانون األول 2018، كان "خطوة اعتيادّية بعد عملية تخريبّية". ومع ذلك، أضاف المصدر الرفيع أّنه "بعد ذلك بفترة، 
ان الفلسطينّيين. واّدعت جهات عسكرّية 

ّ
رحت أثناء نقاش أمنّي مسألة ضرورة رفع الحواجز بغية عدم المّس بالسك

ُ
ط

في هذا النقاش أّن قرار إبقاء الحواجز في ساعات معّينة هو أمر يأتي من قيادات المستوطنات". وهكذا، فإّن اإلبقاء 
ا".8 ان اليهود }...{ وليس قراًرا عملّياتّيً

ّ
ا الغاية منه تحسين وضعية السك على الحواجز "كان قراًرا مواصالتّيً

طبًعا ال أحد يناقش ضرورة منع العملّيات العدائّية؛ ولكن حتى لو قبلنا بموقف الجيش الرسمّي كما وصل إلى ييش 
وبين  الفلسطينّي  اإلنسان  بين حقوق  توازًنا  ل 

ّ
يشك  )

ً
مثال عبره،  الماّرين  من فحص   

ً
)بدال المفترق  إغالق  بأّن  دين، 

فتح  نْت من 
ّ
مك والتي  التي حصلت  التغييرات   يتساءل بخصوص 

ّ
أال المرء  على  الصعب  األمنّية، فمن  االحتياجات 

ا، وخصوًصا في ضوء التزامن الوقتّي بين الرسالة التي بعثتها ييش دين وبين قرار الجيش بفتح الشارع.  الحاجز يومّيً
ا، وهو قرار فتح الحاجز بالذات في الساعة الواحدة والنصف وإغالقه في   ما يبدو أمًرا عبثّيً

ّ
وُيطرح السؤال بشّدة في ظل

 يوم في ساعة مختلفة، ومن 
ّ

الّساعة الخامسة والنصف )ناهيك بأّن الجنود –وكما تقّدم- يفتحون ويغلقون الحاجز كل
دون إشعار ُمسَبق(. وإذا زْدنا على ذلك ما قاله المسؤول العسكرّي الرفيع الذي اعترف بأّن الحديث ال يدور حول قرار 
ا غير  ا جمعّيً

ً
ل انتهاك

ّ
عملّياتّي بل هو مطلب من المستوطنين، يمكننا القول عندها إّن الحديث يدور عن إغالق ُيشك

تناسبّي آلالف الفلسطينّيين األبرياء.

 شيء"، هآرتس، 23/10/2019 )اإلبراز من عندنا(.
ّ

ا ُيسمح فيه بكل 8  يانيف كوبوفيتش، "مصادر رفيعة في الجيش والشرطة: الخنوع للمستوطنين خلق جّوً



9 www.yesh-din.org

ييش دين  منظـمــة متطــوعـين لحقـــوق اإلنســان

"حّولوا حياتنا إلى كابوس، ُيغلقون 
ويفتحون متى شاءوا"

ام 876 شخًصا.9 
َ
يعيش في قرية دير ِنظ

يمكن الدخول إلى القرية عبر ثالثة محاور فقط. المدخل الرئيس )A في الخارطة( يربط القرية بشارع 465 من الشمال. 
 ،)C( بعضها غير ُمعّبد. أّما المدخل الثالث 

َ
ويمكن من المدخل الثاني )B(، الغربّي، الوصول إلى القرية عبر طريق أطول

الواقع عند شارع 450 بجوار مستوطنة ناڤيه تسوف )َحلميش( اإلسرائيلّية، فيؤّدي إلى دير نظام عبر محور طويل 
ومتعّرج، غالبيته غير ُمعّبدة. 

ا  ا حديدّيً
ً
في شباط 2019 وضع الجيش عند مدخل الطريق الرئيسة المؤّدية إلى القرية )A( مكّعبات اسمنتّية وحاجز

واالرتباط  التنسيق  مديرية  إلى  نظام  دير  ان 
ّ
توّجه سك  .)11 في صفحة  الصورة  إلى  )ُينظر  والخروج  الدخول  وسّد 

ان رّد 
ّ
الفلسطينّية الستيضاح سبب قيام إسرائيل بسّد الشارع الرئيس الموصل إلى القرية. ونقلت المديرّية للسك

دولة فلسطين، الجهاز المركزّي لإلحصاء الفلسطيني، النتائج األولية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017، ص 73.  9

http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2364.pdf
http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2364.pdf
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ان للسفر 
ّ
الجيش اإلسرائيلّي الذي أفاد بأّن الشارع أغلق ألّن هناك أوالًدا ُيلقون الحجارة على شارع 465. واضطّر السك

 .)B( عبر الطريق األطول

 أّنه أبقاه مفتوًحا. 
ّ

ا، إال
ً

ا عند المدخل الغربّي لدير نظام )B( أيض ا حديدّيً
ً
بعد ذلك بشهر واحد، نصب الجيش حاجز

ا ومنع وصول سكان القرية المباشر إلى شارع 465. وفي هذه المّرة 
ً

وبعد ذلك بأسبوع أغلق الجيش هذا الحاجز أيض
ا اّدعى الجيش أّنه سّد الطريق ألّن ثمة أوالًدا ُيلقون الحجارة على الشارع. الجنود الذين كانوا يقفون بمحاذاة 

ً
أيض

الحاجز والذين تحّدثوا مع طاقم ييش دين في شهر تموز كّرروا االدعاء "بأّنهم إذا توقفوا عن إلقاء )الحجارة(، فلن 
ُيَسدَّ المدخل".10

ان دير نظام خيار آخر باستثناء الدخول إلى القرية والخروج منها عبر المحور غير الُمعّبد )C( الذي 
ّ
 أمام سك

ّ
لم يظل

 .
ًّ

يرتبط بشارع 450. هذه الطريق طويلة وُملتوية ومائلة، وهي خطرة لحركة السير خصوًصا حين يكون الشارع ُمبتال
ارع، وهو مأهول بشكل دائم بجنود 

ّ
ا على الش

ً
وبموازاة ذلك، نصب الجيش عند مدخل هذه القرية مطلع عام 2019 حاجز

ان الذين يرغبون بالتوّجه إلى شارع 465 والوصول 
ّ
يقومون بفحص من يرغب بالخروج من القرية والدخول إليها. السك

إلى مركز الضفة الغربّية يضطّرون للسفر بمحاذاة مستوطنة ناڤيه تسوف )َحلميش( وعبور حاجز مأهول آخر يقع 
بجوار المستوطنة والقاعدة العسكرّية الُمحاذية.

كان مدير المدرسة في دير نظام يرغب بدخول القرية من البوابة الصفراء ]B[ ولكّنهم لم يسمحوا 
له. وسأل عن المكان الذي يمكن الدخول عبره، فقيل له- من مستوطنة حلميش. عند نقطة الفحص 
األولى بجانب حلميش أوقفوه ولم يسمحوا له بالعبور، ولم ُيوضحوا السبب. سألهم: من أين سأدخل؟ 
ها ودخل قرية نعلين ومن هناك إلى دير 

ّ
فأجابه الجنود: هذا ال يعنينا. عاود مجّدًدا قطع الطريق كل

قديس ومن هناك إلى خربة بني حارث ثم إلى دير عمار وبيت إللو )نحو 45 كيلومتًرا(، وعندها وصل 
إلى نقطة الفحص الثانية بجوار حلميش عند مدخل القرية ]C[ وهناك أوقفوه نحو الّساعة، من دون 

سبب، وعندها فقط وافقوا على دخوله القرية.11

المدخل  بفتح  الجيش  وقام  دائم.  بشكل  مسدوًدا   )A( الرئيس  القرية  مدخل  كان   ،2019 األشهر شباط-تموز  في 
الغربّي )B( وسّده بشكل اعتباطّي. في يوم 2019/7/18، وبعد عّدة أسابيع على إغالق المدخلْين سوية، قام الجيش 
بفتح الطريقْين من شارع 465 والّسماح بتجّدد حركة السير. ومن وقتها، يفتح الجيش ويغلق المداخل على التوالي، 
ا لثالثة- أربعة أيام، 

ً
ا تكون المداخل مغلقة لساعات عّدة، وأحيان

ً
ان: فأحيان

ّ
وبشكل اعتباطّي ومن دون تبليغ السك

ا ألسبوع.
ً
وأحيان

جولة في يوم 11/7/2019.  10
شهادة فضل تميمي، إمام قرية دير نظام، 25/7/2019.  11
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كانت هناك فترات يغلقون فيها الشارع في ساعات الصباح فقط، وبالذات في الساعات التي يخرج 
فيها الجميع للعمل والدراسة، ثم يفتحونه في الّساعة العاشرة. واآلن، ومنذ شهر، الشارع مفتوح 

طيلة الوقت وال ِعلم لي بالسبب.12

المدخل الرئيس )A( إلى دير نظام، تموز 2019

كما سبق وأسلفنا، قيل في ردود الجيش لمديرية التنسيق واالرتباط الفلسطينّية وفي محادثات ييش دين مع جنود 
موجودين في الموقع، إّن السبب من وراء سّد مداخل القرية هو إلقاء األوالد للحجارة على الشارع الرئيس. مع ذلك، فإّن 

ت من دون تفسير.
ّ
العالقة السببّية بين إلقاء الحجارة وسّد المداخل ظل

وحتى لو قبلنا باّدعاء الجيش بأّن أوالًدا من القرية يلقون الحجارة صوب سّيارات إسرائيلّية، فمن الواضح أّنهم ال يأتون 
 حال فإّن العائق موجود على الشارع الرئيس وبالتالي فإّنه 

ّ
من القرية إلى الشارع بالسّيارة كي ُيلقوا الحجارة. وفي كل

ا،  ل صوَبه. أي أّن سّد مداخل القرية هو وسيلة عقاب ال عالقة بينها وبين إلقاء الحجارة ظاهرّيً
ّ
ال يمنع الحركة والتنق

وهو بالتأكيد لن ُيفضي إلى إلقاء القبض على ُملقي الحجارة. العراقيل التي تسّد الشوارع ال تأتي لخدمة حاجة أمنّية 
ان القرية.

ّ
عينّية، والحديث هنا عن عقاب جمعّي من سلطات االحتالل ضّد مجمل سك

12  شهادة ُمنجد تميمي، نائب رئيس مجلس قروّي دير نظام، 13/11/2019. 
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برأيي نحن ال نتحّدث عن حوادث إلقاء حجارة ألّن للجنود موقًعا ثابًتا فوق الشارع. األوالد ال يجرؤون 
على النزول وإلقاء الحجارة. }...{ نحن نعيش تحت التهديد بإغالق الحواجز- ويكفي أن يتجادل شاب 

مع جندّي كي يقوموا بإغالق الحواجز على الفور. يعاقبون الجميع.13

لقد حّولوا حياتنا إلى كابوس، يغلقون ويفتحون متى يشاءون. وعندها يتوّجب علينا الخروج عبر 
ُرنا الجنود وُيهينوننا. ال توجد أّي عالقة بين إلقاء الحجارة 

ِّ
الطريق الطويلة وعبور الحاجز، وهناك يؤخ

علينا  األمور  بتصعيب  يرغب  الجيش  فإّن  مستوطنة  بجانب  نعيش  ألّننا  وفقط  الشارع،  وإغالق 
 القرية تماًما.14

ّ
. لقد أّدى األمر إلى شل

ّ
وقمعنا، إّنهم يبحثون عن ذريعة ليس إال

13  شهادة فضل تميمي، إمام قرية دير نظام، 25/7/2019.
14  شهادة ُمنجد تميمي، نائب رئيس مجلس قروي دير نظام، 13/11/2019.
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تلخيص
ة، 

ّ
ل الذي يفرضه الجيش في األراضي المحتل

ّ
كما عرضنا وأوضحنا في هذه الورقة، فإّن سّد الشوارع ومنع الحركة والتنق

ليسا ُموّجهْين ضّد األشخاص الذين أدينوا أو المشتبهين بمخالفات أمنّية أو مخالفات أخرى.

بوسعنا االفتراض أّن الجيش يّتخذ هذه التدابير كأداة لقمع السكان الفلسطينّيين وممارسة الضغط عليهم، بغية 
 أّن لجوء إسرائيل إلى سّد الشوارع هو 

ّ
أن ينشطوا من أجل وقف الفعاليات والنشاطات ضّد االحتالل اإلسرائيلّي. إال

ان 
ّ
 الحرّية المكفول لمجموعات كاملة من السك

ّ
ا جسيًما حق

ً
أمٌر الٍغ ومخالف للقانون الّدولّي اإلنسانّي، وينتهك انتهاك

ة الغربّية، غير المشتبهين بأّي فعلة.
ّ
الفلسطينّيين في الضف

الضفة  ان 
ّ
الفلسطينّيون، سك ينتخبه  لم  وبالتأكيد  ة، 

ّ
المحتل األراضي  في  بة 

َ
منتخ ليس سلطة  اإلسرائيلّي  الجيش 

قدم  على  أو  بشفافّية  العمل  أو  ان 
ّ
السك مقابل  نشاطاته  تبرير  يحاول  ال  الجيش  فإّن  ولذلك،  الَمحمّيون.  الغربّية 

ان. وبموازاة أّننا نتحّدث هنا عن 
ّ
 الشوارَع ويفتحها بشكل اعتباطّي من دون تبليغ السك

ُ
المساواة. وهكذا يسّد الجيش

ا جسيًما بنهج حياة الفلسطينّيين،  فعل ال يستوي مع الضرورة األمنّية من وراء العراقيل المفروضة، فإّنه ُيلحق مّسً
أن يعرفوا  اليومّية. يمكنهم  التحّرك وتخطيط حيواتهم  ريبة دائمة بخصوص قدرتهم على  الذين يعيشون في 
موعد خروجهم من البيت للدراسة والعمل والمشتريات، لكّنهم ال يعرفون البّتة متى سيصلون إلى غاياتهم، أو متى 

سيعودون إلى بيوتهم.

العراقيل وبين  الجيش نفسه ال يرى أحياًنا عالقة حقيقّية بين  أّن  ِمّما تقّدم، نرى  وباستثناء هذا، وبشكل أصعب 
المستوطنين، وهذا هو عقاب  العراقيل، بل عالقة بمتطلبات  المفترض أن تخدمها هذه  التي من  الضرورة األمنّية 

جمعّي محض.

يقوم  حين  متواصلة،  زمنّية  لفترات  المستوطنات  مداخل  يغلق  ال  الجيش  أّن  إلى  التطّرق  من  معفّيون  أّننا  ويبدو 
مستوطنون إسرائيلّيون بإلقاء الحجارة على سيارات تابعة لفلسطينّيين أو صوب قّوات األمن؛ وعندما ُيطلق مستوطن 
ل على الشوارع والمفارق 

ّ
الرصاَص صوب فلسطينّيين، فإّن الجيش ال يمنع مجمل المستوطنين من التحّرك والتنق

ة الغربّية.
ّ
الرئيسة في الضف

أّن هذا  ة فستدرك 
ّ
المحتل األراضي  ا في  إذا كنَت فلسطينّيً لكن  الجمعّي محظور؛  العقاب  أّن  اثنان على  ال يختلف 

العقاب أمر عادّي للغاية. 


