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"ييش دين" و"كسر الصمت"، هما مؤّسستان تعتمد غالبيّة مصادر تمويلهما على مصادر مؤّسساتية من دول أجنبيّة. قائمة المتبرّعين لنا ترد بالتفصيل يف موقع مسّجل الجمعيّات ويف 

موقعينا على اإلنترنت. نحن نفخر بأنّنا مموّلون من دول تؤمن مثلنا بأّن االحتالل ليس شأنّا إسرائيليًّا داخليًّا، وتسهم يف تعزيز مكانة حقوق اإلنسان.

أُنتِج هذا التقرير بدعم من OXFAM واالتحاد األوروبيّ. تقع المسؤوليّة الكاملة عن مضامين هذا التقرير على منّظمتي "ييش دين" و"كسر الّصمت"، 

وهي ال تمثّل بالضرورة مواقف OXFAM واالتحاد األوروبيّ.



الشرقيّة( وإسقاطاتها، إلى جانب ترسيم تعليمات التشريعات العسكريّة التي 

تُنّظم هذه الممارسات وتُمكّن حدوثها. ويُشكّل هذا التوصيف األرضيّة الالزمة 

لتحليل سياسة اقتحام بيوت الفلسطينيّين يف مقابل أحكام القانون الدوليّ، 

التي تُحدّد وتُعرّف واجبات إسرائيل كقوّة احتالليّة يف الضّفة الغربيّة، وللكشف 

عن كيفيّة انتهاك هذه السياسة لهذه األحكام المذكورة بفظاظة وغالظة. 

الحياة الُمنتَهكة
االقتحامات العسكريّة لبيوت الفلسطينيّين يف الضّفة الغربيّة  

يشعر غالبيّتنا باألمان يف بيوتنا. ومع حلول الليل نُوصد باب البيت الذي نجتمع 

فيه مع أفراد عائلتنا، ونحن على يقين بأنّنا محميّون من العالم الخارجيّ 

يف هذه المساحة الخاّصة، وبأّن بابنا المغلق يمنع دخول أيّ شخص إلى 

منطقتنا الحميميّة من دون إذننا، وهذا يبعث فينا الرّاحة واالسترخاء اللذيْن 

نشعر بهما يف البيت.

َّضون  الفلسطينيّون الذين يعيشون تحت االحتالل يف الضّفة الغربيّة ُمعر

طيلة الوقت لالقتحامات التعّسفيّة التي تقوم بها قوّات األمن اإلسرائيليّة 

لبيوتهم، ولالنتهاكات الجسيمة الناجمة عن ذلك. تُشكّل اقتحامات الجيش 

اإلسرائيليّ لبيوت الفلسطينيّين يف الضّفة جزءًا ال ينفصل عن روتين الحياة تحت 

كّان الفلسطينيّين. وإلى جانب عدد  االحتالل، وعن منظومة الّسيطرة على السُّ

من الُممارسات التي تُميّز السيطرة العسكريّة اإلسرائيليّة على الضّفة الغربيّة، 

فإّن األذى الذي تُلحقه عمليّة االقتحام بالبيت هو صعب جدًّا، ألنّه يسلب األفراد 

والعائالت والمجتمعات المحليّة األماَن األساسيَّ لديهم بأّن بيتَهم هو حصنُهم.

يمنح البيُت ساكنيه الشعورَ بالُهويّة واألمان. والسيطرة على ما يحدث فيه هي 

شرط أساسيّ لتحقيق ُحريّة اإلنسان، وتكاد تكون بأهميّة سيطرة اإلنسان على 

جسمه. لذلك، فإّن دخول ُممثّلي الّسلطة القسريّ إلى البيت يُشكّل انتهاكًا 

جسيًما لكرامة وُحريّة وخصوصيّة اإلنسان. وعليه، فإّن كلّ المناهج القضائيّة 

التي تحترم حقوق اإلنسان تفرض على الُسلطات الحاكمة قيودًا كبيرة تسعى 

لتقليص استخدام هذا النوع من العمليّات قدرَ اإلمكان، وحماية الفرد من األذى. 

لكّن الفلسطينيّين يف الضّفة الغربيّة ال يتمتّعون بمثل هذه الحماية: فإسرائيل 

ال تُقيّد اقتحام بيوت الفلسطينييّن وال تحصره يف ضمن الحاالت االستثنائيّة، 

التي يتحّقق فيها وجود ُشبهة عينيّة تجاه شخص ما، ولذلك فإّن اقتحام بيته 

ضروريّ إلبطال التهديد النابع منه. ويُضاف إلى ذلك أّن التشريعات العسكريّة 

الّسارية على الضّفة الغربيّة ال تشترط اقتحام البيت بوجود أمر صادر عن قاٍض، 

يُؤكّد ضرورة الدخول إلى حيّز الفرد الخاّص. وبذلك، فإّن هذه التشريعات تُبقي 

الفلسطينيّين ُمعرّضين طيلة الوقت لالقتحامات التعسفيّة لبيوتهم.

يف كلّ ليلة تقريبًا يدهم جنود إسرائيليّون ُمسلّحون البيوَت، ويُوقظون النساء 

كان  السُّ بيوت  داخل  يف  مختلفة  بعمليّات  ويقومون  واألطفال،  والرجال 

الفلسطينيّين. وتفيد معطيات األمم المتّحدة بأّن مثل هذه االقتحامات يزيد 

عددها عن مئتي اقتحام يف الشهر. وإلى جانب األذى الالحق باألطفال والعائالت 

يف أعقاب هذه االقتحامات، فإنّها تُشكّل وسيلة لغرض قمع الفلسطينيّين 

وتخويفهم، وتعزيز السيطرة عليهم.

تقرير "الحياة الُمنتَهكَة" هو نتاج مشروع مشترك لمنظمات "ييش دين" و"أطباء 

لحقوق اإلنسان" و"كسر الصمت" )شوڤريم شتيكاه(، الذي بدأ عام 2018. وهو 

يعرض مسألة اقتحام بيوت الفلسطينيّين يف الضّفة الغربيّة )من دون القدس 

شهادة جمعتها "ييش دين" من رجال ونساء فلسطينيّين اقتحم 

الجنود بيوتهم، حيث اُستخدمت هذه الشهادات كأساس لتوصيف 

الُمميّزات األساسيّة لهذه الممارسات؛ 
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مقابلة أجرتها منّظمة "كسر الّصمت" )اختيرت من ضمن 80 مقابلة 

كعيّنة تمثيليّة( مع جنود وُضبّاط، ما سمح باستكمال المعلومات المتعلّقة 

بسير االقتحامات، إلى جانب التعرّف إلى األوامر الممنوحة للجنود الذين 

يقومون بهذه االقتحامات، وإلى الغايات من ورائها؛ 
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مقابلة أجرتها منظمة " أطبّاء لحقوق اإلنسان " مع فلسطينيّين 

تبيُّن اإلسقاطات الصعبة التي  بيوتهم، ساعدت يف  اقتحم جنودٌ 

تُخلّفها هذه الظاهرة على الصّحة النفسانيّة لدى األفراد والعائالت 

والُمجتمعات األهليّة.

- ُملّخص -

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/Home+invasions+report_2020/Exposed_Life_+Report_arabic+FINAL.pdf


يمكننا اإلشارة إلى أربعة أنماط أساسيّة من االقتحامات العسكريّة لبيوت ״

الفلسطينيّين يف الضّفة الغربيّة: التفتيش عن نقود أو وسائل قتاليّة أو 

أمور أخرى يف البيت؛ اعتقال أحد أفراد العائلة أو أكثر؛ "َمسح" وتوثيق 

المبنى القائم للبيت وُهويّة ُسكّانه؛ والسيطرة ألغراض عمليّاتيّة، مثل 

إجراء المراقبة والرّصد، أو إقامة موقع إلطالق النار يف إحدى غرف البيت 

أو على السطح، أو استخدام البيت كمخبأ. ورغم أّن االقتحامات تُجرى 

لغايات عديدة تختلف عن بعضها البعض، سواء يف بُنيتها القانونيّة أم 

يف النشاطات التي تُجرى خاللها، إاّل أنّها تسير عموًما على نحو ُمشابه.

 

تُجرى غالبيّة اقتحامات البيوت يف ساعات الليل أو الفجر، إذ أّن %88 من 

االقتحامات التي ُوثّقت بدأت بين منتصف الّليل وبين الخامسة فجرًا. 

وتُشكّل االقتحامات الليليّة سياسة إسرائيليّة ُمعلنة، مع أّن هذا النهج 

يزيد من األذى الالحق بأفراد البيت. ويُراوح عدد الجنود الذين يقتحمون 

البيت بين عدّة جنود وحتى العشرات، ووصل ُمعدّل فترة االقتحام يف 

الحاالت التي ُوثّقت نحو ساعة وعشرين دقيقة.

ويف الغالب، يبدأ االقتحام بالّصراخ والّضرب الشديد على الباب، ومن بعد 

ذلك دخول عدائيّ وعنيف لُجنود ُمسلّحين، وُملثّمين أحيانًا، إلى البيت. 

ويف نحو رُبع الحاالت التي وُثّقْت لم ينتظر الجنود فتح الُسكان لباب البيت، 

بل اقتحموا الباب أو كسروا جزًءا منه أو كسروه بالكامل. وبعد تخّطي 

عتبة البيت يأمر الجنود أفراد البيت يف غالب المرّات، بمن فيهم األطفال، 

بالتجّمع يف غرفة واحدة، وهناك يمكثون تحت الحراسة من خالل تقييد 

ُحريّة حركتهم، وهم عاجزون كليًّة )ُوثّق هذا األمر يف %88 من االقتحامات 

لغرض التفتيش(. ويف بعض الحاالت يقوم الجنود أنفسهم بإيقاظ أهل 

البيت النائمين، ومن ضمنهم األطفال.

ال تشترط التشريعات العسكريّة الحصولَ على أوامر قضائيّة الختراق 

الحيّز الخاّص لألفراد، وال يُبرز الجنود أمام أفراد العائلة أيّ أمر أو مستند 

آخر يخّص سبب اقتحام البيت أو الُسلطة التي خّولتهم ذلك. وتستند 

تصرّفات الجنود أثناء الحادثة إلى معتقدات تتبنّى العدائيّة وممارسة 

القّوة وخلق شعور بالتهديد. ويف بعض الحاالت يجري أيًضا اللجوء إلى 

القّوة الجسديّة أو العنف )نحو رُبع الحاالت الُموثّقة(، أو التهديدات التي 

تشمل من ضمن ما تشمله تصويب الّسالح صوَب رؤوس أو أجساد أفراد 

البيت )%30 من الحاالت الُموثّقة(. ويُشكّل استخدام التهديدات أو القّوة 

الجسديّة نتيجة شبه حتميّة لكلّ جدال أو صراع بين أفراد العائلة وبين 

الُجنود. والرسالة التي يتلّقاها الفلسطينيّون ال تقتصر فقط على أنّهم 

ُمعرّضون يف كلّ لحظة القتحام الجنود التعّسفيّ لبيوتهم، وال طاقة لهم 

لمعارضته، بل أّن أجسادهم ذاتها ُمعرّضة هي األخرى لألذى طيلة الوقت.
01 االقتحامات العسكريّة 

للبيوت: ُمميّزات أساسيّة
االقتحامات العسكريّة 

للبيوت: ُمميّزات أساسيّة

״لقد دّمروا بالكامل الشعور الذي ينتاب كّل شخص، 
بأّن البيت هو أكثر األماكن هدوًءا وأمانًا. ما فعلوه هو 

نوع من أنواع اإلرهاب.״1

تُشكّل اقتحامات البيوت أحداثًا ذات احتماالت كامنة بالّصدمة، ألنّها تشتمل ״

على اقتحامات فجائيّة وقسريّة للحيّز الخاّص بأفراد البيت )بما يشابه وضعيّة 

السطو(، وألنّها تشكّل تجربة ُمعاشة مفادها التهديد والخوف من األذى الجسديّ. 

وبالفعل، قال الذين أجريت معهم المقابالت إّن الشعور األساسيّ الذي عايشوه 

أثناء اقتحام بيوتهم كان الشعور العاّم بفقدان الّسيطرة، وهو لُّب الّصدمة. ووُصف 

فقدان السيطرة أيًضا كجزء من تجربة اقتحام البيت الُمعاَشة وكشعور متواصل 

بعد الحادثة.

وتحدّث بالغون اُقتحمت بيوتهم عن عوارض "پوست تروما" )ما بعد الّصدمة( 

والقلق الشديد، التي يمكن أن تؤدّي إلى المّس باألداء وروتين الحياة. وبرزت بشكل 

خاّص عوارض اليقظة الُمفرطة )الوضعيّة التي يستصعب الجسم فيها التحلّي 

بالهدوء ويكون يف حالة استنفار متواصلة(، واضطرابات النوم التي من الممكن أن 

تكون مرتبطة بهذا الوضع. وجرى الحديث عن عوارض اليقظة الُمفرطة واضطرابات 

النوم لدى األطفال والفتيان أيًضا )من جيل الرضاعة وحتى 17 عاًما(، إلى جانب 

عوارض القلق الشديد وزيادة التعلّق بالوالديْن، وظهور السلوكيّات العدائيّة.

يتطلّب مسار التعايف من الّصدمة إعادة بناء لشعور األمان والثقة لدى المرء، 

بنفسه وبُمحيطه، من خالل التعامل مع الُمحيط اآلمن. إاّل أّن الرّبط بين البيت 

وبين تجربة فقدان السيطرة التي جرت فيه، يُصّعب على إعادة إنتاج الشعور 

باألمان يف المكان ذاته، ويُمكن أن تتفاقم هذه الصعوبة يف ظلّ إمكانية عودة 

الجنود إلى البيت. ويزيد هذا الواقع من األذى النفسانيّ المرتبط باقتحامات 

البيوت ألنّه يُصّعب مسار التعايف جدًّا. 

ا حقيقيًّا باألداء اليوميّ، وبالتطوّر  وعليه، يُمكن القتحامات البيوت أن تُلحق مسًّ

النفسانيّ والعاطفيّ لدى البالغين واألطفال على حدّ سواء. إلى جانب ذلك، 

فإّن الدخول الُمتكرّر إلى البيوت يف منطقة عينيّة )مدينة أو قرية أو حيّ سكنيّ( 

يمكن أن يؤدّي إلى خلخلة نسيج العالقات يف المجتمعات المحليّة، وخلق شعور 

واسع بالخوف والتهديد.

اإلسقاطات على الصّحة النفسانيّة02

״أنا غير قادرة على توفير احتياجات البيت، وليست لي سيطرة 
عليه. أنا مطرودة من بيتي وعدوّي موجود يف داخله، يكسر 
األشياء ويؤذي أوالدي، وأنا ال أستطيع فعل شيء. }...{ بيتي 
هو لي. فكيف يمكنهم أن يُخرجوني منه بقوّة أسلحتهم؟" 2

1. شهادة دوّنها طاقم "ييش دين"، لطفي أحمد، سلواد، 2.4.2018، ملف "ييش دين" 4096/18.
2. شهادة دوّنها أفراد طاقم "أطبّاء لحقوق اإلنسان"، هند حامد، سلواد، 21.1.2019، ملف ييش دين 4348/19.



״

تهدف الرقابة القضائيّة لتقييد قوّة الّسلطة التنفيذيّة بدخولها إلى حيّز الفرد. 

وتُشكّل الجهة القضائيّة عنصرًا خارجيًّا ينظر يف مصلحة الجهة التي تَطلب يف 

مقابل مصلحة حماية الفرد، ومن المفترض بذلك أن يحول دون إساءة استخدام 

القوّة. ويؤدّي غياب واجب الرقابة القضائيّة، بمعيّة التعريف الفضفاض والضبابيّ 

للظروف التي تسمح باقتحام البيت، إلى منح الجيش صالحيّات هائلة –وحتّى 

استبداديّة- الستخدام القوّة، وهما يؤديّان إلى انتهاك حقوق الفلسطينيّين يف 

الضفة انتهاكًا تعسفيًّا، أي إلحاق مسٍّ غير الزم ويستند إلى شبهات ُمثبَتة وعينيّة. 

وكتحصيل حاصل لمنح صالحيّات تفتيش واسعة النطاق ومن غير ضوابط، نرى 

وجود ثغرة قضائيّة يف التشريعات العسكريّة، والذي يعني أّن العمليّة تُجرى أصاًل 

من دون أيّ صالحية.

يحظر القانون الدَّوليّ المّس التعّسفيّ بحقوق الخاضعين لالحتالل، وينّص 

على أّن أيّ مسٍّ كهذا يجب أن يكون تناسبيًّا- أي أن يحمل غاية جديرة، وأن 

يكون مستندًا إلى اشتباه عينيّ، وبشكل ُمقلّص قدر اإلمكان. ونحن نرى أّن جهاز 

التخويالت المتساهل الذي يضعه األمر الخاّص بالتعليمات األمنيّة، بعيد كلّ 

البُعد عن المعايير التي وضعتها المؤّسسات القضائيّة الدوليّة، وهو يسمح 

بإلحاق األذى التعّسفيّ وغير التناسبيّ بكرامة وخصوصيّة الفلسطينيّين يف 

الضّفة الغربيّة. وهكذا، يؤدّي هذا الجهاز المتسامح جدًّا إلى انتهاك واجب القوّة 

االحتالليّة الوارد يف القانون الدوليّ بضمان استتباب النظام والحياة العاّمة يف 

المنطقة الخاضعة لسيطرتها، والذي يشمل واجب حماية الحقوق األساسيّة 

المكفولة للُسكّان الخاضعين لالحتالل، وحماية روتين حيواتهم.5  نحن نتحدّث 

عن أحكام قانون ال تستويف القوانين التي تُخوّل القائد العسكريّ أصاًل بالتشريع 

والعمل يف األراضي الُمحتلّة؛ أي أّن هذه التشريعات تنتهك السلوكيّات المعياريّة 

الموجودة يف مرتبة أعلى منها.

ويف الواقع، فإّن اقتحام البيوت يجري فعاًل يف الحاالت التي ال يوجد فيها أيّ 

اشتباه ضدّ أفراد البيت، أو أّن ثمة اشتباًها طفيًفا جدًّا. ويف الكثير من الحاالت، 

ورُبّما يف غالبيتها، ينتهي تفتيش البيت من دون أن يُسفر عن شيء، كما يتّضح 

وبوضوح من شهادات الفلسطينيّين ومن شهادات الُجنود. وتُجرى اقتحامات 

البيوت من دون وجود أيّ اشتباه عينيّ ضدّ ُسكّانه، يف عدّة حاالت، مثل الجوالت 

االعتياديّة يف مدينة الخليل، وعلى نطاقات واسعة لغرض التفتيش واالعتقال 

يف قرية ما أو يف منطقة معيّنة يف أعقاب أحداث استثنائيّة، ولغاية عمليّات 

"المسح" )يُنظر الحًقا(.

حتى يف الحاالت التي تتحّقق فيها ُشبهة ما ضدّ أفراد البيت، فإّن التوّجه المتساهل 

الذي يُميّز التشريعات العسكريّة، يسمح باستخدام صالحية الدخول إلى الحيّز 

الخاّص بالفرد بشكل غير تناسبيّ، من أجل التفتيش واالعتقال. ويف هذا الّسياق، 

تبرز الممارسات االعتياديّة لالعتقاالت بوساطة االقتحامات الليليّة للبيوت. ورغم 

االنتهاك الجسيم الذي يلحق بعائالت برُّمتها، إاّل أّن الجيش ال يحصر استخدام 

االعتقاالت الليليّة يف الحاالت الخطيرة بشكل خاّص، مثل وجود خطر بهرب المعتقل، 

بل يستخدم هذه االعتقاالت كنهج ُمتّبع. أّما البدائل الُممكنة، مثل استدعاء 

األشخاص للتحقيق، فال يُنَظر فيها بجديّة، حتى عندما يدور الحديث عن قاصرين.

تتبنّى التشريعات العسكريّة توّجًها متساهاًل جدًّا بخصوص التخويل الممنوح 

لقوّات األمن اإلسرائيليّة للدخول إلى بيوت الفلسطينيّين يف الضّفة الغربيّة، 

خالًفا لما هو ُمتّبع يف كلّ المناهج القضائيّة والقانونيّة التي تحترم حقوق اإلنسان. 

ويتجّسد هذا التوّجه بشكل جليّ يف أّن األمر الخاّص بالتعليمات األمنيّة ال يُلزم 

بإصدار أمر قضائيّ بُغية تنفيذ هذه العمليّات، وهو يسمح لكلّ ضابط بإصدار أمر 

إلجراء تفتيش يف البيت.4  الظروف والمالبسات التي يُسمح فيها بإجراء تفتيش 

يف البيت ُمعرّفة بشكل ضبابيّ وفضفاض، وهي غير ُمقتصرة على الحاالت التي 

تحوي ُشبهات بارتكاب مخالفة أو شبهات مدعومة وعينيّة. ولذلك،  فإّن أيّ 

وضعيّة تقريبًا يمكن أن تستويف الشروط الالزمة إلجراء اقتحام عسكريّ لبيت 

فلسطينيّ يف الضّفة الغربيّة.

على غرار ذلك، فإّن اعتقال شخص فلسطينيّ ال يتطلّب هو اآلخر إصدارَ أمر 

قضائيّ، ويكفي وجود اشتباه ُمتدنٍّ لتصديق هذه العمليّة. وتسري هذه األوامر 

على أيّ اعتقال، سواء أكان يُنّفذ بوساطة اقتحام للبيت أم بطرق أخرى. إاّل أّن 

االعتقال الذي يُنّفذ أثناء اقتحام البيت يزيد من األذى الناجم بحّق الشخص 

الُمزَمع اعتقاله، وبحّق ُمحيطه القريب. كما أّن ضرورة إلحاق مثل هذا األذى 

اإلضايّف ال تخضع للفحص لدى جهة خارجيّة، واألمر يُمكّن من استخدام هذه 

الممارسات على نطاق واسع.
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التفتيش واالعتقال: 

التشريعات العسكريّة توّفر 
إطارًا قانونيًّا يسمح يف ظاهرِه 

باستخدام العنف التعّسفيّ 
ضدّ الفلسطينيّين

״عند إجراء تفتيش يف بيت تابع لفلسطينيّ، ليست 
رغبة  وجود  يجب  المحكمة.  من  ألمر  حاجة  هناك 
بفعل ذلك، وعندها يفعلونه. }...{ يف الخليل، إذا كنَت 
فلسطينيًّا فعندها يمكنني دخول بيتك متى أرغب وأن 
أجري تفتيًشا عّم أريد، وأن أقلب لك البيت لو رغبُت.״ 3

3. شهادة دوّنها أفراد طاقم »كسر الّصمت«، ُمالزم، "ناَحل" 932، 2014. للشهادة الكاملة: كسر الصمت، خط الخليل: شهادات جنود من الخليل 2017-2011، ص 35-34.
4. األمر الخاص بالتعليمات األمنيّة }صيغة ُمدمجة{ )يهودا والّسامرة( )رقم 1651( 2009، المادّة 67.

5. اتفاقية الهاي الخاّصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية )1907(، المادّة 43 من األنظمة المرفقة.

جنود يقتحمون بيت عائلة تميمي يف قرية النبي صالح، أثناء عمليّة اعتقال، 23.8.2020. 
تصوير: من شريط قصير صوّرته جنى تميمي.
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"الَمسح" )وهو الترسيم، إعداد خرائط( هو تعبير عسكريّ ُمنح للعمليّات التي 

يقوم الجنود يف إطارها باقتحام بيوت فلسطينيّين يف الضّفة الغربيّة، ويعملون 

على توثيق مبنى البيت وُسكّانه. الغاية الُمعلنة من عمليّات "المسح" هي جمع 

المعلومات االستخباراتيّة، ووفًقا لذلك، تُجرى هذه العمليّات يف غالب الحاالت 

يف بيوت ال يقوم إزاءَها أيّ اشتباه بضلوع شخص ما فيها يف نشاطات غير قانونيّة، 

أو أنّه يُشكّل خطرًا ما.

األذى الناجم عن "الُمسوحات" هو مزدوج: فهي تنتهك كرامة وأمن ُسكّان البيت، 

على غرار اقتحامات البيوت لغايات أخرى؛ وإلى جانب ذلك فإنّها تشمل أيًضا جمًعا 

كان غير المشتبَهين بشيء.  قسريًّا للمعلومات الخاّصة عن شريحة واسعة من السُّ

إّن اختراق الحيّز الخاّص وجمع المعلومات من دون اشتباه معقول يناقضان 

المنطق األساسيّ من وراء سلطة القانون يف المناهج القضائيّة التي تحترم 

لطة ممنوعة من انتهاك حقوق األفراد،  حقوق اإلنسان، والذي يقضي بأّن السُّ

إاّل يف حال االشتباه بوقوع مخالفة أو بسبب تشكيلهم لخطر حقيقيّ. ويبدو أّن 

علينا أن نُذكّر بالبديهيّات: ُمجرّد كونهم فلسطينيّين من ُسكّان الضّفة الغربيّة ال 

يجعلهم ُمشتبهين أو خطرين وال يمكن أن يُبرّر انتهاك حقوقهم.

وال تحظى اقتحامات بيوت الفلسطينيّين لغرض "الَمسح" بتخويل صريح وواضح، ال 

يف التشريعات العسكريّة وال يف أحكام القانون الدوليّ اإلنسانيّ. وباإلمكان االفتراض 

أّن الجيش يرى يف عمليّات "الَمسح" ممارسات تُنّفذ يف إطار قوانين الحرب، وهي 

اإلطار القانونيّ الّساري على وضعيّات تنضوي تحت تعريف "المواجهة الُمسلّحة". 

وتمنح قوانين الحرب الجيَش الُمحتلّ صالحية واسعة جدًّا لتنفيذ عمليّات تنبع 

من حاجة عسكريّة، إاّل أّن هذه الصالحيّة الواسعة ال تسري إاّل على الوضعيّات أو 

االحتياجات المشمولة يف تعريف المواجهة الُمسلّحة، وال تسري على وضعيّات 
تصّح أكثرَ تسميتُها كوضعيّات إنفاذ للقانون أو الحفاظ على النّظام العام. 7 

رغم ذلك، تُبيِّن الشهادات أّن الجنود يروْن يف عمليّات "المسح" وسيلة للتخويف 

كان الفلسطينيّين، وأّن  أساًسا، ولـ "إثبات الوجود" وترسيخ السيطرة على السُّ

المعلومات التي تُجمع يف إطار هذه العمليّات ال تُستخدم يف بعض األحيان بتاتًا. 

ويتّضح من الشهادات أيًضا أّن الحديث يدور عن عمليّات اعتياديّة يُجريها الجيش 

يف أرجاء الضّفة الغربيّة، وأّن ثّمة حاالٍت تُختار فيها أهداف عمليّات "المسح" 

بشكل عشوائيّ. وتكشف هذه الشهادات عن أّن جزءًا من عمليّات "المسح" على 

األقلّ يتّم من دون أيّ تخويل قانونيّ، حتّى يف ضمن اإلطار الواسع الذي تُوّفره 

قوانين الحرب والتشريعات العسكريّة.

زِدْ على ذلك أّن العمليّة التي تُنّفذ يف أعقاب حاجة عسكريّة تكون هي األخرى 

خاضعة لمبدأ التناسبيّة، الذي ينّص على وجوب الموازنة بين األذى المتوّقع 

الناتج عن هذه العمليّة العسكريّة، وبين الفائدة العسكريّة  العينيّة والمباشرة 

الَمرجوّة منها. بمعنى أنّه حتّى مع وجود حاجة عسكريّة حقيقيّة، فإّن على الجيش 

أن يُوازن بين الفائدة الَمرجوّة من عمليّة "مسح" بيت، وبين األذى الذي قد ينتج 

عن هذه العمليّة.

يُشكّل اقتحام البيوت لغرض "الُمسوحات" مثااًل على كيفيّة قيام الجيش 

اإلسرائيليّ، يف واقع احتالل مستمرّ، بتمويه الفصل بين العمليّات التي تهدف 

كان  لتوفير حماية من العدو، وبين عمليّات تسعى لتكريس السيطرة على السُّ

ولوقف أيّ مقاومة مدنيّة لهذه السيطرة، حتّى بوسائل غير حربيّة، األمر الذي يُلحق 

انتهاكًا صعبًا لحقوق الفلسطينيّين. نحن نتحدّث عن ممارسات غير أخالقيّة، ويف 

حاالت كثيرة تكون غير قانونيّة، ألّن هذه العمليّات ال تتمتّع يف الكثير من األحيان 

بتبرير حقيقيّ من أجل التعامل معها كعمليّة حربيّة، وبسبب األذى الجسيم وغير 

التناسبيّ الالحق بحقوق الفلسطينيّين. 

عمليّات "الَمسح"

״}جنديّ{ بدأ يلتقط صورنا، بما يشمل النساء الالتي 
خرجَن لرؤية ما يحدث. احتججُت على تصوير النساء 
بأنّهم  القائد  ردّ  أيًضا وعلى تصوير كّل غرف البيت. 
يلتقطون الصور من دون إذن ومن دون سبب ومن 

دون اتفاقيات- هكذا! كانت النساء خائفات جدًّا.״ 6
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يجري يف ضمن هذه العمليّات استيالء الجيش على الحيّز الخاص أو جزء منه، ״

بشكل مؤقت )ويف بعض الحاالت بوساطة أمر استيالء(، بحيث يتحوّل هذا الحيّز 

لساعات أو أيّام إلى حيّز يُقيّد الدخول إليه ويقوم الجنود بالسيطرة على الحركة 

يف داخله. ال يتعلّق اقتحام البيت بالعائلة أو بأفعالها أو باألغراض التي تملكها 

يف بيتها، بل بالمبنى أو بموقع البيت ما يجعله مفيدًا من وجهة النظر العسكريّة. 

يف جزء من عمليّات السيطرة هذه يُبدي الجنود استهتارًا ُمتعّمدًا بالحيّز الذي 

يقتحمونه: مثل النوم يف أِسرّة المقيمين يف البيت، استخدام المراحيض وتلويثها، 

أو قضاء حاجاتهم يف بيت الدرج أو على الّسطح.

تنبع صالحية مثل هذه السيطرة من قوانين االحتالل الواردة يف القانون الدوليّ، 

التي تسمح للقوة االحتالليّة باالستيالء على أمالك خاّصة لحاجة عسكريّة ضروريّة 

وطارئة. 9 وقد يجوز وجود حاالت ال مفرّ فيها من اللجوء إلى السيطرة على بيت 

تابع لمواطنين أبرياء، بغية استخدامه للحفاظ على األمن. مع ذلك، فإّن الجيش 

يُكثر يف الواقع من اللجوء إلى هذه الوسيلة يف الحاالت التي ال توجد فيها "حاجة 

عسكريّة ضروريّة وطارئة" وبشكل غير تناسبيّ.

الطابقين  جنود  اقتحم  الّسنة  ونصف  سنة  ״منذ 
العلويين من المبنى، وهم يدخلون ويخرجون منه وكأنّه 
لهم }...{ وهم يمكثون يف المبنى 24 ساعة }يف اليوم{. 
سيّارات جي عسكريّة تُحضر الطعام والماء ليَل نهارَ. 
باط والجنود.״ 8 لقد تحّول المكان إلى معسكر يعّج بالضُّ

6. من شهادة دوّنها أفراد طاقم »ييش دين«، شهادة ُمرشد كركي، من ُسكّان الخليل، بخصوص اقتحام جنود لبيته يوم 21.8.2019، ملف ييش دين 4506/19.
7. يُنظر مثاًل إلى: لجنة طيركل، التقرير الثاني- فحص الشكاوى واالدعاءات يف إسرائيل الُمتعلّقة بانتهاك قوانين الحرب وفَق القانون الدوليّ، شباط/ فبراير 2013، 

ص 62-63. للتوّسع يف هذا الشأن يُنظر أيًضا: التماس للُعليا 3003/18، ييش دين ضدّ قائد األركان العاّمة، نّص االلتماس، 15.4.2018، المواد 46-36. 
8. من شهادة دوّنها أفراد طاقم "ييش دين"، غازي شحادة، حوّارة، 26.6.2016، ملف "ييش دين" 3652/16.

السيّطرة لغرض عمليّاتيّ
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تجري السيطرة على بيوت بشكل متكرّر من دون إبداء اهتمام الئق باألذى الذي 

تُلحقه مثل هذه السيطرة على العائلة، ومن دون أن ينظر الجيش بجدّيّة يف 

بدائل أخرى تُحقق ضررًا أقلّ. مثالُ ذلك السيطرة على بيت فلسطينيّ لغرض 

تأمين احتفاالت بار ميتسـڤاه أو عرض موسيقيّ لدى المستوطنين، وهي 

نشاطات ال تُشكّل حاجة عسكريّة ضروريّة، بل عمليّة غير مشروعة وانتهاك 

واضح للقانون الدوليّ.

ويُمكن لهذه السياسة أن تصل حدّ انتهاك الحظر القائم يف القانون الدوليّ على 

ممارسة العقوبات الجماعيّة )أي معاقبة شخص أو مجموعة جراء مخالفة لم 

يرتكبوها بأنفسهم(، وعلى استخدام وسيلة التخويف والترهيب تجاه الخاضعين 

لالحتالل. يُضاف إلى ذلك أّن سياسة اقتحام البيوت لغاية الرّدع تناقض تماًما 

تأويالت الصليب األحمر التفاقيّة جنيـڤ، التي توضح حظر استخدام وسيلة 

التخويف بغية ردع المشاركة يف مقاومة الّسلطة العسكريّة.

على خالف العمليّات الحربيّة، تُنّفذ االقتحامات العسكريّة للبيوت يف سياق 

واسع مفاده منطقة خاضعة الحتالل عسكريّ يقطنها ُسكّان مدنيّون: أوالد 

ا فاصاًل  ونساء ورجال أبرياء. ومن الواضح رغم ذلك أّن الجيش ال يرسم خطًّ

واضًحا يُميّز بين النشاطات الحربيّة التي تدور مقابل جيش عدوّ وبين اقتحامات 

البيوت. الجنود والُضبّاط ال يحظون بتأهيل تخّصصيّ يتعلّق بقواعد التصرّف 

وحماية حقوق السكّان الفلسطينيّين. نتيجًة لذلك فإّن اقتحامات الجنود 

اإلسرائيليّين إلى بيوت فلسطينيّين تتّم وبحيازتهم سلّة أدوات واحدة: تلك 

الخاّصة بجنود يواجهون عدوًّا.

يعكس شكل تنفيذ اقتحامات بيوت الفلسطينيّين يف الضّفة الغربيّة تفضياًل 

ُمطلًَقا للحاجة العمليّاتيّة، وحتى للراحة اللحظيّة للجنود الذين يقتحمون البيت، 

بداًل من تفضيل تقليص انتهاك حقوق ُسكّان البيت الفلسطينيّين. ويتجّسد 

هذا التفضيل يف النُُظم التي تحكم تصرّفات الجيش أثناء اقتحام 

تفضيل جارف للحاجة العسكريّة 
على تقليص انتهاك الحقوق ״

06
رغم األهداف الظاهريّة القتحامات البيوت، مثل التفتيش واالعتقال وحتى 

جمع المعلومات االستخباراتيّة )"ُمسوحات"(، إاّل أّن شهادات جنود وُضبّاط 

تكشف عن غايات أخرى تقف من ورائها، وعلى رأسها خلق الرّدع والتهديد 

لغرض تعزيز السيطرة على منطقة ُمعيّنة. يبرز استخدام اقتحامات البيوت 

لهذه الغايات، بشكل خاّص، عند الحديث عن عمليّات "الَمسح". ويتّضح من 

شهادات جنود وُضبّاط أّن الغاية المركزيّة من هذه العمليّات هي ما يُسّمى 

باللغة العسكريّة "إثبات وجود" للجيش، وخلق تهديد و"شعور بالمالحقة"، 

أي المّس بروتين وأمان السكّان الفلسطينيّين بغية غرس الشعور لديهم بأّن 

الجيش موجود يف المنطقة ويُسيطر عليها، وبالتالي منع محاوالت المقاومة 

أو االحتجاج سلًفا. إلى جانب ذلك، وُثّقْت حاالت استخدام لعمليّات "الَمسح" 

على خلفيّة أحداث مثل إلقاء الحجارة، ومواجهات مع الجيش والمشاركة 

يف مظاهرات، بغية ردع المجتمع المحليّ أو األفراد فيه عن المشاركة يف 

هذه النشاطات.

مثل هذا االستخدام القتحامات البيوت كوسيلة ردع، نراه أيًضا يف عمليّات 

التفتيش واالعتقال التي تجرى ردًّا على حوادث إلقاء الحجارة أو يف أعقاب 

إلحاق األذى بمواطنين أو جنود إسرائيليّين، أو محاولة فعل ذلك. يُشكّل اقتحام 

بيوت سكان ال ُشبهات عينيّة ضدّهم، ُمركّبًا يف عمليّة عسكريّة الغاية منها الردع 

وغرس الخوف لدى المجتمع المحليّ، ويف حاالت معيّنة ممارسة العقوبات 

الجماعيّة ضدّ مجتمع كامل يف أعقاب أفعال اقترفها أفراد.

اقتحام البيوت كوسيلة ردع وتهديد 
وعقاب جماعيّ

״هذا يخلق الخوف والذعر وكّل هذا األمر الخاّص بإثبات 
الوجود الذي ُطلب منّا أن ننفذّه، ال أن نكون هناك فقط، 
بل أن يرون أنّنا هناك. األمر شبيه بدخولك إلى القرية 
كي يروا أنّك داخل إلى القرية وأنّك ال تخاف وأن يروا 
أنّك هنا، التأثير ذاته يحدث بشكل آخر عندما تسمح 
لنفسك بدخول البيوت كّل ليلة أو كّل ليلتيْن أو كّل 
إلى العائالت التي لم تفعل شيئًا وال  أسبوع، حتىّ 

عالقة لها بشيء.״ 10

الفترة  أثناء  البيوت  دخول  عن  البتّة  نتحدّث  ״لم 
التأهيليّة }...{ ال أحد يتطرّق إلى كيفيّة التواصل مع 
السكان، كيف يدخلون بيتًا يف منطقة ليست منطقة 
حرب. صفر مطلق من التدريبات للخدمة يف األراضي 

}المحتلّة{.״ 11

9. اتفاقية الهاي الخاّصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية )1907(، المادّة 52 والمادة 23)7( من األنظمة الُمرفقة. تنّص هاتان المادتان على عدم جواز مصادرة 
ممتلكات، وعدم إجبار سكّان المنطقة المحتلّة على تقديم الخدمات، باستثناء الحاالت الضرورية لتوفير حاجة عسكريّة.

10. من شهادة دوّنها أفراد طاقم »كسر الّصمت«، رائد يف منظومة الدفاع الجويّ، 2000-2014 )تشمل الخدمة االحتياطيّة(، شهادة رقم 51.
11. شهادة دوّنها أفراد طاقم "كسر الّصمت"، رقيب أوّل يف الكتيبة 50 التابعة لسريّة "ناَحل"، 2012-2015، شهادة رقم 46.

عائلة تُعاين الدمار الذي خلّفه الجنود يف بيتها بُمخيم بلطة لّلجئين، 17.6.2014. تصوير: 
أحمد الباز، أكتيـڤستيلز



البيوت، والتي يتجلّى أثرها الفوريّ يف انتهاك الحقوق، ويبرز من بينها عادة 

تجميع ُسكّان البيت وحجزهم سويًّة يف غرفة واحدة.

تتمثّل المكانة الثانويّة الممنوحة لحماية حقوق الفلسطينيّين أثناء اقتحام 

بيوتهم، يف غياب تعليمات وأوامر علنيّة وُملزمة تتعلّق بحماية حقوق أفراد البيت، 

مثل أوامر منع إلحاق األذى التعّسفيّ باألثاث، وحقيقة أّن الجنود والُضبّاط ال 

يعرفون بوجود تعليمات تتعلّق بحماية القاصرين أثناء اقتحام بيوتهم أو أثناء 

اعتقالهم. ومع غياب مثل هذه التعليمات، فإّن مدى األذى الالحق بحقوق أفراد 

البيت يتغيّر وفًقا لشخصيّة ورغبات القائد يف الميدان.

يرد منع التمييز كمبدأ أساسيّ يف القانون الدوليّ ويف القانون اإلسرائيليّ 

على الّسواء. ويؤدّي وجود منظومتيْن قانونيّتيْن يف الضّفة الغربيّة إلى نشوء 

تمييز فّظ على خلفيّة إثنيّة- قوميّة بين مجموعتي سكان تقطنان يف المنطقة 

الجغرافيّة ذاتها، تحت ُحكم إسرائيليّ واحد. إّن مدلوالت سريان منظومتي 

قوانين مختلفتين على اإلسرائيليّين والفلسطينييّن على أساس التمييز القوميّ، 

تعني عدم المساواة أمام القانون، وهي تُشكّل انتهاكًا واضًحا لحظر التمييز 

على خلفيّة قوميّة، وهو الحظر الوارد يف قوانين حقوق اإلنسان الدوليّة. زدْ 

على ذلك أنّه باإلمكان تشخيص منظومتي القانون والتمييز البُنيويّ النابع 

منهما، كجريمة أبارتهايد )فصل عنصريّ( ويتعزّز هذا التشخيص ألّن منظومة 

القوانين المزدوجة ليست ممارسات إشكاليّة منفردة، بل هي ُمركّب واحد من 

مجمل ممارسات تسعى لترسيخ وتكريس منظومة السيطرة اإلسرائيليّة على 

الفلسطينيّين وقمعهم.

08
يجري دخول شرطيّين إلى بيت عائلة إسرائيليّة تعيش يف مستوطنة أو بؤرة 

استيطانيّة غير ُمرّخصة، وفًقا للقانون اإلسرائيليّ، الذي يختلف جوهريًّا عن 

التشريعات العسكريّة التي يُنفَّذ وفقها اقتحام بيت عائلة فلسطينيّة. ويأتي هذا 

رغم أّن الجهتيْن تسكنان الضفة الغربيّة الُمحتلّة، ويف بعض األحيان تقطنان 

على بعد عدّة مئاٍت من األمتار. 

وخالًفا للتشريعات العسكريّة، فإّن توّجه القانون اإلسرائيليّ يقضي بالتصعيب 

على سلطات إنفاذ القانون الدخول إلى الحيّز الخاّص التابع لُسكّان الدولة. 

مثال بارز على هذه الهوّة نجده يف الفارق الدراماتيكيّ بين أحكام التشريعات 

العسكريّة بخصوص صالحيّة إجراء تفتيش يف بيت شخص ما )كما سنصف 

الحًقا( وبين أحكام القانون اإلسرائيليّ بخصوص الصالحية ذاتها. وينّص القانون 

اإلسرائيليّ على إجراء التفتيش وفَق أمر قضائيّ صادر استنادًا إلى أدلّة ومعلومات 

عينيّة تشير إلى وجود اشتباه مدعوم، ووفًقا لقائمة ُمقلّصة من الُمسوّغات. 

وال يُسمح بإجراء تفتيش من دون أمر قضائيّ إاّل يف الحاالت االستثنائيّة، مثل 

وجود ُشبهات بارتكاب جنحة جنائيّة يف الوقت الراهن.

تمييز ُممنَهج على خلفيّة إثنيّة

تؤدّي السياسة اإلسرائيليّة باقتحام بيوت الفلسطينيّين يف الضّفة الغربيّة 

والنُظم التي تضبطها، إلى سلب السكّان الفلسطينيّين من حّقهم بأن يكونوا 

َّضين للتهديد  أحرارًا وَمحميّين وآمنين يف بيوتهم، وهي تُبقيهم مكشوفين وُمعر

المستمرّ ألذى جنود ُمسلّحين يُمثّلون ُحكًما عسكريًّا يُسيطر عليهم خالًفا 

لرغبتهم. وتؤدّي هذه السياسة إلى إلحاق المّس الجسيم بحقوق وصّحة 

البالغين واألطفال، وهي تخرق أحكام القانون الدوليّ الُمتعلّقة بحماية الفرد 

والمجتمع األهليّ من األذى التعسفيّ الذي تلحقه القوّة االحتالليّة بكرامتهم 

وحريّتهم وخصوصيّتهم وعاداتهم- وحتّى بأجسادهم.

إاّل أّن إسقاطات هذه السياسة ال تنحصر يف إلحاق األذى بالفرد أو العائلة لمرّة 

واحدة؛ فالتهديد الذي تُنتجه االقتحامات، وإمكانية تنفيذها بشكل دائم، تجعل 

منها أداة عنيفة وقامعة، تُشكّل ُمركّبًا هاًما يف منظومة السيطرة اإلسرائيليّة 

كان الفلسطينيّين. وتُشكّل هذه االقتحامات جزًءا من الحياة اليومية  على السُّ

للكثيرين، وهي تخلق شعورًا كبيرًا بالخوف والتهديد؛ ولذا تحمل هذه األحداث 

احتماالت تأثير كامنة ال تنحصر يف التأثير على حاضر الفلسطينيّين، بل على 

مستقبلهم أيًضا.

09 حياة ُمنتَهكة

فوضى ودمار بعد اقتحام بين يف قرية عراق بورين، 17.3.2016. تصوير: أحمد الباز، أكتيـڤستيلز



كُتبت شهادات الفلسطينيّين الواردة يف هذا الكُتيّب بناًء على مقابالت أجراها معهم 

مت" على جمع شهادات الجنود،  باحثو ومتطّوعو "ييش دين". وعمل طاقم "كسر الصَّ

وهي موجودة يف موقع المنظمة بصيغتها الكاملة. 

هود ووفًقا للحاجة، ُحذفت تفاصيل ومعلومات  يف بعض الحاالت، وبناًء على طلب الشُّ

كان من الممكن أن تؤدّي إلى الكشف عن ُهويّات أصحاب الشهادات.

مجموعة شهادات لفلسطينيّين 
وجنود إسرائيليّين حول مسألة 

اقتحام البيوت يف األراضي المحتلّة



أنا من ُسكّان سلواد وأعمل باّلًطا. أسكن يف الحيّ الشريّق بالقرية. أبنائي وبناتي 

تركوا البيت وأنا أعيش مع زوجتي وحدَنا. أحد أبنائنا أسير سياسيّ ُحكم بـ 13 سنة 

حبس بتهمة االنتماء إلى تنظيم "فتح"، وهو تنظيم غير قانونيّ بنظر إسرائيل. 

قضى من محكوميته حتى اآلن عشر سنوات وسيُطلق سراحه بعد ثالث سنوات.

نحن معتادون على دخول الجيش إلى بيتنا على مرّ السنوات. يف السنة الماضية 

دخلوا بيتنا ثالث مرّات. لم يُبرزوا يف أيّ مرة أمرًا أو مستندًا ولم يُخبرونا بالّسبب. 

كان دخولهم األخير األكثر عنًفا حتّى اآلن.

يف يوم 2.4 الساعة 2:00 بعد منتصف الليل، كنُت نائًما أنا وزوجتي، وسمعُت 

صوت ضربات قويّة جدًا ومخيفة على الباب، وصراًخا بالعربيّة الركيكة: "اِفتح، 

اِفتح!". قفزُت من سريري وأسرعُت لفتح باب المدخل قبل أن يكسروه. وقف 

يف الخارج 20 جنديًّا غير ُمقنّعين وأسلحتهم ُمصوّبة نحو رأسي. طلب أحدهم 

منّي بطاقة الُهويّة وأخذها.

بعدها طلبوا منّي الجلوس يف زاوية الّصالون، ونادوْا زوجتي أيًضا وطلبوا منها 

الجلوس بال حراك. سألتُهم: "لماذا جئتم؟ ماذا تريدون؟". كان ردّهم: "أغلق 

فمك". لم يبرزوا أيّ أمر أو مستند.

قام جنديّان بحراستنا وسالحاهما ُمصوّبان نحونا كي ال نتحرّك. لم نستطع رؤية 

ما يحدث. تفرّق سائر الجنود يف الشقة التي تبلغ مساحتها 170 مترًا. استمرّ 

هذا الوضع ساعتيْن وربع الّساعة. وسمعنا مع مرور الوقت أمورًا تقع وتنكسر 

وعندما سألُت "ماذا تفعلون؟"، قاموا بإسكاتي. كُنّا أنا وزوجتي عاجزيْن أثناء 

تخريب البيت كلّه. بدأُت بتخيُّل الدمار الذي ينتظرنا بعد مغادرتهم، وكان الموقف 

صعبًا عليّ للغاية. كانت زوجتي هستيريّة وعندما صرخت أسكَتوها هي األخرى.

فجأةً غادروا البيت ومعهم بطاقة ُهويّتي، وعندما سألُت متى سأحصل عليها، 

أسكتني الجنديّ وطلب منّا عدم مغادرة البيت قبل أن يغادروا تماًما. يف الّساعة 

5:00 غادروا المكان نهائيًّا.

بدا البيت وكأّن هزّة أرضيّة ضربته. كلّ شيء مكسور، وتنجيد الكنبات ُممزّق، 

ى بشظايا زجاج الكؤوس والصحون. الوحل يف  والجوارير ُمكّسرة. المطبخ مغطًّ

كلّ مكان بسبب هطول المطر، وقد دخلوا وأحذيتهم مليئة بالوحل. لم يأخذوا 

شيئًا لكّن الضرر هائل. هذه هي المرّة األولى التي يقتحمون البيت بهذا العنف، 

ويُلحقون مثل هذا الّضرر الكبير، من دون أن يُعطونا أيّ سبب. عندما خرجُت 

وجدُت بطاقة ُهويّتي ملقاة يف الّساحة.

كادت زوجتي أن يُغمى عليها عندما رأت الدّمار. لقد قضوْا تماًما على الشعور 

الذي لدى الجميع بأّن البيت هو المكان األكثر هدوءًا وأمنًا. ما فعلوه هو نوع من 

أنواع اإلرهاب. لو كان الجنود يتخيّلون أّن هذا ما يفعلونه ببيوتهم هم، فلربما 

لم يتصرّفوا بهذا الشكل.

أنا ال أريد تقديم شكوى ضدّ الجيش. أواًّل ألّن شيئًا لن يحدث؛ وثانيًا ألنّني أخاف 

من انتقامهم.

كنّا أنا وزوجتي عاجزيْن 
فيما كان بيتُنا يُدّمر

لطفي أحمد، 56 عاًما، متزّوج وأب لثمانية أوالد | سلواد | 2.4.2018



ندخل البيت، نحن 15 جنديًّا، نطرق الباب أو ال نطرقه، يبدو لي أنّنا نطرقه ونطلب 

منهم –نحن ال نتقن العربيّة- استدعاء أفراد العائلة كلّهم، وهذه بيوت كبيرة 

نسبيًّا، فهم أثرياء نوًعا ما يف هذه المنطقة. نستدعي الجميع، وأنا لم أحّب ذلك 

بالمرّة ولكن ذلك كان يحصل يف فترة كهذه، وكنُت أشعر حقًّا بأنّنا ببساطة ندخل 

بيوت الناس ونأخذ األوالد من كلّ بيت وبيت.

فما كان وقتها، كان هناك عدّة أطفال، وعدّة نساء، ورجل وامرأة ُمسنّان. وكان 

هناك رجل واحد، فطلبُت من الجميع أن يتجّمعوا يف مكان واحد. وهكذا طلبُت 

من جنودي: اذهبوا وفتّشوا البيت. والُخالصة أنّهم ذهبوا لقلب البيت رأًسا 

على عقب.

وهكذا كنُت أقف وأنا أصوّب عليهم الّسالح كي ال يُفاجئوني أو شيء من هذا 

القبيل، ثّم بدأوا بالحديث معي بالعربيّة وهم يحاولون قول شيء ما لي، والرجل 

الُمسّن يُحاول أن يقول لي شيئًا ما لكنّني ال أتقن العربيّة، ال يوجد أحد يعرف 

العربيّة. }...{ وهم يكرّرون ذلك مرّة بعد أخرى، ويحاولون أن يقولوا لي شيئًا ما وأنا 

ال أفهم. ويف مرحلٍة ما صار األمر مثيرًا لإلحباط، وأنا أشعر بأنّهم، بأنّهم غير هادئين، 

وعندها طلبُت منهم أن يخرسوا. وأنا أصوّب عليهم الّسالح، ولذلك فقد خرسوا.

يف هذه األثناء، قلت لنفسي إنّني سأمكث مع العائلة وال أريد أن يظلّ معهم 

شخص آخر، بمعنى أن أتأكّد من أّن أمورهم تمام. وأن أحرسهم. وهكذا كنُت أقف 

ُمصوّبًا عليهم السالح كي ال يفاجئوني أو أمر من هذا القبيل، وبدأوا يتحدّثون 

معي بالعربيّة وهم يحاولون إخباري بشيء ما، وكان الرجل الُمسّن يحاول أن 

يقول لي شيئًا ما وأنا ال أتقن العربيّة، ال أحد منّا يُتقن العربيّة.

وهم }الجنود{ كانوا يف هذه األثناء يُجرون التفتيش وأنا أقول لهم إنّني ال أفهم، 

ال أفهم. وهم }أفراد البيت الفلسطينيّين{ يُكرّرون ذلك مرّة بعد مرّة بعد مرّة، 

ويحاولون أن يُخبروني بشيء ما لكنّني لم أفهم. ثم صار األمر ُمحبًطا يف مرحلة 

ما وبدأت أشعر بأنّهم، بأّن األمر لم يعد هادئًا، ولذلك طلبُت منهم أن يخرسوا 

يف مرحلة ما، وأنا أصوّب عليهم السالح، وعندها خرسوا.

وهم }الجنود{ يُجرون التفتيش وأنا أتأكّد من أنّهم هناك. وبعد نحو قرابة 20 

دقيقة، عاد أغلب الجنود وقالوا إنّهم لم يعثروا على مشتبه به، وكانت العائلة 

مضغوطة وغالبية الجنود حولهم، وبدأت فوضى ولم أحّب ذلك. يف هذه األثناء 

بدأوا }الفلسطينيّين{ مرّة أخرى، وكأّن هذه العائلة على وشك البكاء، بدأوا 

يقولون إنّهم يريدون وأنا ال أدرك ما يقولونه. وعندها نهض الُمسّن وأنا طلبُت 

منه الجلوس وبدأ جسمه باالرتعاش واالنقباض، ما يشبه نوبة الّصرع وأدركُت 

أنّهم كانوا يرغبون بجلب دوائه وأنا لم أوافق على ذلك، وطلبُت منهم أن يخرسوا، 

ثم حاولوا أن يشرحوا لي وأنا ال أتحدّث العربيّة وشعرُت بالذعر، واعترتني رعشة 

فيما كان هو يرتجف على األرض، ولم أعرف ما عليّ فعله.

وبدأت المرأة الُمسنّة بالبكاء ومزّقت البلوزة كما لو أنّه مات، وهي تنظر إليّ 

وكأنّني أنا الذي قتلتُه وأنا كنُت مصدوًما للغاية. وصرت أفكّر بما عليّ فعله، 

وبدأ يختنق وكلّ العائلة تبكي بهستيريّة وأنا أفكر بأنّني اتصلُت بالهالل األحمر، 

بسيارة اإلسعاف، لكنّهم تأخروا. أنَت تعرف أّن المكان مليء بالحواجز، مليء 

بالجيش. وقد مضى وقت طويل إلى حين حضور سيّارة اإلسعاف، وأنا أمنع 

العائلة من التحرّك وهو يستلقي هناك، ثم وصلت سيارة اإلسعاف، وبدا أنّه 

لم يعد يتنفس، ولم أعد أعرف ما وضعه بالمرّة. وشعرُت بأنّني ال أدرك بالمرّة 

ما إذا كان ميتًا أم على قيد الحياة.

أخذوه وأنا أذكر أنّهم نظروا إليّ، وقد رافقني الّشعور الذي اعتراني وقتها لفترة 

طويلة، وكنُت غاضبًا على نفسي كثيرًا، ففي المجمل كانوا يريدون أن أسمح 

لهم بأخذ دوائه ولم أفعل، وطلبُت منهم أن يخرسوا، وهو قرار اتّخذتُه كقائد يف 

تلك اللحظة. ففي كلّ األحوال نحن اخترنا هذا البيت بشكل عشوائيّ أصاًل.

كيف انتهى الموقف. هل أخذوه يف سيّارة اإلسعاف؟ 
أخذوه بسيّارة اإلسعاف. يف النهاية لم يُثمر األمر شيئًا، لكن ما نتج عّما حدث 

فعاًل هو أّن هذه العائلة عاشت بالتأكيد صدمة جديّة وكبيرة، ولو كنت ولدًا وكنُت 

أدرك أّن عائلتي يف المجمل عائلة سويّة لم تقم بأيّ سوء ضدّ أحد، ورأيُت 20 

جنديًّا يدخلون ويقلبون البيت، ويقلبون الجوارير، وقام شخص بتصويب السالح 

عليّ، ثم رأيُت جدّي يُهان بهذه الطريقة، فإّن هذا كان سيكون تجربة سأذكرها 

طيلة حياتي، تجربة صادمة، وبالتأكيد أّن هذه لم تكن المرّة الوحيدة التي حصل 

فيها مثل هذا األمر. كان األمر ُمنّفرًا ألنّه كان بال أيّ داٍع.

أنَت تختار البيت بشكل 
عشوائيّ

رقيب أّول | كُليّة قادة الّصفوف والمهن | 2015-2012



أنا أّم لسبعة أوالد، ثالثة منهم يف الّسجن. لديّ ولدان متزوّجان يعيشان يف الحيّ 

خارج البيت، وابنتان تعيشان معنا، ُعمراهما 33 و14 سنة. زوجي أصّم وأبكم 

وهو يتواصل معنا بمساعدة لغة اإلشارات ويتنّقل على ُعكّازيْن. وقد أصابه 

جنود يف السابق بركبته ألنه لم يسمع أمرهم بالتوقف، ولذلك لم يتوقف. من 

وقتها وهو يُربّي العصافير الُمغرّدة ويعتاش من بيعها. لدينا يف البيت الكثير 

من أقفاص العصافير.

نحن نعيش يف شّقة من طابقيْن يف عمارة شقق تسكنها ثالث عائالت أخرى. 

فليّ. نحن نعاني  نعيش أنا وزوجي يف الطابق الُعلويّ وابنتاي يف الطابق السُّ

اقتحامات الجيش الكثيرة إلى بيتنا. ال يمكنني أن أذكر عدد المرّات، عشر مرّات 

على األقلّ يف الّسنة. وعند حدوث ذلك، يُدِخلوننا بالقوّة إلى الّصالون ويحرسوننا 

كي ال نضايق على عمليات التفتيش أو االعتقال. وحتّى اآلن لم يأخذوا من بيتنا 

شيئًا، لكنّهم اعتقلوا وضربوا وسبّبوا الفوضى واألضرار. نحن ال مشاكلَ بيننا 

وبين المستوطنين- فهم بعيدون عنّا.

يف ليلة 31.5.18، الّساعة الثالثة بعد منتصف الّليل، عندما استيقظُت لتحضير 

وجبة اإلفطار قبل الخروج إلى الصالة، سمعُت طرًقا قويًّا على باب البيت. صرخُت 

عليهم كي ينتظروا ريثما أرتدي كلّ مالبسي. يف تلك األثناء اقتحم الجنود باب 

البيت ودخلوا. لم أعرف عددهم، كانوا كثيرين جدًّا، قرابة 50 جنديًّا يف البيت 

والّساحة. كان ثالثة منهم ُمقنّعين وواحد منهم يتحدّث العربيّة. وكانت معهم 

ُجنديّة وُشرطيّان أو ثالثة. لم يُبرزوا أمامنا أيّ مستند.

ظلّ زوجي مع نحو عشرة جنود يف الطابق الُعلويّ وأنا ركضُت إليقاظ البنات 

يف األسفل. يف تلك األثناء رأى ولداي المتزوّجان اللذان كانا يف طريقهما إلى 

المسجد الجنودَ يف البيت فدخال. أجلسهم الجنود يف رُواق بيت الدرج وحرسوهما. 

صرخ الجنديّ الذي يتحدّث العربيّة سائاًل أين نقود حماس؟ فأجبناه بأّن ال 

نقودَ كهذه هنا.

أدخلوني مع البنتيْن إلى غرفة يف الطابق السفليّ وطلبت منّا ُجنديّة خلع مالبسنا 

وفتّشتنا. وقد طلبت منّا أن نخلع كلّ شيء، حتى مالبسنا الدّاخليّة. ووجدت 

الُجنديّة يف محفظة ابنتي مبلغ 2,000 ش.ج.، وهو معاشها من المخيطة التي 

تعمل فيها. بعدها توّجهت الُجنديّة إليّ وطلبت منّي خلع مالبسي. خلعُت 

مالبسي كلّها. لم أكن أحمل النقود. ورفضت ابنتي ابنة الرابعة عشرة خلع 

مالبسها، فكبّلتها الُجنديّة ودفعتها وأنزلت عنها مالبسها، ولم تجد لديها أيّ 

شيء هي األخرى.

بعد أن انتهت الجنديّة خرجنا إلى الرّواق. هناك رأيُت الجنود يأخذون النقود من 

األوالد من دون أن يُعرّوهما. من أحدهما الذي يعمل قّصارًا أخذوا 200 ش.ج.، 

ومن الثاني 2,000 ش.ج. ومن ابن الجيران أخذوا أيًضا 350 ش.ج.، والذي كان 

يف طريقه إلى المسجد وضّمه الجنود إلينا. ترجم لنا الجنديّ الذي يتحدّث 

العربيّة ما يقوله الشرطيّ الذي كان يُحقق معنا: "هل حصلنا على النقود من 

حماس كدعم ألقارب األسرى؟"، وأجبنا بالنفي. حاول أن يجعلنا جميًعا نُوّقع على 

مستند مكتوب بالعربيّة بأنّهم صادروا من عندنا نقودًا من حماس، لكنّنا رفضنا.

قرابة الّساعة 4:30 خرج الجنود بعد أن قالوا إنّهم يعتذرون على بعض الفوضى 

التي خلّفوها وراءهم... وفهمُت من زوجي أنّهم فتّشوا تفتيًشا دقيًقا عن النقود 

يف الطابق العلويّ أيًضا، وقلبوا أقفاص العصافير، لكنهم لم يعثروا على شيء.

عندما يدخل جنودٌ بيتنا، فإنّني أشعر بالخوف الشديد على مصير أوالدي. أنا 

الوحيدة يف كلّ العائلة التي تسافر بانتظام لزيارة أبنائي الثالثة المسجونين 

يف السجون اإلسرائيليّة المختلفة. وألنّني أحمل بطاقة ُهويّة إسرائيليّة فإنّهم 

ال يستطيعون منعي من فعل ذلك على األقلّ.

يف الثالثة بعد منتصف 
الليل اقتحم جنودٌ الباب

"أ.ر."، 57 عاًما، متزّوجة وأّم لسبعة أوالد | يّطا | 31.5.2018



هناك بشكل عام ما يشبه إحاطة البيت بمواضع للجنود وكأنّه من المفترض 

بهم أن يُغلقوا كلّ المخارج أو المداخل الممكنة، وأن يُشّخصوا الناس الذين 

يحاولون الدخول أو الخروج من البيت. ويف بعض األحيان ندّق على الباب ويف 

بعضها اآلخر نكسر الباب. 

كيف تقرّرون؟ كسر أم طرق الباب؟ 
يف أحيان نادرة جدًّا يكون دافع عمليّاتيّ لهذا. ويف الكثير من المرّات يكون الدافع 

للتدريب، أي أنّنا تلقينا وسائل اقتحام للمرة األولى، وال أحد يعرف تشغيلها، عندها 

يُتخذ القرار باقتحام باب البيت. وعموًما، باستثناء مرة واحدة كان واضًحا لي 

فيها السبب من وراء االقتحام، فإّن كلّ شيء كان يجري بشكل عشوائيّ للغاية.

مع وسائل االقتحام التي لدينا يكون وقت االقتحام عموًما أطولَ من الوقت 

الالزم للطرق على الباب، أي أّن األمر قد يستغرق ثالث- أربع دقائق مع كثير من 

الضّجة. بمعنى، لم تكن من وراء ذلك نجاعة عمليّاتيّة. يف نصف المرّات التي 

اقتحمنا فيها الباب مع وسائل االقتحام كان األشخاص الذين يف البيت قد 

سبق واقترحوا فتح الباب إلى أن كُسر الباب. ويف مرّة واحدة حتّى لم ننجح 

بكسر الباب، إاّل أنّه كان يف حالة لم يعد باإلمكان فتحه فعلقنا، أي أّن الباب 

علق، ولم يكن بوسع األشخاص الذين يف الداخل فتحه لنا ولم نستطع نحن 

فتحه من طرفنا، وكان علينا االنتظار إلى أن نُدرك كيفية كسر الباب حتّى النهاية. 

كان يف سريّتنا نائب قائد سريّة ضخم، ويف مرحلة ما اتّضح أنّه عندما يركل أبوابًا 

غير قويّة بما يكفي فإنّها تقع.

ثّمة على سبيل المثال حالة، وصلنا فيها إلى بيت ما، بيت بساحة كبيرة نسبيًّا 

تماًما عند مدخل مخيم بالطة لاّلجئين، نزلنا راجلين باتّجاه البيت من يتسهار، 

ووصلنا إلى الساحة، وتجّمعنا حولها، وكانت بوّابة صغيرة عند المدخل وقد 

أُغلقت بمزالج صغير جدًّا يمكن أن يمدّ المرء يده حول الباب وأن يفتحه، ما 

يشبه السياج المانع للحيوانات، سياج لمرفق بيتيّ. وعندها طلب أفراد الشاباك 

من نائب قائد الّسريّة كسر هذا الباب فركله ركلة جديّة ووقع كما هو إلى داخل 

ا للغاية، وأيقظ األشخاص الذين يف البيت، دخلنا إلى  الّساحة. كان األمر ضاجًّ

الّساحة ووصلنا الباب، وعندما وصلناه كانوا منفعلين جدًّا من ضرب باب 

الساحة، ونحن طرقنا الباب العاديّ وانتظرنا ريثما يفتحونه لنا.

أحيانًا نطرق الباب وأحيانًا 
نكسر الباب

نقيب، كتيبة 50 التابعة للواء "ناَحل" | نابلس | 2014-2011



ُعمري 40 عاًما وأنا من ُسكّان حيّ البقعة يف بلدة بيت أُّمر. أنا متزوّجة وأّم البنيْن 

وابنة. يبلغ ابني البكر 10 أعوام، وأخوه 8 أعوام وعمر ابنتي الّصغيرة 3 أعوام. 

أنا ربّة منزل وأعيش يف البيت بالطابق الثاني مع زوجي وأوالدي، ويعيش يف 

الطابق األول سلفي وعائلته.

نحن معتادون على وجود الجيش يف القرية. يدخل الجيش الكثير من البيوت 

يف حيّنا أيًضا. دخل الجيش بيتَنا يف الماضي أربع مرّات. حصل ذلك آخر مرّة 

قبل سنتين ونصف الّسنة. يف العموم يدخلون ويُجرون التفتيشات. يف بعض 

األحيان تكون عنيفة، ويف بعضها غير عنيفة. يدخلون يف الّليل دائًما. ويف عمليتي 

دخول من أربع عمليات، كان الجنود عنيفين وألحقوا الضرر باألثاث.

أمس، يوم السبت الموافق 9 من حزيران/ يونيو، الّساعة 5:30 فجرًا كُنّا كلّنا 

نائمين. سمعُت فجأةً طرًقا على الباب وضّجًة وصراًخا بالعبريّة. قفزُت من 

الّسرير وأيقظُت زوجي. لبسُت وفتحُت باب المدخل. وقف جنديّ عند المدخل، 

ولم يكن ُمَقنًّعا لكنه صوّب سالحه نحوي. من ورائه وقف الكثير من الجنود لم 

أستطع عدَّهم.

دخل البيَت خمسة أو ستّة جنود. لم يُبرزوا أيَّ أمر. طلب الجنود أن يحضر 

ُسكّان البيت كلّهم إلى المدخل. تحدّث الجنديّ بعربيّة ركيكة وأنا تحدّثُت معه 

بإنجليزيّة ركيكة. قلُت للجنديّ إّن زوجي مريض بالقلب وقد خضع لعمليّة يف 

القلب منذ فترة وجيزة، وإّن ابني ابن العاشرة مريض بالربو، لكنّه لم يُصِغ لي.

دخل هذا الجنديّ المطبَخ وبدأ بتفتيش الُسكّان. أصيب ابني بالذعر، وأصابته 

نوبة ورجفة يف كلّ جسمه، وأصبح يف وضع سيئ. تملّكه الخوف واقترب منّي 

واحتضنني ولم يرغب باالبتعاد عنّي. ابني الصغير )ابن الثمانية أعوام( يعاني 

من "التبويل الال إراديّ" منذ أن دخلوا بيتنا قبل سنتيْن ونصف الّسنة. ويف 

هذه المرّة أيًضا، ما أن رأى الجنود حتى ذُعر وبالَ يف بنطاله. يف هذه اللحظة 

انتابني شعور صعب للغاية.

من جهة، رغبُت بتهدئة الولديْن، ومن جهة ثانية رغبُت برؤية ما يفعله الجنود 

يف بيتي. جّمعنا الجنود يف غرفة واحدة وظلّ جنديّ واحد عند مدخل الغرفة 

يحمل سالًحا ُمصوّبًا كي يحرسنا ويمنع خروجنا. قبل دخولي إلى هذه الُغرفة 

رأيُت جنديّتيْن تدخالن البيت مع كالب. بدأ األوالد بالصراخ وفقدُت الّسيطرة 

عليهم. وعندما حاولُت البحث عن غطاء لتغطية األوالد، هدّدني الجنود بأنّهم 

سيطلقون الرّصاص عليّ لو أنّني استدرُت.

بدأوا بتفتيش البيت. مكثوا يف البيت حتّى الّساعة الثامنة. لم يسمحوا لنا 

بدخول المرحاض. وعندما كُنّا ُمحتجزين يف الغرفة سمعنا وقوع أغراض يف 

البيت طيلة الوقت. ثّم غادروا قرابة الّساعة 8:00. لم يقولوا لنا شيئًا، لم يُفّسروا، 

غادروا ببساطة.

بعد خروجنا من الغرفة رأينا أّن البيت يبدو مقلوبًا تماًما، وكأّن هزّة أرضيّة ضربته. 

كر يف المطبخ. لم يُجروا تفتيشات جسديّة ولم يأخذوا  لقد بعثروا أكياس السُّ

شيئًا. كانوا عدائيّين يف حديثهم لكنّهم لم يُلحقوا األذى بنا.

نحن مصدومون حتّى اآلن. أوالدي يخشون النوم وحدَهم، وهم عصبيّون وشهيّتهم 

للطعام معدومة.

ابني الصغير، ابن الثمانية }...{ ما أن رأى 
الجنود حتى ذُعر وباَل يف بنطاله

"س.أ."، 40 عاًما، متزّوجة وأّم لثالثة أوالد | بيت أُّمر | 9.6.2018



كان }يف وحدتي{ أمر ما يف نهاية المسار، بعد أن تُنهي التأهيالت، كُنّا نخرج إلى 

عمليّة أخيرة وهي نوٌع ما من التدريبات. كانوا يقولون لنا: أنتم تخرجون إلى 

تدريب، أمر يفعلونه يف الكتائب ويُسّمى "المسح". وما الغاية منه؟ }الغاية{ 

هي ترسيم البيت ومسحه، هذا ما قالوه لنا. وعندها كانوا يقولون: كي تكونوا 

جاهزين لتنفيذ االعتقاالت الجديّة التي ستُنّفذونها، اعتقاالت "طنجرة ضغط" 

وما شابه، ابدأوا، اذهبوا وتمرّنوا على عمليّات المسح، على العمليّات البسيطة 

التي يُجرونها يف الكتائب، }العمليات{ االعتياديّة وهذا سيكون تدريبًا لكم. 

كلّ طاقم كان يحصل على هدف يف قرية ما، وكانوا يذهبون إلجراء المسح. هذا 

يعني يف العادة اقتحاًما يف منتصف الليل، التسلّل إلى القرية. ويف هذه القرية 

بيت تحصل عليه وهذا البيت كان بيتًا ألشخاص غير ضالعين. كانوا يقولون 

لنا مسبًقا إنّهم غير ضالعين، أشخاص غير ضالعين يف اإلرهاب، أبرياء باللغة 

فة، لكنّهم جميًعا يشكلون دائًما تهديدًا محتماًل. الُملطَّ

ما نفعله، }بعد{ أن نتسلّل إلى القرية، نقوم بإحاطة البيت من كلّ الجهات. وخالًفا 

لما نفعله أثناء االعتقاالت حين نحاول أن نُخرج األشخاص من داخل البيت 

عبر تصعيد الوسائل، فإنّنا نذهب هذه المرّة وندّق باب البيت. هكذا ببساطة. 

عندي كان قائد الفريق وأنا كنُت معه. ذهبنا وقرعنا باب البيت وفتح لنا رّب 

العائلة. قلنا له "نحن هنا إلجراء عمليّة، اُدخل رجاًء وافتح كلّ األبواب، وأضئ 

كلّ األضواء، واجمع كلّ أفراد العائلة يف الّصالون، لقد حضرنا كي نستجوبكم". 

قالوا لشخص }جنديّ{ واحد إّن عليه رسم البيت، فأخذ ورقة وحاول رسم 

المداخل والمخارج والغرف وما شابه.

ورقة خصوصيّة؟
ال، أنا أذكر أنّها كانت ورقة مهترئة، رسمنا بشكل سيئ، ولم يكن باإلمكان فهم 

شيء من ذلك الرسم }فيما بعد{.

هل حظيتم من قبل بتفسير حول كيفية رسم البيت، هل أجروا 
إرشادًا؟ 

ليس تماًما، وحتّى أّن هذه المرة كانت الوحيدة التي أجرينا هذا األمر حقيقًة على 

هذا النمط، المسح والترسيم. ففي نهاية المطاف كان كلّ ذلك تدريبًا. تدريب حيّ.

ماذا يحدث مع هذا الشيء؟ 
ال أعرف ما حلّ بهذه الورقة. وعندها بعد أن ندخل البيت، يقوم شخص آخر 

بخربشة شيء ما، وأذكر أّن الرسمة كانت ُمحرجًة للغاية. يف المقابل كان علينا 

أن نجري مسًحا للعائلة وعدّها، وهو األمر الذي تكرّر مرّةً بعد أخرى وعلى الدوام 

يف دخولنا إلى البيوت، أنَت تدخل البيت، وتبدأ الهستيريا. الوالدان يُصبحان 

عصبيّيْن ومرتبكيْن واألوالد يبكون، ويف الكثير من المرّات يبولون يف مالبسهم، 

أنَت تراهم يبولون يف بناطيلهم حقًّا. يصرخون، يبكون، وأنَت عليك إسكاتهم 

بأسرع ما يُمكن. فإذا كانت عمليّة اعتقال، ال يمكنك أن تسمح بأن تستيقظ 

المنطقة كلّها، وحتّى يف هذه }الُمسوحات{ كان علينا إسكاتهم.

وأنَت كأنّك تجد نفسَك تصرخ على األوالد أو تحاول تهدئة األوالد أو أنَّك تطلب 

من الوالديْن أن يُخرِسوا أطفالهم. لقد كان هذا دائًما موقًفا ضاغًطا للغاية 

وُمركّبًا. أنَت تنقلهم بسرعة إلى مكان ال يُسَمعون فيه بصوت عاٍل، إلى غرفة أخرى 

جانبيّة. لكنّك ترى مرّةً بعد مرّةٍ أّن كلّ دخول إلى البيت، سواء أكان لالعتقال أم 

للمسح، يفعل باألطفال ما يفعله.

أيّ أدواٍت تملك لمواجهة هذا الموقف؟
سالحي. إنّه أقوى أدواتي من أجل النجاح بالحفاظ على الوضعيّة.

األهالي عصبيّون واألوالد يبكون، ويبولون 
يف بنطاليهم يف الكثير من المرّات

رقيب أّول، وحدة دوڤدوڤان | 2008-2005



منذر مظهر يف بيته بعد قرابة أسبوع على اقتحام جنود لبيته وهو نائم يف سريره، 
واعتدائهم عليه بعنف، شباط/ فبراير 2019. تصوير: ألِكس ليبك

أنا كفيف وُمقَعد. يف يوم 20.2.2019، يف الصباح الباكر ربما بين 3:30 و4:00 

صباًحا، سمعُت صوت ضّجة آتية من جهة الصالون يف شقتي. كنّا أنا وزوجتي 

نائميْن يف سريرنا يف غرفة نومنا. عندما سمعُت الضّجة سألُت زوجتي عّما إذا 

كان أوالدنا قد استيقظوا يف ساعة مبكّرة والضجة آتية منهم. قبل أن تهّم زوجتي 

باإلجابة بدأْت بالّصراخ. لم أدرك السبب ولكن يف التوّ بدأ أحدهم بضربي على 

وجهي. كان يمسك يديّ بيده األولى وبالثانية يضربني. لم أعرف من هذا ألنّني 

ا هو الذي يضربني،  لم أستطع رؤيته. واصلت زوجتي الّصراخ. اعتقدُت أّن لصًّ

ألنّني تلقيُت الضربات من دون أن أعرف من الذي يضربني ولماذا يضربني. كنُت 

مصدوًما، وخائًفا من الضربات على رأسي.

بعد عدّة دقائق سمعُت زوجتي تسأل الشخص الذي ضربني، أال يرى أنّه يضرب 

شخًصا ُمقعدًا؟ واصل الجنديّ ضربي على وجهي بيديه الُمغّطيتين، ربما بقبضة 

مغلقة. بعد أن قالت له زوجتي إنّني كفيف وُمقَعد، ردّ عليها بالعربيّة: "نحن من 

جيش دولة إسرائيل". لم أفهم هذه الكلمات يف تلك اللحظة. لم أستوعبها. 

لكّن زوجتي قالت لي إّن هؤالء جنود إسرائيليّون. عندها صرخُت صوبهم لماذا 

دخلوا شقتي ولماذا يضربونني؟ طلبت الحديث مع الضابط المسؤول عنهم.

بعدها ساعدتني زوجتي على القعود يف السرير. تحّسسُت جسمي وانتبهُت إلى 

أنّني رطب والسرير رطب أيًضا يف الجهة التي كنُت أنام عليها. أدركُت أنّه دم. 

لكنّني قلُت لزوجتي إّن علينا قبل كلّ شيء أن نرى ما يحدث مع أوالدنا. طلبُت 

منها أن تأخذني إلى الصالون. وهناك أدركُت أن الجنود اقتحموا الصالون وغرفة 

األوالد وغرفة النوم التابعة لي ولزوجتي. جلسُت يف الصالون على كرسيّ وقلُت 

للجنود إنّني أرغب بالحديث مع ضابط. لم يردّ عليّ أحد ولم يُولوني أيّ اهتمام.

كانت كلّ الضربات التي تلّقيتُها يف الجانب األيسر من وجهي. حنكي، يف الجهة 

اليسرى، كُسر ولذلك لم أستطع األكل ألسبوع كامل واكتفيت بشرب الحساء. 

عندما جلسُت على الكرسيّ يف الّصالون استمرّ نزف الدم من أنفي طوال ربع 

ساعة تقريبًا. لقد كسروا يدي اليُسرى وعندي مشاكل يف الظهر. 

طيلة هذه الفترة لم يقترح أيّ جنديّ أن يقدّم لي المساعدة. سمعُت من زوجتي 

وابني أنّهم كبّلوا أحدًا من أفراد العائلة التي تعيش يف الطابق الذي فوقنا. 

نزل الجار ليرى ما حلّ بي وقال لي إّن الجنود حضروا من أجل اعتقال ابنه.

وحكى لي الجار أّن ضابط "شاباك" كان برفقة الجنود حين وصلوا إلى شقته. 

وتوّسل جاري رجلَ "الشاباك" بعدم النزول إلى شقتي، ألّن وضعي الصحيّ 

سيّئ. زدْ على ذلك أّن كلّ هذه المسألة تتعلق بابنه فقط، وقد طلب عدم إدخال 

الجيران يف الموضوع. وعلى ما يبدو، فإّن رجل "الشاباك" لم يتعامل مع هذه 

األمور بجديّة ولذلك اقتحموا شّقتنا يف النهاية. 

لم يُجرِ الجنود تفتيًشا لديّ يف الشّقة، لكنّها ضربوا ابني. ولم يغادروا شّقتنا 

إاّل بعد ثالث ساعات. ويف قرابة الساعة 8:00 صباًحا نقلوني إلى مستشفى 

الحسين يف بيت لحم حيث تلقيُت العناية الطبيّة.  

واصل الجنديّ ضربي على وجهي بيديْه 
الُمغّطيتيْن، بالقفازات ربما

منذر مظهر، 47 عاًما، متزّوج وأب ألربعة أوالد | الدّوحة | 20.2.2019



هل يملك الجنود صالحيّة البّت يف كيفيّة سير االعتقال؟
طبًعا، طبًعا. يمكن أن يتّم األمر يف شكليْن مختلفيْن تماًما. أعني أّن االعتقال هو 

اعتقال }لكن{ يمكن أن يكون أمرًا ُمهذّبًا ومنطقيًّا، ويمكن أن يكون حدثًا همجيًّا 

من دون عالقة بالوضعيّة. 

ما هي المتغيّرات إذًا؟ ما الذي يحسم بأيّ شكل من الشكليْن 
يتّم االعتقال؟ 

المزاج. سواء أكان ذلك يف األعمال الُمخلّة بالنظام أم يف االعتقاالت أم عمليّات 

الدخول المختلفة، تكون المسألة مسألة مزاج، كيفيّة وصول القائد إلى العمليّة، 

هل جاء بمزاج قتاليّ يف ذلك اليوم أم بمزاج طيّب، فهذا يؤثر على ُمجمل صورة 

الوضع لدى كلّ المشاركين يف االعتقال.

وكيف ينعكس األمر على أرض الواقع؟
يمكنه يف داخل البيت أن يقرّر قلب البيت رأًسا على عقب من دون أن نبحث 

عن شيء. أن يدخل إلى الغرفة: اقلب الخزانة.

هل تقول إّن ذلك حدث حًقا؟
نعم، نعم، بالتأكيد، بالتأكيد. جرى اعتقال عند دخولنا البيت، وصلنا يف نفسية 

قتاليّة للغاية، وفورًا حيّدْنا األب، وأبعدنا األم، ولم يكن ابنهما يف البيت، يبدو 

أنّه ذهب للصالة أو شيء من هذا القبيل. 

إنّها مسألة مزاج، بأيّ حالة 
يحضر قائد العمليّة

رقيب أّول، الكتيبة 50 التابعة للواء "ناَحل" | رام الله | 2015-2012



منذ فترة ونحن نعاني من مستوطني يتسهار. عائلتنا تملك األراضي لكنّنا نخاف 

الوصول إليها واستصالحها، ألّن المستوطنين يأتون عند حضورنا ويعتدون علينا. 

ونحن نعاني باإلضافة من دخول الجنود إلى بيوتنا. أكثر مرة أذكرها حصلت قبل 

سّت أو سبع سنوات، حين كسروا الشبابيك واقتحموا البيت.

يف ليلة يوم األربعاء الموافق 4 تموز/ يوليو كنُت أجلس مع زوجي يف حديقتنا 

من الِجهة الجنوبيّة. كان األوالد يف البيت يلعبون بالحاسوب. يف الّساعة 23:30 

سمعُت ضّجة آتية من خارج بوابتنا الحديديّة ورأيُت جنديًّا يقف عندها. قلُت 

لزوجي: "يوجد جيش خارج البيت". وكان جنود آخرون. اقتربوا من حديقتنا 

وقالوا لنا: "اذهبوا إلى البيت!". زوجي يتحدّث العبريّة فقال لهم "أنا يف بيتي". 

قرّب الجنديّ بندقيّته من فم زوجي.

حضر الجنود راجلين. يف تلك اللحظة نزل من الطابق الثاني ابن أخي وعمره 

11 عاًما، ورغب بالخروج إلى الحديقة، فوجد نفسه بين الجنود تماًما. صرخوا 

عليه بالذهاب إلى البيت. ومن شدّة خوفه ركض صوبنا باكيًا. هدّأهُ زوجي. ضرب 

الجنود بوابة المدخل الجانبيّة واقتحموها بالقوّة. اقترب زوجي نحو البوابة وبدأ 

يتكلّم معهم بالعبريّة، فدفعوه ودخلوا الحديقة. طلبت من ابن أخي أن يُسرع 

إلى غرفة البنات وأن يطلب منهّن ارتداء مالبسهّن بسرعة.

دخل نحو عشرة جنود، ودفعونا. طلبُت منهم بالعربيّة أن ينتظروا لحظة إلى 

أن ترتدي البنات مالبسهّن. لم يكن الجنود يتحدّثون العربيّة وطلبوا من كلّ 

الموجودين يف البيت أن يتجّمعوا يف الصالون، ففعلنا ذلك.

انتقلُت مع البنات إلى غرفة البنات، وهناك جلسنا على األرض وحرََسنا عدّة 

جنود. أّما زوجي واألبناء الثالثة فقد جلسوا على أرضيّة الصالون. كنُت أمسك 

بيدي الهاتف النقال. لم أفتحه. اقترب منّي أحد الجنود مباشرة وطلب أخذ 

الهاتف. ولشدّة الخوف أعطيتُه الهاتف. وعندها رنّت عدّة أجهزة هواتف ألّن 

الجيران رأوْا أّن الجيش عندنا وبدأوا باالتصال. أخذ الجنود على الفور كلّ هاتف 

كان يرّن، ووضعوا األجهزة يف الُجرن. وهكذا، أخذوا أيًضا هواتف زوجي وأبنائي. 

وأخذوا أيًضا بطاقة ُهويّتي وبطاقة زوجي وأوالدي.

تجوّل خارج البيت عدّة جنود آخرين. وعند دخول البيت كانوا عنيفين وصرخوا 

ودفعوا. الجنود الذين كانوا يحرسوننا كانوا يضعون القفازات الزرقاء. كنُت 

مذعورة للغاية ألنّني اعتقدُت أنّهم سيفتّشوننا تفتيًشا جسديًّا. كنُت يف غرفة 

البنات وعندها أجروا تفتيًشا يف غرفة نومنا. يف تلك الغرفة مشكلة مع قفل 

الباب ألنّه ال يُفتح وعندها اقتربُت لمساعدتهم، ورأيُت يف غرفة نومي كلبيْن 

ومعهما جنديّتان. كالب من دون كّمامة على الفم. أدخلوني ثانيًة إلى غرفة البنات.

بعدها رأيتُهم يُدخلون أحد الكلبيْن إلى المطبخ والمرحاض. نحن نؤمن بأّن 

الكالب دنسة فما بالك يف المطبخ! عندما رأيُت الكلبيْن يف المطبخ انهرُت 

وشعرُت بالضعف. بعدها نقلوني مع البنات إلى غرفة نومنا وأجروا تفتيًشا يف 

غرفة البنات. قاموا بتفريغ الخزائن من كلّ الثياب الشتويّة التي كانت محفوظة 

يف حقائب فعّمت الفوضى. بعد مغادرتهم اكتشفُت أنّهم دخلوا غرفة األبناء 

أيًضا وهناك خلعوا أبواب الخزائن. تواصل التفتيش حتى قرابة الّساعة الثانية 

بعد منتصف الّليل. لم يأخذوا شيئًا، ال نقودًا وال أيّ شيء آخر. وعندما سألهم 

زوجي "َعمَّ تبحثون؟"، أجابوه: "نحن نبحث عن الّسالح". يف الّسنة الماضية 

كنُت مع زوجي وابني البكر يف زيارة للخليل، وهناك اعتقلونا للتفتيش واعتقلوا 

ابني. خضع للُمحاكمة وُحكم عليه بالحبس لثمانية شهور، وقد أطلق سراحه 

يف شهر شباط/ فبراير. لقد خفت جدًّا أثناء تفتيش البيت من أن يعتقلوه ثانيًة، 

لكّن هذا لم يحصل.

يف اليوم التالي نّظفُت ولّمعُت المرحاض والمطبخ وألقيت للقمامة كلّ ما له 

عالقة بالطعام، بما يف ذلك كيس طحين كان عندي يف المطبخ. لم ألِق باألغراض 

التي كانت يف الثاّلجة ألنّهم لم يلمسوها والكالب لم تشّمها. وقد لّمعُت كلّ 

األدوات جيدًا، وعملت طيلة يوم كامل إلعادة البيت إلى وضعه الّسابق.

وعندها رأيُت يف غرفة النّوم 
كلبيْن مع ُجنديتيْن
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وصلنا إلى نابلس لتنفيذ اعتقال. حضرنا إلى هناك مع وحدة "عوكِتس" ووحدة 

اقتحام، للعثور على وسائل قتاليّة، بعد ورود معلومات استخباراتيّة.

ما هي وحدة االقتحام؟
وحدة "ِمدرون موشالچ" }وحدة هندسيّة{. عندها وصلنا إلى هناك، وثّمة معلومات 

استخباراتيّة بوجود وسائل قتاليّة يف داخل البيت، دخلنا إلى البيت، كلّنا. 

عندما كُنّا شبانًا كُنا ننفذ عمليات االعتقال من دون أقنعة، وعندما بدأنا بإدراك 

ما يحدث بدأنا بوضع األقنعة. بشكل ما فإّن وضع القناع يجعل منك شخًصا 

مجهواًل، وهذا أسهل بكثير كي تقوم باألمور التي يريد االحتالل منك أن تفعلها. 

دخلنا إلى البيت وطلبوا منّا العثور على وسائل قتاليّة. األمر األوّل، بدا واضًحا أّن 

العائلة فقيرة جدًّا، وأنَت ترى عائلة كثيرة األوالد تعيش مع الجدّة يف البيت ذاته.

ندخل البيت يف منتصف الّليل، ونقول لهم: الرجال يف غرفة، والنساء يف غرفة 

أخرى. يأخذون الرجال إلى غرفة ويف حال أثاروا المشاكل يُكبّلونهم، وإذا لم يثيروا 

المشاكل يتركونهم يجلسون يف الغرفة ببساطة. كُنّا هناك يف البيت وكانت توجد 

صورة لولد يبدو أنّه ُقتل يف أمر ما للجيش اإلسرائيليّ، عمره 16-15، ربما أقلّ. 

}هم{ قالوا: عن أيّ جيش تتحدّث، أنتم قتلتم ولدنا، أنتم قتلتم ولدنا. وعندها أتت 

الجدّة التي كانت جالسة هناك وقالت: ال تلقوا اللوم عليهم، هذا ليس ذنبكم.

تحدّثْت بالعبريّة؟
يبدو لي أنّها تمتمت شيئًا ما بالعبريّة أو أنّني فهمُت ما قالته من السياق. لكنّهم 

أسكَتوها. ثم دخل هذا الكلب }وحدة عوكِتس{ إلى البيت، واألوالد يخافون الكالب 

جدًّا، }عندها{ أبعدوا األوالد عن الكلب. الكلب نفسه هو كلب للمواد المتفّجرة، 

من المفترض أن يستدلّ عليها. تجوّل الكلب يف البيت بتوجيه من ُمدرّبه، وهو 

يتجوّل يف البيت ويشّم ولم يجد شيئًا، لم يجد أيّ دليل على وجود أيّ رائحة أو 

أيّ شيء آخر. مرّ من هناك ضابط أو شخص ما كان هناك من وحدة "ِمدرون 

موشالچ" }وحدة هندسيّة{ حسبما أذكر، وبدأ بالضرب على الحائط، حيث من 

المفترض أن يعثر على مواد متفّجرة. لقد دّمروا الحيطان، دّمروا الحيطان 

للبحث عن موادّ متفّجرة.

كيف كسروا؟ 
بمطرقة 5 }كيلوغرامات{.

بدأوا بالضرب على الحيطان، لصنع ثقوب للتفتيش؟
نعم، نعم، لصنع ثقوب يف الحيطان، الضرب على الحيطان. دعَك من أّن البيت 

كلّه دُّمر ألنّهم فتشوا داخل الغرف، وداخل المالبس }لكن{ فتشوا بشكل ُمرتّب 

للغاية. لكنّهم كّسروا الحيطان ولم يجدوا شيئًا. العائلة تصرخ، وأفرادها عصبيّون: 

ما هذا، أنتم تُكّسرون بيتنا، ال شيء عندي، ال شيء عندي. وهذا ما كان ببساطة.

ماذا تعني بتكسير الحيطان؟ كسروا جزًءا صغيرًا من حائط ما؟ 
لم يكسروا حيطان البيت كلّها. كان هناك ما يشبه الرواق، وأنا أذكر جيدًا أنّهم 

كسروا الحائط، على األقل كانت مقاييسه متريْن على متر ونصف المتر. لم يجدوا 

شيئًا كما قلُت ثّم غادرْنا. لم يبدُ لنا األمر غريبًا، ألنّه أُوِحي لنا بأّن الشخص يملك 

سالًحا يف البيت، وعندها عليك التفتيش عن الّسالح يف البيت. لكن لم يكن 

ثمة أيّ سالح، كانت هناك عائلة ال غير.

هل اعتقلتم أحدًا من العائلة؟ 
ال. لم نعتقل.

وماذا يحدث يف االستقصاء، بعد مثل هذه الحادثة مثاًل، هل 
يتحدّثون عّما جرى؟ 

ال شيء، ال يتحدّثون عن الموضوع. ليس هناك ما يُقال. لم يحدث أيّ شيء 

سيئ، لم يحدث شيء لجنودنا. ال يجب إجراء أيّ استقصاء. ال، ال يُجرون أيّ 

استقصاء يف مثل هذه األمور. 

شعر األوالد بالخوف 
الشديد من الكالب
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يعمل زوجي مقاولَ بناء، وأنا ربّة منزل وحامل اآلن. يف بيتنا ثالث غرف ومطبخ 

ومنافع. زوجي يُرّمم اآلن البيت واألمر مستمرّ منذ زمن طويل. لدينا بجانب 

البيت حظيرة ماعز.

البيت ليس بعيدًا عن شارع المدخل الشريّق للقرية، ونحن نعاني من الجيش 

الذي يدخل القرية ويبدأ بإطالق قنابل الغاز الُمسيّل للدموع، وعندها نختنق 

نحن أيًضا من الغاز يف بيتنا. وقد أصيب أوالدي يف الّسابق عدّة مرًات من الغاز 

وتلقوْا العناية الطبيّة يف البيت. ويف الماضي دخل جنودٌ بيتنا. دخلوا فقط، 

تجوّلوا وخرجوا.

يف الساعة 1:45 بعد منتصف الليل من يوم الثالثاء، العاشر من نيسان/ أبريل 

2018، كان الجميع نائمين. سمعُت طرًقا على الباب. قمُت وأيقظت ابنتي. 

واستيقظ زوجي أيًضا واقترب من الُشبّاك الُمطلّ على الّشارع وفتحه. قفز 

الجنود عبر الشباك إلى داخل البيت، وأمسكوا بزوجي وسدّوا فمه بأيديهم. 

دخل سبعة جنود عبر الُشباك. كان بعض الجنود ُملثّمين وبعضهم من دون 

قناع. كانوا يحملون الكثير من الُمعدّات واألسلحة. لم يُبرزوا أيّ مستند، وكانوا 

يتحدّثون العربيّة الركيكة. زوجي يعرف القليل من العبريّة.

عندما دخل الجنود كان ولدان ما يزاالن نائميْن، فأيقظوهما. سأل زوجي الجنود 

عن سبب حضورهم، وكان الردّ: "ألّن أوالدًا يصلون إلى ُمحاذاة شارع ألون ويُلقون 

الحجارة". وقد تصرّف الجنود بشكل عنيف. أخذوا الهواتف النّقالة من الجميع، 

ولم يُجروا تفتيشات جسديّة.

أدخلوني مع زوجي واألوالد إلى الغرفة الشماليّة وجلس ُجنديّان يُدّخنان عند 

مدخل الغرفة. جلسنا يف الغرفة من الثانية بعد منتصف الليل حتّى التاسعة 

صباًحا. كلّ من رغب بالخروج من الغرفة والذهاب إلى المرحاض خضع لتفتيش 

جسديّ. لم أرغب بأّن يُفتّشوني ولذلك لم أذهب إلى المرحاض. لكّن ابني 

الصغير الذي يبلغ الخامسة رغب بالذهاب. رافقه زوجي بعد أن فتّشه الجنود 

ورافقهما أحد الجنود، وجلس عند مدخل المرحاض، وانتظر ابني حتى خرج ثم 

رافقه ثانيًة إلى الغرفة التي كُنّا فيها.

لم يُسبّنا الجنود، بل اكتفوا بتهديد ابني البالغ 15 عاًما، بأنّه يف حال حضر إلى 

الشارع وألقى الحجارة فإنّهم سيُطلقون الرصاص عليه أو سيكسرون يده، "... 

وأنَت أخبرْ أصدقاءَك بذلك"، قالوا.

طيلة الوقت الذي كُنّا ُمحتَجزين يف غرفة واحدة كان جنديّان يحرساننا، فيما 

نام الجنود الخمسة اآلخرون يف الصالون والشرفة. طلب أحد الجنود الذين 

كانوا يحرسوننا السجائر من زوجي وطلب أيًضا أن نُعدّ له القهوة. جلس وشرب 

القهوة. كُنّا خائفين، وخصوًصا ابني الصغير )5 سنوات( الذي أيقظه الجنود. 

سمح الجنود لبناتي بإحضار الماء. لم يُلحقوا أيّ أذًى بالبيت ولم يأخذوا شيئًا.

يف الّساعة الّسابعة صباًحا استيقظ الجنود. بدأوا بالتحدّث عبر الالسلكي. 

شعرنا بأّن شيئًا ما يحدث. وعندها وضع الجنود قناعات غاز على وجوههم. 

وفجأة سمعنا أصوات أشخاص يف الخارج وصوت انفجارات. وعندها وقع 

انفجار إلى جانب البيت، يف الّساحة. ألقى أحد الجنود الموجودين يف الشارع 

قنبلة غازيّة وانفجرت يف الّساحة وبدأ الغاز بالدخول إلى البيت عبر النافذة. 

استنشقنا الغاز وطلب زوجي أن يسمحوا له بالذهاب إلى المطبخ ألخذ البصل، 

ألّن هذا يُفيد حين نضعه على الفم واألنف. لم يوافقوا. دفع زوجي أحد الُجنود 

واتّجه إلى المطبخ وأحضر البصل ما ساعد األوالد وساعدني. ثم ألقى جارنا 

الماء على القنبلة.

ظلّ الجنود حتّى التاسعة صباًحا. طلبوا منّا عدم مغادرة الغرفة إلى أن يخرج 

الجميع من البيت عبر الباب الرئيس. يف ذلك الّصباح ألقيَ الكثير من القنابل 

يف القرية، ولم تنفجر يف ساحتنا إاّل قنبلة واحدة.

عندما غادر الجنود فحصنا البيت. لم يأخذوا شيئًا. أنا أصاًل ال أفهم لماذا جاءوا 

إلينا. بيتنا يف منتصف القرية ومنخفض وصغير.

طيلة الوقت الذي كُنّا محتَجزين يف غرفة واحدة }...{ 
كان خمسة جنود ينامون يف الّصالون والُشرفة
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هذه }المسوحات{ كانت عشوائيًّة للغاية، أمكنني أن أختار أيّ بيت أرغب به، 

وكأنّك تفحص اتجاه الريح، تمّص األصبع وترفعها وتذهب حيث تهّب الريح. 

لم يكن أيّ توجيه. أعتقد أنّه يف فترات معيّنة كانت هناك كوتا }عدد عمليّات 

مسح يُطلب من السريّة تنفيذها يف فترة ُمحدّدة{، وكانت مرنة. لم يكن باألمر 

الهاّم لو أنّني أجريُت عمليّة واحدة أقلّ أو عمليّتيْن أكثر أو شيئًا من هذا القبيل. 

لم يُطلب منّا فعل ذلك.

أنا أعتقد أّن هذه }عمليّات المسح{ تخدم الجهاز بأمريْن: األول، أنّها توفر جمع 

معلومات استخباراتيّة عن المباني والناس. واألمر الثاني، أنّها تثير الخوف 

والهلع وكلّ ما يتعلق بإثبات الوجود الذي كان علينا فعله: ال أن نكون هناك 

فقط، بل أن يروْا أنّنا هناك. فمثلما تدخل إلى قرية كي يروْا أنّك تدخل القرية 

وال تخاف وأن يشاهدوك فيها، هناك األثر ذاته الذي يحدث بشكل آخر عندما 

تسمح لنفسك بدخول البيوت كلّ ليلة، أو كلّ ليلتيْن أو كلّ أسبوع، حتى لبيوت 

عائالت لم تفعل شيئًا وال عالقة لها بأيّ شيء: "اُنظروا، نحن هنا".

لم يقولوا لنا هذا األمر. ما قالوه لنا هو "نحن بحاجة إلى معلومات، كلّ هذا من 

أجل االستخبارات يف السريّة ومن أجل الشاباك"، لكن مهمة إثبات الوجود، 

التي ميّزت خدمتنا هناك عموًما، كانت واضحة وحتّى أنّهم قالوا لنا ذلك. لم 

يُرفقوا هذا األمر بمسألة الُمسوحات، لكّن ذلك كان جزًءا من الروح التي بثها 

القائد العام حول هذه األمور. 

هل برأيك أّن هذه المهّمات كانت تشكل أمرًا جيّدًا ألمن المنطقة 
مثاًل، أو القطاع؟ 

ال، }هذا{ فظيع، بنظري. 

وبرأيك كقائد سريّة؟
أنا كقائد سريّة، بدأت يف مرحلة معيّنة ومن خالل ما يجري باالمتناع عن إجراء 

عمليّات مسح. أعني أنّني لم أعد أبادر لها وأجريتها يف الحاالت التي أُلزِمنا فيها 

بذلك، وحتّى هذا لم يحصل إاّل بعد نقاشات. لم تكن لديّ مشكلة مع عمليات 

التفتيش عن الوسائل القتاليّة، وال مشكلة لديّ اليوم أيًضا إذا اقتضى األمر 

مع االعتقاالت- ال مشكلة لديّ مع ذلك. هذا أمر الزم وال مفرّ. لديّ مشكلة كبيرة 

مع عمليّات المسح، وكانت لديّ مشكلة من وقتها. فهناك أطفال صغار وكلّ 

ما سيتذكّرونه طيلة حيواتهم هو كم يكرهون الجنود ألنّها كانوا وقتها مع أّمهم 

يف البيت ودخلنا يف منتصف الّليلة، ووضعوهم يف غرفة واحدة ووقف قبالتهم 

جنديّ ُمشهرًا سالحه وهم يف الرابعة. وهم لن ينسوا هذا أبدًا طيلة حيواتهم، 

وهذا ما سيُسيّرهم يف عقليّتهم حول أفكارهم عن اإلسرائيليّ- هذا هو. وكانت 

هناك عمليّة مسح عينيّة غيّرت كلّ شيء. 

هيّا أخبرنا.
كان هذا يف إذنا بالتأكيد. ذهبنا، حاصرْنا }البيت{. فتحت لنا الباب امرأة أعتقد 

أنّها يف سنوات الثالثين، واتّضح أنّها يف البيت مع اثنين أو ثالثة أطفال صغار، 

أكبرهم كان يف العاشرة بأكبر تقدير، أبناء ثالثة، أربعة، خمسة، ستة، تقريبًا، وهي 

وحدها مع األوالد. "أين زوجك؟" زوجها ُمصّمم أزياء وهو يحاول اآلن بيع مجموعته 

يف األردن. وهي وحدها مع األوالد يف البيت وزوجها "فاكِن" ُمصّمم أزياء يحاول 

أن يعيش عبر بيع ما يفعله يف األردن. وثمة نصف سريّة تقتحم بيته يف منتصف 

الليل مع أوالد صغار يجلسون ويبكون بكاءً حارًقا. وثمة جنديان يقفان إلى جانبهم 

فيما يقوم سائر الجنود بمسح البيت. تمنّيُت الموت. ببساطة تمنيُت الموت.

هذه }الُمسوحات{ كانت عشوائيّة 
تماًما، كان بوسعي اختيار أيّ بيت أريد

رائد، منظومة الدفاع الجويّ | 2000-2014 )تشمل الخدمة االحتياطيّة(



أنا من ُسكّان عزون. يقع بيتي يف الحيّ الغربيّ من البلدة. إنّه أحد بيوت البلدة 

األخيرة باتجاه عزبة الطبيب. بيتي من طابقيْن: يف الطابق األوّل أسكن مع زوجي 

المريض. فهو يف المراحل األخيرة من مرض الـپاركِنسون، ويستصعب السير 

والحديث. كان يف الماضي سائق باص يف قلقيلية. ويف الّطابق الثاني يعيش 

ابني المتزوّج مع زوجته وبناته الثالث الّصغيرات.

نحن نعاني المضايقات وحضور الجنود إلينا منذ سنوات طويلة. ومنذ عام 

1990 وحتى 2000 اقتحم الجنود بيتنا عشر مرّات- يف الليل خصيًصا. ومنذ عام 

2000 دخل الجيش البيت بال انقطاع. هذه هي حياتنا هنا، خوف ومضايقات.

يف يوم 15.5.2018، يف الليلة الواقعة بين االثنين والثالثاء، ويف اليوم التالي على 

األحداث التي وقعت عند حدود غزة أُعلن إضراب عاّم يف الضّفة كلّها. يف الّساعة 

1:55 سمعُت يف حارتنا خارج البيت ضّجة قنابل صوتيّة. استيقظنا وعندها بدأ 

الطرق على باب المدخل. وقد طرقوا الباب أيًضا بما يشبه المطرقة الكبيرة التي 

نُسّميها نحن "َمهدّة". فتحنا الباب الرئيس. اقترب منّي أحد الجنود ودفعني 

بسالحه فوقعت أرًضا. يبدو لي أنّهم كانوا قرابة ثالثين جنديًّا داخل البيت، وعدّة 

آخرين يف الّساحة. وكان معهم أيًضا سيّارتا جيپ وما يشبه التندر الكبير. كان 

الشارع مضاًء والمبات التندر أضاءت المكان.

لم يحملوا أيّ ورقة }أمر تفتيش{. كان بعض الجنود ُمقنّعين. وكان البعض 

اآلخر قد صبغوا وجوههم باللون األسود. لم يكن معهم مواطنون وال ُجنديّات. 

سمعُت يف الخارج نُباح كالب. أدخلونا جميًعا إلى الّصالون وقام خمسة جنود 

بحراستنا. لم يسمحوا لنا بالنهوض، أو بشرب الماء، أو بالذهاب إلى المرحاض. 

جلسنا على الكنبات. 

توّجه ابني إلى أحد الُجنود وطلب التحدّث معه، وعندها خرجا سويّة إلى المطبخ. 

واصل جنود آخرون التفتيش يف كلّ أرجاء البيت. دخل أحد الجنود غرفتنا وأغلق 

الباب. غضبُت عليه وقلُت له: "كيف تدخل غرفتي من دون إذن وتُغلق الباب؟". 

جفل منّي وخرج. بعدها، أبقوْا األبواب مفتوحة يف كلّ الغرف التي دخلوها.

سألتهم: "أين الضابط؟"، فاقترب منّي أحدهم وقال: "أنا الضابط. اسمي "چابي". 

قلُت له: "إذا كنُت ستجري تفتيشا يف الغرف فإنّني يجب أن أكون معك". ومع 

ذلك نشر الجنود الفوضى يف الغرف ولم يسمحوا لنا بالتحرّك أو بالشرب أو 

بالذهاب إلى المرحاض. لم يُجروا تفتيشات جسديّة. لقد كانوا يبحثون "عن 

شيء غير قانونيّ" كما قالوا.

لم يأخذوا شيئًا ولم يُجروا مسًحا ولم يلتقطوا صورًا، وهي األمور التي فعلوها 

عند دخولهم عام 2017.

اعتقلوا اثنين من أبنائي، "م" و"م.هـ.". قاموا بتكبيل يديْ "م" وتعصيب عينيه. ثم 

أخذوا االثنين إلى شرطة كدوميم وأُطلق سراحهما يف الغداة. أخذوهما من دون 

أن يسمحوا لنا بقول شيء، ومن دون أن يسمحوا لهما بأخذ أيّ مالبس معهما. 

ماذا سينفعني تقديم شكوى. فإذا اشتكيُت سيكون القاضي رجاًل عسكريًّا! 

فماذا يمكن أن يحدث حينها؟

أدخلونا جميًعا إلى الّصالون وتولّى خمسة جنود حراستنا. لم 
يسمحوا لنا بالوقوف أو شرب الماء أو الذهاب إلى المرحاض

"ب. أ."، 58 عاًما، متزّوجة وأّم لستّة أوالد | عزون | 15.5.2018



يف معظم الحاالت حين تدخل بيتًا فإنك تصل يف ساعات الليل المتأّخرة، والناس 

نيام، ألنّك ترغب يف واقع الحال بمفاجأتهم، أو لغرض إحضار مشتبه به. تصل 

مع قوّة كبيرة جدًّا. ويُمكن لهذه القوّة يف الواقع أن تنتشر يف داخل القرية يف 

عدّة نقاط تُشكّل نقاط تأمين حاسمة كي يكون بوسعك الخروج من هناك مع 

تعزيزات عاّمة لقوّات إضافيّة تكون شريكة يف هذه العمليّة.

يف نهاية المطاف عندما تصل إلى بيت ما لهذا الغرض، فإنّك تدخل مع قوّة ال 

تقلّ عن حجم عصبة، ما ال يقلّ عن 20 شخًصا، وينتشر شخصان يف كلّ زاوية يف 

البيت، أعني ثمانية أشخاص يؤّمنون البيت، وساحته، ويف حال هروب أحدهم 

يكون باإلمكان اعتقاله. وثّمة قوّة تدخل إلى البيت. من يقود المهّمة بشكل عام 

ضابط وهو الذي يقود عمليًّا مسار اقتحام البيت، حيث أّن الدخول هو دخول 

آمن مع أسلحة ُمصوّبة، رصاصة يف قصبة البندقيّة واالنتقال من غرفة إلى 

أخرى من أجل مسح البيت كلّه.

ويتّم هذا األمر بأن تكون المرحلة األولى التي تجري جمع كلّ أفراد العائلة 

من الغرف كلّها والفصل بينهم، النساء والرجال، وإذا اقتضت الحاجة تكبيل 

بعضهم. واألوالد موجودون هناك، وهو الجزء األفظع والصدمة األكبر لهم، وربما 

لي أيًضا، ولكن لهم باألساس. إيقاظ األوالد واألطفال الرُّضع، العديد من األطفال 

يف منتصف الّليل واالنكشاف على النساء وُهّن يرتدين البيجامات ومن دون 

الحجاب أو ما شابه، وإخراجهم من أِسرّتهم التي ينامون فيها.

أنا أذكر النظرات المرتعبة وهذا الشعور بالعجز. والفصل بين الرجال والنساء 

يف داخل البيت. }الهدف هو{ قبل كلّ شيء الّسيطرة على البيت، وبغّض النظر 

عن أنّك تُدخل إليه الكثير من الوسخ باألحذية العسكريّة والوحول وكلّ ذلك. 

وعندها تبدأ عمليّة مسح الغرف بأطقم من جندييْن أو ِفرق. ونتأكّد من عدم 

وجود أحد ما هناك يقفز أمامنا يف زاوية ما، ونأخذ ذلك الفتى }المعتقل{، نُكبّله، 

ونعزله، ونضع له غطاًء على العينيْن ونُدخله إلى سيّارة الجيپ. وإذا اقتضِت 

الحاجة أحيانًا، لو كنَت يف الخدمة النظاميّة مثاًل، عندها أذكر أّن أحدًا من 

الشاباك يرافقك عادةً، وهو يقوم باستقصاء أوّليٍّ ما. 

للشخص؟
للعائلة. فهو يتحدّث العربيّة أيًضا وأنَت عليك مبدئيًّا حمايته وتنفيذ المهمة 

من خالله. هذه هي الوضعيّة باألساس.

هل يُوضح أحدٌ ما للعائلة ما تفعلونه أصاًل؟ 
ال.

هذا يعني، أنّك تدخل، تفعل ما وصفتَه اآلن من دون أن تُخبرهم؟ 
ربما تتواصل }معهم{ بشكل أساسيّ جدًّا. أنا ال أذكر ما قيل لكن أنا أعتقد أّن ما 

يُقال هو كالتالي: نحن سنأخذ معتقاًل، أو ما شابه. أو نقول االسم العينيّ لذلك 

الشخص، }أنت تسأل{ ما إذا كان موجودًا، أحضروه، أيقظوه أو أنّنا سنفعل. 

شيء كهذا، تعرف، يجري بسرعة كبيرة. لكن ال حديث معهم باستثناء ذلك.

وأنَت ترى الذعر لدى األشخاص الموجودين يف البيت، وهم بشكل عام حمولة، 

عدّة أجيال سويّة، أجيال متعاقبة. نأخذ الشخص ونضعه يف السيّارة، ونحن 

يف الكثير من المرّات ال نعرف لماذا اعتقلنا هذا اإلنسان تحديدًا، أو ماذا فعل. 

نحن معزولون عن المعلومات بقدر ما، وقد يكون إرهابيًّا، أو ال. ال علَم لي، ال دراية 

لي بما يحدث هناك. وهذا هو..

هل تذكر ردود أفراد العائلة؟ 
أنا أذكر باألساس النظرات المرتعبة، ولو بشكل ضبابيّ، ومن الممكن أنّني 

أحاول كبت ذلك. أنا أذكر شعورهم بالُمفاجأة، النظرة الهلِعة، الخوف، الذعر، 

أنا أذكر هذه األمور بمستواها األساسيّ. 

هل سبق وأجريت تفتيشات يف البيوت؟ 
نعم، أثناء الخدمة النظاميّة. أذكر مراٍت عدّة تقوم فيها بتفتيش ما يف البيت 

وأنّت عمليًّا تُفكّك البيت تماًما، وبالطبع فإنّك ال تعيد ترتيبه. هذا يعني التنّقل 

وتفكيك الخزائن، تفكيكها بكلّ ما تعنيه الكلمة، والنبش يف مختلف المعدّات 

وإبقاء فوًضى عارمة وراءك، ما يشبه اإلعصار هناك.

أنا أذكر الشعور بالمفاجأة، النظرة 
المرتعبة، الخوف، الذعر

رقيب أّول، مظليّين | 1998-2010 )تشمل الخدمة االحتياطيّة(



أنا أسكن حيّ الجعبري. هذه المنطقة ِعرضة للمشاكل والفلتان، وهي تشهد 

من مرّة ألخرى عمليّات دخول إلى البيوت فجرًا، وبعد هذه االقتحامات تختفي 

أغراض ثمينة. كان يوم الحادثة يوَم زفاف ابني. كان هو وعروسه الجديدة يف 

شقتهما يف الطابق األرضيّ وكنُت أنا يف بيتي مع زوجتي وأوالدي األربعة اآلخرين. 

بما أنّنا اهتممنا بالحصول على التصاريح سلًفا، فقد كان الجيش يعرف أّن حفل 

الزفاف سيُجرى يف ذلك اليوم. الحفل نفسه أجري يف قاعة بالمدينة وقمنا 

بتزيين البيت باألضواء اللّماعة من أجل فرحة استقبال الزوجيْن الجديديْن.

يف الّساعة الثانية إاّل ربع بعد منتصف الّليل، وصل نحو أربعين جنديًّا راجلين. 

كان بعضهم ُمقنّعين، وكانوا يحملون الكاميرات. استيقظُت حين سمعُت قرًعا 

باك وناديُت على الجنود بأّن  قويًّا على باب شّقة الزوج الشاب. ركضُت إلى الشُّ

يف الشقة زوجيْن شابيْن وهذه ليلة دخلتهما. طلبُت منهم أاّل يكسروا الباب 

ألنّني سأنزل لفتحه فورًا. لم ينتظرني الجنود واقتحموا الباب فيما كان عدد 

منهم يجرّون الكالب معهم.

حاولت أن أوضح للضابطة والضابط اللذين كانا يقودان القوّة، أنّهما زوجان 

شابّان يف ليلة الدخلة ووعدتُهما بأنّني سأُخرج الزوجيْن من بيتهما. كُنّا نعرف 

الضابطة ألنّها هي التي أصدرت لنا تصاريح حفل الزفاف، وقد حاولت التحدّث 

إلى الجنود والّسماح للزوجيْن الشابيْن بالخروج من البيت بمساعدتي، إاّل أّن 

الضابط الذي كان يف القوّة رفض ذلك.

طلب الجنود تجميعنا كلّنا يف غرفة واحدة بشّقتي. وقبل أن نصعد جميعنا إلى 

شّقتي طلبُت من الضابط أن يرافق الجنود أثناء التفتيش وسألته عمَّ يبحثون. 

لم يوافق على مرافقتي للجنود ورفض أن يُفصح عّم يبحثون. صعدنا إلى غرفة 

يف شقتي وهناك جمعوا كل أفراد العائلة ووضعوا على مدخلها جنديًّا بسالح 

ُمصوَّب كي يحرسنا. طبًعا لم يكن مرحاض يف الغرفة التي جمعونا فيها ولم 

يكن ماء للشرب أيًضا. 

علت أصوات تكسير من شقة الزوج الّشاب، وبعدها رأينا أنّهم مزّقوا الكنبة 

وكسروا الكراسي وسرير الزوج الّشاب. العروس التي كانت ليلة دخلتها بدأت 

بالبكاء. واضطررنا أن نشرح لها أّن الحادثة ليست باألمر الخاّص. فهذا يحدث 

بعد كلّ حفل زفاف تقريبًا. 

ظلّ الجنود يف البيت قرابة الّساعة ونصف الّساعة. وقبل مغادرتهم التقطوا 

الّصور البني البالغ 11 عاًما. وقد رغبوا بتصويري أنا وزوجتي والزّوج الشاب أيًضا 

لكنّنا رفضنا. زوجتي امرأة ُشجاعة والجنود ال يُخيفونها. أصرّْت بكُلّ قوّتها على 

أاّل يُصوّروها: "نحن لسنا حيوانات!!". بعدها اتّضح أّن جدااًل اندلع بين الجنود 

ور، إاّل أنّهم التقطوا صورنا بالسرّ أثناء التفتيش.  بخصوص الصُّ

مع انتهاء التفتيش، وحين كان الجنود يف طريقهم للمغادرة رأيُت أحد الجنود 

يُمسك بيده هاتًفا عرفُت أنّه هاتف ابني. كان الجنديّ يُخفي الهاتف وراء ظهره 

عمدًا كي يمنعني من رؤية ما فعل. توّجهُت إلى الضابط وقلُت له: "اُنظر لقد 

سرق الهاتف، و"ديسك أون كي" أيًضا، واالثنان يحويان صورًا من الزفاف". 

تدّخلت الضابطة وطلبت من الجنديّ إعادة الهاتف وقد فعل ذلك. ثم أخذ 

الجنود السجائر التي كانت يف الغرفة ودّخنوها.

وفور مغادرة الجنود طلبُت من كِنّتي الجديدة ومن ابني أن ينزال إلى شقتهما 

لفحص ما إذا كانت النقود التي حصال عليها كنُقوط من الزفاف والذهب ما 

تزال كلّها يف مكانها. واتّضح أنّه خالل التفتيش أُِخذ ذهب بقيمة نحو 20,000 

ش.ج. و4,700 ش.ج. نقدًا. وعند اتّضاح الّضرر طلبُت من الضابط أن يأخذني إلى 

شرطة الخليل لتقديم بالغ بالّسرقة. تشاور الضابط والضابطة هاتفيًّا مع شخص 

آخر وأمراني بدخول البيت. بدأ الجنود باالبتعاد عن البيت سيرًا على األقدام، 

وذهبت مع ابن عّمي يف أثرهم. طلب ابن عّمي تفتيش الجنود، وانتهى الموضوع 

بأّن قالت الضابطة البن عّمي "ال تُثِر المشاكل"، وذهب الجنود يف طريقهم.

أخذوا كّل ذهبي أثناء التفتيش، قيمته 
نحو 20,000 ش.ج. و4,700 شيكل نقدًا

سامر الجعبري، 44 عاًما، متزّوج وأب لخمسة أوالد | الخليل | 23.6.2018



عمليّات المسح نفسها، كيف تحدث وكيف تُنّفذ؟
تبدأ بالتحضيرات، محاولة فهم حقيقيّ لما يحدث يف سياق أين سنكون، والفترة 

الزمنيّة، وأيّ بيوت وما شابه، إلى أن تبدأ العمليّة ذاتها، يصعد عدد × من 

الجنود، لنقل ُعصبة، ال أعرف، 13-12 جنديًّا، يصعدون إلى ما يشبه.. كيف تُسّمى 

هذه السيّارة؟

سفارون؟
سفارون، نعم. يصعدون إلى السفارون وبالطبع يضعون السترات الواقية، 

ويحملون كلّ المعدات، هذا، وهذا، وهذا. نحن شخصيًّا لم نضع أقنعة الوجوه 

أبدًا. من كان يرغب }يمكنه ذلك{، أعني لم يصدر أمر ُمحدّد بهذا الشأن. كان 

البعض يعيشون يف فيلم ورغبوا بوضع أقنعة الوجوه، فوضعوها.

ّع، ربما يف فرق من 4، كل قائد  هذا، وببساطة نحّضر إلنجاز المهمة ونبدأ بالتوز

مع 4 جنود، وأنت تعرف أّن عليك الذهاب إلى خمسة بيوت، فتذهب إلى البيت 

األوّل، تطرق الباب وتنتظر اإلجابة: يف حال كان ردّ تكون األمور على ما يُرام، أي 

أنّنا نبدأ. ويف حال لم يردّوا نقرع الباب بقوّة أكبر ونصرخ: تساَهل }الجيش 

اإلسرائيليّ{، تساَهل، تساَهل، افتحوا الباب. "تساَهل" أقولها بشكل عنيف. 

والهدف أن يفتحوا الباب. 

يف اللحظة التي يفتح أحدٌ الباب ثّمة إجراء كهذا، أنا أطرح التحيّة ولكنّها ليست 

تحيّة حقيقيّة، أي أنّني ال أقول: مرحبًا، كيف الحال. بل أقرب إلى: أهاًل، أيقظ 

األوالد، أيقظ المرأة، أحضروا الجميع كي نراهم، كلّ ُسكّان البيت. يقفون يف 

طابور، كلّ أفراد البيت، وعندها يقوم أحد الجنود بإجراء مسح حقيقيّ للغرف 

كي يتأكّد من عدم بقاء أحد فيها، وعندها نفصل النساء واألوالد. النساء واألوالد 

يف غرفة مغلقة مع جنديّ يحرسهم، والرجال يف الخارج.

وبعد هذا اإلجراء نبدأ ببساطة بمسح البيت على مستوى الورقة، دفتر مالحظات: 

أنَت تعدّ الغرف، تعدّ األبواب، أنَت تُجري خارطة عاّمة. ودائًما ما كان أحدٌ يُنجز 

خارطة للبيت وكيف يبدو، ويقوم بالبحث عن أمور مشبوهة وبقلب األشياء 

ويقول مثاًل: فتّشوا اآلن عن شيء يبدو لكم مشبوًها. عندها نبدأ فعاًل برفع 

األشياء، ال أعرف: السجاجيد، والكنبات، واألِسرّة، ورفع األغطية، والمطبخ، 

ونُخرج الجوارير لرؤية ما فيها. كلّ واحد يُنجز هذه األمور وفًقا لنظرته ورجاحة 

عقله، وما يقوله القائد الميدانيّ. وكانت وضعيّات تحوّلت إلى فوضى عارمة، 

وإذا كان قائد السريّة يف الموقع أو شيء من هذا القبيل، قد أتى الستعراض 

قوّته- فسيبدو األمر هكذا.

البيت مقلوب رأًسا على عقب وال أحد يهتّم بالترتيب بالمرّة: ال وقت، ال وقت، إلى 

البيت التالي، إلى البيت التالي، شكرًا، ياّل باي، عودوا إلى بيوتكم، وننتقل إلى 

البيت التالي. هذا إجراء من خمسة- ستة بيوت يف الليلة، الطاقم كلّه. }هذا{ 

بحاجة للوقت وليس ممتًعا بالمرّة، وخصوًصا المقطع الخاص بـ... أنك توقظ 

األطفال يف منتصف الليل. فهم ال يُدركون لغتك بالمرّة، وانت تحاول بشكل 

ما أن تتواصل معهم. ويف حال كان أحد ما يتحدّث العربيّة فهذه إضافة جيّدة.

ال أعرف، كلّ هذه الوضعيّة غير إيجابيّة بشكل عام وفًقا لتجربتي الشخصيّة. 

هذا هو، يصبح األمر نوًعا من الروتين، وبرأيي تجد نفسك مرةً يف األسبوع أو 

األسبوعيْن يف عمليات مسح، وأنا ال أتحدّث عن عمليات االعتقال التي تختلف 

عن ذلك. لنقل إنّنا نُنهي البيوت الخمسة أو الستّة للّيلة، ثم يجتمع الجميع 

ُمجدّدًا عائدين إلى القاعدة العسكريّة، ضحكات، وهيّا إلى مهّمات الّصباح.

هذا إجراء من خمسة- 
ستّة بيوت يف الليلة

رقيب أّول، وحدة "ميتار" التابعة للمدفعيّة | تقوع | 2016-2013



جنود يعتقلون أوالدًا وبالغين من قرية دير نظام أثناء حملة اعتقاالت واسعة النطاق وتعليق مناشير يف القرية، 1.8.2019. تصوير: مجلس دير نظام القرويّ

يف الفاتح من آب/ أغسطس 2019، استيقظُت الساعة 1:30 بعد منتصف الّليل 

حين سمعُت ضّجًة يف الخارج. استيقظت البنات قبلي وقالوا إّن هناك جنودًا 

يف القرية. واصل األبناء النوَم. قمُت وفتحُت ُشبّاك المطبخ الُمطلّ على الشارع. 

رأيُت ُجندييْن أو ثالثة ُمسلّحين. بعد ربع ساعة ظهر ستة أو سبعة جنود آخرين 

نزلوا الشارع الُممتدّ من مركز القرية. واصلت النظر إليهم من ُشبّاك غرفة 

المعيشة إلى أن وصلوا حتى البيت الُمحاذي لمدخل القرية الرئيس. بعد نحو 

ربع ساعة رأيُت سيّارة عسكريّة كبيرة وُمحّصنة تصل وتقف إلى جانب الجنود.

بعدَها رأيُت سيّارتي جيپ عسكريّتيْن تنزالن الشارع من مركز القرية. خرج جنود 

من السيّارتيْن ودخلوا بيت جاري. بعدها دخلوا البيت الثاني المجاور وهكذا 

بدأوا يتقدّمون يف أعلى الشارع إلى أن وصلوا البيوت القريبة من بيتنا. وبعد 

فترةٍ سمعُت من جارنا أّن الجنود دخلوا بيته، وسألوه عن وجود أوالد يف البيت 

عمرهم 15 عاًما أو أقلّ، وحين ردّ بالنفي غادر الجنود.

قرابة الّساعة 4:00 صباًحا خرجُت للصالة. ويف الطريق إلى المسجد لم أرَ جنودًا. 

كان يف المسجد قرابة 15 شخًصا. أدّيْنا الّصالة حتى قرابة الّساعة الخامسة. 

وعند خروجنا من المسجد كان يقف نحو 20 جنديًّا مقابل مدخل المسجد. لم 

يتحدّث الجنود معنا ونحن لم نتحدّث معهم، وذهب كلّ شخص لحال سبيله. 

رأيت نحو 10 جنود آخرين يمشون يف الطريق صوب الحيّ الشريّق للقرية. وعندما 

كدُت أصل إلى بيتي رأيت ابني يخرج من بوّابة البيت ومعه جنديّان. لم يكن 

ُمكباًّل ولم يبدُ عليه أنّه ُمهدَّد. أشار نحوي وقال "ها هو أبي". اقترب منّي أحد 

الجنود وطلب بطاقة ُهويّتي. قلُت له إّن البطاقة يف البيت وسألته عّما إذا كان 

يريدني إحضارها. فتنازل وواصل الّسير.

عندما دخلُت بوابة البيت رأيت الجنود العشرين الذين كانوا يقفون مقابل 

المسجد ينزلون باتّجاه بيتنا. حاول أحدهم الدخول إلينا وعندها قال لهم 

ابني بالعربيّة "لقد سبق وكُنتم عندنا". وعندها قال أحد الجندييْن الذي طلب 

مني بطاقة الهويّة "لقد سبق وكُنّا يف هذا البيت". عندما غادر الجنود، أخبرني 

ابني أنّه فيما كنُت يف المسجد كان هو يقف على السطح ورأى الجنود يصلون 

إلى بيتنا. نزل وفتح البوّابة ورأى جنديًّا يقف ويضحك. سأله "لماذا تضحك؟"، 

فقال الجنديّ "هل تفتح من دون أن نطلب؟"، وعندها ردّ ابني "رأيتكم وأنا على 

السطح. ماذا إذًا؟ هل أذهب للنوم؟". سأله الجنديّ عّما إذا يوجد يف البيت 

أوالد تحت سّن 15. ردّ ابني بوجود أخ له عمره 12 عاًما. طلب الجنديّ من ابني 

أن يُوقظ أخاه. وعندما نزال التقط الجنديّ صورًا لألوالد الثالثة ولبطاقتيّ هويّة 

الكبيريْن. وسألهما الجنديّ أيًضا عن مكان وجود أبيه.

عند طلوع الصباح رأينا أنّهم علّقوا المناشير يف عدّة أمكنة، وكان بعضها مبعثرًا. 

كان مكتوبًا على المنشور "هذه القرية تثير المشاكل، وإذا لم يهدأ السكان فإننا 

سنبدأ بسلسلة عمليات محددة ضدّ المسؤولين". 

من أحاديثي مع ُسكان يف القرية علمُت أّن الجنود دخلوا %90 من بيوت القرية. 

ويف كلّ بيت دخلوه طلبوا بطاقات الهوية التابعة لألبناء واآلباء. وقد التقطوا صور 

األبناء واآلباء مع بطاقات الُهويّة، وصورًا لألشخاص من دون بطاقات الُهويّة. 

وحضر الجنود ومعهم قائمة. ويف حال كان أحد األبناء الذي يرد اسمه يف القائمة 

حاضرًا، اعتقلوه هو ووالده. سمعُت أّن الجنود لم يدخلوا إلى البيوت يف أغلب 

الحاالت، وتوقفوا عند المداخل ولم يُلحقوا األضرار. وقرابة الّساعة 5:00 كانوا 

قد اعتقلوا 15 شخًصا. عندها حضرت سيّارة ُمدرّعة كبيرة وأُدِخل الرجال واألوالد 

إلى الشاحنة وأخذوهم إلى معسكر قريب شماليّ- غربيّ القرية. الجنود الذين 

حّققوا معهم هدّدوا الرّجال بأنّه يف حال واصل أبناؤهم التسبّب بالمشاكل 

فإنّهم سيسدّون مداخل القرية. "إذا سمحتم ألوالدكم بأن يفعلوا ما يشاؤون، 

فعندها سنعاقب القريّة كلّها" قالوا. يف الّساعة 7:30 أطلقوا سراح الجميع."

هدّدنا الجنود: سوف 
نعاقب القرية كُلّها

فضل تميمي، 58 عاًما، متزّوج وأب لسبعة أوالد | دير نظام | 1.8.2019 



كنا يف ليلة ُمسوحات، وكانت تلك ليلة مقرفة من عمليّات المسح. وظيفة الورقة 

تكمن يف مسح البيت كلّه وتوثيق من يسكنه، كي يعلم الشاباك هوية من يسكن 

يف كلّ بيت ويحظى بالمعلومات. برأيي أّن ذلك ردًعا نوًعا ما.

لماذا تسّميها ردًعا؟ 
ألنّه عندما كُنّا ندخل البيت فإنّنا كُنّا نخبرهم بأنّنا هنا من أجل ذلك فقط. دائًما 

يوجد مترجم واحد يف الطاقم، ويُرسلون شخًصا يعرف العربيّة مع الطاقم، وهو 

يُوضح سبب وجودنا. وعندها يقولون }العائلة{: ماذا؟ لماذا ال يُسّجل أيّ أحد 

هذا؟ قبل شهر كانوا عندنا وقبل ذلك مرة أخرى. نعود إليهم على فترات طيلة 

الوقت ألّن ال أحد يُسّجل ذلك. أو أنّنا نتحدث عن جسم أمنيّ كبير جدًّا ولهذا 

تضيع األمور كثيرًا يف وسط ذلك.

ماذا فعلتم؟
أنَت تدخل يف واقع األمر إلى البيت، تطرق الباب يف البداية، ال تقتحمه، تطرق 

الباب كثيرًا، تُحاول. يف غالبيّة المرّات ال يفتحونه، الناس نائمون، الناس ال 

يريدون أن يفتحوا، وأمور من هذا النّوع. وعندها، وبشكل عام عندما يجدون 

أدوات االقتحام ويبدأون بسماعك تحاول االقتحام، فإنّهم...

أداة اقتحام هيدروليكيّة؟
نعم. يف اللحظة التي تُحضرها وتبدأ بوصلها، وكانت قبلها أداة كهربائيّة تُصدر 

الضّجة، عندها يسمعون وينزلون إلى األسفل، يفتحون الباب قبل أن تكسره. 

أنت تقول "ليدخل الجميع"، يأتي شخص ويُوقف الجميع بجانب الشباك 

مع بطاقات ُهوياتهم وهم يُمسكونها إلى جانب رؤوسهم، ويلتقط صورة لكلّ 

شخص يعيش يف البيت.

ويخبرونك لماذا هذه البيوت بالذات؟ 
يقولون إّن هذه بيوت ال يعرف الشاباك عنها شيئًا.

ومن ناحية تقسيم البيت وهذه األمور، هل تتطرّقون إليها أم 
أنكم تكتفون بتصوير األشخاص؟ 

يبدو لي منطقيًّا أنّه كان علينا فعل ذلك، لكنّني ال أذكر أنّنا فعلنا ذلك على 

أرض الواقع.

نعود إليهم على فترات طيلة 
الوقت ألّن ال أحد يُوثّق ذلك

رقيب أّول، وحدة إچوز | 2017-2014



نحن نعيش يف بيت حماتي. يف البيت أربعة طوابق ونحن نعيش يف الطابق 

الرّابع. يف الطابق األرضيّ مخازن وسوبرماركت. يف الطابق الثاني تسكن حماتي. 

الطابق الثالث فارغ ويف الطابق الرابع أسكن مع زوجي وأوالدي. زوجي يعمل يف 

البناء بمدينة روابي منذ ثالث سنوات ونصف السنة، ويخرج كلّ صباح الّساعة 

السادسة بسيّارته الخاّصة إلى روابي ويعود قرابة 17:30 أو 18:00 مساًء.

نحن نعيش هنا، بعيدين نسبيًّا عن المستوطنين ولذلك ال نعاني منهم، لكنّنا 

نعاني من الجيش كثيرًا. منذ سّت سنوات ونصف الّسنة وأنا أسكن هنا يف 

عوريف، ومن وقتها دخل الجيش بيتنا ستَّ مرّات. يف عام 2014، وبعد خطف 

الفتيان، دخل جنود بيتنا وألحقوا ضررًا كبيرًا فيه. وباإلضافة إلى ذلك صادروا 

المينيبوس الذي لدينا، والذي كان زوجي يستخدمه لتوصيل األوالد إلى الروضة 

يف عوريف. نحن اآلن يف شهر رمضان والحياة تتغير وفًقا لذلك. يخرج زوجي إلى 

العمل يف البناء الّساعة 4:30 صباًحا، ويعود الّساعة 14:00 بعد الظهر.

يف يوم الخميس، 9.5.2019، الّساعة 4:30 فجرًا، وقبل أن يخرج زوجي إلى 

العمل، سمعنا ضّجة آتية من بيت الجيران. حضر الجيش إليهم واعتقل الجنود 

ابنهم. وقد رأينا أّن الجنود يتقدّمون صوَب بيتنا، وعندها صرخ زوجي عليهم: 

"ال تكسروا الباب، سأفتحه لكم". لكنّهم لم يُصغوا له، وصوّبوا الّسالح تجاهه 

وكسروا باب المدخل.

ظلّ بعض الجنود يف األسفل لدى حماتي وصعد بعضهم الدرج إلينا. كانوا بين 

20-18 جنديًّا. لم يُسعفني الوقت ألُتّم ارتداء مالبسي وتغطية رأسي قبل أن 

يدخلوا. لم يُبرزوا أيّ أمر. وكان من بينهم خمسة أو ستة ُمقنّعين. تحدّثوا معنا 

بالعربيّة وبشكل عنيف، وهدّدونا بأسلحتهم المرفوعة.

سألهم زوجي "هل أتيتم العتقالنا؟"، لكنّهم لم يردّوا عليه. طلبوا من زوجي ومنّي 

ومن األوالد الجلوس يف الّصالون يف األسفل، يف حين ظلّ معنا ُجنديّان، وبدأ 

البايق بالتفتيش يف كلّ طوابق البيت. لم يسمحوا لنا بمرافقتهم أثناء التفتيش. 

لم يُخبرونا بسبب دخولهم البيت، وفور دخولهم طلبوا منّي ومن زوجي هواتفنا 

النّقالة، لكنّهم لم يطلبوا بطاقات هويّتنا. لم يسرقوا شيئًا من البيت.

كُنّا قد بدأنا صيامنا. كانت قنينة ماء واحدة يف الغرفة ووافق الجنود على أن 

يشرب األوالد. عندما اقترب ابني ابن الرابعة من الجنديّ، صرخ الجنديّ عليه 

قائاًل "ارجْع إلى مكانك". كانت أحاديث بالعبريّة وصراخ بين زوجي وأحد الُجنود. 

لم أفهم عمَّ دار الحديث لكنّني كنُت خائفة على زوجي وتوّسلتُه االبتعاد عن 

الجنود وعدم التحدّث إليهم.

كان األوالد مذعورين. هذه هي المرة األولى التي يعايشون فيها مثل هذه التجربة 

ويُدركونها. يف المرّات الّسابقة كانوا صغارًا ولم يَعوا ما يحدث. األوالد يحكون 

ألصدقائهم طيلة الوقت عّما حدث ويسمعون من أصدقائهم قصًصا ُمشابهة.

خرج الجنود قرابة الّساعة 5:30. مكثوا يف البيت نحو الّساعة. لم يُوضحوا لنا 

سبب مجيئهم، لم يقولوا شيئًا. وعندما كان الجنود يف طريقهم إلى الخارج 

لحقهم زوجي سائاًل عن جهازيِّ الهاتف. عندها سمعنا صوت رنّة من صوب 

الشرفة وعرفنا أّن الهاتفيْن أُلِقيا هناك. 

كان الجنود الُمَقنّعين أكثر هدوءًا. وعندما سألهم زوجي عمَّ يبحثون وماذا يريدون، 

لم يُجيبوه مطلًقا. هذا يؤذينا، ويؤذي نفوسنا. نحن بحاجة لوقت طويل كي نتخّطى 

ذلك. وفور رحيل الجنود خرج زوجي إلى عمله، ألّن العمال كانوا يف انتظاره.

هذا يؤذينا، 
ويؤذي نفوسنا
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