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المقدمة
"اإلدارة المدنية" هي وحدة عسكرية مسؤولة عن تنفيذ سياسة إسرائيل المدنية في الضفة الغربية. الصالحيات 
ل والعمل، البنى التحتية 

ّ
الواسعة لإلدارة المدنية تتعلق بغالبية مجاالت الحياة في األراضي المحتلة: تصاريح التنق

للمياه والكهرباء والمواصالت العامة واالتصاالت، ومجاالت الصحة، التعليم والخدمات االجتماعية، األراضي، التخطيط 
والبناء، السجل السكاني، الزراعة، التجارة والصناعة، جودة البيئة، ااّلثار والمحميات الطبيعية.

ينص القانون الدولي بأن للضابط العسكري في منطقة محتلة الصالحية، وحتى الواجب، بإدارة الحياة العامة فيها 
وأن عليه العمل للحفاظ على مصلحة المجتمع الذي يقع تحت االحتالل، وذلك مع العمل على الحفاظ على المصالح 

األمنية للقوة المحتلة.

الضفة  المدنية في  االدارة  الدولي، وتستغل بشكل مدروس وجود  للقانون  اسرائيل بشكل مخالف  تعمل حكومة 
الموقف هذه  ورقة  االسرائيلية".1  المصلحة  نظر  وجهة  الساحة حسب  تبلور  التي  "إجراءات  وتدعم  لتبادر  الغربية 
تدعي بأن االدارة المدنية تلعب دورًا فعليًا في اضطهاد الفلسطينيين والسيطرة عليهم في الضفة الغربية. عالوة 
تطوير  هدفها  سياسية  أداة  هي  المدنية  االدارة  بأن  ظهر 

ُ
ت هنا  عرضها  سيتم  التي  العمل  أنماط  إن  ذلك،  على 

المستوطنات االسرائيلية في األراضي المحتلة، مأسسة الفصل بين المجتمعات على أساس عرقي- قومي من خالل 
التمييز واالستغالل، وتنفيذ خطط السرقة والنهب من الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية وكذلك المس 

بحقوق االنسان التي تخصهم.

خلفية
الغربية لمنسق  المدنية في الضفة  الغربية عام 1967، تم تخويل معالجة االمور  بعد االحتالل االسرائيلي للضفة 

الحكومة في األراضي المحتلة ، وهو ضابط مع رتبة عالية الذي يمرر تقارير مباشرة لوزير األمن.

في شهر تشرين أول عام 1981 قررت حكومة اسرائيل إقامة اإلدارة المدنية كجزء من "الوحدة لتنسيق اعمال الحكومة 
في المناطق" ("منسق الحكومة") بهدف الفصل بين العمل األمني والعمل المدني في الضفة الغربية. ان هدف االدارة 
المدنية هو "أن تكون إطارًا للنشاط المدني بهدف خدمة المواطنين المحليين والزيادة من رفاهتهم".2 بعد شهر 
قام الجيش بنشر أمر ينص على أن " اإلدارة المدنية تدير األمور المدنية في المناطق ]...[ لرفاهة ومصلحة المجتمع 

ولتوفير الخدمات العامة وتفعيلها، مع األخذ بعين االعتبار الحاجة بوجود إدارة سليمة ونظام عام في المنطقة".3

تقرير منسق أعمال الحكومة في المناطق لعام 2016 حسب قانون حرية المعلومات (باللغة العبرية) (تموز 2017)، موقع منسق أعمال الحكومة في   1
المناطق (فيما يلي: تقرير منسق أعمال الحكومة 2016)، ص 17.

مراقب الدولة، التقرير السنوي 56أ (2005)، ص 201-200.  2
األمر بشأن إقامة اإلدارة المدنية (يهودا والسامرة) (رقم947)، 1981.  3

http://www.cogat.mod.gov.il/he/services/SiteAssets/Pages/freedomofinformation/%D7%93%D7%95%27%27%D7%97 %D7%9E%D7%AA%D7%A4%27%27%D7%A9 2016.pdf
http://www.cogat.mod.gov.il/he/services/SiteAssets/Pages/freedomofinformation/%D7%93%D7%95%27%27%D7%97 %D7%9E%D7%AA%D7%A4%27%27%D7%A9 2016.pdf


6 www.yesh-din.org

ييش دين  منظـمــة متطــوعـين لحقـــوق اإلنســان

باألصل تم اقامة الوحدة "لتنسيق اعمال الحكومة في المناطق" بهدف ادارة الحياة المدنية للمواطنين الفلسطينيين 
بالضفة الغربية. مع مرور األعوام، توّسعت المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية وتّمت إضافة نحو 400 ألف 
للقانون  مخالف  بشكل  الشرقية)  القدس  يشمل  (ال  الغربية  الضفة  في  يسكنون  والذين  اليها  إسرائيلي  مواطن 
الدولي.4 تم تطبيق القانون االسرائيلي على المستوطنين بالضفة الغربية بشكل تدريجي من قبل الكنيست والضابط 
العسكري، لكن بما أن المنطقة نفسها تقع تحت حكم عسكري، فان اإلدارة المدنية هي المسؤولة عن تنظيم عدة 

مجاالت ادارية في حياة المستوطنين وبيئتهم المعيشية.

في عام 1995 بعد التوقيع على اتفاقية اوسلو بين اسرائيل والفلسطينيين، تم تمرير جزء من الصالحيات المدنية في 
الضفة الغربية للسلطة الفلسطينية (مناطق A وB) وأقام الجيش جهازًا للتنسيق واالرتباط مع السلطة الفلسطينية. 
ل %60 من الضفة الغربية ويسكنها حوالي 200 ألف 

ّ
بينما جميع الصالحيات المدنية في منطقة C، والتي تشك

فلسطيني5- بقيت تحت سيطرة اإلدارة المدنية.

مبنى اإلدارة المدنية
السياق  في  مضاعفة،  تنظيمية  هرمية  تحت  يتصّرف  الذي  عميد  بدرجة  عسكري  ضابط  المدنية  اإلدارة  يترأس 
التنظيمي والمهني انه يتبع لوحدة تنسيق أعمال الحكومة في الضفة الغربية، والتي تتبع مباشرة لوزارة األمن. أما 
قة باألوامر التي تصدرها، فإن اإلدارة المدنية تتلقى صالحياتها من قائد منطقة المركز، ضابط 

ّ
صالحياتها المتعل

بدرجة عميد وهو الضابط العسكري لألراضي المحتلة.

على  بداخلها  وتحتوي  المدنية،  اإلدارة  ا  سوّيً ل 
ّ
تشك التي  مجاالت  بثمانية  يعملون  والمدنيين  العسكريين  مئات 

24 وحدة مهنية التي تتم إدارتها على يد ضابط األركان.6 باإلضافة، لدى االدارة المدنية ثمانية مكاتب للتنسيق 
واالرتباط في جميع أنحاء الضفة الغربية المسؤولة عن التنسيق مع السلطة الفلسطينية وإعطاء األجوبة للمواطنين 

الفلسطينيين. تبلغ الميزانية السنوية لإلدارة المدنية 375 مليون شيكل.7

الحكومية  للمكاتب  المهنيون  الممثلون  هم  الدولة،  سلك  في  يعملون  مواطنين  بغالبيتهم  الذين  األركان،  ضباط 
والسلطات اإلسرائيلية في الضفة الغربية. يعمل غالبية ضباط األركان تحت صالحية تنظيمية مضاعفة وأحيانا غير 

تم بناء المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية خالفًا للقانون الدولي. بند 49 من معاهدة جنيف الرابعة (1949) تمنع القوة. المحتلة أن تنقل جزء   4
من سكانها المدنيين الى المنطقة التي قامت باحتاللها. انظروا أيضا ييش دين، من اإلحتالل إلى الضم: التغلغل الهادئ لتقرير لجنة ليڤي حول تنظيم 

البناء غير القانوني في الضفة الغربية، (شباط 2016)، ص 25.
ال توجد معطيات رسمية بالنسبة لعدد الفلسطينيين الذين يسكنون في منطقة C، المعطيات هنا هي حسب تقدير مؤسسة بمكوم- مخططون من أجل   5

حقوق التخطيط .
ال تنشر اإلدارة المدنية معطيات محتلنة حول مواردها البشرية. في تشرين أول 2003 عمل في اإلدارة المدنية 638 شخص، 463 من الجيش و 175 من   6
المدنية حوالي 200  أنه في آب 2017 عمل في اإلدارة  56أ ]2005[, ص 201). نشرت جريدة "مكور ريشون"  الدولة, التقرير السنوي  المدنيين (مراقب 
مدنيين، وحسب خطة الجيش سوف يتضاعف هذا الرقم خالل ثالثة أعوام ل-400 عامل الذين سيخدمون المستوطنين اإلسرائيليين و-130 عامل آخرين 

.(NRG, 11.8.2017 ,(المقال بالعبرية) "أريئل كهانا, "تحسن في اإلدارة المدنية: أكثر عماال، أفل عالقة بجيش الدفاع) سيخدمون الفلسطينيين
تقرير منسق أعمال الحكومة 2016, ص 35.  7

https://ihl-databases.icrc.org/ihl/385ec082b509e76c41256739003e636d/6756482d86146898c125641e004aa3c5
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A9+%D7%9C%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%97/From+Occupation+to+Annexation+Arabic+Yesh+Din.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A9+%D7%9C%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%97/From+Occupation+to+Annexation+Arabic+Yesh+Din.pdf
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/890/393.html
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/890/393.html


7 www.yesh-din.org

ييش دين  منظـمــة متطــوعـين لحقـــوق اإلنســان

واضحة8. من جهة هم يعملون ضمن إطار اإلدارة المدنية ويتبعون لرؤساء أقسام المجاالت المختلفة ويتبعون لمن 
يرأس اإلدارة المدنية، ومن جهة أخرى تعيينهم وتلقي التعليمات المهنية والمعاشات الشهرية تأتي من السلطة 
الحكومية االسرائيلية التي يتبعون لها. مثاًل، يعمل ضابط أركان الزراعة في إطار مكتب مدني في اإلدارة المدنية وهو 
عامل في سلك الدولة الذي يعطي التقارير ويتلقى معاشه من وزارة الزراعة، ضابط أركان المحميات الطبيعية يعمل 
في مجال البنى التحتية في اإلدارة المدنية وهو يدير أيضًا قسم "يهودا والسامرة" في سلطة الطبيعة والحدائق، 

وهكذا دواليك.

أنظروا رقم 31.  8
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اإلدارة المدنية - المبنى التنظيمي9

تقرير منسق أعمال الحكومة 2016، ص 18.   9
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القانون الدولي
االحتالل هو حكم مؤقت الذي يعطي للقوة المحتلة سلطة ائتمان مؤقتة، لكنه ال يمنحها السيادة. ينص القانون 
الدولي بأن صاحب السلطة في األرض المحتلة (الضفة الغربية) هو الضابط العسكري (قائد منطقة المركز) وليس 

القوة المحتلة التي يعمل من أجلها (اسرائيل).10

اتفاقية الهاي من عام 1907، التي تعكس القانون الدولي العرفي ولذلك فإنها تسري على أعمال الجيش االسرائيلي 
لِزم سلطات دولة اسرائيل، ترسم المبادئ األساسية بالنسبة للعالقة بين القوة المحتلة والشعب 

ُ
في الضفة الغربية وت

الذي يقع تحت االحتالل بشأن حدود القوة التي ممكن للقوة المحتلة استخدامها في منطقة محتلة.

ل 
ّ
البند 43 من األنظمة المرافقة التفاقية الهاي تقر اإلطار العام لنشاطات القوة المحتلة في منطقة محتلة، وهي تشك

للجيش  الصالحيات  تعطي  المرافقة  األنظمة  محتلة.  منطقة  في  والمواطنين  السلطة  بين  للعالقة  العليا  القاعدة 
الُمحَتل والقوى السلطوية وترسم ماهية المبدأ األساسي لتفعيل هذه الصالحيات على يد الدولة المحتلة، أال وهي 

مصلحة المجتمع والسكان المحليين، ومبدأ الحفاظ على ما هو قائم.

إذا انتقلت صالحيات السلطة القانونية بصورة فعلية إلى سيطرة القوة المحتلة، يتعين على هذه األخيرة، 
إال في حاالت  البالد،  السارية في  القوانين  العام وضمانه، مع احترام  والنظام  األمن  اإلمكان، تحقيق  قدر 

الضرورة القصوى التي تحول دون ذلك.11

أال  ومفّصل،  واضح  بشكل  ذكره  تم  الذي  االحتالل  لقوانين  األساسي  للمبدأ  أضاف   43 لبند  المعتمد  التفسير  ان 
وهو االهتمام بالمصلحة االجتماعية للمجتمع المحمي الواقع تحت االحتالل12، التفسير الذي ينص على أن قوانين 
االحتالل، ومن ضمنها بند 43، هي جزء من قوانين الحرب والقتال: الحفاظ على المصالح األمنية للقوة المحتلة. هذان 
التفسيران، مصلحة المجتمع الواقع تحت االحتالل وأمن القوة المحتلة هما المحّركان األساسيان لقوانين االحتالل، 
الن نسيج االعتبارات التي على القوة المحتلة النظر بها عند قيامها باستخدام قوتها السلطوية وإدارة المنطقة 

ّ
ويشك

المحتلة.

قرارات المحكمة العليا في اسرائيل تعترف هي أيضا بأن الضابط العسكري االسرائيلي بالضفة الغربية باستطاعته 
السكان  اعتبارات ذات صلة: مصلحة  المحتلة من خالل تشغيل  المنطقة  لتحقيق مصلحة  استخدام سلطته فقط 

(باللغة  القتالية  الرؤية  أحكام  انظروا  اإلسرائيلي)،  القانون  ناحية  للحكومة من  الجيش يخضع  أن  (مع  الدولي  للقانون  المبادئ  بهذه  اسرائيل  تعترف   10
العبرية), موقع النيابة العسكرية.

معاهدة بخصوص أحكام وأعراف الحرب البرية بما في ذلك أنظمة بخصوص أحكام وأعراف الحرب البرية (الهاي 1907) (فيما يلي: معاهدة الهاي) نظام   11
43 من األنظمة المرافقة. نص النظام باللغة ااالنجليزية موقع الصليب األحمر.

البند رقم 4 من معاهدة جنيف الرابعة (باالنجليزية) (1949) يقر بأن "المحميين حسب هذه المعاهدة هم من يجدون أنفسهم، بأي وقت وأي طريقة، في   12
زمن الصراع أو اإلحتالل، في يد أحد أطراف الصراع أو القوى المحتلة وهم ليسوا مواطني صاحب الصراع أو مواطني القوة المحتلة".

http://www.law.idf.il/602-6394-he/Patzar.aspx
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Treaty.xsp?action=openDocument&documentId=4D47F92DF3966A7EC12563CD002D6788
https://ihl-databases.icrc.org/ihl/385ec082b509e76c41256739003e636d/6756482d86146898c125641e004aa3c5
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القاضي اهرون براك عام 1983، والذي أصبح مستقبال  المحميين من جهة والمصلحة االمنية من جهة اخرى. قام 
رئيس المحكمة العليا، بإقرار القرار بقضية "إسكان" الذي سل الطريق القانونية:

الضابط العسكري ال يمكنه أخذ بعين االعتبار المصالح القومية، االقتصادية، االجتماعية لدولته، طالما ال 
لها، وال على مصلحة والسكان المحليين.13

ّ
تؤثر هذه االعتبارات على المصالح األمنية التي يمث

ّولت على يد الضابط العسكري بإدارة الحياة المدنية في الضفة الغربية، ملزمة وفق القانون 
ُ
اإلدارة المدنية، التي خ

الدولي بالعمل على الحفاظ على مصلحة السكان الفلسطينيين بشرط الحفاظ على المصالح األمنية اإلسرائيلية.

التماس رقم 393/82، جمعية إسكان المعلمون التعاونية المحدودة المسؤولية ضد ضابط قوات جيش الدفاع في يهودا والسامرة، قرار المحكمة،   13
 .28.12.1983

الجدار الفاصل وشارع "نسيج الحياة" القريب من قرية بيت عور الفوقا )تصوير: سالم اآلن(. أنظروا ص 15 للمزيد من 
المعلومات.
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"في نظر المصلحة اإلسرائيلية"
اإلدارة المدنية، كما ورد في الوثائق العسكرية الرسمية، وبما يتعارض مع القانون الدولي، تعمل على المبادرة وعلى 

ا لمصالح الحكومة اإلسرائيلية.
ّ
تعزيز عمليات التي تبلور الضفة الغربية وفق

إن رؤية اإلدارة المدنية كما هي مفصلة بالتقرير السنوي لوحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق هي: "قيادة 
وتنفيذ السياسة المدنية" في الضفة الغربية، "أن تكون جسم ربط وتنسيق مع الجهاز الفلسطيني وأجسام المجتمع 
الدولي"، أن تكون مصدر "سلطة بشأن األراضي والبنى التحتية في منطقة C" و"قيادة الجهود المدنية االنسانية" 
في الضفة. يفصل التقرير كذلك العديد من وظائف اإلدارة المدنية وعلى رأسها "تحقيق صالحيات التنظيم أمام 

المجتمع الفلسطيني والمستوطنات اإلسرائيلية".14 

وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق تقر أيضا بأن أحد وظائف اإلدارة المدنية هي "المبادرة ودعم العمليات 
كالجسم  بواجبه  يخل  بأنه  واضح  بشكل  الجيش  بهذا يصرح  اإلسرائيلية".15  المصالح  وفق  الساحة  التي تصمم 
المؤتمن على األراضي المحتلة، الذي يفرض عليه أن يعمل لصالح السكان الذي يقع عليه واجب حمايتهم. عالوة على 
ذلك، إن قرارات اإلدارة المدنية تنطوي على اعتبارات غير شرعية في عملها، وتقّوض قرار محكمة العدل العليا التي 
ذكر أعاله والذي ينص على أن الضابط العسكري، الذي قام بتوكيل اإلدارة المدنية إلدارة الحياة المدنية بالضفة، غير 

مخّول أن يأخذ بعين االعتبار "المصالح القومية، االقتصادية، االجتماعية لدولته"، ما عدا المصلحة األمنية.16 

يتم دعم المصالح االسرائيلية عن طريق ممثلو المكاتب الحكومية الذين يعملون في اإلدارة المدنية. يخضع رئيس 
اإلدارة المدنية لوزير الدفاع وضباط األركان، وهم بعينهم عمال في سلك الدولة، ويتلقون األوامر المهنية من الوزراء 
في الحكومة اإلسرائيلية وفق المجال الذين يعملون به. إضافة على ذلك، الكثير من المستوطنين، مدنيين وجنود، 
اإلدارة  المسؤولين في  المباشر مع كبار  التواصل  بإمكانية  المستوطنين تتمّتع  المدنية وقادة  اإلدارة  يخدمون في 

المدنية، كما ويعقدون الجلسات معهم بهدف "مالئمة التوقعات" وخلق "لغة مشتركة" بينهم.17

من الممكن القول ان اإلدارة المدنية التي يقع مقرها بقرب مستوطنة بيت ايل بالضفة الغربية، والتي من المفترض 
أن تنظم األمور المدنية في المناطق المحتلة لصالح السكان الفلسطينيين التي عليها حمايتهم، تحّركها مصالح 
ل اليوم ذراًعا داعًما لسياسة الحكومة اإلسرائيلية أو من الممكن إطالق اسم "حكومة 

ّ
سياسية إسرائيلية، وهي تشك

مصغرة" عليها. في مجاالت عديدة نلمس توافق تام بين اإلدارة المدنية وبين المستوطنين اإلسرائيليين، وكذلك 

تقرير منسق أعمال الحكومة في األراضي المحتلة لعام 2015 حسب قانون حرية المعلومات (بالعبرية) (آذار 2016), موقع منسق أعمال الحكومة (فيما   14
يلي: تقرير منسق أعمال الحكومة 2015), ص 18. تقرير منسق أعمال الحكومة 2016, ص 17.

تقرير منسق أعمال الحكومة 2016, ص 17.  15
انظروا مالحظة رقم 13.  16

مثال: حزكي باروخ, "اإلدارة المدنية وسكرتيري المستوطنات يلتقون", (بالعبرية) قناة 7, 5.12.2017  17

http://www.cogat.mod.gov.il/he/services/Documents/%D7%93%D7%95%D7%97 %D7%9E%D7%AA%D7%A4%D7%A9 2015.pdf
http://www.cogat.mod.gov.il/he/services/Documents/%D7%93%D7%95%D7%97 %D7%9E%D7%AA%D7%A4%D7%A9 2015.pdf
https://www.inn.co.il/News/News.aspx/360739
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بحاالت  وفقط  المدنيين  الممثلين  عمل  بتنسيق  االسرائيلي  الجيش  يقوم  فعلًيا،  بينهما.  وتنفيذي  فكري  تعاون 
نادرة، إن تواجدت، يعيد النظر بقرارات السلك السياسي.18

من الواضح أن المصالح االسرائيلية في الضفة الغربية تختلف بشكل تام عن المصالح الفلسطينية وأحيانًا تكون 
 هذه المصالح، لكن تحليل مهام ونشاطات اإلدارة المدنية من 

ّ
معاكسة لها. ال تحاول ورقة الموقف هذه التدقيق بكل

الممكن أن يوضح لنا نوايا اسرائيل في إدارة حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية.

على سبيل المثال، أخذت اإلدارة المدنية على عاتقها "قيادة جهود التوعية والمعلومات ومساعدة الجهود لزيادة 
باألراضي  يتعلق  بما  اسرائيل  لدولة  العامة  العالقات  عن  مسؤولة  نفسها  ترى  المدنية  اإلدارة  أن  أي  الشرعية".19 
المحتلة أمام منتقديها في اسرائيل والعالم. هذه الوظيفة هي سياسية بحت وال عالقة لها بالسياسة المدنية في 

الضفة الغربية، بل وأنها تشرعن وتدعم الوجود االسرائيلي في األراضي المحتلة. 

ل أمثلة على صالحياتها وتأثيرها 
ّ
سنعرض بشكل مختصر ستة مجاالت تحت مسؤولية اإلدارة المدنية وهي تشك

الجذري على الحياة في الضفة الغربية. ان غالبية الوقائع المعروضة هنا ليست جديدة وقامت ييش دين ومؤسسات 
حقوق انسان أخرى بنشرها في الماضي، لكن عندما ننظر الى مجمل هذه الظواهر نالحظ بأنها تشير إلى سياسة 
متّبعة: اإلدارة المدنية هي أداة لقمع الفلسطينيين في الضفة الغربية والسيطرة عليهم، وهي تعتبر كذلك أداة 
سياسية تهدف الى مأسسة الفصل بين السكان على أساس عرقي وقومي وتطوير مشروع االستيطان في األراضي 
المحتلة من خالل االستغالل، النهب والتمييز ضد السكان الفلسطينيين، وهي تقوم بكل هذه الخطوات في خالل 

رؤية المصلحة اإلسرائيلية نصب أعينها، فقط ال غير، ومن خالل تجاوز للقانون الدولي. 

سياسة التصاريح
إلعطاء  سلطة  "تكون  ان  هي  المدنية  اإلدارة  وظائف  احدى  بأن  يوضح  المناطق  في  الحكومة  أعمال  منسق  تقرير 
التصاريح وتنسيق حركة الفلسطينيين" في الضفة الغربية.20 هذه الجملة القصيرة تحتوي على مّس كبير في حياة 

الفلسطينيين في الضفة الغربية. 

ألي حركة "غير اعتيادية"، التي تعتبر طبيعية ويومية بالنسبة ألي انسان حر، على الفلسطينيين طلب تصريح خاص 
تم  ولكل جزء  عائلية  لزيارة  لغزة  للسفر  األكاديمية،  للدراسة  البالد  الى خارج  السفر  عند  مثاًل،  المدنية.  اإلدارة  من 
فصله عن الضفة الغربية مثل "خط التماس" لفالحة األراضي الخاصة أو للقدس الشرقية للعبادة، وطبعًا عند الدخول 

يد  على  المحتلة  األراضي  في  المدنية  الحياة  إدارة  تم   1967 عام  منذ  األول)،  الحكومة  أعمال  منسق  كان  غازيت(الذي  (االحتياط) شلومو  جنرال  حسب   18
المستويات المهنية والسياسية في القدس. المسؤولية الرسمية لجميع العمليات المدنية في الضفة الغربية هي للضابط العسكري (القيادة الوسطى)، 
لكن من ناحية فعلية انشغلت وزارة األمن والجيش فقط باألسئلة المبدئية إلدارة الحياة في الضفة الغربية، بينما قام كل مكتب حكومي بالعمل على 
المواضيع المسؤولة عنها في اسرائيل أيضًا في األراضي المحتلة (شلومو غازيت, فجأة في الفخ: 30 عامًا من السياسة اإلسرائيلية في األراضي المحتلة, 

(بالعبرية) زمورا بيتان, تل أبيب ]1999[, ص 36, 45).
تقرير منسق أعمال الحكومة 2016, ص 17.  19

تقرير منسق أعمال الحكومة 2015, ص 18. تم إضافة التشديد.   20
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إلسرائيل أو للمستوطنات للعمل. في كل هذه األمور يحتاج الفلسطينيون لرحمة اإلدارة المدنية التي من المفترض 
أن تصدر لهم تصاريح خاصة وتسمح لهم بالحركة. بالمجمل هنالك أكثر من مئة نوع من التصاريح. 21 

وباستطاعتهم  رغبتهم،  وفق  منها  والخروج  الغربية  للضفة  الدخول  اإلسرائيليون  المواطنون  باستطاعة  بالمقابل، 
المحتلة وعلى  الحواجز في داخل األراضي  والمرور عبر   (A ما عدا منطقة) المحتلة  أرجاء األراضي  التنقل في جميع 

حدودها.

سياسة التصاريح التي تتبعها اإلدارة المدنية تخلق اتكالية بين الفلسطينيين الراغبين بعيش حياة اعتيادية، وبين 
جسم عسكرّي، مما يؤدي إلى قمع وسيطرة مع اللجوء إلى استخدام أسلوب "العصا والجزرة". هكذا تستغل اإلدارة 
المدنية حقوق اإلنسان الفلسطيني كورقة مساومة، عندما ترغب بذلك فإنها "تعطيهم" ما تسميه "تسهيالت" أو 
"هدايا" أو "منح"، مثاًل إعطاء التصاريح للصالة في المسجد األقصى في أعياد المسلمين أو إصدار التصاريح للمرور 
من قطاع غزة للضفة الغربية للم شمل عائالت في إطار المفاوضات مع السلطة الفلسطينية. أيضًا عندما ترغب بذلك، 
فإنها تمنع الحقوق األساسية مثل فالحة األراضي الخاصة كعقاب جماعي كرد فعل على أعمال عنف قام بها أفراد 

أو جماعات معينة.

ا بهدف ابتزاز وتهديد الفلسطينيين، 
ً

تستغل إسرائيل سيطرتها التامة على حرية حركة سكان الضفة الغربية أيض
باألساس من قبل جهاز المخابرات اإلسرائيلية بهدف تجنيد المتعاونين مقابل إصدار التصاريح.22 إضافة على ذلك، 
ن الفلسطيني من "الفوز" بالتصاريح يفتح المجال أمام 

ّ
التعقيد البيروقراطي وعدم الشفافية في المعايير التي تمك

ضباط اإلدارة المدنية بالمطالبة بالرشاوى مقابل إصدار التصاريح.23

هذه الحاالت تثبت تعسفية سياسة التصاريح، واعتمادها المباشر على ممثلي اإلدارة المدنية، وعلى الوضع السياسي 
السائر، وتثبت بأنها ال ترتكز على احتياجات أمنية بل أنها جزء من سياسة هدفها تعميق السيطرة على المواطنين 

الفلسطينيين القابعين تحت االحتالل.

سياسة الحركة والتصاريح، أي سياسة الحواجز والمنع، المسؤولة عنها اإلدارة المدنية يتم استخدامها كوسيلة 
لتحقيق أهداف إسرائيل في قمع السكان الفلسطينيين والسيطرة عليهم في األراضي المحتلة، في خرق حق 
وكذلك  العائلية،  للحياة  حقوقهم  في  المّس  الى  ويؤدي  للمساواة،  حقهم  وفي  للفلسطينيين  التنقل  حرية 

حقوقهم الصحية، التعليمية، الملكية، المعيشية والثقافية.

حايم لفينسون, "اإلدارة المدنية تعرض: 101 أنواع تصاريح الدخول الى اسرائيل للفلسطينيين" ( بالعبرية), هآرتس, 6.8.2012. ال توجد معلومات عن عدد   21
التصاريح التي تصدرها اإلدارة المدنية، لكن حسب معطيات منسق أعمال الحكومة، يتم تقديم اكثر من 100 ألف طلب كل عام فقط للعمل في اسرائيل 

والمستوطنات (تقرير منسق أعمال الحكومة 2016, ص 23).
: ال للحواجز, أسرى شفافون– ال يعلمون لماذا وألين يذهبون, حزيران2007 – أيلول 2011 (2011) (التقرير بالعبرية), ص 31-29.

ً
انظروا مثال  22

.18.1.2016 ,Walla (بالعبرية) , "أمير بوحبوط, "5 أعوام سجن لضابط في اإلدارة المدنية ماضيًا الذي تلقى الرشاوى من الفلسطينيين :
ً

انظروا مثال  23

https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.1599152
https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.1599152
http://www.machsomwatch.org/sites/default/files/InvisiblePrisoners3.pdf
http://www.machsomwatch.org/sites/default/files/InvisiblePrisoners3.pdf
https://news.walla.co.il/item/2926606
https://news.walla.co.il/item/2926606
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الشوارع
المطالبة بتصريح لكل حركة "غير اعتيادية" هو ليس األمر الوحيد الذي يميز ويفرق بين السكان في الضفة الغربية 
والذي يمس في حرية الحركة للفلسطينيين فيها.24 ضابط أركان المواصالت في اإلدارة المدنية هو المسؤول عن 
في  وللفلسطينيين  لإلسرائيليين  منفردة  شوارع  تطوير  عن  المسؤول  وهو  للمواصالت"،25  التحتية  البنى  "تطوير 

األراضي المحتلة.

حسب معطيات "بتسيلم" حتى كانون ثاني 2017، حوالي 60 كيلومتر من شوارع الضفة الغربية كان من المحظور 
على الفلسطينيين من العبور بها والتنقل من خاللها، وهي متاحة فقط للمواطنين اإلسرائيليين. باإلضافة، هنالك 
أكثر من ستة كيلومترات من الشوارع الداخلية في مركز مدينة الخليل الممنوعة لحركة الفلسطينيين وفي جزء منها 
يحظر عليهم ان يمروا بها حتى على األقدام. يستخدم الجيش سياسة الشوارع المحظورة لكن القرارات هذه ال ترتكز 
على أوامر عسكرية أو تشريعية أخرى.26 بخصوص هذه الشوارع قال العقيد دوف تسداكاه عندما كان رئيس اإلدارة 
المدنية عام 2001: "أقرت دولة اسرائيل بأن فقط أسياد األرض بإمكانهم السفر بالشوارع الرئيسية ... سأخاطر وأقول 

بأنني أحيانًا احتقر (رؤساء الجيش والحكومة) الذين ال يسمحون لهم (للفلسطينيين) (بالسفر في هذه الشوارع)".27

حاجز عسكري على شارع المسموح لحركة اإلسرائيليين فقط، الذي تم تعبيده على أراضي فلسطينية (تصوير: ييش دين)

من الجدير بالذكر أن الفصل على أساس عرقي- وطني واالمتيازات التي يحظى بها المستوطنين مقابل سكان الضفة الغربية الفلسطينيين تبرز في العديد   24
من المجاالت األخرى التي جزء منها يقع خارج مسؤولية اإلدارة المدنية مثل الحقوق المدنية والسياسية، جهاز القانون وغيره.

موقع منسق أعمال الحكومة.  25
موقع بتسيلم, الحتلنة األخيرة: 1.2.2017.   26

 عن اإلحتالل", (بالعبرية) هآرتس, 7.1.2002.
ً

عكيبا الدار, "ماذا تفكر اإلدارة المدنية فعال  27

http://www.cogat.mod.gov.il/ar/Judea_and_Samaria/Pages/JSTransportationSection.aspx
http://www.btselem.org/arabic/freedom_of_movement/checkpoints_and_forbidden_roads
https://www.haaretz.co.il/misc/1.762338
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الواقع  أرض  لكن على  الفلسطيني وتحسينه"28،  "الحفاظ على نسيج حياة  المدنية ب  اإلدارة  لذلك، تفتخر  إضافة 
فهنالك استخدام ساخر ومغلوط للكلمات والمصطلحات الذي يستخدمها الجيش.29 في أماكن عديدة في الضفة 
للتفرقة   هي عبارة عن جهاز 

َ
للفلسطينيين، لكن فعليا الجيش بخلق ما يسميه "شوارع نسيج حياة"  الغربية، قام 

بواسطة خلق مستويات عن طريق بناء الجسور واألنفاق، المستوى العلوي واألسرع يستخدمه باألساس اإلسرائيليون، 
البعيدة عن  التفافية وطويلة  الشوارع تضم أيضًا شوارع  الفلسطينيون فقط. هذه  السفلية يستخدمها  والشوارع 
الشوارع الرئيسية التي يمنع الجيش الفلسطينيين من السفر بها، والطرق التي من المفروض أن تستبدل طرق أخرى 

التي تم إغالقها على يد الجدار الفاصل الذي قامت اسرائيل ببناء غالبيته على أراضي الضفة الغربية.

تم تخطيط "شوارع نسيج الحياة" على يد اإلدارة المدنية حسب المصلحة اإلسرائيلية فقط، ودون أخذ احتياجات 
الفلسطينيين  طريق  والزمن،  المسافة  ناحية  من  الطرق،  هذه  تطّول  لذلك،  باإلضافة  االعتبار.  بعين  الفلسطينيين 
وتبعدهم بشكل تمييزّي وعنصري عن الشوارع الرئيسية في الضفة الغربية. ما عدا عن األيذاء بالحياة اليومية، يمكن 
هذا الفصل للجيش بفرض تقييدات حركة اخرى على الفلسطينيين فقط وأن يقوم بالمساس بهم بسهولة أكبر، 

خصوصًا بحق الحركة للفلسطينيين داخل بالدهم. 

األراضي
األراضي هي من أهم الثروات في الضفة الغربية. عدا عن اإلستعماالت المعروفة لألرض- الحرمة، السكن، المعيشة، 
الثروات الطبيعية والخ، هنالك معنى لألراضي في مجاالت السلطة واألمن وحتى فيما يتعلق بالهوية لدى األفراد 

والمجتمعات. إن سلطة اإلدارة المدنية تمنحها السيطرة على األراضي في الضفة الغربية.

ضابط أركان الوصاية في اإلدارة المدنية هو الممثل لسلطة أراضي اسرائيل في الضفة الغربية، وهو أيضًا "المسؤول 
عن الممتلكات الحكومية المهملة في الضفة الغربية" (المسؤول). من مجاالت عمله: تخصيص األراضي، اإلعالن عن 

أراضي عامة المسماة أيضًا "اراضي دولة"، إعطاء الرخص للتخطيط، البناء والتطوير، نقل الحقوق، ألخ.30

يوسي سيغال هو المسؤول عن الممتلكات الحكومية والمهملة منذ عام 1998. أجوبة اإلدارة المدنية وسلطة أراضي 
اسرائيل ألسئلة ييش دين حسب قانون حرية المعلومات تدل على أن المسؤول يتمتع بصالحيات واسعة جدًا التي 
تمنحه سلطة كبيرة، لكن وظيفته المهنية واإلدارية ال تقع تحت سلطة اإلدارة المدنية، لكنها غامضة ومركبة من 

تقرير منسق أعمال الحكومة 2016, ص 3. تم إضافة التشديد   28
استخدام تهكمي للمصطلح "نسيج الحياة" تقوم به اإلدارة المدنية في مجموعة األوامر العلنية التي تتعلق ب"خط التماس" (مساحة األرض في الضفة   29
الغربية العالقة بين الخط األخضر من الغرب وبين الجدار الفاصل من الشرق)، هنالك يسمي الجيش الحواجز التي تمنع الفالحين الفلسطينيين من الوصول 

ألرضهم "بوابات نسيج الحياة" مجموعة أوامر خط التماس 2014, (موقع النياية العسكرية, ص 26). (بالعبرية).
عامل مهم آخر الذي يعمل في مجال األراضي في اإلدارة المدنية هو ضابط أركان العدل وتسجيل األراضي (عامل دولة تحت صالحية المدير العام لوزارة   30

. C العدل) المسؤول عن تنظيم وتسجيل الملكية على األراضي في منطقة

http://www.law.idf.il/SIP_STORAGE/files/0/1480.pdf
http://www.law.idf.il/SIP_STORAGE/files/0/1480.pdf
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خلطة غير معرفة من اإلدارة المدنية، سلطة أراضي اسرائيل ووزارة األمن.31 تميز عدم الشفافية السياسة اإلسرائيلية 
بتوزيع األراضي العامة في الضفة الغربية التي تأخذ األجسام التي ذكرت أعاله جزءًا بتحديدها.32 

"هنالك  بأنه  المدنية  باإلدارة  المهملة  األمالك  عن  المسؤولة  للوحدة  بالنسبة   2013 لعام  الدولة  مراقب  تقرير  أقر 
بعض االستنتاجات الجدية التي تتعلق بإدارة فاشلة ألراضي الدولة واألراضي المهملة" في الضفة الغربية، التي 
لم تعطي  الوحدة  أن  الدولة  مراقب  وجد  المسؤولة".  الوحدة  في  الئقة  غير  عمل  الى طريقة  أن تشير  الممكن  "من 
الصهيونية  الهستدروت  في  األستيطان  وحدة  قامت  والتي  عليها  للتوقيع  األراضي  أليجار  عقود  المستوطنون 
العالمية بناءها33 ولم تأخذ منهم ثمن األيجار مما أدى الى خسارات مادية عالية بلغت مئات ماليين الشواكل وسببت 
بعدم استطاعة اإلدارة المدنية بإدارة ورقابة األراضي العامة في الضفة الغربية وطرق استخدام هذه األراضي. أقر 
المراقب بأنه هنالك "إهمال مستمر" الذي يؤدي الى "المساس بسلطة القانون و... خوف بالمساس بالقانون الدولي".34

فليكن قرار المسؤول ما يكن، الحقائق على األرض تتكلم بنفسها وترسم لنا صورة واضحة. خالل خمسون عام من 
السيطرة العسكرية اإلسرائيلية على األراضي المحتلة تم بناء 132 مستوطنة بشكل رسمي بيد الحكومة االسرائيلية 
وتم إقامة 97 بؤرة استيطانية غير مرخصة بدون قرار حكومي.35 من المعطيات التي عرضتها الدولة يظهر انه منذ 
عام 1967 حتى عام 2011، قام المسؤول عن األمالك الحكومية المهملة في اإلدارة المدنية للهستدروت الصهيونية 
العامة في  األراضي  (تقريبا %31 من  ألف دونم  المستوطنات، بتخصيص 400  التي تعمل على توسيع  العالمية 
منطقة C) و270 ألف دونم اخرى لسلطات اسرائيلية مثل بلديات المستوطنات، مكاتب حكومية وشركات بنى تحتية 
اسرائيلية مثل بيزك، شركة الكهرباء، مكوروت وشركات الهواتف النقالة (تقريبًا %2 من مساحة األراضي في منطقة 

ل المنسق وعماله هم اإلدارة المدنية عن طريق سلطة أراضي اسرائيل التي تدفع معاشاتهم من ميزانية اإلدارة المدنية"، 
ّ
حسب إجابة اإلدارة المدنية "مشغ  31

"تشغيل وإقالة العمال اإلسرائيليين تتم عن طريق اإلدارة المدنية، سلطة أراضي اسرائيل ومفوضية خدمات الدولة"، "الجسم الموجه مهنيًا للمنسق هو 
سلطة أراضي اسرائيل"، "األجسام التي تقرر السياسة التي حسبها يعمل المنسق هي اإلدارة المدنية ووزارة الدفاع"، "المنسق يبلغ اإلدارة المدنية وسلطة 
أراضي اسرائيل" (إجابة ضابط توجهات الجمهور، مكتب مسؤول اإلدارة المدنية لتوجه ييش دين، إجراءات عمل ضابط أركان العدل وتسجيل األراضي 
والمسؤول عن الممتلكات الحكومية والمهملة في اإلدارة المدنية- طلب حسب قانون حرية المعلومات، 7.6.2017) حسب جواب سلطة أراضي اسرائيل 
"الجسم المشغل للمنسق ولعماله والمسؤول عن دفع معاشاتهم هو سلطة أراضي اسرائيل"،" الجسم المسؤول عن تشغيل العمال واقالتهم هو سلطة 
أراضي اسرائيل واإلدارة المدنية"،"ال يخضع المنسق ألحد في السلطة"،"اإلستشارة المهنية للمنسق هي للسلطة"،" يعمل المنسق حسب قرارات الجهاز 
األمني"،"يقوم المنسق بالتبليغ عما فعله لإلدارة المدنية" (إجابة سلطة أراضي اسرائيل لتوجه ييش دين، عالقات سلطة أراضي اسرائيل والمسؤول عن 
الممتلكات الحكومية والمهملة في اإلدارة المدنية وعمل السلطة في الضفة الغربية )لواء يهودا والسامرة(- طلب حسب قانون حرية المعلومات، 

.29.6.2017
هناك. في كانون أول 2015 قدمت حركة سالم اآلن التماسا للمحكمة العليا (בג"ץ 15/8217) مطالبة بأن يقوم المسؤول عن الممتلكات الحكومية والمهملة   32
في الضفة الغربية بنشر جميع تخصيصات األراضي في األراضي المحتلة للسماح للجمهور إجراءًا عاداًل في توزيع الموارد العاملة. حتى كانون اول 2017، 

ما زال االلتماس معلقًا (موقع سالم اآلن) (بالعبرية).
الوحدة لالستيطان هي جسم مسؤول من قبل الحكومة عن تأسيس المدن اإلسرائيلية، كذلك المستوطنات االسرائيلية في أنحاء الضفة الغربية. تعمل   33
الوحدة في إطار المنظمة الصهيونية العالمية وهي تحت مسؤولية مكتب رئيس الحكومة وتأخذ ميزانيتها الكاملة من ميزانية الدولة. انظروا: ييش دين، 

مسار النهب - حالة البؤرة االستيطانية عدي عاد (شباط 2013), ص 44-36.
مراقب الدولة، تقرير سنوي 63ب (2013), ص 163-160  34

موقع سالم اآلن. (بالعبرية). من الجدير بالذكر هو أنه تم إقامة جزء من المستوطنات كبؤر استيطانية. في األعوام األخيرة تقوم حكومة إسرائيل بالكثير   35
من الجهود لترخيص هذه البؤر وتحويلها لمستوطنات. للتوسيع انظروا أيضًا: ييش دين، من االحتالل إلى الضم: التغلغل الهادئ لتقرير لجنة ليڤي حول 

تنظيم البناء غير القانوني في الضفة الغربية. شباط 2016.

http://peacenow.org.il/pece-now-to-high-court-2-12-15
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/userfiles/%D7%94%D7%93%D7%95%D7%97+%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%90+%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C+%D7%94%D7%A0%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9C+AR.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/userfiles/%D7%94%D7%93%D7%95%D7%97+%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%90+%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C+%D7%94%D7%A0%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9C+AR.pdf
http://peacenow.org.il/settlements-watch/matzav/population
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A9+%D7%9C%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%97/From+Occupation+to+Annexation+Arabic+Yesh+Din.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A9+%D7%9C%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%97/From+Occupation+to+Annexation+Arabic+Yesh+Din.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A9+%D7%9C%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%97/From+Occupation+to+Annexation+Arabic+Yesh+Din.pdf
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C).36 مقابل ذلك، في هذه السنوات خصصت اإلدارة المدنية 8600 دونم فقط، أي %0.7 من األراضي العامة في 
منطقة C، لجهات فلسطينية.37

سياسة تخصيص األراضي للمسؤول عن الممتلكات الحكومية المهملة في اإلدارة المدنية- كما تقرها اسرائيل- 
ظهر لنا اإلهمال المتعمد للفلسطينيين وإقصائهم عن منطقة C وكذلك يعلمنا عن الضم بحكم أمر الواقع 

ُ
ت

لألراضي بشكل مخالف للقانون الدولي. 

البناء وفرض القانون
ال تقتصر صالحيات اإلدارة المدنية في مجال البناء في الضفة الغربية على تخصيص األراضي فقط، بل تتم بها 
جميع إجراءات التخطيط والبناء الضرورية إلعتبار أي مبنى قانونيًا38 على يد السلطات اإلسرائيلية. من جهة أخرى، 
فإن عمليات الرقابة وفرض قوانين البناء، من ضمنها إصدار أوامر وقف العمل وأوامر الهدم وتنفيذها، تتم هي أيضًا 

في اإلدارة المدنية.

يعتبر البناء بدون ترخيص غير قانوني. من الممكن الحصول على رخصة للبناء من خالل الخطة الهيكلية التي تنظم 
استعمال المنطقة وتضم تفصيل استعماالت األرض- أبنية للسكن، أبنية عامة، أبنية للتجارة، ألخ. تتم الموافقة على 
الخطط الهيكلية في الضفة الغربية على يد مجلس التخطيط األعلى في اإلدارة المدنية. للمجلس صالحيات واسعة 
اإلدارة  أركان من  وأعضاءها يشلمون ضباط  والبناء داخل حدود دولة اسرائيل)  للتخطيط  القطري  المجلس  (يقابله 

المدنية، ممثلون من وزارة الدفاع ورجال قانون عسكريين. ال يوجد أعضاء فلسطينييون في لجنة التخطيط العليا.

تمت الموافقة على غالبية خطط البناء للمستوطنات في الضفة الغربية 39 على يد اإلدارة المدنية. تقترب مساحة 
الخطط البنائية للمدن لمليون دونم وهي تكون %26 من منطقة C.40 من جهة أخرى، الخطط الهيكلية الفلسطينية 
تضم فقط %0.6 من أراضي منطقة C، حوالي 20845 دونم، جزء منها ما زال تحت إجراءات الموافقة.41 بشكل عام، 
المدنية  اإلدارة  تقوم  الفلسطينيين. هكذا  بها  تشارك  ال  فانها  المدنية خطة هيكلية جديدة  اإلدارة  عندما تضع 
بالموافقة على خطط بناء وتوسيع للمستوطنات فقط وتمنع من الفلسطينيين في منطقة C البناء بشكل قانوني 

وبهذا تقوم باجبارهم على البناء الغير مرخص ألنها تمنعهم من ذلك.

من الجدير ذكره هو أن المستوطنات، ومن المؤكد البؤر اإلستيطاينية، لم تنبى فقط على أراضي عامة فقط بل أيضًا على أراضي فلسطينية خاصة وعلى   36
أراضي تحت إجراءات المسح وأن %63 من األراضي في منطقة C موجودة في مناطق الحكم للسلطات المحلية للمستوطنات (موقع بتسيلم). للمزيد عن 

طريقة تخصيص األراضي للمستوطنات والبؤر: ييش دين، مسار النهب - حالة البؤرة االستيطانية عدي عاد، (شباط 2013), ص 44-39.
تم إعطاء المعلومات بعد تقديم التماس إداري حسب قانون حرية المعلومات لجمعية حقوق المواطن في اسرائيل وجمعية بمكوم- مخططون من أجل   37
حقوق التخطيط (40223-03-10)، انظروا موقع جمعية حقوق المواطن (بالعبرية). من المهم الذكر بأنه أيضًا أنه في المناطق المقلصة التي تم تخصيصها 
للفلسطينيين على يد اإلدارة المدنية، تم ذلك على األقل بشكل جزئي لمصالح اسرائيل االستيطانية في الضفة الغربية كما هو الحال في تخصيص 
المستوطنات اإلسرائيلية في منطقة ميشور  بالقوة من مناطق سكنهم لتوسيع  التي تم نقل جزء منهم  الجهالين  لقبيلة  األراضي إلقامة حي سكني 

أدوميم.
كما ذكر، المستوطنات غير قانونية حسب القانون الدولي. انظروا مالحظة رقم 4.  38

بعكس البؤر االستيطانية بدون ترخيص التي تم بناءها خالفًا للقانون االسرائيلي وبدون خطة.  39
المعطيات من بمكوم- مخططون من أجل حقوق التخطيط.  40

مراقب الدولة، تقرير سنوي 66ب (2016)، ص 93.  41

https://www.btselem.org/arabic/settlements
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/userfiles/%D7%94%D7%93%D7%95%D7%97+%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%90+%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C+%D7%94%D7%A0%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9C+AR.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/userfiles/%D7%94%D7%93%D7%95%D7%97+%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%90+%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C+%D7%94%D7%A0%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9C+AR.pdf
https://www.acri.org.il/he/26514
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 .C وحدة الرقابة لإلدارة المدنية مسؤولة عن فرض قوانين التخطيط والبناء للمستوطنين والفلسطينيين في منطقة
حسب معطيات اإلدارة المدنية، بين األعوام 1997-2013 وجدت الوحدة 13481 حالة بناء غير مرخص للفلسطينيين 
غير  بناء  حالة   6605 الوحدة  وجدت  األعوام،  نفس  في   .(28%) مبنى   3813 األعوام  بينها هدمت خالل هذه  ومن 
مرخص للمستوطنين، منها هدمت 1807 مباني (%27).42 من الواضح أن المساواة الشكلية بفرض القانون تدل هي 
بالبناء على أرض محتلة ويوجد لديهم تمثيل في مجلس  التمييز وذلك لسببان: المستوطنون يقومون  أيضًا على 
العديد من األماكن في  للبناء، التطوير والتوسيع في  المدنية ويحصلون على تصاريح  التخطيط والبناء في اإلداره 
الضفة الغربية، بينما يضطر الفلسطينيون على البناء في بالدهم بدون تصاريح بسبب سياسة اإلدارة المدنية التي 

تمنع عنهم تنظيم البناء.

ظهر معطيات بتسيلم أنه منذ عام 2006 حتى نهاية شهر أيلول 2017، قامت اإلدارة المدنية بهدم 1299 وحدة 
ُ
ت

سكنية فلسطينية في الضفة الغربية على األقل (ال يشمل القدس الشرقية). 5849 شخصًا خسروا بيوتهم بسبب 
الهدم، منهم على األقل 2948 قاصرين.43

سياسة اإلدارة المدنية لتخصيص األراضي وسياسة التخطيط والبناء في الضفة الغربية تكمال الواحدة األخرى 
وهدر  اإلسرائيلية  المستوطنات  تطوير   :C منطقة  في  اإلسرائيلية  والمصلحة  السياسة  ترويج  على  وتساعدا 
من  واألقلية  األراضي  من  األكثرية  بحسب سياسة  أراضيهم  عن  وابعادهم  الفلسطيين  المواطنين  وتهميش 

الفلسطينيين.44

اآلثار45
ضابط أركان اآلثار في اإلدارة المدنية مسؤول عن اآلثار في منطقة C في الضفة الغربية التي يوجد بها حوالي 2300 

موقع أثري.46

من صالحيات ضابط أركان اآلثار ان يقرر مكان القيام بحفريات أثرية، ماذا ُيحفر، كيف ستتم إدارة عملية الحفر، ماذا 
سينشر عنها، ماذا سيكون مصير الموقع بعد حفره، كيف سيتم عرضه على العلن، ما الذي سيتم ابرازه وما الذي 

سيتم اخفاءه، ألي جمهور سيتم توجيهه وماذا ستكون تجربة زواره.

اكتشف مراقب الدولة معطيات متناقضة في الجهاز المحوسب لإلدارة المدنية ووجد أنه فقط %14 من جميع حاالت البناء الغير مرخص للفلسطينيين   42
المستوطنين  بين  متساوية  بالفعل  هدمها  تم  التي  األبنية  وعدد  الهدم  أوامر  عدد  بين  النسبة  الرقابة.  وحدة  يد  على  هدمها  تم  والمستوطنين 

والفلسطينيين. هناك، ص 86-85. 
موقع بتسيلم.   43

.23.2.2012 ,ynet (بالعبرية) ،"موران أزوالي، "مبادرة بنيط: ضم %60 من األراضي، %2 من الفلسطينيين :
ً

أنظروا مثال  44
الحقائق والمعطيات لهذا الفصل من: ييش دين وعمق شبيه، يّدعون ملكية الماضي- استخدامات اسرائيل للموافع والحفريات األثرية في الضفة   45

الغربية (كانون أول 2017) (فيما يلي: يدعون ملكية الماضي).
يعمل ضابط أركان اآلثار تحت مجال البنى التحتية في اإلدارة المدنية، لكنه مع هذا يعمل لدى وزارة التعليم اإلسرائيلية ويعمل حسب إجراءات سلطة   46

اآلثار.

https://www.btselem.org/arabic/planning_and_building/statistics
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4193652,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4193652,00.html
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/Menachsim+Archeology/Menachsim+-+Arabic+-+Web.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/Menachsim+Archeology/Menachsim+-+Arabic+-+Web.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/Menachsim+Archeology/Menachsim+-+Arabic+-+Web.pdf
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مبادئ احكام االحتالل، قوانين حقوق االنسان واالتفاقيات الدولية المحددة المتعلقة باآلثار تعبر عن وجهة نظر ترى 
بالثروات الثقافية للمنطقة المحتلة جزءًا من تراث المكان.47 لكن تحليل النشاطات اإلسرائيلية في مجال اآلثار في 
األراضي المحتلة يكشف وجهة نظر عكسية. تستعمل اسرائيل اإلدارة المدنية لكي تخدمها لإلستيالء على الثروات 
الثقافية في الضفة الغربية ولتجريد الفلسطينيين من هذه األمالك. وإن لم يكفي كل هذا، فان اسرائيل تستخدم 

الحفريات لالستيالء على األراضي.

بعدين في  عليها يحدث في  اسرائيل  واستيالء  الغربية  الضفة  األثرية في  ممتلكاتهم  الفلسطينيون من  تجريد 
بالمواقع األثرية وما تم ايجاده، وتمنع  إقصاء جسدي- تحكم اإلدارة المدنية  الواحد اآلخر:  ذات الوقت وهم يغذيا 
الفلسطينيين من الوصول الى هذه المواقع وبنهاية المطاف تؤدي الى إضعاف العالقة بين الفلسطينيين وتراثهم 
برز وتتباهى بالتراث اليهودي للمواقع األثرية وما ُوجد بها وتقوم بطمس 

ُ
وتصميم السرد التاريخي، أي ان اسرائيل ت

جزء شعوب وثقافات اخرى التي هي أيضًا جزء من تاريخ الضفة الغربية.48 

عدا عن ذلك، النشاطات األثرية لإلدارة المدنية تخلق إلسرائيل مجال آخر لممارسة سياسة النهب ضد الفلسطينيين 
عن أراضيهم الخاصة والعامة. هذا األمر يحدث عن طريق الحفريات األثرية التي تستخدم كستار إلقامة مستوطنات 
مناطق تحكيم  األثرية في  المواقع  قانونية عمونا) وضم  الغير  االستيطانية  والبؤرة  (مثل مستوطنة شيلو  جديدة 
المستوطنات ما يؤدي فوريًا الى منع الفلسطينيين من دخول هذه المواقع.49 إضافة لهذا، ال تعمل اإلدارة المدنية على 

منع التسلل الغير قانوني لمواطنين اسرائيليين للمواقع األثرية بالضفة الغربية والسيطره عليها.50

اراضي  لتعميق سيطرتها على  اآلثار  باستخدام  المدنية  باإلدارة  اآلثار  أركان  تقوم اسرائيل عن طريق ضابط 
للفلسطينيين  االنسان  القانون وخرق حقوق  المستوطنات وذلك خالل خرق  المحتلة ولتوسيع  الغربية  الضفة 

المحميين وتجريدهم من ثقافتهم وتراثهم.

المحاجر51
ضابط أركان التجارة والصناعة في اإلدارة المدنية مسؤول عن الترخيص والرقابة على المحاجر في منطقة C في الضفة 
األطنان من  مئات  وتنقل  المحتلة  األراضي  أنحاء  اسرائيلية تعمل في  بملكية  الغربية. هنالك حوالي عشر محاجر 
الحجارة والمستجدات األخرى الى اسرائيل. تقع غالبية المحاجر على أراضي عامة التي تم تخصيصها لهذا الهدف 
عن طريق اإلدارة المدنية وتمت الموافقة عليها في مؤسسات التخطيط في اإلدارة المدنية. مقابل حقوق التنقيب، 
تدفع الشركات التجارية اإلسرائيلية لإلدارة المدنية رسوم ترخيص ثابتة مقابل تأجير األراضي وكذلك عائدات مالية 

يدعون ملكية الماضي, ص 15-8.  47
هناك, ص 43-32.  48

يذكر أنه في بداية عام 2016، بعد إجراءات قضائية كانت لييش دين يدًا بها، وقع الضابط العسكري إعالنًا الذي يسمح للفلسطينيين بالدخول الى الموقع   49
األثري تل شيلو- خربة سيلون الذي يقع في مساحة سلطة مستوطنة شيلو والمجلس اإلقليمي ماطيه بنيامين. هناك، ص 46. . 

هناك, ص 31-20.  50
الوقائع والمعطيات هنا من: ييش دين، إفراغ من المضمون– المحاجر اإلسرائيلية التي تعمل في الضفة الغربية: نهب ممأسس برعاية محكمة العدل   51

العليا (أيلول 2017) (فيما يلي: إفراغ من المضمون).

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8+%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%94+%D7%9E%D7%97%D7%A6%D7%91%D7%95%D7%AA/YeshDin+-+Leroken+Mitochen+-+Arabic.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8+%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%94+%D7%9E%D7%97%D7%A6%D7%91%D7%95%D7%AA/YeshDin+-+Leroken+Mitochen+-+Arabic.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8+%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%94+%D7%9E%D7%97%D7%A6%D7%91%D7%95%D7%AA/YeshDin+-+Leroken+Mitochen+-+Arabic.pdf
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وفقًا لحجم التنقيب. بين األعوام 2009-2015، دخل خزينة اإلدارة المدنية أكثر من 285مليون شيكل من المحاجر 
التي تعمل في الضفة.52

السكان  لصالح  عسكرية,  ألغراض  تعمل  ال  المحتلة  المناطق  في  إسرائيلية  شركات  تشغلها  التي  المحاجر  إن 
فالمحاجر تنقل  باالحتالل.  الخاصة  الدولية  األحكام  وتلزم  المحلي، مثلما تستوجب  االقتصاد  لتطوير  أو  المحميين 
ثروات الضفة الغربية الطبيعية الى داخل دولة إسرائيل، بهدف توفير موارد لسوق البناء وشق الطرق اإلسرائيلية 
وتغذي بأرباحها المالية الهائلة السوق االقتصادي اإلسرائيلي والحكم العسكري اإلسرائيلي الذي يعمل على قمع 
السكان الفلسطينيين وعلى تطوير اإلستيطان اإلسرائيلي في الضفة الغربية. هذه االعتبارات، التي ترتبط بمصالح 
إسرائيلية حصرية، هي اعتبارات غريبة وغير قانونية تترك على نشاطات التنقيب كلها وصمة مخالفة القانون. مع 
ذلك، في عام 2011 قامت محكمة العدل العليا برفض التماس قدمته ييش دين (בג"ץ 2164/09) وأعطت الترخيص 

الستمرار االستغالل الغير قابل لالسترجاع لألراضي المحتلة لمصلحة احتياجات اسرائيل االقتصادية.53

عدا عن انتهاك المبادئ األساسية للقانون الدولي، تجسد المحاجر في الضفة الغربية طريقة تجنيد مصالح السوق 
لإلقتصاد  الفاجعة  األضرار  تسبيب  طريق  عن  وذلك  المحتلة  األرض  استغالل  بهدف  المدنية  لإلدارة  اإلسرائيلي 

الفلسطيني. 

حسب تقرير Human Rights Watch، حتى عام 1994 قامت اإلدارة المدنية باصدار الرخص لمحاجر ذات ملكية 
فلسطينية، لكن بعد ذلك العام، اي عند التوقيع على اتفاقيات اوسلو، توقفت اسرائيل بشكل تام تقريبًا عن إصدار 
منذ  الفلسطينية،  والرخام  الحجر  نقابة  C. حسب  منطقة  في  الفلسطينية  الملكية  ذات  المحاجر  لتفعيل  الرخص 
عام 2012 توقفت اإلدارة المدنية أيضًا عن تجديد الرخص للمحاجر الفلسطينية القائمة. مع عدم تواجد االمكانية 
للحصول على رخصة الستمرار العمل، توقفت الكثير من المحاجر في منطقة C عن العمل أو ان اإلدارة المدنية أجبرتها 
بالتوقف عن العمل بقوة عن طريق فرض الغرامات أو مصادرة األدوات. يقدر البنك العالمي ان منع اإلدارة المدنية من 

المحاجر الفلسطينية عن العمل يكلف االقتصاد الفلسطيني 241 مليون دوالر في العام على األقل.54

المدنية  باإلدارة  الذي تقوم به اسرائيل  الغربية تكشف االستعمال  التنقيب اإلسرائيلية في الضفة  سياسة 
كأداة لالستغالل المادي للضفة الغربية، من خالل المساس الذي ال يمكن إصالحه بحق الفلسطينيين وحدهم 

باستخدام الثروات الطبيعية في بالدهم.

رد ضابط توجهات الجمهور- مكتب إدارة اإلدارة المدنية لتوجه ييش دين،, طلب حسب قانون حرية المعلومات- عمل المحاجر اإلسرائيلية في الضفة   52
الغربية, 8.8.2016.

للتوسيع انظروا: اإلفراغ من المضمون، ص 22-10.  53
تجارة االحتالل- كيف تسهم األعمال التجارية بالمستوطنات في انتهاك إسرائيل لحقوق الفلسطينيين (كانون ثاني   ,Human Rights Watch  54
 The World Bank, Report No. AUS2922, West Bank and Gaza – Area C and the Future of the Palestinian Economy  ;(2016

.(October 2013), pp.13-15

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8+%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%94+%D7%9E%D7%97%D7%A6%D7%91%D7%95%D7%AA/38443.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8+%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%94+%D7%9E%D7%97%D7%A6%D7%91%D7%95%D7%AA/38443.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8+%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%94+%D7%9E%D7%97%D7%A6%D7%91%D7%95%D7%AA/38443.pdf
https://www.hrw.org/ar/report/2016/01/19/285401
https://www.hrw.org/ar/report/2016/01/19/285401
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/16686/AUS29220REPLAC0EVISION0January02014.pdf
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ملّخص
مع بداية انتفاضة األقصى سقط القرار في اإلدارة (المدنية). الصراع الداخلي الذي استمر أكثر من 
البيروقراطي اإلسرائيلي  لقت في الجهاز 

ٌ
خمس أعوام بين داعمي االتفاق (أوسلو) ومعارضيه, وخ

الشرعية باستخدام القوة اإلدارية لإلدارة (المدنية) كسالح سلطوي ضد المجتمع الفلسطيني، الذين 
ٌينظر اليه كعدو.

العميد دوف تسدكاه، مدير اإلدارة المدنية بين األعوام 2002-1998 55

السكان  مصلحة  االعتبار  بعين  األخذ  خالل  من  يتصرف  أن  يستطيع  اإلسرائيلي  الجيش  أن  الدولي  القانون  يقر 
الفلسطينيين المحميين وفقط لحماية مصالح اسرائيل األمنية –وليس مصالح اخرى-. على عكس ذلك تمامًا، اإلدارة 
المدنية هي جسم عسكري يعمل بشكل واضح للقيام وتطوير اإلجراءات التي ستقوم بتصميم الضفة الغربية مجددًا 

"في نظر المصلحة اإلسرائيلية".56

تختلف مصالح اسرائيل في ادارة الضفة الغربية عن مصالح السكان الفلسطينيين، وأحيانًا تتناقض هذه المصالح، 
واإلدارة المدنية هي من يدير الحياة اليومية. صالحيات اإلدارة المدنية تمنحها قوة وتأثير كبيران جدًا على حياة 
سكان الضفة الغربية. مجاالت النشاط التي تم عرضها هنا بشكل قصير هي فقط أمثلة لتجسيد النمط والسياسة.

المدنية،  اإلدارة  الغربية.  الضفة  في  المواطنين  على  للسيطرة  طريقة  هي  المدنية  اإلدارة  المكشوف،  الوجه  على 
للفلسطينيين، على  والمعيشة  التنقل  إمكانيات  بالسيطرة على  للقرارات وينفذها، تقوم أيضًا  بصفتها من يصل 
البناء والتطوير والصحة، التعليم والرفاه، وكذلك تقوم باستخدامها بشكل تعسفي وبحجج بيروقراطية أو بطريقة 

"العصا والجزرة" كطريقة الضطهاد الفلسطينيين والسيطرة عليهم.

باإلضافة لذلك، اإلدارة المدنية هي جسم تنفيذي وأداة سياسية تهدف بأن تخدم مصالح اسرائيل في األراضي 
المحتلة- تطوير مشروع المستوطنات ونهب مواطني الضفة الغربية من أراضيهم. احدى هذه الطرق هي مأسسة 

التفرقة على اساس عرقي- وطني من خالل إعطاء المستوطنين اإلمتيازات، وتفرقة واستغالل الفلسطينيين.

قيمت "لرفاه ومصلحة السكان وبهدف توفير الخدمات العامة وتفعيلها"57 أخطأت هدفها. بدل 
ُ
اإلدارة المدنية التي أ

من أن تؤّمن النظام العام والحياة العامة في إطار حكم ائتمان مؤقت بحسب ما ينص عليه القانون الدولي، تستخدم 
اإلدارة المدنية األدوات اإلدارية لخلق تأثيرات طويلة األمد والغير قابلة للتغيير في األراضي المحتلة لفرض القيود 
والحدود على السكان المحميين من خالل اإلنتهاكات القاسية والمستمرة لحقوق اإلنسان الفلسطيني في الضفة 

الغربية. 

من مقابلة أقامتها معه ياعيل بارده (باعيل بارده، بيروقراطية اإلحتالل- سياسة تصاريح السفر في الضفة الغربية 2000-2006، معهد فان لير بالقدس   55
وهكيبوتس همؤوحاد (القدس 2012)، ص 52.

تقرير منسق أعمال الحكومة 2016, ص 17.  56
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