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 صورة الغالف: مزارع من ُبرقة وابنه على أراضي القرية التي كانت تقوم عليها مستوطنة حوِمش، 28.2.2020
)الّصورة بلطف من صدام صالح(

إعالن بموجب القانون: "ييش دين" هي مؤّسسة تعتمد غالبية مصادر تمويلها على مصادر مؤّسساتّية من دول أجنبّية. قائمة المتبّرعين لنا ترد بالتفصيل في 
سهم في 

ُ
ا، وت ا داخلّيً موقع مسّجل الجمعّيات وفي موقعنا على اإلنترنت. "ييش دين" تفخر بأّنها ممّولة من دول تؤمن مثلنا بأّن االحتالل ليس شأّنا إسرائيلّيً

تعزيز مكانة حقوق اإلنسان.
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مدخل
ّيدت 

ُ
اَن قرية ُبرقة المجاورة لنابلس، من الوصول بُحّرية إلى أراضيهم الخاّصة التي ش

ّ
تمنع إسرائيل منذ 42 عاًما سك

عليها مستوطنة حوِمش. 

عقٍد  نحو  منذ  دين"  "ييش  من  بمرافقة  أراضيهم،  إلى  للعودة  ُبرقة  أهالي  نضال  إلى  هذه  الموقف  ورقة  تتطّرق 
إلى  الوصول  الفلسطينّيين من  منع  أّولها  البعض.  ببعضها  ق 

ّ
الورقة في ثالث مسائل مركزّية تتعل ز 

ّ
كامل. وتترك

أراضي ُبرقة عموًما، وأصحاب األراضي خصوًصا. ثانيها الوجود غير القانونّي لإلسرائيلّيين في مستوطنة حوِمش التي 
خليْت، والبناء غير القانونّي فيها وتحويلها إلى بؤرة لعنف المستوطنين. وثالثها الّسياسة التي تّتبعها السلطات 

ُ
أ

 ما يخّص انتهاكات القوانين التي يرتكبها مستوطنون، وإلحاقهم 
ّ

اإلسرائيلّية بعدم تطبيق وإنفاذ القانون في كل
األذى بالفلسطينّيين وأراضيهم وُممتلكاتهم. 

ة الغربّية أمَر استيالء لغايات أمنّية على منطقة 
ّ
في مطلع عام 1978 أصدر القائد العسكرّي اإلسرائيلّي في الضف

ان القرية )ُينظر إلى الخارطة في 
ّ
مة1 تابعة لُسك

ّ
تقارب مساحتها 700 دونم، شمالّي ُبرقة، غالبيتها أراٍض خاّصة وُمنظ

صفحة 9(. وفي المنطقة التي خصعت ألمر االستيالء أقيمت بؤرة "ناحل" االستيطانّية، التي تحّولت بعد سنتْين إلى 
مستوطنة حوِمش. وعلى مّر 25 سنة سكن في هذه المستوطنة بضع عشرات من العائالت اإلسرائيلّية، إلى أن قامت 
ة فّك االرتباط2، بإخالء مستوطنة حوِمش وسّن قانون يمنع اإلسرائيلّيين من الدخول إلى تلك 

ّ
إسرائيل، وكجزء من خط

المنطقة، األمر الذي ما يزال سارًيا لليوم.

بطل إسرائيل بعد إخالء المستوطنة أمر االستيالء العسكرّي، وواصلت منع أصحاب األراضي الفلسطينّيين من 
ُ
لم ت

التي  المستوطنة  اإلسرائيلّيين في  ودائًما لعشرات  ا  نرى وجوًدا مستمّرً المقابل،  ولكن في  أراضيهم.  إلى  الوصول 
خلَيْت، في حين ينضّم إليهم الكثيرون الذين يحضرون إلى المكان للمشاركة في أحداث جماهيرّية واعتصامات 

ُ
أ

سياسّية. ويحظى الحضور اإلسرائيلّي على األراضي الخاّصة بسكان ُبرقة بدعٍم من حملة جماهيرّية، وبدعم من أعضاء 
كنيست ووزراء، رغم قانون فّك االرتباط الذي يمنع دخول اإلسرائيلّيين إلى المنطقة.

بِطل أمر االستيالء وُسمح 
ُ
في عام 2013، وفي أعقاب التماس للُعليا قّدمه أصحاب األراضي بمساعدة "ييش دين"، أ

للفلسطينّيين بالعودة إلى أراضيهم. لكن، ورغم إلغاء أمر االستيالء، ما يزال الفلسطينّيون ممنوعين من الوصول إلى 
ا للقانون.

ً
أراضيهم الخاّصة واستصالحها، وذلك بسبب حضور المستوطنين الموجودين هناك بشكل دائم، وخالف

سيطر إسرائيل على الضفة الغربّية بوساطة احتالل عسكرّي منذ أكثر من 53 سنة، وهي تتبع ما يبدو استراتيجّية 
ُ
ت

دة تسمح بسريان هذا الواقع العبثّي، ومفادها عدم منع اإلسرائيلّيين من دخول منطقة المستوطنة التي أخليت،  ُمتعمَّ

مة - أراٍض ُمسّجلة على اسم فلسطينّيين لدى دائرة تسجيل األراضي )الطابو( التي ُيديرها الجيش اإلسرائيلّي في األراضي 
ّ
1 أراض فلسطينّية خاّصة ُمنظ

ة.
ّ
المحتل

ان المستوطنات اإلسرائيلّية وبإخراج القّوات العسكرّية 
ّ
ة فّك االرتباط - في صيف 2005 قامت الحكومة اإلسرائيلّية برئاسة أريئيل شارون بإخالء سك

ّ
خط  2

من قطاع غزة، بشكل أحادّي الجانب. وبموازاة ذلك أخليْت أربع مستوطنات معزولة شمالّي الضفة الغربّية: حوِمش وَچنيم وكديم وسانور.
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صدرها هي 
ُ
ا لألوامر التي ت

ً
وعدم استنفاد اإلجراءات القانونّية مع َمن يمكث على األراضي الفلسطينّية الخاّصة خالف

بنفسها.

ه ضّد المزارعين الفلسطينّيين   من منطقة مستوطنة حوِمش التي أخليْت ُيوجَّ
ً

ا متواصال
ً
األنكى من ذلك أّن ثمة عنف

اْرَيه. ويثير عنف المستوطنين األيديولوجّي والُممنَهج 
ُّ
ة وَبز وِميَّ

ُ
ْنَدق

َ
ْهر والف

َ
ة الظ

َ
ان القرى المجاورة: ُبرقة وسيل

ّ
وضّد سك

ان الفلسطينّيين، وُيبعد المزارعين الذين يرغبون بزراعة واستصالح أراضيهم.
ّ
 والهلَع في قلوب السك

َ
الخوف

نحن نرى الفشل المتواصل من طرف جهات تطبيق وإنفاذ القانون اإلسرائيلّية، وهي الشرطة والجيش والنيابة، إذ 
أّنها ال تبادر ألّي نشاطات إنفاذ فّعالة ورادعة ضّد مستوطنين إسرائيلّيين، وهي تشّجع على مواصلة ارتكاب العنف 
هم بحرّية 

ّ
 في الملكية المكفول للفلسطينّيين على أراضيهم، وحق

ّ
وخرق القانون علًنا، وتزيد من حّدة انتهاك الحق

هم في التكّسب وحرّية العمل.
ّ
ل وحق

ّ
الحركة والتنق

اَن ُبرقة من الوصول إلى أراضيهم الخاّصة 
ّ
ا اليوم، ومنذ أكثر من أربعة عقود، سك هكذا، نرى أّن إسرائيل تمنع عملّيً

وزراعتها واستصالحها. وقد بدأ هذا األمر عبر أمر االستيالء العسكرّي الذي صادر األراضي، ومن ثّم بناء مستوطنة 
حوِمش اإلسرائيلّية على األراضي الفلسطينّية الخاّصة، وفي السنوات األخيرة وبعد نضال قضائّي متواصل أّدى لرفع 
المنع القانونّي أمام وصول الفلسطينّيين إلى أراضيهم، فإّنهم يخضعون لعنف يمارسه مستوطنون موجودون في 

الموقع بشكل غير قانونّي، ويحظون بالدعم من إسرائيل. 
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إبطال أمر االستيالء العسكرّي
ت على أراٍض بُملكّية خاّصة تابعة لُسكان 

ّ
ولية اإلنسانّية للدولة االحتاللّية باالستيالء بشكل مؤق تسمح القوانين الدَّ

 أّن أمر االستيالء العسكرّي ال ُيبطل الملكّية على األراضي، وهو مؤقت في جوهره وال 
ّ

المنطقة الخاضعة لالحتالل. إال
 ألغراض واحتياجات أمنّية ضرورّية وطارئة.3

ّ
ُيمكن إصداره واستخدامه إال

ولّية، إاّل أّن إسرائيل بدأت بإصدار مثل هذه األوامر منذ عام 1967  رغم التقييدات الصريحة الواردة في القوانين الدَّ
ة.4 وقد توقف هذا النهج عام 

ّ
وحتى 1979، كسياسة ُممنَهَجة لتشييد المستوطنات اإلسرائيلّية في األراضي المحتل

لون موريه"، إذ نّص القرار على عدم جواز االستيالء على 
َ
1979 في أعقاب قرار صدر عن المحكمة العليا في مسألة "أ

األراضي الفلسطينّية الخاّصة لغرض إقامة المستوطنات.5 

الفلسطينّية  الُعليا، وعلى هذه األراضي  المحكمة  ُبرقة عام 1978، أي قبل صدور قرار  أراضي  وجرى االستيالء على 
الخاّصة شّيدت إسرائيل مستوطنة حوِمش. وكما سبق وأسلفنا، أخلت إسرائيل عام 2005 مستوطنة حوِمش في إطار 
 أصحاب األراضي الفلسطينّيون ممنوعين من 

ّ
بطل أمَر االستيالء العسكرّي، ولذلك ظل

ُ
 أّنها لم ت

ّ
خطة فّك االرتباط، إال

الوصول إلى أراضيهم.

دين"،  "ييش  بوساطة  العليا،   
َ
المحكمة الفلسطينّيون  األراضي  أصحاُب  التمس   2011 ديسمبر  األول/  كانون  في 

ّيدت عليها مستوطنة حوِمش.6 وكان الملتمسون 
ُ

مطالبين بإبطال أمر االستيالء العسكرّي واسترداد األراضي التي ش
لت لهم مصدَر رزق. واّدعوا 

ّ
ان قرية ُبرقة، َدَرجوا حتى عام 1978 على استصالح أراضيهم وزراعتها، والتي شك

ّ
من سك

في االلتماس أّن الجيش اإلسرائيلّي يواصل القبض على أراضيهم الخاّصة، من دون وجود ُمبّررات وُمسّوغات أمنّية، 
 .

ً
هذا إذا افترضنا وجودها من البداية أصال

ذريعة إلصدار  لت 
ّ
التي شك  – "ناَحل"7  ُمسَتْمَسك  تأسيس  الظاهرّية –وهي  األمنّية  الحاجة  أّن  االلتماس  في  وورد 

أمر االستيالء، أضحت بعد سنتْين حاجة سياسّية حصرّية وساطعة، عندما تحّولت المنطقة إلى مستوطنة حوِمش 
ر طيلة السنوات الخمس والعشرين 

َ
ذك

ُ
المدنّية. ومن نافل القول إّنه لم يجِر استخدام األراضي أليِّ حاجة عسكرية ت

إسرائيل  خاللها  تقم  لم  والتي  المستوطنة،  إخالء  منذ  مّرت  التي  السنوات  بالحرّي  فكم  المستوطنة،  وجود  على 
باستغالل األراضي قط.

ق بالممتلكات الخاّصة بالُسكان الَمحمّيين، ُينظر إلى: التماس العليا 11/9389، رئيس 
ّ
للتوّسع في قوانين االحتالل وصالحّيات القّوة االحتاللّية فيما يتعل  3

ة الغربّية وآخرين، التماس إلصدار أمر مشروط ، البنود 49-37، 19.12.2011 )فيما يلي: 
ّ
مجلس قرية ُبرقة وآخرون ضّد قائد القّوات العسكرّية في الضف

التماس العليا 11/9389(.
تفيد منظمة "السالم اآلن" بإقامة 44 مستوطنة، بشكل أو بآخر، استناًدا إلى نهج االستيالء على األراضي الحتياجات عسكرّية )السالم اآلن، ُولدت بالخطيئة:   4

إقامة المستوطنات على أراٍض خاّصة بأوامر عسكرّية )بالعبرّية(، حزيران/ يوليو 2016(. 
التماس للعليا 79/390، دويكات وآخرون ضّد الحكومة اإلسرائيلّية وآخرين، قرار حكم، 22.10.1979.  5

التماس للعليا 11/9389، التماس إلصدار أمر مشروط، 19.12.2011.  6
يجدر القول هنا إّن الغاية الُمعلنة من وراء ُمستْمَسكات ناَحل كانت "دفع االستيطان اليهودّي في أرجاء أرض إسرائيل" بوساطة الجنود )موقع اإلنترنت   7

الخاص بجمعية تخليد قتلى ناَحل(. وعليه، لم يصدر أمر االستيالء منذ البداية "الحتياجات أمنّية ضرورّية وطارئة" كما يستوجب القانون الدولّي.

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA/%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A9/%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A8%D7%94+%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%9C+%D7%A6%D7%95%D7%95+%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%99%D7%A1%D7%94+%D7%91%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A9+%D7%99%D7%A9+%D7%93%D7%99%D7%9F+9389-11.pdf
http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2016/07/Kiryat-Arba-seizure-HEB-report.pdf
http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2016/07/Kiryat-Arba-seizure-HEB-report.pdf
http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2016/07/Kiryat-Arba-seizure-HEB-report.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA/%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A9/%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A8%D7%94+%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%9C+%D7%A6%D7%95%D7%95+%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%99%D7%A1%D7%94+%D7%91%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A9+%D7%99%D7%A9+%D7%93%D7%99%D7%9F+9389-11.pdf
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بعد سنة ونصف السنة على تقديم االلتماس في أيار/ مايو 2013، وقبل عّدة أيام على إجراء المداولة في المحكمة 
العليا، أعلنت الدولة باقتضاب أّنها سُتبِطل أمر االستيالء.8

ضح من رّد الدولة 
ّ
ت محظورة على دخول أصحاب األراضي الفلسطينّيين. وات

ّ
 أّن المنطقة ظل

ّ
رغم إبطال أمر االستيالء إال

ة الغربّية، رغم 
ّ
على االلتماس أّن مستوطنة حوِمش ما تزال ترد في ضمن قائمة المستوطنات اإلسرائيلّية في الضف

ّيدت 
ُ

ا من دخول المنطقة التي ش أّنها لم تعد موجودة منذ عام 2005. وعليه، فإّن الفلسطينّيين كانوا ممنوعين قانونّيً
ل المستوطنات اإلسرائيلّية 

ُ
حوِمش عليها، وذلك بسبب أمر اإلغالق العسكرّي الذي يمنع الفلسطينّيين من دخول ك

في األراضي الُمحتلة.9 

أصحاب  باسم  دين"  "ييش  بين  جرت  مراسالت  أعقاب  وفي  عّدة،  بشهور  ذلك  بعد  أي   ،2013 سبتمبر  أيلول/  في 
ة الغربّية، ما أّدى 

ّ
لي الدولة، أخرجت إسرائيل حوِمش من قائمة المستوطنات اإلسرائيلّية في الضف

ّ
األراضي، مع ُممث

إلى إبطال أمر اإلغالق، وُسِمح ألصحاب األراضي بالعودة إلى أراضيهم ألّول مّرة.

ان ُبرقة بالوصول إلى أراضيهم، بعد مضّي 35 سنة على سلبها 
ّ
وفي مطلع تشرين األّول/ أكتوبر 2013، حظي ُسك

ضح أّن هذه الفرحة كانت سابقة ألوانها.
ّ
منهم. وفيما بعد ات

أشخاص من ُبرقة يعودون إلى أراضيهم، 3.10.2013 )تصوير: أكتيـڤستيلز( 

طب االلتماس 
ُ

 أراٍض فلسطينّية. وقد ش
ّ

 أمر استيالء عسكرّي صدر بحق
َ

علن فيها الدولة إبطال
ُ
على حّد علم "ييش دين"، فإّن الحديث يدور عن أّول حالة ت  8

وأصدرت المحكمة قراًرا بدفع مصاريف المحكمة بقيمة 10,000 ش.ج. لصالح الُملتِمسين.
التماس العليا 11/9389، رّد من الُملَتَمس ضّدهم، 30.10.2012؛ إعالن بخصوص إغالق منطقة )بلدات إسرائيلّية( )يهودا والّسامرة(، 2002.  9
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ال توجد مستوطنة، يوجد مستوطنون
استعانت الحكومة اإلسرائيلّية بقانون تطبيق خطة فّك االرتباط، من أجل إخالء مستوطنة حوِمش، وهو ينّص على ما 
 

ّ
ا بيوم اإلخالء لمنطقة سُتخلى، سُيمنع دخول أّي إسرائيلّي إلى تلك المنطقة، وُيحظر عليه المكوث فيها، إال يلي: "بدًء
 شخص إسرائيلّي 

َ
بتصريح صادر عن الضابط المسؤول، وبما يخضع لشروط التصريح". وينّص القانون على أّن دخول

ع القائد 
ّ
ل جنحة جنائّية عقوبتها الحبس.10 وبغية تطبيق القانون، وق

ّ
إلى المنطقة الُمخالة من دون تصريح، ُيشك

ل الجهة الوحيدة الُمخّولة للتشريع في الضفة الغربّية.11 وبكلمات 
ّ
العسكرّي على أمر بصيغة مشابهة، كونه ُيشك

ا للتشريع األصلّي الصادر عن الكنيست، ولألمر الصادر عن الجنرال والساريْين حتى يومنا هذا، فإّنه ابتداًء 
ً
أخرى، وفق

من آب/ أغسطس 2005 ُيحظر على المواطنين اإلسرائيلّيين الدخول إلى منطقة مستوطنة حوِمش التي أخليت. 

 منطقة مستوطنة حوِمش التي أخليت
أراٍض فلسطينّية خاّصة

أراٍض عاّمة )أراضي دولة(12

قانون تطبيق خطة فّك االرتباط، 2005، المادتان 24 و27.  10
أمر بخصوص تطبيق خطة فّك االرتباط )يهودا والّسامرة( )رقم 1565(، 2005.  11

ر لمنفعة الجمهور.
ّ
سخ

ُ
أراٍض عاّمة )أراضي دولة( - أراٍض ليست بملكية خاّصة، يديرها الحكم العسكرّي ومن المفترض أن ت  12
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المدرسة الدينّية الُمتجّددة في حوِمش
ا للقانون، نرى أّن "مدرسة حوِمش الدينّية المتجّددة" تنشط منذ سنة 2007 وحتى يومنا 

ً
رغم األمر الصادر، وخالف

ان ُبرقة. ويترأس هذه المدرسة الدينّية 
ّ
هذا، في منطقة المستوطنة التي أخليت وعلى األراضي الخاّصة التابعة لُسك

)ِيشيڤاه( الراڤ إليشيَمع كوِهن، ومن أهدافها المعلنة تثبيت الحضور الدائم والمتواصل في هذه المنطقة التي 
مو وطالب المدرسة الدينّية بشكل غير قانونّي على أراضي ُبرقة، وهم 

ّ
كانت تحوي مستوطنة حوِمش. ويمكث ُمعل

يتساعدون بعدد كبير من المباني غير القانونّية التي أقيمت في الموقع، من دون إذن أصحاب األراضي أو من دون 
وبالعلن، مقابالت  القانون عن وعي  الذين ينتهكون  الدينّية  المدرسة  أعضاء  وُيجري  للبناء.  الحصول على تصاريح 
جماهيرّية  شخصّيات  من  ودعم  بزيارات  يحظون  وهم  اإلعالم،  لوسائل  متكّرر  بشكل  تصويرهم  ويجري  صحفّية 

كثيرة.13

روڤ إليخاه" )قريب منك( تقريًرا موّسًعا وُمصّوًرا عن زيارة 
َ
في حزيران/ يونيو 2019 نشرت المطبوعة الحاسيدّية "ك

مراسل المطبوعة موطي شالوم إلى "يشيـڤات حومش المتجّددة". وقال المراسل إّنه مّر من أمام اليافطة التي تشير 
البه. وقال الراڤ إليشماع كوِهن في التقرير إّن 

ُ
إلى "منع دخول اإلسرائيلّيين" والتقى برئيس المدرسة الدينّية وط

الب هناك واسمه آڤي: "وصلُت إلى 
ُ
المدرسة الدينّية )اليشيـڤاه( تحوي "مجموعة من قرابة أربعين طالًبا". وقال أحد الط

 يوم 
ّ

اليشيـڤاه قبل ثماني سنوات، )...( وأّسسُت بيتي في )مستوطنة( شاڤيه شومرون، وهكذا يمكنني أن آتي كل
 هنا حّتى المساء". وكأّن 

ّ
م )...( جزء من المسألة هنا أّن طالب اليشيـڤاه يأتي في الصباح ويظل

ّ
إلى المدرسة وأن أتعل

ا غير كاٍف، فيأتي أحد الطالب اآلخرين ويقول: "حضورنا هنا دائم ونحن نتساعد  انتهاك طالب اليشيـڤاه للقانون يومّيً
ّبان وعائالت تأتي في نهايات األسابيع واألجازات لحراسة حوِمش".14

ُ
بش

ا غيَر قانونّي على أراضي ُبرقة. وفي  ل "يشيـڤات حوِمش المتجّددة" واألشخاص الذين يزورونها حضوًرا إسرائيلّيً
ّ
شك

ُ
ت

 بفتح تحقيق ضّد الراڤ 
ً
يوم 1.7.2019 توّجهت "ييش دين" إلى المستشار القضائّي للحكومة والنائب العام مطالبة

ص.15 وحّتى نهاية 
ّ
إليشماع كوِهن َوجهات أخرى بتهمة انتهاك األوامر العسكرّية، وتجاوز الحّد والبناء غير الُمرخ

 أّي تطّرق حقيقّي من طرف الدولة لهذه الشكوى.
ّ

تموز/ يوليو 2020، ورغم التذكيرات الكثيرة، لم نتلق

: َحـچيت روزنباوم، "يشيـڤات حوِمش- "يشيـڤاه دائمة"، َعروتس 7، 4.4.2014؛ "13 سنة على الطرد: الجمهور يتجّند لمساعدة يشيـڤات حوِمش"، 
ً

ُينظر مثال  13
َهكول َهيهودي، 12.7.2018؛ "شاهدوا: صوت التوراة ما يزال مسموًعا لدى طالب يشيـڤات حوِمش"، قناة يوتيوب الخاّصة بـ َهكول َهيهودي، 19.3.2019.

روڤ إليخاه- عبادة الله بالروح الحاسيدّية، العدد 276، ص 18-20، 21.6.2019.
َ
ا"، ك ا جّدً موطي شالوم، "جّدً  14

من "ييش دين" إلى المستشار القضائي للحكومة والنائب العام، "شكوى ضّد الراڤ إليشماع كوِهن َوِجهات أخرى بخصوص انتهاك أوامر عسكرّية، وتجاوز   15
الحّد وجنح أخرى"، 1.7.2019.
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ى غير قانونّي شّيدها إسرائيلّيون على أراضي ُبرقة، ومن ضمن المستفيدين منها 
ً
صورة جّوّية تحوي معطيات الدولة بخصوص 14 مبن

"يشيـڤات حوِمش المتجّددة"16

المدرسة  تنشط  وهناك  أخليت،  التي  عليها مستوطنة حوِمش  أقيمت  التي  المنطقة  إلى  تقود  واحدة  ثّمة طريق 
ل الدخول إليها جنحة 

ّ
ا عبر هذه الطريق، التي ُيشك ب المدرسة فإّنهم يصعدون وينزلون يومّيً

ّ
ال

ُ
الدينّية. وكما أفاد ط

درك الحضور المتواصل للمستوطنين على 
ُ
جنائّية ضّد اإلسرائيلّيين. ومن الواضح أّن السلطات اإلسرائيلّية تعي وت

 تأكيد الوسائل والقدرات الالزمة لوقف هذه 
ّ

للقانون، وهي تملك بكل ا 
ً
ُبرقة خالف ان 

ّ
التابعة لُسك الخاّصة  األراضي 

المخالفات وتقديم المخالفين للمحاكمة.

الجيش  فيها  ص 
ّ
بين 2015-2018، شخ وقعت  حالة   عن 40 

ّ
يقل ال  ما  إلى  الدولة  رتها 

ّ
وف التي  المعطيات  وتشير 

عشرات  إلى  المّرات  بعض  في  تعدادهم  وصل  اإلسرائيلّيين،  على  المحظورة  المنطقة  في  مستوطنين  والشرطة 
ا من  ومئات األشخاص في اليوم ذاته )المستند الكامل مرفق كملحق، ُينظر إلى ص 38-40(. ورغم العدد الكبير جّدً
اإلسرائيلّيين الذين شوهدوا في نطاق مستوطنة حوِمش التي أخليت، فتحت الشرطة بين 2015-2017 أربعة ملفات 

ة الغربّية وآخرين، رّد الملتمس ضّدهم التمهيدّي على االلتماس، الملحق 
ّ
التماس العليا 19/2821، سيف وآخرون ضّد قائد القّوات العكسرّية في الضف  16

10، 15.8.2019 )فيما يلي: التماس العليا 19/2821(.
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 جنائّي، 
ّ

 واحد ضّد قاصر من دون سجل
ّ

تحقيق فقط بخصوص "المكوث في منطقة محظورة"، في حين أغلق ملف
 واحد "صدر حكم من دون تجريم".17

ّ
ة، وفي ملف

ّ
ر األدل

ّ
ان لعدم توف

ّ
غلق ملف

ُ
وأ

ة الغربّية، واجُب الحفاظ على النظام العاّم في األراضي الخاضعة 
ّ
يقع على إسرائيل، كقّوة احتاللّية في أراضي الضف

لالحتالل، وفرض القانون وتوفير الحماية للمواطنين. وتشمل هذه الواجبات إحباط األعمال الجنائّية وإنفاذ القانون 
م القانون 

ُ
ها واردة ومثّبتة في أحكام القانون الّدولّي وفي ُنظ

ّ
بأثر رجعّي عبر إجراء التحقيقات والمحاكمات، وهي كل

اإلدارّي اإلسرائيلّي.18

 ما يخّص انتهاك إسرائيلّيين للقانون على أراضي ُبرقة، أّن إسرائيل 
ّ

تثبت المعطيات التي عرضتها الّدولة في كل
الذي من ضمن أهدافه خلق ردع شخصّي  الجنائّي،  المسار  القانون ال تستنفد  إنفاذ  وأّن سلطات  بواجبها  ال تقوم 
وجماهيرّي بغية منع تكرار ارتكاب المخالفات. ومنذ 13 عاًما، نرى أّن فشل سلطات القانون اإلسرائيلّية أو سياسة عدم 
 بعد أخرى، باقتحام األراضي الفلسطينّية الخاّصة، 

ً
الب المدرسة الدينّية، مرة

ُ
اإلنفاذ المتعّمد التي تتبعها، تسمح لط

بموازاة انتهاك األوامر العسكرّية.

ان ُبرقة الخاّصة، في 
ّ
ال ينحصر وجود المستوطنين الدائم في منطقة مستوطنة حوِمش التي أخليت على أراضي سك

مخالفة األوامر وتجاوز الحّد والبناء غير القانونّي فحسب. فمنذ إخالء المستوطنة، وباألخّص في السنوات األخيرة، نرى أّن 
غالبية أعمال العنف تجاه الفلسطينّيين وممتلكاتهم، يرتكبها مستوطنون قادمون من حوِمش. ونحن ال نتحّدث هنا 
عن عنف عرضّي، بل عن نشاط جنائّي ُممنَهج وأيديولوجّي هدفه إبعاد أصحاب األرض الشرعّيين عن أراضيهم بالقّوة، 

والسيطرة على األراضي الفلسطينّية الخاّصة )للتوّسع بشأن عنف المستوطنين اآلتين من حوِمش، ُينظر ص 18(. 

مستوطنون إسرائيلّيون على أراضي ُبرقة )حوِمش(، آذار/ مارس 2020 )تصوير: صدام صالح(

التماس العليا 19/2821، رّد الملَتَمس ضّدهم التمهيدّي على االلتماس، الملحقان 4-3، 15.8.2019.  17
 حماية المواطنين الذين يعيشون في المنطقة الخاضعة لالحتالل، ُينظر إلى: "ييش دين"، "تجاوز القانون: تطبيق القانون على 

ّ
للتوّسع حول واجب الُمحتل  18

مدنّيين إسرائيلّيين بالضفة الغربية"، أّيار/ مايو 2015.

https://www.yesh-din.org/ar/%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d9%88%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a%d9%8a/
https://www.yesh-din.org/ar/%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d9%88%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a%d9%8a/
https://www.yesh-din.org/ar/%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d9%88%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a%d9%8a/


13 www.yesh-din.org

ييش دين  منظـمــة متطــوعـين لحقـــوق اإلنســان

"حوِمش أّواًل"- حملة إسرائيلّية على أراضي ُبرقة
الب وضيوف "يشيـڤات حوِمش المتجّددة" على األراضي الفلسطينّية الخاّصة في 

ُ
مي وط

ّ
إلى جانب الحضور الدائم لُمعل

 أّن مستوطنة حوِمش التي أخليت تحّولت منذ 2006 إلى َمزار لإلسرائيلّيين.
ّ

ُبرقة، ورغم الحظر الصريح في القانون، إال

مات أخرى بغية إجراء 
ّ
"، انضّمت إليه على مّر السنين تنظ

ً
بعد اإلخالء بمّدة قصيرة، تأّسس طاقم عمل "حوِمش أوال

مؤتمرات عاّمة ومسيرات ضخمة ومناسبات في العراء، وذلك في المنطقة التي كانت تقوم عليها المستوطنة. ودعت 
لألوامر  وانتهاكاٍت  قانونّية،  غير  نشاطاٍت  بنيوّي  بشكل  وشملت  حوِمش"،  إلى  "للصعود  الجماهيرّية  الحملة  هذه 

العسكرّية وتجاوز الحّد في المنطقة الفلسطينّية الخاّصة.

ه حصلت هذه الحملة على مساعدة ودعم من مجلس شومرون اإلقليمّي، ومن مجموعة أعضاء كنيست 
ّ
ورغم ذلك كل

ا على إبطال قانون تطبيق خطة فّك االرتباط، وإعادة بناء أربع مستوطنات شمالّي 
ً

ووزراء، الذين يعملون بالتوازي أيض
ة فّك االرتباط.19

ّ
الضفة الغربّية )حوِمش وَچنيم وكيدم وسانور( التي أخليت في إطار خط

 جماهير إسرائيلّية على أراضي ُبرقة )منطقة مستوطنة حوِمش التي أخليت( سنة 2008
)Daniel Ventura, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 :تصوير(

قامت  التي  المناطق  إلى  الدخول  حظر  إبطال  إلى  يدعو  )ݒ/20/3913(  ا  خاّصً قانون  مقترح  الكنيست  أعضاء  من  عدد  قّدم   ،2017 فبراير  شباط/  في   19
كيش،  ويوآڤ  سموطريتش،  وبتسلئيل  ن، 

َ
بيط وداڤيد  موعالم-رفائيلي،  شولي  وهم:  الغربّية،  الضفة  شمالّي  خليت 

ُ
أ التي  األربع  المستوطنات  عليها 

ملكيئيلي.  وميخائيل  سلوميانسكي،  ونيسان  كورن،  ونوريت  َنـچوساه،  وأڤرهام  أوحانا،  وأڤرهام  أوحانا،  وأمير  يوچيـڤ،  ومردخاي  مرجي،  ويعقوب 
)ݒ/20/3883(.  مشابهة  بصيغة  ا  إضافّيً قانون  مقترح  ذاته  الشهر  في  سموطريتش  وبتسلئيل  موعالم-رفائيلي  شولي  الكنيست  عضوا  وقّدم 
الوطنّي(.  التشريع  بيانات  قاعدة  الكنيست،  )موقع  للكنيست  العامة  الهيئة  في  األولى  بالقراءة  التصويت  إلى  بالوصول  القانون  ُمقَترحا   

َ
يحظ  لم 

في أّيار/ مايو 2020، توّجه يوسي َدچان، رئيس مجلس شومرون اإلقليمّي، إلى رئيس الحكومة نتنياهو داعًيا إّياه إلى فرض السيادة على المستوطنات األربع 
ا"، عروتس 7، 31.5.2020(.

ً
ة الغربّية إلى إسرائيل )"فرض السيادة في البلدات التي أخليت أيض

ّ
التي أخليت شمالّي الضفة، وذلك ضمن ضّم أجزاء من الضف

ا إلبطال  في آب/ أغسطس 2020 قّدم رئيس االئتالف الحكومّي عضو الكنيست ميكي زوهر وعضو الكنيست بتسلئيل سموطريتش مقترَح قانون إضافّيً
بات، 4.8.2020(.

َ
قانون فّك االرتباط )يوني چباي، "تقديم مقترح قانون إلبطال قانون فّك االرتباط"، كيكار َهش

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Daniel_Ventura
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Daniel_Ventura
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The-abandoned-homesh-independence-day-2008_134.jpg
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ّر أو بوساطة أفراد قالئل  جرى بالسِّ
ُ
وعلى غرار نشاطات المدرسة الدينّية، فإّن األحداث والتجّمعات الجماهيرّية ال ت

ا للقانون ومن دون أّي 
ً
جرى خالف

ُ
باعتبارهم "أعشاًبا ضاّرة". فنحن نتحّدث هنا عن اعتصامات سياسّية ولقاءات علنّية، ت

مضايقات على أراضي ُبرقة، وبدعم من الجيش أحياًنا، ويشارك فيها مئات وآالف األشخاص، وشخصّيات جماهيرّية 
وحاخامات ورؤساء مجالس وحّتى أعضاء كنيست ووزراء رفيعون.20

ص النشاطات غير القانونّية في اقتحام األراضي الخاّصة وانتهاك األمر العسكرّي؛ فالزيارات الحاشدة إلى 
ّ
وال تتلخ

ان القرى 
ّ
حوِمش تؤّدي بدورها إلى إلحاق األذى بالمزارعين الفلسطينّيين، وأحياًنا لممارسة العنف الجسيم ضّد سك

في المنطقة وممتلكاتهم.

مجلس  حوِمش،  إلى  وحماية  بتصريح  يصعدون  يهودّي  ألف   15 نحو  18.12.2006؛   ،NEWS!وااله حوِمش،  في  الحانوكاه  شمعة  يضيئون  الُمبَعدون   20
المستوطنات، 12.6.2007؛ إفرات ڤايس، "أربعة وزراء يزورون حوِمش: "النظر في العودة إلى هنا""، ynet، 17.8.2009؛ ݒنحاس وولف، "أعضاء كنيست 
في حوِمش: إعادة بناء البلدة التي أخليت"، وااله!NEWS، 11.4.2012؛ حزكي باروخ، “الوزير شمير: حوِمش هي بلدنا. نقطة"، عروتس 7، 27.3.2013؛ يوني 
كومبنسكي، "المئات يمكثون في حوِمش أثناء السبت"، عروتس 7، 19.5.2019؛ "رئيس الكنيست في حوِمش: "حان الوقت للعودة واالستيطان هنا""، 

كيباه، 16.9.2019. 

نحو 15 ألف يهودّي 
يصعدون بتصريح 
 وحماية إلى حوِمش

)مجلس المستوطنات، 12.6.2007(

الُمبَعدون يضيئون شمعة الحانوكاه في حوِمش 
)18.12.2006 ،NEWS!وااله(

أربعة وزراء يزورون 
حوِمش: "النظر في 

العودة إلى هنا"
)17.8.2009 ،ynet(أعضاء كنيست في حوِمش: إعادة بناء

البلدة التي أخليت 

)11.4.2012 ،NEWS!وااله(

اآلالف يحضرون اليوم لالحتفال بالعيد 
في حوِمش، من بينهم وزير الزراعة

)عروتس 7، 27.3.2013(

 المئات يمكثون في حوِمش
 )عروتس 7، 19.5.2019(أثناء السبت

رئيس الكنيست في حوِمش: "حان 
الوقت للعودة واالستيطان هنا"

)كيباه، 16.9.2019(
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فعلى سبيل المثال، "حضر نحو 1,500 شخص إلى أطالل بلدة حوِمش التي أخليت" في تموز/ يوليو 21.2007 وفي 
حديث مع "ييش دين"، قال نزار أبو عودة، وهو مزارع عمره 53 عاًما من ُبرقة، ما حدث معه قبل أّيام:

في صبيحة يوم األحد 22.7.2007، قرابة الّساعة الّسادسة أو الّسادسة والنصف، رأينا جمهوًرا كبيًرا 

باتجاه مستوطنة حوِمش. وقد  نابلس  الناس، نحو 400 مستوطن يصعدون من شارع جنين-  من 
مّروا بين أشجار الزيتون التابعة ألهل القرية، وهدموا حظيرة ماعز تابعة لجاري، كانت فيها ثماني 

معزات وأخذوها معهم. 

وقد ألقوا الحجارة على بيت ابني الذي يقع بجوار بيتي. وجاري الذي رآهم صرخ باتجاههم: "ماذا 
ا.  اًنا شمسّيً

ّ
أربعة شبابيك وسخ بالحجارة، وكسروا  اآلخر  بيته هو  ا على ذلك رجموا  ورّدً تفعلون؟"، 

ا.
ً

ان الشمسّي في بيتي أيض
ّ
رر بالسخ

ّ
وألحقوا الض

الزيتون والخضَروات، نحو  وأتلفوا  اقتلعوا  تالت في أرضي. وقد 
ّ

والش باقتالع األشجار  بدأوا  بعدها 
1,500 شتلة بندورة وبامية وملفوف، وأعطبوا مواسير الرّي.

ت فوضى عارمة، وصراخ، وجلبة وشتائم "الموت للعرب". لم أجرؤ على الخروج من بيتي واالقتراب 
ّ
حل

أو مواجهة الُمعتدين. لقد لحقت بي أضرار بقيمة نحو 40,000 ش.ج.

 التحقيق بُمسّوغ "فاعل مجهول"(
ّ

)في يوم 28.7.2008 أعلنت الشرطة أّنها أغلقت ملف

تؤّدي زيارات اإلسرائيلّيين الحاشدة إلى مستوطنة حوِمش التي أخليت، إلى المّس بقدرة المزارعين الفلسطينّيين 
وأصحاب األراضي بالوصول إلى أراضيهم. وتوّجهت "ييش دين" عام 2014 ثالث مرات إلى نيابة الدولة والمستشار 
على  األحداث  مي 

ّ
ُمنظ أو  المشاركين،  لُمحاكمة  إسرائيل،  الغربّية وشرطة  ة 

ّ
الضف اإلسرائيلّي في  للجيش  القضائّي 

. ورغم التوّجهات إلى سلطات التطبيق واإلنفاذ، فإّن 
ً

األقل، والّسعي من أجل منع إقامة مثل هذه اللقاءات مستقبال
جرى أحياًنا برعاية وحماية الجيش.

ُ
زيارات اإلسرائيلّيين الحاشدة إلى حوِمش تواصلت، وكانت ت

 العليا مطالبين الجيش والشرطة بمنع الحدث الذي 
َ
في عام 2015 التمس رئيس مجلس ُبرقة و"ييش دين" المحكمة

أعقاب هذا  ُبرقة.22 في  ان قرية 
ّ
بُسك أراٍض خاّصة  أيمونيم"، على  إقامة "چوش  لمناسبة 40 سنة على  ا 

ً
ط

ّ
كان ُمخط

ا ألمر عسكرّي، ولذلك 
ً
ا للحّد وانتهاك

ً
ا تجاوز

ًّ
ل حق

ّ
االلتماس أعلنت الدولة أمام المحكمة أّن الدخول إلى المنطقة يشك

ا رمادًيا""، News1 محلكاه ريشوناه، 22.7.2007. 
ً

روتي أبرهام، "عائدون إلى أطالل حوِمش ويواجهون "رفض  21
التماس العليا 15/2417، رئيس مجلس قرية ُبرقة وآخرون ضّد قائد القوات العسكرّية في الضفة الغربّية وآخرين، التماس طارئ إلصدار أمر مشروط،   22

5.4.2015 )فيما يلي: التماس العليا 15/2417(.
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ا للعثور على المسؤولين عن 
ً
ا أّن الشرطة فتحت تحقيق

ً
ط. وجاء أيض

َّ
سيعمل الجيش والشرطة على منع اللقاء الُمخط

الحدث ودعوتهم للتحقيق.23

طب االلتماس. لكن، وعلى طول السنوات 
ُ

في نهاية المطاف، وبفضل التوّجه إلى المحكمة، لم ُيجَر الحدث الُمخطط وش
مت لقاءات حاشدة كثيرة مشابهة على أراضي ُبرقة، مثل المؤتمرات والمسيرات 

ّ
الخمس التي مضت من وقتها، ُنظ

ا للقانون وبحضور شخصّيات جماهيرّية رفيعة، إلى جانب النشر عنها في 
ً
ها خالف

ّ
واالحتفاالت العلنّية، التي جرت كل

جميع وسائل اإلعالم.

 ذلك ما جرى يوم الجمعة الموافق 5.4.2019، حين حضر مئات اإلسرائيلّيين إلى حوِمش لدعم طالب "يشيـڤات 
ُ

مثال
حومش المتجّددة"، والدعوة إللغاء قانون فّك االرتباط، من خالل اقتحام األراضي الفلسطينّية الخاّصة وانتهاك األوامر 
مون إّن السلطات اإلسرائيلّية لم تحاول منع انتهاك القانون 

ّ
التي تحظر دخول اإلسرائيلّيين إلى الموقع.24 وقال المنظ

بهذا الشكل الكبير، بل أّن المسيرة أجريت "بتصديق من الجيش". 

دعوة للحدث في يوم 5.4.2019 25

زيارة منطقة  على  أقدم  إلى ص 27(،  )ُينظر  العليا  المحكمة  لدى  االلتماس  تداول  أثناء  وفي  مايو 2019،  أّيار/  في 
المستوطنة التي أخليت رئيس الكنيست يولي إدلشطاين )وزير الّصحة اليوم(، وعضو الكنيست أمير أوحانا )فيما 
بعد وزير القضاء، واليوم وزير األمن الداخلّي(، ورئيس مجلس شومرون اإلقليمّي يوسي َدچان، وعشرة أعضاء كنيست 
فة الغربّية، الستيضاح ما إذا صّرح الجيش 

ّ
آخرون.26 توّجهت "ييش دين" إلى المستشار القضائّي للجيش في الض

التماس العليا 15/2417، رّد الُملَتَمس ضّدهم التمهيدّي، 6.4.2015.  23
"المئات يسيرون إلى حوِمش: "يختارون أرض إسرائيل""، َهكول هِيهودي، 6.4.2019.  24

ماه، صهيونّية ورؤيا"، إلى 
َ

ُنشرت الدعوة في نيسان/أبريل 2019، في صفحات فيسبوك "عائدون إلى چوش قطيف"، "مركز شمال الشومرون" و"نيتسح ِنش  25
جانب موقع "َهكول هيهودي". 

كرمل دنجور وزئيـڤ كام، "أدلشطاين في مستوطنة حوِمش: علينا إلغاء قانون فّك االرتباط واالستيطان هنا"، كان، 16.5.2019.  26
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ان من ُبرقة. وأوضح رّد الجيش أّنه "لم يصدر أّي تصريح 
ّ
بإقامة هذا الحدث الذي جرى على أراٍض خاّصة تابعة لُسك

دخول إلى المنطقة" وأّن "قّوات الجيش حرست الموقع أثناء إجراء الجولة".27 

مّولهم خزينة 
ُ
ت رفيعة  القانونّية كجزء من حملة جماهيرّية ومشاركة شخصّيات جماهيرّية  غير  األحداث  إّن كثرة 

ان للمستوطنين رسالة مفادها أّن مكوثهم غير القانونّي على أراضي ُبرقة 
ّ
الدولة، وهم ينتهكون القانون عالنية، تبث

هو شرعّي، ويدفعهم لمواصلة نشاطاتهم الجنائّية هذه.

ا لما 
ً
ك ساكًنا من أجل منع هذه األحداث غير القانونّية. ووفق في المقابل فإّن جهاز إنفاذ القانون اإلسرائيلّي ال ُيحرِّ

ق مع المسؤولين عن هذا الحدث أو 
ّ
ر من معلومات لدى "ييش دين" فإّن المقولة التي تفيد بأّن الشرطة سُتحق

ّ
يتوف

ق قط من خالل أيِّ خطوات فعلّية. 
ّ
ذاك، لم تتحق

زون 
ّ
وُيحف القانون،  انتهاك  لمواصلة  العون  يَد  القانون  إنفاذ  وسلطات  جمهور  ومنتخبو  إسرائيل  تمّد  وهكذا 

المستوطنين الموجودين في منطقة مستوطنة حوِمش التي أخليت، على توسيع دائرة العنف وإلحاق األذى الكبير 
بحقوق الفلسطينّيين.

ا مستوطنة 
ً
من "ييش دين" إلى مكتب المستشار القضائّي للجيش في الضفة الغربّية، "جولة أعضاء كنيست في أراضي قرية ُبرقة التي أقيمت عليها سابق  27

حوِمش التي أخليت"، 16.5.2019؛ من مكتب المستشار القضائّي العسكرّي في الضفة الغربّية إلى "ييش دين"، "توّجهك بخصوص جولة أعضاء الكنيست 
في قرية ُبرقة، حيث تواجدت بلدة حوِمش قبل إخالئها"، 24.7.2019.
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 حوِمش مركًزا متواصاًل
لعنف المستوطنين 

إلى  الوصول  عن  ي 
ّ
للتخل المزارعين  من  الكثيرين  بدفع  يمارسونه  الذي  العنف  عبر  نجحوا  لقد 

أراضيهم. وهذا بالضبط ما يبتغونه، وهم يرغبون بأخذ أراضينا. لقد حّولوا حياتنا إلى كابوس. نحن 
نخاف الوصول إلى األراضي. غالبّية المزارعين الفلسطينّيين في المنطقة ال يجرؤون على االقتراب من 

ندقومّية( 28
َ
الموقع. لقد صار األمر خطًرا على الحياة. )علي زعبي، 55 عاًما، متزّوج وأب لستة أوالد، الف

قت "ييش دين" بين كانون الثاني/ يناير 2017 وآذار/ مارس 2020، 21 حالة عنف كان مصدرها منطقة مستوطنة 
ّ
وث

حوِمش التي أخليت، ضّد فلسطينّيين في األراضي والقرى المجاورة. ومن ضمن الممارسات العنيفة التي بدرت عن 
المستوطنين: االعتداءات الجسدّية التي شملت أحياًنا ضرًبا بالعصّي والحجارة؛ إلقاء الحجارة على الناس والسيارات 
سرقة  األشجار؛  وإتالف  الزراعّية  المحاصيل  وإحراق  اقتالع  البيوت؛  وساحات  القرى  في  الرصاص  إطالق  والمنازل؛ 
 الكتابات العنصرّية )"تدفيع الثمن"(؛ سرقة المواشي وإلحاق األذى بالحيوانات 

ّ
الُمعّدات وإلحاق األذى بالمباني َوَرش

)يجدر القول إّننا نتحدث عن الحاالت التي وثقتها "ييش دين" فقط، ال عن ُمجمل الممارسات العنيفة التي تبدر عن 
المستوطنين في المنطقة(.

ُيشير موقع الحاالت على الخارطة إلى أّن الغالبّية الّساحقة من حاالت العنف وقعت خارج منطقة المستوطنة التي 
ُرق وحتى المنازل السكنّية. وتهدف أعمال العنف والتنكيالت والترويع اآلتية من 

ُ
خليت: في األراضي الزراعّية والط

ُ
أ

عليها  التي يسيطر  المناطق  وتوسيع  أراضيهم  على  والسيطرة  الفلسطينّيين،  نفوس  الهلع في  زرع  إلى  حوِمش، 
المستوطنون بقّوة الذراع.

 في الحاالت 
ّ

ان الفلسطينّيين بين 2018-2020، إال
ّ
ِخذْت من مقابالت أجراها باحثو  ومتطّوعو "ييش دين" مع السك

ُ
 االقتباسات الواردة في هذه الورقة أ

ّ
كل  28

التي يرد فيها عكس ذلك. 
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قته "ييش دين" من أعمال عنف المستوطنين تجاه فلسطينّيين، كانون الثاني/ يناير 2017 – آذار/ مارس 2020
ّ
 ما وث

حدود أمر الترسيم 

يخشى أصحاب األراضي والمزارعون الفلسطينّيون من الوصول إلى أراضيهم الواقعة في منطقة المستوطنة التي 
 من يقترب من أراضيه قد يتعّرض للهجوم. زْد على ذلك أّن الكثير من األشجار 

ّ
أخليت أو بجوارها، لعلمهم أّن كل

ل بعض المزارعين عدم 
ِّ

 لذلك ُيفض
ً
رست في المنطقة قد قطعها أو أحرقها المستوطنون. نتيجة

ُ
والمزروعات التي غ

الحضور واستصالح األراضي في جوار المنطقة التي كانت تقوم عليها حوِمش، رغم أّن أراضيهم الخاّصة موجودة 
د اإلسقاطات االقتصادّية والمّس الجسيم بأرزاقهم. هناك، وهم يضطّرون لتكبُّ

مفيد أبو حسين، 72 عاًما، متزّوج وأب لثمانية أوالد، ُبرقة

في كانون الثاني/ ديسمبر 2018، خرجُت من بيتي في الساعة الثامنة صباًحا مع قطيع المواشي. 
كنُت وحدي في منطقة رعي مكشوفة، من دون أشجار. أنا الوحيد الذي أرعى المواشي هناك. قرابة 
الساعة العاشرة رأيُت مجموعة من عّدة مستوطنين ينزلون من صوب حوِمش. حاولُت الهروب مع 

الماشية لكّنني لم أفلح.

ة على ُبعد قرابة 15 متًرا مّني. وقد حضر الثالثة 
ّ
 الباقي عند التل

ّ
اقترب مّني ثالثة منهم فيما ظل

إذا كانوا  ما  أذكر  العصّي. كانت وجوههم مكشوفة، وألحدهم سالفان طويالن، وال  وهم يحملون 
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باًنا في الخامسة والعشرين من أعمارهم تقريًبا. وقالوا: "ِاذهب من 
ُ

يعتمرون القلنسوات. كانوا ش
هنا"، فيما صرخ أولئك الذين وقفوا عن بعيد: "اضربوه".

"ألِق  األعلى:  في  وقفوا  الذين  أولئك  وصرخ  الماشية.  أرعى  وأنا  الوقت  طوال  عًصا  معي  أحمل  أنا 
 أّنني دافعُت عن نفسي 

ّ
العصا". لم أتركها، وإاّل كنُت سأموت. وقد حاولوا أن يضربوني بالعصّي إال

بالعصا التي معي. ابتعدوا عّني. رغبُت بالهرب، وابتعدُت نحو عشرين متًرا وعندها شعرُت بضربٍة 
في رأسي، ووقعُت إلى األمام على وجهي وفقدُت الوعي.

نقلوني في سّيارة خاّصة إلى مستشفى رفيديا بنابلس. أدخلوني إلى غرفة الطوارئ ومن ثّم إلى 
غرفة العملّيات. كنُت أعاني كسًرا في الجمجمة.

 
ّ

ملف الشرطة  أغلقت  االعتداء،  على  أسابيع  ثالثة  من   
ّ

أقل بعد   ،2019 يناير  الثاني/  كانون  )في 
غ "فاعل مجهول"( التحقيق بُمسوِّ

باسم دغلس، متزّوج وأب لخمسة أوالد، 49 عاًما، ُبرقة

في يوم الخميس، 15.8.2019، كنُت في عطلة عيد األضحى بزيارة عائلّية في نابلس. وقرابة الساعة 
ها. وقد 

ّ
إلى أرضي وأحرقوها كل إّن مستوطنين نزلوا  صل بي جاري وقال لي 

ّ
ات الثانية بعد الظهر 

رست إّبان الحقبة األردنّية في منطقة تابعة للمجلس. واحترقت 
ُ
 أشجار السرو التي غ

ّ
ا كل

ً
أحرقوا أيض

 المنطقة المحيطة، مساحتها 50-100 دونم، شرقّي أرضي. األشجار )اللوز والمشمش( التي 
ّ

ا كل
ً

أيض
غرستها قبل 15 عاًما تطرح الثمر منذ عشر سنوات، وعندها بدأ المستوطنون بإلحاق األذى بها. أنا 

ا أخرى.
ً

ها مجّدًدا. أنا ال أملك أرض
ّ
أنوي معاودة غرس المنطقة كل

قّدم شكوى لدى الشرطة(
ُ
)لم ت

حسين القاضي، 70 عاًما، سيلة الظهر

ما ُيسّمى حوِمش. منذ سنوات طويلة  زراعّية حول  أراضَي  نملك  الظهر. نحن  ان سيلة 
ّ
أنا من سك

ونحن نمتنع عن الوصول إلى األراضي بسبب المستوطنين الذين ُيسيطرون على المنطقة. الكثير 
ا اعتدى عليهم مستوطنون عنيفون موجودون 

ً
من المزارعين من قرية ُبرقة المجاورة ومن قريتنا أيض

في حوِمش، وأصيبوا إصابات جسيمة. 

)آذار/ مارس 2020( قرابة الساعة 12 ظهًرا، خرجنا أنا وأخي في سيارتي من قريتنا صوب األراضي. 
منوا لنا. عند وصولنا ونزولنا من السّيارة، خرج 

َ
ولألسف، يبدو أّن المستوطنين قد رأونا عن بعد وك

السيارة  فتركنا  يقتربون،  رأيناهم  والحجارة.  العصّي  يحملون  18 مستوطًنا  نحو  األشجار  بين  من 
ألقيُت نظرة ورأيت  الهرب.  لكّننا واصلنا  ُبرقة. وقد أصيب أخي بحجر في يده  وهربنا صوب قرية 

المستوطنين يكسرون زجاج السّيارة. 

غ بسبب إغالقه(
ّ
 التحقيق، ولم ُنبل

ّ
)بعد يوم من الحادثة )!( أغلقت الشرطة ملف
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د ياسين، 46 عاًما، ُبرقة
ّ
مهن

أنا أملك أراضَي زراعّية شمال- شرق القرية. قبل عّدة شهور بدأت بتشييد بيت في تلك المنطقة.

نزل من صوب  البيت،  بناء  موقع  ُعّمال في  برفقة  كنُت  الظهيرة، وحين  قرابة  مارس 2020(  )آذار/ 
حون، وكان معهم راڤ.

ّ
حوِمش نحو 15 مستوطًنا، بعضهم مسل

بدأوا بإلقاء الحجارة. هربُت مع العمال صوَب القرية. وقفُت في مكان بعيد حيث كان بإمكاني رؤية ما 
يحدث. رأيُت المستوطنين يدخلون موقع البناء، ويقّصون السياج الشائك من حوله، وبدأوا بهدم 

الجدار اإلسمنتّي.

مستوطنون –على ما يبدو راڤ من "يشيـڤات حوِمش المتجّددة" وطالبه- كما ُصّوروا بعد الحادثة على أراضي ُبرقة )حوِمش( بجوار 
الجنود، آذار/ مارس 2020 )تصوير: صدام صالح( 

االرتباط  مديرية  ونقلت  جرى.  بما  هم 
ُ
وأخبرت الفلسطينّية  واالرتباط  التنسيق  بمديرية  صلُت 

ّ
ات

عّدة  بعد  الموضوع.  إّنهم سيفحصون  قالوا  وهناك  االسرائيلّي،  االرتباط  إلى  تقريًرا  الفلسطينّية 
جانب  إلى  ويقفون  حوِمش،  صوب  من  يحضرون  جنوًدا  وقفُت  حيث  موقعي  من  رأيُت  دقائق 

ا.
ً
المستوطنين، ويتحّدثون معهم من دون أن يفعلوا معهم شيئ

قّدر 
ُ
وت المياه.  البناء وخّربوا صهريج  بُمعّدات  ألحقوا األضرار  والجدار، فقد  السياج  إلى جانب هدم 

الخسائر بعّدة آالف من الشيكالت.

)حتى نهاية تموز/ يوليو 2020، ما تزال الشكوى قيد التحقيق لدى الشرطة(
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علي زعبي، 55 عاًما، متزّوج وأب لستة أوالد، الفندقومّية

ومنذ سنوات  حوِمش.  لمستوطنة  مجاورة  األراضي  ُبرقة.  قرية  من  بالقرب  زراعّية  أراضَي  أملك  أنا 
صعبة  تجارَب  عشُت  ا  شخصّيً أنا  حوِمش.  مستوطني  من  المتواصل  العنف  نعاني  ونحن  طويلة 
طرأ تصعيد  األخيرة  األّيام  في  وهّددوني.  أرضي  من  بالقّوة  وطردوني  كثيًرا.  علّي  اعتدوا  معهم. 
المزارعين  على  ويعتدون  األراضي،  إلى  المستوطنة  من  تقريًبا  يوم   

َّ
كل ينزلون  فهم  الوضع.  على 

ويطردونهم بالقّوة.

 علّي سّتة 
ّ

الّساعة 16:00، حين كنُت في أرضي، انقض في نهاية شهر آذار/ مارس 2020، قرابة 
حين وكان اآلخرون يحملون العصّي. ركلوني 

ّ
مستوطنين جاءوا من صوب حوِمش. كان بعضهم ُمسل

 أنحاء جسمي. وقعُت على األرض، فواصلوا ركلي بأقدامهم. صرخُت من شّدة األلم. ويبدو أّن 
ّ

في كل
مزارعين فلسطينّيين كانوا في الجوار سمعوا صراخي. سمع المستوطنون نداءات المزارعين اآلتية 

من بعيد وعندها تركوني أنزف وعادوا صوب حوِمش.

بقيُت في المستشفى يومْين. اليوم أنا في البيت، ُمنكسر وأعاني اآلالم الفظيعة. ما زلت لآلن غير 
ف عن التفكير في 

ّ
قادر على استيعاب ما حدث معي. أنا في وضعّية نفسانّية صعبة للغاية. ال أتوق

ذلك. ببساطٍة، رأيُت الموَت بعينّي. أنا من جهة مزارع وأعتاش على الزراعة وال مصدر دخل آخر لي، 
 مّرة أكون فيها في المنطقة.

ّ
ولكّنني أشعر من الجهة األخرى بخطر الموت في كل

)حتى نهاية تموز/ يوليو 2020، ما تزال الشكوى قيد التحقيق لدى الشرطة(

األمن  قّوات  أفراد  على  أخليت  التي  حوِمش  مستوطنة  منطقة  في  الموجودين  المستوطنين  عنف  وينسحب 
ا. فعلى سبيل المثال، جاء في تقرير لإلدارة المدنّية يوم 10.3.2019 بخصوص نشاط لهدم بناء 

ً
اإلسرائيلّيين أيض

ص لمستوطنين في حوِمش، والذي جرى تحت حراسة "كتيبة كاملة من حرس الحدود وطاقمين من وحدة 
ّ
غير مرخ

الجّوالة الشرطّية الخاّصة )َيسام(":

العمل،  منطقة  إلى  بالدخول  عنيفين  من طرف مستوطنين  محاوالت  عّدة  النشاط جرت  أثناء  في 
وألقى  المنطقة،  إلى  ل 

ّ
التسل في  نجح  قد  واحد  وكان مستوطن  القّوات.  يد  على  بعضهم  وقف 

ُ
وأ

إلى عرقلة  أّدى  المركبات وألحق أضراًرا بسّيارة الشرطة، ما  التي خرجت منها  الطريق  ا" على 
ً
"مخرز

خروج السيارات بشكل كبير. وفي الطريق نحو مستوطنة شاڤي شومرون على الشارع الرئيس )شارع 
60( ُوضعت عّدة حواجز دواليب، بعضها كانت دواليب مشتعلة وعّدة حواجز صخرّية كبيرة وعمدان 
إنارة ألقيت على عرض الشارع. وقد أصيب عدد من سيارات تابعة لفلسطينّيين مّرت في الشارع، 

نتيجة للحواجز الصخرّية. 

طط وقتها قد ُسّرب 
ُ
يهّمنا القول هنا إّن هذا النشاط تأّجل ألسبوع، إذ أّن النشاط السابق الذي كان خ

ا للمعلومات التي وصلتنا.29
ً
ا وفق

ً
حين أيض

ّ
وكان بانتظارنا على الّتلة مستوطنون عنيفون، وكان مسل

التماس العليا 19/2821، رد الملَتمس ضّدهم التمهيدّي على االلتماس، الملحق رقم 5، 15.8.2019.  29
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الُمخالفين  المستوطنين  اإلسرائيلّي يساعدون  الجيش  أّن جنود   
ّ

إال ا، 
ً

أيض الُموّجه ضّدهم  المستوطنين  رغم عنف 
يواصلون  أّنهم   

ّ
إال بالملكّية،  حقهم  ممارسة  في  الفلسطينّيين  المزارعين  تواجه  التي  المصاعب  ورغم  للقانون. 

وهم  حوِمش،  مستوطنة  عليها  تقوم  كانت  التي  بالمنطقة  المحيطة  الخاّصة  أراضيهم  الستصالح  محاوالتهم 
الذين  المزارعين  حماية  من   

ً
فبدال العنيفين.  المستوطنين  جانب  إلى  اإلسرائيلّي  الجيش  لعنف  ا 

ً
أيض يتعّرضون 

حين  المستوطنين  جانب  إلى  ويقفون  أراضيهم،  إلى  الفلسطينّيين  وصول  الجنود  يمنع  لالعتداءات،  يتعّرضون 
يحاولون طرد المزارعين من أراضيهم.

طارق أبو دويك، 42 عاًما، متزّوج وأب ألربعة أوالد، سيلة الظهر 

لدّي قطعة أرض مساحتها دونم ونصف الدونم عند سفح حوِمش. قبل سبعة شهور )آذار/مارس 
2019( أقمنا جداًرا حول قطعة األرض. وخالل العمل حضر ثالثة مستوطنين وألقوا علينا الحجارة، 

ل.
ّ
وكانت تقف إلى جانبهم سّيارة جيب عسكرّية تراقب ما يحدث من دون أن تتدخ

علي زعبي، 55 عاًما، مزارع، الفندقومّية

ا وسرقوا حصاني. المستوطنون  قبل عّدة أّيام )آذار/ مارس 2020(، اعتدى مستوطنون علّي جسدّيً
في حوِمش خطرون للغاية وال ُيقيمون وزًنا ألّي أحد. فهم ال يخشون الجيش وال يحترمون قرارات 

المحكمة. وأكثر من ذلك: الجنود يدعمونهم في جزء كبير من اعتداءاتهم علينا.

الشرطة ال ُتطّبق القانون على المستوطنين اإلسرائيلّيين الذين يعتدون 
على فلسطينّيين

قت "ييش دين" 21 حادثة بين كانون الثاني/ يناير 2017 وآذار/ مارس 2020، خرج فيها مستوطنون من حوِمش 
ّ
وث

ّدمت في ثماني حاالت منها شكاوى للشرطة. وحّتى نهاية تموز/ يوليو 
ُ
وألحقوا األذى بفلسطينّيين وُممتلكاتهم، ق

2020، ما تزال أربعة ملفات قيد التحقيق، فيما انتهت الشكاوى األربع التي فرغت منها الشرطة بإخفاقها في العثور 
غ "فاعل مجهول". على الجاني، ما أّدى إلغالق الملفات بُمسوِّ

رطّية. ومع ذلك، فإّن 
ُ

 منها على نجاعة إنفاذ القانون الش
ّ

صحيح أّننا ال نتحّدث هنا عن عّينة تمثيلّية ُيمكن أن نستدل
وا 

ّ
متابعة "ييش دين" منذ سنوات طويلة لعناية سلطات إنفاذ القانون اإلسرائيلّية بشكاوى الفلسطينّيين الذين تأذ

ة، تشير إلى صورة مشابهة. وتشير المعطيات 
ّ
من الجنح األيديولوجّية التي ارتكبها إسرائيلّيون في األراضي الُمحتل

 4% 
ّ

فِض إال
ُ
تحت بين 2005-2019، ولم ت

ُ
إلى أّن الشرطة اإلسرائيلّية أخفقت في %82 من ملفات التحقيق التي ف

هام.30
ّ
ق فيها بين 1005-2019 إلى تقديم لوائح ات

ّ
من الملفات التي ُحق

ة الغربّية، ورقة معلومات، كانون األول/ ديسمبر 2019. 
ّ
ييش دين، تنفيذ القانون على المواطنين اإلسرائيلّيين في الضف  30

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%93%D7%A6%D7%9E%D7%91%D7%A8+2019+%D7%93%D7%A3+%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D+%D7%97%D7%95%D7%A7/%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%AA/Law+Enforcement+Data+Sheet+12.2019+AR.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%93%D7%A6%D7%9E%D7%91%D7%A8+2019+%D7%93%D7%A3+%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D+%D7%97%D7%95%D7%A7/%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%AA/Law+Enforcement+Data+Sheet+12.2019+AR.pdf
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تشير معطيات "ييش دين" الّسنوّية إلى أّن سلطات إنفاذ القانون اإلسرائيلّية تنتهك واجبها بحماية الفلسطينّيين 
ضين لالعتداءات والتنكيالت التي  ة الغربّية، ما ُيبقيهم مكشوفين وُمعرَّ

ّ
في وجه اعتداءات اإلسرائيلّيين في الضف
تبدر عن مستوطنين وإسرائيلّيين آخرين.

حون على أراضي ُبرقة )حوِمش(، آذار/ مارس 2020 )تصوير: صدام صالح(
ّ
مستوطنون ُمسل

لوا في 13 حالة من أصل 
ّ

 نسب إخفاق كبيرة كهذه في التحقيقات، أّن الفلسطينّيين فض
ّ

ليس من المفاجئ في ظل
رطة اإلسرائيلّية، المسؤولة عن إنفاذ القانون على المستوطنين في 

ّ
قت، عدم تقديم شكوى لدى الش

ّ
21 حادثة ُوث

ثقتهم  عدم  عّدة، تعكس  الشرطة ألسباب  إلى  بالتوّجه  معنّيين  غير  إّنهم  الفلسطينّيون  وقال  ة. 
ّ
الُمحتل األراضي 

بالسلطات اإلسرائيلّية. واألنكى من ذلك أّن بعضهم يخشون أن يؤّدي تقديم الشكوى إلى ضرر آخر قد يلحق بهم 
من طرف المستوطنين أو الشرطة أو الجيش أو الشاباك.

"لم أشتِك وال أنوي تقديم شكوى، ألّن هذا أمر عديم القيمة"؛ "قّدمت الكثير من الشكاوى ولم يحدث 
بتقديم  "أنا غير معنّي  الجيش"؛  أخاف من  الشرطة اإلسرائيلّية ألّنني  إلى  التوّجه  أريد  "ال  شيء"؛ 
به  مررُت  ما  لقد كفاني  الشرطة،  مع  بالتوّرط  معنّي  غير  "أنا  عملي"؛  مكان  على  أخاف  فأنا  شكوى، 
ل السكوت. لدّي عائلة كبيرة أهتّم بها 

ّ
في السابق"؛ "أنا أخشى االنتقام ضدّي وضّد عائلتي، وأفض

ا من أن أكون محظوًرا لدى الشاباك بسبب الشكوى"؛ "أنا ال أريد تقديم شكوى 
ً

وأعيلها وأنا أخاف أيض
ا وأن ُيسّببوا المشاكل البني في السجن".

ً
خشية أن يعتقلونا نحن أيض

كما سبق وذكرنا، فإّن القانون الدولّي ينّص على أّن إسرائيل مسؤولة عن إنفاذ وتطبيق القانون في الضفة الغربّية، 
ومن الجلّي أّن أجهزة إنفاذ القانون اإلسرائيلّية تملك األدوات والقدرات لمواجهة عنف المستوطنين. ويشير غياب 
اإلنفاذ الُممنَهج إلى أّن السلطات اإلسرائيلّية تختار عدم اجتثاث هذه األفعال الجنائّية، وهي بهذا تخون واجبها 

القانونّي من جهة، وتعطي الضوء األخضر لمواصلة أعمال العنف التي تهدف للسلب والنهب، من جهة أخرى.
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ضربة جديدة: أمر ترسيم 
في أيلول/ سبتمبر 2013 أبطلت إسرائيل الحظَر الذي كان قائًما على وصول الفلسطينّيين إلى أراضيهم التي أقيمت 
إلى  إسرائيلّي  أّي  دخول  بمنع  الموقع  بخصوص  القانونّية  الوضعّية  تقضي  وقتها  ومن  عليها مستوطنة حوِمش، 
االرتباط. لكن وكما أسلفنا، نرى حضوًرا دائًما  ة فّك 

ّ
ق بتطبيق خط

ّ
المتعل )العسكرّي(  األمر  إلى  باالستناد  المنطقة 

ان ُبرقة الوصول إلى أراضيهم بممارسات عنيفة من طرف إسرائيلّيين 
ّ
للمستوطنين، في حين جوبهْت محاوالت سك

ا للقانون. 
ً
يمكثون في المنطقة خالف

ممنوع-مسموح، مسموح-ممنوع
ة الغربّية، مطالبة بإجراء 

ّ
في أيار/ مايو 2017 توّجهت "ييش دين" إلى مكتب المستشار القضائّي العسكرّي في الضف

تنسيق ألصحاب األراضي من قرية ُبرقة، بغية زيارتهم لألراضي التابعة لهم. كان من المفترض بالجولة أن تشمل 
ن المزارعين 

ّ
مك

ُ
أصحاب األراضي ومهنّيين زراعّيين وجهاٍت من طرف الجيش، والغاية منها تفّحص طرق وأساليب ت

من العودة الستصالح أراضيهم الخاّصة، وترميمها بعد سنوات من الغياب القسرّي.

القضائّي  المستشار  مكتب  عن  بدرت  التي  للحنق  والمثيرة  الفضائحّية  المعالجة  لوصف  هنا  المكان  يسعفنا  وال 
العسكرّي، لطلب تنسيق الزيارة. وقد جوبهت عشرات الرسائل والتوّجهات الهاتفّية من طرف "ييش دين" بالتجاهل، 
َمة الصعوبات، بما بدا كتصّرف مقصود يسعى لمواصلة دعم المستوطنين العنيفين 

َ
دة وُمراك ، وباّدعاءات ُمفنَّ وبالصدِّ

وانتهاك حقوق الفلسطينّيين. في نهاية المطاف كان الجيش بحاجة إلى سنة ونصف السنة )!( بغية تنسيق زيارة 
أصحاب األراضي الفلسطينّيين إلى أراضيهم الخاّصة.31

واألنكى من ذلك ما حدث أثناء المحاوالت العبثّية لدفع الجيش للسماح بزيارة أصحاب األراضي؛ فقد علمت "ييش 
دين" في أيار/ مايو 2018 أّن القائد العسكرّي سبق وأصدر في تشرين األول/ أكتوبر 2017 أمَر ترسيم، استناًدا إلى 
ا- إلى منطقة مستوطنة  ا كان أم إسرائيلّيً صة، يمنع دخول أّي شخص –أفلسطينّيً

ّ
ق بالمباني غير الُمرخ

ّ
األمر الُمتعل

صة التابعة 
ّ
حوِمش التي أخليت.32 وكان التفسير من وراء إصدار هذا األمر يكمن في الحاجة إلخالء المباني غير الُمرخ

 
ّ

للمستوطنين اإلسرائيلّيين والموجودة في الموقع. ولم يكن أصحاب األراضي على أّي علم بهذا األمر، ولم يعرفوا به إال
الصة ما حدث كانت: إسرائيل تمنع أصحاب األراضي من دخول أراضيهم 

ُ
 أّن خ

ّ
من "ييش دين" ومن قبيل الصدفة، إال

الخاّصة، ُمجّدًدا.

ا ألمر الترسيم ولقانون فّك االرتباط، 
ً
ومن المفارقات أّن الُمعتدين اإلسرائيلّيين واصلوا مكوثهم في المنطقة خالف

حاول  التي  الطويلة  الشهور  أثناء  ذلك   
ّ

وكل هناك،  شّيدوها  التي  صة 
ّ
الُمرخ غير  بالمباني  يتساعدون  كانوا  فيما 

أصحاب األراضي فيها تنسيق زيارتهم إلى أراضيهم. حّتى أّن الوزير أوري أريئيل ورئيس مجلس شومرون اإلقليمّي، 

لتتبع تسلسل األحداث الكامل، ُينظر إلى التماس العليا 19/2821، التماس إلصدار أمر مشروط، 8.4.2019، المواد 81-136.  31
صة )يهودا والّسامرة( )رقم 1539(.

ّ
أمر المباني غير الُمرخ  32

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA/%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A9+%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A7%D7%90+2019/Burka+Petition+Updated.pdf
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َ
زارا "يشيـڤات حوِمش المتجّددة" في حزيران/ يونيو 33.2018 وغنّي عن القول إّن انتهاكات القانون العلنّية لم تحظ
حّرك ساكًنا بغية منع تجاوز الحّد وانتهاك األوامر أو مقاضاة ومحاكمة 

ُ
ق من جهات إنفاذ القانون، التي لم ت بأّي تطرُّ

ُمنتهكي القانون.

الّسنة على تقديم الطلب، حظي أصحاب األراضي الفلسطينّيون  في يوم 9.12.2018، وبعد أكثر من سنة ونصف 
قة، جرت عرقلة وإفشال الكثير  قة ألراضيهم. ومع ذلك، حتى في أثناء الزيارة الُمنسَّ بفرصة الحضور إلى زيارة ُمنسَّ

ق دخول الفلسطينّيين وُمحاميهم فقط، ما منع دخول مهنّيين إسرائيلّيين آخرين. من أهدافها، إذ أّن الجيش صدَّ

 في الشهور الـ 14 التي مّرت منذ 
ْ

زل
ُ
ضح أّن المباني غير القانونّية التي شّيدها المستوطنون لم ت

ّ
وفي أثناء الزيارة ات

ق. في المقابل، جرى بالذات تطبيق سياسة 
ّ
إصدار أمر الترسيم، أي أّن الغاية الظاهرّية من وراء أمر الترسيم لم تتحق

إسرائيل المتواصلة بعدم السماح ألصحاب األراضي بالوصول إلى أراضيهم.

ا إنفاذ القانون ظاهرّيً
وهي  الفلسطينّيين،  صوب  الُموّجه  المستوطنين  عنف  تمنع  ال  اإلسرائيلّية  القانون  إنفاذ  سلطات  إّن  وقلنا  سبق 
خفق – أو أّنها غير معنّية- في إنفاذ وتطبيق القانون، وتقديم الُمجرمين للمحاكمة )ُينظر إلى ص 23-24(. وعلى هذا 

ُ
ت

ق بالمكوث غير القانونّي للمستوطنين في 
ّ
 ما يتعل

ّ
خفق في أداء واجباتها بكل

ُ
لطات اإلسرائيلّية ت النسق، فإّن السُّ

ا ألمر القائد العسكرّي ولقانون فّك االرتباط. 
ً
منطقة مستوطنة حوِمش التي أخليت، خالف

األساسّية في  اإلسرائيلّية  القّوة  الجيش –وهم  أّن جنود  المحكمة كيف  أمام  الدولة  وتكشف مستندات عرضتها 
ة، وهم المسؤولون عن فرض النظام العام- الذين يملكون صالحية وواجَب احتجاز واعتقال إسرائيلّيين 

ّ
األراضي المحتل

مشتبهين بارتكاب جنح جنائّية إلى حين وصول الشرطة، ال يقومون بأداء مهاّمهم، سواًء تجّسد ذلك في تصّرفات 
غير مهنّية أم عن سابق نّية.

أخليت، لكن  التي  بط في يوم 14.3.2015 عشرة مستوطنين في منطقة مستوطنة حوِمش 
ُ

المثال، ض فعلى سبيل 
صت سّيارة إسرائيلّية وهي خارجة 

ّ
خ

ُ
وا الفرار"؛ في يوم 30.4.2015 "ش

ّ
القّوة "أبقت المستوطنين من دون مراقبة وول

من حوِمش )...( وقد أخلي سبيل السّيارة بقرار من قائد السرية، من دون إبالغ اللواء"؛ في يوم 24.6.2015 "ورد تبليغ 
بأّنها سالح،  ُيشتبه  أداة  مع  المستوطنين  أحد  أعمارهم. وشوهد  العشرينيات من  بـ 12 مستوطًنا في حوِمش، في 
في  المستوطنين؛  مجموعة  أضاعت  القوة  أّن   

ّ
إال حوِمش  مخرج  بسّد  عسكرّية  سّيارة  قامت  القّوة.  رأى  حين  وخّبأها 

يوم 11.2.2016 رأت قّوة عسكرّية عشرة مستوطنين في حوِمش و"أبعدتهم من دون تدوين تفاصيلهم"؛ في يوم 
غت دائرة االرتباط والتنسيق بوجود مستوطنين ألقْوا الحجارة صوَب فلسطينّي في حوِمش. حضرت قّوة 

ّ
28.2.2017 "بل

ضح بعد وصولهم أّنهم أقاموا خيمة وفيها نحو عشرة مستوطنين يدرسون التوراة. وبتوجيه 
ّ
عسكرّية إلى المكان وات

من نائب قائد اللواء، ولعدم وصول سيارة شرطّية إلى الموقع، التقطت القّوة ُصوًرا وتركت الموقع"؛ في يوم 12.9.2017 

عيدو بن پورات، "أريئيل في حوِمش: بانتظار إبطال فّك االرتباط"، عروتس 7، 6.6.2018.  33
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"صعدت قّوة إلى حوِمش ورأت 15 مستوطًنا وثالث سّيارات. عادت القّوة إلى الثكنة، لتعود بعد نصف ساعة اللتقاط 
 أّن المستوطنين لم يكونوا هناك" )المستند الكامل مرفق هنا كُملحق، ُينظر إلى ص 40-38(.34

ّ
الصور، إال

ق بالبناء غير القانونّي 
ّ
 ما يتعل

ّ
ا على كل

ً
 ما ُيقال، أو لنقل سياسة عدم اإلنفاذ، يسريان أيض

ّ
هذا التصرف الهاوي كأقل

غير  مباٍن  عّدة  بإخالء  اإلسرائيلّية  والشرطة  المدنّية  اإلدارة  من  قّوات  قامت   10.3.2019 يوم  في  ُبرقة.  أراضي  على 
الب "يشيـڤات حوِمش الُمتجّددة". 

ُ
قانونّية شّيدها مستوطنون على أرض بملكّية خاّصة فلسطينّية، واستخدمها ط

 عنف قاٍس مارسه المستوطنون ضّد قّوات األمن )ُينظر إلى التفاصيل في ص 20(.
ّ

وجرى اإلخالء في ظل

الحديث يدور عن عملّية وهمّية  أّن   
ً
ضح ثانية

ّ
ات المدنّية،  أّدتها اإلدارة  التي   من شهر على عملّية اإلنفاذ 

ّ
أقل بعد 

هدفها "رفع العتب". ففي موقع "َهكول َهِيهودي" الذي كتب عن مسيرة مستوطنين حاشدة إلى منطقة المستوطنة 
التي أخليت )ُينظر إلى التفاصيل ص 14(، جاء أّن إخالء قّوات األمن للمباني غير القانونّية "لم يمّس بمواصلة السيطرة 
على حوِمش، وما زالت المدرسة الدينّية تنشط في المكان، وهي تحظى بدعم واسع من الجمهور في إطار حملة جمع 

تبّرعات في الشبكة".35 

للبنات، فتحت  المتدّينة  اليهودّية-  التربية  التي تنشط في مجال  "ِمدريشت معماكيم"،  جمعّية 
الهدم-  "رغم  عنوان  تحت  جماهيرّية  دعم  حملة  تتبّرع"  إسرائيل  بيت  من   –  fund me موقع  في 
نواصل السيطرة على حوِمش". وكانت الغاية المعلنة لدى الجمعّية، التي تحظى من ضمن مصادرها 
ل لغرض إعادة وضعه في 

ّ
بتمويل من وزارة التربية والتعليم،36 تجنيد التبّرعات لشراء مبًنى متنق

المنطقة التي أخليت منها المباني غير القانونّية قبل ذلك بيوم واحد. وجّندت الحملة أكثر من 97 
ألف شيكل.37

 إّياها بفتح تحقيق ضّد 
ً
في يوم 4.6.2019 توّجهت "ييش دين" إلى الشرطة اإلسرائيلّية مطالبة

مدريشت معماكيم. واّدعت المنظمة أّن مدريشت معماكيم تدعو الجمهور للتبّرع بالنقود لتمكين 
الب "يشيـڤات حوِمش الُمتجّددة" من مواصلة اقتحام منطقة فلسطينّية خاّصة والمكوث فيها 

ُ
ط

الشكوى  وطالبت  هناك.  قانونّية  غير  مباٍن  وإقامة  عسكرّي،  أمر  انتهاك  خالل  من  للقانون،  ا 
ً
خالف

بتقديم  ق 
ّ
يتعل ما  ذلك  ضمن  ومن  معماكيم،  مدريشت  في  الّصلة  ذات  الجهات  مع  بالتحقيق 

اإلجراءات  تحقيق  وإحباط  محظور،  هدف  لتحقيق  والتآمر  الحّد  تجاوز  جنحة  الرتكاب  المساعدة 
القانونّية.38 

 التحقيق من دون التبليغ بُمسّوغ إغالقه. 
ّ

في يوم 4.11.2019 أغلقت الشرطة ملف

التماس العليا 19/2821، رّد الملَتَمس ضّدهم التمهيدّي على االلتماس، الملحق رقم 3، 15.8.2019.  34
“المئات يسيرون إلى حوِمش: "نختار أرض إسرائيل"، َهكول َهِيهودي )الصوت اليهودي(، 6.4.2019.  35

مّول بؤرة استيطانّية غير قانونّية في شمال الضفة"، هآرتس، 20.3.2019.
ُ
مّرر ماليين الشيكالت لجمعية ت

ُ
يوتام بيرچر، "وزارة التربية والتعليم ت  36

في موقع charidy، جرت في عام 2018 حملة إضافّية لتجنيد أموال من الجمهور، تحت عنوان "توجد خطة خمسّية )حوِمش(. وجاء في توصيف الجملة   37
ا أّن "طالب اليشيـڤاه يصعدون يومًيا للدراسة في حومش". وحظي انتهاك طالب اليشيـڤاه العلنّي 

ً
أّنها تهدف لدعم "يشيـڤات حومش المتجّددة"، وأيض

للقانون بتبّرعات بلغت 1,318,370 ش.ج.
ا لصالحّياته. وقد ُرّد التوّجه إلى حين انتهاء 

ً
ا إلى ُمسّجل الجمعّيات لمطالبته بفرض عقوبات على مدريشت معماكيم وفق

ً
في المقابل جرى توّجه أيض  38

معالجة الشرطة للمسألة.
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 الشكوى من دون التحقيق 
ّ

ضح لـ "ييش دين" أّن الشرطة أغلقت ملف
ّ
 التحقيق، ات

ّ
بعد معاينة ملف

فيها. وُنقل التحقيق من محطة لواء شومرون إلى محطة بنيامين، ومن محطة بنيامين إلى محطة 
موديعين عيليت، وبعد معالجة الشكوى بشكل كافكائّي حين نجحت الشرطة اإلسرائيلّية بإضاعة 
أّي تدابير   من دون أن تتخذ فيه 

ّ
الملف بإغالق  الشرطة   عن ثالث مّرات، قامت 

ّ
الشكوى ما ال يقل

تحقيق)!(.

 التحقيق 
ّ

ا إلى نيابة الدولة مطالبة بإعادة فتح ملف
ً
في يوم 16.1.2020 قّدمت "ييش دين" استئناف

غلق من دون اتخاذ أّي تدابير تحقيق، بغية فحص االشتباه بارتكاب 
ُ
ضّد مدريشت معماكيم الذي أ

مالبسات  "في ضمن  وقالت:  االستئناف  الدولة  نيابة  رّدت   14.6.2020 يوم  في  جنح.  أو  مخالفات 
المسألة ال نرى مبّرًرا إلجراء مسار تحقيق جنائّي".39

مع  القانون  اتبعتها سلطات  التي  السخيفة  التصّرفات  تتّمة  المحكمة  إلى  الدولة  قّدمتها  التي  المستندات  بّين 
ُ
ت

المستوطنين. فعلى سبيل المثال، ما حدث بعد توّجه إضافّي من "ييش دين"، إذ "اكتشفت" النيابة يوم 2.7.2019 
ا بالمستوطنين، وهو مبنى أخلته الشرطة في السابق  في نطاق مستوطنة حوِمش التي أخليت بناًء غير قانونّي خاّصً
ف" ثانية 

ّ
 من أسبوعْين على ذلك وصل بالغ آخر بمبنى إضافّي غير قانونّي، وعندها "تكش

ّ
يوم 16.7.2019. بعد أقل

 عن "14 عنصر بناء في نطاق أمر الترسيم" )ُينظر إلى الصورة 
ّ

أثناء جولة ميدانّية أّن المستوطنين أعادوا بناء ما ال يقل
 عنصر بنائّي في الموقع قد ُهدم أو صودر"، وذلك في يوم 40.15.8.2019

َّ
الجوّية ص 9(. وقالت الدولة إّن "كل

سياسة  بفضل  ى 
ّ
تتأت اإلنفاذ  سلطات  وبين  للقانون  المخالفين  المستوطنين  بين  والفأر  القط  لعبة  أّن  الجلّي  من 

إسرائيل بعدم إنفاذ وتطبيق القانون، وعدم منع المستوطنين اإلسرائيلّيين من الوصول إلى المنطقة الفلسطينّية 
الخاّصة، وعدم محاكمة المخالفين بغية ردعهم.

بها  يقوم  التي  القانونّي  غير  والبناء  االقتحامات  ا!-  –ظاهرّيً مواجهة  بغية  الترسيم  أمر  اإلسرائيلّي  الجيش  أصدر 
ان ُبرقة. لكن، وفي أعقاب أداء سلطات إنفاذ القانون اإلسرائيلّية، 

ّ
مستوطنون إسرائيلّيون على أراٍض خاّصة تابعة لُسك

ر سلًبا على أصحاب األراضي الفلسطينّيين غير القادرين على الوصول إلى أراضيهم، فيما يواصل 
ّ
فإّن هذا األمر يؤث

ا للقانون على األراضي الفلسطينّية الخاّصة، من 
ً
المستوطنون وشخصّيات جماهيرّية الوصول والمكوث والبناء خالف

باع أي تدابير إنفاذ أو عقاب فّعالة تجاههم.
ّ
دون ات

االلتماس الثالث
 العليا، بمساعدة "ييش دين"، ُمطالبين السماح لهم 

َ
في يوم 18.4.2019 التمس أصحاب األراضي من ُبرقة المحكمة

م االلتماس بعد خمس سنوات ونصف السنة على إبطال إسرائيل ألمر االستيالء  دِّ
ُ
بالوصول إلى أراضيهم بُحرّية.41 ق

ان ُبرقة الوصول إلى أراضيهم الخاّصة، وبعد سنة ونصف الّسنة على إصدار الجيش 
ّ
العسكرّي، وإعالنها أّن بوسع ُسك

ألمر الترسيم، الذي عاود منع أصحاب األراضي من ممارسة حقوقهم على األراضي. وتّم التوّجه إلى المحكمة العليا 

من وزارة القضاء إلى "ييش دين"، "قرار بشأن ملف استئناف في مسألة المستأِنف منظمة ييش دين"، 14.6.2020.  39
التماس العليا 19/2821، رّد الملَتَمس ضّدهم التمهيدّي على االلتماس، 15.8.2019؛ التماس العليا 19/2821، رد من الملَتَمس ضّدهم 1-3، 4.9.2019.  40

التماس العليا 19/2821، التماس إلصدار أمر مشروط، 18.4.2019.  41

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA/%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A9+%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A7%D7%90+2019/Burka+Petition+Updated.pdf
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ًنا بأّن يقوموا بمهامهم المفترضة، وأن يطردوا  لي جهاز إنفاذ القانون، تيمُّ
ّ
بعد توّجهات ال نهائّية إلى الجيش وُممث

الُمعتدين اإلسرائيلّيين الذين اقتحموا األراضي الخاّصة وأبعدوا عنها أصحابها الشرعّيين، عبر اللجوء إلى العنف.

 على إبطال أمر الترسيم، والسماح لهم بالوصول إلى 
َ

وطلب أصحاب األراضي من المحكمة أن تصدر قراًرا ُيجبر إسرائيل
أراضيهم، إلى جانب منع المستوطنين من الوصول إلى األراضي الفلسطينّية الخاّصة ومحاكمة اإلسرائيلّيين الذين 

ينتهكون علًنا أمَر الترسيم وأمر خطة فّك االرتباط.

ويتناول االلتماس التفاصيل الدقيقة للوجود المتواصل لمستوطنين وإسرائيلّيين آخرين في المنطقة الفلسطينّية 
أّن  زْد على ذلك  القانون بشكل جماعّي وعلنّي.  انتهاك  المتواصل في مقابل  السلطات اإلسرائيلّية  الخاّصة، وعجز 
االلتماس يعرض كيف أّن فشل سلطات اإلنفاذ اإلسرائيلّية في وجه نشاطات المستوطنين اإلجرامّية، ُيلحق األذى 
ان محمّيون في منطقة تقع تحت احتالل عسكرّي، ما يؤّدي من ضمن 

ّ
بأصحاب األراضي من ُبرقة بالذات، وهم ُسك

هم في كسب أرزاقهم وحرية العمل.
ّ
ل وحق

ّ
هم في حرّية الحركة والتنق

ّ
هم بالُملكّية، وحق

ّ
سائر األمور إلى انتهاك حق

ب الردع القائم في 
ّ
ا أّن امتناع إسرائيل عن محاكمة المخالفين لألوامر، يؤّدي إلى زوال ُمرك

ً
وجاء في االلتماس أيض

من  مفرغة  حلقة  ُيفرز  ما  المنطقة،  في  الدائم  اإلسرائيلّيين  المستوطنين  حضور  تثبيت  وإلى  الجنائّية،  القوانين 
تلك "التبريرات" األمنّية المصطنعة التي تهدف لمواصلة منع وصول أصحاب األراضي الفلسطينّيين إلى أراضيهم 
سّيره اعتبارات 

ُ
بُحرّية. وتمّس هذه السياسة بُسلطة القانون عموًما، وتخلق اإلحساس بوجود إنفاذ انتقائّي للقانون، ت

سياسّية. 

وأضاف الملتِمسون أّنه وفي ضوء تصّرفات وأداء الدولة، فال عجَب أّن ممارسات المستوطنين الجنائّية تتجاوز مخالفات 
ا وخطيًرا. 

ً
االقتحام إلى أرض خاّصة، وتشييد المباني غير القانونّية وانتهاك األوامر العسكرّية، وتكتسب طابًعا عنيف

ى المستوطنون رسالة مفادها أّن القانون ال يسري عليهم وأّن بوسعهم أن 
ّ
ومع غياب اإلنفاذ وتطبيق القانون، يتلق

ل الخطر على حيوات 
ّ
يتنّصلوا من أّي غبن ُيلحقونه بالفلسطينّيين، ومن ضمن ذلك الممارسات العنيفة التي تشك

الناس.

إبطال أمر الترسيم بما يخّص الفلسطينّيين
مع  يتالءم  بما  والتطبيق،  اإلنفاذ  تدابير  –وستتخذ-  تتخذ  "السلطات  أّن  االلتماس،  على  ا  رّدً الّدولة  نيابة  اّدعت 
االعتبارات األمنّية وسلم األولوّيات والموارد المتاحة لديها"، وأّنه عشية انتهاء سريان أمر الترسيم في تشرين األّول/ 
قة بتقييد دخول فلسطينّيين إلى أراضيهم الخاّصة.42 وكما سبق وأسلفنا، فإّن 

ّ
أكتوبر، سُينظر في االدعاءات المتعل

رِفقت بردود الّدولة تكشف بالذات عن سياسة إسرائيل بعدم اإلنفاذ والتطبيق، وكيف أّنها تؤّدي 
ُ
المستندات التي أ

إلى استمرار النشاطات غير القانونّية التي تبدر عن مستوطنين إسرائيلّيين على أراضي ُبرقة.

الملتمس ضّدهم 1-3،  رّد من طرف  العليا 19/2821،  التماس  االلتماس، 15.8.2019؛  التمهيدّي على  الملَتَمس ضّدهم  رد  العليا 19/2821،  التماس   42
.4.9.2019



30 www.yesh-din.org

ييش دين  منظـمــة متطــوعـين لحقـــوق اإلنســان

، أّنه في يوم 16.5.2019، وأثناء طرح االلتماس أمام المحكمة العليا، زار موقع المستوطنة 12 
ً
وهنا علينا أن نذكر ثانية

عضو كنيست، برئاسة رئيس الكنيست يولي إدلشتاين )وزير الصّحة اليوم( وعضو الكنيست أمير أوحانا )فيما بعد 
وزير القضاء، ووزير األمن الّداخلّي اليوم(.43 وكما أسلفنا، فإّننا ال نتحّدث عن جنحة واضحة في القانون فحسب، بل إّن 
حضور ُمنتخبي جمهور رفيعي المستوى في منطقة فلسطينّية خاّصة ُيقّوي المستوطنين في استمرار نشاطاتهم 

الجنائّية. 

لو الدولة ادعاءاتهم بشأن إنفاذ القانون الذي كان 
ّ
في يوم 9.9.2019، وأثناء جلسة جرت في المحكمة العليا، كّرر ممث

ا  والذي من المتوقع أن يكون. ومن المفارقات أّن ممثلي الدولة أخبروا المحكمة بموازاة ذلك، أّن نحو 150 إسرائيلّيً
حضروا في األمس إلى المنطقة التي كانت تقوم عليها مستوطنة حوِمش. وفي أثناء النقاش قال القاضي فوچلَمن 
حول ما يخّص فرض أمر الترسيم على أصحاب األراضي الفلسطينّيين، إّن الحديث يدور هنا عن "عالم معكوس"، وإّن 

ضمان الجيش لسريان النظام واألمن "ال يعني منَع أشخاص مسالمين من الوصول إلى أراضيهم".44

ا يفيد بتمديد أمر الترسيم "في ضوء الحاجة لمواجهة  ا ُمستجّدً
ً
في يوم 5.12.2019 قّدمت نيابة الّدولة للمحكمة بالغ

ص اإلسرائيلّي في المنطقة موضوع الحديث". مع ذلك جرى تعديل األمر بحيث لم يعد يمنع دخول 
ّ
البناء غير المرخ

الناس إلى المنطقة الُمحّددة، بل يحظر تشييد المباني فيها فقط. وشّددت الّدولة على "إلغاء تقييد الدخول إلى 
ان الفلسطينّيين" وأّن اإلسرائيلّيين ممنوعون من الدخول إلى هذه المنطقة 

ّ
المنطقة المذكورة بما يخّص السك

في أعقاب أمر تطبيق خطة فّك االرتباط.

مشتبًها   19 ق 
ّ
وُوث خاللها  التي شوهد  القانون،  إنفاذ  عمليات  مستجّدات  على  ا 

ً
أيض  

َ
المحكمة  

ُ
الدولة أطلعت  وقد 

استدعاؤهم  وجرى   ،2019 ونوفمبر(  )أكتوبر  الثاني  وتشرين  األّول  تشرين  شهري  في  الشرطة  يد  على  ا  إسرائيلّيً
ا؛ فالمستجدات التي طرحتها الدولة تفيد بأّن مشتبًها واحًدا فقط   أّن مسار اإلنفاذ العبثّي ما يزال مستمّرً

ّ
للتحقيق. إال

، إذ "جرت عملّية إنفاذ للقانون بما يخّص 
ً
حضر إلى الشرطة وَمثل للتحقيق. زْد على ذلك ما حدث في اليوم ذاته ثانية

بات البناء غير القانونّي التي ُعثر عليها في الموقع".45
ّ
ُمرك

المحكمة من جهة، والواقع من جهة أخرى
بعد نحو أسبوع من بالغ الدولة بخصوص رفع القيود عن دخول الفلسطينّيين، أي في يوم الجمعة الموافق 13.12.2019، 
كان أصحاب األراضي ومزارعون آخرون َيهّمون بالوصول إلى أراضيهم لتفّحص وضعّيتها، وللقيام ببعض األعمال 
ا،  الزراعّية. وعلى ُبعد نحو نصف كيلومتر من أراضيهم، التقى المزارعون بقّوة عسكرّية كان تعدادها نحو 15 جندّيً

وعّدة سّيارات جيب تابعة لحرس الحدود. 

إلى بيوتهم. عرض  بالعودة  أراضيهم، وأمروهم  إلى  بأّنهم محظورون من مواصلة طريقهم  المزارعيَن  الجنوُد  أخبر 
ألمر  ا 

ً
وفق سارًيا  كان  الذي  الدخول  منع  إبطال  على  ينّص  الذي  الدولة  بيان  الجنود  أماَم  الفلسطينّيون  المزارعون 

كرمل دنـچور وزئيـڤ كام، "أدلشتاين في مستوطنة حوِمش: علينا إبطال قانون فّك االرتباط واالستيطان هنا"، كان، 16.5.2019.  43
التماس العليا 19/2821، محضر، 9.9.2019.  44

التماس العليا 19/2821، بيان مستجدات من طرف الملتَمس ضّدهم، 5.12.2019.  45



31 www.yesh-din.org

ييش دين  منظـمــة متطــوعـين لحقـــوق اإلنســان

ْوا أّي أمر يسمح لهم بمرور مزارعي 
ّ
 أّن الجنود قالوا لهم إّن مستندات المحكمة ال تعنيهم، وإّنهم لم يتلق

ّ
الترسيم. إال

ُبرقة صوب أراضيهم.

أصحاب أراٍض من ُبرقة يعرضون على الجنود مستندات الدولة، ُبرقة، 13.12.2019 )تصوير: صدام صالح(

 أّن المزارعين رأْوا سّيارتْين إسرائيلّيتْين مّتجهتْين إلى حوِمش، وعّدة إسرائيلّيين موجودين 
ً

وما يثير الغضب فعال
ا. ولفت المزارعون انتباَه الجنود إلى وجود ُمعتدين في أراضيهم، ينتهكون األمر 

ً
في داخل منطقة المستوطنة سابق

الذي يحظر دخول اإلسرائيلّيين، فَرّد الجنود على ذلك بال مباالة. 

في مرحلة معّينة بدأ الجنود بتهديد المزارعين الفلسطينّيين بتفريقهم بالقّوة في حال لم يتركوا الموقع. واضطّر 
هم بالوصول إلى أراضيهم. 

ّ
المزارعون للعودة على أعقابهم من دون ممارسة حق

غتها بما حدث، وطالبتها بأن يتصّرف الجنود في الموقع 
ّ
توّجهت "ييش دين" باسم أصحاب األراضي إلى النيابة وبل

 إلى أراضيهم 
َ

ان ُبرقة الدخول
ّ
ا للوضعّية القانونّية. لكن، وبعد أسبوع على ذلك، أي في يوم 20.12.2019 حاول سك

ً
وفق

منع  الّسابقة:  المّرة  في  حدث  ما  غرار  على  األمور  تطّورت  وقد  الترسيم.  بأمر  الدخول  منع  إبطال  منذ  الثانية  للمرة 
ا بغية إخالء المقيمين اإلسرائيلّيين غير 

ً
الجنود المزارعين الفلسطينّيين من الدخول إلى أراضيهم ولم يفعلوا شيئ

القانونّيين، الذين كانوا في ذلك الوقت في منطقة خاّصة تابعة ألهالي ُبرقة.
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اَن ُبرقة من الدخول "جرى بشكل خاطئ، وتقّرر 
ّ
بعد مضّي أّيام عّدة وصل رّد الجيش، والذي أفاد بأّن مْنَع الجنوِد لُسك

"إجراء استقصاء للحادثة لمنع تكرارها".46 

في يوم 1.1.2020 حاول مزارعو ُبرقة للمّرة الثالثة الدخول إلى أراضيهم. وروى باسم دغلس، وهو مزارع عمره 49 عاًما 
من ُبرقة، لـ "ييش دين" ما حدث في ذلك اليوم:

أنا أملك قطعة أرض من أربعة دونمات على بعد 500 متر من الموقع الذي كانت تقوم عليه مستوطنة 
حوِمش. قبل 15 عاًما، وبعد إخالء المستوطنة، غرسُت في قطعة األرض 250 شجرة لوز ومشمش. 

ا بئر ماء.
ً

وحفرُت في الموقع أيض

منطقة  في  موجودين  كانوا  جنود  حضر  األرض،  في  للعمل  مجيئي  وعند  سنوات،  خمس  قبل 
المستوطنة وطردوني من هناك باألسلحة المرفوعة. قبل أربع سنوات حضر مستوطنون على دّراجات 
ا من األشجار. وقبل ثالث سنوات نزل مستوطنون من حوِمش وكسروا 

ً
دّبابة )تراكتورون( وكسروا بعض

أغصان بعض األشجار.

حوِمش  مدخل  عند  وجّرافة  عسكرّية  قّوة  رأيُت   ،1.1.2020 يوم  من  صباًحا  التاسعة  الساعة  في 
أّن الجرافة كانت تضع مكّعباٍت إسمنتّية كبيرة على الشارع وعلى جانبيها أكوام  الرئيس. ورأيُت 
 لسيارة واحدة 

ّ
إال َجل عند مدخل حوِمش ال يسمح 

َ
المرت الحاجز  التراب، بحيث أنشأوا ما يشبه  من 

بالدخول.

أراضينا.  إلى  الوصول  محاولة  وقّررنا  صباًحا،   11 الّساعة  عند  القرية  مجلس  في  مشاورات  أجرينا 
ّنا قافلة من 20 سّيارة. حّملنا الشتالت وأدوات العمل وانطلقنا في الشارع الرئيس. وصلنا حتى 

ُ
ك

موقع الحاجز الجديد على الشارع. كان يقف هناك أربعة جنود. اقتربُت من أحدهم وأنا أحمل بيدي 
مستندات تشمل نسخة عن قرار المحكمة )مستندات الدولة( بخصوص التماسنا.

 في المسار 
ّ

قال لنا الضابط: نحن سنسمح لكم بالدخول على األقدام فقط. ال ُيسمح لكم بالّسير إال
األيسر من الشارع. من سينحرف صوب المسار األيمن يمكننا أن ندعس عليه وأن ُندخله السجن 

 هذه الشروط ألّن ما كان يهّمنا جًدا 
ّ

وسيحظى بزيارة من الشاباك اإلسرائيلّي". وافقنا على كل
وقتها هو الوصول إلى أراضينا.

 معّدات الغرس التي أحضرناها معنا، ألّن المسافة طويلة وتبلغ 2-3 كيلومترات. 
ّ

قّررنا عدم أخذ كل
قّررنا االكتفاء برؤية أراضينا والمكوث هناك حتى لفترة قصيرة ومعلومة. تقّدمنا على المسار 

ا معنا، في حين سار الجنود في المسار األيمن، وسيارة 
ً
األيسر الُمخّصص لنا من دون أن نحمل شيئ

الجيب العسكرّية أمامنا طيلة الوقت. 

وصلنا إلى قرابة 50 متًرا من مدخل أراضينا، وهناك كان يقف نحو عشرة أفراد من حرس الحدود 
دًما إلى أراضيكم. ُيسمح لكم 

ُ
في وسط الشارع. قال لنا الضابط "ال يمكنكم مواصلة السير ق

ة الغربّية إلى "ييش دين"، "توّجهك بشأن الدخول إلى أراٍض خاّصة في المنطقة التي قامت عليها في 
ّ
من مكتب المستشار القضائّي العسكرّي في الضف  46

السابق بلدة حوِمش"، 26.12.2019.
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باسم دغلس، ُبرقة، 1.1.2020 )تصوير: صدام صالح(

بالمكوث في الجهة الشمالّية- الغربّية من حوِمش، في منطقة محدودة من نحو 20 دونًما فقط"، 
 في هذه المنطقة. وفيما كان يتحّدث معنا وُيطلعنا على 

ً
رغم أّن غالبّية أراضينا غير موجودة أصال

التعليمات والتقييدات الجديدة بخصوص الوصول إلى أراضينا، رأينا خمسة مستوطنين في 
داخل أراضينا التي ُمنعنا للتّو من الوصول إليها.

اقترب مّني الضابط مع المترجم الذي كان معه وسأل "ماذا تريد؟"، أجبته "هناك مستوطنون في 
أراضينا". فرّد علّي "هؤالء ليسوا مستوطنين، بل جنود"، فأجبته "ليسوا جنوًدا، إنهم بمالبس 

 إسرائيلّي هو جندّي".
ّ

مدنّية، هؤالء مستوطنون". فرّد علّي الضابط: "كل
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في يوم 10.1.2020 منع الجيش وللمّرة الرابعة محاوالت أهالي ُبرقة الوصول إلى أراضيهم. وقد بلغت عبثّية الموقف 
ذروتها حين قال أحد الضباط الميدانّيين إّن السبب من وراء منعهم من الوصول إلى أراضيهم، هو وجود مواطنين 
المنطقة كُمعتدين وُمنتهكين لألوامر  الذين دخلوا   من إخالء المستوطنين 

ً
المنطقة. هكذا، وبدال إسرائيلّيين في 

العسكرّية، فإّن الجيش يمنع أصحاب األراضي الفلسطينّيين من الدخول إلى أراضيهم الخاّصة. في يوم 17.1.2020 
ان ُبرقة ُمجّدًدا من الدخول بسّياراتهم إلى األراضي، واضطّروا لترك الُمعدات الزراعّية والسير على األقدام 

ّ
ُمنع سك

لمسافة طويلة. 

 ُمجّدًدا أّن منع الدخول إلى هذه المنطقة ال 
ً
توّجهت "ييش دين" للمّرة الخامسة إلى الجيش ونيابة الّدولة، ُموضحة

ّتخذ من خالل تجاوز خطير للصالحيات. وحقيقة أّن هذا األمر يتكّرر 
ُ
يبدو كخطأ بالمّرة، وهو خطوة منافية للقانون وت

 بعد مّرٍة، بإهمال ومن دون توفير تفسير أو تبرير، ومن دون أن تقوم الجهة المسؤولة بما يتوّجب إلصالح ذلك، 
ً
مّرة

شير إلى تصّرف تعّسفّي في أفضل الحاالت، وإلى سوء نّية في أسوِئها.47
ُ
ت

أصحاب أراٍض من برقة وممثل "ييش دين"، ُبرقة، شباط/ فبراير2020 )تصوير: صدام صالح(

ان ُبرقة الخاّصة، حيث أقيمت 
ّ
ة الغربّية ونيابة الّدولة، "تقييدات الدخول إلى أراضي سك

ّ
من "ييش دين" إلى مكتب المستشار القضائّي العسكرّي في الضف  47

في السابق مستوطنة حوِمش، وغياب إنفاذ وتطبيق القانون ضّد المخالفين"، 19.1.2020.
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الميدان،  في  السائد  الواقع  بتفاصيل  األراضي  أصحاب  باسم  المحكمة  دين"  "ييش  أبلغت   11.2.2020 يوم  في 
والمعاكس للوضعّية القانونّية. وعلى امتداد فترة قرابة ثالثة أشهر ونصف الشهر، ومنذ إلغاء أمر الترسيم، حاول 
 الحاالت كانت قّوة عسكرّية بانتظارهم 

ّ
 إلى المناطق التي يملكونها خمس مّرات. وفي كل

َ
أصحاب األراضي الوصول

يملكونها.  التي  األراضي  داخل  وقّيدت حركتهم  الموقع،  إلى  الزراعّية  ُمعّداتهم  ومع  بُحّرّية  الوصول  من  منعتهم 
غت "ييش دين" المحكمة بوجود مواطنين إسرائيلّيين في منطقة حوِمش التي 

ّ
والستكمال صورة الوضع المشّوهة، بل

ا للقانون، وذلك في الوقت الذي كان الجيش يمنع دخول المزارعين الفلسطينّيين.
ً
أخليت خالف

وذكرت "ييش دين" أّن الواقع يخالف ما اّدعته الّدولة أمام المحكمة بعدم وجود تقييدات على دخول مزارعين من ُبرقة 
، واستصالح 

ّ
ا بمنعهم من الوصول إلى المنطقة، أو تقييد وصولهم على األقل إلى أراضيهم، إذ أّن الجيش يقوم فعلّيً

"رفًعا   
ّ

إال المحكمة ليس  أمام  الدولة  الذي عرضته  الظاهرّي  أّن اإلنفاذ  هم عليها. وهكذا نرى 
ّ
األراضي وممارسة حق

للعتب" بأفضل تقدير، في حين ال تقوم السلطات على أرض الواقع بتدابير إنفاذ فّعالة ورادعة، ولذلك فإّن الوضع 
ا.48 العبثّي على أرض الواقع ما يزال على حاله، هذا إذا لم يشتّد سوًء

في نهاية شباط/ فبراير 2020 نجح مزارعو ُبرقة بالدخول إلى أراضيهم الخاّصة التي قامت عليها مستوطنة حوِمش، 
ا للقانون في منطقة 

ً
ا شوِهد مستوطنون إسرائيلّيون وهم يمكثون خالف

ً
مع أدواتهم الزراعّية. وفي هذه المّرة أيض

المستوطنة التي أخليت.

ة الغربّية، وُمنع المزارعون الفلسطينّيون من 
ّ
في آذار/ مارس 2020 بدأت جائحة كورونا )covid-19( باالنتشار في الضف

محاولة الوصول إلى أراضيهم. وحتى في فترة الكورونا اآلن، ونحن نتحّدث عن المستجّدات حتى نهاية تموز/ يوليو 
2020، يواصل مستوطنون إسرائيلّيون المكوث المتواصل في منطقة مستوطنة حوِمش التي أخليت.

وحّددت المحكمة العليا إجراء مداولة أخرى في االلتماس، ليوم 19.10.2020.

التماس العليا 19/2821، رّد الملتِمسين على بيان المستجّدات الذي قّدمه الملتَمس ضّدهم، 11.2.2020.  48
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تلخيص
المزارعين  على  يعتدون  القرية،  أراضي  وفي  البيت  بجوار  ا  يومّيً يتجّولون  حون 

ّ
ُمسل مستوطنون 

مستوطنو  وصعب.  يومّي  واقع  إلى  المستوطنين  اعتداءات  تحّولت  لألسف،  بالقّوة.  ويطردونهم 
ا. أنا أشعر بالعجز في هذا الوضع. إّنهم ال 

ً
حوِمش يواصلون االعتداء علينا والجيش ال يفعل شيئ

يحترمون المحاكم ويستمّدون قّوتهم من الجيش الذي يدعمهم. )ُمهّند ياسين، 46 عاًما، ُبرقة(

ان قرية ُبرقة الفلسطينّية من الوصول بُحرّية إلى أراضيهم الخاّصة. 
ّ
منذ أكثر من 42 سنة وإسرائيل تمنع سك

ِعقد من المسارات القضائّية التي لم تنتِه بعد، أّدى إلى نشوء وضعّية قانونّية تسمح للفلسطينّيين بالوصول إلى 
أراضيهم التي كانت تقوم عليها مستوطنة حوِمش من دون قيود، فيما ُيمنع اإلسرائيلّيون من دخول هذه المنطقة. 

لكّن الوضعّية على أرض الواقع تختلف تماًما: "عالم معكوس" كما سّمته المحكمة العليا: مستوطنو "يشيڤات حوِمش 
ا 

ً
الُمتجّددة" وإسرائيلّيون آخرون يدخلون المنطقة ويمكثون فيها حتى في أّيامنا هذه، من دون أّي مضايقات وخالف

فرض عليهم التقييدات، التي تنبع 
ُ
للقانون. في المقابل ُيمنع الفلسطينّيون من الوصول إلى أراضيهم الخاّصة، أو ت

الت االعتباطّي الذي يفرضه الجيش على المزارعين، ومن عنف المستوطنين الذي يزرع الهلع ويمّس 
ّ
من حظر التنق

ان القرى الفلسطينّية في الجوار.
ّ
ويشّوش حياة سك

يهدف عنف المستوطنين الصادر عن مستوطنة حوِمش التي أخليت، إلى السيطرة على األراضي وإبعاد المزارعين 
ى التشجيع والدفع من قوى سياسّية ومنتخبي 

ّ
الفلسطينّيين عن أراضيهم. وال يبدر هذا العنف من فراغ؛ فهو يتلق

ا 
ً
خالف أخليت،  التي  المستوطنة  إلى  يحضرون  الذين  الدولة،  بتمويل  يحظى  بعضهم  المستوى،  رفيعي  جمهور 

الرتكاب  الشرعّية  ر 
ّ
ُيوف ما  خاّصة،  فلسطينّية  أراٍض  على  يمكثون  الذين  المستوطنين  ويدعمون  وبالعلن،  للقانون 

الِجنح والمخالفات الجنائّية.

خاّصة،  فلسطينّية  أراٍض  على  قانونّي  غير  وبناء  الترسيم،  أمر  منطقة  في  للمستوطنين  قانونّي  غير  حضور  ثّمة 
خاذ تدابير 

ّ
ها ال تدفع الجيش أو الشرطة الت

ّ
وعنف ُيماَرس ضّد الفلسطينّيين وضّد ممتلكاتهم، وهذه الممارسات كل

ناجعة في محاولة لوقفها. زْد على ذلك أّن سلطات إنفاذ القانون ال تقوم في الغالبّية الّساحقة من الحاالت بتقديم 
 لهم رسالة بأّنهم ُمحّصنون أمام القانون، األمر الذي يسمح لهم 

ّ
المستوطنين المخالفين للُمحاكمة، وهي بذلك تبث

بمواصلة اقتراف ما يقترفونه من دون خوف.

ة 
ّ
الضف في  األراضي  على  للسيطرة  عها 

ّ
تطل خفي 

ُ
ت تعد  لم  ا 

ً
أيض الرسمّية  إسرائيل  أّن  األخيرة  السنوات  في  ونرى 

الّدولة  البداية تصادر  ففي  ة. 
ّ
الُمحتل األراضي  في  أماكن كثيرة  في  العمل  وتتشابه طرق  ثّم ضّمها.  ومن  الغربّية، 

أراضَي فلسطينّية، بوساطة إصدار أوامر عسكرّية، أو اإلعالن عن األراضي كأراٍض عاّمة، ومن ثّم حضور مستوطنين 
ة الغربّية وقعت هذه األحداث بترتيب عكسّي، ولكن بشكل غير قانونّي 

ّ
إسرائيلّيين )في الكثير من المواقع في الضف

ا: مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانّية غير قانونّية وتقوم الدولة بشرعنتها فيما بعد(. ويمتثل الجيش بغية 
ً

أيض
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هم بالُبنى التحتّية والتمويل والشرعّية. وفي مناطق  حراسة المواطنين اإلسرائيلّيين، وتقوم الدولة في الغالب بَمدِّ
ة، يمارس مستوطنون العنف ضّد فلسطينّيين، من أجل ترويعهم ودفعهم للخروج 

ّ
كثيرة في أرجاء األراضي الُمحتل

 تعاون سلطات القانون –الشرطة والجيش والنيابة- مع 
َ
من أراضيهم، وتوسيع المناطق المسلوبة. ويجري هذا وسط

إبعاد  على  تساعدهم  فإّنها  للقانون،  المخالفين  اإلسرائيلّيين  على  القانون  وإنفاذ  فرض  من   
ً

وبدال المستوطنين؛ 
على  اإلسرائيلّية  السيطرة  وتّتسع  االستيطانّية،  والبؤر  المستوطنات  تكبر  وهكذا  أراضيهم.  عن  الفلسطينّيين 

ة الغربّية.
ّ
األراضي في الضف

ترسيم  أوامر   > عسكرّية  ألغراض  خاّصة  أراٍض  على  االستيالء  ُبرقة:  أراضي  على  ذاته  النهج  إسرائيل  وتنتهج 
عسكرّية < منع وصول الفلسطينّيين < مساعدة ومنح الشرعّية والدعم السياسّي والجماهيرّي للمستوطنين < عنف 
المستوطنين < دعم عسكرّي < عدم إنفاذ الشرطة للقانون – والسيطرة اإلسرائيلّية على األراضي في الضفة الغربّية 

آخذة في االتساع.

األراضي  أصحاب  أّن   
ّ

إال الواقع،  أرض  على  القائم  العبثّي  الوضع  ورغم  ها، 
ّ
كل اإلسرائيلّية  المنظومة  جهود  رغم 

الفلسطينّيين من قرية ُبرقة يواصلون نضالهم السيزيفّي، في محاولة لصْدع واختراق النهج الكولونيالّي اإلسرائيلّي، 
هم في 

ّ
هم بحرّية التنقل وحق

ّ
هم بالملكّية وحق

ّ
والعودة بحّرّية تاّمة إلى األراضي التي ُسلبت منهم، وممارسة حق

كسب أرزاقهم وحرّية العمل. 

***

الغربّية  الضفة  بأّن  القائل  ز االستنتاج 
ّ
عز

ُ
وت المستند، تدعم  التي وردت في هذا  النشاطات اإلسرائيلّية  إّن ُمجمل 

الجرائم هم إسرائيلّيون وضحاياها هم فلسطينّيون.  األبرتهايد. فُمرتكبو  تشهد جريمة ضّد اإلنسانّية على طراز 
مجموعة  يد  على  عليها،  والسيطرة  واحدة  قومّية  مجموعة  قمع  على  تقوم  حكم  منظومة  هو  اإلسرائيلّي  االحتالل 
ة الغربّية ألّن السلطات اإلسرائيلّية 

ّ
قومّية ثانية، بمعّية مشروع استيطانّي كبير. وُيرتكب ُجرم األبرتهايد في الضف

 غير إنسانّية": تجريد مجموعة قومّية من حقوقها؛ وسلب الموارد 
ً

الدولّي "أفعاال سّمى في القانون 
ُ
ذ سياسة ت

ّ
نف

ُ
ت

من مجموعة واحدة ونقلها إلى مجموعة ثانية؛ والفصل الفعلّي والقانونّي بين المجموعتْين وخلق منظومة قضائّية 
 واحدة منهما.49

ّ
مختلفة لكل

اإلسرائيلّيين  منع  إلى  ة، 
ّ
الُمحتل األراضي  في  العاّم  النظام  عن  المسؤولة  اإلسرائيلّية  الّسلطات  دين"  "ييش  تدعو 

ان ُبرقة بالوصول بُحرّية إلى 
ّ
من الحضور المنافي للقانون إلى منطقة مستوطنة حوِمش التي أخليت، والّسماح لسك

أراضيهم الخاّصة، من خالل ضمان أمنهم وسالمتهم. ُيضاف إلى ذلك أّن على الشرطة والنيابة استنفاد اإلجراءات 
القانونّية مع المستوطنين الُمخالفين للقانون، سواء أكانوا مّمن يمكثون على أراضي ُبرقة وُيشّيدون األبنية عليها 

ا للقانون، أم من الذين يرتكبون جنح العنف ضّد الفلسطينّيين وممتلكاتهم. 
ً
خالف

للتوّسع ُينظر إلى: ييش دين، االحتالل اإلسرائيلي وجريمة األبارتهايد )الفصل العنصري( في الضفة الغربية: وجهة نظر قانونية، حزيران/ يونيو 2020.  49

https://www.yesh-din.org/ar/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%84%d9%8a-%d9%88%d8%ac%d8%b1%d9%8a%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%87/
https://www.yesh-din.org/ar/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%84%d9%8a-%d9%88%d8%ac%d8%b1%d9%8a%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%87/
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ُملحق
"قوائم تأريخ المنطقة" التي أعّدها "لواء منطقة شومرون" التابع للجيش اإلسرائيلّي )من: التماس العليا 19/2821، 

رّد الملتَمس ضّدهم التمهيدّي على االلتماس، الملحق 3، 15.8.2019( )اإلبراز من عندنا(
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