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أهم االستنتاجات 
حوالـــي مائة بؤرة اســـتيطانية- جتمعات يهودية غير قانونية في مناطق الضفة الغربيـــة- أقيمت لغاية اليوم. البؤرة 
االســـتيطانية عدي عاد في هذا التقرير هي مبثابة حالة معيارية جتســـد كيف أدت اقامة وترسيخ البؤرة االستيطانية 
الـــى فقـــدان قـــدرة املزارعني في القرى املجـــاورة لها على تفليـــح اراضيهم. إن الوقـــوف على بؤرة اســـتيطانية واحدة 

يساعد في فهم الظاهرة العامة واستعمال البؤر االستيطانية كوسيلة للسيطرة على األراضي الفلسطينية. 

فـــي خريـــف 1998 توغلت مجموعة مـــن املواطنني االســـرائيليني الى التلـــة 799 القريبة من القرى ترمســـعيا، املغير، 
جالود وقريوت، وأقاموا بؤرة استيطانية سميت الحقا باسم “عدي عاد”. رغم اقامة البؤرة االستيطانية بصورة غير 
قانونية وبدون مصادقة احلكومة، فقد قدمت الســـلطات والوزارات احلكومية املساعدة بطرق شتى إلقامة عدي عاد، 
وما يزال البعض منها يقدم لها الدعم لغاية اليوم. ويبرز بصورة خاصة الدور الذي لعبته وحدة االســـتيطان- وهي 
هيئة تعمل في االستيطان من قبل احلكومة وتعنى باقامة وترسيخ البلدات االسرائيلية، وتعمل في اطار الهستدروت 
الصهيونيـــة العاملية. تقع املســـئولية عن عمل الوحدة على عاتـــق ديوان رئيس احلكومة ويتم متويلها بصور كاملة من 
ميزانية الدولة. يكش���ف التقرير أن تخصيصات األرض التي حصلت عليها وحدة االس���تيطان من املس���ئول عن 
ممتل���كات الدول���ة واملتروكات تفتقر ال���ى املفعولية القانوني���ة، وأنه ال يوجد لوحدة االس���تيطان أي مكانة في 

األراضي التي خصصتها وما تزال تخصصها في عدي عاد.

على مدار وجودها طيلة 14 عاما، اقترف املواطنون االســـرائيليون وما زالوا عشـــرات املخالفات اجلنائية واالدارية- 
فـــي منطقـــة البؤرة االســـتيطانية وفي األراضي من حولهـــا. وال يتم الرد على هذه املخالفات بفـــرض القانون بصورة 

مناسبة من قبل اجلهات املسئولة عن فرض القانون في الضفة الغربية. 

إن أشكال التقصير في فرض القانون مشتركة بني اجليش اإلسرائيلي، املسئول من خالل االدارة املدنية عن معاجلة 
املخالفـــات االداريـــة التي تشـــمل البنـــاء غير القانونـــي والتوغل في األراضي الزراعية؛ وكذلك لواء شـــاي في شـــرطة 
إســـرائيل، املســـئول عن معاجلـــة املخالفات اجلنائية التي تشـــمل مخالفات اســـتعمال العنف، مخالفـــات ضد املمتلكات 
والســـيطرة على األراضي. لواء شـــاي ملـــزم بالعمل على منع املخالفـــات، العثور على املخالفني واســـتنفاذ التحقيقات 

بحيث تقود الى تقدمي لوائح اتهام ضد املشتبه بهم. 

اقامة البؤرة االستيطانية- بجميع املباني السكنية، املباني العامة، الطرق واحلدائق- مرتبطة بأفعال مخالفة للقانون 
مـــن حيـــث اجلوهر: اقامة بلدة في الضفة الغربية بدون مصادقة من املســـتوى السياســـي، بـــدون حتديد منطقة نفوذ 
للبلـــدة مـــن خالل أمر صـــادر عن القائد العســـكري للمنطقة، وبـــدون خارطة تفصيليـــة ميكن باالســـتناد اليها اصدار 

تراخيص البناء، ونتيجة فعلية لهذا- بدون اصدار تراخيص بناء ألي مبنى من املباني في البؤرة االستيطانية. 

يوجـــد فـــي عدي عاد 57 مبنى- من بينها 13 مبنى تقع في أراض فلســـطينية خاصة غير مســـواة، والباقي في اراض 
عامة )أراضي دولة(- وكلها كما ورد بنيت بدون تراخيص بناء. تعيش اليوم في البؤرة االســـتيطانية 26 عائلة؛ منذ 
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اقامة البؤرة االســـتيطانية توســـعت املنطقة الواقعة داخل الشـــارع احمليط بالبؤرة االســـتيطانية 30 ضعفا بالتقريب؛ 
وهنـــاك مناطـــق أخـــرى فـــي املنطقة احمليطـــة بالبـــؤرة االســـتيطانية- التي كانـــت تفلح في الســـابق من قبـــل مزارعني 
فلســـطينيني- قام إســـرائيليون بالســـيطرة عليها وزرعـــوا فيها الكـــروم واملزروعات األخرى. من أجل التســـهيل على 
احلركـــة في البؤرة االســـتيطانية ذهابا وايابا مت شـــق شـــوارع بالقرب منهـــا. منذ اقامة البؤرة االســـتيطانية في العام 
1989 ولغايـــة العـــام 2011 أص���درت االدارة املدنية 81 أم���ر هدم للمباني واألعمال فيها. الغالبية الس���احقة من 
األوام���ر لم يتم تنفيذها وما تزال البؤرة االســـتيطانية علـــى حالها. باالضافة الى ذلك، فقد وقع رئيس االدارة املدنية 
على أمر باخالء التوغل الزراعي بخصوص قطعة أرض مبلكية فلسطينية خاصة، لكن لم يتم فرض األمر. في أعقاب 
عدم فرض األمر قدم أصحاب القطعة التماسا الى محكمة العدل العليا مبساعدة يش دين. لم يتم اصدار أوامر اخالء 

بخصوص توغالت زراعية أخرى. 

الى جانب املخالفات االدارية التي تقع في منطقة البؤرة االستيطانية هناك ايضا املخالفات اجلنائية التي ُتقترف بحق 
الفلســـطينيني وممتلكاتهم، التي تقع في محيط البؤرة االســـتيطانية منذ اقامتها. ويتم التعاطي مع هذه املخالفات من 
خالل فرض فاشـــل للقانون تتميز به عملية فرض القانون على االســـرائيليني في الضفة الغربية كلها. في اطار العمل 
علـــى هـــذا التقرير وثقت يـــش دين 96 حادثا منفصال عبارة عن مخالفات جنائي���ة وقعت بالقرب من عدي عاد، في 
أراضي القرى جالود، قريوت، ترمسعيا واملغير، من عام 1998 ولغاية 2012: 21 مخالفة عنف )اطالق نار، ضرب، 
رشـــق حجارة وتهديدات(، 47 مخالفة ممتلكات )سرقة، حرق، مس باملمتلكات، مس باحملاصيل الزراعية واألشجار 
املثمرة، سرقة محاصيل زراعية وغيرها( و- 28 مخالفة استيالء على األراضي )تسوير، تفليح، وضع مبان، كرافان 
أو دفيئة زراعية، شق شارع في القسيمة، طرد الفلسطينيني أو منع وصولهم الى أراضيهم وتعدي احلدود(. من بني 
هذه الوقائع تابعت يش دين التحقيق في 58 حادثة وقعت من العام 2005 وقدمت فيها شـــكاوى للشـــرطة، عادة في 
محطة الشـــرطة بنيامني في لواء شـــاي. من بني 49 ملفا انتهت فيها معاجلة جهات التحقيق والنيابة- حوالي 92% 
من امللفات أغلقت بسبب فشل احملققني في حتقيقاتهم1: مت اغالق 41 ملف مبسوغات تدل على فشل التحقيقات- 
“مخالـــف غيـــر معـــروف”، “انعدام األدلـــة الكافية”؛ مت اغالق 3 ملفات مبســـوغ غيـــر مبرر في الظاهـــر- طبقا ملوقف 

الطاقم القانوني في يش دين- “ال يوجد اتهام جنائي”، وقد قدمت يش دين استئناف على اغالقها. 

ت���دل املعطي���ات عل���ى أن وجود البؤرة االس���تيطانية يولد نش���اطا جنائي���ا- اداري وجنائي- ال تت���م مواجهته 
بفرض القانون بصورة مناس���بة من قبل الس���لطات املس���ئولة عن فرض القانون في الضفة الغربية. بدال من 
اتخاذ اخلطوات املطلوبة من أجل وقف األعمال املخلة بالقانون من خالل استنفاذ جميع اخليارات احملددة في 
القانون، متتنع سلطات الدولة عن استعمال األدوات التي بحوزتها وال توفر حماية مناسبة ألبدان املواطنني 

الفلسطينيني وممتلكاتهم. 

رغم أن البؤرة االستيطانية هي نقطة استيطان غير قانونية، وأن البناء والتواجد فيها يعتبر انتهاكا للقانون، فإن دولة 
إسرائيل حترص على ضمان سالمة سكانها، بواسطة اجليش االسرائيلي. احلماية التي يوفرها اجليش االسرائيلي 
تتضمـــن حراســـة حدود املنطقـــة املبنية في البؤرة االســـتيطانية وايجاد منطقـــة فاصلة تهدف الى منـــع االحتكاك بني 

1   من بين ملفات التحقيق التي انتهت معالجتها ونتائجها معروفة ليش دين. 
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ســـكان البؤرة االســـتيطانية وجيرانهم. وقد أدت اقامة البؤرة االســـتيطانية عدي عاد باجليش االسرائيلي الى اعتبار 
مســـاحات واســـعة كمناطق يحظر دخول الفلســـطينيني اليها، وكذلك مناطق أخرى يســـمح بدخول الفلسطينيني اليها 
فقط من خالل مصادقة وبالتنســـيق املســـبق مع اجليش االســـرائيلي. كما لم يعد باالمكان وصول الفلســـطينيني الى 
مناطـــق اضافيـــة في أعقاب حـــوادث عنف، تنكيل وتهديـــد من قبل مواطنني إســـرائيليني دبوا اخلوف والرعب وســـط 
املزارعـــني الفلســـطينيني. فـــي أعقاب هـــذا ميتنع الكثير مـــن املزارعني عن تفليـــح اراضيهم، أو أنهـــم يفلحونها بصورة 

جزئية وغير متواصلة. 

إن تقصي���رات اجلهات املس���ئولة عن ف���رض القانون- فش���ل التحقيقات، االهمال، االف���الس والتغاضي- تتيح 
السيطرة املتواصلة على األراضي وزيادة منطقة السيطرة للبؤرة االستيطانية من خالل النشاط اجلنائي. 

ينضـــوي تقييـــد الوصول الى األراضي الزراعيـــة وأعمال التنكيل الكثيـــرة على أبعاد اقتصادية بعيدة املدى بالنســـبة 
للقـــرى األربـــع التي يعتمـــد اقتصادها على الزراعة فقط على وجـــه التقريب. وقد أرغم فقدان القدرة على االســـترزاق 
مـــن العمل بالزراعة الكثير من ســـكان القرى بالبحث عن مصـــادر رزق بديلة. أما القلة الباقية التي ما تزال تعتمد على 
الزراعـــة فـــي رزقهـــا فقد أبلغت عن خســـائر مالية فادحة بســـبب تقييد الوصـــول بصورة تامة أو جزئيـــا الى األرض، 
اخلوف من الوصول الى األراضي وتفليحها، أو اتالف املزروعات واحملاصيل من قبل االسرائيليني. أما األموال التي 
اســـتثمرت في تفليح األراضي والعناية باملزروعات فإنها ذهبت هباء وكذا األمر بالنســـبة لألرباح املستقبلية املرجوة 

من بيع احملاصيل. 

هذه األراضي عبارة عن أراض خاصة غير مسواة، وإذا لم يتم تفليحها على مدار سنوات متعاقبة ميكن االعالن عنها 
كأراضـــي عامـــة. بناء على ذلك، فإن وقف التفليح قد يؤدي الى فقدان حق امللكية على األراضي، وهكذا ميكن لألرض 
أن تنتقل للدولة أو أليدي املعتدين. إن فحص األحداث املتوالية في املنطقة منذ اقامة عدي عاد يثير االشتباه بأن األمر 

من ناحية جزء من املواطنني االسرائيليني في املنطقة هو نتيجة مرجوة.
 

يتطرق التقرير الى العالقة ما بني فشـــل اجلهات املســـئولة عن تطبيق القانون وحماية الفلسطينيني وممتلكاتهم، وبني 
نهب أراضي الفلســـطينيني، من خالل ابراز مســـار متسلســـل يبدأ بانعدام فرض القانون بصورة فعالة على املواطنني 
االســـرائيليني- على املســـتوى اجلنائي وكذلك على املســـتوى االداري- وينتهي بفقدان قدرة الفلســـطينيني اصحاب 

األرض على تفليح أراضيهم واالسترزاق من محاصيلها. 
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مقدمة 

يتناول هذا التقرير اقامة البؤرة االستيطانية عدي عاد في العام 1998 فوق تلة مرتفعة في منطقة مستوطنة شيلو، 
وتأثيرهـــا على القرى الفلســـطينية األربع املجـــاورة لها: جالود، املغير، ترمســـعيا وقريوت. تشـــير نتائج التقرير الى 
العالقة املباشـــرة ما بني انشاء البؤرة االســـتيطانية وبني املخالفات التي يقترفها املواطنون االسرائيليون حولها ضد 
الفلسطينيني وممتلكاتهم، وبني عدم الوصول- الكلي أو اجلزئي- لسكان القرى الفلسطينية الى اراضيهم. إن فقدان 
األراضي أو تقييد الوصول اليها يســـبب أضرارا اقتصادية واجتماعية شـــديدة لسكان القرى األربع، التي كان تفليح 

األرض مصدر رزقها األساسي منذ زمن بعيد. 

اخترنا في هذا التقرير البؤرة االستيطانية عدي عاد كنموذج معياري يظهر كيف تؤدي اقامة البؤرة االستيطانية الى 
فقدان املزارعني الفلســـطينيني في القرى املجاورة للبؤرة القدرة على تفليح أراضيهم. إن معاينة البؤرة االســـتيطانية 

الواحدة، من أجل دراسة الظاهرة العامة، تساعد في فهم كيفية سيطرة املستوطنني على األراضي الفلسطينية. 
إن اجلوانـــب املختلفة اخلاصة بفشـــل دولة إســـرائيل في فـــرض القانون علـــى املناطق احملتلة طبقـــا اللتزاماتها جرى 
بحثها بتوســـع في التقارير التي نشـــرتها اجلهات الرســـمية ومن قبل منظمات حقوق االنســـان، وبضمنها يش دين. 
لقـــد كان نهب أراضي الفلســـطينيني لصالح مشـــروع االســـتيطان في املناطـــق احملتلة في صلب الكثير من النشـــرات. 
نســـعى فـــي هـــذا التقرير الى تســـليط الضوء على بعـــد اضافي للظاهـــرة واظهار الُعقـــدة الغوردية القائمـــة بني هذين 
املجالني، من خالل بناء تسلسل يبدأ بغياب تطبيق القانون بصورة فعالة على املواطنني االسرائيليني- على املستوى 
اجلنائي وكذلك على املســـتوى االداري- وينتهي بفقدان قدرة اصحاب األراضي الفلســـطينيني على تفليح أراضيهم 

واالسترزاق من غاللها. 

مـــن الـــدارج تســـمية األعمـــال املخالفة التـــي يرتكبهـــا املواطنون االســـرائيليون بحق الفلســـطينيني باســـم “نشـــاطات 
ايديولوجيـــة مخالفة”، في اشـــارة بالرمز الـــى الدوافع الفكرية واألهداف السياســـية التي تقف في صلبها. عشـــرات 
املخالفات التي ورد ذكرها في هذا التقرير وقعت كلها في أراض زراعية مبلكية فلســـطينية شـــخصية وغير مســـواة، 
يطمـــع فيهـــا املســـتوطنون. وهي تهدف كما ينجلـــي الى ابعاد املزارعني الفلســـطينيني عن اراضيهـــم، كجزء من اجراء 
ينتهي بالســـيطرة على األرض وتوســـيع مناطق الســـيطرة اخلاصة بالبؤرة االســـتيطانية. وتشـــير الصورة الشاملة 
املوصوفـــة فـــي التقريـــر أنه من ناحيـــة املخالفني، فـــإن النتيجة املرجـــوة هي بث الرعـــب وايجاد تهديـــد حقيقي يؤدي 
باملزارعني الفلســـطينيني الى االنكفاء عن األرض والتوقف عن تفليحها، ســـواء بحكم خشيتهم أو مببادرة من اجليش 
االســـرائيلي. إن منع الوصول أو الســـماح بوصول مقيد فقط لألراضي يتيح الســـيطرة على األراضي وحتى املطالبة 

بامللكية على األراضي التي مت “اهمالها” من خالل تعريفها على أنها أراضي متروكة. 
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إن مجرد اقامة البؤرة االســـتيطانية واستمرار املكوث فيها وفي املباني الواقعة فيها هي مخالفات اقترفها سكان 
عدي عاد ويســـتمرون باقترافها. من غير املعلوم لـ يش دين هوية مقترفي املخالفات األخرى املشـــار اليها في هذا 
التقريـــر، وال حتـــى إذا كان احلديث يدور عن أحد من ســـكان البؤرة االســـتيطانية عدي عاد. كل ما تســـتطيع يش 
ديـــن قولـــه أن احلديث يدور عن مخالفات اقترفت في املنطقة املجاورة للبؤرة االســـتيطانية وأن الضحايا تعرفوا 
عليهم على أنهم من االسرائيليني، وأن نتائجها هي بشكل عام زيادة منطقة النفوذ والسيطرة للبؤرة االستيطانية 

واملنطقة التي ُيحظر على املزارعني الفلسطينيني الوصول اليها من الناحية العملية.   

يتولى لواء شـــاي في شـــرطة إســـرائيل تطبيق القانون، وبضمن ذلك التحقيق في املخالفات. تشـــير املعطيات املتوفرة 
لـــدى يـــش دين أن حوالي %84 من مجموع امللفات في لواء شـــاي مت اغالقها بســـبب فشـــل احملققني في حتقيقاتهم- 

ومعظمها في أعقاب فشل الشرطة في العثور على اجلناة أو جمع األدلة الكافية لتقدميهم للعدالة.1

إن غياب تطبيق القانون بصورة الئقة، الذي يســـعى الى منع اقتراف املخالفات والتحقيق في املخالفات بصورة تقود 
الى مقاضاة اجلناة، جتعل من ســـيادة القانون ســـخرية، وحالها كحال من مينح ترخيصا للمجرمني لالســـتمرار في 
اقتراف اجلرمية. ومن خالل هذا التقصير فإن إســـرائيل تخون واجبها في فرض القانون في الضفة الغربية وتوفير 

احلماية للمدنيني احملميني وممتلكاتهم. 

املنطقة التي يتناولها التقرير لم متر بعملية تســـوية لتســـجيل احلقوق في األراضي2. بناء على ذلك، رمبا تكون 
هناك ادعاءات بخصوص ضياع احلقوق في احلاالت التي توقف فيها استعمال األرض على مدار سنوات. ترى 
يـــش ديـــن أن التوقف عن اســـتعمال األرض، النـــاجت عن منع الوصول أو التهديدات، أو حتى اخلشـــية من هذا، ال 
تبرر املس بامللكية. على ضوء ذلك، على امتداد التقرير سنتعامل مع هذه األراضي على أن احلقوق اخلاصة فيها 

ما تزال بحوزة املالكني، كما كانت قبل اقامة البؤرة االستيطانية. 

 المنهج 

تســـتند املعطيـــات في هـــذا التقرير الـــى التحقيقات التي قـــام بها متطوعو يش ديـــن ومتابعات املنظمة مللفـــات التحقيق 
فـــي لواء شـــاي بالشـــرطة بخصوص احلوداث فـــي محيط عدي عـــاد. لغرض اعـــداد التقرير فقد التقـــى متطوعو يش 
ديـــن والباحثـــون امليدانيـــون مع اصحاب األراضي الفلســـطينيني من ســـكان القـــرى األربع، جالود، املغير، ترمســـعيا 
وقريـــوت. خـــالل اللقاءات مت تعبئة اســـتمارات مت اعدادها بصـــورة خاصة لغرض توثيق املخالفـــات التي اقترفت في 
أراضـــي املزارعـــني بـــني األعوام 1998 ولغاية 2004 وتأثيرات هذه املخالفات علـــى قدرة املزارعني على الوصول الى 
أراضيهم. وقد مت توثيق كل مخالفة باســـتمارة منفصلة وبعد ذلك مت تركيز جميع املعطيات في مســـتودع معلومات 

تطبيق القانون على المواطنين االسرائيليين في الضفة الغربية: معطيات المتابعة في يش دين، يش دين، آذار 2012.   1
راجع الفصل أ 3 )1( من هذا التقرير، الذي يتناول قوانين األراضي في الضفة الغربية.   2



12

مســار النهـب

خـــاص.3 كمـــا مت جتميع وتركيـــز احلوادث التي وقعت في أراضـــي القرى املجاورة للبؤرة االســـتيطانية ومت توثيقها 
بصورة جارية منذ اقامة منظمة يش دين في العام 2005 ولغاية متوز 2012. في جميع هذه احلوادث قام املشتكون 
بتقدمي الشكاوى في الشرطة، فيما تابع الطاقم القضائي في يش دين معاجلة الشكاوى وتابع نتائج التحقيقات. بناء 
علـــى ذلك، فـــإن املعلومات املتوفرة لدينا بخصوص احلادث والتحقيق فيه أكثر ســـعة وتفصيال. املعطيات بخصوص 

التحقيق في املخالفات ونتائجها تتناول احلوادث التي تابعتها يش دين )من عام 2005 وصاعدا(. 
باالضافـــة الـــى هذا فقد التقـــى متطوعو يش دين والباحثـــون امليدانيون مع املزارعني، أصحاب األراضي ومســـئولني 
رســـميني فـــي كل قرية من بني القرى األربع، واســـتمعوا منهم الى التغييرات التي طرأت فـــي قراهم منذ اقامة البؤرة 
االستيطانية عدي عاد. وقد جرت اللقاءات لغرض احلصول على صورة أوسع بخصوص تأثيرات البؤرة االستيطانية 
على القرى وحياة السكان فيها، من خالل التركيز على القيود املفروضة على حرية الوصول الى األراضي واألضرار 

املالية وغيرها التي حلقت بهم جراء ذلك. 

يســـتند جـــزء ملحوظ مـــن املعلومات في التقريـــر الى الصور اجلويـــة للبؤرة االســـتيطانية ومحيطهـــا4 وإلى منظومة 
املعلومـــات اجلغرافيـــة )GIS( التي تتيح دمج املضامني اســـتنادا الى عدة طبقات من املعلومـــات. وقد اعتمدت طبقات 
املعلومـــات املســـتعملة لتحصيـــل املعلومـــات الى حتليل الصـــور اجلوية )التي تتيـــح احلصول على معطيـــات مثل عدد 
املبانـــي املوجـــودة في منطقة البؤرة االســـتيطانية، الشـــوارع التي مت شـــقها على مقربة منها، حجم ومســـاحة البؤرة 
االستيطانية وما شابه(. وقد مت احلصول على طبقات معلومات أخرى من خالل مستودع املعلومات التي مت جمعها 
عبر االســـتمارات واللقاءات املشـــار اليها أعاله. كما مت احلصول على معطيات اضافية من طبقات املعلومات الرسمية 

الواردة من االدارة املدنية في أعقاب طلب احلصول على معلومات طبقا لقانون حرية املعلومات.  
وقـــد مت احلصـــول علـــى معلومات اضافية مـــن االدارة املدنية ردا على الطلبات التي مت ارســـالها مبوجب قانون حرية 
املعلومـــات. فـــي هـــذا االطار مت احلصول علـــى معلومات بخصوص االتفاقيات بني املســـئول عن املمتلـــكات احلكومية 
واملتروكـــة وبـــني وحدة االســـتيطان في الهســـتدروت الصهيونية، وكذلـــك معلومات جزئية بخصـــوص األوامر التي 
أصدرتهـــا االدارة املدنيـــة في منطقة عـــدي عاد. حتى االنتهاء من كتابة التقرير لم يتـــم احلصول على كامل املعلومات 

التي ُطلب احلصول عليها بخصوص األوامر5. 

كمـــا جـــرى تقدمي طلبـــات للحصول علـــى معلومات مـــن املتحدث باســـم اجليش االســـرائيلي ووحدة االســـتيطان في 
الهســـتدروت الصهيونية. وقد حول املتحدث باســـم اجليش االسرائيلي معلومات محدودة بخصوص اغالق املناطق 
والقيود املفروضة على وصول الفلســـطينيني في منطقة البؤرة االســـتيطانية. أما وحدة االســـتيطان في الهستدروت 
الصهيونيـــة فقـــد وفرت معلومـــات جزئية فقط، وفـــي أعقاب رفضها حتويـــل املعلومات الكاملـــة واملطلوبة فقد قدمت 

منظمة يش دين التماسا طبقا لقانون حرية املعلومات6.  

المعلومات المتعلقة بالمخالفات التي وقعت قبل اقامة عدي عاد تعتمد على ذاكرة الضحايا والمعلومات المتوفرة لديهم: جزء من المزارعين   3
يسجلون ويوثقون الحوادث في أراضيهم بصورة مرتبة. في حاالت كثيرة لم يتم بالمطلق تقديم شكاوى في الشرطة، وفي الحاالت التي تم 

فيها تقديم الشكاوى، ليس بمقدور يش دين غالبا متابعة مصير ملف التحقيق في الشرطة، وال يعرف المشتكي نتائج الشكوى التي تقدم بها. 
الصور الجوية من األعوام 2011-1999. يستدل من فحوصات يش دين انه ال توجد على ما يبدو صورة جوية للمنطقة في العام 1998.  4
هذا رغم أن التوجه األول تم قبل عام كامل من االنتهاء من كتابة التقرير، ورغم الوعود المتكررة بتحويل المعلومات )تم التوجه األول عبر   5

خطاب من قبل روني بلي، مركزة المعلومات في يش دين، الى ضابط توجهات الجمهور في االدارة المدنية، بتاريخ 19.10.2012(.  
راجع االطار في الصفحة 26 في هذا التقرير.   6
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الخلفية القضائية 

أ. 1 واجبات القوة المحتلة 

يســـري في مناطق الضفة الغربية اخلاضعة لالســـتيالء احلربي نسيج متشـــعب من القوانني التي ُتلزم القوة احملتلة، 
التـــي تضـــم من بني ما تضمه القانون االنســـاني الدولي، وبضمنـــه قوانني االحتالل، قوانني حقوق االنســـان الدولية 

ومبادئ النظام االداري والدستوري االسرائيلي. 

أ. 1 )1( القانون االنساني الدولي- قوانين االحتالل 

مع احتالل الضفة الغربية في العام 1967، سرت في املنطقة احملتلة قوانني االستيالء احلربي، املقننة في سلسلة من 
املواثيق الدولية: اتفاقية هاج بخصوص قوانني احلرب )1907( واألنظمة امللحقة بها، التي تنســـج املبادئ األساســـية 
بخصوص العالقات ما بني احمُلتل- اخلاضع لالحتالل بخصوص قيود القوة املفروضة على القوة احملتلة في املنطقة 
اخلاضعة لالحتالل. وتعبر االتفاقية عن القانون الدولي العرفي، ولهذا فهي تسري على نشاطات اجليش االسرائيلي 
فـــي املناطـــق احملتلة وهي ُملزمة للســـلطات في الدولة7؛ اتفاقية جنيف الرابعة بخصـــوص حماية املدنيني أثناء احلرب 
)1949( التـــي تتناول حماية املدنيني خالل الصراع املســـلح؛ التعليمات العرفيـــة احملددة في البروتوكوالت امللحقة 

باتفاقيات جنيف )1977(؛ واملبادئ األساسية للقانون الدولي8. 

يعتبر النظام 43 امللحق باتفاقية هاج القاعدة األساسية في قوانني االحتالل، وهو ما يشبه دستور يحدد االطار العام 
لعمـــل القـــوة احملتلة والعالقات بني املواطن وبني الســـلطة فـــي املنطقة احملتلة. مينح النظـــام اجليش احملتل صالحيات 
وقوة ســـيادية ويبلور االعتبار األساســـي الذي ميكن املضي على ضوئه: مصلحة السكان احملليني في املنطقة احملتلة 

ومبدأ احلفاظ على الوضع القائم. 

بخصوص صالحيات احلكم القانوني الفعلي للمحتل، عليه أن يتخذ جميع االجراءات املتاحة له من أجل بسط 
وضمـــان النظام واحليـــاة العامة، بقدر ما يكون األمر متاحا، من خالل احترام القوانني الســـائدة في الدولة، إال 

إذا تعذر ذلك مطلقا9. 

ملف محكمة العدل العليا 5439/09، أحمد عبد القادر وآخرون ضد لجنة االستئنافات العسكرية وفقا ألمر لجان االستئناف،   7
قرار الحكم من العام 2012، الفقرة 11.

رئيس المجلس القروي دير سماط، محمد عبد محمود الحروب وآخرون ضد قائد قوات   ،3969/06 ملف محكمة العدل العليا   8
الجيش االسرائيلي في الضفة الغربية وآخرين، قرار حكم من العام 2009، الفقرة 10. 
43 من األنظمة الملحقة باتفاقية جنيف بخصوص قواعد الحرب البرية )1907(. النظام   9

الفصل »أ«
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وقـــد أضيـــف الى هـــذه القاعدة األساســـية اخلاصة بقوانني االحتـــالل، التي تنـــص صراحة على واجـــب القوة احملتلة 
باالهتمام برفاهية الســـكان اخلاضعني لالحتالل، التفســـير اخلـــاص باحلفاظ على املصالح األمنيـــة للدولة احملتلة10. 
هذان القطبان- مصلحة اخلاضع لالحتالل وأمن احمُلتل- هما الباعثان لقوانني االحتالل ويولدان نســـيج االعتبارات 

املطلوبة من القوة احملتلة عند استعمال القوى السيادية وادارة املنطقة احملتلة. 

حماية السكان احملميني في املنطقة احملتلة وواجب تطبيق القانون 
تنص املادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة على أنه في جميع األحوال يســـتحق املدنيون احملميون الذين يعيشـــون في 
املنطقة احملتلة “تعامال معتبرا جتاه أبدانهم، كرامتهم ]...[ وتتم حمايتهم بصورة خاصة من أي عمل عنيف أو تهديد 

بالعنف ومن االهانات ]...[.”

تقع على عاتق القوة احملتلة موانع تهدف الى التضييق على خطواتها ومنع املس بحقوق املدنيني احملميني، بنفسها أو 
من قبلها. الى جانب هذه القيود تقع على عاتق القوة احملتلة واجبات فعالة، تهدف الى ضمان حماية املدنيني وقدرتهم 

على التمتع بحقوقهم. وقد مت االعتراف بهذه القيود والواجبات في أحكام احملكمة العليا في دولة إسرائيل: 

فـــي اطار تذويت القوانني االنســـانية، من الالئـــق التأكيد على أن واجب القائد العســـكري ال يقتصر على امتناع 
اجليش عن املس بحياة وكرامة الســـكان احملليني )“الواجب الســـلبي”(، وامنا واجبـــه ايضا “ايجابي”. عليه أن 

يحمي حياة وكرامة السكان احملليني.11 

فـــي اطـــار الطلب الـــذي يتضمنه النظام 43 بتوفير “النظـــام واألمن”، ينضوي الواجب امللقى علـــى عاتق القوة احملتلة 
بفرض القانون، مبعنى احباط املخالفات وكذلك مبعنى فرض القانون الحقا من خالل التحقيق، احملاكمة وحتى اعادة 

الوضع الى ما كان عليه سابقا في سياق البناء غير القانوني والسيطرة على األراضي.12 

واجب احلفاظ على ممتلكات السكان احملميني 
يفـــرض القانـــون االنســـاني على اجلهة العســـكرية في املنطقة الواجـــب الفعال في حماية ممتلـــكات املدنيني من جهات 
سلبية، واتخاذ االجراءات التي تضمن انتفاعهم من املمتلكات والتمتع بحقوق أساسية اخرى لهم. يحدد نظام 46 من 
أنظمة هاج أنه يقع على عاتق القوة احملتلة واجب احلفاظ على املمتلكات الشخصية للسكان احملميني: “ينبغي احلفاظ 

على كرامة العائلة وحقوقها، حياة االنسان وممتلكاته الشخصية ]...[”. 

ملف محكمة العدل العليا 393/82، جمعية اسكان المعلمين ضد قائد قوات الجيش االسرائيلي في منطقة يهودا والسامرة.   10
قرار حكم من العام 1983.  

أطباء من أجل حقوق االنسان وآخرون ضد قائد قوات الجيش االسرائيلي في غزة، قرار   ،4764/04 ملف محكمة العدل العليا   11
الحكم ن.ح )5(، 385، صفحة 393-394.

ملف محكمة العدل العليا 9593/04، مرار ضد قائد قوات الجيش االسرائيلي في يهودا والسامرة، قرار حكم من العام 2006،   12
الفقرة 33، صفحة 25. 
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تتضمـــن اتفاقيـــة جنيف الرابعة تعليمـــات موازية ُتلزم القوة احملتلة باحلفاظ على ممتلكات الســـكان احملميني وحتظر 
هدم املمتلكات الشخصية والعامة، باستثناء احلاالت التي يوجد فيها حاجة عسكرية ضرورية.13 

إن حق التملك مقنن في القانون االنســـاني العرفي، ولهذا يقع على عاتق الســـلطات واجب ضمان قيامه واالمتناع عن 
املـــس بـــه وكذلـــك حمايته من املس من قبل اآلخريـــن. وتزداد قوة هذا الواجب عندما يدور احلديث عن ســـكان ضعفاء 

يفتقرون الى األدوات والوسائل حلماية أنفسهم بقوتهم الذاتية.14  

أ. 1 )2( قوانين حقوق االنسان الدولية في المناطق الخاضعة لالستيالء الحربي 

قانون حقوق االنســـان الدولي يتضمن، من بني ما يتضمنه، اتفاقية األمم املتحدة الدولية للحقوق املدنية والسياســـية 
)1966( واتفاقيـــة األمم املتحـــدة بخصـــوص احلقـــوق االقتصاديـــة واالجتماعيـــة )1966(- وهـــي اتفاقيـــات وقعت 
إســـرائيل عليهـــا وصادقت عليها في العام 1991. في املاضي عبرت دولة إســـرائيل عن موقفهـــا أمام جهات مختلفة، 
داخليـــة ودوليـــة، بـــأن هذا احلقل القانوني يســـري فقط في مناطق الدولة وفي ايام الســـالم فقـــط، على عكس املناطق 

احملتلة وفي ايام الصراع املسلح. 

إن موقف اسرائيل ال يتوافق مع هدف وغاية االتفاقيات اخلاصة بحقوق االنسان15. املجتمع القضائي الدولي ال يقبل 
هذا املوقف من دولة إسرائيل وهم يرون أن قوانني حقوق االنسان تسري في املناطق احملتلة من قبلها.16كما حددت 

53 من اتفاق جنيف.  البند   13
ملف محكمة العدل العليا 8887/06، يوسف موسى عبد الرزاق النابوت وآخرون ضد وزير الدفاع وآخرين. قرار حكم من العام   14

  .16 2011، الفقرة 
“هدف وغاية” هو مبدأ تفسيري أساسي في القانون الدولي. راجعوا اتفاق فيينا بتاريخ 23 أيار 1969 بخصوص قواعد االتفاقيات   15

)“اتفاق االتفاقيات”(، البند 31.
هيئات األمم المتحدة التي تعمل على تطبيق اتفاقيات حقوق االنسان تؤكد مرارا وتكرارا على هذا الموقف في تقاريرها. كما أن   16

محكمة العدل الدولية في هاج حددت أن قواعد حقوق االنسان ال يتم اقصاءها خالل حالة الحرب، بل تسري بقوة، في اطار القيود 
القائمة. الرأي الصادر عن المحكمة الدولية بخصوص الجدار الفاصل، الذي فحص سريان االتفاقيات في مناطق الضفة الغربية 

وواجبات إسرائيل على ضوء التزاماتها الدولية، وجد أن إسرائيل، لكونها الجهة السيادية الوحيدة في المنطقة، ملزمة بالحفاظ على 
حقوق االنسان للسكان الفلسطينيين. 

 al Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied :راجعوا تقارير محكمة العدل الدولية  
Palestinian Territory“. Advisory Opinion of 9 July 2004، ICJ Reports )2004(، p. 136، at  pp. 177-

Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons«. Advisory Opinion of 8 July 1996، ICJ« ؛181 
 .Reports )1996(، p. 226، at p. 240

تجدر االشارة الى أن محكمة العدل العليا حددت بخصوص محكمة العدل الدولية أنها هي الجهة القضائية العليا في القانون الدولي،   
ولهذا يجب اعطاء الوزن الالئق لتفسيراتها وقواعدها. وينضاف الى هذا سلسلة من قرارات المحكمة األوروبية التي حددت مبدأ 

“السيطرة الفعالة” كمبدأ حاسم بخصوص الحدود الجغرافية فيما يتعلق بسريان الميثاق األوروبي لحقوق االنسان وحرياته 
األساسية. ومن بين هذه القرارات يمكن أن نعد، على سبيل المثال: 

Loizidou v. Turkey )Preliminary Objections(، Decision of the 23rd of February 1995، Paragraph 
 Behrami v. France، Saramati v. France، Germany and Norway )Application Nos 71412/01 and ؛62

.78166/01 )unreported(، 2 May 2007(
يضاف الى هذا كله قرارات الحكم الصادرة عن مجلس اللوردات البريطاني، الذي حدد بأن قوانين حقوق االنسان الدولية في   

بريطانيا الملزمة بها تسري ايضا في المناطق المحتلة الخاضعة لسيطرتها ولسيطرة جنودها، مثل العراق: 
Eur. Ct. HR. no. 55721/07، Al-Skeini and Others v. the United Kingdom. 7 July 2011 )Available 

at www.publicinterestlawyers.co.uk(؛ Eur. Ct. HR no. 27021/08، Al-Jedda v. the United Kingdom، 
7 July 2011 )Available at http://www.unhcr.org(
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محكمة العدل العليا في عدد من األحكام أنه توجد تعليمات بخصوص سريان هذه االتفاقيات وأن احلقوق األساسية 
للفرد أو املجموعة تسري ايضا خالل احلرب.17 وقد حددت محكمة العدل العليا في قرار احلكم الذي تناول منع تنقل 

الفلسطينيني في شارع 443 في مناطق الضفة الغربية: 

القيم األساسية السارية في املنطقة اخلاضعة لالستيالء احلربي هي األنظمة اخلاصة بقوانني وأعراف القتال 
في اليابسة من العام 1907، امللحقة بأنظمة هاج الرابعة من العام 1907 ).....(، التي تعبر عن القانون الدولي 
العرفـــي ]...[. الـــى جانب ذلـــك، هناك قوانني القانون الدولي الســـارية على الصراع املســـلح الدولي في اتفاقية 
جنيف الرابعة ]...[، التي صارت تعليماتها العرفية جزءا من قانون دولة إسرائيل؛ وفي البروتوكول االضافي 
األول التفاقية جنيف ]...[، رغم أن إسرائيل ليست طرفا بها، إال أن تعليماتها العرفية تعتبر جزءا من قانونها. 
باالضافة الى ذلك، في حاالت الفراغ في قوانني الصراع املسلح كما هو مذكور، ميكن استكمال األمر من خالل 

 18.]...[ )Human Rights Law “قانون حقوق االنسان الدولي” )الـ 

في قرار احلكم الصادر عن محكمة العدل العليا مبلف دير سماط الذي تناول منع حركة الفلسطينيني في شارع بيت 
عوا- دورا حتددت األمور التالية: 

]...[ صالحيات القائد العســـكري مســـتقاة من قواعد القانون الدولي العلني الســـارية على االســـتيالء احلربي. 
هـــذه القواعـــد مقننة، باألســـاس، فـــي اتفاقية جنيف الرابعـــة ]...[ وباألنظمـــة امللحقة بها، التي حتتـــل تعليماتها 
مكانـــة القانـــون الدولي العرفي؛ اتفاقية جنينف الرابعة ]...[، التي تشـــكل تعليماتهـــا العرفية جزءا من القانون 
في دولة إســـرائيل، وقد تطرقت هذه احملكمة في املاضي الى تفســـير تعليماتها املختلفة في أحكامها ]...[ وفي 
البروتوكول االضافي األول من اتفاقيات جنيف ]...[ التي ليست إسرائيل طرفا فيها، غير أن تعليماتها العرفية 
تشـــكل جزءا من القانون في إســـرائيل ]...[. ميكن في بعض األحيان اســـتكمال التعليمات االنسانية من قانون 

   19)Human Rights Law حقوق االنسان الدولي )الـ

وورد الحقا في قرار احلكم هذا:

بخصوص حقوق االنســـان اخلاصة بالســـكان احملليني، ال خالف بأنه ينبغي على القائد العســـكري أن يحترم، 
يحمي ويتيح تطبيق تشكيلة حقوق االنسان املمنوحة للسكان احملليني، استنادا الى االحتياجات األمنية احليوية 
)راجعـــوا، علـــى ســـبيل املثال، البنـــد 27 من اتفاقيـــة جنيف الرابعـــة؛ النظام 46 مـــن أنظمة هاج. كذلـــك راجعوا 
 International( املبـــادئ املوجهة ألحكامنـــا طبقا لالتفاقية الدولية بخصـــوص احلقوق املدنية والسياســـية
Covenant on Civil and Political Rights، 1966. فيمـــا يلـــي االتفاقية الدولية بخصوص احلقوق 

املدنية والسياسية(.20 
زهران يونس محمد مراعبة وآخرون ضد رئيس حكومة إسرائيل وآخرين، قرار حكم من   ،7957/04 ملف محكمة العدل العليا   17

العام 2005، الفقرة 56. 
ملف محكمة العدل العليا 2150/07، علي حسين محمود أبو صفية ضد وزير الدفاع. قرار حكم من عام 2009، الفقرة 16. التأكيد من عندنا.  18
رئيس المجلس القروي دير سماط، محمد عبد محمود الحروب وآخرون ضد قائد قوات   ،3969/06 ملف محكمة العدل العليا   19

الجيش االسرائيلي في الضفة الغربية وآخرون، قرار حكم من العام 2009، الفقرة 10. 
 .17 هناك، الفقرة   20
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بناء على ذلك، فإن الواجب امللقى على عاتق اجلهة احلاكمة بحماية احلقوق األساسية للفلسطينيني ومنع املس بها في 
كل منطقة تسيطر عليها إسرائيل، وبصور أوفر في مناطق C في الضفة الغربية، التي يوجد السرائيل فيها سيطرة 

حصرية، ينبع ايضا من قانون حقوق االنسان الدولي. 

أ. 1 )3( القانون االداري والدستوري في إسرائيل 

الى جانب منظومة القوانني الدولية، تســـري على القوة العسكرية احملتلة في الضفة الغربية أيضا املبادئ الدستورية 
واالداريـــة لدولة إســـرائيل، وبضمن هذا القوانني األساســـية فيها: مـــع أن قانون كرامة االنســـان وحريته ليس جزءا 
من قوانني الضفة الغربية، غير أن املبادئ الدســـتورية واالدارية في دولة إســـرائيل تفرض هذه الواجبات على جميع 
الســـلطات الســـيادية فـــي إســـرائيل، حتى عندما تعمـــل خارج احلدود الســـيادية للدولـــة، وبضمن هـــذا مناطق الضفة 
الغربيـــة. مـــن واجـــب الدولة وســـلطاتها أن تأخذ في االعتبار خالل نشـــاطاتها قواعـــد القانون الدولـــي وكذلك قواعد 

القانون االداري االسرائيلي التي جتسدت في عدد من األحكام الصادرة عن محكمة العدل العليا: 

صاحب املنصب االســـرائيلي في املنطقة يتحمل ضمن وظيفته واجب السير وفقا للمعايير االضافية، املقتضاة 
من كونه ســـلطة إســـرائيلية، أينما كان مكان نشـــاطه. وبهذا يقع على صاحب الوظيفة واجبا اضافيا ومتراكما، 
بأن واجب الســـير وفقا ملعايير القانون االداري االســـرائيلي ال يعفيه من واجب اســـتيفاء قوانني احلرب. ولهذا 
ال ميكـــن لـــه االســـتناد الـــى قيـــم القانـــون االداري االســـرائيلي من أجـــل االمتناع عن تنفيـــذ الواجـــب أو احترام 
احلظـــر الســـاري عليه كما هو دارج طبقا لقوانني احلرب. لكـــن من ناحية هذه احملكمة، ال يعفى صاحب املنصب 
بصـــورة عامـــة إذا طبق فقط املقتضى من قيم القانون الدولي، ألنه يطلب منه املزيد بصفته ســـلطة إســـرائيلية، 
وهو أن يتصرف في املنطقة اخلاضعة للحكم العســـكري طبقا للقواعد التي تنســـج األســـاليب االدارية السليمة 

واملنصفة.21 

وفي مكان آخر: 

الـــى جانـــب قواعـــد القانـــون الدولـــي الســـارية في شـــأننا، تســـري أيضا املبـــادئ األساســـية للقانـــون االداري 
االســـرائيلي، مثـــل قواعـــد العدالـــة الطبيعيـــة. حقا، كل جندي إســـرائيلي يحمل معـــه في حقيبته قواعـــد القانون 

الدولي وكذلك القواعد األساسية للقانون االداري االسرائيلي املتعلقة باملوضوع.22

وقد وجدت احملكمة من املناســـب أن تبســـط بصورة مباشرة القانون األساس: كرامة االنسان وحريته على العالقات 
بـــني الســـلطات فـــي املنطقة احملتلة وبني الســـكان االســـرائيليني، غير أنها امتنعـــت عن وضع حتديـــد ملزم بخصوص 
ســـريان القانون األساســـي على عالقات السلطة مع السكان الفلســـطينيني. الى جانب هذا، فقد اعترفت محكمة العدل 

ملف محكمة العدل العليا 69/81، باسل أبو عيطة ضد قائد منطقة يهودا والسامرة، قرار حكم ل ز )2(، 197، صفحات 226-227   21
.)1983(

ملف محكمة العدل العليا 7015/02، كفاح محمد أحمد عجوري وآخرون ضد قائد قوات الجيش االسرائيلي في الضفة الغربية   22
وآخرون، ملف عليا 2002 )3(، 1021، 1025 )2002(.
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العليا من خالل عدد غير قليل من أحكامها انه في حالة املس باحلقوق الدستورية للفلسطينيني يجب فحص املس طبقا 
للمعايير احملددة في القانون االسرائيلي بخصوص املس الدستوري.23 في صلب هذا التقرير هناك موضوع انتهاك 

جزء من احلقوق املعترف بها في أحكام احملكمة، مثل حرية التملك، حرية احلركة وحرية العمل. 

احلق في التملك 
يعتبـــر حـــق التملك حقا أساســـيا ينضوي أيضا على القدرة على االنتفاع بحقوق أخـــرى، مثل احلق في العمل بحرفة، 
احلـــق في الســـكن وما شـــابه. بحكـــم مركزيته، فإن احلق فـــي التملك مقنن فـــي املنظومات القيمية املشـــار اليها أعاله، 
التـــي تفـــرض على القـــوة احملتلة واجب احترام املمتلكات الشـــخصية والعامة للســـكان احملميني املوجـــودة في املنطقة 
اخلاضعة لالحتالل وحمايتها. إن واجب ضمان احلق في التملك يفرض على الدولة واجبا ســـلبيا باالمتناع عن املس 
بحق التملك من قبل املدنيني احملميني، وكذلك الواجب االيجابي بخصوص الضمان الفعال لقدرتهم على استيفاء هذا 

احلق واالنتفاع مبمتلكاتهم. 

إن الواجب الذي يفرضه القانون االنساني الدولي على اجلهة العسكرية على األرض، بحماية ممتلكات الفرد احملمي 
في املنطقة احملتلة، مت التعبير عنه في األحكام الصادرة عن محكمة العدل العليا، التي حددت، من بني ما حددت: 

]حق التملك[ معترف به كحق أساســـي دســـتوري ومحمي. وهو معترف به بهذه الصفة اســـتنادا الى القانون 
الدســـتوري في إســـرائيل طبقا لبند 3 من قانون األســـاس: كرامة االنســـان وحريته. وهو محمي من املس طبقا 
للقانـــون الدولـــي. إن املس بحق���وق التملك، وبضمن هذا املس باحلقوق عل���ى األرض للفرد، محظور طبقا 

لقوانني احلرب في القانون الدولي، إال إذا كان األمر ضروريا لغرض القتال.24 

احلق في حرية احلركة والتنقل 
توقفت احملكمة العليا في أكثر من مرة على أهمية حرية التنقل، مبا في ذلك حرية تنقل املدنيني احملميني الذين يرغبون 
بالوصـــول الى أراضيهم ويضطرون الى التعامل مع احلواجز املختلفة والغريبة- بعضها قانوني، وغالبيتها ليســـت 
كذلك. االتفاقية اخلاصة باحلقوق املدنية والسياسية من العام 1966 تقنن احلق في حرية احلركة في البند 12، الذي 

حتدد فيه أنه لكل انسان احلق في حرية احلركة داخل بلده.25

على سبيل المثال: ملف محكمة العدل العليا 3969/06، رئيس المجلس القروي دير سماط، محمد عبد محمود الحروب   23
وآخرون ضد قائد قوات الجيش االسرائيلي في الضفة الغربية وآخرون، قرار حكم من العام 2009؛ ملف محكمة العدل العليا 

المجلس المحلي بيت سوريك وآخرون ضد حكومة إسرائيل وآخرين، قرار حكم من العام 2004؛ ملف محكمة   2056/04
العدل العليا 1882/08 عبد الرحمن شعيب ناصر وآخرون ضد حكومة إسرائيل وآخرين. قرار حكم من العام 2010؛ ملف 

محكمة العدل العليا 5439/09 أحمد عبد القادر وآخرون ضد لجنة االستئنافات العسكرية طبقا ألمر لجان االستئناف. قرار 
حكم من العام 2012.

أبو ظاهر ضد قائد قوات الجيش االسرائيلي في يهودا والسامرة، قرار حكم ن.ط )5(،   ،7862/04 ملف محكمة العدل العليا   24
377-379 )التأكيد من عندنا(  368، صفحات    2005

“الشخص الذي يتواجد بصورة قانونية في داخل منطقة خاصة بدولة، من حقه التحرك واختيار مكان سكنه بصورة حرة”.   25
االتفاقية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية )1966(، البند 12. 
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مت االعتـــراف بحريـــة احلركـــة مـــن قبل محكمة العـــدل العليا على أنها “حق قائـــم بذاته، وهو حق مجتـــزأ من احلق في 
احلرية، وهناك من يعتقد أن احلديث عن حق مجتزأ من كرامة االنسان”.26 إن أهمية احلق في حرية احلركة ال تكمن 
فقط في مجرد حتقيقها، بل أيضا بحكم حيويتها في تطوير االنســـان ولكونها تشـــكل شـــرطا ضروريا لتطبيق املزيد 
مـــن احلقـــوق األخرى مثل احلق فـــي العمل، احلق في الصحة والتعليـــم وحقوق أخرى. يوجد ُبعـــدان للحق في حرية 
احلركة والتنقل. من ناحية، يدور احلديث عن حق “سلبي” يأمر الدولة بعدم تقييد حرية احلركة، باستثناء احملاذير 
احملددة في البند؛ ومن الناحية األخرى يدور احلديث عن حق “ايجابي”، يوجب على السلطات اتباع كافة االجراءات 

من أجل ضمان حرية التنقل وحمايتها من املس من ناحية الدولة ومن ناحية جهات فردية. 

كما حددت محكمة العدل العليا انه عندما يدور احلديث عن حركة في اطار شـــخصي، يجب اعطاء وزن كبير بصورة 
خاصة حلرية احلركة، وتقليص القيود املفروضة عليها الى احلد األدنى.27

احلق في العمل 
حتدد االتفاقية الدولية بخصوص احلقوق االقتصادية، االجتماعية والثقافية من العام 1966 في البند 6 أنه من حق 
كل انســـان أن يســـترزق مـــن العمل الذي يختاره أو الـــذي يحصل عليه بصورة حرة. كما حدد البند خطوات مناســـبة 

لضمان تطبيق هذا احلق. 

أ. 2 الواجب في العمل كمؤتمن على المنطقة المحتلة 

يقـــع فـــي صلب قوانني االحتالل، التـــي تعتبر االحتالل جزءا من شـــر ضروري قد ينبع عن القتـــال، التصور اخلاص 
باالحتالل املؤقت، الذي يقيد الدولة احملتلة ويحظر عليها القيام بتغييرات بعيدة األمد في املنطقة احملتلة، إال إذا كانت 

لصالح السكان احملليني. 

“دستور االحتالل” )النظام 43 امللحق باتفاقية جنيف( واألنظمة األخرى التي تتناول صالحيات احملتل بخصوص 
املمتلكات العامة، حتدد أن الدولة احملتلة متلك صالحيات ادارة املمتلكات العامة الواقعة في املنطقة احملتلة، وأنها متتلك 
القوة والواجب في ادارتها. يحق لسلطة االحتالل استعمال املمتلكات العامة وثمارها من أجل الوفاء بالتزاماتها طبقا 
لقوانـــني االحتـــالل، أي ضمـــان النظام واحلياة العامة للســـكان الواقعـــني حتت االحتالل، من خـــالل خدمة مصاحلهم 

ذاتها، لكن ال يسمح له بتخريب هذه املمتلكات أو نقل امللكية عليها الى اآلخرين أو النيل منها. 

يحظـــر النظـــام 23 مـــن أنظمة هاج على احملتل اســـتعمال املمتلـــكات الواقعة في املنطقة احمُلتلـــة، إال إذا مت األمر ألهداف 
عسكرية ضرورية. يحدد النظام 55 من أنظمة هاج أن الدولة احملتلة تعمل كمؤمتن على املنطقة احملتلة املوجود حتت 

يديها كأمانة وبصورة مؤقتة فقط: 

ملف محكمة العدل العليا 9593/04، مرار ضد قائد قوات الجيش االسرائيلي في يهودا والسامرة، قرار حكم من العام 2006،   26
الفقرة 25، صفحة 12.

هناك.   27
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تعتبر الدولة احملتلة مؤمتنا فقط على املباني العامة، العقارات غير املنقولة، الغابات واملشاريع الزراعية التابعة 
للدولـــة العـــدو والواقعة في الدولة احملتلة. ينبغي عليها احلفاظ على اصول هذه العقارات وادارتها طبقا لقواعد 

مصلحة املنتفع.28 

القاعـــدة العرفيـــة التي تبلورت في أعقاب بنـــود االتفاقيات املتنوعة أنه من املفترض أن يتم ادارة العقارات العامة طبقا 
لقواعـــد االئتمان. ينبغي على نشـــاطات الســـلطة احملتلة بخصـــوص عقارات اجلمهور أن تتفق مـــع قواعد االنتفاع من 
االســـتعمال، ومنـــع املـــس باملمتلكات، كمـــا يحظر اجـــراء التغييرات بعيدة املـــدى. ميكن للقوة احملتلة أن تســـتعمل هذه 
املمتلـــكات فقـــط لصالـــح املدنيني ســـكان املنطقة احملتلـــة أو احتياجاتها األمنية، ويحظر اســـتغالل ممتلـــكات اجلمهور 

لصالح الدولة احملتلة واحتياجاتها التي ليست أمنية. 

أ. 3 خلفية اقامة البؤر االستيطانية 

أ. 3 )1( قوانين األراضي في الضفة الغربية 

التقلبـــات التاريخيـــة التي مـــرت بها الضفة الغربية تركت بصمـــات على منظومة القوانني املعقدة الســـارية في املنطقة 
حاليا. تتكون هذه املنظومة في جزء منها من القانون الذي كان سائدا في املنطقة مع دخول قوات اجليش االسرائيلي 
الى مناطق الضفة الغربية في العام 1967 وهي مكونة من ثالث طبقات: الطبقة العثمانية، الطبقة االنتدابية والطبقة 
األردنيـــة؛ ومـــن مصادر قانونية اضيفت اليها وتضم التشـــريع األمني العســـكري، قواعد القانـــون الدولي التي ُتعنى 
باالستيالء احلربي والقانون االداري االسرائيلي الساري على سلطات الدولة واجليش العاملة في املنطقة. وقد أبقت 
الســـلطات االســـرائيلية على القانون السابق، اســـتنادا الى الغاءات وموافقات متت منذ العام 1967 من خالل سلسلة 
من األوامر العســـكرية والتغييرات التشـــريعية.29 وهكذا، رغم انتهاء احلكم العثماني في البالد قبل حوالي مائة سنة، 

فإنه ما يزال حيا وقائما في مجاالت قانونية معينة في املناطق احملتنلة، خاصة في مجال األراضي.30 

قانون األراضي العثماني 
ُيعـــرف قانـــون األراضي العثماني من العام 1858 خمســـة أنواع من األراضـــي31 التي تختلف عن بعضها البعض من 
حيث تعريف األرض، استعماالتها وامللكية عليها32. فيما يتصل بهذا التقرير يوجد نوعان من األراضي وهما األرض 

املوات واألراضي األميرية. 

55 من األنظمة الملحقة باتفاقية هاج بخصوص قواعد الحرب البرية )1907(.  النظام   28
أحدَث التشريع األمني تغييرات بحجم هائل، نتيجة استمرار فترة االحتالل والتصورات السياسية في حكومات إسرائيل وتعاطيها   29

مع العالقة ما بين المناطق الفلسطينية المحتلة وإسرائيل ومكانتها.
“أراضي اليهود” في يهودا، السامرة، قطاع غزة وشرقي القدس”، القدس: معهد القدس ألبحاث  ايلي بينبيشتي وايال زمير،   30

إسرائيل، 1983.
أرض ملك- وهي بملكية خالصة لالنسان؛ أرض ميري- أراض ملكية تابعة لخزينة الدولة؛ أرض وقف- أرض موقوفة للمصالح   31

العامة؛ أرض موات- أرض ميتة.
مختارات من قوانين األراضي في منطقة يهودا والسامرة، اعداد المستشار القضائي لمنطقة يهودا والسامرة، االدارة المدنية في   32

منطقة يهودا والسامرة، 2009.
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األراض���ي امل���وات- أرض غيـــر مســـكونة وغير مفلحـــة وتعود ملكيتهـــا للدولة. وقـــد مت تعريف األراضـــي املوات في 
القانون العثماني على انها األراضي التي تقع على مســـافة 2.5 كم من آخر بيوت في القرية أو املكان الذي ال ُتســـمع 

فيه الصيحة من أبعد بيت في القرية33.

األراضي األميرية- متتد بني األراضي املوات وبني البيوت املتطرفة للقرية، وهي تشكل ما يشبه اخلامت بعرض 2.5 
كـــم وحتيط بالنواة القدمية للقريـــة، وكذلك األراضي اخلصبة املفلحة األبعد. وهي األراضي املخصصة لالســـتعمال 
الزراعي وهي تقع في مناطق واســـعة وخصبة على مقربة من الســـكان وهي مملوكة من قبل الســـلطان. وفي مقابل 
الضريبـــة عن غلة األرض املدفوعة للســـلطان، صار مبقـــدور املزارعني التصرف باألرض، مبا في ذلك احلق بتوريثها 
وبيعها. في غالبية مناطق الضفة الغربية )باســـتثناء منطقة يهودا( فإن املســـافات بني النواة التاريخية للقرى ال تزيد 
عـــن 5 كـــم، بحيـــث أن األراضي األميريـــة للقرية جتاور األراضـــي األميرية لقرية مجـــاورة. النتيجة هـــي عدم وجود 
أراضي موات في غالبية املناطق القريبة من اجلبال. أما شرط التصرف باألراضي األميرية فقد كان التفليح املتواصل 

واملتعاقب لألرض.34 

األرض اخلاصة
في فترة االنتداب البريطاني، والحقا في ســـنوات احلكم األردني، أجرت الســـلطات حملة واسعة لتسجيل امللكية على 
األراضي )طابو( بخصوص األراضي التي لم يتم تسجيل ملكيتها في فترة احلكم العثماني. بعد مضي وقت قصير 
علـــى احتـــالل الضفـــة الغربية في العـــام 1967 جمدت إســـرائيل عملية تســـجيل األراضي من خالل أمر عســـكري35، 
الـــذي حـــدد عدم القيام بعملية تســـوية لألراضي في املناطـــق احملتلة. لغاية التجميد كان قد مت تســـجيل حوالي 30% 
مـــن أراضـــي الضفة الغربية36 بالطابو، ومن هنا فإن غالبية األراضي املفلحة من قبل الفلســـطينيني في مناطق الضفة 

الغربية غير مسجلة على اسمهم. أنواع األراضي اخلاصة ذات الصلة بهذا التقرير هي37:

أرض شخصية ُمسواة- أرض مسجلة على اسم الفلسطينيني في مكتب تسجيل األراضي باملناطق احملتلة؛ 

أرض شخصية غير مسواة- أرض شخصية يتصرف بها الفلسطينيون ويفلحونها، لكن امللكية عليها غير مسجلة.38

 .103  ،3 البنود  قانون األراضي العثماني )1858(،   33
المنطقة المحظورة: سياسة التنظيم االسرائيلية في القرى الفلسطينية  103؛   ،3 البنود  قانون األراضي العثماني )1858(،   34

في مناطق C. جمعية بمكوم، حزيران 2008، ص 23-24. 
1968”، رقم 291. في: مختارات من قوانين األراضي في منطقة  “أمر بخصوص ترتيب األراضي والمياه )يهودا والسامرة(-   35

يهودا والسامرة، اعداد المستشار القضائي لمنطقة يهودا والسامرة، االدارة المدنية في منطقة يهودا والسامرة، 2009. 
المحامية طاليا ساسون، رأي استشاري )مرحلي( حول موضوع البؤر االستيطانية غير المسموح بها، القدس، شباط 2005، ص   36

61. المحامية طاليا ساسون كانت رئيسة قسم المهام الخاصة في نيابة الدولة وهي عضو في المجلس العمومي لمنظمة يش دين.
أراض اضافية مصنفة على أنها اراض خاصة: أراضي متروكة تتم ادارتها من قبل المسئول عن الممتلكات الحكومية والمتروكات،   37

أراض في حوزة المسئول عن الممتلكات الحكومية والمتروكات استنادا الى صفقات تبادل، أرض خاصة بالفلسطينيين تم االستيالء 
عليها ألغراض عسكرية.

المحامية طاليا ساسون، رأي استشاري )مرحلي( حول موضوع البؤر االستيطانية غير المسموح بها، القدس، شباط 2005، ص 13-14.   38
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أراضي عامة )تسمى أيضا أراضي دولة(
هي أراض مبلكية حكومية، مت تســـجيلها على اســـم األردن أو ســـلطة من سلطاتها في فترة احلكم األردني في الضفة 
الغربية، وكذلك األراضي التي متت االشـــارة اليها على أنها أراضي عامة في فترة الســـيطرة االسرائيلية على الضفة 
الغربيـــة واألراضـــي التـــي متت ادارتهـــا من قبل الوصـــي األردني على أنها ممتلـــكات األعداء )مثـــل األراضي التي مت 

شراؤها من قبل يهود قبل العام 1948(.39

األراضـــي التـــي أعلـــن عنها على أنهـــا أراضي عامة- كمـــا ورد، عندما أوقفت إســـرائيل عمليات تســـوية األراضي في 
املناطـــق احملتلـــة، بقي حوالي %70 من األراضي بدون تســـجيل في الطابو. وقد أُتيـــح االعالن عن األراضي على أنها 
أراضـــي عامة40 من خالل االعتماد على تفســـير متشـــدد لقانون األراضي العثماني بهدف العثـــور على أراض القامة 
البلدات االســـرائيلية في مناطق الضفة41. وفقا لهذا التفســـير فإن األراضي التي يســـتطيع صاحب السيادة التصرف 
بها هي: األراضي األميرية التي لم يتم تفليحها على مدار ثالث سنوات متواصلة على األقل وحتولت الى “محلول”؛ 
األرض األميرية التي مت تفليحها على مدار اقل من عشر سنوات متواصلة )فترة التقادم( ولهذا لم يحصل املفلح على 
ملكيتهـــا بعد؛ واألراضي التي تعتبر “موات”42 طبقا لبعدها عن القرية األقرب. بكلمات أخرى، فقط التفليح املتواصل 
لـــألرض فـــي املاضـــي واحلاضر مينـــح الفلســـطينيني حقـــوق امللكية علـــى األرض43. فـــي األعـــوام 1967-1979 مت 
االعالن عن 687 ألف دومن من أراضي الضفة الغربية على انها أراضي عامة، اســـتنادا الى األمر اخلاص باملمتلكات 
احلكوميـــة44. بني الســـنوات 1979-1992 أعلنت إســـرائيل عن 908 ألف دومن على أنهـــا اراضي عامة45. خالل هذه 
الســـنوات زادت إســـرائيل مـــن حجـــم األراضي العامة في الضفـــة الغربية الـــى حوالي 1.6 مليون دومن، التي تشـــكل 
حوالي %30 من مساحة الضفة الغربية. وقد متت االعالنات بصورة خاصة في املناطق احملاذية لظهور اجلبال التي 

تخصصها إسرائيل للمستوطنات اليهودية46. 

هناك.   39
بدأ االعالن عن األراضي العامة لغرض اقامة المستوطنات في أعقاب ملف محكمة العدل العليا بخصوص ألون موريه، الذي اضطرت   40

إسرائيل في اعقابه الى العثور على بديل للطريقة التي كانت سائدة الى ذلك الحين: اقامة المستوطنات على األراضي التي تم 
االستيالء عليها ألغراض عسكرية.

المحامية طاليا ساسون، رأي استشاري )مرحلي( حول موضوع البؤر االستيطانية غير المسموح بها، القدس، شباط 2005، ص 14.  41
نهب األراضي- سياسة االستيطان في الضفة الغربية. بتسيلم، أيار 2002، ص 46.  42

الفلسطينيون الذين تم االعالن عن أراضيهم كأراضي دولة كان يحق لهم تقديم اعتراضهم أمام لجنة االستئناف العسكرية، لكن   43
معظم هذه االستئنافات تم رفضها. باالضافة الى ذلك، لم يعرف الكثير من الفلسطينيين عن النية باالعالن عن أراضيهم على أنها 

أراضي دولة وتأخروا في تقديم االعتراضات الى ما بعد الموعد األخير لتقديم االعتراضات.   
“أمر بخصوص ترتيب األراضي والمياه )يهودا والسامرة(- 1968”، رقم 291. في: مختارات من قوانين األراضي في منطقة   44

يهودا والسامرة، اعداد المستشار القضائي لمنطقة يهودا والسامرة، االدارة المدنية في منطقة يهودا والسامرة، 2009. األمر 
يخول المسئوول عن الممتلكات الحكومية والمتروكات وضع اليد وأن يدير كما يرى األمالك التابعة للدولة العدو. 

45   هذا باالضافة الى- 700 ألف دونم موات تم تصنيفها كأراضي دولة في سنوات الحكم األردني. 
المنطقة المحظورة: سياسة التنظيم االسرائيلية في القرى الفلسطينية في منطقة C. جمعية بمكوم، حزيران 2008، ص 24   46
)األراضي التي من غير الواضح جوهر الحقوق فيها تسمى أراضي غير قاطعة الملكية )سيكر(. يقوم المسئول عن الممتلكات 

الحكومية والمتروكات باعداد استبيان لفحص مكانتها، بواسطة فحص صور جوية من سنين سابقة، جوالت ميدانية ونشر حول 
النية باالعالن عن األرض على أنها “أراضي دولة”. في العام 1997 تم ترسيخ الفحص في اجراء األراضي غير محسومة الملكية 
)سيكر( الذي يهدف الى ايجاد اطار قانوني الئق لفحص مكانة األرض التي لم تمر باجراءات تسجيل أو اعالن عنها بأنها أراضي 

دولة، وتمكين التصرف باألرض واستعمالها كممتلكات حكومية. مراقب الدولة، التقرير السنوي 56 أ، 2005، 206-207(.  
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أ. 3 )2( ظاهرة البؤر االستيطانية 

مـــن ناحية القانون االنســـاني الدولي، مينع اقامة البلدات االســـرائيلية في املنطقة احملتلة، وهـــذا يعتبر انتهاكا لقواعد 
كثيرة في قوانني االحتالل، وفي مقدمتها البند 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي متنع الدولة احملتلة من نقل السكان 

املدنيني الى املنطقة احملتلة، سواء بالطرد أو االكراه أو مبحض إرادتهم، بدعم من الدولة وتشجيعها47. 

أمـــا املنـــع االضافي فهـــو ينبع من واجب االئتمـــان، الذي يحظر على الدولة احملتلة اســـتغالل املناطق اخلاضعة لســـيطرتها 
الحتياجاتها، باستثناء احتياجاتها األمنية )مع قيود معينة(.48 على ضوء ذلك، بخصوص ما يتعلق باستعمال األرض من 
قبل القوة احملتلة، هناك تقييدات تهدف الى خدمة مبدأ االحتالل املؤقت. مينع مصادرة األرض الشخصية التي تهدف الى 
خدمة احتياجات الدولة احملتلة، باستثناء االستيالء املؤقت لالحتياجات العسكرية؛ وكما ورد، فإن الدولة احملتلة مؤمتنة 
فقـــط علـــى األرض اململوكـــة للجمهـــور )أراضي دولة( وال يســـمح لها بتغيير طابعها. يســـمح بالتغييـــرات بعيدة املدى في 

املنطقة احملتلة فقط إذا كانت مخصصة خلدمة السكان احملليني أو في حالة خدمتها الحتياجات أمنية صارخة.49

تتعامـــل دولـــة إســـرائيل مع املنـــع من خالل تفســـيره على أنه منع النقـــل باالكراه، وتدعـــي أن مواطنيهـــا ينتقلون الى 
املســـتوطنات مبحض إرادتهم ولهذا ال يدور احلديث عن انتهاك للقانون. غير انه على مدار ســـنوات االحتالل الطويلة 
فقد بادرت حكومات إسرائيل، وصادقت، وخططت ومولت اقامة املستوطنات في مناطق الضفة الغربية بل وأوجدت 
تشـــكيلة مـــن االكراميات واحلوافز االقتصادية بهدف تشـــجيع املواطنني االســـرائيليني على االنتقال للســـكن فيها.50 
وفقـــا ملعطيـــات دائرة االحصـــاء املركزية، توجد اليوم في مناطـــق الضفة الغربية 120 مســـتوطنة يعيش فيها حوالي 
311.100 مواطن إســـرائيلي.51 إن تفســـير القانون االنساني الدولي الذي تبنته إسرائيل يسمح باقامة املستوطنات 

باملصادقة )بخالف اقامة البؤر االستيطانية غير املسموح بها( على األراضي العامة.52

 .49 البند  اتفاقية جنيف الرابعة،   47
وفي هذا األمر منطق كبير، ولوال ذلك لكان من شأن هذا أن يدفع القوة المحتلة لتمديد مدة االحتالل فوق المدة المطلوبة، وهي مدة   48

قليلة ومؤقتة، أو ما هو أخطر من ذلك، لكان من شأن هذا أن يدفع الدول للخروج الى حروب واحتالل مناطق الحتياجات ليست 
أمنية- عسكرية. راجعوا ملف محكمة العدل العليا 393/82، جمعية اسكان المعلمين ضد قائد قوات الجيش االسرائيلي في 

يهودا والسامرة، قرار حكم من العام 1983، الفقرة 13.   
“تغييرات بعيدة المدى” موضع خالف، غير ان المؤيدين للسماح بتغييرات معينة يضعون قيودا واضحة على حجمها  المصطلح   49

وعمقها، ويوافقون على أن الشرط األساسي لقانونيتها أن تكون لصالح المدنيين المحميين في المنطقة المحتلة )لصالح السكان 
المحليين(. راجعوا: ملف محكمة العدل العليا 393/82، جمعية اسكان المعلمين ضد قائد قوات الجيش االسرائيلي في يهودا 

والسامرة، قرار حكم من العام 1983، الفقرة 13.  
لمزيد من التوسع في هذا الموضوع راجعوا على سبيل المثال: جميع الوسائل مشروعة: سياسة االستيطان في الضفة   50

الغربية. بتسيلم، تموز 2010؛ مناطق األفضلية الوطنية والمستوطنات، السالم اآلن، 2009 )تحديث في 2011(. 
www.cbs.( 2011 كتاب االحصاء االسرائيلي ،)51   دائرة االحصاء المركزية، “البلدات والسكان طبقا للواء، القضاء وشكل البلدة )1

  .)gov.il
1979 درجت الدولة على وضع يدها على األراضي الخاصة وتخصيصها القامة المستوطنات، بدعوى أن األمر ينبع  لغاية العام   52

من حاجة عسكرية. وقد كان ملف محكمة العدل العليا الخاص بألون موريه )ملف محكمة العدل العليا 390/79، دويكات وآخرون 
ضد حكومة إسرائيل وآخرين، قرار حكم ل.د )( 1( نقطة تحول اضطرت الدولة في أعقابه الى التوقف عن اقامة المستوطنات بقوة 

أوامر االستيالء العسكرية. وفي ملف ألون موريه في محكمة العدل العليا ادعى المستوطنون أن اقامة ألون موريه ليس استيالء 
مؤقتا على األرض نابعا من حاجة عسكرية وانما اقامة بلدة ثابتة نابعة من بواعث ايديولوجية- دينبة. كما ان الجيش ادعى انه ال 

حاجة الى اقامة المستوطنة. في أعقاب هذا أمرت المحكمة باخالء المستوطنة واعادة األراضي المصادرة الى أصحابها.  
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ظاهرة البؤر االستيطانية، التي تعتبر استمرارا مباشرا ملشروع االستيطان في املناطق احملتلة، ولدت في العام 1996 
فـــي أعقـــاب قرار احلكومة اخلاص باحلصـــول على مصادقة احلكومة كلها من أجل اقامة مســـتوطنة. كما كانت هناك 
حاجـــة الـــى مصادقة وزيـــر الدفاع في مراحل التخطيط املتنوعـــة.53 وقد مت اقامة البؤر االســـتيطانية من خالل تدخل 

ومساعدة السلطات العامة وهيئات مختلفة من قبل الدولة، لكن بدون دعم رسمي من قبل حكومات إسرائيل. 

في الرأي االستشـــاري الذي أعدته احملامية طاليا ساســـون تلبية لطلب رئيس احلكومة في حينه، أرئيل شارون، فقد 
عرفت “البؤرة االســـتيطانية غير املســـموح بها” بأنها بلدة ال تســـتوفي شـــرطا أو أكثر من بني الشـــروط التالية: )1( 
القـــرار اخلـــاص بإقامتها يجب أن يصدر عن املســـتوى السياســـي املختص )قـــرار حكومة(؛ )2( ماهيـــة احلقوق على 
األرض: قرار احلكومة من العام 1979 يأمر باقامة البلدات االســـرائيلية في املناطق احملتلة فوق أراضي الدولة؛ )3( 
يتم اقامة البلدة فقط طبقا خلارطة ذات مكانة تنظيمية قانونية، أي انه ينبغي اقامة البلدة في املناطق احملتلة فقط طبقا 
خلارطـــة مفصلة54 ميكن باالســـتناد اليها احلصول على ترخيص بنـــاء؛ )4( وأن يتم حتديد منطقة النفوذ55 اخلاصة 

بالبلدة من خالل أمر من قبل قائد املنطقة56. 

وقـــد أوضحـــت ساســـون أن مصطلح “غير مســـموح به”- وهـــو املصطلح الذي اســـتعملته في التقريـــر- يعني “غير 
قانوني”. أي، في ظل غياب شـــرط واحد أو أكثر من بني الشـــروط املشـــار اليها أعاله، فإن البؤرة االســـتيطانية تعتبر 

غير قانونية طبقا للقانون االسرائيلي57.

العدد الدقيق للبؤر االستيطانية غير معروف، ومن بني ذلك، بسبب غياب االتفاق بخصوص املعايير اخلاصة بتعريف 
البؤر االســـتيطانية التي ينبغي شـــملها في تعداد البؤر االســـتيطانية )مثل عدد الســـكان، التواجد الثابت، وجود البنى 
التحتيـــة واملبانـــي وغيرها(. طبقا لوزارة الدفاع يوجد 80 بؤرة اســـتيطانية، وفي تقرير ساســـون املنشـــور في العام 
2005 هنـــاك 105 بـــؤرة اســـتيطانية، بينمـــا يصل العدد وفقا لتقديرات “الســـالم اآلن”، التي تدير مشـــروعا ملتابعة 
املســـتوطنات والبـــؤر االســـتيطانية، يوجد اليوم فـــي مناطق الضفة الغربية 99 بؤرة اســـتيطانية يعيـــش فيها حوالي 

4.000 شخص58. 

طبقا للمعطيات التي حصلت عليها الســـالم اآلن من االدارة املدنية، فإن الـ 80 بؤرة اســـتيطانية املوجودة في مناطق 
الضفـــة الغربيـــة أقيمـــت بصورة جزئيـــة أو كاملة فـــوق أراض فلســـطينية خاصة59. وقـــد تعاطت طاليا ساســـون في 

التقرير الذي أعدته مع موضوع اقامة البؤر االستيطانية فوق األراضي الفلسطينية اخلاصة، وقالت: 

150. راجعوا: المحامية طاليا ساسون، رأي استشاري حول موضوع البؤر االستيطانية  2.8.96، رقم  قرار الحكومة بتاريخ   53
غير المسموح بها، القدس، شباط 2005، ص 65-66. 

البناء القانوني في مناطق قروية في المناطق الفلسطينية المحتلة مشروط بوجود خارطة تفصيلية تحدد أهداف األرض بصورة   54
تفصيلية وتخطيط مفصل للبناء. الحصول على ترخيص بناء هو شرط لبدء البناء حسب القانون. 

حدود المنطقة المحلية في السلطة المحلية.   55
المحامية طاليا ساسون، رأي استشاري حول موضوع البؤر االستيطانية غير المسموح بها، القدس، شباط 2005، ص 20-21.   56

هناك.   57
http://peacenow.org.il/settlements :موقع السالم اآلن على شبكة االنترنت  58

هناك.   59
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مينع منعا باتا اقامة البؤر االســـتيطانية فوق األراضي اخلاصة بالفلســـطينيني. وقد يشكل األمر في مالبسات 
معينة مخالفة جنائية. 

لكـــن فـــي الدرجـــة األول يعتبر هذا مســـا خطيرا مبمتلكات االنســـان، ينبغـــي التذكير بأن حـــق التملك محدد في 
إســـرائيل على أنه حق أساســـي، في قانون كرامة االنســـان وحريته، وحتدد من قبل احملكمة العليا في إسرائيل 
علـــى أنـــه حق دســـتوري فوق القانـــون. وقد قضت محكمة العـــدل العليا من قبل أن من واجب القائد العســـكري 
حماية احلقوق األساســـية للســـكان الفلســـطينيني في منطقة يهودا والســـامرة. إن األمر يعني أنه من واجبه أن 
يحمي، من بني ذلك كله، حقهم في التملك. إن اقامة بؤرة اســـتيطانية فوق أرض خاصة بالفلســـطينيني هي مس 
ال ميكـــن حتملـــه بحق التملك ومـــن واجب القائد العســـكري منع هـــذا. إن اقامة بؤرة اس���تيطانية فوق أرض 
خاص���ة غير قابلة للش���رعنة، وال حتى بع���د االقامة. إن حكم هذه البؤر االس���تيطانية هو االخالء، وكلما 

كان أسرع كان أفضل.60 

كمـــا حـــددت احملكمـــة العليا، في قرار حكـــم من العـــام 2006 بخصوص البؤرة االســـتيطانية عمونـــا، أن اقامة مباني 
البـــؤرة االســـتيطانية علـــى أرض مبلكية فلســـطينية خاصة ليـــس قانونيا بحكم املس املباشـــر بحـــق التملك ألصحاب 

األرض وكذلك بحكم انتهاك قوانني التنظيم والبناء: 

طريقـــة تعاطـــي املتصرفـــني باألبنية في عمونا بدأت واســـتمرت بأفعال غير قانونية. إن الســـيطرة على األرض 
اخلاصـــة والبنـــاء عليها بـــدون تراخيص بناء تســـاوي املس املباشـــر بحقوق أصحاب األرض مـــن ناحية، وهي 
تشكل، في الوقت ذاته، مخالفة لقواعد التنظيم والبناء من الناحية األخرى. وقد تعاظمت األفعال غير القانونية 
مـــن خـــالل انتهاك أوامر وقـــف البناء التي صدرت بحـــق املتصرفني خـــالل املراحل املختلفة. وقـــد ازدادت هذه 
االنتهـــاكات، بعـــد اعطاء ُمهل كثيـــرة، واصدار اللجنة املختصـــة أوامر هدم للمباني وأتاحـــت للمتصرفني القيام 

بالهدم بأنفسهم، إال أنهم لم يفعلوا هذا.61 

رأي استشاري حول موضوع البؤر االستيطانية غير المسموح بها، القدس، شباط 2005، ص 22.  المحامية طاليا ساسون،   60
)التأكيد في األصل(. 

ملف محكمة العدل العليا 1019/06، المجلس االقليمي مطي بنيامين وآخرون ضد القائم بأعمال رئيس الحكومة، قرار حكم من   61
العام 2006، الفقرة 12.
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االخفاق في تطبيق القانون في الضفة الغربية 

كمـــا ورد، فإن إســـرائيل هي الدولة احملتلة ملناطق الضفة الغربية، ولهذا يقـــع عليها واجب تطبيق القانون في املنطقة. 
واجب تطبيق القانون في الضفة الغربية يقع على عاتق قائد املنطقة، الذي ميثل السيادة والسيطرة الفعلية في املنطقة. 
إن املســـئولية التي يفرضها القانون الدولي على اجليش االســـرائيلي كقوة محتلة ال تقتصر على واجب االمتناع عن 
املـــس بالســـكان احملميـــني وممتلكاتهم، بـــل تتضمن واجب احلفاظ على ســـالمة الســـكان وحمايتهـــم وممتلكاتهم من 

املساس من طرف ثالث62. 

القـــوة احملتلة، بحكم حتملها املســـئولية عن فرض النظام واألمن في املنطقـــة، متلك بصورة مؤقتة- لفترة االحتالل- 
الصالحيات التي تتيح لها اســـتيفاء هذا الواجب. تقع على عاتق اجليش االســـرائيلي مهمة حماية املدنيني اخلاضعني 
لســـيطرته مـــن خالل تطبيـــق القانون. لهـــذا الغرض فهو ميلـــك صالحيات فرض القانـــون التي كانـــت، قبل االحتالل 
االسرائيلي، بيدي حكومة األردن والشرطة األردنية. ومع أن واجب فرض القانون يقع بالدرجة األولى على اجليش 
االســـرائيلي بصفته جيشا محتال وصاحب ســـيادة في املنطقة اخلاضعة لالحتالل، غير أنه يحق للجيش االسرائيلي 
أن يفـــوض مـــن صالحياتـــه جلهات أخرى، كما فعل ذلك حقـــا؛ وفي كل األحوال، فإن املســـئولية تقع على كاهل القائد 

العسكري. 

مع احتالل الضفة الغربية في العام 1967، فقد خول اجليش االســـرائيلي شـــرطة إسرائيل العمل على فرض القانون 
فـــي مناطـــق الضفـــة الغربية من خـــالل أمر عســـكري: “أمر بخصوص قـــوات الشـــرطة العاملة بالتعـــاون مع اجليش 
االسرائيلي )منطقة الضفة الغربية( )رقم 52(- 1967”.63 وقد عملت في السابق في منطقة الضفة الغربية وحدتان 
من الشـــرطة- منطقة يهودا، التي كانت خاضعة للواء اجلنوب، ومنطقة الســـامرة، التي كانت خاضعة للواء الشـــمال. 

في العام 1994 مت حتويل هذه الوحدات الى أقاليم وجرى توحيدها في لواء شاي )السامرة ويهودا(.64 

بـــدأت قضيـــة فرض القانون في املناطق احملتلة باثارة االهتمام العام في مســـتهل ســـنوات الثمانينات. كلما توســـعت 
املســـتوطنات في املناطـــق، وفي موازاة تزايد العنف من قبل الفلســـطينيني ضد املدنيني االســـرائيليني وعناصر قوات 
األمن، ازدادت وتكاثرت ظاهرة األعمال املخالفة من قبل االســـرائيليني جتاه الفلســـطينيني، وبضمنها حاالت االعتداء 
وقتل فلســـطينيني من قبل مدنيني إســـرائيليني. خالل األعوام 1980-1984 طرأ ارتفاع ملحوظ على أعمال العننف 

التي قام بها مستوطنون ضد الفلسطينيني وتضاعفت االعتداءات كل عامني.65 

انظر الفصل أ، من هذا التقرير.   62
األمر بخصوص تعليمات األمن تم تعديله عدة مرات. في العام 1970 تم تشريعه بصورة مستقلة، كأمر وليس كملحق: أمر   63

بخصوص تعليمات األمن )يهودا والسامرة( )رقم 378(- 1970. 
»لواء يهودا والسامرة” - “حول اللواء”(.   ،www.police.gov.il( موقع شرطة إسرائيل على شبكة االنترنت  64

عكيفا الدار وعيديت زرطل، سادة البالد: المستوطنون ودولة إسرائيل 2004-1967. كنيرت زمورا- بيتان دفير، 2004، ص 483.  65
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فـــي أعقـــاب كثرة احلوادث والشـــعور بأنه ال يتم فـــرض القانون على املخالفني، أرســـلت مجموعة من احملاضرين في 
مجال القانون رسالة الى املستشار القضائي للحكومة، عبروا من خاللها عن احتجاجهم على طريقة معاجلة الشرطة 
والتحقيـــق فـــي احلوادث التـــي انتهك فيها املســـتوطنون القانـــون واعتدءاتهم على الفلســـطينيني. وتضمنت الرســـالة 

االشتباه بأن السلطات املسئولة عن فرض القانون تتبع التمييز على خلفية االنتماء القومي للمخالفني والضحايا. 

عندما يثور االشتباه بوقوع مخالفة، يتوجب على السلطات السيادية التحقيق في احلالة، العثور على املخالفني 
وتقدميهم للمحاكمة، من خالل التجاهل التام لهويتهم، قوميتهم أو الدوافع الشـــخصية التي دعتهم الى العمل 
]...[ فـــي حالـــة وجـــود اشـــتباه بالتمييز بني مخالفـــة ومخالفة وبني مخالـــف ومخالف آخر، ينبغـــي فحص هذا 

االشتباه بصورة جذرية.66 

وقد أدت الرسالة الى اقامة جلنة برئاسة نائب املستشار القضائي للحكومة في حينه، يهوديت كيرب. وقد مت تقدمي 
تقرير كيرب في أيار 1982 وتركز في حتقيقات الشرطة بخصوص املخالفات التي يقترفها املواطنون االسرائيليون 
بحق الفلســـطينيني وممتلكاتهم. وقد أظهر التقرير أن القليل من التحقيقات تثمر عن شـــيء وأشار الى نسبة عالية من 
التحقيقات التي أدى الفشـــل في ادارتها الى اغالق ملفات التحقيق. كما أشـــار التحقيق الى أن نتائج التحقيقات تتأثر 

من “الطابع املزدوج” الذي ُتدار فيه. 

هـــذه االزدواجيـــة ال تنبـــع فقط من التعقيد الطبيعـــي للحالة، وليس فقط من حقيقة كون املشـــتبه بهم في ملفات 
الشكاوى ال يعتبرون من قبل الشرطة مبثابة مخالفني باملعنى العادي، بل يبدو أن األمر ينبع أيضا، وباألساس، 
من التدخل اخلارجي من قبل عناصر االدارة العســـكرية، وإصدار األوامر بخصوص فتح التحقيقات واألمور 

املرتبطة بهذا، مثل اطالق سراح املعتقلني.67

وقد حدد التقرير أن تصليح االخفاقات التي وصلت اليها اللجنة يستوجب اعادة تنظيم األجهزة وفقا لسيادة القانون 
مبعانيـــه األشـــمل واألعمـــق68. على الرغم من النتائـــج والتوصيات املشـــددة التي مت التوصل اليهـــا بخصوص فرض 
القانـــون على االســـرائيليني فـــي الضفة الغربية، لم يتم تطبيق التقرير ولم يطرأ حتســـن ملحوظ في الســـنوات التالية 

على موضوع فرض القانون. 

فـــي العـــام 1994، بعد مـــرور 12 عاما على تقرير كيرب، قدمت جلنة التحقيق الرســـمية التي أقيمت في أعقاب املذبحة 
التـــي نفذهـــا باروخ جولدشـــتاين في احلـــرم االبراهيمي، برئاســـة رئيس احملكمة العليا ســـابقا، مئير شـــمجار، تقريرا 
تلخيصيـــا للنتائـــج التـــي توصلت اليها. وقد وصف تقرير شـــمجار، من بني ما وصف، اخفاقات اجلهات املســـئولة عن 
فـــرض القانـــون في تطبيـــق توصيات جلنة كيـــرب، وأوصى بسلســـلة من االصالحات فـــي مجال تطبيـــق القانون في 
الضفة، وفي صلبها تركيز املسئولية عن اجراءات التحقيق وصالحية القيام بها من قبل شرطة إسرائيل. كما أوصت 

يهوديت كيرب )رئيس( التحقيق في االشتباهات ضد االسرائيليين في يهودا والسامرة- تقرير طاقم المتابعة. وزارة العدل،   66
2. السيدة كيرب عضو في المجلس العمومي لمنظمة يش دين. 1982، ص 

.28 هناك، ص   67

.33 هناك، ص   68
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اللجنة بتخصيص القوى البشـــرية بأحجام تلبي احتياجات الشـــرطة، حتديد اجراءات تنســـيقية بني اجليش والشرطة 
لغرض مواكبة رجال الشرطة في مهامهم ولغرض تبادل املعلومات بني الطرفني، حتديد ترتيبات تسهل تنفيذ عمليات 
التحقيـــق مـــن قبـــل الشـــرطة، وتفعيل قوات الشـــرطة بدال عن اجليش فـــي حوادث العبـــث بالنظام من قبـــل اليهود. كما 
أوصى التقرير بفتح محطات شرطة في بلدات يهودية أساسية في الضفة69. في أعقاب استنتاجات تقرير شمجار مت 

حتديد اجراءات مناسبة لتطبيق القانون على االسرائيليني في الضفة70 وأقيم لواء شاي في شرطة إسرائيل71. 

املرة الثالية التي ُطلب فيها من جهة رسمية العمل بصورة أساسية على قضية تطبيق القانون في املناطق احملتلة كانت 
في العام 2004، عندما عني رئيس احلكومة أريئيل شارون احملامية طاليا ساسون لفحص قضية البؤر االستيطانية 
غيـــر املرخصـــة. فـــي التقرير الذي قدمته لرئيس احلكومة في شـــتاء 2005 خصصت ساســـون فصـــال كامال لقضية 

تطبيق القانون بجميع مناحيها املتعلقة بظاهرة البؤر االستيطانية غير القانونية.72 

وقد وجدت ساسون انه على خالف تطبيق القانون داخل إسرائيل، فإن فرض القانون بخصوص البؤر االستيطانية 
في املناطق احملتلة خاضع بصورة ملحوظة للمســـتوى السياســـي، الذي ينقل رسالة بعدم تطبيق القانون، ليس فقط 

باالمتناع عن معاقبة املخالفني، بل من خالل قيام سلطات الدولة ذاتها بانتهاك القانون. 

بن���اء عل���ى ذلك، يبدو أن انتهاك القانون حتول الى أمر مؤسس���اتي وممأس���س. ليس لنا شـــأن بخصوص 
مخالـــف أو مجموعـــة من املخالفني يعملون مبـــا يخالف القانون. إن الصورة التي تظه���ر ملن يعاين األمر هي 
انتهاك فظ للقانون من قبل س���لطات معينة في الدولة، س���لطات عامة، مجالس اقليمية في منطقة يهودا 
والسامرة ومستوطنني، وهذا كله من خالل االيهام الظاهري بوجود منظومة مؤسساتية منظمة تعمل 

وفقا للقانون.73  

الصعوبة األساســـية التي أشارت اليها ساســـون تدور حول الرسالة املزدوجة التي تنتقل من حكومات إسرائيل الى 
جميـــع املســـتويات التنفيذية، بأن االســـتيطان في البؤر االســـتيطانية غيـــر القانونية، رغم عدم قانونيتـــه، هو “أعمال 
صهيونية”. الرسالة املزدوجة، كما حددت ساسون، تنتقل الى اجليش االسرائيلي، جنوده وقادته، شرطة إسرائيل 

ورجال الشرطة، جمهور املستوطنني وعامة اجلمهور في إسرائيل.74

علـــى غـــرار ســـابقيه، فقد تضمن تقرير ساســـون سلســـلة من االصالحات والتوصيات لتحســـني فـــرض القانون في 
الضفـــة الغربيـــة. رغم أنه مت تطبيـــق جزء من التوصيات الواردة في تقرير ساســـون، غير أن احلالـــة املهترئة لتطبيق 

محاسبة: لجنة التحقيق بخصوص المذبحة في الحرم االبراهيمي بالخليل. القدس، 1994 )تقرير شمجار(.   69
راجعوا: “اجراء المتابعة والتنسيق بين شرطة إسرائيل والنيابة بخصوص التحقيقات واالتهامات ضد االسرائيليين في منطقة يهودا   70

والسامرة وقطاع غزة”. نشر في صحيفة هتسوفيه، 13 أيار 1998.
في الظاهر: تطبيق القانون على المدنيين االسرائيليين في الضفة الغربية، يش دين، حزيران 2006، ص 25.   71

رأي استشاري حول موضوع البؤر االستيطانية غير المسموح بها، القدس، شباط 2005، الفصل 10.  المحامية طاليا ساسون،   72
رأي استشاري حول موضوع البؤر االستيطانية غير المسموح بها، القدس، شباط 2005، ص 44.  المحامية طاليا ساسون،   73

)التأكيد في األصل(. 
.45 هناك، ص   74
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القانون على املدنيني االسرائيليني في املناطق الفلسطينية احملتلة عموما، وفيما يتعلق بالبؤر االستيطانية خصوصا، 
بقيت على حالها. وفقا ملا رواه ضابط التحقيقات في لواء شاي في شرطة إسرائيل ملنظمة يش دين، يتم في كل عام، 
وفقـــا لتقديراتـــه، بلـــورة ثالثة ملفات اتهام على أقصى تقدير بحق إســـرائيليني اقترفوا مخالفات )تســـميها الشـــرطة 
“ملفـــات االخـــالل بالنظـــام من قبل االســـرائيليني”(.75تدل ملفات املتابعة من قبل يش دين أيضا على النســـبة املتدنية 
لتقدمي لوائح االتهام- أقل من %9 من ملفات التحقيق التي تتم متابعتها انتهت الى تقدمي لوائح اتهام، بينما 84% 

من امللفات أغلقت بسبب اخفاق احملققني في حتقيقاتهم.76

في الفترة األخيرة نشـــرت شـــرطة إســـرائيل معطيات قطرية ُيســـتقى منها بأن نســـبة لوائح االتهام التي مت تقدميها 
في أنحاء دولة إســـرائيل تصل الى %10 من مجموع ملفات التحقيق التي مت فتحها.77 يقوم موقفنا على أنه ال مكان 
للمقارنـــة بـــني النســـبة القطرية املتدنيـــة للتحقيقات التي قـــادت الى لوائح اتهام، وبني النســـبة املتدنيـــة للوائح االتهام 
التـــي أثمرت عنها التحقيقات التـــي تتابعها يش دين. املعطيات بخصوص ملفات التحقيق التي تتابعها يش دين تتعلق 
بامللفـــات التـــي تدور حـــول املخالفات األيديولوجية، وبضمنها نســـبة عالية مـــن املخالفات اخلطيـــرة. تعتبر املخالفات 
األيديولوجيـــة خطيرة بصورة خاصة، ولهذا تســـتثمر فيها جهات فـــرض القانون موارد وجهود خاصة. من املعقول 
االفتراض بأن النسبة القطرية لتقدمي لوائح االتهام عن املخالفات التي مت اقترافها على خلفية أيديولوجية أعلى بكثير 

من النسبة العامة، ومن هنا فمن املعقول وجود فرق ملحوظ بني النسبة في لواء شاي وباقي األلوية في إسرائيل. 

متابعة يش دين 
تتولى يش دين مشروع فرض القانون منذ اقامتها في العام 2005. يتم في اطار املشروع اجراء متابعة ملعاجلة ملفات 
التحقيق في لواء شاي بالشرطة، بهدف فحص مدى التزام دولة إسرائيل بواجبها في حماية سكان املناطق الفلسطينية 
احملتلة وممتلكاتهم. في حزيران 2006 نشرت يش دين التقرير “في الظاهر: تطبيق القانون على املدنيني االسرائيليني 
فـــي الضفـــة الغربيـــة”،78 الذي تناول فـــي مراحل العالج األولـــى املخالفات التـــي يقترفها املواطنون االســـرائيليون ضد 
الفلســـطينيني في الضفة الغربية. وقد كشـــف التقرير من بني ما كشف النســـبة العالية للتحقيقات الفاشلة في املخالفات 
التـــي اقترفهـــا املواطنون االســـرائيليون ضد الفلســـطينيني، وأشـــار الى أعطاب فـــي اجلهاز مت الوقوف عليهـــا في ادارة 
التحقيقـــات في لواء شـــاي التابع للشـــرطة، وتضمن توصيات للشـــرطة واجليش االســـرائيلي، قد يســـاهم تطبيقها في 
تعزيـــز ســـيادة القانـــون في الضفـــة الغربية. أما تقريـــر “قليل جدا ومتأخر جدا”79 الذي نشـــر في أيـــار 2008 وفحص 
إشراف نيابة الدولة على حتقيقات الشرطة في الضفة الغربية، فقد كشف عن صورة مشابهة للصورة التي كشف عنها 
من قبل بخصوص النســـبة العالية لالخفاق في التحقيقات. أما املعطيات احملدثة التي نشـــرت في آذار 2012، 80 استنادا 

الى عينة أوسع من ملفات التحقيق، فإنها تدل على عدم حدوث تغيير ملحوظ في جودة التحقيقات.

محادثة مع ضابط من لواء شاي في شرطة إسرائيل، 19.9.2011. اسم الضابط محفوظ في يش دين.   75
تطبيق القانون على المدنيين االسرائيليين في الضفة الغربية، يش دين. آذار 2012.   76

يرون دورون، “انخفاض في عدد ملفات الشرطة التي تم حلها”. يديعوت أحرونوت، 8.2.2012.   77
في الظاهر: تطبيق القانون على المدنيين االسرائيليين في الضفة الغربية، يش دين، حزيران 2006.   78

قليل جدا ومتأخر جدا: اشراف نيابة الدولة على التحقيق في مخالفات المدنيين االسرائيليين ضد الفلسطينيين في المناطق المحتلة.   79
يش دين، أيار 2008. 

تطبيق القانون على المدنيين االسرائيليين في الضفة الغربية، معطيات المتابعة في يش دين. يش دين، آذار 2012.   80
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اقامة عدي عاد 

ج. 1 البؤر االستيطانية والبلدات في المنطقة 

تنتمي البؤرة االســـتيطانية الى سلســـلة البلدات التي ُتســـمى “شـــيلو وبناتها”- مجموعة من البؤر االستيطانية التي 
أقيمت الى الشـــرق من مســـتوطنة شيلو والبؤرة االستيطانية شفوت راحيل. أقيمت مستوطنة شيلو في العام 1978 
بـــدون مصادقـــة مؤسســـات الدولة وحصلت على مكانة رســـمية بعد مضي عـــام تقريبا على اقامتهـــا. بعد مضي 13 
عاما، في نهاية 1991، اقيمت البؤرة االســـتيطانية شـــفوت راحيل فوق تلة الى الشـــرق من شيلو. مؤخرا، في أعقاب 

التماس الى محكمة العدل العليا الذي قدمته حركة السالم اآلن، قررت الدولة ترتيب مكانتها.81  

بني األعوام 1997-2003 أقيمت الى الشـــرق من شـــفوت راحيل خمس بؤر اســـتيطانية82: أحياه )التي ُســـميت في 
البدايـــة شـــفوت راحيـــل د( في العـــام 1997؛ “عدي عاد” )التلـــة و( في العام 1998؛ ايش قـــودش )التلة ح( في العام 
2000؛ هبايت هأدوم )حفات يشوف هداعت( في العام 2002؛ وكيدا )عدي عاد شمال( في العام 83.2003 املنطقة 
التي تســـيطر عليها شـــيلو والبؤر االســـتيطانية من حولها تقع بني شارع 60 وشـــارع 80 ومتتد على مساحة حوالي 
14500 دومن، معظمها أراضي خاصة مبلكية سكان قرية جالود الفلسطينية.84 القرى الفلسطينية األخرى املجاورة 
التي تتأثر من البؤر االستيطانية في املنطقة هي قريوت، ترمسعيا واملغير )راجع الصورة اجلوية رقم 1 ص 33(.  

التوســـع االســـتيطاني االســـرائيلي نحو الشـــرق يهدف الى الربط ما بني األغوار وبني املســـتوطنات شـــيلو وشـــفوت 
راحيل بواسطة البؤر االستيطانية املجاورة لها، مثل عدي عاد وأخواتها، واستكمال التواصل االستيطاني والتواجد 
االســـرائيلي الـــذي يقطـــع الضفة الغربية مـــن اخلط األخضر فـــي الغرب وحتى غور األردن شـــرقا. على غـــرار البؤر 
االستيطانية األخرى التي أقيمت في أنحاء الضفة الغربية، يدور احلديث عن بؤر استيطانية “رابطة” وظيفتها ايجاد 
تواصـــل يهـــودي والربط بني املســـتوطنات املنفردة وبـــني الكتل االســـتيطانية، بهدف منع امكانية االخالء املســـتقبلي 
للمســـتوطنات املنفردة من خالل ربطها، بواســـطة البؤر االستيطانية، مع الكتل االستيطانية الكبيرة التي يوجد عليها 
اجماع أكبر. رغم انه في كل بؤرة استيطانية من هذه البؤر تعيش عشرات معدودة من العائالت، يتم من خالل البؤرة 

االستيطانية حتصيل السيطرة على األرض أو الطريق التي تسيطر عليها البؤرة االستيطانية.85 

ش.ع.ل- السالم اآلن في إسرائيل، مشاريع تربوية وآخرون ضد وزير الدفاع وآخرين.   ،1813/11 ملف محكمة العدل العليا   81
قرار الحكم من العام 2011. 

 .)http://www.peacenow.org.il( موقع السالم اآلن “القائمة الكاملة للبؤر االستيطانية ومعلومات حولها”.   82
باالضافة الى هذه، فقد أقيمت في العام 2009 البؤرة االستيطانية علي عاين، التي سكن فيها زوجان شابان )عمرهم حوالي 18   83

سنة( وثالثة عزاب. وقد تم اخالء البؤرة االستيطانية في شهر كانون الثاني 2011، وتمت اقامتها مرة أخرى. من موقع االنترنت 
 .)http://shopil.co.il( مكومنت شومرون وبنيامين

معظم األراضي الزراعية لقرية جالود تم نهبها من اصحابها في السنوات الـ 15 األخيرة نتيجة اقامة البؤر االستيطانية. راجعوا   84
الفصل "و" من هذا التقرير. 

 .)http://www.peacenow.org.il( القائمة الكاملة للبؤر االستيطانية ومعلومات حولها”. موقع السالم اآلن“  85
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في موازاة التوســـع شـــرقا، بدأت عملية االســـتيالء على األراضي وبناء املزيد من البؤر االســـتيطانية في املنطقة. في 
العام 1992 أقيمت مســـتوطنة رحاليم فوق أراضي قرية الزاوية في نقطة تقع بني مســـتوطنة علي وقرية تبواح. في 
العام 1998 أقيمت البؤر االســـتيطانية نوف هرمي وهيوفيل التي تقع بني املســـتوطنات علي وشيلو. في العام 1998 
أقيمت البؤرة االســـتيطانية جفعات هرئيل شـــمال غرب شيلو، من الطرف الغربي للشارع االلتفافي، في منطقة كانت 
فيها الى حينه مســـتوطنة معاليه لبونه فقط، وفي العام 1999 أقيمت البؤرة االســـتيطانية بلجي مامي الى الشمال من 
علـــي.86 تهـــدف هذه السلســـلة من البؤر االســـتيطانية الى ايجاد كتلـــة أرضية كبيرة خاضعة لســـيطرة يهودية بهدف 

ربطها مستقبال مع شفوت راحيل والبؤر االستيطانية املجاورة لها.87 

وقد روى عدي مينتس، الذي كان مديرا عاما ملجلس يهودا والســـامرة وغزة بني الســـنوات 2002-2004، لصحيفة 
“هآرتـــس” عشـــية انتهـــاء عملـــه، انه على امتداد الســـنوات رأى املســـتوى السياســـي انه من الالئق ومـــن املتاح ايجاد 
تواصل بني املســـتوطنات. وفقا ألقواله، فإن البؤر االســـتيطانية ليســـت مبادرة صادرة عن مجموعة هامشية تسمى 

“فتية التالل” بل نتاج تخطيط دقيق لالستيالء على أماكن استراتيجية بالتنسيق مع املستوى السياسي.88 

ج. 2 اقامة البؤرة االستيطانية 

أقيمت البؤرة االســــتيطانية عدي عاد في أيلول 89،1998 فوق تلة معزولة بارتفاع 799 متر فوق ســــطح البحر، على 
بعد حوالي 2.5 كم الى الشــــرق من شــــفوت راحيل وحوالي 5 كم جنوب شــــرق شــــيلو. يعود اســــم “عدي عاد” الى 
كتــــاب املزاميــــر التوراتــــي، ك.ل.ب، الذي جاء فيه: “هنا راحتي الى األبد )الــــى األبد بالعبرية- عدي عاد( وهنا أجلس 

حلنيني لها”.   

في خريف 1998، عشـــية التوقيع على اتفاق “واي”، كان أريئيل شـــارون يشـــغل منصب وزير اخلارجية في حكومة 
بنيامني نتنياهو. وقد دعا شارون املستوطنني الى السيطرة بقدر ما يستطيعون على كل تلة خالية في الضفة الغربية، 
ألن “ما تسيطرون عليه سيكون لنا، وما ال تسيطرون عليه لن يكون لنا”.90 من بني الذين استجابوا لدعوته كان هناك 
بعض الشـــبان من احللقة الدينية الزراعية ســـدوت أمير،91 الذين اســـتوطنوا في التلة و )ن.ج 799( التي أطلق عليها 
الحقا اســـم “عدي عاد”. بوعز ميلط، املعروف بأنه مؤســـس البؤرة االســـتيطانية وحظي بالكنية “الرائد في عمليات 

استنقاذ األراضي في منطقة شيلو”92 روى ملراسل “هتسوفيه” عن األيام األولى للبؤرة االستيطانية: 

 .)http://www.peacenow.org.il( موقع السالم اآلن “القائمة الكاملة للبؤر االستيطانية ومعلومات حولها”.   86
87   نداف شرجائي، “تقرير هآرتس، مشروع البؤر االستيطانية: بؤرة استيطانية تلوها بؤرة استيطانية- هكذا يتولد في الضفة 

.6.9.2004 “تواصل استيطاني يهودي”. هآرتس، 
هناك.   88

2009، بعد مرور تسع سنوات على اقامتها تسجلت عدي عاد كجمعية تعاونية. وهي مسجلة في موقع مسجل الجمعيات  في شباط   89
التعاونية كجمعية ناشطة تحت اسم “عدي عاد- جمعية تعاونية زراعية لالستيطان الزراعي م.ض”.   

“يد ممدودة، من أجل الخطف؟”، مقال رئيسي، هآرتس، 17.11.1998.   90
سدوت أمير هي حلقة دينية زراعية في البؤرة االستيطانية شفوت راحيل، المسماة على اسم المرحوم أمير ميلط، شقيق بوعز ميلط،   91

الذي قتل خالل خدمته العسكرية فيما عرف بكارثة “الروليتا”. 
.)http://hazofe.co.il( 2006 حجاي هوبرمان، “جيران جيدون”، هتسوفيه، تشرين الثاني  92
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خففنـــا التعاطـــي حول موضوع التلة حتـــى أقيم االطار الديني هنا مبســـاعدة زئيف حيفـــر )زمبيش(، من قادة 
مجلـــس يهودا والســـامرة وغزة. في الشـــهر األول بقي هنا العزاب للســـكن داخل حافلـــة خالية أحضرناها لهذا 
الغرض، بينما تناوب املتزوجون من أمثالنا على نوبات احلراســـة الليلية. بعد مرور شـــهر أحضرنا كرفان الى 

التلة وانتقلت اليه مع زوجتي وأوالدي93. 

أكرم نعسان، من سكان املغير، انتبه في تلك الفترة ألول مرة الى املستوطنني في إحدى القسائم املسئول عنها: 

رأيتهـــم ألول مـــرة وقد وضعوا )في القســـيمة( حديد ومعـــادن وأدوات عمل. بعد مرور يومـــني وضعوا حافلة 
قدمية استعملوها للسكن. مررت هناك بالتراكتور. سألتهم ما الذي يفعلونه هناك، وقلت لهم انني أريد املرور 

الى الطرف الثاني من القطعة لكنهم منعوني وأمروني بالعودة من حيث جئت.94

وقد أضيفت الى الكرفان الذي سكن فيه بوعز وسجوال ميلط وأوالدهم في األشهر التالية كرفانات أخرى استوطن 
فيهـــا الســـكان األوائل فـــي البؤرة االســـتيطانية: عائلة بن شـــلومو وعائالت موشـــيه طمير، شـــاحر زليجر وموردي 
هرئيـــل.95 لغاية شـــهر متـــوز 1999، بعد مرور أقل من عام على اقامتها، وضعت في البؤرة االســـتيطانية حوالي 10 
كرفانـــات. أما الكرافانات اخلمســـة األخرى التي مت احضارهـــا الى املوقع في متوز 1999 فقد جرى اخالؤها من قبل 

اجليش.96 

طبقا لتصورات مؤسس عدي عاد، بوعز ميلط، الذي يعتبر العمل في األرض وسيلة اليجاد عالقة عاطفية بني االنسان 
واألرض وطريقة ناجعة للســـيطرة على األرض، فقد كانت البؤرة االســـتيطانية ذات توجه زراعي منذ أيامها األولى. 
مبســـاعدة طالب احللقة الدينية الزراعية ســـدوت أمير بدأ ميلط بتفليح الكثير من األراضي في املنطقة97 بهدف تثبيت 
الوجـــود فيهـــا. وفـــي املقال الذي نشـــره في العام 2006 شـــرح ميلط طريقة عمـــل احللقة الدينية: بدايـــة، احلفاظ على 
األراضـــي التـــي أعلنـــت الدولة عنها بأنها أراضي عامة، كممثلني عن وحدة االســـتيطان في الهســـتدروت الصهيونية، 
املسئول عن األراضي من قبل الدولة؛ ثانيا، العثور على أراض لم يتم بعد االعالن عنها على انها أراض عامة وليست 
مبلكية “عربية” وغرس أشـــجار الزيتون فيها بهدف “انقاذها”؛ ثالثا، قامت احللقة الدينية بشـــراء قطيع من املاشـــية 
وقام عناصرها برعيها في األراضي العامة التي ال تصلح للتفليح الزراعي وهي كثيرة في املنطقة. وأضاف ميلط انه 

يوجد للقطيع أهمية كبيرة من الناحية الوطنية ألن رعي القطيع يتيح املطالبة مبلكية قانونية على مناطق واسعة98.

هتسوفيه األسبوعي، 28.9.2001.  “كالراعي يرعى القطيع”.  دفير شفران،   93
من بين اجابات أكرم كامل عبد الله نعسان، من سكان المغير، نموذج يش دين رقم 1.   94

 .3 أ  17.10.1999، صفحة  “في عدي عاد يتحدثون عن مستقبل رائع”. هآرتس،  نداف شرجائي،   95
ردا على االخالء قال سكرتير مستوطنة شفوت راحيل لمراسل “يديعوت أحرونوت” ان سكرتاريا شفوت راحيل لم تكن تعرف   96
مسبقا عن احضار الكرافانات الى البؤرة االستيطانية: “قام األشخاص بطلب شاحنة على مسئوليتهم دون أن ينسقوا هذا معنا. 

خسارة، ألننا كنا في مرحلة متقدمة من الحصول على مصادقات من أجل وضع الكرافانات على األرض بصورة منتظمة”.تسفي 
زينجر وايتمار ايخنر، “االخالء األول في عهد حكومة براك: بؤرة شفوت راحيل”. يديعوت أحرونوت، 26.78.1999، صفحة 14. 

الئحة استئناف 35/08، ايرتس زايت شيمن موفحار م. ض وبوعز ميلط ضد رئيس االدارة المدنية.   97
.)Boaz Melet، ”Sdei Amir“. The Jewish Press، 1.11.06 )www.jewishpress.com  98
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الصورة رقم 1: منطقة شيلو- نظرة عامة 
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البؤرة االستيطانية عدي عاد، 6.11.2012. تصوير: أورن زيف.
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 طبقا مليلط، فإن الشـــعب اليهودي ميتلك احلقوق على أرض إســـرائيل وينبغي عليه اســـتعادة أراضيه املســـتباحة من 
خالل العمل في األرض: 

عندما يفتح االنسان شباكه في الصباح، من الذي يراه أمامه في احلقول؟ انه يرى العربي من القرية املجاورة. 
وهذا ما نراه في طريقنا الى العمل واملدرسة، نحن نرى أبناء عمومتنا يفلحون األراضي التي ليست لهم. وفي 

املقابل، فإن اليهود يعملون في الهاي تك99.

وفقا لتصورات ميلط، فإن بناء البلدات اجلديدة في مناطق الضفة الغربية، حتى لو كان األمر يتم بدون ترخيص من 
خالل مخالفة القانون، يعتبر عمال صهيونيا بهدف تعمير البالد: 

لو كان من حيث املبدأ ميكن احلصول على مصادقات بناء في يهودا والسامرة واقامة بلدات جديدة، وفالن من 
النـــاس يبنـــي بـــدون مصادقة، من الالئق أن يهدموا بيته كما هو احلال في مناطـــق أخرى من بالدنا. لكن عندما 
ال تعطـــي الســـلطة أيـــة مصادقات لبناء اليهود في منطقة يهودا والســـامرة، وعندما تتحول الســـلطة الى مناوئة 
للصهيونية وتطبق سياسة الكتاب األبيض، عندها يصبح البناء شرعيا للغاية، مبا ال يقل عن بناء بلدات “سور 

وبرج”، وال يوجد حق للسلطة اليهودية في البالد مبنع اليهود من البناء فيها أكثر من االجنليز.100

صحيـــح لغايـــة حزيران 2011، فإن املســـاحة االجمالية للبؤرة االســـتيطانية عدي عاد هـــي 465.321 متر مربع، من 
بينها 120.842 متر مربع )حوالي %26( هي مســـاحة مبلكية خاصة غير مســـواة وتابعة للقرى جالود وترمســـعيا، 
والباقـــي أراضـــي عامـــة101. يوجد في البؤرة االســـتيطانية 57 مبنى؛ من بينها 44 مبنى تقـــع فوق أرض عامة و- 13 

فوق أرض فلسطينية خاصة. 

وقد كانت عدي عاد مشمولة في الرأي االستشاري الذي أعدته احملامية طاليا ساسون بخصوص البؤر االستيطانية 
غيـــر املرخصـــة الـــذي مت تبنيه من قبـــل حكومة إســـرائيل102، وكذلك في قاعدة املعلومات الشـــاملة التـــي جمعها طاقم 
فـــي وزارة الدفـــاع برئاســـة البريغاديـــر جنرال باروخ شـــبيجل103. وقد حـــدد االثنان أن عدي عـــاد اقيمت على أراض 

هناك )من االنجليزية: يش دين(.   99
بوعز ميلط، “التوقف عن الدفاع”، قناة 7، 21.10.18.   100

المعطيات تتناول المساحات الواقعة داخل الشارع المحيط بالبؤرة االستيطانية )ال يشمل المساحات الزراعية من حولها(. تستند   101
المعلومات على صور جوية للبؤرة االستيطانية، معلومات من االدارة المدنية بخصوص األراضي ذات الملكية الشخصية وأراضي 

الدولة في المنطقة. 
المحامية طاليا ساسون، رأي استشاري حول موضوع البؤر االستيطانية غير المسموح بها، القدس، شباط 2005، ص 20-21.    102

تقرير شبيجل، ص 192، في موقع السالم اآلن )www.peacenow.org.il(؛ في تشرين األول 2006 كشفت صحيفة   103
“هآرتس” عن وجود “تقرير شبيجل”- وهو قاعدة المعطيات األوسع التي أعدتها دولة إسرائيل حول المستوطنات. وقد تم تركيز 
القاعدة من قبل الريغادير جنرال باروخ شبيجل، الذي عمل في تلك الفترة مساعدا خاصا لوزير الدفاع شاؤل موفاز. وقد كان العمل 

على التقرير سريا واعتمدت المعلومات الواردة فيه على معطيات االدارة المدنية وسلطات أخرى. وقد نشر التقرير كامال في صحيفة 
“هآرتس” في كانون الثاني 2008 )عاموس هرئيل، “وزارة الدفاع ترفض نشر معطيات حول البناء في المناطق المحتلة”. هآرتس، 

“حضرنا، شاهدنا واحتللنا”. ملحق هآرتس، 30.1.2009(.    7.1.2008؛ أوري بالو، 
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فلســـطينية خاصة وأراض عامة104 بدون صدور قرار من احلكومة بخصوص اقامتها وبدون مكانة تنظيمية حســـب 
القانون )أي بدون خارطة هيكلية تفصيلية وسارية املفعول تتيح البناء ألغراض السكن(. 

ج. 3 المساعدة من قبل سلطات الدولة في اقامة عدي عاد 

ساعدت سلطات الدولة وسلطات عامة في اقامة البؤر االستيطانية غير القانونية من خالل متويل وتنفيذ أعمال البنية 
التحتية، مثل شـــق طرق الوصول الى البؤرة االســـتيطانية، ربط وتزويد الكهرباء واملاء، اقامة املباني العامة، وكذلك 
من خالل التمويل وتقدمي اخلدمات للبؤر االســـتيطانية. وقد حددت احملامية طاليا ساســـون في الرأي االستشـــاري 
الذي أعدته أنه توجد للســـلطات والوزارات احلكومية صالحيات معينة بخصوص االستيطان االسرائيلي في منطقة 
الضفـــة الغربيـــة، لكن في ســـياق البؤر االســـتيطانية غير القانونية، التـــي أقيمت بدون مصادقـــة احلكومة ومن خالل 

انتهاك القانون، فقد جتاوزت صالحياتها واستعملتها بصورة غير قانونية.105 

إن األقـــوال الصادرة عن ممثلي املســـتوطنني على مدار الســـنني تكشـــف عن العالقات املركبة بينهـــم وبني الدولة. من 
ناحية، فقد اســـتنكرت الدولة اقامة البؤر االســـتيطانية، واعتبرتها نشـــاطات مخالفة وفي بعض األحيان ضيقت على 
خطـــوات املســـتوطنني؛ من ناحية اخرى، فقد مولت الدولة اقامة البؤر االســـتيطانية، واهتمـــت بربطها بالبنى التحتية 
وتزويـــد الســـكان باحلماية واخلدمات األخرى. فـــي املقابلة التي أجراها حاييم يفني مع بوعز ميلط في اطار سلســـلة 

“أرض املستوطنني” التي بثتها القناة 2 في العام 2005 قال ميلط: 

قال لنا قادة عسكريون كبار: “اعلموا أن هذه النقطة استراتيجية، ويوجد لها دالالت كبيرة، نحن نريد أن يكون 
هنا تواصل في البلدات اليهودية التي تقطع الســـامرة من الغرب الى الشـــرق، من منطقة الكناه، كريات نظافيم، 
بركان، أريئيل، تبواح، علي، شـــفوت راحيل، نحن بحاجة الى هذه األحزمة.” ملاذا يريدها اجليش؟ ألن اجليش 
يعرف أنه ال ثقة له بالعرب. لقد حصلنا على حتفيز: “أيها األصدقاء، من املهم عمل هذا. من الناحية الرسمية ال 

نستطيع أن نقول أننا نعمل هذا، ولهذا فاعملوا أنتم هذا- ونحن سنساعد”.

جهـــات حكوميـــة، وأنـــا طبعا لن أقول مـــن، جاءت وقالـــت “أيها األصدقاء، أنتـــم تصعدون الـــى املنطقة- ونحن 
نهتـــم بكم، نزود لكـــم مولد الكهرباء، الكهرباء، االحتياجات، الطرق”. في الوقـــت الذي وصلنا به الى هنا قامت 
مؤسســـات الدولة بشـــق شارع اسفلت الى هنا، وهذا األسفلت يكلف مئات االالف، صحيح؟ لم منول بأنفسنا. 
لم يكن معي في جيبي هذا املال، هذا مؤكد. الدولة هي التي شقت طريق األسفلت، لكنها شقت الطريق في األيام 

التي لم يتواجد فيها مراقبو االدارة املدنية كي ال يروا شق الطريق االسفلتي. 

لمزيد من التوضيح حول المصطلحات أراض خاصة وأراض عامة )التي تسمى أيضا أراضي دولة(، راجع صفحة 10 في مقدمة   104
هذا التقرير. 

المحامية طاليا ساسون، رأي استشاري حول موضوع البؤر االستيطانية غير المسموح بها، القدس، شباط 2005، ص 25.   105
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الصـــورة رقـــم 2: بيوت واقعة فوق أراض فلســـطينية مبلكية خاصة، والطريق احمليطة اخلاصة بالبؤرة االســـتيطانية عـــدي عاد التي تعزل في 
اطارها املزيد من األراضي اخلاصة
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صهاريج مياه في البؤرة االستيطانية عدي عاد، 6.11.2012. تصوير: أورن زيف
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هكـــذا تلعـــب الدولة مع نفســـها. اليـــد اليمنى تقول “اركضوا وافعلوا”، واليد اليســـرى تعطـــي املخالفات وأوامر 
وقـــف العمـــل وما شـــابه. لقد فهمنا الطريقة ووافقنا علـــى التعاون معها رغم انهم في ختـــام األمر يلقون بامللف 

على عاتقنا وكأن الواقع نتج عن فعل املستوطنني.106 

رغم أن البؤرة االســـتيطانية عدي عاد أقيمت بصورة غير قانونية وبدون مصادقة احلكومة والهيئات التي تعمل من 
طرفها- الســـلطات والوزارات احلكومية- فقد شـــاركت في متويلها وســـاعدت في اقامتها، وما يزال بعضها يزودها 

باخلدمات اجلارية. نسوق فيما يلي بعض األمثلة عن طريقة مساعدة البؤرة االستيطانية من قبل السلطات. 

تخصيص األرض 
يقـــع جـــزء من البؤرة االســـتيطانية عدي عاد فوق أراضي فلســـطينية مبلكية خاصة وبعضها فـــوق أراض عامة. جاء 
في تقرير ساســـون أنه مت تخصيص األراضي من قبل وحدة االســـتيطان، حسب اتفاق تفويض للتنظيم حتى كانون 

الثاني 107.2005

تعمل وحدة االستيطان في اطار الهستدروت الصهيونية العاملية، وتعمل من قبل حكومة إسرائيل في اقامة وترسيخ 
البلـــدات االســـرائيلية، ومـــن بني ذلك في مناطق الضفة الغربية. يتم متويل جميع نشـــاطات الوحـــدة من ميزانية دولة 
إســـرائيل108. فـــي أعقـــاب قـــرار احلكومة في حزيـــران 2011 انتقلت الوحدة من مســـئولية وزارة الزراعـــة الى ديوان 

رئيس احلكومة.109 

األراضي التي خصصتها الوحدة الستيطان سكان البؤرة االستيطانية مت تخصيصها من قبل املسئول عن املمتلكات 
احلكومية واملتروكة في منطقة يهودا والسامرة.110

“أرض المستوطنين”، الفصل 1. بث ألول مرة في القناة 2 في العام 2005. من   106
رأي استشاري حول موضوع البؤر االستيطانية غير المسموح بها، القدس، شباط 2005، تقرير  المحامية طاليا ساسون،   107

 .)www.peacenow.org.il( شبيجل، في موقع السالم اآلن
موقع وحدة االستيطان التابعة للهستدروت الصهيونية العالمية )www.hityashvut.org.il < “حول الوحدة “(. في حزيران   108

2011 اتخذت الحكومة القرار الذي نقل وحدة االستيطان من وزارة الزراعة الى ديوان رئيس الوزراء. 
3336 الصادر عن الحكومة بتاريخ 19.6.2011. الحكومة الـ 32 برئاسة بنيامين نتنياهو: نقل منطقة العمل من وزارة  القرار رقم   109

الزراعة وتطوير القرية الى ديوان رئيس الحكومة- وحدة االستيطان. 
القاعدة التشريعية األساسية الدارة اراضي الدولة في الضفة الغربية هو األمر الخاص بالممتلكات الحكومية )يهودا والسامرة(   110
)رقم 59(- 1967. وفقا له، فقد اعتبرت كممتلكات حكومية، من بين ما اعتبر، الممتلكات التي كانت بتاريخ 7.6.67 أو بعده تابعة، 
مسجلة على اسم، أو ممنوحة لواحد من التالي:”لدولة عدو؛ جمعية يوجد فيها حق ما لدولة عدو، مباشرة أو بصورة غير مباشرة، 

مع السيطرة او بدونها؛ أو ممتلكات كان أحد األطراف شريكا بها”. في تشرين الثاني 1979 اتخذت حكومة بيجن قرارا بتوسيع 
المستوطنات في المناطق المحتلة. وقد أدت هذه السياسة الى تولد تعاقدات بين المسئول عن الممتلكات الحكومية وبين جهات تقوم 

باالستيطان. وقد رتبت هذه التعاقدات نقل الحقوق في األراضي من المسئول عن الممتلكات الحكومية الى الهيئات التي تعمل في 
االستيطان التي كان من وظيفتها العمل على تطوير البلدات. عمليا، فإن الحقوق في جزء كبير من األراضي التي كانت بحوزة الدولة 

في الضفة الغربية نقلت الى الهستدروت الصهيونية. مراقب الدولة، تقرير سنوي 56 أ، 2005، ص 215-216. 
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نتائج تقرير ساسون بخصوص دور وحدة االستيطان في اقامة البؤر االستيطانية
انتقـــد تقريـــر ساســـون بصـــورة الذعة ضلوع وحدة االســـتيطان فـــي اقامة البؤر االســـتيطانية، وحـــدد انه منذ 
منتصف ســـنوات التســـعينات جتـــاوزت الوحـــدة صالحياتها وعملـــت على اقامة بـــؤر اســـتيطانية كثيرة بدون 
مصادقة املســـتوى السياســـي. وهذا رغم أنها هيئة تعمل من قبل احلكومة وبتمويلها، وتعتبر مســـتوى تنفيذي 
لقرارات املســـتوى السياســـي، ويحق لوحدة االســـتيطان العمل فقط القامة البلدات التي اتخذت احلكومة قرارا 

بشأن اقامتها. 

وقد أظهر التقرير أن الوحدة لكونها جهة استيطان، فقد حصلت وحدة االستيطان على تخصيصات أراض من 
املسئول عن املمتلكات احلكومية واملتروكة في االدارة املدنية. هذا التخصيص يتم استنادا الى اتفاق بني الوحدة 
واملسئول، غير أن وحدة االستيطان عملت مبا يتنافى مع االتفاق في عدة مستويات: خصصت األرض لآلخرين 
بتخصيص مغاير، بدون مصادقة املســـئول عن املمتلكات احلكومية واملتروكة؛ تخصيص األرض لآلخرين مع 
أنهـــا فـــي جزء من احلاالت حصلت على األرض فقط لغرض التنظيم؛ ولم تعمل على تســـوية مكانة املســـتوطنني 

في األرض مقابل املسئول عن املمتلكات احلكومية واملتروكة. 

باالضافة الى ذلك، فقد أنشـــات الوحدة بؤر اســـتيطانية بدون خرائط بناء سارية املفعول، وبهذا تكون قد عملت 
مبا يتنافى مع قانون التنظيم والبناء الســـاري في املناطق الفلســـطينية احملتلة. قســـم من هذه البؤر االستيطانية 
يتجاوز منطقة التخصيص وقد أقيم جزء منها على أراض ليست أراض عامة- بحيث أن جزءا من البلدة يقع في 

منطقة التخصيص فيما يقع اجلزء اآلخر فوق أراض خاصة أو أراضي غير محسومة امللكية.111

وقـــد توجهـــت يش دين الى وحدة االســـتيطان في الهســـتدروت الصهيونيـــة وطلبت مبوجب قانـــون حرية املعلومات 
احلصـــول علـــى معلومـــات بخصـــوص األراضي التـــي حصلت عليهـــا الوحدة من املســـئول عـــن املمتلـــكات احلكومية 
واملتـــروكات لغـــرض التخصيـــص، وكذلـــك بخصـــوص األراضي التـــي خصصتها الوحـــدة: اجلهـــات التي خصصت 
األراضـــي لصاحلهـــا، أهداف هـــذه التخصيصات وشـــروطها. من العجب، فقد اســـتهل جواب يشـــعياهو نـــون، مدير 
الوحدة االقتصادية في وحدة االســـتيطان واملســـئول عـــن حرية املعلومات في الوحدة، بالكلمـــات التالية: “بداية، من 
غير الواضح لي ملاذا تســـمي البؤرة االســـتيطانية عدي عاد بؤرة اســـتيطانية غير مرخصة.” يتضح من هذه األقوال 
أن الوحدة )املمولة كما ذكر من أموال اجلمهور وتعمل من قبل ديوان رئيس احلكومة( ال تعتبر البؤرة االســـتيطانية 

عدي عاد غير قانونية، وليس هذا فقط بل رأت من املناسب أن تبدي مالحظة بهذا الشأن في خطاب آخر أيضا.112 

المحامية طاليا ساسون، رأي استشاري حول موضوع البؤر االستيطانية غير المسموح بها، القدس، شباط 2005، ص 118-123.   111
خطابات من السيد يشعياهو نون، وحدة االستيطان- الهستدروت الصهيونية العالمية، 11.1.2012، 13.3.2012 )تم تلقيها   112
ردا على خطابات المحامي شلومي زخاريا بخصوص الطلب وفقا لقانون حرية المعلومات الذي أرسل بتاريخ 15.11.2011، 

 .136 6.3.2012(. راجعوا ملحق ص  1.2.2012 وبتاريخ 
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وفـــي صلـــب املوضوع فقد أبلغـــت الوحدة ان “منطقة البؤرة االســـتيطانية كلها خاضعة التفاقية ســـارية املفعول بني 
الهستدروت الصهيونية العاملية وبني املسئول عن املمتلكات احلكومية واملتروكات في منطقة يهودا والسامرة”. وقد 
مت ابـــرام االتفاقيـــة، كما ورد، بني األطراف ملدة 49 ســـنة ومن املقـــرر أن تنتهي في العام 113.2033 كما أبلغت الوحدة 
بأن الهستدروت الصهيونية العاملية لم تخصص حقوق البناء السكني في البؤرة االستيطانية عدي عاد114. ردا على 
طلب عدي عاد فقد أرفقت الوحدة خارطة مت فيها التأشير على القسائم الزراعية الواقعة على مقربة من عدي عاد التي 
قامـــت بتخصيصها )للســـكان أو اجلمعية( لغـــرض التفليح الزراعي. كما مت االبالغ عن فتـــرات االتفاقية التي وقعتها 

الوحدة مع اجلهات التي مت تخصيص األراضي لصاحلها. وقد رفضت الوحدة تسليم معلومات اضافية. 

التماس حسب قانون حرية املعلومات- يش دين ضد وحدة االستيطان
في أعقاب رفضها تســـليم كامل املعلومات املطلوبة، قدمت يش دين التماســـا حسب قانون حرية املعلومات ضد 
وحدة االستيطان.115 في ردها على االلتماس ادعت وحدة االستيطان انه ينبغي رد االلتماس متاما ألن محكمة 
الشئون االدارية تفتقد الى الصالحية املوضوعية ملناقشة الدعوى.116وقد ردت احملكمة هذه االدعاءات وحددت 
بـــأن على وحدة االســـتيطان تقدمي رد أولـــي على االلتماس لغاية 12 حزيران 2012. فـــي أعقاب القرار، بتاريخ 
17 حزيران 2012، قدمت وحدة االســـتيطان للمحكمة العليا طلبا لتقدمي اســـتئناف على قرار محكمة الشـــئون 
االداريـــة، حيث ادعت أن وحدة االســـتيطان ليســـت ســـلطة عامـــة، ولهذا فإن قانـــون حرية املعلومات ال يســـري 
عليها.117فـــي القـــرار الصـــادر بتاريخ 8 متوز 2012 قبـــل القاضي فوجلمان موقف الوحـــدة بأن قانون حرية 
املعلومـــات ال يســـري عليها، لكنه قبـــل موقف يش دين بأنه ينبغـــي نقل امللف الى اجلهـــة القضائية املخولة بذلك 
)طبقـــا للحســـم القضائي فإن احلديث يدور عـــن احملكمة املركزية في القدس(. كما اشـــار القاضي فوجلمان في 
قـــراره الـــى أن الوحدة هي هيئة ثنائيـــة اجلوهر، ولهذا فإن قرار احلكومة بأنه يتوجـــب عليها العمل وفقا ملبادئ 
قانون حرية املعلومات يعني أن املبادئ التي تقع في صلب القانون تسري عليها، حتى لو كان القانون ال يسري 

عليها بصورة مباشرة.118  

في املقابل توجهت يش دين الى املسئول عن املمتلكات احلكومية واملتروكات وطلبت احلصول على تفاصيل بخصوص 
األراضي التي خصصتها وحدة االستيطان في منطقة عدي عاد )لغرض البناء واالستعمال الزراعي(، وكذلك نسخة 

خطاب من السيد يشعياهو نون، وحدة االستيطان- الهستدروت الصهيونية العالمية، 11.1.2012 )تم تلقيه ردا على خطاب   113
المحامي شلومي زخاريا بخصوص طلب وفقا لقانون حرية المعلومات الذي أرسل بتاريخ 15.11.2011(. راجعوا ملحق ص 136. 

خطاب من السيد يشعياهو نون، وحدة االستيطان- الهستدروت الصهيونية العالمية، 13.3.2012 )تم تلقيه ردا على خطاب   114
المحامي شلومي زخاريا بخصوص طلب وفقا لقانون حرية المعلومات الذي أرسل بتاريخ 6.3.2012(. راجعوا ملحق ص 139. 

يش دين ضد وحدة االستيطان )قدم بتاريخ 22.4.2012(.   ،31693-04/12 التماس اداري   115
يش دين ضد وحدة االستيطان، طلب اسقاط نهائي )قدم بتاريخ 24.9.2012(.   ،31693-04-12 التماس اداري   116

طلب اذن لتقديم استئناف اداري 12/3922 الهستدروت الصهيونية العالمية- وحدة االستيطان ضد يش دين- منظمة   117
متطوعين لحقوق االنسان )قدم بتاريخ 17.5.2012(. 

الهستدروت الصهيونية العالمية- وحدة االستيطان ضد يش دين- منظمة   12/3922 طلب اذن لتقديم استئناف اداري   118
متطوعين لحقوق االنسان )قدم بتاريخ 7.8.2012(. 
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عن االتفاق الذي مت من خالله تخصيص األرض. بتاريخ 13 أيار حولت االدارة املدنية نســـخة عن “اتفاق تفويض 
للتنظيم” املوقع بني املســـئول عن املمتلكات احلكومية واملتروكات وبني وحدة االســـتيطان بخصوص 3.100.000 
متـــر مربـــع في منطقة عيمك شـــيلو )ارفقت خارطة(.119وقـــد حدد االتفاق أن هدف التفوي���ض هو “تخطيط منطقة 
مخصص���ة للزراع���ة والتش���جير” وأن فت���رة التفويض للتنظيم هي س���بع س���نوات- من الع���ام 1998 ولغاية 
2005. رغـــم فتـــرة التفويـــض للتنظيم، فقد مت التوقيع على االتفاقية فقط في تشـــرين الثاني 2002. كما مت اســـتالم 
تصريح من االدارة املدنية يحدد بأن هذا هو االتفاق الوحيد املوقع بني وحدة االستيطان وبني املسئول عن املمتلكات 

احلكومية واملتروكات بخصوص منطقة عدي عاد.120

في الظاهر، هناك تناقض بني ادعاءات الهيئتني: بني ادعاءات وحدة االستيطان بأنه مت التوقيع بينها وبني املسئول عن 
املمتلكات احلكومية واملتروكات على اتفاقية ملدة 49 سنة؛ وبني ادعاء االدارة املدنية )التي عمل املسئول عن املمتلكات 
احلكومية واملتروكات حتت مسئوليتها( بأن االتفاق الوحيد بني الهيئتني )الوحدة واملسئول عن املمتلكات احلكومية 
واملتروكات( هو اتفاق تفويض للتنظيم ملدة سبع سنوات، الذي انتهى في مطلع العام 2005. االستنتاج املقتضى من 

هذا التناقض هو أن هيئة من بني هاتني الهيئتني ال تقول احلقيقة.

إن فحص االتفاق املوقع بني املسئول عن املمتلكات احلكومية واملتروكات وبني وحدة االستيطان يدل على أن احلديث 
يـــدور عـــن اتفاقية تفويض للتنظيم فقط، وقد حتـــدد فيه صراحة انه ينبغي على الوحدة أن تعد اخلطط طبقا لهدف 
التفويض وتقدميها الى املسئول عن املمتلكات احلكومية واملتروكات للمصادقة لغاية 12 كانون الثاني 2005. بقدر 
مـــا هـــو معلـــوم ملنظمة يش دين، لم يصادق املســـئول عن املمتلـــكات احلكومية واملتروكات مطلقا علـــى اخلطط كما هو 
مطلـــوب فـــي االتفاق،121 حتـــى بعد انتهاء ســـريان مفعول االتفاق )كانـــون الثاني 2005( ولم يتـــم تطبيق التفويض 
اخلـــاص بالتنظيـــم. البنـــد 9 مـــن االتفاق122 يحدد انه ال يشـــكل تفويضا للوحـــدة للتصرف بامللـــك أو التصرف به بأي 
طريقة أخرى ليست لغرض تطبيق التخطيط حسب االتفاق، بدون املصادقة الصريحة من قبل املسئول عن املمتلكات 
احلكوميـــة واملتـــروكات. لهذا يبدو من الناحية العملية أنه في كل األحوال، مـــن نهاية فترة التفويض للتنظيم ال يوجد 
مفعول قانوني لتخصيص األراضي لصالح املس���ئول عن الوحدة، وأنه ال توجد أي مكانة لوحدة االس���تيطان 

في األراضي التي خصصتها وتستمر في تخصيصها في عدي عاد.  

اتفاقية تفويض للتنظيم التي عقدت ووقعت في بيت ايل بتاريخ 24.11.2002 بين المسئول عن الممتلكات الحكومية والمتروكة في   119
يهودا والسامرة وبين الهستدروت الصهيونية العالمية- وحدة االستيطان. راجعوا ملحق ص 141. 

اللفتنانت ثان بار أكوكا، ضابط توجهات الجمهور في االدارة المدنية، 21.5.2012 )ردا على خطاب من المحامي  خطاب من   120
ميخائيل سفارد، بتاريخ 17.5.2012(. 

في طبقة المعلومات الجغرافية حول “برامج البلدات في الوسط اليهودي” التي وصلت من االدارة المدنية في شباط 2012 ال يظهر   121
أي تاشير لخارطة في منطقة عدي عاد.   

الذي يعتبر شرطا أساسيا ويعتبر االخالل به انتهاكا أساسيا لالتفاق.   122
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االس���تنتاجات الت���ي توص���ل اليه���ا مراق���ب الدول���ة بخص���وص عم���ل املس���ئول ع���ن املمتل���كات احلكومية 
واملتروكات في منطقة يهودا والسامرة

في العام 2005 فحص مراقب الدولة عمل املسئول عن املمتلكات احلكومية واملتروكات. وقد حدد مراقب الدولة، 
من بني ما حدده، أن املسئول عن املمتلكات احلكومية واملتروكات ال تتوفر لديه معطيات كاملة ودقيقة بخصوص 

حجم األراضي املخصصة من قبله للهستدروت الصهيونية، رغم أن احلديث يدور عن مئات آالف الدومنات. 

باالضافة الى ذلك، فقد كشـــف مراقب الدولة أن تعاقد املســـئول عن املمتلكات احلكومية واملتروكات مع الهيئات 
التي تقوم على االستيطان، وبضمنها الهستدروت الصهيونية، لم يتم ترتيبها كما يجب. في العام 1996 اتخذت 
احلكومـــة القـــرار احلكومي رقـــم 123،150 الذي يفيد بأن “كل تفويض جديد للتنظيـــم وتخصيص األرض للبناء 
فوق أراضي الدولة في املناطق تتم فقط بعد مصادقة وزير الدفاع. ال تناقش جلان التنظيم اخلرائط الهيكلية اال 
بعـــد احلصول علـــى مصادقة وزير الدفاع، وال تضفي املفعولية على هذه اخلرائـــط اال بعد مصادقته. املواضيع 
املشـــمولة فـــي مواضيع االســـتيطان، شـــق الشـــوارع والعـــروض اخلاصـــة باقامة بلـــدات جديدة تتـــم مداولتها 
واملصادقـــة عليهـــا مـــن قبل احلكومة. يتـــم تقنني املذكور أعاله بصورة مناســـبة في التشـــريع األمني في مناطق 
يهـــودا، الســـامرة وقطـــاع غـــزة.” وقد مت تقنني القـــرار من خالل أمر صادر عـــن قائد املنطقة العســـكرية124 ومن 
خالل “اجراء تطبيق القرار رقم 150” الذي حدده وزير الدفاع، وحتددت فيه مراحل تخصيص أراضي الدولة 
للهيئات التي تعمل في االستيطان: اتفاق تفويض للتنظيم مينح في اطاره املسئول للهيئة العاملة في االستيطان 
تفويضا من قبله العداد اخلارطة بخصوص األرض موضوع التفويض؛ اتفاق تفويض للتطوير ينقل في اطاره 
املســـئول التصرف باألرض لصالح اجلهة العاملة في االســـتيطان لغرض تطويرها؛ واتفاق اســـتئجار يوقع في 
اطاره املسئول على اتفاقية استئجار ملدة 49 عاما مع طرف ثالث مت تسليم املبنى له أو بيع له، مع خيار لتمديد 

االتفاق لفترة مماثلة. 

وقـــد حـــدد مراقب الدولة انه على الرغـــم من انه في جزء من األراضي املخصصـــة مت تنفيذ أعمال تطوير وبنيت 
وحدات سكنية مت السكن فيها، فإن املسئول عن املمتلكات احلكومية واملتروكات لم يوقع على اتفاقيات تفويض 
للتطوير بينه وبني هيئات االسكان، ومن بينها الهستدروت الصهيونية، ولم يوقع مع السكان أصحاب الوحدات 

السكنية على اتفاقيات استئجار. 

كما  اتضح أنه على مدار سنوات لم يجبي املسئول عن املمتلكات احلكومية واملتروكات من الهستدروت الصهيونية 
رسوم استعمال عن األراضي املخصصة لها التي حولت من قبلها للمستوطنني املزارعني. كما ورد، لم يتم التوقيع 
على عقد ايجار بني املســـئول عـــن املمتلكات احلكومية واملتروكات وبني املســـتوطنني )بخالف اجراء تطبيق القرار 
150(. طبقـــا لقيـــاس املســـئول عن املمتلكات احلكومية واملتروكات، في تشـــرين الثانـــي، كان اجمالي الديون عن 

رسوم التفويض الستعمال األرض املخصصة للهستدروت الصهيونية حوالي 10 مليون شيكل.125

 .1996 150 صادر عن حكومة إسرائيل في آب  قرار رقم   123
.1996  ،)1445 األمر بخصوص المصادقة على اجراءات التنظيم والبناء )رقم   124

تقرير سنوي 56 أ، ص 215-217.  مراقب الدولة،   125
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وقـــد جـــاء في اتفـــاق التفويض للتنظيـــم بصورة صريحـــة أن هدف التفويض هـــو “تنظيم منطقـــة مخصصة للزراعة 
واألشـــجار”. فـــي العـــام 2002، عندما التوقيع على اتفـــاق مت مبوجبه منح التفويض للتنظيم لهـــذه األهداف، كانت 
هناك على جزء من األرض املتفق عليها مباني سكنية ليست فقط متجاوزة لشروط التفويض، بل أقيمت بصورة غير 
قانونية. هذه املباني، ورمبا مباني أخرى، ما تزال قائمة في املنطقة التي يســـري عليها االتفاق، مبا يتناقض صراحة 
مـــع األهـــداف التـــي يتناولها االتفاق بخصوص األرض. علـــى الرغم من هذا، لم تعمل أي هيئة من الهيئات- املســـئول 
عن املمتلكات احلكومية واملتروكات أو الوحدة- على اخالئها. جتدر االشارة الى أنه ورد في االتفاق صراحة انه في 
حالـــة حدوث تغيير ليس مببادرة املســـئول عـــن املمتلكات احلكومية واملتروكات بخصـــوص أهداف األرض أو اخلطة 
الســـارية عليهـــا، يتـــم وقف االتفاق فورا. كما يتيح هـــذا البند الغاء االتفاق فورا “إذا لم يتـــم املصادقة على التنظيم من 
قبل املسئول عن املمتلكات احلكومية واملتروكات” و/أو “إذا لم تتم املصادقة على التنظيم لغاية نهاية فترة التفويض 
للتنظيـــم مـــن قبل مؤسســـات التنظيم ألي ســـبب من األســـباب”.126كما ورد، فـــإن االتفاق على أي حال ليس ســـاري 
املفعـــول، غيـــر أن هذه البنـــود، التي تتيح الغاءه فـــورا، تدل على األهمية والـــوزن الذي يراه مؤلفوه )أي املســـئول عن 

املمتلكات احلكومية واملتروكات( الستيفاء أهداف االتفاق واملصادقة على التنظيم. 

وقـــد أرفقـــت مـــع اتفـــاق التفويض خارطة تشـــكل “جـــزءا ال يتجـــزأ من االتفـــاق”، وتتضمـــن تعليم منطقـــة التفويض 
املخصصة للتنظيم. وتتضمن هذه املساحة حوالي 392 دومنا من األراضي الفلسطينية اخلاصة.127 غير أن املسئول 
عـــن املمتلـــكات احلكومية واملتروكات يفتقر ألية صالحية بخصوص األراضي اخلاصة وال يحق له أي مينح أي هيئة 

أو شخص صالحية أو تفويضا للتنظيم بها. 

باالضافة الى هذا كله، ال يحق لوحدة االس���تيطان أن تخصص وتتعاقد مع جهات ثالثة بخصوص تخصيص 
قطع أرض في عدي عاد لس���ببني رئيس���يني: أوال، لم حُتول للوحدة أية حقوق في األرض باســـتثناء حقوق التنظيم 
)وكما ورد، إذا كان هناك اجراء تنظيم فإنه لم يتم اســـتكماله(. وعلى ذلك، فإن وحدة االســـتيطان ال متلك أي حقوق 
ملكية ميكن أن تنقلها الى أي طرف ثالث؛ ثانيا، تعليمات االتفاق حتظر نقل أو حتويل حقوق الوحدة مبوجب االتفاق- 
التفويض لغرض التنظيم فقط- الى أي جهة.128 وعلى ذلك، حتى لو منح املسئول عن املمتلكات احلكومية واملتروكات 

اي حقوق للوحدة، فإن الوحدة ال تستطيع حتويلها بحكم احلظر الصريح في العقد. 

علـــى الرغـــم مـــن ذلك، فـــإن املعلومات التـــي حولت الينا من قبل وحدة االســـتيطان تـــدل على أنه على مدار الســـنني مت 
حتويـــل حقـــوق في األرض لطرف ثالث- “أجودا” وســـكان عدي عـــاد.129 ميكن الوقوف علـــى أمثلة بخصوص قيام 

اتفاقية تفويض للتنظيم التي عقدت ووقعت في بيت ايل بتاريخ 24.11.2002 بين المسئول عن الممتلكات الحكومية والمتروكة في   126
يهودا والسامرة وبين الهستدروت الصهيونية العالمية- وحدة االستيطان، البنود 5 )ب( )1(، 5 )ب( )3( و- 5 )ب( 5.

المعطى يستند الى طبقة المعلومات الجغرافية حول األراضي الخاصة في الضفة الغربية.  127
اتفاقية تفويض للتنظيم التي عقدت ووقعت في بيت ايل بتاريخ 24.11.2002 بين المسئول عن الممتلكات الحكومية والمتروكة في   128

يهودا والسامرة وبين الهستدروت الصهيونية العالمية- وحدة االستيطان، البند 10 )هذا البند يعتبر شرطا اساسيا في االتفاق ومن 
شأن االخالل فيه الغاء االتفاق(.

13.3.2012 )تم تلقيه ردا على خطاب  خطاب من السيد يشعياهو نون، وحدة االستيطان- الهستدروت الصهيونية العالمية،   129
المحامي شلومي زخاريا بخصوص طلب وفقا لقانون حرية المعلومات الذي أرسل بتاريخ 6.3.2012(. أرفقت مع الخطاب خارطة 
مشار فيها الى القسائم التي تم تخصيصها وجدول يتضمن رقم القسيمة، نوع االتفاق )»مستوطن« أو »جمعية«( )»من تاريخ« الى 

»تاريخ«(. راجعوا ملحق ص 139.
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الوحـــدة بتخصيـــص أراض لصالح ســـكان عدي عاد من خالل املســـتند الـــذي مت تقدميه مؤخرا حملكمـــة العدل العليا. 
خـــالل املداولة في االلتماس الذي قدمه مزارعون فلســـطينيون من قرية ترمســـعيا130 قـــدم للمحكمة اتفاق تخصيص 
موقـــع مـــن كانون الثاني 2011 بني اســـاف أزوالي، من ســـكان عدي عـــاد، وبني الهســـتدروت الصهيونية واجلمعية 
التعاونية شيلو. إن معاينة االتفاق تكشف عن شروط التخصيص: مقابل شيكل واحد فقط حصل امللتمس على أرض 

مخصصة للزراعة131 ملدة 21 عاما.132 

متويل اقامة البنى التحتية واملباني العامة
باالضافـــة الـــى تخصيـــص األرض، فقد ســـاعدت وحدة االســـتيطان في الهســـتدروت الصهيونية العامليـــة في متويل 
اقامة البؤر االستيطانية. في الكثير من البؤر االستيطانية مولت الوحدة وضع املعسكر املؤقت واألولي على األرض 
وعمـــل املهنـــدس الرئيســـي لغرض اعداد اخلرائـــط الهيكليـــة التفصيلية وكذلـــك عاجلت التخطيط اخلـــاص باحتياطي 

األراضي.133   
كانت هناك جهة اضافية ضالعة في متويل اقامة البؤر االســـتيطالنية وهي وزارة البناء واالســـكان، التي ساعدت من 
خالل مديرية البناء القروي على اقامة املباني العامة ومتويل اقامة البنى التحتية التي شملت اعداد األرض، التطوير، 
شـــق الطرق، ربط شـــبكات املياه والكهرباء، اعداد البنية التحتية لربط الكرافانات وغيرها. وقد جرى تقدمي املســـاعدة 
للبؤر االســـتيطانية حتت غطاء اقامة أحياء جديدة في البلدات القدمية بهدف االلتفاف على االشـــكالية اخلاصة بغياب 
قرار حكومي فيما يتعلق باقامة البؤر االستيطانية ولهذا فقد أعطيت بصورة غير مباشرة من خالل املجالس االقليمية. 
لم تتعاقد وزارة االسكان مباشرة مع املقاولني بل مولت تعاقد املجالس االقليمية مع املقاولني الذين ينفذون األعمال. 
وقـــد مت هـــذا كله من خالل العلم بـــأن أعمال البناء تتم بدون مكانة تنظيمية قانونية، وبدون ان تعمل وزارة االســـكان 
على فحص جودة احلقوق في األرض. كما جندت وزارة االسكان مهندسيها ومولت تشغيل مهندسني خارجيني في 
تنظيم البؤر االستيطانية غير املرخصة بعد اقامتها، من خالل العلم بأنها أقيمت بدون قرار من احلكومة أو املستوى 

السياسي املؤهل، وأن قسما منها اقيم على أراضي فلسطينية خاصة.134

وقـــد مولـــت وزارة االســـكان فـــي عدي عـــاد اقامة بنى حتتيـــة مببلـــغ 1.300.000 شـــيكل واقامة مبانـــي عامة مببلغ 
150.000 شـــيكل )املجموع 1.450.000 شـــيكل(.135كما تناول مراقب الدولة موضوع التمويل الذي قدمته وزارة 
البنـــاء واالســـكان للبؤر االســـتيطانية غير القانونية، وقـــد وجد في تقرير املراقـــب 54 ب 2003، أنه في العام 2003، 

راجعوا االطار في الصفحات 39-38 من هذا التقرير.   130
اعالن مكمل من قبل الملتمس في اطار ملف محكمة العدل العليا 11/2186، محمود األعرج ضد قائد قوات الجيش االسرائيلي في   131

الضفة الغربية، وملف محكمة العدل العليا 11/6205، اساف أزوالي ضد رئيس االدارة المدنية البريغادير جنرال موطي 
ألموز، 13.9.2011 )اتفاق خاص لتخصيص األرض(. راجعوا ملحق ص 151. حجم المساحة المخصصة غير مفصل في االتفاق.
الينا جناح االستيطان في اطار االجراء القضائي مستندات  بعد االنتهاء من كتابة هذا التقرير واالنتهاء من اعداده للطباعة، حّول   132

اضافية تتعلق بتخصيص األراضي في منطقة عدي عاد، وداللتها كما يدعي، من بين ذلك، تمديد اتفاقيات التخصيص من قبل 
المسئول عن المتروكات. إن موقفنا يقوم على انه ليس من شأن هذه المستندات أن ُتغير الصورة المتولدة من التقرير، ومن جوانب 
ُمعينة، فإن عالمات االستفهام بخصوص المفعولية القانونية لتخصيص األرض إنما تزداد. لمعاينة هذه المستندات وتعاطينا معها 

راجعوا موقع "يش دين" على شبكة االنترنت.
المحامية طاليا ساسون، رأي استشاري حول موضوع البؤر االستيطانية غير المسموح بها، القدس، شباط 2005، ص 123-124.  133

.30 هناك، ص   134
.153  ،30 هناك، ص   135
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مســار النهـب

على سبيل املثال، مولت وزارة االسكان اقامة البنى التحتية العامة، تطوير مساحة عامة مفتوحة واقامة ناد للشبيبة 
في عدي عاد بتكلفة 400 ألف شيكل.136

شراء الكرفانات 
بحكـــم ســـرعة ربطهـــا بالبنى التحتية، فـــإن الكرافانات تعتبـــر األداة األساســـية القامة البؤر االســـتيطانية. من ناحية 
قوانـــني التنظيم والبناء في إســـرائيل والضفة الغربية، فإن الكرافان يعتبر مبنـــى بكل معنى الكلمة، ويطلب احلصول 
على ترخيص بناء بشأنه. في العام 2003 اشترت وزارة البناء واالسكان 400 كرافان ونقلتها الى املجالس االقليمية 
فـــي مناطـــق الضفة الغربية، بدون حتديد معايير لتوزيعها وبـــدون التوقيع على اتفاقيات مع املجالس االقليمية أو مع 

اجلهة التي حصلت عليها بخصوص املقابل املترتب عليها.137

طبقا لتقرير ساسون فقد مولت وزارة البناء واالسكان وضع خمسة كرافانات في عدي عاد؛ بتكلفة 54.900 شيكل 
لكل كرفان، فيما بلغت تكلفة الكرافانات اخلمســـة 274.500 شـــيكل.138وال تشمل هذه املبالغ تكلفة نقلها التي مولتها 
وزارة البناء واالســـكان، رغم وجود اجراءات وتوجيهات بخصوص نقل الكرافانات في املناطق الفلســـطينية من قبل 

جهات رفيعة، ورغم ان وضع الكرافان بدون ترخيص بناء وتراخيص أخرى يعتبر عمال مخالفا للقانون.139

تزويد الكهرباء
إن االرتباط بالكهرباء من قبل شـــركة الكهرباء يســـتلزم احلصول على ترخيص من ضابط شـــئون الكهرباء في االدارة 
املدنية. البؤر االســـتيطانية التي ليست مرتبطة مباشرة مع شبكة الكهرباء التابعة لشركة الكهرباء حتصل على الكهرباء 
من خالل “سحب” الكهرباء من بلدة مجاورة لها، بدون معرفة وال إشراف من قبل شركة الكهرباء أو من خالل استعمال 
مولـــدات الكهربـــاء. طبقا لنتائج تقرير ساســـون املنشـــور في العام 2005، لم يتم تقدمي طلـــب من قبل عدي عاد لالرتباط 
بشبكة الكهرباء. ومن غير املعلوم لنا إذا قدم مثل هذا الطلب منذ العام 2005، لكن وفقا لتقديراتنا، فإن عدي عاد حتصل 

اليوم على ما يبدو على خدمات كهرباء من املجلس االقليمي مطي بنيامني بواسطة شركة تطوير مطي بنيامني.140  

تقرير سنوي 54 ب، 2003. مراقب الدولة،   136
المحامية طاليا ساسون، رأي استشاري حول موضوع البؤر االستيطانية غير المسموح بها، القدس، شباط 2005، ص 32.  137

.164 هناك، ص   138
»نقل المباني في يهودا والسامرة«، الذي يحدد بأنه على الراغب في ادخال كرافان الى المناطق  اجراء  سريان  بدأ   2003 نيسان  في   139
المحتلة أن يقدم طلبا مع ارفاق مصادقة من السلطة المحلية التي سيوضع فيها الكرافان. يتم تقديم الطلب من قبل مهندس السلطة 
المحلية لمجال البنى التحتية في االدارة المدنية، لضمان قيام االدارة المدنية بفحص الطلبات التي يوجد بالنسبة لها خرائط تفصيلية 
وسارية المفعول تتيح اصدار ترخيص بناء قانوني للكرافان. بعد فحص الطلب من قبل االدارة المدنية يتم تحويل الطلب الى رئيس 
االدارة المدنية ومن هناك الى رئيس فرع البنى التحتية في مكتب منسق أعمال الحكومة في المناطق المحتلة. بعد المصادقة يتم تحويل 
الطلب الى مساعد وزير الدفاع لشئون االستيطان ثم يحول الطلب الى السكرتير العسكري لوزير الدفاع الذي يمتلك الصالحية في 
اصدار المصادقة للتحميل. باالضافة الى ذلك، فإن قوات األمن العاملة في الميدان يفترض لها أن توقف وتفحص ترخيص الكرافانات 
المحملة في أنحاء المناطق المحتلة. هناك توجيه آخر صادر عن وزير الدفاع من نهاية تموز 2004 يشترط تحميل الكرافان في المناطق 
رأي استشاري  المحتلة بمصادقة وزير الدفاع ومرافقة الجيش االسرائيلي حتى الموقع الهدف. راجعوا: المحامية طاليا ساسون، 

حول موضوع البؤر االستيطانية غير المسموح بها، القدس، شباط 2005، ص 224-226.
في موقع االنترنت الخاص بشركة تطوير مطي بنيامين يمكن مالحظة شبكة خاصة باالستدعاء لتقديم الخدمات في حالة األعطاب،   140

ويتضمن الموقع أسماء البلدات التي تحصل على الخدمات، ومن بينها عدي عاد )الى جانب بلدات أخرى(. كما يمكن الوقوف في 
الموقع على قائمة االستدعاءات بسبب األعطاب التي وقعت في عدي عاد التي قامت شركة التطوير بمعالجتها.
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صورة رقم 3: عدي عاد في العام 1999: 
املساحة التي بنيت فوقها البؤرة االستيطانية: حوالي 15.554 متر مربع1؛ عدد املباني: 6؛ السكان: خمس عائالت.2

.)GIS(  يستند المعطى على القياس بواسطة شبكة المعلومات الجغرافية  1
نداف شرجائي، »في عدي عاد يتحدثون عن مستقبل رائع«. هآرتس، 17.10.1999، صفحة أ 3.  2
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صورة رقم 4: عدي عاد في العام 2002:
املساحة املشمولة داخل الشارع احمليط: حوالي 140.902 متر مربع؛ عدد املباني: 28؛ عدد السكان غير معروف. 
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صورة رقم 5: عدي عاد في العام 2003:
املساحة املشمولة داخل الشارع احمليط: حوالي 463.250 متر مربع؛ عدد املباني: 37؛ عدد السكان غير معروف. 
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صورة رقم 6: عدي عاد في العام 2010:
املساحة املشمولة داخل الشارع احمليط: حوالي 465.321 متر مربع؛ عدد املباني: 52؛ عدد السكان: حوالي 26 عائلة.  

يتجسد توسع عدي عاد ليس فقط في املساحات املأهولة في البؤرة االستيطانية بل في األراضي احمليطة بها. 

مبنى
خط مدى البؤرة االستيطانية

صة
ضي خا

أرا

0
0.25

كم

عدي عاد
عدي عاد

50



51

تزويد املياه 
االرتبـــاط بشـــبكة امليـــاه التابعة ملكوروت يســـتلزم احلصـــول على ترخيص من ضابـــط املياه فـــي االدارة املدنية. على 
مر الســـنني امتنعت شـــركة مكوروت عن ربط البؤر االســـتيطانية غير املرخصة بشـــبكة املياه. من أجل االلتفاف على 
الرفـــض وضمـــان تزويد املياه اتبعت في البؤر االســـتيطانية طريقة “ســـحب” املياه من بلدة قانونيـــة مجاورة للبؤرة 

االستيطانية. تتم عملية السحب من قبل السلطة احمللية في البلدة القانونية التي تعتبر املستهلك الرسمي للماء. 
وقد قدرت طاليا ساسون أن عدي عاد حتصل على املياه من شفوت راحيل. في مقال ينتقد رئيس االدارة املدنية في 
حينه، جاء أن تزويد املياه لعدي عاد يتم من خالل شـــفوت راحيل التي حتصل على املياه من شـــيلو.141 ال توجد لدينا 
معلومـــات محتلنـــة بخصوص طريقة تزويد عدي عـــاد باملياه اليوم، لكن في اجلولة التي نظمـــت في املنطقة بتاريخ 5 
شـــباط 2012 كان ميكن الوقوف على املنطقة املبنية في البؤرة االســـتيطانية والى جانبها صهاريج املياه التي حتمل 

االسم “بنيامني” )راجعوا الصور صفحة 38(.

ج. 4 توسع عدي عاد على مر السنين 

تسكن اليوم في عدي عاد 26 عائلة142 تدير حياة اجتماعية دينية وتعمل بالزراعة والبناء. يوجد في البؤرة االستيطانية 
كنيـــس، مغطس للنســـاء، نادي ونادي ألعـــاب. تنتمي عدي عاد للمجلس االقليمي مطي بنيامني، فيما يحصل الســـكان 

على غالبية اخلدمات احمللية من مستوطنة شيلو التي تقع على بعد 3.5 كم تقريبا بخط جوي. 

خالل ســـنوات وجودها توســـعت عدي عاد فوق مساحات واسعة من األراضي في املنطقة. هذه الطريقة )التي تتميز 
بها البؤر االستيطانية( تهدف الى االستيالء على األراضي والتوسع قدر االمكان في املنطقة، وهي تقوم على مكونني 
أساسيني: االمتناع قصدا عن تسوير البلدة، ووضع البيوت بعيدا عن بعضها البعض.143 وقد وصف مراسل هآرتس، 
نداف شـــرجائي، الذي زار عدي عاد بعد اقامتها بعام، املســـافات الكبيرة بني بيوت الســـكان: “االكتظاظ السكاني هنا 
مـــن أقـــل األنـــواع في العالم. بني بيت عائلة هرئيل وبيت عائلة ميلط توجد عشـــرات األمتـــار، وكذلك بني كرافان عائلة 
ميلط وبني كرفان عائلة طمير، وبني بيت عائلة طمير وبني عائلة زليجر”.144وفقا ملوقع حركة االســـتيطان أمانه على 
شبكة االنترنت، “يتمتع سكان عدي عاد بقطعة أرض مساحتها حوالي 2 دومن لكل عائلة”.145 في الفيلم الذي نشرته 

حركة أمانه في أيلول 2012 متت االشارة الى أن مساحة السكن تصل الى 21.5 متر مربع لكل فرد باملعدل.146

المحامية طاليا ساسون، رأي استشاري حول موضوع البؤر االستيطانية غير المسموح بها، القدس، شباط 2005، ص 214-215،   141
ملحق؛ حجاي هوبرمان، »بيتسي يضع الصعوبات الكبيرة«. بشيفع، 8.1.2004.

ال تنشر دائرة االحصاء المركزية )أو جهة رسمية أخرى( معطيات بخصوص عدد السكان الذين يسكنون في البؤر االستيطانية غير   142
القانونية. المعطى مأخوذ من الفيلم »البلدات شرقي شيلو« الذي أنتجته حركة أمانه ونشر بتاريخ 4.9.2012 

.)www.youtube.com(  
.)www.amana.co.il( 20 عدي عاد الى األبد«، صحيفة أمانه، العدد«  143

»في عدي عاد يتحدثون عن مستقبل رائع«. هآرتس، 17.10.1999، صفحة أ 3. نداف شرجائي،   144
موقع حركة أمانه على شبكة االنترنت )www.amana.co.il، »بلدات أمانه” < “عدي عاد”(.  145

.)www.youtube.com( 4.9.2012 البلدات شرقي شيلو« الذي أنتجته حركة أمانه ونشر بتاريخ« الفيلم   146
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التوســـع املتزايـــد ملســـاحة البـــؤرة االســـتيطانية ال عالقة مباشـــرة له بوتيـــرة زيادة الســـكان الذين يعيشـــون فيها أو 
احتياجاتهـــا. هكـــذا علـــى ســـبيل املثال، بـــني الســـنوات 2002 ولغاية 2003 توســـعت البـــؤرة االســـتيطانية بحوالي 
322.348 متر مربع، لكن أضيف للبؤرة االســـتيطانية تســـعة مباني فقط. سلســـلة الصور التالية تدل على توســـع 

البؤرة االستيطانية على مدار سنوات وجودها147:

ج. 4 )1( التوغل الزراعي 

احدى الطرق املستعملة للتوسع في األراضي اخلاضعة لسيطرة البؤرة االستيطانية هي التوغل في األراضي احمليطة 
بهـــا والســـيطرة عليهـــا من خالل التفليـــح الزراعي. في حـــاالت كثيرة يدور احلديث عن مســـاحات مبلكية فلســـطينية 
خاصة، التي كان قســـما كبيرا منها مفلحا حتى اقامة عدي عاد وفي الســـنوات األولى من وجودها. التفليح الزراعي 
لألراضي يتيح االســـتيالء على مناطق واســـعة والتصرف بها. النتيجة املباشرة للتوغالت الزراعية هي املس مبصدر 

رزق هام وفي بعض األحيان حصري لسكان القرى املجاورة للبؤرة االستيطانية.148

في مقالة “يوجد قمح )طبيعي( وتوجد توراة”، التي نشرت في “بشيفع”، كتبت حجيت روتنبرغ عن عدي عاد: 

جولـــة قصيـــرة في تلـــة عدي عاد والتمعـــن في املنظر املذهـــل الذي يرى منهـــا حتى غـــور األردن ]...[ يدل على 
املســـاحات الكبيـــرة التـــي ضمتها هـــذه احللقـــة الدينية. مئات كثيـــرة من الدومنـــات التي متتد حتى أســـفل التلة 
مســـتغلة لزراعـــة القمح، كروم الزيتون وغيرها. بوعـــز ]ميلط[ يقول إن خالص البالد هو هدف من بني أهداف 

احللقة الدينية. 

ردا علـــى االدعاء بأنهم يســـيطرون على أراضي العرب، أجاب: “هنـــاك أراض لم تنجح الدولة في االعالن عنها 
بســـبب املشـــاكل البيروقراطية. هناك مصادر تشـــير الينا على األراضي. هذه أراض ليســـت للعرب من الناحية 
العملية، ونحن نقوم من خالل األداء الفعلي بنقل امللكية على هذه األراضي مللكية يهودية. حاليا يتم العمل على 
تســـجيل الكل.” ويرفض متبســـما تســـليم تفاصيل حول املســـاحة الدقيقـــة لألراضي الزراعيـــة، لكن من خالل 

السفر ميكن مشاهدة األراضي املفلحة اخلاصة بهم على امتداد كيلومترات طويلة.149  

بخصـــوص األهميـــة التي يعزوها بوعز ميلط لالســـتيالء على األراضي بواســـطة تفليحها ميكـــن الوقوف على اقوال 
بوعـــز ميلـــط بخصـــوص األيـــام األولى من حيـــاة االطار الديني “ســـدوت أمير”: “بدأنـــا هناك بتفليـــح أراضي الدولة 
تدريجيا، ولوال أننا فعلنا ذلك لكان الفلسطينيون قد استولوا عليها، وفي كل مرة أضفنا دومنا، وعنزة اضافية”.150

ال يمكن الحصول على معطيات رسمية بخصوص عدد السكان في البؤرة االستيطانية. المعطيات المعروضة فيما يلي تستند الى نشرات   147
في وسائل االعالم ومواقع االنترنت بقدر ما تتوفر. مع هذا، من شان عدد المباني أن يدل على وتيرة تنامي السكان واحتياجاتهم.

النتائج: تقييد الوصول الى أراضي القرى وزيادة سيطرة البؤرة االستيطانية على األراضي )صفحة 74 في هذا  راجعوا الفصل د-   148
التقرير(.

.)www.inn.co.il/Besheva( 77 وتوجد توراة«، بشيفع، العدد )يوجد قمح )طبيعي« حجيت روتنبرج،   149
»كالراعي يرعى القطيع«. هتسوفيه األسبوعي، 28.9.2001، ص 6-9. دفير شفران،   150
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صورة رقم 7: أراض مبلكية فلسطينية خاصة في محيط عدي عاد يتم تفليحها من قبل مواطنني إسرائيليني. 
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قسيمة مبلكية محمود محمد محسن األعرج، بعد أن توغل فيها مواطن إسرائيلي وزرع فيها كروم العنب، 17.5.2011. تصوير: يش دين
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يوجـــد بحـــوزة يش دين توثيقا بخصوص 16 حادث اســـتيالء زراعي، التي تضم تســـوير القســـائم، منع الوصول أو 
طرد املزارعني الفلســـطينيني من أراضيهم وكذلك التفليح الزراعي )حراثة، عمليات الزرع وغيرها( من خالل جتاوز 

احلدود وبدون معرفة وال موافقة أصحاب األراضي. 

يتضح من االفادات التي جمعناها أنه في جزء من احلاالت، اســـتغل غياب املزارعني الفلســـطينيني عن القسائم )بحكم 
احملاذير والقيود التي يفرضها اجليش االســـرائيلي( أو بحكم اخلوف واخلشية من االحتكاك باملدنيني االسرائيليني( 
للتوغـــل في القســـائم املزروعة واملفلحة- وفي بعض األحيان من خالل نهـــب احملاصيل151؛ وفي بعض األحيان يقوم 
املتوغلـــون بزراعـــة مزروعـــات جديدة في القســـائم التـــي توغلوا فيها، وهي فـــي الغالب كروم عنـــب. وقد كانت بعض 
حاالت التوغل مصحوبة بعمليات اتالف للمزروعات في القسيمة ومحاوالت تهديد وابعاد املزارعني ومنع وصولهم 

الى القسيمة وتفليحها. 

ميكـــن الوقـــوف على مثال للطريقة التي تتم فيهـــا التوغالت الزراعية من خالل قصة محمد حزمة محمد األعرج، الذي 
ميتلك بعض القســـائم املتالصقة التي ورثها عن والده وهي تقع على مســـافة 4 كم تقريبا من قريته ترمســـعيا. وفقا 
ألقواله، فقد درج لغاية العام 1998 على تفليح القســـائم كل ســـنة، طبقا لدورة البذور. مع اقامة البؤرة االســـتيطانية 
عدي عاد بدأ مواطنون إســـرائيليون بالســـيطرة بني الفينة واألخرى على القســـيمة وحراثتها واستعملوا العنف ضده 

والتخويف، وفقا لرأيه، كي مينعوا وصوله الى األراضي.152  

احلدث التالي ينضوي على مثال اضافي بخصوص التوغل الزراعي: جميل عبد الله مسعود نعسان، من سكان قرية 
املغيـــر، الـــذي ميتلـــك أراض زراعية تقع على مســـافة 2 كـــم تقريبا من قريته وعلى مســـاقة 300 متـــر تقريبا من عدي 
عـــاد. بتاريخ 24 شـــباط 2010 ابلغه ابن أخيه أنه شـــاهد تراكتـــور بقوم بحراثة أرضه التي زرع فيها جميل أشـــجار 
الزيتون في مستهل سنوات التسعينيات. وقد قام جميل فورا بابالغ مكتب التنسيق واالرتباط الفلسطيني الذي قام 
بتحويـــل األمر الى مكتب التنســـيق واالرتباط االســـرائيلي. وقد وصل جميل مع ابن أخيـــه الى األرض مع ضابط من 
مكتب التنســـيق واالرتباط االســـرائيلي وشاهدوا التراكتور الذي كان عالقا وســـط األرض ومواطنني إسرائيليني في 
ســـيارة زرقاء وهما يقتربان من التراكتور العالق. وقد جنح املتوغلون في إصالح التراكتور والهروب من املكان قبل 
وصول الشـــرطة. أما التحقيق الذي قامت به الشـــرطة في أعقاب الشـــكوى التي تقدم بها جميل فقد انته باغالق امللف 

دون تقدمي الئحة اتهام.153

55 في هذا التقرير. راجعوا المثال في االطار صفحة   151
.11/2446 ملف يش دين   152
.10/2030 ملف يش دين   153
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ج. 4 )2( شق الشوارع 

منـــذ العـــام 1998، وهي الســـنة التـــي أقيمت فيها البـــؤرة االســـتيطانية، ولغاية 2010 مت شـــق عدد كبيـــر من الطرق 
والشـــوارع حول عدي عاد، ويدل توزيعها على انها تهدف الى خدمة احتياجات ســـكان البؤرة االســـتيطانية وربطها 
مع املســـتوطنات والبؤر االســـتيطانية احمليطة بها. مير مســـار هذه الطرق باألراضي املوجودة مبلكية فردية لســـكان 

القرى جالود، ترمسعيا واملغير، وفي األراضي الواقعة في األحواض الطبيعية للقرى. 

وقد مت شق جزء من الشوارع في األراضي التي مت االعالن عنها بأنها اراضي عامة وصودرت لغرض شق الشوارع 
مـــن قبـــل ســـلطات الدولة؛ مت شـــق املزيد من الطرق والشـــوارع في األراضـــي الواقعة مبلكية فلســـطينية خاصة وفي 
اراض عامة بصورة غير قانونية ومببادرة مواطنني إســـرائيليني، وفي بعض األحيان من خالل اســـتعمال التهديدات 
والعنف، كما يظهر من االفادة التالية. جتدر االشارة الى أن أن شق الطرق يستلزم احلصول على تراخيص، حتى لو 

كان األمر يتم في أراض عامة.

الطرق اجلديدة التي تهدف الى حتسني جودة حياة املستوطنني، احلركة بني البؤر االستيطانية في املنطقة والوصول 
الـــى األراضـــي اجلديدة التـــي يقومون بتفليحها- تســـبب تقطيع األراضي. فـــي حاالت كثيرة ُتعرف مناطق ســـيطرة 
جديـــدة يـــؤدي التواجـــد الكثيف للمواطنني االســـرائيليني فيهـــا وكثرة احلـــوادث العنيفة الى خشـــية أصحاب األرض 

الفلسطينيني من االقتراب الى القسائم املوجودة في الطرف الثاني من الطريق على مقربة من البؤرة االستيطانية. 

ج. 4 )3( اهدار األراضي العامة لصالح سكان البؤرة االستيطانية 

الهدف األصلي لألراضي العامة )التي تسمى ايضا أراضي دولة( هو استعمالها لألغراض العامة، كما يتم حتديدها 
من قبل السلطات املختصة، وفي مقدمة ذلك احتياجات السكان احملليني. غير أن إسرائيل اتبعت في مناطق C سياسة 
تربط بني امللكية على األرض والهوية القومية ملن يحق له استعمالها. طبقا لهذه السياسة، يحق للفلسطينيني استعمال 
األراضي اخلاصة، بينما تخصص األراضي التي ليســـت أراض فلســـطينية خاصة لصالح االسرائيليني. وقد تولدت 
هذه السياســـة في اعقاب قرار احلكم في قضية ألون موريه الذي حدد بأن األراضي الفلســـطينية اخلاصة مخصصة 
الســـتعمال الفلســـطينيني، وأنه يســـمح للســـلطات االســـرائيلية بالتصرف بها فقط فـــي حالة االحتياجات العســـكرية 
الصارخـــة. ومـــع أن األمـــر لم يشـــر اليه في قرار احلكم، فقد اختارت إســـرائيل تفســـيره وتصميم سياســـتها على أن 
األراضي التي ليســـت فلســـطينية خاصة مخصصة فقط الســـتعمال االســـرائيليني. وهكذا ســـدت أمام الفلســـطينيني 
امكانيـــات التطويـــر في األراضـــي العامة. وقد وجدت جمعية “مبكوم” أن السياســـة التي تخصـــص األراضي العامة 

لالسرائيليني فقط تتضمن القليل من احلاالت االستثنائية.154 وقد كتبت بليئا ألبك155 بنفسها: 

المنطقة المحظورة: سياسة التنظيم االسرائيلية في القرى الفلسطينية في مناطق C. جمعية بمكوم، حزيران 2008، ص 27.  154
بليئا ألبيك أدارت القسم المدني في نيابة الدولة على مدار 24 سنة )1992-1977( وهي معروفة كمن بلورت السياسة القانونية   155

السرائيل بخصوص األراضي في المناطق الفلسطينية المحتلة.
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صورة رقم 8: الطرق التي مت شقها في منطقة عدي عاد، 1999-1998 
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 2010-1998 صورة رقم 9: الطرق التي مت شقها في منطقة عدي عاد، 
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اســـتعمال املمتلـــكات احلكوميـــة، وفي مقدمتها أراضي الدولـــة، ال ينبغي أن يكون لصالـــح اجلمهور احمللي، بل 
العكس، لصالح الدولة التي تسيطر على األرض ]...[ وقد كان من املقرر أن ُتسلم أراضي الدولة للمستوطنات 

اليهودية منذ كتاب االنتداب.156  

 عـــدا عـــن األراضـــي التي خصصتها الدولة للمواطنني االســـرائيليني فقـــط، غالبا من خالل وحدة االســـتيطان،157 فقد 
اســـتولى املواطنون االســـرائيليون عن طريق القرصنة على املزيد من األراضي في منطقة عدي عاد، التي مت االعالن 
عنها على أنها أراضي عامة لكنها لم متر بعملية تخصيص، وهم يتصرفون بها اآلن كأنها ملكا لهم. هكذا على سبيل 
املثال، صبيحة يوم 19 كانون الثاني 2009 عرف عبد الرحمن أبو عليا، من ســـكان قرية املغير، أنه شـــوهد تراكتور 
وسيارة من نوع GMC وهي تنزل من ناحية عدي عاد نحو األرض الواقعة على مقربة من شارع ألون وعلى مقربة 
من قرية املغير. فيما بعد شـــوهد بعض املواطنني االســـرائيليني الذي شـــرعوا في شـــق شـــارع في أرض عامة تقع في 

منطقة تابعة للحوض الطبيعي ألراضي القرية.

في الكثير من احلاالت ال يعي املزارعون الفلســـطينيون أنه مت االعالن عن مســـاحة معينة من قبل إســـرائيل على أنها 
أرض عامـــة، وهذا هو الشـــأن بالنســـبة لهـــذه األرض، التي يعتبرها ســـكان املغير جزءا من أراضـــي قريتهم منذ زمن 
قـــدمي. وفقـــا الدعـــاء أبو عليا، عندمـــا اقترب وحاول أن يستفســـر عما يفعله املواطنون االســـرائيليون فـــي املوقع، قام 
أحدهم بســـحب بندقية، وســـحب أقســـامها ووجهها نحوه ونحو أشـــخاص آخريـــن كانوا معه، ومـــن بينهم ثالثة من 

أبنائه: 

“كان هنـــاك أربعـــة مســـتوطنني، باجر ]حفار[، تراكتور وســـيارة خاصة. كان أحد املســـتوطنني يحمل بندقية 
طويلة. عندما اقتربنا قام بســـحب البندقية وســـحب أقســـامها ووجهها نحونا. وقد طلب منا التوقف بالعربية. 
ســـألناه عمـــا يفعـــل فـــي أرضنـــا فأجاب انه مت ارســـاله مـــن قبل احلكومـــة، وأنه مبقدورنـــا أن نقدم شـــكوى إذا 

أردنا...”158    

بتاريـــخ 17 آذار 2009 مت اغـــالق ملـــف التحقيق في الشـــرطة بذريعـــة “عدم وجود تهمة جنائيـــة”، دون التحقيق في 
املشـــتبه بهـــم فـــي تنفيذ األعمال بدون ترخيص. أما االســـتئناف الذي قدمته يش دين في أعقـــاب اغالق ملف التحقيق 
دون االنتهـــاء مـــن التحقيق في احلادث، فقد ُرفض ألن احلديث يدور عن أراضـــي دولة وليس أراض خاصة، ولذا مت 

فتح اجراءات رقابة وتطبيق ادارية فقط.159

بليئا ألبيك، »ما هي أراضي الدولة؟ حول أراضي الدولة في يهودا والسامرة وقطاع غزة«. هلشكاه )مجلة نقابة المحامين، اللجنة   156
اللوائية في القدس(، العدد رقم 46، كانون الثاني 11-9. من: المنطقة المحظورة: سياسة التنظيم االسرائيلية في القرى الفلسطينية 

في مناطق C. جمعية بمكوم، حزيران 2008، ص 27.
هناك شك بخصوص المفعول القانوني لتخصيص األراضي التي قامت بها وحدة االستيطان في منطقة عدي عاد. راجعوا ص   157

26-23 من هذا التقرير.
.09/1704 ملف يش دين   158

خطاب من المحامي ايتي كهانا، مديرة قسم االستئنافات في نيابة الدولة الى المحامي ميخائيل سفارد، 7.2.2011. ملف يش دين   159
.09/1704
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ج. 5 عمليات اخالء المباني في عدي عاد على مدار السنين 

شـــفوت راحيل و160 هي بؤرة اســـتيطانية غير قانونية ومســـتقبلها في احملكمة. احلكومة ســـتعارض بصورة 
قاطعـــة كل خطـــوة أحاديـــة وغيـــر قانونية، وهـــي تعتبر وضـــع الكرافانـــات جتاوزا لقواعـــد اللعبـــة الالئقة بني 
احلكومـــة وبـــني مواطنيها161 )إعالن ديوان رئيـــس احلكومة ايهود براك بعد اخالء خمســـة كرافانات في عدي 

عاد، متوز 1999(. 

علـــى مدار الســـنوات قامـــت الدولة ببعض احملاوالت الخالء مبان عديدة تســـتعمل للســـكن أو للتخزيـــن.162 في متوز 
1999 نشر ديوان رئيس احلكومة االعالن املشار اليه اعاله، في اعقاب أول اخالء في البؤرة االستيطانية عدي عاد. 
وقـــد مت االخـــالء بتاريـــخ 25 متوز 1999، بعد مرور أقل من عـــام على اقامة البؤرة االســـتيطانية، ومت خالل العملية 

اخالء خمسة كرافانات.163 

في تشـــرين األول 1999 مت التوقيع على اتفاق بني رئيس احلكومة ايهود براك وبني مجلس يهودا والســـامرة وغزة 
بخصوص مســـتقبل 42 بؤرة اســـتيطانية كانت قائمة في ذلك الوقت. وفقا لالتفاق، يتم اخالء عشـــر بؤر استيطانية 
غير مأهولة وقت التوقيع على االتفاق؛ نقل بؤرتني استيطانيتني الى مكان جديد؛ املصادقة على 11 بؤرة استيطانية 
وجتميـــد 19 بـــؤرة اســـتيطانية.164 دالالت االتفاق كانت جتميد البؤرة االســـتيطانية من ناحيـــة التقدم في االجراءات 
اخلاصـــة بالبنـــى التحتية والتنظيـــم، لكن ليس اخالءها.165 في الوقت الذي مت فيه اتخاذ القرار كانت تســـكن في عدي 
عـــاد خمـــس عائـــالت، الى جانب االطار الديني الزراعي ســـدوت أمير الـــذي عمل في املوقع.166 في اللقـــاء الذي قام به 
نداف شرجائي مع سكان البؤرة االستيطانية، بعد مرور بضعة أيام على اتخاذ القرار بضم البؤرة االستيطانية الى 

البؤر االستيطانية املجمدة، قالت سجوال ميلط: 

من الواضح لي أن التلة التي يتم اخالؤها ســـيتم الســـيطرة عليها مرة أخرى في املستقبل. يجب االستمرار في 
اســـتنقاذ إســـرائيل. هناك استنقاذ تدريجي ]...[ أنا أعرف أن رحليم، التي بدأت كبؤرة استيطانية مشابهة لنا، 
على مدار ســـبع ســـنوات، حتى حصلت على الشـــرعنة كبلدة بكل معنى الكلمة. وقد قامت بلدات أخرى بطريقة 
مشـــابهة. إن مـــن يحصل لديـــه االنطباع بقلة عدد األشـــخاص والبيوت هنـــا ال يعرف تاريخ االســـتيطان. هكذا

من بين األسماء المؤقتة التي منحت للبؤرة االستيطانية عدي عاد في األيام األولى »شفوت راحيل و«.  160
تسفي زينجر وايتمار ايخنر، »االخالء األول في عهد حكومة براك: بؤرة شفوت راحيل«. يديعوت أحرونوت، 26.7.1999، صفحة 14.  161

لم تقع أي محاولة مطلقا الخالء جميع المباني في البؤرة االستيطانية أو تطبيق جميع أوامر الهدم بصورة تشكل خطرا على مجرد   162
وجودها.

»االخالء األول في عهد حكومة براك: بؤرة شفوت راحيل«. يديعوت أحرونوت، 26.7.1999، صفحة 14. تسفي زينجر وايتمار ايخنر،   163
»اتفاق البؤر االستيطانية«- ال إخالء وال تجميد: تحليل اتفاق البؤر االستيطانية األول لبراك مع المستوطنين في تشرين   164

األول 1999. السالم اآلن، طاقم متابعة المستوطنات، آذار 2008.
»اخالء بؤرتين استيطانيتين فقط بصورة نهائية والباقي ستنقل أو تجمد«. هآرتس، 15.10.1999، ص أ 2. نداف شرجائي،   165

نداف شرجائي، »في عدي عاد يتحدثون عن مستقبل رائع«. هآرتس، 17.10.1999، صفحة أ 3. انضمت لعائلة ميلط عائلة بن   166
شلومو وعائالت موشيه طمير، شاحر زليجر وموردي هرئيل.
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 تنشـــأ البلدة. ال ميكن جتفيفنا بهذه الســـرعة. يوجد فينا عناد صحي للغاية. يوجد لدينا صبر حتى عندما يتم 
جتميدنا.167

كمـــا هـــو احلال في البؤر االســـتيطانية التي مت “جتميدها” في اطار اتفاق البؤر االســـتيطانية، لم يتم ايقاف البناء في 
عدي عاد واستمرت في التنامي.168

وقـــد أصـــدرت االدارة املدنيـــة أوامـــر هدم ضـــد املباني فـــي عدي عاد.بـــني الســـنوات 2005-2012 نفذت الســـلطات 
االســـرائيلية املســـئولة عن فرض القانون 27 عملية هـــدم للمباني في منطقتها.169 التوجهـــات املتكررة لالدارة املدنية 
علـــى مـــدار ســـنة تامة بطلـــب احلصول علـــى تفاصيل بخصوص عمليـــات الهدم التـــي مت تنفيذها- مثل أيـــة مباني مت 
هدمها، متى مت تنفيذ عمليات الهدم وما شابه- لم يتم الرد عليها حتى االنتهاء من كتابة هذا التقرير. نحن نفترض أن 
جزء من املباني التي مت هدمها على األقل هي مبان زراعية ومباني أخرى ليست أبنية سكنية. كما ورد، لغاية حزيران 

2011 يوجد في منطقة البؤرة االستيطانية 57 مبنى.170 

فـــي جزء من احلاالت اصطدمت الســـلطات املســـئولة عن فرض القانـــون مبعارضة من قبل الســـكان بخصوص هدم 
املبانـــي غير القانونية. بتاريخ 18 تشـــرين الثانـــي 2008 قامت قوات األمن بإخالء حاويـــة وضعت بالقرب من عدي 
عـــاد. خـــالل عملية االخالء قام بعض الفتية برشـــق احلجارة على قوات األمن، وفي أعقاب ذلك مت اعتقال شـــخصني، 
أحدهما هو اجلندي مناحم بكوش، من سكان البؤرة االستيطانية. وقد مت اعتقال بكوش في أعقاب اعتراضه العنيف 
علـــى عملية االخالء، وبضمن ذلك رشـــق احلجـــارة ودفع عنصر من حرس احلدود. وقد رحبت ســـكرتاريا عدي عاد 
ببكوش وســـلوكه: “نحن ندعو كل جندي حصل على أمر غير قانوني كهذا بالتصرف بهذه الطريقة...”.171 فيما بعد 

مت ادانة بكوش في محكمة عسكرية بسلسلة من املخالفات التي تتعلق بالشغب خالل االخالء.172

هناك.  167
»اتفاق البؤر االستيطانية«- ال إخالء وال تجميد: تحليل اتفاق البؤر االستيطانية األول لبراك مع المستوطنين في تشرين   168

األول 1999. السالم اآلن، طاقم متابعة المستوطنات، آذار 2008.
اللفتنانت ثان بار أكوكا، ضابط توجهات الجمهور في ديوان رئيس االدارة المدنية، 25.7.2012 . وقد تم تلقي  خطاب من   169

المعلومات في أعقاب توجه يش دين طبقا لقانون حرية المعلومات وذلك للحصول على معلومات بخصوص عمليات تطبيق القانون 
التي تم اتخاذها في منطقة عدي عاد.

الفصل د من هذا التقرير يتناول بتوسع تطبيق القانون على البناء غير القانوني والسيطرة الزراعية في عدي عاد )راجعوا صفحة   170
.)63

.Ynet، 30.11.08 ،»حنان غرينبيرج، »مشتبه به: جندي رشق الحجارة احتجاجا على اخالء بؤرة استيطانية  171
كان بكوش في طريقه الى قاعدته العسكرية عندما علم بنشاط قوات األمن من خالل رسالة نصية وصلته من »مركز يرسل الرسائل   172

عندما تكون هناك عمليات اخالء«. في أعقاب تلقيه الرسالة عاد على اعقابه ووصل الى المكان. بمساعدة شخص اضافي وضع 
بكوش حجارة في الطريق بهدف قطع طريق القوات. كما تسلق االثنان على تلة قريبة من هامش الطريق وقام بكوش برشق الحجارة 
على عناصر حرس الحدود الذين خرجوا من سيارتهم الزالة العائق من الطريق. وقد تم ادانة بكوش بتهمة الدخول الى منطقة مغلقة، 

ومحاولة االعتداء على شرطي في مالبسات خطيرة وتوجيه االهانة لمستخدم جمهور. في البداية حكم عليه بالسجن لمدة أربعة 
أشهر فعليا، لكن في أعقاب استئناف من قبل النيابة العسكرية تم تشديد العقوبة لتصل الى السجن الفعلي لمدة ستة اشهر. استئناف 

رقم 09/24 في محكمة االستئنافات العسكرية، النائب العسكري الرئيسي ضد الجندي أول مناحم بكوش. استئناف على قرار 
الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية في منطقة المركز الصادر في الملف، ص 1-3.  
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ردا على عمل الســـلطات على تطبيق أوامر االخالء وهدم املباني غير القانونية فقد مت تنفيذ عمليات “بطاقة تســـعيرة” 
في عدد من احلاالت.173 فيما يلي بعض األمثلة التي نشرت في وسائل االعالم: 

بطاقة  • بتاريخ 24 متوز 2008، في أعقاب اخالء باص كان يســـتعمل للســـكن في عدي عاد، فقد وقعت عمليات “	
تسعيرة” في أماكن متفرقة في أنحاء الضفة.174

، ردا علـــى اخـــالء حاويـــة في عدي عاد، قام املســـتوطنون برشـــق ســـيارات  • بتاريـــخ 18 تشـــرين الثانـــي 2008	
فلسطينية باحلجارة وحاولوا اغالق طرق على مقربة من يتسهار.175 

، في أعقاب اخالء كرافان منفرد في عدي عاد، تظاهر العشـــرات من الشـــبان على مقربة  • بتاريخ 20 متوز 2009	
من معسكر حورون احتجاجا على االخالء.176

• مت اخالء حاوية من عدي عاد. عمليات بطاقة التسعيرة التي تلت االخالء اشتملت  بتاريخ 29 كانون أول 2010	
على اغالق املفترقات وحرق األراضي في عصيرة القبلية.177

وقد سعت السلطات من خالل محاوالت االخالء املذكورة الى تطبيق أوامر الهدم وازالة بعض املباني رغم أن البؤرة 
االستيطانية كلها- بكل املباني التي تقع فيها- ليست قانونية، ولم يتم مطلقا القيام مبحاولة الزالة جميع املباني في 

البؤرة االستيطانية واخالء السكان منها.

المصطلح »بطاقة تسعيرة« يتناول باألساس المس بالفلسطينيين وعناصر قوات األمن ردا على أعمال الحكومة التي تعتبر مسا   173
بمشروع االستيطان. راجعوا على سبيل المثال: الكسندر بعقوبسون، »سعر بطاقة التسعيرة«. هآرتس، 28.3.2011.

.)http://www.inn.co.il( 24.7.08 ،7 مواجهات في السامرة ردا على إخالء عدي عاد«. قناة« عوزي باروخ،   174
»قوات حرس الحدود تخلي مبنى في مستوطنة بالسامرة«. موقع والله )نشرات اخبارية مقتضبة(، 18.11.08  يهوشع برينر،   175

.)www.walla.co.il(
  .)http://www.inn.co.il( 20.7.09 ،7 أورلي هراري، »تقرير: ضابط حرس حدود ضرب شابا كان يحتج على االخالء«. قناة  176

.)www.hakolhayehudi.co.il( 29.12.10 ،»هكول هيهودي، »الكفالة المتبادلة في أعقاب اخالء بلدة عدي عاد  177
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فشل تطبيق القانون على البناء 
غير القانوني والسيطرة على األراضي 

فرض القانون على املخالفات التي يقترفها مواطنون إســـرائيليون يتجســـد في مســـارين اثنني: املسار اجلنائي، الذي 
يتضمـــن فتـــح ملف جنائي وتنفيذ التحقيق، وهو مناط بلواء شـــاي في شـــرطة إســـرائيل. طبقا لنتائـــج التحقيق، فإن 
املســـار اجلنائي يتضمن بلورة الئحة اتهام وتقدمي للمحاكمة178؛ واملســـار االداري، الذي يتواله اجليش االســـرائيلي 
مـــن خـــالل االدارة املدنية، الذي يتضمن العالج االداري للمخالفات مثل طرد املتوغلني في األراضي التي ليســـت لهم، 

هدم البناء غير القانوني، إخالء البؤر االستيطانية، اخالء التوغل الزراعي وما شابه. 

الصالحيـــات التنظيميـــة للبنـــاء اليهودي في الضفة الغربيـــة تقع على عاتق املجلس األعلى للتنظيـــم الواقع في االدارة 
املدنية بالقرب من بيت ايل، وهو مكون من ضباط في اجليش ومدنيني يعملون في اجليش االسرائيلي.179تدير االدارة 
املدنية النشاطات اخلاصة بالتنظيم في الضفة الغربية من خالل قوانني التنظيم والبناء األردنية التي كانت سارية في 
املنطقة في العام 1967. وقد مت تغيير قوانني التنظيم املذكورة بواســـطة أوامر عســـكرية أصدرها قائد املنطقة )قائد 

املنطقة العسكرية( على مدار السنني لتتوافق مع واقع االحتالل االسرائيلي في مناطق الضفة الغربية.180

القائد العسكري للمنطقة ميثل السيادة الفعلية في مناطق الضفة الغربية، وهو مسئول عن فرض القانون في الضفة 
الغربية بكافة املناحي، مبا في ذلك قوانني التنظيم والبناء بحق البناء غير القانوني. في اطار هذه املســـئولية الشـــاملة 
ينبغي على قائد املنطقة وجميع القوات التي تعمل اســـتنادا الى صالحياته- قوات اجليش وشـــرطة إسرائيل- العمل 
علـــى فـــرض القانون بحـــق البناء غير القانوني في املنطقة، وبضمن هذا اخالء البؤر االســـتيطانية ونقاط االســـتيطان 

غير القانونية. 

الرقابـــة علـــى البناء غيـــر القانوني في املناطق احملتلة من مســـئولية وحـــدة الرقابة التابعة لـــالدارة املدنية في اجليش 
االســـرائيلي، التـــي أقيمـــت باألصل لغـــرض الرقابة على البناء غير القانوني من قبل الفلســـطينيني فـــي مناطق الضفة 
الغربيـــة. منذ العام 1992، عندما قررت احلكومة جتميد البناء االســـرائيلي في الضفـــة الغربية، تتولى الوحدة أيضا 
الرقابـــة علـــى البنـــاء االســـرائيلي في املناطـــق احملتلة. كـــذراع لفرض القانـــون من قبـــل االدارة املدنية، فـــإن وظيفتها 
هـــي جمـــع املعلومـــات بخصوص البناء غيـــر القانوني في مناطق الضفـــة الغربية وأن تصدر الى حيـــز الواقع “اجراء 

القناة الجنائية الخاصة بفرض القانون سيتم بحثها بتوسع في الفصل التالي )فصل هـ( في هذا التقرير.  178
األمر الخاص بقانون تخطيط المدن، القرى واألبنية )يهودا والسامرة( )رقم 418(- 1971. يحدد األمر أن الصالحية التي كانت   179

ممنوحة في القانون األردني )قانون تنظيم المدن، القرى والمباني رقم 79 للعام 1966( للجنة اللوائية لتنظيم المدن، القرى 
والمباني تكون من صالحية المجلس األعلى للتنظيم. لمزيد من التفاصيل راجع محاضرة شموئيل جرواج حول موضوع التنظيم 

www.bimkom.( وعدم التنظيم في الضفة الغربية كأداة سياسية لتملك المنطقة، تشرين الثاني 2002، في موقع جمعية بمكوم
»نشرات« < »ملخص مؤتمرات«(.  ،org

من محاضرة شموئيل جرواج، هناك.  180

الفصل »د«
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بخصوص البناء غير القانوني”،181 وفي اطاره تصدر جلنة من قبل الوحدة أوامر بوقف العمل وأوامر هدم للمباني 
غير القانونية، فيما تتولى الوحدة املسئولية عن تنفيذها.182

وقد أصدرت وحدة الرقابة آالف أوامر الهدم ضد البناء غير القانوني من قبل االسرائيليني في أنحاء الضفة الغربية 
اســـتنادا الى االجراء اخلاص بالبناء غير القانوني، غير أن الغالبية العظمى لهذه األوامر بقي عالقا على مدار ســـنوات 
طويلة.183من الناحية العملية، فإن تطبيق قرار الهدم مشـــروط بقرار من وزير الدفاع، وباســـتثناء حاالت قليلة ميتنع 
وزراء الدفاع عن اصدار األوامر بخصوص تنفيذها. وقد كشف تقرير مراقب الدولة في العام 2005 عن أعطاب في 

الطريقة التي يتم من خاللها معاجلة البناء غير القانوني:

االســـتنتاجات اخلاصـــة بالتحقيـــق وعمليـــات البناء غيـــر القانونية املوصوفة فيه ]...[ تشـــير الـــى املعاجلة غير 
الناجعـــة مـــن قبل األجهزة األمنية واالدارة بخصوص النشـــاطات غيـــر القانونية في مجال البنـــاء، مبا في ذلك 
التوغـــل فـــي اراضـــي الدولة، اخالء البؤر االســـتيطانية غيـــر املصادق عليها، ومن شـــأنها أن تـــدل على الوضع 

السائد في منطقة يهودا والسامرة في هذه املجاالت.184 

باالضافة الى ذلك، فإن مخالفات البناء غير القانوني هي مخالفات جنائية بكل معنى الكلمة ويجب أن تكون معاجلتها 
علـــى هذا األســـاس. على الرغـــم من هذا، فقد مت إهمال فـــرض القانون اجلنائي بهذا اخلصوص بصـــورة تامة تقريبا، 
ولغاية اليوم لم يتم تقدمي أي الئحة اتهام بخصوص البناء غير القانوني في الضفة الغربية خارج مجاالت السلطات 

احمللية.185

االجراء الخاص بمعالجة البناء غير القانوني طبقا لقانون التنظيم والبناء األردني. مراحل معالجة البناء غير القانوني حسب االجراء   181
هي كما يلي: اصدار أمر بوقف العمل واستدعاء المالك للمثول امام اللجنة؛ مداولة في اللجنة وطرح االدعاءات من قبل المالك الذي 
صدر بحقه أمر وقف األعمال؛ في حالة رد ادعاءات المالك، تقوم اللجنة باصدار أمر هدم وتمنح المالك مهلة لمدة 30 يوما لتقديم 

استئناف؛ في حالة رد االستئناف أو عدم تقديمه، يحق للجنة العمل )عن طريق المشرفين( هدم المبنى غير القانوني. طبقا للقانون، 
فإن انتهاك أمر وقف العمل أو أمر الهدم يشكل مخالفة جنائية عقابها فرض غرامة. من: المحامية طاليا ساسون، رأي استشاري 

حول موضوع البؤر االستيطانية غير المسموح بها، القدس، شباط 2005، ص 17؛ مراقب الدولة، تقرير سنوي 56 أ، 2005.
.217 المحامية طاليا ساسون، هناك، ص   182

.221 هناك، ص   183
تقرير سنوي 56 أ، 2005، ص 240. وجد التقرير أن 92-77 بالمائة من نشاطات البناء غير القانونية من قبل  مراقب الدولة،   184

االسرائيليين في الضفة الغربية في السنوات 2004-2000 التي كانت معروفة لالدارة المدنية لم تتم معالجتها.
حاييم ليفنسون، »المستشار القضائي يعمل على زيادة صالحيات الرقابة على المستوطنات«. هآرتس، 20.9.2012.  185
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د. 1 عدم تطبيق أوامر الهدم ووقف العمل في عدي عاد 

كما ورد، فقد أقيمت عدي عاد في العام 1998، عندما توغل مستوطنون في األراضي املجاورة للقرى جالود، املغير، 
ترمسعيا وقريوت، التي يعتبر جزء منها اراض فلسطينية خاصة غير مسواة )%26( وبعضها أراضي عامة. 

لقد مت بناء البؤرة االستيطانية كلها بصورة غير قانونية، وكانت مجرد اقامتها مصحوبة بنشاطات مخالفة للقانون 
من حيث جوهرها. لقد مت اقامة عدي عاد بدون مصادقة من املســـتوى السياســـي، املطلوبة لغرض اقامة البلدات في 
مناطق الضفة الغربية؛186وقد أقيمت بدون حتديد منطقة نفوذ للبلدة من خالل أمر صادر عن قائد املنطقة؛187 وبدون 
خارطـــة تفصيليـــة188 التـــي ميكن بالرجـــوع اليها اصدار تراخيـــص بناء- ونتيجـــة لذلك بدون اصـــدار تراخيص بناء 
للمبانـــي كلهـــا. بناء على ذلك، فإن البؤرة االســـتيطانية التي أقيمت بدون مصادقة كمـــا هو مطلوب قانونيا، خارج أي 
منطقة نفوذ وفي جزء منها فوق اراض فلســـطينية خاصة، هي غير قانونية وجميع املباني الواقعة فيها غير قانونية. 
منذ العام 1998 )سنة اقامة البؤرة االستيطانية( ولغاية 2011 أصدرت االدارة املدنية 81 أمرا بهدم املباني املختلفة 

واألعمال فيها. وقد سبق إصدار أوامر الهدم صدور أوامر بوقف العمل.189

كل أمر هدم ورد في القائمة املذكورة ســـبقه اصدار أمر بوقف العمل.190عندما لم يتوقف العمل ولم يقدم طلب للجنة 
الفرعية للرقابة في محاولة للحصول على ترخيص بناء أو تطوير، صدر أمر الهدم. يتم في العادة تعليق أوامر الهدم 
فـــي املنطقـــة التي تتم فيهـــا األعمال غير القانونية، وقد اعتاد مراقبو االدارة املدنية على توثيق تســـليم األمر بواســـطة 

تصوير األمر املعلق على املبنى أو العمل املشار اليه في األمر أو على مقربة منه. 

150 بتاريخ 2.8.1996 حدد بأن كل توسيع للبناء في بلدة ليست مالصقة لبلدة قائمة )أي تبعد عنها بخط هواء  قرار الحكومة رقم   186
لمسافة بضع مئات من األمتار وأكثر( تستوجب الحصول على قرار من الحكومة. وقد تم تقنين القرار من خالل أمر صادر عن قائد 
المنطقة العسكرية: أمر بخصوص اجراءات التنظيم والبناء )رقم 1445(- 1996. عدي عاد ليست مالصقة لجدار مستوطنة شيلو 

األقرب اليها.
شرعنة بلدة إسرائيلية في المناطق الفلسطينية المحتلة تستلزم، من بين ما تستلزمه، تحديد منطقة نفوذ للبلدة الجديدة، التي تحدد   187
حدود المسئولية للسلطة المحلية. يتم تحديد منطقة النفوذ طبقا ألمر صادر عن قائد المنطقة العسكرية: أمر بشأن ادارة المجالس 

االقليمية )رقم 783(- 1979؛ وأمر ادارة المجالس المحلية )رقم 892(- 1981. باالضافة الى ذلك يطلب توفر خارطة هيكلية 
تفصيلية يمكن على ضوئها اصدار تراخيص البناء- ايداع خارطة هيكلية والمصادقة عليها والحصول على تراخيص بناء من 

سلطات التنظيم المختصة. راجع ملف محكمة العدل العليا 04/5853، أمانه حركة استيطان من قبل جوش ايمونيم ضد وزير 
الدفاع، ص 4، الفقرة 6، ملف عليا 2004 )3(، 251.

القانون المعتمد في قوانين التنظيم والبناء في الضفة الغربية هو قانون التنظيم األردني: قانون تنظيم المدن، القرى والمباني،   188
القانون األردني المؤقت 79 من العام 1966. يحدد القانون أن البناء في المنطقة القروية في الضفة الغربية مشروط بوجود خارطة 

تفصيلية تحدد أهداف األرض تفصيال والتخطيط التفصيلي للبناء.
توجد بحوزة يش دين قائمة بأوامر الهدم التي صدرت بين السنوات 2011-2005. وقد تم الحصول على المعلومات من االدارة   189
المدنية في أعقاب الطلب الذي تقدمت به يش دين طبقا لقانون حرية المعلومات، وذلك للحصول على معطيات حول األوامر االدارية 

التي أصدرتها االدارة المدنية ضد البناء غير القانوني والتوغل في منطقة البؤرة االستيطانية عدي عاد.
طبقا لقانون تنظيم المدن، القرى والمباني رقم 79 من العام 1966. البند 38 )1( و- )3(. يوجد ضمن المعلومات التي تم تلقيها   190

من االدارة المدنية نسخ عن أوامر وقف العمل.
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أوامر الهدم التي أصدرتها االدارة املدنية للمباني في منطقة عدي عاد191   

سنة تسليم أمر 
الهدم 

عدد أوامر الهدم 
التي مت تسليمها 

املبنى/ العمل الذي صدر ضده/ضدها أمر الهدم 

دفيئة19981

حظيرة ماشية، برج ماء، خمسة مباني متنقلة للسكن، مبنى من الصفيح 199913

اسطبل 20001

20016
كرافانان اثنان، ]مبنى[ سكني، أعمال تطوير، أعمال اعداد لوضع 

كرافانات، كنيس

مخزن، ثالث طرق، مبنيان متنقالن للسكن، حاوية نبيذ. 20027

20033
مبنى متنقل للسكن، حافلة خردة، مبنى خشبي مع أرضية باطون 

للسكن. 

200425

مبنى متنقل للحراسة، ثالثة مباني مزدوجة قابلة للنقل، ثالثة مباني 
قابلة للنقل، ستة مباني قابلة للنقل، أساسات للسكن، أربعة مسطحات 

لوضع كرافانات، أعمال )على ما يبدو تطوير(، حاوية، قن دجاج، سبعة 
مباني سكنية قابلة للنقل. 

مبنى سكني متنقل، مسطح مصبوب20052
حتضير أرض 20061
حتضير أرض زراعية، شق طريقني20073
ثالثة أساسات لكرافانات20083

200911
شق طريق، عريشة من اخلشب، مبنى + جدار، مبنيان من البناء اخلفيف، 
عريشة للحيوانات، كرافان + عريشة، حاوية، عريشة من اخلشب، مخزن 

للحيوانات، بوابة دخول + حجيرة
حتضير أرض، حتضير أرض + مسطح من الباطون20102
حتضير للبناء، سرقة أرض، حاوية 20113

 81 أمرااملجموع

ردا على طلبنا بخصوص االستفسار عن عمليات فرض القانون التي مت اتخاذها في أعقاب تسليم أوامر وقف العمل 
وأوامـــر الهـــدم، أبلغـــت االدارة املدنية انه في الســـنوات 2005-2012 مت تنفيـــذ 27 هدمـــا للمباني.192على الرغم من 

معلومات حول أوامر الهدم التي صدرت بين السنوات 1998-2005، تقدمة السالم اآلن. وقد تم الحصول على المعلومات   191
بخصوص أوامر الهدم الصادرة بين السنوات 2011-2005 من االدارة المدنية في أعقاب الطلب الذي تقدمت به يش دين طبقا 

لقانون حرية المعلومات، وذلك للحصول على معطيات حول األوامر االدارية التي أصدرتها االدارة المدنية ضد البناء غير القانوني 
والتوغل في منطقة البؤرة االستيطانية عدي عاد.

اللفتنانت ثان بار أكوكا، ضابط توجهات الجمهور في ديوان رئيس االدارة المدنية، 25.7.2012 . في ردها على توجه  خطاب من   192
يش دين طبقا لقانون حرية المعلومات وذلك للحصول على معلومات بخصوص عمليات فرض القانون التي تم اتخاذها في منطقة 

عدي عاد. في التوجه األول الذي أرسل في تشرين األول 2011 طلبنا ايضا معلومات عن عمليات فرض القانون بخصوص كل أمر 
من األوامر. لم يتم الحصول على المعلومات حتى االنتهاء من كتابة هذا التقرير )ستة بالتمام من يوم تقديم الطلب(.
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طلباتنـــا، لـــم تقم االدارة املدنية بتحويل معلومات مفصلة حول املباني املقصودة، غير أنه يتضح من املعطى الوارد ان 
معظـــم أوامـــر الهدم الصادرة بحق املباني في البؤرة االســـتيطانية- 54 أمرا- لم يتـــم تطبيقها مطلقا. النتيجة بالطبع 

هي أن البؤرة االستيطانية غير القانونية، التي يوجد فيها 57 مبنى، ما تزال على حالها منذ 14 عاما. 

خـــالل الســـنوات األخيرة توجهت عـــدي عاد عدة مرات الى االدارة املدنية وطالبت بتطبيـــق أوامر الهدم التي أصدرها 
مفتشـــو االدارة املدنية، اخالء البؤرة االســـتيطانية عدي عاد ومتكني ســـكان القرى املجاورة لها من الوصول بحرية 
وبـــدون مضايقـــة الى أراضيهـــم. وقد مت الرد على جميع التوجهات بصورة مشـــابهة للنص الوارد في خطاب ضابط 

االدارة املدنية بتشرين الثاني 2010: 

بخصـــوص طلبـــك اتخـــاذ خطوات لفرض القانـــون على البناء غيـــر القانوني في البؤرة االســـتيطانية عدي عاد، 
أؤكد، أن اتخاذ اجراءات الرقابة االضافية تتم باالستناد الى اعتبارات اجلهات املختصة، طبقا لسلم األولويات 

واستنادا الى مجموع االعتبارات املطلوبة في هذا الشأن”.193

“سلم األولويات” 
فـــي اطـــار االلتمـــاس الذي تقدمت ابـــه حركة الســـالم اآلن جراء البنـــاء غير القانوني فـــي البؤر االســـتيطانية هيوفيل 
وحرشـــه، ُطلب من الدولة أن تعرض ســـلم األولويـــات بخصوص تطبيق أوامر الهدم التي صـــدرت بخصوص البناء 
غيـــر القانوني في مناطق الضفة الغربية. بعد تأخيرات وتأجيل متواصل )ثالث ســـنوات وعشـــرون تأجيال(، قدمت 

الدولة في تشرين األول 2008 للمحكمة ردها، الذي يتضمن تفاصيل سلم األولويات.194

“سلم األولويات” بخصوص تطبيق أوامر الهدم- كما عرضتها الدولة على احملكمة: 
أ. أوامر الهدم التي تستند الى قرارات قضائية. 

ب. أوامر الهدم التي تتعلق بالبناء في مراحله األولى، في املالبسات التي تتضمن أهمية في الرد السريع قبل استكمال البناء والسكن. 
ج. أوامر الهدم اخلاصة باملباني الواقعة في أراض مسواة مبلكية فلسطينية خاصة. 

د. أوامر الهدم اخلاصة باملباني الواقعة في األراضي التي ليست مسواة وليست أراضي دولة. 
هـ. أوامر هدم خاصة باملباني في البؤر االستيطانية غير املرخصة التي أقيمت بعد آذار 2001. 
و. أوامر هدم خاصة باملباني في البؤر االستيطانية غير املرخصة التي أقيمت قبل آذار 2001.

ز. أوامر الهدم اخلاصة باملباني الواقعة خارج خرائط التنظيم التفصيلية واملصادق عليها. 
ح. باقي املباني. 

سلم األولويات خاضع للتغييرات في املالبسات املستقبلية بقدر ما تتوفر.195 

اللفتنانت ثان عاموس فاجنر، ضابط رقابة وتوجهات الجمهور، ديوان رئيس االدارة المدنية، 25 تشرين الثاني 2010،  خطاب من   193
ردا على توجه المحامي شلومي زخاريا والمحامي أفيسار ليف؛ خطابات أخرى حظيت برد مشابه: خطاب من اللفتنانت ثان عنبال 

ليد، ضابطة متابعة وتوجهات الجمهور، ديوان رئيس االدارة المدنية، 30 تشرين الثاني 2009، ردا على توجه من قبل المحامي 
ميخائيل سفارد والمحامي شلومي زخاريا؛ وخطاب من اللفتنانت ثان عاموس فاجنر، ضابط رقابة وتوجهات الجمهور، ديوان 

رئيس االدارة المدنية، 31 أيار 2011، ردا على توجه المحامي ميخائيل سفارد.
من رد الدولة على التماس السالم اآلن فيما يتعلق بالبناء غير القانوني في البؤر االستيطانية هيوفيل وحرشة: ملف محكمة العدل   194

العليا 05/9051، السالم اآلن- ش.ع.ل-  مشاريع تربوية وآخرون ضد وزير الدفاع وآخرين. 28.10.2008.
هناك.  195
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حتـــى بعـــد عـــرض ســـلم األولويات فـــي ختام األمـــر، لم يتـــم تطبيق أوامـــر الهـــدم ذات القيمة ضـــد البيوت فـــي البؤر 
االستيطانية ما عدا بعض احلاالت القليلة. 

بعد مرور ســـنوات أخرى من عدم الفعل، في أعقاب كثرة االلتماســـات التي قدمت حملكمة العدل العليا بخصوص هذا 
املوضوع التي انتقدت امتناع سلطات الدولة عن تطبيق األوامر التي صدرت واخالء البؤر االستيطانية، وعلى خلفية 
موقف املستشـــار القضائي للحكومة بأنه ال يســـتطيع الدفاع عن عدم الفعل هذا أمام قضاة محكمة العدل العليا، طلب 
رئيس احلكومة بنيامني نتنياهو بلورة مبادئ توجيهية للنيابة بخصوص االلتماسات التي تتعلق بالبؤر االستيطانية. 
بعد املشاورة التي أجراها مبشاركة الوزراء، رجال القانون وممثلني عن اجليش،196 أعلن رئيس احلكومة عن سياسة 
جديـــدة، يتـــم مبوجبها هدم املباني الواقعة فوق أراضي فلســـطينية خاصة، بينما يتم مترير املباني املقامة على أراض 
عامة عبر اجراءات حتضير بواسطة توقيع وزير الدفاع على اخلرائط الهيكلية وخرائط البناء البلدي.197خالل املداولة 
التـــي متـــت في االلتمـــاس الذي قدمته حركة الســـالم اآلن بعد مرور بضعة أيام على اعـــالن رئيس احلكومة، عرضت 

ممثلة الدولة هذا املوقف أمام قضاة محكمة العدل العليا. 

في حزيران 2012 صادقت حكومة إسرائيل على اقامة “جلنة وزراء لشئون االستيطان في منطقة يهودا والسامرة”. 
وقد حتدد قي قرار احلكومة “ومن بني ذلك تناقش اللجنة وتبلور سياسة احلكومة بخصوص البناء غير املنظم الذي 
مت في املنطقة”، و”سياســـة احلكومة بكل ما يتعلق بالقضايا األساســـية التي تطرح في االلتماســـات املقدمة للمحاكم 

بخصوص مواضيع املنطقة.”198

د. 2 عدم تطبيق أوامر االخالء بخصوص التوغالت الزراعية 

كانت احدى اســـتنتاجات تقرير ساســـون انه في الوقت الذي مت فيه اعداد التقرير لم تكن هناك أداة قضائية مناســـبة 
لعالج التوغل ذي الطابع الزراعي من قبل املواطنني االســـرائيليني الى األراضي الفلســـطينية. وقد اشـــارت ساســـون 
الى ان الصعوبة تنبع من حقيقة كون معظم األراضي في مناطق إسرائيل مسواة ومسجلة في سجل األراضي، فيما 
حوالي %70 من األراضي في مناطق الضفة الغربية غير مســـواة.199الى جانب ذلك، فإن شـــرطة إســـرائيل املسئولة 
عـــن تطبيـــق القانـــون في مناطـــق الضفة الغربية تواجـــه صعوبة في القيـــام بوظيفتها بصورة ناجعـــة بحكم الظروف 

السائدة فيها.200

28.2.2011 بمشاركة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وزير الدفاع ايهود براك، الوزراء بيني بيجن، موشيه  عقدت الجلسة بتاريخ   196
يعلون، يعقوب نئمان ويتسحاق أهرونوفيتش، وكذلك المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشطاين، مديرة قسم االلتماسات في 

العليا في النيابة، أسنات مندل، ومنسق أعمال الحكومة في المناطق الفلسطينية المحتلة، الميجور جنرال ايتان دنجوت.
تصريح مكمل من قبل الدولة في ملف محكمة العدل العليا 07/7891، السالم اآلن ضد وزير الدفاع وآخرين، 7.3.2011؛   197

براك رفيد وحاييم لفينسون، “حدد نتنياهو: الدولة ستهدم البؤر االستيطانية التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة”، هآرتس، 
.1.3.2011

.17.6.2012 4772 بتاريخ  قرار الحكومة رقم   198
المحامية طاليا ساسون، رأي استشاري حول موضوع البؤر االستيطانية غير المسموح بها، القدس، شباط 2005، ص 314-317.  199

كما سيفصل الحقا في هذا الفصل.  200
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األداة األساسية املتاحة للتعاطي مع قضية التوغالت الزراعية كانت التحرك ذاتيا ملدة 30 يوما بالتقريب، بحيث يتاح 
لصاحـــب األرض طـــرد املتوغلني من أرضه، اســـتنادا الى مصادقة من قائد في الشـــرطة، ومن خـــالل اعطاء االمكانية 
باســـتعمال القـــوة بصـــورة معقولـــة.201 غير أن هـــذه األداة لم تنجح فـــي توفير احلمايـــة الفعلية ألصحـــاب األراضي 
الفلسطينيني من املتوغلني، فيما بقيت احلمايات القانونية ألصحاب األرض الفلسطينيني “على الورق فقط، وليس من 
الناحية الفعلية”.202من الناحية العملية، كما حددت ساسون، في القانون اجلنائي، القانون املدني والقانون االداري ال 

توجد حمايات فعلية حتمي أصحاب األراضي الفلسطينيني من املتوغلني االسرائيليني.203

على ضوء استنتاجات ساسون وفي اعقاب توصياتها مت في العام 2007 سن “أمر بخصوص األراضي )االستعمال 
املضايـــق لألراضي اخلاصـــة(”،204 الذي كان يهدف الى توفير أدوات تشـــريعية للســـلطات للتعاطي مع احلفاظ على 
ممتلـــكات الفلســـطينيني وموضوع التوغـــالت الزراعية، ويحدد اطار معاجلتها منذ ذلك احلني. اســـتنادا الى األمر يتم 
اصـــدار أوامر اخـــالء ادارية للتوغل في األراضي، التي تتيح املعاجلة الســـريعة والفورية للتوغـــالت الزراعية، كبديل 
عـــن االجـــراءات القانونية التي تســـتغرق وقتا طويال. وحـــدة الرقابة في االدارة املدنية مســـئولة ايضا عن تطبيق هذه 

األوامر، مبساعدة قوات اجليش والشرطة، وطبقا للحاجة. 

غيـــر أن القابليـــة القضائيـــة فـــي واد والواقع في واد آخر؛ القليـــل من األوامر بخصوص االســـتعمال املضايق لألرض 
اخلاصـــة التـــي يتـــم اصدارها وتوقيعها من قبـــل رئيس االدارة املدنيـــة ال يتم تنفيذها. رغم توفـــر أداة قضائية ناجعة 
للتعاطي مع التوغالت غير القانونية، يبقى اصحاب األراضي ال حول لهم وال قوة، حيث يستمر املتوغلون من الناحية 

الفعلية في التصرف باألرض فيما متتنع الدولة عن اخالئهم استنادا الى األوامر. 

وقد ُنشر مؤخرا أن رئيس االدارة املدنية، الكولونيل موطي املوز )الذي تسنم منصبه في تشرين الثاني 2010(، أعلن 
انه ال ينوي االستمرار في اصدار أوامر االخالء بخصوص التوغالت الزراعية ألنها تفتقد الى القاعدة القانونية التي 
يعتبرها حيوية للحسم في هذه القضايا، ولهذا من املفضل أن يتم استبيانها في احملكمة.205 ردا على قرار املوز أرسل 
اليه املستشار القضائي في منطقة يهودا والسامرة، البريغادير جنرال ايلي بار أون، رسالة شديدة كتب فيها “هناك 
ضرورة لالســـتمرار في اســـتعمال األمر ومنع احلالة التي يكون فيها مرور الوقت، الذي تتوقف خالله السلطات عن 
القيام بواجبها، مؤديا الى تثبيت الوقائع على األرض، وبعد ذلك يكون من الصعب علينا تغييرها”. كما ورد أن امتناع 
أملـــوز عـــن تفعيل الصالحيات التي تتعلق بإصـــدار أوامر االخالء هي “مبثابة تنصل من واجباتك النابعة من متطلبات 
القانـــون الدولـــي وهـــي ال تتفق مع التعاطي املتوقع من ســـلطة ادارية معقولة.”206 وفي قرار غير مســـبوق صادر عن 
محكمـــة العـــدل العليـــا بتاريخ 20.3.2012 حســـمت محكمة العدل العليـــا القضية، وحددت أن تعليمات األمر جتســـد 

1472، يهودا والسامرة. طبقا ألمر األراضي )طرد المتوغلين(، أمر عسكري رقم   201
المحامية طاليا ساسون، رأي استشاري حول موضوع البؤر االستيطانية غير المسموح بها، القدس، شباط 2005، ص 316.  202

.317 هناك، ص   203
أمر بخصوص األراضي )االستعمال المضايق لألرض الخاصة( )يهودا والسامرة( )رقم 1586(- 2007.  204

»االدارة المدنية تتنصل من اخالء توغل المستوطنين«. هآرتس، 12.3.2012. حاييم ليفنسون،   205
خطاب الكولونيل ايلي بار أون، المستشار القضائي في منطقة يهودا والسامرة، الى البريغادير جنرال موطي ألموز، رئيس االدارة   206

المدنية، 29.2.2012.
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واجـــب القائد العســـكري باحلفـــاظ على النظام العـــام وممتلكات الســـكان احملميني- وهي “أحد الواجبات األساســـية 
امللقاة على عاتق القائد العسكري”. كما حتدد أن رئيس االدارة املدنية ميتلك الصالحية واملسئولية عن اصدار األمر، 

بل من واجبه أن يفعل هذا.207

منذ اقامة البؤرة االستيطانية عدي عاد في العام 1998 ولغاية شباط 2012 أصدر رئيس االدارة املدنية أمرا واحدا 
فقط طبقا لـ “أمر بخصوص األراضي )االســـتعمال املضايق لألراضي اخلاصة(” في منطقة البؤرة االســـتيطانية.208 
وقـــد مت اصـــدار هذا األمـــر من قبل رئيس االدارة املدنية بتاريخ 21 أيلول 2010، فـــي أعقاب توغل زراعي الى أراض 

مبلكية سكان قرية ترمسعيا.209

التماس يش دين باسم مزارعني من قرية ترمسعيا للمطالبة بفرض االخالء طبقا لألمر بشأن االستعمال 
املضايق ألراض خاصة في أراضي القرية

بتاريخ 17 آذار 2011 مت تقدمي التماس الى محكمة العدل العليا من قبل سكان من قرية ترمسعيا مبساعدة يش 
دين، للمطالبة بتطبيق أمر بخصوص االستعمال املضايق الذي صدر بحق مستوطنني توغلوا في أراضيهم. 

بتاريخ 23 متوز 2010 اكتشـــف محمود محمد محســـن األعرج أنه مت في قطعة األرض التابعة له تنفيذ أعمال 
بنية حتتية واســـعة اشـــتملت على تســـوير، تســـوية، وضع شـــبكة ري ووضع أوتاد، بهدف حتضيرها لزراعة 
العنب. في أعقاب هذا قدم األعرج، بعد مرور يومني على ذلك، شكوى في الشرطة بفعل هذا التوغل، الذي يعتبر 
توغال غير قانوني ألرضه وال يســـتطيع بســـببه الوصول الى األرض. بعد مرور شـــهر تقريبا على ذلك، أتضح 
انه مت اســـتكمال العمل وزراعة عشـــرات األغراس الصغيرة من العنب. في أعقاب ذلك توجه األعرج وشخصان 

آخران من القرية جرى التوغل في أرضهما الى يش دين وطلبوا املساعدة. 

ملف محكمة العدل العليا 5439/09، أحمد عبد القادر وآخرون ضد لجنة االستئناف العسكرية طبقا لألمر الخاص بلجان   207
االستئناف، قرار حكم بتاريخ 20.3.2012. بتاريخ 21.6.2012، بالضبط بعد مرور ثالثة أشهر على اصدار الحكم بخصوص 

تفعيل األمر بصرف التوغل الزراعي، نشرت نتائج اللجنة التي أقامها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، التي ترأسها النائب السابق 
لرئيس المحكمة العليا، القاضي سابقا ادموند ليفي )باقي اعضاء اللجنة هم القاضية سابقا تحياه شابيرا والمحامي الن بيكر، 
المختص بالقانون الدولي(. وقد منح كتاب التكليف الصالحيات للجنة ليفي بتناول التعاطي مع البناء غير القانوني في الضفة 

الغربية وكذلك فحص وجود اجراء الئق الستبيان قضايا األراضي في المنطقة. كما منحت صالحيات لبحث وتقديم توصيات في 
كل موضوع آخر مرتبط بهذه المواضيع. ومن بين المواضيع المتنوعة التي طلب من اللجنة التعاطي معها، فقد أوصت اللجنة بالغاء 
األمر الخاص باالستعمال المضايق في األراضي الخاصة، ووصفته بأنه »تنيني« وأن »النظام القضائي السليم ال يمكن له أن يسلم 
بوجوده حتى لو كان التفسير الحفاظ على النظام العام«. هذه التوصية تتناقض بالطبع مع قرار محكمة العدل العليا الذي صدر قبل 
نشر تقرير ليفي بثالثة أشهر. لغاية كتابة هذا التقرير، لم يتم تبني تقرير ليفي من قبل حكومة إسرائيل. تقرير حول مكانة البناء 

في منطقة يهودا والسامرة، القدس، 21 حزيران 2012، ص 1، 72-71 وصفحة 87، البند ي؛ حاييم لفينسون، »استنتاجات لجنة 
ليفي- انتصار مواثيق الدهن والكذب«، هآرتس، 9.7.2012.    

تم تلقي المعلومات من االدارة المدنية في أعقاب طلب يش دين بموجب قانون حرية المعلومات بالحصول على معطيات حول   208
األوامر االدارية التي أصدرتها االدارة المدنية ضد البناء غير القانوني والتوغالت في منطقة البؤرة االستيطانية عدي عاد. األمر 

الخاص باالستعمال المضايق لألرض الخاصة دخل الى حيز التنفيذ في العام 2007.
راجعوا االطار في هذه الصفحة.  209
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على ضوء طلبهم توجهت يش دين الى قائد قوات اجليش االسرائيلي في الضفة الغربية ورئيس االدارة املدنية 
وطلبت االخالء الفوري لألغراس والسور وضمان الوصول احلر وبدون مضايقة للمزارعني الى أراضيهم.210 
وقد أثمرت توجهات الطاقم القضائي عن اصدار أمر بخصوص االستعمال املضايق ألرض خاصة الذي صدر 
بتاريخ 21 أيلول 211.2010 سرعان ما اتضح أن السلطات اكتفت باصدار األمر والتوقيع عليه، غير أنها متتنع 

عن تطبيقه. 

من خالل املراسالت املتبادلة مع السلطات طلب الطاقم القضائي في يش دين تطبيق األمر. وقد عاودنا التذكير 
بواجـــب الدولـــة باالهتمـــام بأمن ســـكان القرى الذيـــن يتمتعون مبكانة الســـكان احملميني، وبضمـــن ذلك ضمان 

وصولهم الى أراضيهم وحرية احلركة والتنقل التي يستحقونها في هذه املناطق.212

بعد مرور أكثر من ســـبعة أشـــهر على التوغل في أرضهم، وملا أدركوا أن الســـلطات في الدولة لم تفعل شيئا من 
أجل طرد املتوغلني، تقدم أصحاب األرض الثالثة مبســـاعدة يش دين بالتماس الى محكمة العدل العليا وطالبوا 

باصدار أمر بخصوص تطبيق أمر االخالء طبقا لألمر اخلاص باالستعمال املضايق لألرض اخلاصة.213 
بتاريـــخ 12 أيـــار 2011 قـــدم امللتمس ضدهم ردهـــم األولي، حيث التزموا بتطبيق األمـــر لغاية نهاية آب 2011، 
وكان مصحوبا بتصريح موقع من قبل رئيس االدارة املدنية.214 صبيحة 28 آب 2011 وصلت قوات من وحدات 
الدورية اخلاصة الى األرض موضوع االلتماس وشرعوا في اقتالع الكروم املزروعة في اطار التوغل الزراعي. 
في املقابل، قدم أحد سكان عدي عاد، أساف أزوالي، التماسا الصدار أمر نهائي مشروط وأمر مؤقت. وقد ورد 
االدعاء في االلتماس بأنه “على مدار ســـنني طويلة يقوم امللتمس بزراعة كروم العنب على مقربة من بلدة عدي 
عاد في منطقة شيلو، وأن امللتمس استثمر الكثير من املال واجلهد في ذلك، وهو استثمار كبير وصل لغاية اليوم 
الى آالف الشواقل )!(”. كما ورد االدعاء بأن األمر اخلاص باالستعمال املضايق لم ُيسلم للملتمس ضده ولهذا 

يحق له اسماع رأيه واحلق في تقدمي االستئناف.”215

وقـــد كان موقـــف الدولـــة في ردها األولي علـــى االلتماس انه ينبغـــي رد االلتماس نهائيا بحكم عـــدم براءة الذمة 
فـــي االلتمـــاس وبحكم التأخر في تقدميه، وكذلـــك رده لذاته. وفقا الدعاء الدولة، فقـــد مت تعليق األمر في املوقع 

خطاب من المحامي أفيسار ليف الى قائد قوات الجيش االسرائيلي في الضفة الغربية ورئيس االدارة المدنية: طلب االخالء   210
الفوري للمزروعات والتسوير في األراضي الخاصة لموكله، 13.9.2010؛ وخطاب من المحامي أفيسار ليف الى قائد قوات الجيش 

االسرائيلي في الضفة الغربية ورئيس االدارة المدنية: طلب االخالء الفوري للمزروعات والتسوير في األراضي الخاصة لموكله- 
تذكير، 5.10.2010.  

اعالم بخصوص اصدار األمر والتوقيع عليه تم تلقيه بتاريخ 12.10.2010 من خالل خطاب صادر عن تامر سعيد، نائب ضابط   211
االستشارة في قسم األراضي، ديوان المستشار القضائي في منطقة يهودا والسامرة.

خطابات المحامي ميخائيل سفارد والمحامي أفيسار ليف: طلب االخالء الفوري لعمليات الغرس والتسوير التي تمت في ارض   212
موكلي في قرية ترمسعيا، 18.10.2010، 21.11.2010 و- 19.12.2010، وردود تامر سعيد، نائب ضابط االستشارة في قسم 

األراضي، ديوان المستشار القضائي في منطقة يهودا والسامرة، 23.11.2010 و- 28.12.2010.   
ملف محكمة العدل العليا 2186/11، محمود األعرج ضد قائد قوات الجيش االسرائيلي في الضفة الغربية.  213

محمود األعرج ضد قائد قوات الجيش االسرائيلي في الضفة الغربية. رد أولي من قبل   ،2186/11 ملف محكمة العدل العليا   214
الملتمس ضدهم، 12.5.2011. راجعوا الملحق ص 151.

ملف محكمة العدل العليا 6205/11، أساف أزوالي ضد رئيس االدارة المدنية، البريغادير جنرال موطي ألموز.  215
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موضوع االلتماس بتاريخ 12 كانون األول 2010، ومت تســـليم نســـخة منه للملتمس عندما مت التحقيق معه في 
الشـــرطة بتاريـــخ 24 كانون الثاني 2011 بشـــبهة التوغل واالســـتعمال املضايق لألرض. كمـــا ادعت الدولة أن 
امللتمـــس لم يعزز في التماســـه حقه فـــي األرض املذكورة، وأنه تتوفر لدى الدولة معلومـــات تناقض ادعاءه بأنه 
يفلح الكرم منذ ســـنوات طويلة: وفقا للفحص الذي قام به مكتب التنســـيق واالرتباط، فقد مت غرس الشـــجيرات 
فـــي القطعة قبل أشـــهر معدودة قبل تقدمي الشـــكوى فـــي آب 2010؛ باالضافة الى ذلك، خـــالل التحقيق معه في 
الشـــرطة أبلغ امللتمس انه بدأ الســـكن في البؤرة االســـتيطانية عدي عاد فقط في منتصف العام 2009 وأنه قبل 

ذلك سكن في كريات أربع.216

في أعقاب االلتماس صدر أمر مؤقت يأمر بوقف اخالء األرض الى حني املداولة في االلتماس،217 كما مت توحيد 
املداولة في هذا االلتماس مع االلتماس األصلي الذي تقدم به مزارعو ترمسعيا.218

خـــالل املداولـــة فـــي االلتماســـات بتاريـــخ 12 آب 2011 ادعى امللتمـــس أزوالي أنه يفلـــح األرض التي صدر أمر 
االخالء بشأنها، وأن هذه األرض مالصقة لقطعة أخرى مت تخصيصها له من قبل الهستدروت الصهيونية. في 
ختام املداولة طلبت احملكمة من أزوالي أن يقدم اتفاق التخصيص بينه وبني الهستدروت الصهيونية بخصوص 
قطعة األرض املالصقة للقطعة موضوع االلتماس )وليس فيما يتعلق بالقطعة موضوع االلتماس ذاته(. بتاريخ 
13 أيلول 2011 قدم أزوالي نسخة عن االتفاق بينه وبني الهستدروت الصهيونية، كما مت التوقيع عليه بتاريخ 
23 كانون الثاني 2011، الذي يخصص األرض للملتمس من تاريخ 1 شباط 2011 ملدة 21 سنة )لغاية شباط 
2032( مقابـــل مبلـــغ رمـــزي- 1 شـــيكل.219 لم يتم تق���دمي أي اتف���اق أو وثيقة أخرى بخصوص القس���يمة 

موضع االلتماس، التي تعود ملكيتها للفلسطينيني. 

جـــاء فـــي قـــرار احملكمة بتاريخ 18 أيلول 2011 أن امللتمس : “يظهر جانبا ويخفي جانبني، وأن الســـذاجة، إن لم 
نقل احلقيقة، ليست صديقه املفضل، حتى لو كان مدفوعا باملثالية.”220 على الرغم من هذه األقوال الشديدة، فقد 
حددت احملكمة انه على الرغم من حتفظها “من الطرق االلتوائية للملتمس” ينبغي اجراء جلسة استماع له، وفي 
حالة دعت احلاجة بعد ذلك، اتاحة الفرصة بعد ذلك ألزوالي لتقدمي اســـتئناف. كما حتدد انه ينبغي على الدولة 

أن تطلع احملكمة خالل ثالثة أشهر على املستجدات، وأنه الى ذلك احلني يبقى األمر املؤقت ساري املفعول.221 

رد الدولة بتاريخ 30.8.2011 في اطار االلتماس الى محكمة العدل العليا بملف 6205/11 )هناك(.  216
6205/11 )هناك(. قرار محكمة العدل العليا بملف   217

محمود األعرج ضد قائد قوات الجيش االسرائيلي في الضفة الغربية. وفي ملف   ،2186/11 قرار في ملف محكمة العدل العليا   218
محكمة العدل العليا 6205/11، أساف أزوالي ضد رئيس االدارة المدنية، البريغادير جنرال موطي ألموز، 31.8.2011.    

اعالن مكمل من قبل الملتمس في اطار محكمة العدل العليا 2186/11 )هناك( وملف محكمة العدل العليا 6205/11 )هناك(،   219
.13.9.2011

قرار محكمة العدل العليا 2186/11 )هناك( وملف محكمة العدل العليا 6205/11 )هناك(، 13.9.2011.  220
هناك.  221
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بعد املداولة أجرى رئيس االدارة املدنية جلسات استماع ألساف أزوالي وملزارعي ترمسعيا. في ختام جلسات 
االســـتماع، بتاريـــخ 25 آذار 2012، رد رئيـــس االدارة املدنيـــة ادعـــاءات أزوالي وقـــرر ابقاء طلـــب االخالء على 
حاله.222 في أعقاب هذا القرار قدم أزوالي اســـتئنافا للجنة االســـتئنافات العســـكرية في معســـكر عوفر.223 وما 

يزال هذا االستئناف عالقا.

د. 3 االمتناع عن اصدار أمر تحجيم لمنطقة البؤرة االستيطانية

باالضافـــة الـــى االمتنـــاع عن تطبيق أوامر الهـــدم التي صدرت ضد املبانـــي غير القانونية وأوامـــر االخالء بخصوص 
التوغالت الزراعية، فقد امتنعت الدولة عن اصدار أمر سياسي شمولي فيما يتعلق باصدار أمر حتجيم للمنطقة ضد 
البؤر االســـتيطانية غير املســـموح بها، وبضمنها البؤرة االســـتيطانية عدي عاد. يتم اصدار أمر التحجيم من قبل قائد 
املنطقـــة الوســـطى،224 وهـــو الذي يعلن عن املنطقة أو املكان الذي يقع املبنى غير املســـموح فيـــه كمنطقة محجمة. مينع 
الدخـــول الـــى املبنـــى أو املوقع احملجم، ويتم تخويـــل الصالحية للجنود ورجال الشـــرطة لتفعيل القـــوة الخالئه بقدر 
احلاجة. إن هذا األمر هو األداة القانونية األساسية ملعاجلة اخالء البؤر االستيطانية غير املسموح بها، بدءا من كانون 

أول 225.2003 

ميكـــن أن يتـــم اخـــالء البـــؤرة االســـتيطانية كاملة )على عكـــس اخالء مبـــان معينة فيه( فقـــط بعد اصـــدار أمر حتجيم 
للمنطقـــة. ومـــع هذا، فـــإن التجربة تدل على أن البؤر االســـتيطانية التي صدرت بحقها أوامـــر حتجيم لم يتم اخالؤها 
بعد. أما االلتماس الذي قدمته حركة الســـالم اآلن في أيلول 2007 بســـبب عدم فرض أوامر التحجيم الصادرة بحق 

ست بؤر استيطانية226 فما يزال عالقا. 

إن هذا التعاطي من قبل ســـلطات الدولة، التي ال تفرض األوامر التي قامت باصدارها بنفســـها، يشـــكل مســـا خطيرا 
بسيادة القانون في املناطق الفلسطينية احملتلة.

خطاب من البريغادير جنرال موطي ألموز، رئيس االدارة المدنية، الى السيد أساف أزوالي، 25.3.2012.  222
أساف أزوالي ضد رئيس االدارة المدنية في منطقة يهودا والسامرة )قدم بتاريخ 16.4.2012(.  ،51/12 استئناف   223

يتم تقديم أمر تحجيم المنطقة استنادا الى األمر الخاص بالمباني غير المسموح بها )أمر ساعة( رقم 1539.  224
المحامية طاليا ساسون، رأي استشاري حول موضوع البؤر االستيطانية غير المسموح بها، القدس، شباط 2005، ص 16.  225

ملف محكمة العدل العليا 7891/07، حركة »السالم اآلن«- ش.ع.ل. مشاريع تربوية وآخرون ضد وزير الدفاع السيد ايهود   226
براك وآخرين. يشكل االلتماس استمرارا اللتماس سابق قدم في آذار 2006: ملف محكمة العدل العليا 3008/06، حركة »السالم 

اآلن«- ش.ع.ل. مشاريع تربوية وآخرون ضد وزير الدفاع السيد ايهود براك وآخرين. البؤر االستيطانية الست هي: متسبي 
لخيش، مفترق هطي- جفعات أساف، رمات جلعاد- جفعات هديغل، معاليه رحاف عام، متسبي يتسهار- ن. ج 693 وجفعات 

هروئيه-علي 762.
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ملخص: عدم فرض القانون في مجال التنظيم والبناء: النتيجة 

يقـــع على عاتق دولة إســـرائيل واجـــب حماية املمتلكات اخلاصة للفلســـطينيني املوجودة في املنطقـــة احملتلة من قبلها، 
وبضمن هذا أراضيهم. هذا الواجب مقتضى من تعليمات القانون االنساني الدولي )قوانني االحتالل(، قوانني حقوق 
االنسان الدولية ومبادئ النظام االداري والدستوري في إسرائيل.227 إن اقامة البؤر االستيطانية فوق أراض مبلكية 
فلســـطينية خاصـــة يعتبر مســـا خطيرا مبمتلكات الفلســـطينيني، ولهذا من واجـــب قائد املنطقة، بصفته قائدا عســـكريا 

للمنطقة، العمل بصورة فعالة على منع هذا املس. 
فـــي قـــرار احلكم الصـــادر في مســـتهل آب 2011 في التماس الســـالم اآلن بخصوص البؤرة االســـتيطانية ميجرون، 
حتدد مرة أخرى أنه ينبغي على الدولة اخالء البؤرة االستيطانية، وكتبت القاضية الرئيسة دوريت بينيش في قرارها 
أن انتهاك القانون واملس بحقوق امللكية للســـكان الفلســـطينيني احملميني هو مس خطير بصورة خاصة ويستلتزم من 

الدولة العمل مبا يتناسب مع ذلك:

إن اخلط املوجه وصاحب الوزن احلاســـم في درجاتنا القضائية هو واجب ســـلطات الدولة بالعمل على تطبيق 
القانـــون وفرضه فـــي املنطقة، وخاصة عندما ميس انتهاك القانون بحقوق امللكية للســـكان احملميني؛ وهذا، كما 
ذكر من قبل، طبقا للموقف الصريح للدولة كما عرض علينا في حاالت كثيرة. ال خالف أنه طبقا للقانون مينع 
اقامة بلدة فوق أرض خاصة للسكان الفلسطينيني، وحتى وفقا لطريقة امللتمس ضدهم، ينبغي النظر بخطورة 
بالغة الى املس بحق التملك لهؤالء السكان. ولهذا وضعت الدولة هذا املبدأ في أعلى سلم األولويات فيما يتعلق 

بفرض القانون في املنطقة.228

إن الباعث األيديولوجي الذي يتم على ضوئه اقامة البؤر االســـتيطانية ينجح في طمس املخالفة واالســـتهانة بســـيادة 
القانـــون عنـــد املؤمتنـــني على فرض القانـــون. وقد حصل االنطباع لدى ساســـون بـــأن عدم فعل شـــيء وغياب فرض 
القانـــون ينبـــع مـــن الثنائيـــة فـــي تعامل اجلهات املســـئولة عن فـــرض القانـــون التي تفحص اقامـــة البؤر االســـتيطانية 

واملخالفات املصاحبة لها. 

بناء على ذلك، فإن النتيجة واضحة: البؤرة االستيطانية عدي عاد، التي أقيمت بصورة غير قانونية التي كانت اقامتها 
مرتبطة باقتراف مخالفات جنائية، تشكل شهادة عمرها 14 سنة على تهلهل سيادة القانون في الضفة الغربية. 

راجعوا الفصل أ.-1 »واجبات القوة المحتلة«، ص 13 من هذا التقرير.  227
يوسف موسى عبد الرازق النابوت وآخرون ضد وزير الدفاع وآخرين. قرار الحكم من   ،8887/06 ملف محكمة العدل العليا   228

العام 2011.
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فشل تطبيق القانون على المواطنين االسرائيليين 
الذين يقترفون مخالفات جنائية ضد الفلسطينيين 

كما هو مذكور، يقع واجب فرض القانون على اجليش االسرائيلي بصفته جيشا محتال وصاحب السيادة في املنطقة. 
غير أن اجليش االسرائيلي قام قريبا من احتالل الضفة الغربية في العام 1967 بتفويض بعض صالحياته لشرطة 
إسرائيل وخولها بالعمل على فرض القانون في مناطق الضفة الغربية. األمر املسمى “أمر بخصوص قوات الشرطة 
العاملة بالتعاون مع اجليش االســـرائيلي )منطقة الضفة الغربية( )رقم 52(- 1967”229 مينح الشـــرطة صالحيات 
مماثلة للصالحيات املعطاة لكل جندي في املناطق الفلسطينية احملتلة، وكذلك الصالحيات التي كانت ممنوحة لرجال 

الشرطة في الضفة الغربية عشية احتاللها من قبل إسرائيل.230

مـــن العـــام 1967 وحتى العام 1994 عملت الشـــرطة في الضفة الغربية من خالل قضائني- قضاء يهودا والســـامرة 
اخلاضع للواء اجلنوب، وقضاء السامرة اخلاضع للواء الشمال. في العام 1994 مت توحيد قوات الشرطة التي عملت 
فـــي حينـــه في الضفة الغربية ضمن لواء جديد: لواء شـــاي )الســـامرة ويهودا(.231 بخالف باقي األلوية في الشـــرطة 
العاملة في نطاق دولة إســـرائيل، فإن لواء شـــاي يخضع لهيئتني: من الناحية املهنية )وامليزانية232( يخضع لشـــرطة 

إسرائيل، ومن الناحية العملياتية يخضع لقائد قوات اجليش االسرائيلي في الضفة233.

إن خضوع شـــرطة لواء شـــاي لقائد قوات اجليش االسرائيلي في الضفة الغربية واملالبسات األمنية في املنطقة تولد 
تبعية من قبل الشـــرطة باجليش االســـرائيلي في الكثير من نشـــاطاتها. هكذا على ســـبيل املثال، ألسباب أمنية، عندما 
يخـــرج رجال الشـــرطة في لواء شـــاي الى حتقيـــق في منطقة تقع على مقربـــة من بلدات فلســـطينية، فإنهم يحتاجون 
ملرافقـــة عســـكرية ال تتوفـــر لهـــم دائما بالســـرعة املطلوبـــة، وفي بعـــض األحيان ال تقـــدم مطلقـــا. إن التعلـــق باملرافقة 
العسكرية متس بقدرة محققي الشرطة على الوصول الى منطقة احلدث وجمع املعطيات ذات الصلة بالتحقيق. نتيجة 
هذه التبعية، التي تقيد القدرة على التحقيق في امليدان، تتم نشـــاطات لواء شـــاي باألســـاس في مراكز الشرطة- تلقي 
الشكاوى وجمع االفادات.234 وقد روى ضابط حتقيق من لواء شاي في الشرطة ليش دين أن “املستوى ]العسكري[ 
الثانـــوي، مـــن اجلنـــدي الى قائد الكتيبة، يعتبرون أنفســـهم مدافعني عن املســـتوطنني.” وفقا ألقوالـــه، فإن اجلنود في 

تم تعديل األمر الخاص بتعليمات األمن عدة مرات، وفي العام 1970 تم تشريعه على حدة، كأمر وليس كملحق: أمر بخصوص   229
تعليمات األمن )يهودا والسامرة( )رقم 378(- 1970.

في الظاهر: تطبيق القانون على المدنيين االسرائيليين في الضفة الغربية، يش دين، حزيران  لمزيد من التوسع راجعوا:   230
.23 2006، ص 

موقع شرطة إسرائيل على شبكة االنترنت )www.police.gov.il، لواء يهودا والسامرة(.  231
في الماضي تم تخصيص ميزانيات للشرطة في منطقة الضفة من قبل االدارة المدنية، لكن نشاط لواء شاي يتم من خالل ميزانية   232

شرطة إسرائيل.
التقرير السنوي 52 أ، 2001، ص 180. مراقب الدولة،   233

في الظاهر: تطبيق القانون على المدنيين االسرائيليين في الضفة الغربية، يش دين، حزيران 2006، ص 30-31.  234

الفصل »هـ«
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امليـــدان ال يعتبـــرون االخالل بالنظام من قبل االســـرائيليني أفعـــاال جنائية، وال يوجد لديهم بواعـــث كثيرة لوقف مثل 
هذه احلوادث. وقد أضاف بأن احدى املشاكل املتعلقة بالتعاون مع اجليش هي التبدل السريع في القوات العاملة في 

املنطقة،ألن القوات في امليدان تتبدل بعد أن تذوت السياسة املطلوبة ملعاجلة أعمال االخالل االسرائيلية.235 

هناك عالقة مركبة بني شـــرطة لواء شـــاي وبني املســـتوطنني: من ناحية، تعتقد الشرطة أن تقدمي اخلدمات للمواطنني 
االسرائيليني في املنطقة وحمايتهم هي جزء من وظيفتها. في هذا االطار تدير شرطة لواء شاي محادثات محددة مع 
قـــادة املســـتوطنني في الضفـــة الغربية. نتائج هذه احملادثات هي اضفاء االعتدال علـــى عمليات تطبيق القانون من قبل 
الشـــرطة.236 في حاالت معينة تصير احملادثات بديال عن فرض القانون بصورة كبيرة في املنطقة. من ناحية أخرى، 
هنـــاك مـــن بني االســـرائيليني فـــي منطقة الضفـــة الغربية من ينظر بعني االشـــتباه الى شـــرطة لواء شـــاي ويعتبرونها 

“ممثلة تقريبا حلكم غريب”.237 

العنف جتاه رجال الش���رطة عند االعتقال والتحقيق مع س���كان عدي عاد املش���تبة بتورطهم في حوادث 
اطالق النار واحراق أشجار الزيتون

فـــي بعـــض األحيـــان يقـــوم مواطنون إســـرائيليون بالتشـــويش على عمل الشـــرطة، وفـــي بعض األحيـــان يكون 
األمـــر مصحوبـــا باســـتعمال القوة: بتاريـــخ 26 حزيران 2008 مت اعتقال مواطنني اثنني من عدي عاد لالشـــتباه 
بضلوعهما في حوادث اطالق للنار، احراق شـــجر زيتون واحراق كومبني ملزارعني من قرية املغير.238 ردا على 
اعتقالهم تظاهر حوالي 30 مســـتوطنا شـــابا مقابل محطة الشـــرطة شـــاعر بنيامني. وقد اعتدوا على أحد رجال 
الشـــرطة الـــذي خرج الخالء املتظاهرين، واحتاج للعالج الطبي في أعقـــاب االصابات الصعبة التي حلقت به.239 
يوديـــت أفيـــدور، من طاقـــم يش دين، التي كانت متواجدة في اليوم نفســـه في محطة الشـــرطة ملرافقة مشـــتكني 

فلسطينيني لتقدمي الشكاوى، وصفت احلادث: 

... قاموا باغالق مدخل احملطة بالطاوالت والكراســـي، وشـــتموا وصرخوا على رجال الشـــرطة. ومن بني 
ذلك صرخوا: “مبولة إســـرائيل، اســـتقيلوا!” وقد قاموا برش املياه بواسطة بنادق املياه عن طريق الفتحات 
باملبنى، كما رأينا في املكان برميل محترق مع مادة قابلة لالشـــتعال حاولوا من خالله احراق املبنى. وفقا 
ألقوال رجال الشـــرطة، فقد كانوا يغنون، يصرخون ويحتســـون النبيذ. وقد اســـتمر هذا كله حتى الساعة 
اخلامســـة فجرا. ]الشـــرطي[ ر.أ وشـــرطي آخر خرجوا الـــى املتظاهرين وقد أصيبا من قبلهـــم. أصيب ر.أ 

بأضالعه ومت نقله للمستشفى.240
 

محادثة مع ضابط من لواء شاي في شرطة إسرائيل، 19.9.2011. اسم الضابط محفوظ لدى يش دين.  235
.19.10.2003 مثال على مثل هذه الحالة موجود في نشرة ايتمار، عدد ك.ح،   236

المحامية طاليا ساسون، رأي استشاري حول موضوع البؤر االستيطانية غير المسموح بها، القدس، شباط 2005، ص 266.  237
ملف يش دين 1475/08. بعد مرور ثالث سنوات ونصف قررت نيابة لواء القدس اغالق ملف التحقيق بعلة »انعدام األدلة الكافية«.  238

جاي فروت، جالتس، 26.6.2008؛ افرات فايس، »اصابة شرطي من محطة بنيامين بعد االعتداء عليه من أقارب المستوطنين الذين   239
.Ynet، 26.6.2008 .»تم اعتقالهم

.26.6.2008 افادة يهوديت أفيدور، يش دين،   240
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رجال الشـــرطة في لواء شـــاي مؤمتنون على تطبيق القانون في املناطق الفلسطينية احملتلة، وهذا يتضمن، من بني ما 
يتضمنه، التحقيق في احلوادث التي يتم فيها املس بالفلســـطينيني من قبل إســـرائيليني. ضابط التحقيقات من شرطة 
شـــاي يقدر انه في كل عام يتم فتح ما بني 200 الى 250 ملف تتعلق باالخالل بالنظام العام من قبل إســـرائيليني في 
منطقة السامرة، نصفها تقريبا تتعلق مبخالفات ضد الفلسطينيني ونصفها تقريبا جراء مخالفات بحق قوات األمن.241 
وقد مت اقامة لواء شاي بهدف توفير رد على احلاجة الى تطبيق أفضل للقانون بحق املواطنني االسرائيليني في الضفة 
الغربية، غير أن موارد اللواء محدودة من الناحية العملية، والقوى البشـــرية فيه مقلصة، ويســـتثمر غالبية اجلهد في 
معاجلـــة املخالفـــات األمنية من قبل الفلســـطينيني. وينضاف الى هذا العالقات املركبة مع املســـتوطنني والضغوط من 
قبل قادة املســـتوطنني، عدم الثقة التي يشـــعر بها الفلسطينيون جتاه الشرطة وكذلك الصعوبات املوصوفة أعاله في 

العالقات مع اجليش التي متس هي األخرى بالقدرة على فرض القانون على املدنيني االسرائيليني بصورة ناجعة.
 

هـ. 1 المخالفات الجنائية ضد الفلسطينيين في منطقة عدي عاد 

كما ورد، فإن لواء شـــاي في شـــرطة إســـرائيل مســـئول عـــن اجلوانب اجلنائيـــة اخلاصة بتطبيق القانـــون فيما يتعلق 
باملخالفـــات املقترفـــة مـــن قبـــل املواطنـــني االســـرائيليني. هـــذه اجلوانـــب تتضمـــن اســـتقبال الشـــكوى مـــن املشـــتكني 
الفلسطينيني، فتح ملف جنائي واجراء حتقيق معمق. سنفحص فيما يلي مدى جناح لواء شاي في التحقيق بشكاوى 
املشـــتكني الفلســـطينيني بخصوص املخالفات التي وقعت بحقهم من قبل مواطنني إســـرائيليني على مقربة من البؤرة 

االستيطانية عدي عاد. 

فحصـــت يـــش ديـــن 96 حادثـــا ذا طابع جنائي وقعت على مقربة من البؤرة االســـتيطانية عدي عـــاد، في أراضي قرية 
جالـــود، قريـــوت، ترمســـعيا واملغير، مـــن العام 1998، وهو العام الـــذي أقيمت فيه البؤرة االســـتيطانية، ولغاية متوز 
2012. وال يدور احلديث عن مجموع احلوادث واملخالفات التي وقعت في املنطقة، بل عن حاالت وصلت الى منظمة 
يـــش ديـــن. تعتقد منظمـــة يش دين أن حجم املخالفات أكبر بكثيـــر من الناحية العملية، غير أنه لـــم يتم رفع تقارير عن 
الغالبيـــة. هـــذه األشـــياء صحيحة أكثـــر وأكثر بخصوص احلـــوادث التي وقعت قبـــل اقامة يش دين فـــي العام 2005 

والشروع في جمع املعلومات. 

في معظم احلاالت، هوية منفذي املخالفات املذكورة في التقرير غير معروفة ملنظمة يش دين، ومن غير املعروف كذلك 
إذا كان احلديث يدور عن أشخاص من سكان عدي عاد أو من سكان البؤر االستيطانية املجاورة لها. كل ما نستطيع 

قوله أن احلديث يدور عن مخالفات اقترفت من قبل أشخاص تعرف عليهم الضحايا على أنهم من االسرائيليني.242
املعطيات املتعلقة بالســـنوات 1998-2004 تســـتند الى االســـتمارات التي قام بتعبئتها سكان القرى األربع في العام 
2009. بطبيعـــة احلـــال، فـــإن احلـــوداث التي مت االبالغ عنها هي األبرز واألهم وترســـخت في ذاكرة املشـــاركني في 
االستمارة. مع األخذ بعني االعتبار مسألة مرور الوقت، ميكن االفتراض انه وقعت حوادث أخرى اعتبرت اقل أهمية، 
ولهـــذا لـــم تســـتحق االبالغ عنها بالدرجـــة الالئقة. بخصوص غالبية احلـــوادث املوثقة في االســـتمارات املتعلقة بهذه 

محادثة مع ضابط من لواء شاي في شرطة إسرائيل، 19.9.2011. اسم الضابط محفوظ لدى يش دين.  241
راجعوا االطار في المقدمة، ص 11 في هذا التقرير.  242
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الســـنوات لم يتم تقدمي شـــكاوى في الشرطة، وإذا ما قدمت، ال ميتلك املشـــتكون و/أو يش دين معلومات بخصوص 
نتائج التحقيقات من قبل الشرطة. 

يستدل من املعطيات التي مت جمعها انه على الرغم من التنوع في املخالفات، اال أنها جميعا حتمل طابعا مرتبطا بالسيطرة 
على األراضي- سواء من خالل محاوالت مباشرة للسيطرة على األرض، تفليحها أو طرد أصحابها، وفي بعض األحيان 

من خالل استعمال العنف، أو من خالل مخالفات غير مباشرة، مثل املس باحملاصيل الزراعية والثمار. 

أنواع احلوادث
فحصت منظمة يش دين احلوادث التي مت اقترافها من قبل مواطنني إســـرائيليني جتاه الفلســـطينيني أو ممتلكاتهم في 
املناطق احملاذية للبؤرة االستيطانية عدي عاد منذ اقامتها ولغاية اليوم. ميكن تصنيف احلوادث الى ثالث مجموعات 

رئيسية، طبقا لنوع املخالفة الرئيسية243 املقترفة:

العنف- حوادث العنف البدني، مبا في ذلك التهديد بواسطة السالح، الضرب ورشق احلجارة. 

الس���يطرة على األراضي- وهي حوادث تدور حول الســـيطرة أو محاوالت السيطرة على األراضي الفلسطينية، مبا 
في ذلك التسوير، التفليح، وضع املباني، الكرافانات أو الدفيئات الزراعية، شق شارع في القطعة، طرد الفلسطينيني 

من أرضهم، منع وصول الفلسطينيني الى أرضهم والتوغل في األراضي. 

مخالفات تتعلق باملمتلكات- حوادث مت خاللها احلاق الضرر باملمتلكات، مبا في ذلك أعمال السرقة، احلرق، املس 
باملمتلكات، املس باحملاصيل الزراعية، سرقة احملاصيل الزراعية وغيرها. 

مـــن بـــني احلـــوادث الـ 96 التي وثقتها يش ديـــن، فإن 21 حادثا )حوالي %22 من مجمـــوع احلوادث( كانت مخالفات 
عنف ضد الفلســـطينيني، واشـــتملت على املس البدنـــي أو محاوالت للمس البدني وكذلك التهديـــد باملس البدني. هناك 
عشـــرة حـــوادث من بينها تتعلق باالعتـــداء العنيف )ثالثة حوادث اطالق نار والباقي ضرب، رشـــق حجارة أو اعتداء 
بواســـطة هراوة(. في بقية حوادث العنف هدد املواطنون االســـرائيليون الفلســـطينيني، وفي الغالب بواسطة السالح. 

يبدو أن جميع حوادث العنف كانت على خلفية محاولة طرد املزارعني من أراضيهم. 

كان هنـــاك 47 حـــادث )حوالـــي %49 مـــن مجموع احلـــوادث( مخالفات تتعلـــق باملمتلكات، من بينهـــا 35 حالة تتعلق 
باتـــالف املزروعـــات )من بينها 27 حـــادث تتعلق باملس بأشـــجار الزيتون- قطع، اقتالع، رش مادة ســـامة أو احراق 
الشـــجر(؛ ثمانيـــة حـــوادث مت فيهـــا ســـرقة احملاصيل )غالبيتها في موســـم قطـــف الزيتـــون(؛ وأربعة حـــوادث تتعلق 

باالضرار بالسيارات أو املعدات الزراعية. 

في جزء من األحداث التي تم فحصها تجمعت عدة مخالفات خالل الحادث ذاته، على سبيل المثال- تسوير قطعة وزرع أشجار   243
زيتون؛ الطرد تحت تهديد السالح واطالق النار على حصان ومقتله؛ اطالق النار نحو المزارعين، ضربهم وحرق تراكتور. المعطيات 
الواردة في التقرير تتناول الحادث وفق المخالفة األخطر التي يتم تعريفها على أنها »الحدث الرئيسي«. تجدر االشارة الى أن فحص 

المخالفات االضافية عدا عن تلك المعتبرة »حدثا رئيسيا« تساعد في فهم نمط العمل الذي يقود الى االستيالء على األرض.
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كان هناك 28 حادثا )حوالي %29 من مجموع احلوادث( كانت مخالفات ســـيطرة أو محاوالت ســـيطرة على اراض 
مبلكيـــة فلســـطينية على مقربة من عدي عاد. مـــن بني هذه احلوادث هناك ثمانية حوادث تتعلـــق بوضع الكرافانات أو 
اخليام على أراضي الفلســـطينيني؛ عشـــرة حوادث تتعلق بتفليح األراضي الزراعية ذات امللكية الفلســـطينية )حراثة، 
عمليات غرس وغيرها(؛ ستة حوادث تتعلق بطرد الفلسطينيني من أرضهم أو منع وصول الفلسطينيني الى أراضيهم؛ 
حادث واحد مت فيه محاولة شـــق شـــارع في أرض فلســـطينية ذات ملكية فردية؛ حادث واحد مت فيه القاء نفايات بناء 

في قطعة أرض؛ حادثان اضافيان مت فيهما وضع معدات بناء وأنبوب مياه في أراض مبلكية فلسطينية.

نـــوع احلـــوادث يدل على أن احلديـــث يدور حول أعمال ذات طابـــع أيديولوجي تهدف الى االســـتيالء على األرض في 
املنطقة احمليطة بالبؤرة االستيطانية عدي عاد من خالل بث الرعب واخلوف وسط أصحاب األرض، كي يترك هؤالء 
أراضيهم التي ميتلكونها. تعتقد عدي عاد أنه ميكن االشـــارة الى العالقة بني املخالفات وبني نهب األراضي املســـتمر، 

سعيا الى توسيع املنطقة اخلاضعة لسيطرة سكان البؤرة االستيطانية. 

جميـــع احلـــوادث وقعت في القطع الزراعية ذات امللكيـــة اخلاصة التي لم يتم ترتيب مكانتها، ولهذا فإن ابعاد أصحاب 
األرض الفلسطينيني عن هذه األراضي قد يؤدي الى فقدان حقوق امللكية بحكم عدم التواصل واالستمرار في تفليح 

األرض. 

هـ. 2 عدم تقديم شكوى في الشرطة 

يحدد األمر الصادر عن القيادة القطرية لشـــرطة إســـرائيل أنه ينبغي على كل شرطي ان يستقبل الشكوى بخصوص 
اقتراف مخالفة، سواء كانت تثير االشتباه باقتراف مخالفة جنائية أو لم تثر مثل هذا االشتباه.244 من الناحية العملية 
ميتنع الفلسطينيون ضحايا املخالفات من قبل املواطنني االسرائيليني في حاالت كثيرة عن تقدمي شكوى في الشرطة؛ 

وقد تناول تقرير كيرب الذي نشر في العام 1982 األسباب املختلفة لهذا: 

2:«معالجة الشكوى وملف التحقيق«. البند   ،14.1.2001 أمر القيادة القطرية لشرطة إسرائيل،   244

احلوادث التي وقعت في مناطق قريبة 
من عدي عاد، حسب نوع املخالفة

سيطرة

على أراضي

29٪

ممتلكات

49٪

عنف

22٪
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مجموعـــة األســـباب احملتملـــة النعدام الشـــكاوى قد تتراوح ما بني قبـــول الواقع وامليل الطبيعـــي الى عدم تقدمي 
شكوى، غياب الرغبة في االتصال بالسلطات، اخلوف نتيجة التهديد أو اخلشية من االنتقام، وكذلك استخالص 

النتائج من غياب النتائج بخصوص شكاوى سابقة في الشرطة أو رفض الشرطة معاجلة الشكاوى.245

مع األسف الشديد، فإن األسباب التي ساقها تقرير كيرب ما تزال ذات صلة حتى بعد مرور ثالثني سنة. من بني 96 
حادثا مت االبالغ عنها ليش دين، مت تقدمي الشـــكاوي في 80 حادثا من قبل الضحايا في الشـــرطة. وفي احلاالت التي 
لم يتم فيها تقدمي شـــكاوى ســـعت عدي عاد الى استبيان الســـبب الذي أدى بالضحية الى االمتناع عن تقدمي شكوى. 

فيما يلي بعض العناصر األساسية التي متت االشارة اليها كأسباب لعدم تقدمي الشكوى: 

عدم الثقة في السلطات االسرائيلية املسئولة عن تطبيق القانون 
فـــي احيـــان متقاربة ينبع االمتناع عن تقدمي شـــكوى من غياب الثقة بالشـــرطة. على ضوء االفـــالس الذي يصدر عن 
الشرطة والسلطات االسرائيلية بخصوص تطبيق القانون على املدنيني االسرائيليني في املناطق الفلسطينية احملتلة، 
فقـــد الكثيـــر من ســـكان القرى املجـــاورة للبـــؤرة االســـتيطانية عدي عاد ثقتهـــم واميانهم بقدرة واســـتعداد الشـــرطة 

ملساعدتهم. 

وقد عبر عن انعدام الثقة هذا ســـعيد كوك، من ســـكان قرية ترمســـعيا، الذي ميتلك مع زوجته قطعة أرض يوجد فيها 
بئر ماء. بتاريخ 1 تشرين األول 2000، في ساعة الظهيرة، عندما كان االثنان بالقرب من البئر في أرضهم )على بعد 
200 م من عدي عاد(، اقترب منهم تراكتور أخضر يحمل مواطنني إسرائيليني مسلحني. وقد قام املتوغلون بتهديد 
كوك وزوجته بذبحهم إذا اقتربوا منهم. عندما ُســـئل كوك ملاذا لم يقدم شـــكوى في الشـــرطة في اعقاب احلادث، رد: 

“هذا ال يساعد”.246 

وقـــد كان هـــذا رد حســـني أبـــو عليا، من ســـكان املغير، الـــذي وصل صبيحة يـــوم 26 تشـــرين األول 2009 الى أرضه 
الواقعة على مسافة كيلو متر تقريبا من عدي عاد، واكتشف قطع أغصان 35 شجرة زيتون وسرقة ثمارها. ردا على 

السؤال حول عدم قيامه بتقدمي شكوى قال: “لقد مللُت، ال أعتقد أن هذا سيساعد.”247 

رفض رجال الشرطة استقبال الشكاوى 
في حاالت معينة رفض رجال الشرطة تلقي الشكاوى من املشتكني الفلسطينيني. فيما يلي بعض األمثلة: 

 بتاريخ 1 متوز 2009 • مت طرد رعاة من أرضهم الواقعة على بعد حوالي كيلومتر من عدي عاد من قبل مواطنني 
إســـرائيليني اثنني. عندما توجه أكرم نعســـان لتقدمي شـــكوى في اعقاب احلادث، قيل له أنه ال يســـتطيع فعل ذلك 

ألنه ال يتواجد في احملطة محقق ميكنه جباية افادته.248

تقرير طاقم المتابعة برئاسة يهوديت كيرب »التحقيق ضد االسرائيليين في يهودا والسامرة«. 1982، ص 26.  245
.22 من أجوبة سعيد طالب حسن كوك من ترمسعيا، نموذج يش دين رقم   246

من أجوبة حسين سعيد أبو عليا من المغير، نموذج يش دين رقم 69.  247
.7 الله نعسان، من سكان المغير، نموذج يش دين رقم  أكرم كامل عبد   248
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 ربـــاح حمـــزة، من ســـكان ترمســـعيا، أراد تقدمي شـــكوى فـــي أعقاب حادث وقـــع بتاريـــخ 6 آب 2009 • في أرضه 
الواقعة على بعد 500 متر من عدي عاد، قام خالله مواطن إسرائيلي باطالق النار جتاهه وطارده بسالح مرفوع 

حتى بيوت القرية. وقد رفضوا في الشرطة استقبال شكواه بدعوى أن االسرائيلي كان يدافع عن نفسه.249

وقد قاد تصميم جميل نعسان الى محطة الشرطة شاعر بنيامني ثالث مرات، الى أن جنح في تقدمي شكوى ضد  •  
مواطنني إسرائيليني حرثوا ارضه بواسطة تراكتور. 

في ذات املساء ]...[ ذهبت الى شرطة بنيامني )الساعة 18:00 تقريبا( من أجل تقدمي شكوى، لكن احملقق الذي 
ال أعرف اسمه قال لي انه ال يستطيع تلقي الشكوى ألنه ال يوجد مترجم وأن علي احلضور غدا الساعة الثامنة 

من أجل تقدمي الشكوى. 
في اليوم التالي وصلت الى الشرطة الساعة التاسعة. دخلت مع محقق ال أعرف اسمه. وقد سألني إذا كان لدي 
مســـتندات تدل على أنني صاحب األرض وكذلك مســـتند عن األرض. لم تكن معي املســـتندات ألنهم لم يطلبوا 

مني احضارها ولهذا لم أمتكن مرة أخرى من تقدمي شكوى. وهكذا غادرت الشرطة بدون تقدمي شكوى.250 

في ختام األمر جنح نعســـان في تقدمي شـــكوى في الشـــرطة بتاريخ 8 آذار، مبســـاعدة ممثل عن يش دين الذي رافقه 
الى احملطة. 

محمود حزمة محمد األعرج، من ســـكان ترمســـعيا، يروي عن جتربته بخصوص تقدمي الشـــكاوى في الشـــرطة  •  
على مدار السنني: 

فـــي البدايـــة كنا نقدم الشـــكاوى في بيت ايل. على ســـبيل املثـــال، بتاريخ 17 تشـــرين األول 2000 قدمنا 
شـــكوى ضد املســـتوطنني الذين ســـرقوا الثمار عن األشـــجار. وقد رفض الشـــرطي تلقي الشكوى وقال 
“اذهب واشتكي عند ياسر عرفات”. بتاريخ 22 نيسان 2001 ذهبت الى الشرطة من أجل تقدمي شكوى 
ضـــد مســـتوطن قام برعي الغنم في ارضـــي، وقد جتاهلوا األمر متاما. يبدو انهم لـــم يرغبوا في أن نقدم 
الشـــكاوى وقـــد أمرونـــي فـــي بيت ايل بعـــدم التقدم باملزيـــد من الشـــكاوى. في متـــوز 2010 ذهبت أربع 
مـــرات بخصوص تســـميم األشـــجار وطلبـــوا مني احلضور مرة أخـــرى ولم يحضروا ملشـــاهدة الضرر. 
من الواضح لي أن شـــرطة إســـرائيل تتعاون مع املســـتوطنني. تعامل اجليش مشابه لتعامل الشرطة- ال 

يحضرون وال يفحصون.251 

رباح علي محمد حزمة، من سكان ترمسعيا، بخصوص الحادث الذي وقع بتاريخ 6.8.2009، نموذج يش دين رقم 38.  249
.2030/10 ملف يش دين   250

من لقاء مع محمود حزمة محمد األعرج، من سكان ترمسعيا، التي جرت بتاريخ 30.11.2010 في ترمسعيا.  251
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هـ. 3 التحقيق في المخالفات ونتائجها 

قانـــون االجـــراءات اجلنائية يحدد أن الشـــرطة ملزمـــة بفتح حتقيق في أعقاب تقدمي شـــكوى تثير االشـــتباه بارتكاب 
مخالفة.252 يحدد القانون أنه يجب ابالغ املشتكي بخصوص القرار بعدم التحقيق أو تقدمي الئحة اتهام.253 كما ورد، 
من بني احلوادث الـ 96 التي اطلعت عليها يش دين، مت تقدمي شكاوى في 80 حادثة، ومن بينها تقوم يش دين مبتابعة 

معاجلة 58 شكوى.254 

من بني 22 حالة ال تتابعها يش دين، بخصوص 16 حالة )حوالي %70( ال يعرف املشـــتكون نتائج شـــكواهم رغم 
الواجب اخلاص بضرورة ابالغ املشـــتكي بنتائج التحقيق. هكذا على ســـبيل املثال، قـــدم محمود حزمة محمد األعرج  
18 شكوى255 في الشرطة بخصوص مخالفات متنوعة وقعت في أرضه. نتائج التحقيقات في عشر شكاوى من بني 

الشكاوى غير معروفة له )جميعها شكاوى ال تتابعها يش دين(.

من بني 58 حادثا مت فيها تقدمي شكوى في الشرطة وتتابعها يش دين256:

اتخاذ قرار في ملف التحقيق
انتهت املعاجلة في 49 ملف، من بينها: 

 في 3 ملفات257 مت تقدمي لوائح اتهام. هذه امللفات عبارة عن حوالي %6 • من مجموع امللفات التي انتهت معاجلتها؛ 
 الباقـــي، 46 ملـــف )حوالـــي %94 من مجموع امللفات التي أنهت ســـلطات • تطبيق القانـــون معاجلتها(، مت اغالقها 

بدون تقدمي الئحة اتهام. 

9 ملفات أخرى لم يتم بعد التوصل فيها الى حسم نهائي. من بينها: 
 7 • ملفات ما تزال في التحقيق؛ 

اغالق ملف التحقيق.  النيابة، التي تقرر تقدمي الئحة اتهام أو  •  2 ملفات الطالع 

علل اغالق ملفات التحقيق
من بني 46 ملف مت اغالقها بدون تقدمي الئحة اتهام: 

من لقاء مع محمود حزمة محمد األعرج، من سكان ترمسعيا، التي جرت بتاريخ 30.11.2010 في ترمسعيا.  252
30.11.2010 في ترمسعيا. من لقاء مع محمود حزمة محمد األعرج، من سكان ترمسعيا، التي جرت بتاريخ   253

هناك 22 ملفا قدمت قبل اقامة يش دين وال نستطيع متابعة نتائجها.    254
1481/08، 1616/08، 1624/08، 2195/10، 2207/10. نماذج يش دين 3، 5، 6، 13، 14،15،   ،1827/09 ملفات يش دين   255

.36 ،35 ،34 ،32 ،30 ،29 ،27 ،18 ،17  ،16
.27.8.2012 المعطيات معدلة لغاية   256

ملف يش دين -1174/06 المتهم بوعز ميلط أدين بتعدي الحدود وحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، وبغرامة قدرها 1.000   257
شيكل والتوقيع على التزام بقيمة 5000 شيكل باالمتناع عن تجاوز الحكم الذي أدين به لمدة ثالث سنوات؛ ملف يش دين 

-1923/09 الئحة اتهام بمخالفات تعدي الحدود والسرقة تم تقديمها ضد متهمين، وما يزال الملف قيد المداولة؛ يش دين 
-1280/07 تقديم الئحة اتهام جراء مخالفات التعدي، وما يزال الملف قيد المداولة.



83

؛  •  32 ملف مت اغالقها بسبب “مخالف غير معروف”	
؛  •  9 ملفات أخرى مت اغالقها بسبب “عدم توفر أدلة كافية”	

؛ في ثالثة ملفـــات منها قدمت يش دين اســـتئنافا على  •  4 ملفـــات مت اغالقهـــا بســـبب “عـــدم وجـــود تهمة جنائيـــة”	
القرار، بعد فحص قام به محامون من قبل املنظمة أفاد بأنه ما كان ينبغي اغالق امللف لهذا السبب؛258

•  بخصوص ملف آخر من غير املعلوم ليش دين سبب االغالق.259	

تـــدل املعطيـــات علـــى أنه في %94 من احلاالت التي انتهت فيها معاجلة الشـــرطة، لم يتم تقدمي املخالفني للعدالة ومت 
اغـــالق ملفات التحقيق. حوالي %92 من امللفات260 مت اغالقها بس���بب اخف���اق احملققني في حتقيقاتهم: مت اغالق 
41 ملفـــا ألســـباب تـــدل على فشـــل التحقيق- “مخالـــف غير معروف” و”عـــدم توفر أدلة كافيـــة”؛ 3 ملفات أغلقت 
بســـبب غير مبرر في الظاهر- طبقا ملوقف الطاقم القانوني في يش دين- “عدم وجود اتهام جنائي” )كما ورد، فقد 

استأنفت يش دين على اغالق امللفات(. 
بخصوص 11 ملفا مت اغالقها بدون تقدمي الئحة اتهام، فقد قدمت يش دين استئنافا على القرار؛ وقد مت قبول ثالثة 

استئنافات ومت اعادة امللفات الستكمال عمليات التحقيق.261

وفقا ألمر القيادة القطرية في شرطة إسرائيل، 14.01.01، البند 5 أ، علة »انعدام التهمة الجنائية« تعطى فيما اتضح أن العمل ال   258
يشكل مخالفة، أو في حاالت عدم توفر أي دليل على قيام المشتبه به باقتراف الجناية.

لم يتم الرد على توجهات يش دين بخصوص االستفسار عن سبب اغالق الملفات.  259
من ملفات التحقيق التي انتهت معالجتها ونتائجها معروفة ليش دين.  260

من بين االستئنافات الثالثة التي قبلت: تم اغالق ملف بعد اجراء المزيد من عمليات التحقيق فيه؛ ملف آخر ما يزال في استكمال   261
التحقيق، وملف آخر تم اغالقه مرة ثانية بعد القيام بنشاطات تحقيق اضافية، وقد قدمت يش دين بسبب اغالقه استئنافا آخر وتم 

رفضه ايضا. تم رد سبعة استئنافات وبخصوص استئناف اضافي لم يتم بعد اتخاذ قرار خالل كتابة هذا التقرير.

أسباب اغالق ملفات التحقيق التي تتابعها يش دين
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فشل التحقيقات - نماذج مختارة 

املستشار القضائي ملنظمة يش دين، الذي ميثل املشتكني في امللفات التي تتابعها املنظمة، حصل على نسخ من ملفات 
التحقيـــق التي قررت الشـــرطة اغالقها وذلك لفحص امكانية تقدمي اســـتئناف على قرارهـــا.262 فيما يلي بعض األمثلة 
على ملفات التحقيق التي تعتقد يش دين أنه متت ادارتها بصورة فاشلة ولم ُتستنفذ متاما. التعاطي مع املواد الواردة 

في ملفات التحقيق مبني على االستئنافات التي قدمتها يش دين بواسطة املستشار القضائي للمنظمة. 

ب.أ 11/22435-3، ملف يش دين 2388/11: 

استدعاء مشتبه به باالعتداء الذي تم التعرف عليه من قبل المشتكي الى التحقيق فقط بعد مرور ثالثة اشهر 

واقتصر التحقيق معه على طرح سبعة أسئلة عامة ولم يطلب منه عرض عذر قانوني

بتاريـــخ 14 نيســـان 2011 خـــرج أبناء عائلة حزمة من قرية ترمســـعيا للعمل في أرضهم الواقعـــة بالقرب من البؤرة 
االســـتيطانية عـــدي عاد، بعد إجراء تنســـيق واحلصـــول على مصادقة مـــن االدارة املدنية. بعد مضي ســـاعة ونصف 
تقريبا على العمل طلب منهم ممثلو اجليش مغادرة املوقع كي “ال تقع مشـــاكل مع املســـتوطنني”. قبل أن يبتعدوا عن 
املـــكان وصلت الى املوقع ســـيارة إســـرائيلية خرج منها ســـبعة مواطنني إســـرائيليني. اجلنود الذيـــن كانوا في اجليب 

العسكري الحظوا السيارة ورحبوا باجلالسني فيها وحيوهم بتحية الصباح بواسطة ميكروفون اجليب. 

املواطنون االســـرائيليون، بعضم كانوا ملثمني، شرعوا باالعتداء على عائلة حزمة بواسطة الهراوات، احلجارة والغاز 
املسيل بالدموع. وقد جرى ضرب ربحي حزمة من قبل ملثم على جميع أنحاء جسمه ورأسه بواسطة قضيب حديدي 
واحتاج الى غرز في رأســـه. معتد آخر، كان مكشـــوف الوجه، ضربه بعصى على جميع أنحاء جســـده. أما عبد الرازق 
حزمـــة الـــذي حاول مســـاعدته وتخليصه من أيدي املعتدين فقد تعرض لرش الغاز املســـيل للدمـــوع ومت االعتداء عليه. 
وقد استمر االعتداء دقائق طويلة دون أن يتدخل اجلنود الذين كانوا في املوقع الى أن شرعوا في نهاية املطاف باطالق 

النار في الهواء ومن ثم هرب املعتدون. وقد مت تصوير أحد املعتدين خالل احلادث من قبل مزارع فلسطيني. 

فـــي يـــوم احلادث مت جباية افادات ثالثة من املشـــتكني وافادة املزارع الفلســـطيني. وقد تعـــرف ربحي حزمة على أحد 
املعتدين الذين اعتدوا عليه من خالل الصور التي صورها املزارع.263 

وقد مت استدعاء املشتبه به الذي مت التعرف عليه للتحقيق بعد ثالثة اشهر، دون أن تتضمن مواد التحقيق تفسيرا ما 
بخصوص التأخير املتواصل. وال يقتصر التقصير في التحقيق على هذا األمر: خالل التحقيق طرحت على املشتبه به 

تغيرت هذه الممارسة مؤخرا، عندما قام نائب الدولة بتغيير االجراء المتعلق بحق ضحايا المخالفة بمعاينة ملفات التحقيق التي تم   262
اغالقها. وقد تقدمت ثالث هيئات بالتماس الى محكمة العدل العليا وتمثل ضحايا المخالفات- يش دين، نوجا- المركز االسرائيلي 

لحقوق المتضررين من الجريمة واتحاد مراكز المساعدة لمصابات ومصابي االعتداء الجنسي )ملف محكمة العدل العليا 
يش دين- متطوعون من أجل حقوق االنسان وآخرون ضد نيابة الدولة(. في أعقاب تقديم االلتماس قام النائب   ،2090/11

العام بتغيير االجراء الخاص بطريقة توسع الحاالت التي يستحق فيها ضحية المخالفة معاينة مواد التحقيق في الملف الذي تم 
اغالقه، اال أن الحديث ما يزال يدور عن تراجع عن االجراء الذي كان قائما حتى العام 2010، ولهذا ما يزال االلتماس قائما.   

تجدر االشارة الى أن البالغ من قبل المزارع الذي صور أحد المعتدين غير موثق بالمرة في ملخص ملف التحقيق بتاريخ   263
15.8.2011 الذي يشير الى مبررات اغالق الملف.
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فقط سبعة أسئلة عامة وبسيطة ولم يطلب منه تقدمي عذر قانوني بخصوص ساعة االعتداء؛ كذلك لم تبذل محاوالت 
للعثور على اجلنود الذين كانوا شهودا على حادث االعتداء ولم يتم التحقيق معهم سعيا الى التعرف على املعتدين.264 

وقد مت اغالق ملف التحقيق بعلة “عدم توفر أدلة كافية “.  

وقد قدمت يش دين استئنافا265 على قرار اغالق ملف التحقيق. وقد طلب في اطار االستئناف من قسم االستئنافات 
فـــي نيابـــة الدولة إصدار أمر بالتحقيق من جديد، مبا في ذلك اســـتكمال التحقيق مع املشـــتبه به الذي مت التعرف عليه 

والتحقيق مع اجلنود الذين كانوا في املوقع. وقد مت رد االستئناف واالدعاءات الواردة فيه.266

ب.أ 10/3100، ملف يش دين 2228/10: 

ملف التحقيق يتضمن فقط شكوى المشتكي بخصوص تسميم 137 شجرة زيتون في أرضه 

ميتلك حسني أبو عليا، من سكان املغير، قطعة أرض مزروعة بأشجار الزيتون، اللوزيات والتني. تقع القطعة على بعد 
حوالي 200 متر من البؤرة االستيطانية عدي عاد. على مدار السنني، منذ اقامة البؤرة االستيطانية، مت قطع األشجار 

وقلعها وسرقة ثمارها مرة تلو األخرى. 

بتاريخ 5 تشـــرين األول 2010 عرف أبو عليه من مزارع آخر من القرية انه مت حرق األشـــجار في أرضه. بعد مرور 
خمســـة ايام قدم أبو عليا شـــكوى في الشـــرطة، وبعد مرور خمســـة أيام أخرى، بتاريخ 15 تشـــرين األول، جنح في 

تنسيق زيارة الى قطعة األرض بواسطة مكتب التنسيق واالرتباط. 

“عندمـــا وصلـــت الى املوقع شـــاهدت األشـــجار وهي صفراء ويابســـة. فـــي البداية اعتقدت انـــه مت حرقها لكن 
عندما اقتربت اكتشـــفت انه مت تســـميها. ].....[ وعددت 137 شـــجرة كانت ميتة. قمت أنا وزوجتي بزراعة هذه 
األشـــجار قبـــل 30 عاما وكانت مصدر رزق لنا. لم يبقى لنا هذا العام مـــا نقطفه من ثمار الزيتون. بقيت لنا 30 

شجرة صغيرة لم تثمر بعد.”267 

يتضمن ملف التحقيق الشكوى التي قدمها أبو عليا فقط في الشرطة قبل أن يرى بنفسه الضرر الذي حلق باملزروعات. 
بصـــورة غريبـــة ال تتضمـــن مواد التحقيق أي توثيق لزيـــارة أخرى في األرض، التي جرت بتاريخ 16 تشـــرين األول 
مبرافقة ممثل عن مكتب التنســـيق واالرتباط وشـــرطي، حيث قام الشرطي خالل الزيارة بفحص األشجار املستهدفة 
والثقـــوب فـــي كل شـــجرة التي مت من خاللها ادخال املادة الســـامة. كما ورد، ال تتضمن مـــواد التحقيق أي توثيق ألي 
إجـــراء حتقيقـــي ومت اغالق امللـــف بعلة “مخالف غير معروف” في حزيران 2011، دون بذل أية محاولة للتوصل الى 
املســـئول عن الضرر البالغ. ال يتضمن ملف التحقيق أي توثيق بخصوص عمليات متشـــيط لآلثار أو أدلة بخصوص 

أشياء ُتركت في املوقع، أو تفعيل وسائل خاصة بالتشخيص اجلنائي. 

قدمت يش دين شكوى ضد الجنود الذين وقفوا جانبا، وامتنعوا عن حماية المزارعين الفلسطينيين، وأتاحوا التمادي في االعتداء الى   264
حد التسبب بجروح خطيرة للمزارعين قبل أن يروا من المناسب التدخل. في تموز 2012 قررت نيابة الشؤون الميدانية اغالق ملف 

التحقيق )ملف يش دين 2388/11(.  
استئناف على اغالق ملف ب.أ. ل 151271/11، ب.أ 3-22435/11، 22.4.2012. ملف يش دين 2388/11.    265

خطاب من المحامي شارون ادري، المسئول عن شئون االستئنافات في نيابة الدولة، الى المحامي ميخائيل سفارد والمحامية أدار   266
غريفسكي، 12.8.2012، ملف يش دين 2388/11.

.2228/10 ملف يش دين   267
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ب.أ 08/431857، ملف يش دين 1632/08: 

عند تحديد ملكية المشـــتكي على األرض انتهى التحقيق في شـــكواه بخصوص التوغل في أرضه وتم اغالق 

الملف  

محمود حزمة محمد األعرج، من سكان ترمسعيا، هو صاحب أرض ورثها عن أبيه. بتاريخ 29 تشرين األول 2008 
وصـــل األعـــرج الـــى أرضه في الســـاعة 5:15 وأكتشـــف وجود حوالـــي أربعني برميـــل فـــي األرض وبداخلها أغراس 

صغيرة من شجر الزيتون.268

بتاريخ 2 تشرين الثاني 2008 قدم األعرج شكوى في الشرطة بخصوص تعدي احلدود زراعيا وهو ما يعني تعدي 
احلدود بواسطة التفليح الزراعي بدون مصادقة. بتاريخ 25 تشرين الثاني 2009 أبلغت شرطة بنيامني انه مت اغالق 

امللف بسبب “مخالف غير معروف”.269

يتضـــح مـــن فحص املســـتندات في ملـــف التحقيق أن عمليات التحقيق فـــي اطار امللف كانت تتنـــاول قضية امللكية على 
األرض املذكورة. في اللحظة التي ثبتت فيها ملكية األعرج على قطعة األرض انتهى التحقيق، دون القيام ولو بعملية 
حتقيق واحدة بخصوص تعدي احلدود زراعيا والعثور على اجلناة. هكذا على سبيل املثال، لم يتم اجراء جوالت في 
القطعـــة في محاولة للعثور على املعتدين، لم تتم محاولة لالستفســـار من مزودي أشـــتال الزيتون بخصوص شـــراء 

األشتال مؤخرا وما شابه.270

وقد قدمت يش دين استئنافا على القرار باغالق ملف التحقيق بدون تنفيذ حتقيق الئق ومعمق. 

ب.أ 08/32896، ملف يش دين 1681/08: 

إغـــالق ملف تحقيق يدور حـــول وضع كرافانات بصورة غير قانونية بســـبب “عدم وجـــود مخالفة”. لم تعمل 

الشرطة على إخالء الكرافانات والعثور على المسئولين عن وضعها 

ميتلـــك محمـــود حزمة محمد األعرج قطعة أرض تقع على بعد 2 كيلومتر من قريته ترمســـعيا وعلى مقربة من البؤرة 
االستيطانية عدي عاد. وفقا ألقواله، منذ نهاية العام 2000 )بعد بدء االنتفاضة الثانية( بدأ متوغلون من بني املواطنني 
االســـرائيليني من ســـكان عدي عاد بالتوغل الى أرضه والقســـائم املجاورة لها ووضع كرافانات فيها ومواد بناء في 

محاولة للسيطرة على األراضي في املنطقة. 

بتاريخ 26 تشـــرين األول 2008 قدم األعرج شـــكوى ثالثة271 بحكم تعدي احلدود، في أعقاب وضع أربعة كرافانات 
فـــوق أرضـــه، من بينها ثالثة كرافانات مت وضعها قبل ذلك بســـنوات، فيما وضع الكرافـــان الرابع في آب 2008. في 
مستهل شهر تشرين الثاني 2008، في أعقاب الشكوى التي تقدم بها، مت اخالء الكرافان الرابع، لكن بعد وقت قصير 

من االستئناف على القرار باغالق ملف ب.أ )بنيامين( 431857/08، 23.3.2010. ملف يش دين 1632/08.  268
رد الميجور يعقوب أوحيون، من شرطة بنيامين، على توجه يش دين. وصل بتاريخ 25.11.2005. ملف يش دين 1632/08.  269

استئناف على القرار باغالق ملف ب.أ 431857/08)بنيامين( ، 23.3.2010. خالل كتابة هذا التقرير لم يصل أي قرار بخصوص   270
االستئناف. ملف يش دين 1632/08.

تم تقديم شكاوى سابقة بتاريخ 7.2.2000 وبتاريخ 14.2.2001.  271
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علـــى ذلـــك مت وضع كرافان جديد في املوقع. في اعقاب وضـــع الكرافان اجلديد قدم األعرج بتاريخ 10 كانون الثاني 
2008 شكوى أخرى، وفي أعقابها مت حتريك الكرافان من أرض األعرج الى اراض عامة مجاورة. 

تشـــتمل مواد التحقيق في امللف على البالغني املقدمان من طرف األعرج ضمن الشـــكاوى االثنتني التي تقدم بهما في 
الشـــرطة )بتاريـــخ 26.10.08 وفي 10.12.08( وكذلك بالغ اضافي بتاريـــخ 19 كانون الثاني 2009 الذي وصف 
فيه التعديات احلدودية املتكررة على أرضه التي تتم من قبل إســـرائيليني يعتقد أنهم من ســـكان عدي عاد. باالضافة 
الى ذلك، بتاريخ 24 تشـــرين الثاني 2008، ســـلم األعرج للشـــرطة ســـبع صور للكرافانات التي وضعت على أرضه. 
كمـــا يتضمـــن ملف التحقيق برقية من الضابط أهرون يائير من يوم فتح التحقيق، يشـــير فيه الى عدم وجود مشـــتبه 
بهم بتعدي احلدود.  كما اشـــتمل ملف التحقيق على رأي أولي من عوزي جيلو، منســـق تسجيل األراضي في االدارة 
املدنية، بتاريخ 23 تشـــرين الثاني، ويحدد من خالله الفحوصات التي ينبغي القيام بها من أجل حســـم قضية امللكية 
على األرض؛ تقرير عن اجلولة التي قام بها مكتب التنســـيق واالرتباط برام الله في منطقة عدي عاد، التي مت خاللها 
تســـليم أمر وقف العمل للكرافان ومت نقله من أرض األعرج الى أرض عامة على مقربة من البؤرة االســـتيطانية )كما 
مت اخالء مبنى مبني بصورة خفيفة وبصورة مســـتقلة وجرى تســـليم أمرين اثنني لهدم مبنى من احلجر وعريشـــة 
من اخلشـــب(؛ رأي شـــموئيل حزان، مركز الوصّي في قضاء رام الله، الذي يحدد بأن الكرافان اجلديد يقع في أرض 
ليســـت بـــأرض عامة وأنه يوجد كرافانان اثنان في أرض عامة. بتاريـــخ 11 أيار جمعت من األعرج افادة إضافية أكد 

فيها على ازاحة الكرافان اجلديد من أرضه.272 

بتاريخ 13 متوز 2009 مت تلقي إعالن بحفظ امللف من قبل رئيس قسم التحقيقات بسبب “عدم وجود مخالفة”.273 رغم 
أن الكرافانـــات األربعـــة تقع حاليا فوق أرض عامة غيـــر ان وضعها ليس قانونيا ولهذا فهي مخالفة للقانون. على الرغم 

من هذا، ال يوجد في ملف التحقيق شواهد تدل على أن الشرطة عملت على وقف املخالفات أو العثور على اجلناة. 

هناك.  272
رد بخصوص توجه يش دين الى الميجور يعقوب أوحيون من شرطة بنيامين، وصل بتاريخ 13.7.2009.  273

محمود األعرج ويرى الكرافان في اخللفية
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لم تفعل الشـــرطة شـــيئا من أجـــل إخالء الكرافانات، طـــرد املتوغلني واســـتدعاء املخالفني للتحقيـــق. مالحظة الضابط 
أهـــرون يائيـــر بخصـــوص عدم وجود مشـــتبه بهم بتعدي احلـــدود تثير الســـخط، خاصة على ضوء عـــدم القيام بأية 
محاولة للعثور على األشـــحاص الذين يســـكنون في الكرافانات أو الذين يصلون اليها بصورة دائمة، ولم يتم اعتبار 

هؤالء مبثابة مشتبه بهم. 

االســـتئناف الـــذي تقدمـــت به ش ديـــن وطالبت فيه باســـتكمال عمليات التحقيـــق، وبضمن هذا اســـتدعاء القاطنني في 
الكرافانـــات، أصحابهـــا أو املتصرفـــني بها للتحقيق مـــن أجل مقاضاتهـــم، مت رده دون فحص االدعـــاءات الواردة فيه 

لذاتها، بدعوى انه مت تقدميه بصورة متأخرة.274

رتيب تعسان
رتيب نعســـان، من ســـكان املغير، صاحب قطع أراضي كثيـــرة مجاورة لقريته 
وتقـــع على مقربة من البؤرة االســـتيطانية عدي عاد. باالضافة الى القطع التي 
ميتلكها يقوم النعسان بتفليح أراض كثيرة ميتلكها سكان من القرى املجاورة، 

طبقا التفاقيات استئجار بينه وبني اصحاب القطع. 

يتم تفليح القطع من قبل أبناء العائلة وعمال بااليجار يتواجدون في املنطقة بوتيرة عالية لغرض القيام باألعمال 
الزراعيـــة املتنوعـــة. منـــذ اقامة عدي عـــاد يعاني نعســـان وعماله مـــن أعمال التنكيـــل املتكررة من قبـــل املواطنني 
االســـرائيليني الذين يســـكنون وفقا للتقديرات في املنطقة. على مدار الســـنني قدم نعسان عشرات الشكاوى في 
الشرطة بخصوص احلوادث التي وقعت في أراضيه وهو يحتفظ بتوثيق مفصل ومرتب بصورة مدهشة لهذه 
احلـــوادث. وفقـــا ألقوالـــه، “طيلة الوقت نعاني من مشـــاكل مع ســـكان عـــدي عاد. انهم يســـيطرون على اراضينا 

خطوة بعد خطوة. مرة نصبوا خيمة على أرضنا ومرة قتلوا حصانا. جتربتنا معهم مريرة للغاية.”275 

ب.ا 06/1166، ملف يش دين 06/ 1180)نموذج 11(: 

التحقيق في حادث شـــارك فيه كثيرون انتهى بدون التحقيق مع شـــخصيات اساســـية. وقد تم اغالق ملفات 

التحقيق دون تقديم لوائح اتهام ضد المشتبه بهم وغيرهم من الضالعين 

بتاريـــخ 28 نيســـان 2006 أبلـــغ أكرم نعســـان، الذي يديـــر العمل في قطع األرض التابعة لوالده راتب، جميل نعســـان 
)شـــقيق رتيب( أن مواطنني إســـرائيليني، يسكنون وفقا لتقديراته في عدي عاد، قاموا بنصب خيمة ضخمة في قطعة 

األرض التابعة لرتيب، وأن سبعة اشخاص ميكثون في اخليمة.276  

في اليوم التالي، بتاريخ 29 نيسان، خرج أكرم وستة من العمال للعمل في قطعة األرض املسئول عنها. قرابة الساعة 
العاشـــرة صباحـــا اقترب منهم عدد من اجلالســـني في اخليمة وطلبـــوا منهم االنصراف من املـــكان. وقد جتاهل أكرم 

خطاب من المحامي نحامه زوسمان، نائب كبير لنائب الدولة، مجال االستئنافات، 6 شباط 2011. ملف يش دين 1681/08.  274
.1389/08 ملف يش دين   275
.1180/06 ملف يش دين   276

رتيب نعسان
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وعماله الدعوات واستمروا في عملهم فيما ابتعد اجلالسون في اخليمة عن املكان. قرابة الساعة 14:30 اقترب اثنان 
من اجلالسني في اخليمة نحوهم وهم يقولون لهم: “روحوا من هون”. ردا على ذلك جمع أكرم والذين معه األدوات 
واخليول التي معهم واتصلوا مع أناس من قريتهم وطلبوا منهم اســـتدعاء اجليش والشـــرطة. في ذات الوقت ســـافر 
أحـــد اجلالســـني في اخليمة نحو عدي عاد بواســـطة تراكتورون أخضر مع عربة مجـــرورة، وبعد وقت قصير عاد مع 
اناس آخرين بواسطة العربة. فور ذلك وصلت الى املوقع سيارة أمن تابعة للبؤرة االستيطانية عدي عاد وبها خمسة 

اشخاص.277

فـــي أعقـــاب الدعوة للمســـاعدة خرج جميل مع ثالثة أشـــخاص آخرين بواســـطة جيب نحو قطعـــة األرض، لكن عندما 
وصلوا الى األرض مت اعتراض طريقهم من قبل 15 مواطنا إسرائيليا ومعهم كلب اسود كبير. وقد نزلوا من السيارة 
وتوجهوا نحو اجليب. قام أربعة منهم بتوجيه ســـالحهم نحو اجلالســـني في السيارة، فيما فتح خمسة آخرون أبواب 
اجليب وشرعوا بضرب اجلالسني بواسطة أعقاب البنادق التي يحملونها. وقد عض الكلب أحد اجلالسني في اجليب، 
عاطف عطا الله عطية ناصر، الذي احتاج الى عالج طبي. عندما هّم أكرم وبعض العمال الذين كانوا معه باالقتراب من 
اجليب ملســـاعدة األشـــخاص الذين في اجليب، قام ثالثة مواطنني إســـرائيليني باطالق النار نحوهم. وقد أسفر اطالق 

النار عن مقتل الفرس التابعة ألكرم نعسان في املوقع.278 

فـــي التصريحـــات التي أدلى بها لوســـائل االعالم بعد احلادث، قال قائد محطة بنيامني، نائب اللواء ايتســـيك رحاميم، 
أن الشـــرطة تنظـــر الـــى احلـــادث بخطـــورة بالغـــة وأنـــه “وقعت في هـــذه املنطقـــة في املاضي حـــوادث مرتبطـــة باملس 
بالفلسطينيني، كروم الزيتون التابعة لهم وممتلكاتهم.”279 على الرغم من هذه األقوال، بتاريخ 20 أيار 2007، أعلنت 
الشـــرطة أن التحقيق في امللف قد انتهى وأنه مت اغالق امللف بســـبب “انعدام األدلة” ضد املشتبه بهم الثالثة، وبسبب 
“عـــدم التهمـــة” ضـــد ثالثـــة آخرين.280 علـــى ضوء اخللل الـــذي وقفت عليه يش ديـــن في مواد التحقيـــق فقد مت تقدمي 

استئناف على القرار اخلاص باغالق امللف.281

وقـــد أظهـــر فحـــص مـــواد التحقيق في امللف أنـــه مت العثور فـــي املوقع الذي، طبقا لالفـــادات، أطلقت منـــه النار من قبل 
املســـتوطنني علـــى الفـــرس، على ســـتة خراطيش بقطـــر 5.56 ملم. أما الطبيـــب البيطري الذي فحص جثـــة الفرس فقد 

حصل لديه االنطباع بأنها ماتت نتيجة االصابة بالعيارات النارية.282

كما يتضح من فحص ملف التحقيق انه لم يتم مطلقا اجراء حتقيق بخصوص بعض اجلوانب املتعلقة باحلادث: 

عدم التحقيق مطلقا باالعتداء على جميل واألشخاص الثالثة الذين كانوا معه في اجليب. • 

هناك.  277

هناك.  278
طال يمين فولفتس، »اشتبك المستوطنون وأطلقت النار على الحصان«، NRG معاريف، 29.4.2006.  279

مذكرة من يائير أهارون، المحقق في لواء شاي، الى المحامي ميخائيل سفارد، 20.5.2007. ملف يش دين 1180/06.  280
استئناف على القرار باغالق ملف ب.أ 1166/06، 3.3.2008. ملف يش دين 1180/06.  281

هناك.  282
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لـــم يتم جمع افادة من جميل نعســـان، ســـائق التراكتور الـــذي مت االعتداء عليه، ومن عاطـــف ناصر الذي تعرض  • 
لعضـــة كلـــب تابع للمعتدين. وهـــذا رغم أن االفادات تفيد بأن املســـافرين في اجليب كانوا اقـــرب الى املوقع الذي 

اطلقت منه النار على الفرس، ولهذا رمبا كانوا يستطيعون املساهمة في التعرف على هوية مطلقي النار. 

لم تبذل أية محاولة للعثور على صاحب الكلب املعتدي ولم يتم سؤال أي من املعتدين إذا كان الكلب له.  • 

لـــم تبـــذل أيـــة محاولة للعثور على صاحب شـــنطة كبيـــرة وجدت على مقربـــة من اخليمة وكان بهـــا كتب صلوات  • 
ودفتـــر جيـــب كان يضـــم الكثير من األســـماء وارقام الهواتـــف. وهذا رغم تقديرات شـــرطي الدورية أن الشـــنطة 
تخص أحد األشخاص الضالعني في احلادث. عالوة على ذلك، يتضح من مواد التحقيق أنه غداة احلادث، عندما 
تلقى الضابط مضمون الشنطة وعد األغراض املوجودة فيها، لم يشر الى دفتر اجليب ولم يتم فعليا االشارة الى 

دفتر اجليب في ملف التحقيق. 

فـــي اطار العمليات التحقيقية مت ارســـال عدة أســـلحة لفحص جنائي، ملعرفة إذا مـــا كانت اخلراطيش التي وجدت  • 
فـــي امليـــدان قـــد أطلقـــت منها. وقد اظهـــر الفحص أن اخلراطيـــش لم تطلق من األســـلحة التي مت فحصهـــا، غير أن 

الفحوصات التي أجريت لم تتضمن األسلحة املوجودة في عدي عاد. 

علـــى الرغـــم مـــن الفجوات امللحوظـــة بني روايات املشـــتكني وروايات قســـم من املشـــتبه بهم، خاصـــة فيما يتعلق  • 
مبواعيد الوقائع وهوية املشـــاركني فيها، خاصة فيما يتعلق بهوية املســـئول عن قتل الفرس، لم يتم التحقيق مع 

الشهود الذين كان مبقدورهم القاء الضوء على القضية واملساعدة في فهم الفجوات بني الروايات. 

علـــى الرغـــم مـــن التناقضات التـــي ظهرت فـــي التحقيق مع أحد املشـــتبه بهم )الذي كان يشـــغل منصبـــا أمنيا في  • 
البؤرة االســـتيطانية( بخصوص مواقيت احلادث، عدد األشـــخاص املســـلحني الذين شـــاركوا وهوية األشخاص 
الذين كانوا في املوقع، لم يطلب من املشـــتبه به تقدمي تفســـير. وهذا رغم أن رجال الشـــرطة في الدورية التي مت 
اســـتدعاؤها الـــى املـــكان كانوا يعتقـــدون أن تصرفاته تثير االشـــتباه، ألنه ســـارع في مغادرة املوقع وأشـــار قبل 
مغادرته بصورة تثير االشـــتباه الى أنه ال يعرف أي شـــخص من بني األشـــخاص الذين كانوا في املوقع. كما أن 
احملقق يائير أهرون حصل لديه االنطباع أن املشتبه به يخفي في التحقيق معه تفاصيل معروفة له عن احلادث. 

جرت مواجهة بني أحد املشتبه بهم وبني أكرم نعسان انتهت بجملة واحدة قالها نعسان للمشتبه به، حيث اتهمه  • 
باملشـــاركة في الواقعة وأن الشـــخص الذي كان يقف الى جانبه أطلق النار على فرســـه. ولم يرد املشـــتبه به على 
أقواله. بصورة تثير االســـتغراب، انتهت املواجهة بهذا واســـتمر التحقيق العادي مع املشتبه به. غني عن االشارة 

الى أن هذا ال ُيحصل األهداف املنشودة من وراء املواجهة بني املشتبه به وبني املشتكي. 

مشـــتبه بـــه آخر لـــم ميثل للتحقيق ملدة طويلـــة الى أن دعت احلاجة الـــى اصدار أمر اعتقال لغـــرض التحقيق معه.  • 
فـــي ختام األمـــر، عندما جرى اعتقاله رفض التعاون مع احملققني واحتفظ لنفســـه باحلـــق بالصمت. من التحقيق 
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معه ميكن االســـتنتاج بأنه صاحب الشـــنطة التي مت العثور عليها بالقرب من اخليمة، وأن األشـــياء املوجودة في 
الشـــنطة ضمت أشـــياء منســـوبة اليه وألبناء عائلته. باالضافة الى ذلك، مت الوقوف في ملف التحقيق على افادة 
ألحد األفراد في وحدة االســـتعداد العســـكرية، تفيد بأن املشتبه به ميلك تراكتورون أخضر. قبل البدء بالتحقيق 
قال املشتبه به للمحقق انه “عمل ما عمله في ذلك اليوم لصالح شعب إسرائيل والدولة”. يبدو أنه على الرغم من 

وجود أدلة ذات وزن كبير، لم يتم التعمق بالتحقيق ضد هذا املشتبه به وتقرر إغالق امللف ضده.283 

بعد مرور أكثر من ثالث سنوات من يوم تقدمي االستئناف على القرار باغالق ملف التحقيق، أبلغ قسم االستئنافات 
فـــي النيابـــة أنهم قرروا رد االســـتئناف بدعوى عدم توفـــر أدلة كافية في مـــواد التحقيق لتقدمي املشـــتبه بهم للعدالة. 
باالضافة الى ذلك، ورد االدعاء بأن املشـــتبه بهم ينكرون وجودهم في ميدان الواقعة وبالتالي ينكرون مشـــاركتهم 

بها، وأنه مبرور الزمن، فإن اجراءات حتقيق إضافية لن تثمر عن قاعدة أدلة كافية لتقدميهم للمحاكمة.284 

ب. ل.أ 08/31121، ملف يش دين 08/ 1389:  

اغـــالق ملف التحقيق بعلة “مخالف غير معروف” دون القيام بعمليات تحقيقية للعثور على الشـــخص الذي 

اقتلع وسرق أغراس الزيتون والتين 

في تشـــرين الثاني 2007 قام رتيب نعســـان بغرس حوالي 100 شـــجرة زيتون وحوالي 70 شجرة تني في جزء من 
قطعة أرض تبلغ مساحتها 120 دومنا، وتقع شمال غرب املغير، على بعد 1-1.5 كم من عدي عاد. بتاريخ 18 كانون 

الثاني اكتشف أن األغراس قد اقتلعت من األرض وسرقت: 

... يـــوم اجلمعـــة، بتاريـــخ 18 كانـــون الثانـــي 2008 ذهبنا مـــرة أخرى الى قطعـــة األرض واكتشـــفنا أن معظم 
األغراس تقريبا غير موجودة. البراميل التي وضعناها حول األغراس حلمايتها من احليوانات كانت موجودة، 
لكن اختفت األغراس. وقد بقي في األرض حوالي ســـبع غرســـات لم ينجحوا في اقتالعها، وكانت أغصان هذه 

الغراس مكسورة.285

بتاريـــخ 23 كانـــون الثاني مت فتح حتقيق في شـــرطة بنيامـــني ومت جمع افادات من رتيب نعســـان وصالح عصفور، 
وهما أصحاب األرض. في ذات اليوم مت تنظيم جولة في األرض مبشـــاركة محقق الشـــرطة رافي الباز، ضابط البنى 
التحتية في االدارة املدنية، عاطف حصباني، منســـق ســـجل األراضي في املنطقة، رئيس املجلس احمللي املغير، ممثل 
عـــن منظمـــة بتســـيلم وصاحب األرض عصفور. خـــالل اجلولة مت العثور فـــي األرض على بقايا من أغـــراس الزيتون 
والتـــني التي مت كســـرها خـــالل عملية اقتالعها، أغـــراس مت اقتالعها والقاؤهـــا في املوقع، وكذلك البراميل املســـتعملة 

حلماية األغراس.286 

هناك.  283
خطاب من المحامي شارون ادري، نائبة كبيرة لنائب الدولة ومسئولة في مجال االستئنافات، الى المحامي عيدو تماري،   284

.26.4.2011
.1389/08 ملف يش دين   285

.1389/08 15.3.08. ملف يش دين   ،31121/08 استئناف على اغالق ملف ب.ل.أ )بنيامين(   286
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بتاريـــخ 29 كانـــون الثاني 2008 مت ارســـال مذكرة من احملقـــق رافي الباز الى ضابط األراضي عـــوزي جيلو، طلب من 
خاللها الباز احلصول على رأي بخصوص امللكية على األرض. وقد أرفق مع املذكرة نسخة من ضريبة األمالك اخلاصة 
بعصفور، وُطلب من جيلو ترجمتها والتحقق من صحتها وكذلك التأشير على صورة جوية وخارطة الى موقع القطعة 
التي تتناولها نســـخة ضريبة املالية.287  بتاريخ 17 شـــباط التقى احملقق الباز مع النقيب روني تلفني من قسم األراضي 
في مكتب املستشار القضائي ملنطقة يهودا والسامرة. وقد متت االشارة خالل اللقاء الى نتائج اجلولة ونسخة ضريبة 
املاليـــة التـــي مت حتويلهـــا الى ضابط األراضي. كما متت االشـــارة الى أنه لـــم يتم بعد العثور على مشـــتبه بهم وأن طلب 

العثور عليهم ارسل الى املباحث.288 بتاريخ 31 آب 2008 مت اغالق ملف التحقيق بعلة “مخالف غير معروف”.289

يظهـــر فحـــص املواد في ملف التحقيق أن امللف جرى اغالقه بدون اســـتنفاذ أي عملية من عمليات التحقيق. في أعقاب 
ذلـــك قدمت يش دين اســـتئنافا على اغالق امللف. ورد في االســـتئناف االدعاء بأنه طبقـــا للمواد في امللف لم يتم اجراء 
اي عمليـــة للعثـــور علـــى املخالفني، رغم أن القطعة، وفقا ألقوال املشـــتكني، تقع على مقربة من عدي عاد وهم يشـــكون 
فـــي ســـكان البـــؤرة االســـتيطانية، وعلى الرغـــم من احلقيقة في أنه تســـكن في عدي عـــاد حوالي عشـــرين عائلة فقط. 
كمـــا لـــم تبـــذل أي محاولة للعثور على األغراس املســـروقة فـــي منطقة البؤرة االســـتيطانية.290 كذلك لم يتم اســـتنفاذ 
التحقيق بخصوص امللكية على األرض، رغم القيام بعمليات لغرض استبيان امللكية ال تتضمن مواد التحقيق أي رمز 

بخصوص االنتهاء من املوضوع ونتائجه.291  

بتاريخ 10 تشرين األول أعلن قسم االستئنافات في النيابة عن قراره برد االستئناف وعدم التدخل في قرار الشرطة 
باغـــالق امللف، ألن املشـــتكي ال يســـتطيع االشـــارة الى مشـــتبه بهم باحلادث ولـــم يتم العثور على شـــخص يؤدي الى 

املشتبه بهم.292

باي 08/30944، ملف يش دين 08/ 1461:  

لم يتم القيام بعمليات كافية للعثور على المخالفين؛ تم حفظ الملف بعلة “مخالف غير معروف” 

هناك قطعة أرض أخرى يقوم رتيب نعسان بتفليحها وتقع شمال غرب قريته، على بعد حوالي 1.5 كم من عدي عاد. 
الوصـــول الـــى هذه القطعة، التي تصل مســـاحتها الى 120 دومن، ال يتطلب التنســـيق مع اجليـــش. يدير العمل امليداني 

أكرم نعسان، الذي يستخدم عماال، ومن بينهم عوض نعسان الذي يعمل بواسطة تراكتور. 

صبيحـــة 29 نيســـان 2008 خـــرج عوض مع ســـائق تراكتور آخـــر، عادل أبو عليا، مـــن أجل حراثة القطعـــة واعدادها 
لزراعة القمح. على مســـافة ما منهم، بدون تواصل بصري، عمل أكرم وبعض العمال في زراعة أشـــجار الزيتون. في 

هناك.  287

هناك.  288
.2008 الثاني  9 تشرين  تحديث بواسطة الهاتف بتاريخ   289

استئناف على اغالق ملف ب.ل.أ )بنيامين( 31121/08، 15.3.08. ملف يش دين 1389/08.  290
هناك.  291

خطاب من المحامي ايتي كهانا، مديرة مجال االستئنافات في نيابة الدولة، الى المحامي ميخائيل سفارد، 10.10.2010. ملف يش   292
دين 1389/08.
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الساعة 12:30 الحظ عوض ثمانية مواطنني إسرائيليني ميشون نحو األرض التي عمل فيها مع عادل، وفي مقدمتهم 
شخص إسرائيلي يركب حصانا ابيض. كان هناك اثنان من بينهم يحمالن السالح فيما أمسك الباقون بعصي وقطع 

من حديد. 

“كان من بينهم خمســـة يرتدون مالبس بيضاء. كان مع أحدهم بندقية ام16- وكان وجهه مغطى. كان هناك 
اثنان من بينهم يضعون الطاقية اليهودية على رؤسهم وكان هناك اثنان يرتدون قبعات عادية. أحد املستوطنني 
كان يرتدي مالبس زرقاء فيما ارتدى اثنان منهم قمصان ملونة. كان املســـتوطن الذي يرتدي املالبس الزرقاء 
يركب على حصان وكان معه بندقية )مثل العوزي وليس ام- 16(. كان يبدو قمحاوي البشرة وشعره طويل 
يصل لغاية الكتفني، وبدون غطاء على رأسه. كان احلصان األبيض مرتب بصورة تامة )حلس، أحزمة....( كل 

مستوطن من بني املستوطنني الذي لم يكن معه سالح كان يحمل عصى أو بلطة. 

عندما شـــاهدنا املســـتوطنون اقتربوا منا بســـرعة. الشـــخص الراكب قام بتســـريع احلصان. عندما وصلوا الى 
مسافة 10 أمتار تقريبا منا قاموا بتوجيه السالح الينا فيما قام اآلخرون برشقنا باحلجارة. صاحب احلصان 
بدأ بالسير بسرعة حول التراكتور اخلاص بي. جنح عادل بالهروب بواسطة التراكتور اخلاص به. قمت باطفاء 
التراكتـــور وأبقيـــت املفاتيـــح وحاولت الهرب. فـــي هذه األثناء اســـتمر احلصان بالدوران مـــن حولي وتهديدي 
بواســـطة البندقية. كما مت تهديدي بالســـالح من قبل املســـتوطن امللثم. اآلخرون اســـتمروا برشق احلجارة. لم 
اصب. عندما أصبحت بعيدا عن التراكتور رأيت املســـتوطنني يضربون التراكتور بالبلطات. وقد قاموا بتفجير 
العجـــالت، املصابيـــح، الرادياتـــور وخزان الوقـــود. وقد قامـــوا بقطع أنابيب املـــاء والزيت. ركضـــت نحو قطعة 
األرض التي كان أكرم يعمل بها. عندما شـــاهدني أكرم والعمال اخلمســـة الذين معه جاؤوا الي وعندها توقف 
مستوطنان عن مطاردتي وعادوا الى الستة الباقني الذين كانوا يحطمون التراكتور. رويت ألكرم عن ما حدث. 

وقد قام أكرم باتصال مع مكتب التنسيق واالرتباط واجليش.”293  

بعد نصف ساعة تقريبا وصل جيب عسكري وفيه أربعة جنود من ناحية عدي عاد. عندما الحظ املستوطنون اجليب 
هربوا في االجتاه املعاكس. وقد طاردهم اجليب والقى القبض على ثالثة منهم )طبقا لعوض نعسان، مت القاء القبض 
على ثالثة ممن يرتدون املالبس البيضاء(. بعد أن تبادلوا احلديث ملدة ربع ســـاعة تقريبا، توجه املســـتوطنون الثالثة 
نحو عدي عاد فيما اقترب اجليش من عوض وأصدقائه. ردا على السؤال الذي طرحه أكرم بخصوص اطالق سراح 

املستوطنني املعتدين، أجاب اجلنود بأن الشرطة فقط هي القادرة على اعتقالهم.294

رغم أن جنود اجليش االسرائيلي ميلكون الصالحية وكذلك من واجبهم اعتقال املشتبه بهم الى حني وصول الشرطة، 
لم يقم اجلنود باعتقال املستوطنني ولم يفحصوا البيانات اخلاصة بهم. حتى بعد أن عرفوا من نعسان أن احلديث يدور 
عن مواطنني إسرائيليني اعتدوا على التراكتور، بقي اجلنود في امليدان ولم يحاولوا تتبع أثرهم والعثور عليهم في عدي 
عاد. يتضمن ملف التحقيق رســـالة من رئيس فرع التحقيقات في شـــرطة شاي الى رئيس قسم التحقيقات في بنيامني، 

.1461/08 ملف يش دين   293
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حيـــث ورد فيـــه “ينبغي ارســـال نســـخ الى النيابة العســـكرية بخصـــوص معاجلة أمر اجلنـــود الذين لم يعتقلوا املشـــتبه 
بهـــم.”295 بعد مضـــي وقت قصير على حضور اجلنود وصل الى املوقع ممثلون عن مكتب التنســـيق واالرتباط ورجال 

شرطة. وقد جمع رجال الشرطة افادات اجلنود، لكنهم لم يسافروا الى البؤرة االستيطانية للبحث عن املهاجمني.296 

إن معاينـــة مـــواد التحقيـــق تظهـــر أنه لم تتم الحقـــا عمليات كافية للعثـــور على املخالفـــني. وقد أبلغ أحـــد اجلنود انه ال 
يســـتطيع تشـــخيص املســـتوطنني، بينما لم يتم مطلقا التحقيق مع باقي اجلنود الذين كانوا معه في اجليب ولم تتم اي 

محاولة لفحص إذا ما كان مبقدورهم تسليم تفاصيل تشخيصية حول املستوطنني أو التعرف عليهم.297

فـــي افادتـــه يوم احلادث أبلغ عوض نعســـان رجال الشـــرطة أن خمســـة من املســـتوطنني هربوا نحو عـــدي عاد عندما 
الحظوا اجليب العسكري، وأنه شاهدهم وهم يخفون السالح في سيارة سوبارو طويلة لونها ابيض. على الرغم من 
تســـليم هذه التفاصيل، لم يتم في ختام احلادث، أو في موعد الحق، اجراء متشـــيط في عدي عاد من أجل العثور على 
صاحب احلصان األبيض الذي كان مســـلحا، املســـتوطن الذي كان يحمل بندقية ام16- أو صاحب سيارة السوبارو 
البيضـــاء. وهـــذا رغم انه كانت تســـكن في عـــدي عاد في تلـــك الفترة حوالي عشـــرين عائلة فقط. باالضافـــة الى ذلك، 
بخصوص عادل ابو عليا، ســـائق التراكتور االضافي الذي أدلى بافادة بتاريخ 13 متوز 2008، لم يتم اجراء عرض 

تشخيص وتعرف.  

لم تتم دعوة أخصائيي البحث اجلنائي الى ميدان احلادث ولم تتم أعمال متشيط للعثور على أدلة، مثل البصمات على 
التراكتور. وقد ُكتب في التقرير حول احلادث الذي أعده شـــرطي الدورية: “طلبنا حضور قســـم البحث اجلنائي الى 

املكان لكنهم لم يصلوا طبقا لتوجيهات رئيس قسم التحقيقات.”298

بتاريخ 29 تشـــرين األول 2008 ابلغت شـــرطة بنيامني أنه مت حفظ امللف بعلة “مخالف غير معروف”.299 بتاريخ 17 
آذار 2009 أبلـــغ امليجور الباز من شـــرطة بنيامني انه مت فتح امللف مجـــددا للتحقيق بتاريخ 1 كانون األول 2008 وان 
هناك مشتبه بهم مت التحقيق معهم وصدرت بحقهم مذكرات اعتقال.300 بتاريخ 7 كانون األول 2008، بعد مرور أكثر 
من ســـبعة اشـــهر لم يتم خاللها عمل أي عملية حتقيقية في امللف، مت جمع افادات حتت التحذير من شـــخصني. األول، 
من سكان عدي عاد، حيث أجاب على اسئلة احملقق وأنكر ضلوعه في احلادث؛ الثاني، من سكان بيت ايل، الذي رفض 

التعاون مع احملققني. كما مت التحقيق مع شخصني آخرين حتت االنذار وقد أنكروا أي ضلوع لهم في احلادث.301  
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املشـــتبه به األول أشـــار في افادته ان بعض األشـــخاص املوجودين في البؤرة االســـتيطانية جفعات كول تسيون،302 
املجاورة لعدي عاد، ميلكون فرس بيضاء مع بقع بنية. على الرغم من هذا، ورغم أن املشـــتبه به أشـــار الى أســـمائهم، 
لم يتم التحقيق معهم ولم يتم القيام بأي عمل يهدف الى فحص إذا كان احلديث عن الفرس التي تناولها املشتكي في 
افادته. كما أدلى املشتبه به األول في افادته بأسماء لسكان من عدي عاد الذين يوجد لديهم بنادق ام16-، لكن لم يتم 
التحقيق معهم.303 كان لدى الشـــرطة أربعة مشـــتبهني باملشـــاركة في احلادث، لكن املشتكي وصديقه لم ميرا بعرض 

حي للتعرف عليهم أو بواسطة الصور اخلاصة باملشتبه بهم األربعة.304 

ردا على توجه يش دين أبلغت وحدة الدعاوى في شاي أن امللف أغلق بتاريخ 8 متوز 2008 بسبب انعدام األدلة.305 
في أعقاب االغالق مجددا قدمت يش دين استئنافا طالبت فيه باستنفاذ التحقيق في امللف.306 في تشرين األول 2010 

أبلغ قسم االستئنافات في النيابة انه ال أساس للتدخل في قرار الشرطة واغالق امللف، ومت رد االستئناف.307

ب. أ 08/33821، ملف يش دين 08/ 1482:  

لم يتم اتخاذ االجراءات للعثور على المشـــتبه بهم بإحراق حقل قمح، رغم انه كانت في أيدي المشتكي صور 

توثق المواطنين االسرائيليين الفارين من المكان  

أكرم نعسان من سكان املغير يفلح أرض محمود األعرج من سكان ترمسعيا. بتاريخ 10 حزيران 2008 تلقى أكرم 
نعســـان خبـــرا مـــن أحد العاملني بأن القطعة حتتـــرق. في اعقاب اخلبر خرج أكرم الى القطعـــة مع ممثلني عن يش دين 

الذين كانوا في هذا الوقت في بيته وقاموا بجمع افادات بخصوص حاالت أخرى وقعت في املنطقة قبل ذلك بأيام. 

ســـافرت فـــورا بالتنـــدر اخلاص بي مع عزمي، دينـــا ونداف الـــى األرض. وقد انضم املزيد مـــن املواطنني الذين 
حضروا بســـيارتهم اخلاصة وبواســـطة تراكتور. ســـافرنا ملســـافة 2.5 كـــم تقريبا من القريـــة. عندما وصلنا 
كانت النار ما تزال مشـــتعلة في بعض البؤر. شـــاهدنا بؤرتني للنار كانت فيهما محاولة الشعال النار لكن النار 
لم تشـــتعل حلســـن احلظ. عندما وصلنا وجدت بعض املســـتوطنني الذين شـــرعوا بالنزول نحونا، وقد توجهوا 

عائدين الى البؤرة االستيطانية. يبدو أنهم الحظونا وهربوا جلهة عدي عاد.

مت حرق حوالي ثالثة دومنات ].....[ وقد وصل الى املكان جنود من اجليش، مكتب التنسيق واالرتباط والشرطة. 
وقد عرضنا عليهم احلرائق وكذلك البؤر التي حاولوا فيها اشعال النار. قام أحد رجال الشرطة بالتصوير. أردنا 

أن نوضح أن احلديث يدور عن حريق بفعل فاعل ألننا خشينا من استمرار احلرائق قبل احلصاد.308 

بؤرة استيطانية تقع على بعد حوالي 1.5 كم من البؤرة االستيطانية عدي عاد. يبدو ان البؤرة االستيطانية غير مسكونة طيلة الوقت   302
وال يوجد فيها مباني ثابتة وبنى تحتية.

هناك.  303

هناك.  304
جواب من المحامي عيران أوري، رئيس وحدة الدعاوى في شاي، ردا على خطاب المحامي ميخائيل سفارد. وصل الجواب بتاريخ 12.7.09.  305
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بتاريـــخ 26 تشـــرين الثانـــي 2008 مت اغالق ملف التحقيق من قبل رئيس قســـم التحقيقات فـــي محطة بنيامني.309 لم 
يتم ابالغ يش دين بعلة االغالق، لكن في أعقاب فحص املواد في ملف التحقيق قدمت يش دين استئنافا على االغالق. 
جاء في االســـتئناف انه على الرغم من احلقيقة بأنه شـــوهد في امليدان بعض املواطنني االســـرائيليني الذين هربوا من 
املكان، ومت تصويرهم، نحو البؤرة االستيطانية عدي عاد، لم يتم القيام بأي عمل للعثور على املشتبه بهم أو التعرف 
عليهم.310 وقد مت قبول ادعاءات االســـتئناف مما قاد الى جتديد التحقيق،311 لكن بتاريخ 21 تشـــرين األول 2010 مت 

اغالق امللف ثانية بعلة “انعدام األدلة” من قبل نيابة لواء القدس.312

ملف يش دين 1174/06: الئحة اتهام تقود الى االدانة313

2004 أحضر بوعز ميلط شـــابني من احللقة الدينية ســـدوت أمير وأمرهما بقطف  بتاريخ 21 تشـــرين األول 
ثمار الزيتون في حقل. وقد انصاع الشـــابني ألوامره من باب االعتقاد ان احلقل تابع للحلقة الدينية. وقد وصل 
الى املكان أبناء عائلة نعســـان وســـكان آخرين من القرية، وشـــرحوا للقاطفني ان احلقل لهم واســـتدعوا االدارة 

املدنية والشرطة. 

خالل احلادث، في وقت الحق، وصلت ســـيارة أمن تابعة لعدي عاد وفيها شـــخصان من البؤرة االســـتيطانية. 
وقد هبط الشـــخصان من الســـيارة وأطلقا النار على الفلســـطينيني الذين كانوا في املنطقة. بعد وقت قصير على 

ذلك وصل رجال الشرطة الى املكان.314 

بتاريخ 28 متوز 2005 قدمت الئحة اتهام ضد بوعز ميلط، الذي وجه اليه االتهام بصفته رئيسا للحلقة الدينية 
ســـدوت أميـــر في البؤرة االســـتيطانية عدي عاد أنه دخـــل في مواعيد مختلفة قبل 21 تشـــرين األول 2004 الى 
مناطـــق زراعيـــة مختلفـــة تقع في األوديـــة حول البؤرة االســـتيطانية، املفلحة على مدار ســـنوات من قبل ســـكان 
فلســـطينيني محليـــني، ومن بينهم عائلة نعســـان من قرية املغير. وقد اشـــير في الئحة االتهـــام الى أن ميلط دخل 

هذه املناطق كي يقطف ثمار الزيتون من األشجار املزروعة فيها.315

بتاريخ 25 حزيران 2006 مت ادانة بوعز ميلط بتهمة تعدي احلدود: “... عندما ثبت لدي ان املتهم أمر بقطف ثمار 
الزيتون في املنطقة التي يفلحها العرب منذ العام 1986، وفي ختام قطف ثمار الزيتون قام بجمع الثمار من املنطقة 

وأحضرها الى عدي عاد، فإن املتهم يكون قد تعدى احلدود، ولهذا فإني أدينه مبخالفة تعدي احلدود.”316

.1482/08 9.12.2009. ملف يش دين  تحديث بواسطة الهاتف بتاريخ   309
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كما ورد، فإن ثالثة ملفات من بين 52 التي تتابعها يش دين قادت الى تقديم لوائح اتهام.  313

.1174/06 ملف يش دين   314
وحدة دعاوى شاي ضد بوعز ميلط. الئحة اتهام، 28.7.2005.  315

ت.ف )القدس( 2772/05، جناح الدعاوى في لواء يهودا والسامرة ضد بوعز ميلط. قرار حكم. 25.6.2006.  316
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تلخيص مرحلي:  عدم تطبيق القانون بخصوص مخالفات العنف والممتلكات 

يتمثـــل فشـــل جهـــاز تطبيق القانون في جميـــع مراحل فرض القانون- بـــدءا من مرحلة اقتـــراف املخالفة وعدم تدخل 
اجلنود املوجودين في املنطقة من أجل وقف املخالفة واعتقال املشتبه بهم والضالعني، مرورا مبرحلة تقدمي الشكوى، 

وانتهاء بالتحقيق في احلوادث من قبل الشرطة. 
إن علل اغالق ملفات التحقيق تدل على فشل الشرطة في العثور على املخالفني وجمع األدلة. إذا أخذنا باحلسبان حقيقة 
قلة عدد االســـرائيليني الذين يســـكنون في عدد من البؤر االســـتيطانية، فإن هذه املعطيات اخلاصة بفشـــل الشـــرطة في 
العثور على املخالفني تثير عالمات دهشة كثيرة املرة تلو األخرى. في عدد من امللفات التي مت فحصها من قبل يش دين 

ُسلمت لرجال الشرطة أوصاف املهاجمني وتفاصيل أخرى خاصة بهم، مثل السيارات أو احليوانات التي بحوزتهم. 
علـــى الرغـــم من هذا، فإن التحقيق في الشـــرطة لم يؤدي الى العثور على اجلاني. في حـــاالت أخرى لم يجد احملققون 
من املناسب اعداد كمني للمخالفني في امليدان، حتى عندما كانت احتماالت عودتهم الى املكان كبيرة، مثال في احلاالت 
التـــي وضعـــت فيها كرافانات في أراض فلســـطينية خاصـــة، أو في حاالت التوغل الزراعي وتفليـــح القطع ذات امللكية 

الفلسطينية اخلاصة. 

إن دالالت عدم فرض القانون هي غياب الردع؛ نظرا الدراكهم انهم لن ُيعاقبوا، يعاود املنكلون واملتوغلون القيام بأفعالهم 
املرة تلو األخرى بدون مضايقة. وبالفعل، بعض سكان القرى املذكورة في هذا التقرير يتعرفون على جزء من األشخاص 
الضالعني في حوادث مختلفة في أراضيهم. ال شك أن التطبيق الفعال للقانون يقلل من عدد املخالفات بصورة ملحوظة. 

هـــذه احلالـــة تولـــد حالة من عدم الثقة العميقة في قدرة واســـتعداد شـــرطة إســـرائيل على املســـاعدة فـــي كل ما يتعلق 
بالتنكيل من قبل املســـتوطنني. كما أن بعض ســـكان القرى الذين ما زالوا يقدمون الشـــكاوى في الشـــرطة ال يؤملون 

أكثر في قيام الشرطة بالعثور على املخالفني واحلرص على تقدميهم للعدالة. 
إن واجب فرض القانون في منطقة الضفة الغربية ال يقتصر على التحقيق في الشـــكاوى التي قدمها ســـكان املنطقة. 
يقـــع علـــى قوات األمن والشـــرطة واجب احلفـــاظ على القانون والنظام حتـــى عندما ال تكون هناك شـــكوى. إن تطبيق 
القانـــون ال يعنـــي فقـــط التحقيـــق في املخالفـــات، بل محاولة منـــع املخالفات. وقد حدد تقرير شـــمجار انـــه ينبغي على 

الشرطة أن حتقق في املخالفات التي علمت بها من طرف ثالث، ليس ضحية املخالفة: 

بخصـــوص فتـــح امللـــف تســـري القواعد احملددة فـــي تعليمات البنـــد 59 من قانـــون االجـــراءات النيابية )صيغة 
مدمجـــة(- 1982، الـــذي ينـــص على قيام الشـــرطة بفتح حتقيـــق عندما يتناهـــي الى علمها وقـــوع مخالفة بأية 

طريقة، أي ليس طبقا لشكوى املتضرر فقط.317

املواطنـــون االســـرائيليون مســـتمرون فـــي تهديد ســـكان القـــرى في املنطقـــة، وهم يلحقـــون الضرر باملمتلـــكات وفي 
بعض األحيان باألبدان، وغياب فرض القانون بصورة مناســـبة على املخالفات شـــأنه كشـــأن مشـــاركة املخالفني في 

محاوالتهم السيطرة على اراضي الفلسطينيني جيرانهم. 

تقرير لجنة التحقيق بخصوص المذبحة في الحرم االبراهيمي بالخليل. )تقرير شمجار(، 1994، ص 250، البند 6 )هـ(.  317
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أبعاد وجود البؤرة االستيطانية 
وفشل تطبيق القانون على سكان القرى المجاورة

أقيمت البؤرة االســـتيطانية عدي عاد غير القانونية في العام 1998 على تلة محاذية ألربع قرى فلســـطينية موجودة 
في املنطقة منذ مئات الســـنني. املناطق املبنية في القرى تقع في مناطق B، التي تقع فيها املســـئولية عن األمور املدنية 
على عاتق الســـلطة الفلسطينية بينما تتولى إسرائيل السيطرة األمنية في املنطقة. املناطق الزراعية التابعة للقرى تقع 
فـــي مناطق C، اخلاضعة بصورة تامة للســـيطرة األمنية االســـرائيلية. معظم األراضي فـــي املنطقة هي أراض مبلكية 

خاصة غير مسواة وبتصرف املزارعني الفلسطينيني الذين يقومون بتفليحها منذ أجيال كثيرة. 

لقـــد أدت اقامـــة البؤرة االســـتيطانية عدي عاد الـــى تغيير طابع القرى فـــي املنطقة وروتني احلياة فيها. ســـكان القرى 
األربـــع الـــواردة فـــي هـــذا التقرير يشـــعرون بوجود اجليـــران كل يوم على مـــدار 14 ســـنة املاضية منذ اقامـــة البؤرة 

االستيطانية عدي عاد. 

نهب األراضي
املـــس الفـــوري يتعلـــق بالطبع بحـــق التملك اخلـــاص بالفلســـطينيني أصحـــاب األراضي الذيـــن اقيمت علـــى أراضيهم 
الكرافانـــات وباقـــي مباني عدي عـــاد. كما ورد في صفحة 35 من هذا التقرير، فقد متلكت البؤرة االســـتيطانية أراض 
خاصـــة ميلكها ســـكان القرى املجاورة للبؤرة االســـتيطانية، خاصة األراضي اخلاصة التابعـــة للحوض الطبيعي في 
قريـــة جالـــود، التـــي تصل الى أكثر مـــن أربعة أضعاف مســـاحتها االجمالية.318 كمـــا ورد من قبل فـــي التقرير، خالل 
ســـنوات وجودها، فقد توســـعت املســـاحات التي تســـيطر عليها البؤرة االســـتيطانية عـــدي عاد، ويبـــدو أن محاوالت 
التوســـع والســـيطرة على املزيد من األراضي لغرض البناء والزراعة ما تزال مســـتمرة. مينع اصحاب األراضي التي 
وضعـــت فيهـــا مباني البؤرة االســـتيطانية من الوصـــول الى األراضي، وهي مـــن ناحيتهـــم “أراض ضائعة”. مصير 

أراض اخرى استولى عليها املستوطنون زراعيا وغرسوا فيها كروم العنب )بشكل عام( مشابه. 

نهب األراضي يتضمن بشكل عام السيطرة على أراض عامة، التي من املفترض لها أن تعود بالنفع على اجلمهور كله. 
كما ورد، فإن 44 مبنى من مباني البؤرة االستيطانية تقع فوق أرض عامة. 

تتم عمليات النهب حتت حماية الدولة- من خالل تقصيرها في طرد املعتدين ومعاقبة املخالفني ومن خالل الدعم غير 
املباشر للبؤرة االستيطانية. 

318   تستند المعطيات الى طبقات معلومات رسمية وصلت من االدارة المدنية.

الفصل »و«
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تقييد الوصول الى األراضي من قبل اجليش
اقامـــة عـــدي عاد، مثل اقامة أي مســـتوطنة يهودية فـــي الضفة الغربية، تســـتلزم فرض ترتيبات أمنية تهـــدف الى حماية 
الســـكان اليهـــود. ومع أن احلديث يدور عن مخالفني للقانون اســـتوطنوا في املوقع بصورة غيـــر قانونية، غير أن الدولة، 
من خالل اجليش، حترص على سالمتهم. إن موقف اجليش االسرائيلي يقوم على واجب توفير احلماية من قبل سلطات 
اجليش في كل مكان يتواجد فيه اليهود. وقد كتبت طاليا ساسون في الرأي االستشاري بخصوص البؤر االستيطانية:  

النتيجـــة ]بخصوص البؤر االســـتيطانية[ أن اجليش االســـرائيلي، ولـــو كان عن غير رغبـــة، يضطر الى اضفاء 
الشـــرعية على فعل استيطاني غير قانوني بحكم تواجده وحمايته للمستوطنني هناك؛ بحكم تواجده واحلماية 

التي يوفرها ملخالفي القانون، فإنه يثبت الوقائع على األرض، الى جانب مخالفي القانون أنفسهم.319  

إن احلماية التي يوفرها اجليش االســـرائيلي ال تقتصر على احلفاظ على حدود املنطقة املبنية للبؤرة االســـتيطانية. إن 
احلفاظ على ســـالمة وأمن ســـكان البؤرة االســـتيطانية يتضمن ايجاد منطقة عازلة بينهم وبني جيرانهم الفلسطينيني 
بهـــدف منـــع االحتكاك بني الســـكان. بغرض ايجـــاد املنطقة العازلة يتم نهـــب املزيد من األراضي الفلســـطينية، وتقييد 

الوصول اليها جزئيا أو منع الوصول بتاتا- وهذا يتعلق مبدى قربها من املناطق املبنية في البؤرة االستيطانية.

بعد اقامة عدي عاد حدد اجليش االســـرائيلي بأن املناطق الزراعية التي مت تفليحها في املاضي من قبل ســـكان القرى 
املجـــاورة للبؤرة االســـتيطانية على أنها مناطق مينع دخول الفلســـطينيني اليها. يســـمح بالوصـــول الى مناطق أخرى 
مبصادقة اجليش االســـرائيلي فقط ومبرافقة منســـقة من قبل اجليش. وفقا ملا أفاد به الفلسطينيون من سكان القرى 
املجـــاورة للبـــؤرة االســـتيطانية، فقـــد تلقـــوا هذه القيود شـــفهيا من قبـــل اجلنـــود أو الضباط دون احلصـــول على أمر 

بخصوص إغالق هذه املناطق. 

أبلغ املتحدث باســـم اجليش االســـرائيلي ردا علـــى التوجه من قبلنا )وفقا لقانون حريـــة املعلومات( بخصوص اغالق 
املناطق، أنه في موسم قطف الزيتون تأمر قوات األمن باغالق املناطق املجاورة للبلدات االسرائيلية أمام الفلسطينيني 
العتبارات أمنية. ولم ينكر املتحدث باســـم اجليش االســـرائيلي ادعاء الفلســـطينيني بخصوص اغالق املناطق وتقييد 
الوصـــول املفروضـــة على مســـاحات واســـعة على امتداد أيام الســـنة وعلـــى مدار ســـنوات. كما لم ينكـــر أن البالغات 
بخصـــوص هذه القيود ســـلمت للفلســـطينيني شـــفهيا وبدون عرض أوامر مناســـبة320- وهو أمر حـــددت احملكمة في 

رأي استشاري حول موضوع البؤر االستيطانية غير المسموح بها، القدس، شباط 2005، ص 257. المحامية طاليا ساسون،   319
خطاب من الرائد زوهر هليفي، رئيس قسم توجهات الجمهور في المتحدث باسم الجيش االسرائيلي، 23.9.2012. وقد وصل الرد   320

وفقا لقانون حرية المعلومات، للحصول على معلومات بخصوص منع وصول الفلسطينيين الى المناطق الزراعية في منطقة البؤرة 
االستيطانية عدي عاد. راجعوا ملحق ص 153.
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عدة مرات أنه غير ســـليم.321 إن اعالن املتحدث باســـم اجليش االسرائيلي أنه لم يتم العثور على توثيق لألوامر يقوي 
االشتباه بأن االعالنات أبلغت شفهيا: 

مـــن الفحـــص الـــذي قمنـــا به لم يتـــم العثور علـــى أوامر بخصوص االعـــالن عن منطقة عســـكرية ]مغلقـــة[ أمام 
الفلســـطينيني فـــي منطقة البؤرة االســـتيطانية عدي عاد. وهـــذا بخصوص االغالق “التـــام” وكذلك بخصوص 

اغالق املنطقة بحيث يكون الدخول اليها مشروطا بالتنسيق. 

في أعقاب تقييد الوصول الذي يفرضه اجليش االســـرائيلي، اكتشـــف الفلســـطينيون انه يحظر عليهم مطلقا الوصول 
الـــى أراضيهـــم أو يطلب منهـــم احلصول على تصريح وتنســـيق مرافقة من قبل اجلنود لتفليـــح األراضي. التصاريح 
تهدف الى تنسيق املرافقة وحراسة املزارعني الذين يرغبون بتفليح أراضيهم. يقوم املزارعون بتقدمي الطلبات ملكتب 
التنسيق واالرتباط الفلسطيني الذي يحول الطلبات الى مكتب التنسيق واالرتباط االسرائيلي الذي ميتلك صالحيات 
املصادقة على الطلب أو رفضه. يبدو أن هذه العملية تســـتغرق وقتا وفي الكثير من احلاالت تكون التصاريح املعطاة 
غير كافية. معظم طلبات التنســـيق التي يتم االســـتجابة لها تعطى في موســـم احلراثة وموســـم قطف ثمار الزيتون- 

وفي كل مرة لعدد محدود من األيام كما يتحدد من قبل اجليش. 

هـــذا يعنـــي أن اصحاب األراضي يحق لهم الوصول الى األراضي مرتني في الســـنة )في الربيع واخلريف(، فيما يتم 
منعهـــم فـــي باقي ايام الســـنة من الوصول اليها. في أعقاب ذلك، يتم الكشـــف عن أضرار كثيـــرة- بفعل فاعل أو بفعل 
الطبيعة- بعد وقت طويل من حصولها. كما أن منع الوصول الى األراضي ال يتيح العناية باملزروعات مما يؤدي الى 

االضرار بجودة احملاصيل الزراعية. 

فـــي الصورة رقم 10 )ص 101( يوجد تأشـــير على األراضي الواقعة في األحـــواض الطبيعية التابعة للقرى األربع، 
وهنـــاك تعليـــم على األراضي الزراعية وقيود الوصول اليها وفقا للعناوين التالية: األراضي التي مينع الوصول اليها 
بصورة تامة في أعقاب أمر صادر عن اجليش االســـرائيلي؛ األراضي التي ميكن الوصول اليها بصورة مقيدة وتتم 
مرتني في السنة استنادا الى مصادقة من اجليش االسرائيلي وتنسيق املرافقة من قبله؛ األراضي التي من غير املتاح 
الوصـــول اليهـــا بســـبب خوف املزارعني مـــن أعمال التنكيـــل؛ واألراضي التي يتـــم الوصول اليها بصـــورة حرة وغير 

مقيدة.322 

راجعوا على سبيل المثال: ملف محكمة العدل العليا 04/9593، مرار ضد قائد قوات الجيش االسرائيلي في يهودا والسامرة،   321
قرار حكم من العام 2006، الفقرة 21: »كذلك يجب االشارة الى أن إغالق المناطق يجب أن يتم عن طريق اصدار أوامر خطية من 

قبل القائد العسكري، وفي ظل غياب أوامر إغالق يحظر منع السكان الفلسطينيين من الوصول الى أراضيهم. ليس من شأن المذكور 
المس بصالحيات القائد في الميدان باصدار امر شفهي بإغالق موضعي لمنطقة ما لفترة قصيرة ومحددة عندما تكون هناك 

مالبسات غير متوقعة ينبع منها خطر فوري على األمن وال يمكن التعاطي معها بوسائل أخرى. ]...[ من حيث المبدأ، ينبغي أن يتم 
اغالق المناطق بواسطة أمر يتم ايصاله الى من يمس به وأن تعطى لسكان المنطقة الذين أغلقت الطريق أمامهم للتحفظ علي مفعوله”. 

وكذلك: ملف محكمة العدل العليا 2150/07، رئيس المجلس القروي بيت سيرا ضد وزير الدفاع. قرار الحكم من سنة 2009، 
الفقرة 37 )منع حركة الفلسطينيين في شارع 443(.

تم الحصول على حدود األحواض الطبيعية للقرى كطبقة معلومات رسمية من االدارة المدنية؛ المناطق الزراعية وتقييد الوصول تم   322
التأشير عليها استنادا الى افادات السكان. راجعوا المزيد من التفاصيل حول كل قرية من هذه القرى في هذا الفصل الحقا.
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الصورة رقم 10: الوصول الى األراضي الزراعية للقرى ترمسعيا، املغير، قريوت وجالود، صحيح لغاية شباط 2012. 



#

#

#

# ##

#

#
#

#
#

#

# #
# #
#

#
##

#
#

#

#
#

#
#

#

#

#

#

#

#

#
#
#

#
#

#
#

#
#

# #
#

# ##

#

#

#

## #

#

#

#
#

#

#
#

#

#

#
#

# #
#

#
#

#
د

 
د

د
 

د

#

1998

#

1999

#
2000

#
2001

#

2002

#

2003

#

2004

#

2005

#

2006

#

2007

#

2008

#

2009

#

2010

صة
ضي خا

أرا

0
0.5

0.25
كم

الصورة رقم 11: مكان وقوع املخالفات التي اقترفها مواطنون إسرائيليون بحق الفلسطينيني في منطقة البؤرة االستيطانية عدي عاد 
بالتوزيع وفق السنوات )الصورة تشتمل على تعليم ملعظم املخالفات التي تناولها هذا التقرير(
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املخالفات التي يقترفها املواطنون االسرائيليون بحق الفلسطينيني واراضيهم 
عالوة على اقامة البؤرة االستيطانية غير القانونية عدي عاد، التي تشكل بحد ذاتها مخالفة، هناك عشرات املخالفات 
التي ورد ذكرها في الفصل هـ   ومخالفات أخرى لم يتم ابالغ يش دين عنها. في قطع األرض التي يستطيع املزارعون 
الوصـــول اليها )ســـواء من خالل التنســـيق أو بدون تنســـيق(، يتعرض املزارعون ألشـــكال متنوعة مـــن التنكيل، التي 
تتضمـــن العنف، التهديدات، الســـرقة، اتـــالف املمتلكات واملزروعات واحملاصيل الزراعية وكذلك االســـتيالء الزراعي 

من خالل تفليح األراضي، تسويرها وغير ذلك. 

فـــي الصـــورة رقـــم 11 )ص 102(  مت تعليم املخالفـــات التي اقترفت في األراضي الواقعة حول عدي عاد بني الســـنوات 
1998-2010. كل مثلث يدل على ُمخالفة واحدة- املوقع محدد طبقا للموقع الذي وقعت فيه املخالفة بينما يشير اللون 

الى السنة التي اقترفت فيها املخالفة. كما نرى، معظم املخالفات وقعت في األراضي ذات امللكية الفلسطينية اخلاصة. 

حتـــى فـــي ظل غيـــاب املنع الرســـمي، ميتنـــع معظـــم املزارعني الفلســـطينيني فـــي املنطقة عـــن الوصول الـــى اراضيهم 
وتفليحهـــا بســـبب عمليـــات التنكيـــل التي مروا بهـــا- بعضهم يخاف من املســـتوطنني بســـبب أعمال التنكيـــل، التهديد 
والتخويف، والبعض اآلخر بسبب عدم جدوى التفليح ألنه في كل األحوال سيتم اتالف احملاصيل أو قطفها من قبل 

املستوطنني. 

علـــى خلفيـــة كثـــرة املخالفات في منطقة عدي عاد، يبرز فشـــل الســـلطات االســـرائيلية فـــي توفير احلمايـــة للمواطنني 
الفلســـطينيني الذين يســـكنون فـــي املنطقة احملتلة. وبهذا الشـــكل تفشـــل الدولة فـــي القيام بواجباتها- فشـــل قانوني 
وأخالقي. إن عدم فرض القانون ينضوي على رســـالة واضحة للمخالفني، بأنهم يســـتطيعون أن يتســـببوا جليرانهم 

الفلسطينيني بكل ما يخطر ببالهم دون عقاب. 

األبعاد االقتصادية 
فقـــدان األراضـــي، منـــع الوصول أو تقييد الوصـــول الى األراضي الزراعيـــة وأعمال التنكيل املتكـــررة بوتيرة عالية- 
تترتـــب عليهـــا جميعـــا أبعاد اقتصادية بعيـــدة املدى بخصوص القرى األربـــع، التي اعتمد اقتصادها على مدار ســـنني 
طويلة بصورة تامة تقريبا على الزراعة. إن فقدان القدرة على االســـترزاق من الزراعة أرغم الكثير من ســـكان القرى 

على البحث عن مصادر رزق بديلة. 

أمـــا القلـــة مـــن املزارعني الذين يعتاشـــون من الزراعة فقد ابلغوا عن خســـائر ماليـــة فادحة في أعقـــاب تقييد الوصول 
)بصـــورة تامـــة أو جزئية( الى األراضـــي أو عدم القدرة على تفليحها، وبحكم اتـــالف املزروعات واحملاصيل من قبل 
االسرائيليني. األموال التي مت توظيفها في تفليح قطع األرض والعناية باملزروعات ذهبت هباء، وكذلك احلال بالنسبة 

لبيع احملاصيل مستقبال. 

في جزء من القرى يشـــير الســـكان الى توجه يقوم على ترك األراضي خالل الســـنوات األخيرة. هناك نسبة ملحوظة 
من السكان الذين يغادرون القرية وينتقلون بحثا عن مستقبل أفضل في املدن املجاورة في مناطق الضفة الغربية أو 
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مســار النهـب

بالد أخرى، مثل الواليات املتحدة أو األردن، وهم في الغالب من الشبان في القرى الذين يبحثون عن مصادر الرزق 
البديلة في أعقاب فقدان القدرة على االسترزاق من الزراعة والرغبة في اعالة عائالتهم. 

نظـــرا ألن معظـــم األراضي هي اراض خاصة غير مســـواة، التـــي إذا لم تتم فالحتها بصـــورة متواصلة ميكن االعالن 
عنهـــا علـــى أنها أراض عامة، فإن التوقف عن تفليـــح األراضي قد يؤدي الى فقدان حقوق امللكيـــة عليها، وانتقالها الى 
الدولة أو ايدي املتوغلني. إن فحص احلوادث املتتابعة في املنطقة منذ اقامة عدي عاد يثير االشتباه بأن هذا هو الهدف 

الذي تسعى اليه اجلهات املختلفة التي تقيد وصول الفلسطينيني الى اراضيهم. 

ســـنعرض فيمـــا يلي تأثيـــر البؤرة االســـتيطانية عدي عاد علـــى كل قرية من بني القـــرى املجاورة لها: جالـــود، املغير، 
قريوت وترمســـعيا. معظم املعطيات في هذا الفصل تســـتند الى لقاءات أجراها باحثو يش دين مع اصحاب األراضي، 
مزارعني وشخصيات مركزية في كل قرية من بني القرى، وكذلك لقاءات مع سكان القرى بخصوص املخالفات التي 

اقترفت في األراضي التي ميلكونها من قبل مواطنني إسرائيليني. 
  

و. 1 ترمسعيا

 معظم املعلومات الواردة في الفصل الذي يتناول ترمسعيا تستند إلى محادثات 
أجريت مع  الســـيد محمود حزمة محمد األعرج،323 من ســـكان ترمســـعيا الذي 
ميلـــك هـــو وعائلته جزءا كبيرا مـــن األراضي الزراعية في القرية. مت احتســـاب 

.)GIS( املساحات بواسطة منظومة املعلومات اجلغرافية

تقـــع قريـــة ترمســـعيا على بعـــد 22 كيلومتـــر تقريبا شـــمال رام الله. بنـــاًء على احصاء الســـكان الذي أجرته الســـلطة 
الفلســـطينية في ســـنة 2007، وصل عدد ســـكان القرية  الى 3736 نسمة. متتد املســـاحات املبنية في القرية على ما 
يقـــارب 2500 دومن وهـــي حتتـــوي على حوالي 935 وحدة ســـكنية وبضـــع مباني عامة – ريـــاض أطفال، مدارس 
ومستشـــفى جديد.324 شـــكلت الزراعة مصدر الرزق الرئيســـي ألهالي القرية وذلك حتى إقامة مســـتوطنة عدي عاد 

بحيث شملت املزروعات املوسمية وكروم الزيتون.325

 .5.2.2012 30.11.2010 و-   ،17.11.2009 تمت المقابالت في قرية ترمسعيا في المواعيد   323
 Population، Housing and Establishment Census 2007. Palestinian Central Bureau of Statistics،  324

 .)January 2009 )www.pcbs.gov.ps
ورد ذلك خالل لقاء مع السيد محمود حزمة محمد األعرج، من سكان ترمسعيا. تم اللقاء يوم 30.11.2010 في ترمسعيا.   325

محمود حزمة محمد األعرج
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الوصول إلى األراضي
تصـــل املســـاحة االجمالية لألراضـــي الزراعية املوجودة حول القريـــة الى ما يقارب 12 ألـــف دومن والواقعة في أربع 
مناطق معروفة باسم املربعة، السدر، اخلارجة والطويل. جميع هذه املساحات كانت في املاضي أراض مفلحة حتظى 
بالعناية، لكن بعد فترة وجيزة من إنشاء مستوطنة عدي عاد بدأ اجليش االسرائيلي بتقييد امكانية الوصول إلى قطع 

األراضي املجاورة للبؤرة االستيطانية.

مت حظـــر الوصـــول متاما الى 456 دومن من أراضي ترمســـعيا األقرب لعدي عاد مبوجب أوامر اجليش االســـرائيلي. 
لم تســـلم لألهالي أية أوامر أو مســـتندات تدل على إغالق األراضي ومنع الوصول إليها إمنا مت إعالمهم بهذه األوامر 

شفهيا من قبل اجلنود املتواجدين في املكان.

يســـمح بالوصـــول الـــى 955 دومن مـــن األراضي مرتني في الســـنة فقط، وهذا مشـــروط بالتنســـيق التـــام مع اجليش 
االســـرائيلي ومبرافقة اجلنود. يتم الدخول لألراضي من خالل التنســـيق مع مكتب التنسيق واالرتباط وذلك ليومني 
أو ثالثـــة أيـــام كل مـــرة لغرض القيـــام بأعمال احلراثـــة وقطف الثمار. يـــدور احلديث عن مدة قصيـــرة للغاية ال تكفي 
لتمكني املزارعني من فالحة األرض بالشكل املناسب. وقد مت تبليغ الفالحني بضرورة تنسيق اخلروج الى األراضي 

مع اجليش اإلسرائيلي شفهيا وبدون تسليمهم أية أوامر أو إخطارات رسمية.

فـــي أول عام-عامـــني بعـــد االنتفاضة، 2001، 2002، تواجد اجليش هناك ومنعنا من االقتراب إلى “حد” معني 
من البؤرة االســـتيطانية بحجة أنه من الضروري منع أي مواجهات أو احتكاكات مع املســـتوطنني. كان اجليش 

يعيدنا في حال وصلنا بدون “تنسيق”. لم يبرزوا لنا أية خرائط ومستندات خطية.
توجـــد فـــي األراضي طريق زراعية ترابية على بعد حوالي 300 متـــر من البؤرة، طريق قدمية تابعة لنا جنوبي 
املســـتوطنة. قمنا باســـتخدام هذه الطريق على الدوام وقد قام اجليش “بتعليم” الطريق الترابية على أنها 
“احلدود” التي بإمكاننا الوصول إليها. أي، يحظر علينا الوصول إلى جميع األراضي الواقعة ش���مالي 
80 دومنا  الطريق..]...[ الى الشمال من الطريق يوجد لنا 40 دومنا، لعمي 40 دومنا وألخوة جدي وورثته 

يحظر علينا الوصول إليها.326 

يتـــم اليـــوم التجاوب مـــع طلبات أهالي القرية في تنســـيق الدخول الـــى املنطقة واحلصول على تراخيـــص، لكن ُتعطى 
التصاريـــح املرجـــوة فقـــط ألصحاب األراضي املباشـــرين، وكما ذكـــر فإن هذا لفتـــرة زمنية قصيرة وغيـــر كافية. إن 
تنســـيق مواعيـــد الدخول إلى األراضي متعلق بقرارات اإلدارة املدنيـــة. في بعض األحيان يصل املزارعون إلى املنطقة 
في موســـم قطف الزيتون ليكتشـــفوا أنه قد مت قطف األشـــجار وأن احملصول قد نهب في الوقت الذي كانوا يترقبون 

املصادقة ومرافقة اجليش اإلسرائيلي: 

منذ إنشـــاء البؤرة االســـتيطانية، في سنة 1998 تقريبا، ظهرت مشاكل الوصول الى األرض. ].....[ منذ مطلع 
شـــهر أكتوبـــر انتظرت أنا وعائلتي عملية تنســـيق مواعيـــد الدخول لألراضي من جانـــب اإلدارة املدنية من أجل 
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قطـــف الزيتـــون. فـــي البداية، حددوا لنا مرافقة ليـــوم 12 أكتوبر، غير أنه مت تأجيل هـــذا املوعد ليوم 26 أكتوبر 
بحجـــة أنـــه وقعـــت أحـــداث رمي حجارة على مســـتوطنني على شـــارع رقم 60 وقـــد عاقبونا على ذلـــك. في 26 
أكتوبر، مت تأجيل التنســـيق ليوم آخر، حيث بدأ قطف الزيتون عمليا في 27 أكتوبر. لدي شـــكوك بأن األمر مت 
بالتنســـيق والتآمر مع املســـتوطنني لكي يتمكنوا هم من قطف الزيتون وتخريب األراضي ]......[. بتاريخ 27 
أكتوبر، خرجنا كمجموعة مؤلفة من 30 شخصا من القرية لقطف الزيتون. حينما وصلت إلى األرض، فوجئت 
حني اكتشـــفت بأنهم خربوا لنا 135 شـــجرة زيتون ].......[ حيث قطعوا حوالي 30 شـــجرة زيتون باملنشـــار 
]......[ أما 105 شجرة التي كسروا أغصانها فقد تضررت بصورة جزئية ]......[ تكمن املشكلة في أن إصالح 
هذه األشجار يحتاج الى تسويرها بشبك حول كل شجرة وشجرة لدرء ضرر احليوانات البرية. لهذا السبب ال 

بد من الوصول الى املكان وال أظن بأنني سأمتكن من تنسيق دخولي مع اجليش.327

قطـــع األراضـــي الواقعـــة جنوبـــي الطريـــق الزراعية التي يرتبـــط الوصـــول اليها بتنســـيق مرافقة، ال يفـــرض اجليش 
االسرائيلي عليها قيودا ثابتة بخصوص الوصول اليها. مع ذلك، في أعقاب ازدياد أحداث العنف، التهديدات واعمال 
التنكيـــل بحـــق املزارعـــني الفلســـطينيني املوجودين في املنطقـــة، فإنهم يخشـــون الوصول الى اراضيهـــم بدون وجود 
حراســـة ومرافقة من قبل جنود اجليش االســـرائيلي ويحاولون تنسيق املرافقة ليتمكنوا من العمل في أراضيهم. في 
بعـــض األحيـــان تقابل هذه الطلبات بردود ايجابية وفي أحيان أخرى يتم رفضها بحجة انه ال داعي للمرافقة من أجل 

الدخول الى قطع األراضي البعيدة عن البؤرة.328

في 414 دومنا أخرى تعرض املزارعون في السابق ألعمال تنكيل وتهديدات، ولهذا فهم يخشون من الوصول اليها 
ويتجنبون القيام بذلك.

899 دومنـــا مـــن أراضـــي احلوض الطبيعي في ترمســـعيا هي أراضـــي مفلحة من قبل أهالي القريـــة املجاورة، قرية 
املغير، التي يسهل الوصول إليها بسبب قربها من القرية. مت تأجير األرض مقابل قسم من احملصول وذلك باالستناد 
إلى اتفاقيات مختلفة بني األطراف، لكن في أعقاب تزايد احلرائق، سرقة احملاصيل وحرثها قبل موعد حصادها، فقد 

اضطر بعض املستأجرين إلى التوقف عن العناية بهذه األراضي وفالحتها.

أضرار اقتصادية في أعقاب تقييد الوصول إلى األراضي الزراعية 
جـــزء كبيـــر من األراضـــي الزراعية القابلة للفالحة التي ال تزال مبلكية أهالي قرية ترمســـعيا هـــي مبلكية عائلة حزمة 
التـــي متلـــك 560 دومنـــا من األراضي: 140 دومن مبلكيـــة محمود حمزة محمد األعرج، أخوتـــه وأخواته، 140 دومنا 
مبلكية أبناء محمد حسني األعرج، و 280 دومنا مبلكية محمد عبدالله حسني األعرج. أما الـ 140 دومنا التي ميتلكها 
محمود حمزة محمد األعرج وأبناء عائلته فهي موزعة في محيط عدي عاد على أبعاد مختلفة من البؤرة. شرع أفراد 
العائلة في سنوات األربعينات واخلمسينات بزراعة أراضيهم بأشجار الزيتون، التني، اللوز والعنب، وهذا الى جانب 
الزراعـــة املوســـمية وزراعـــة اخلضراوات في األراضي املســـتوية )السمســـم، احلمص، العدس، الشـــعير، البصل وما 

 .1936/09 ملف يش دين   327
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الى ذلك(. كما أن العائلة حفرت ثالثة آبار. قامت عائلة محمد حســـني األعرج بزراعة محاصيل مشـــابهة في الـ 140 
دومنـــا التـــي متلكها. منذ انشـــاء عدي عاد في ســـنة 1998 تواجه العائلـــة صعوبة متزايدة في فالحـــة األراضي التي 
متلكها. وفقا ملا يقوله محمود حزمة محمد األعرج، “منذ سنة 1998 عندما وصل املستوطنون بدأوا بإثارة املشاكل 

ومبالحقتنا ولذا توقفنا جميعا عن الزراعة، وهذا يشمل الـ 140 دومنا التي أملكها أنا وعمي وورثة أخ جدي”.
في أعقاب هذه الصعوبات توقفت زراعة احملاصيل املوســـمية بشـــكل تام بحيث يقتصر مزارعو القرية في زراعتهم 
علـــى أشـــجار الزيتـــون. إن وقف الزراعة املوســـمية يحمل معه خســـائر اقتصادية جّمة تؤثر على مئـــات األنفس التي 

تعتاش على هذه األراضي وخيراتها.

الـ 140 دومنا التي أمتلكها هي مصدر الرزق الذي أقتات منه مع أوالدي العشرة وأخوتي. حيث أن لي وأخوتي 
60 ولـــدا بالتقريـــب، أي أن احلديـــث يدور عن  180 فردا وجميعهم يعتاشـــون مـــن الـ 140 دومنا. يوجد لعمي 
تســـعة أوالد )ســـتة أوالد وثالث بنات( والذين يعيلون عائالتهم هم أيضا حيث ان عدد األنفس التي يعيلونها 
مماثل. ال أعرف الرقم بالضبط ولكنهم هم أكثر منا أيضا، وجميعهم يعتاشون من الـ 140 دومنا اخلاصة بهم.  
ابـــن أخ جـــدي، واســـمه محمد، الـــذي ورث الـ 280 دومنا مع ابنه ناجي، لديه تســـعة أوالد ويوجد لهم أوالد هم 

أيضا وباملجموع يصلون الى حوالي مائة شخص”.329

حسب تقديرات حزمة، تصل عائدات احملاصيل املوسمية املزروعة في أراضيه إلى ما يقارب الـ 2250 كيلوغرام من 
البقوليات )احلمص والعدس( والتي تقّدر بحوالي 15000 شيكل سنوياً؛ حوالي 7500 كيلوغرام من العلف )القمح 
والشـــعير( التي تصل قيمتها الى ما يقارب الـ 15750 شـــيكل في الســـنة؛ وحوالي 300 كيلوغرام من السمســـم التي 

تقّدر بحوالي الـ 4500 شيكل في السنة.

وفقـــا ألقواله، فقد طرأ تدهور في وضع أشـــجار الزيتـــون جراء أعمال التخريب التي حلقت باألشـــجار )الّرش، قطع 
األشـــجار وغيرها( إلى جانب عدم القدرة على الوصول الى األشـــجار ومتابعتها كما يجب على مدار الســـنة بســـبب 

تقييد إمكانية الوصول لألرض ويتجلى ذلك من خالل االنخفاض في كمية احملصول وجودته.

وفقـــا لتقديـــرات األعرج، حتى ســـنة 1998، كان محصول األشـــجار: حوالي 500 كيلوغرام من اللوز التي تســـاوي 
حوالي 5000 شيكل سنويا؛ حوالي 400 كيلوغرام عنب التي تصل قيمتها الى حوالي 1200 شيكل سنويا؛ حوالي 
180 كيلوغرام من التني التي ُتباع كقطني وتصل قيمتها إلى حوالي 2700 شيكل في السنة؛ وأشجار الزيتون التي 

يصل إنتاجها إلى قرابة الـ 2100 كيلوغرام من الزيت وتصل قيمتها إلى 42000 شيكل.330

منـــذ العـــام 1998 حتـــى 2000 طرأ تدهـــور، ومن ســـنة 2000 توجد لدينا أشـــجار زيتون إنتاجهـــا أقل بكثير 
وفي بعض املرات فإن الزيتون يكون قد مت قطفه قبل وصولنا إليه وذلك بســـبب قيود الوصول إلى األراضي. 
هـــذا العـــام ]2009[، على ســـبيل املثـــال، قمنا بقطف ثمـــار الزيتون بعد عمليات التنســـيق مع ]مكتب التنســـيق 

ورد ذلك خالل لقاء مع السيد محمود حزمة محمد األعرج، من سكان ترمسعيا. تم اللقاء يوم 17.11.2009، في ترمسعيا.  329
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واالرتبـــاط[ ومتكنا من احلصول على مـــا يقارب أربعة جالونات- أي ما يقارب 70 كيلوغرام من الزيت. األمر 
نفســـه حصـــل الســـنة املاضيـــة. الــــ 70 كيلوغرام من الزيـــت هي االنتاج الوحيـــد املوجود لدينا مـــن كل ما تبقى، 
وتصـــل قيمتهـــا إلى 1750 شـــيكل ]....[ من املفهـــوم طبعا ان هذا ال يكفي الســـتهالكنا وعلينا أن نقوم بشـــراء 
املزيد. قد وصل بنا الوضع قبل ســـنتني- ثالث ســـنوات أن ذهبنا جلني ثمار الزيتون لغرض تلبية احتياجاتنا 

من أراضي تابعة ألشخاص آخرين قرب القرية، بعد أن قاموا بقطف ثمار الزيتون.331

وقد ورد في موقع االنترنت اخلاص باملجلس احمللي لقرية ترمسعيا ان الكثيرين من سكان القرية قد هجروها وانتقلوا 
للسكن في الواليات املتحدة، وهم يشكلون اليوم مصدر دخل رئيسي للقرية التي تستعني عمليا بأموال خارجية.332 

و. 2 المغير

 غالبيـــة املعلومات الواردة في الفصـــل املتعلق باملغير تعتمد على محادثات متت 
مـــع أكرم نعســـان333 وهو من ســـكان القرية، ويعمل كمدير عمـــل في األراضي 
الزراعية التي متلكها عائلة نعســـان. مت احتســـاب املســـاحات بواســـطة منظومة 

.)GIS( املعلومات اجلغرافية

تقـــع قريـــة املغير على بعد 27 كيلومترا شـــمالي رام الله وعلـــى بعد 34 كيلومترا جنوبي نابلس. وصل عدد الســـكان 
وفقا إلحصاء الســـكان الذي أجرته الســـلطة الفلســـطينية في عام 2007، إلى 2368 نســـمة يقطنون في 414 وحدة 
ســـكنية334. متتد املســـاحات املبنية في القرية على مســـاحة كيلومتر مربع بالتقريب، وغالبية ســـكان القرية يعيشـــون 

حياة تقليدية تعتمد على الزراعة وتربية املاشية والبقر.

توجـــد فـــي محيـــط القرية مســـاحات زراعية، ومن ضمنهـــا األراضي الزراعيـــة التي حتيط بعدي عاد من الشـــرق ومن 
اجلنوب وتقع على حدود البؤرة. مت شـــراء غالبية األراضي من قبل ســـكان قرية املغير من ســـكان القرى املجاورة مثل 
قرية ســـنجل، قريوت وترمســـعيا من خالل تسويات مختلفة. مع ذلك فإن جزءا بسيطا فقط من تلك األراضي مسجل 
على أســـماء املشـــترين. معظم هذه األراضي مزروعة بأشـــجار الزيتـــون وتتم فالحتها من قبل أهالـــي القرية فيما يتم 

زراعة احملاصيل املوسمية في األراضي التي ال تصلح لزراعة الزيتون.

ورد ذلك خالل لقاء مع السيد محمود حزمة محمد األعرج، من سكان ترمسعيا. تم اللقاء يوم 17.11.2009، في ترمسعيا.  331
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جـــزء كبيـــر مـــن األراضي املفلحة الواقعة حـــول قرية املغير يتم التصـــرف بها وتفليحها من قبل عائلة رتيب نعســـان. 
تعمل عائلة نعســـان على فالحة األراضي التابعة للحوض الطبيعي للقرية التي متلكها عائلة رتيب نعســـان إلى جانب 
مساحات إضافية من األراضي التي انتقلت إليه من خالل اتفاقيات مختلفة من أصحاب األراضي من القرى املجاورة 
– باملجموع حوالي 1000 دومن. مت شراء اجلزء األكبر من األراضي اخلاصة بالعائلة خالل السنوات األخيرة، بحكم 
موقعها البعيد عن أصحابها األصليني وقربها من مستوطنة عدي عاد. أكرم نعسان هو ابن أخ رتيب وهو كما أسلفنا 

مدير العمل في قطع األرض التي ميلكها.

الوصول لألراضي
بحكـــم بعـــد األراضي الكبير نســـبيا عن عـــدي عاد، وعلى ضوء تصميـــم األهالي على فالحة األراضي بشـــكل منتظم، 
يواظب مزارعو قرية املغير على الوصول بشـــكل حر ودون حاجة للتنســـيق مع اجليش إلى ما يقارب 889 دومنا من 
األراضي. وصولهم بحرية إلى األراضي يتيح لهم التواجد بشـــكل يومي تقريبا في املنطقة وفالحة األراضي بشـــكل 

ومتواصل.

مـــن ناحيـــة أخـــرى، فإن وجـــود املزارعني املكثف في املنطقـــة يعرضهم وعمالهـــم ألعمال التنكيل مـــن جانب املواطنني 
اإلســـرائيليني. إحـــدى الطرق التي يعتمدها املزارعون فـــي املغير من أجل مواجهة خطر التنكيـــل بهم هي اخلروج الى 
املنطقة في اطار جماعات تصل الى حوالي 15-20 شـــخصا في املجموعة، وذلك افتراضا منهم بان وجود مجموعة 
كبيرة يجعل من عملية التنكيل بهم أمرا صعبا بل قد يدفع الى ردع املنكلني. على الرغم من هذه اخلطوات التي اتخذها 
املزارعون، يوجد بحوزة يش دين توثيق لعشرات املخالفات- التي تشمل أعمال العنف، التهديدات، املساس باحملاصيل 
الزراعية واحلاق الضرر باملمتلكات – التي وقعت في أراضي قرية املغير التي مت في معظمها رفع شكاوى للشرطة. 
علـــى الرغم من كثرة أعمال التنكيل، فـــإن اجليش يرفض مرافقة املزارعني إلى األراضي التي باإلمكان الوصول اليها 
بشكل حر وال حاجة للتنسيق من أجل الوصول اليها وفالحتها، حتى في احلاالت التي يتوجب عليه القيام بذلك فعال. 

بدأت أعمال التنكيل لدى وضع الكرافانات األولى في عدي عاد في شهر أكتوبر 1998: في فترة اتفاقيات واي:

قطع مزروعة بأشجار الزيتون في أراضي عائلة نعسان من قرية املغير، 5.2.2012. 
تصوير: يش دين
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لقد بدأ بأمور من هذا القبيل، كانوا ينزلون إلينا، كنت )وال أزال( مدير العمل في كافة األراضي التابعة لعمي - حماي 
وكانوا يقولون لنا حتت تهديد السالح: “اذهبوا من هنا، هذه أراضينا، اتركوا املكان”. أطلقوا النار علينا.335

الوصول إلى تلك القطعتني التي تصل مســـاحتهما اإلجمالية إلى حوالي 80 دومنا متعلق بالتنســـيق مع اجليش وهو 
أمر ســـانح مرتني في العام فقط – في موســـم احلراثة وموســـم قطف الزيتون. في عام 2005، قامت اإلدارة املدنية 
بتســـليم املزارعني تعليمات بتنســـيق العمل في األراضي وذلك من خالل ممثل عن مكتب التنســـيق واالرتباط وصل 
الـــى القطـــع. متنـــح التصاريح بناء على طلب وملدة محدودة للغاية – يوم أو يومني – التي ال تكفي عادة من أجل إجناز 

األعمال الزراعية.

جميل نعســـان )شـــقيق رتيب( مـــن املغير هو صاحـــب األراضي املجـــاورة لعدي 
عـــاد وهـــو ميلك إمكانية الوصـــول إلى قطعتني من تلك األراضي بشـــكل حر يتيح 
لـــه الوصـــول إليها بوتيـــرة عالية في حني أن الوصول الـــى قطعة األرض األخرى 
يســـتدعي التنسيق مع مكتب التنسيق واالرتباط. وقد وصف جميل نعسان أمام 
محقـــق يش ديـــن الصعوبات الناجمة عن قـــرب تلك األراضي مـــن البؤرة وعملية 

احلصول على املصادقات املطلوبة من إجل تنسيق الدخول اليها:

تقـــع أراضـــّي فـــي اجلـــزء الشـــمالي الغربي، على بعـــد حوالـــي 2 كيلومتر مـــن القرية وحوالـــي 600 مترا شـــرقي البؤرة 
االســـتيطانية عـــدي عـــاد. توجد فـــي األرض قطعة أرض مســـاحتها 8 دومن وهي مزروعة بأشـــجار الزيتون )حوالي 60 
شـــجرة( و8 دومنـــات أخـــرى مزروعة باحلنطة. القطعتـــان متجاورتان. نصل إلى األرض مرة في األســـبوع تقريبا. منذ 
ســـنة 2001 وبعد إنشـــاء البؤرة االســـتيطانية )عدي عاد( بدأت املشاكل. مت إحراق األشـــجار. كما كانت هناك محاوالت 
للســـيطرة علـــى األراضـــي ]....[ إننـــي أملـــك قطعة أخـــرى من األرض، مســـاحتها حوالـــي 6 دومن، وهي فـــي أعلى اجلبل 
ومالصقة ملستوطنة عدي عاد متاما ولكن الوصول اليها يتم فقط من خالل التنسيق مع اجليش. توجد في القطعة العالية 
34 شـــجرة زيتون. عادة ما يتواجد اجلنود على اجلبل وهم يشـــاهدون كل شـــي دون أن يفعلوا شـــيئا ملنع املســـتوطنني 
وردعهم عن أعمالهم هذه. نحن ال نستطيع الوصول الى األرض بدون تنسيق ]....[ تتم املصادقة من خالل إرسال طلب 
الى مكتب التنســـيق واالرتباط الفلســـطيني؛ ومن هناك يحول الطلب الى مكتب التنســـيق واالرتباط االســـرائيلي انتظارا 
للمصادقة عليه. عادة ال حتدد املصادقة عدد األشخاص املسموح لهم بالدخول، غير أنها حتدد األيام التي ميكن الذهاب 

فيها. عادة ما تكون األيام محدودة. تستغرق مثل هذه العملية زمنا طويال وقد تستغرق شهرا بالتقريب.336

يؤدي تقييد إمكانيات الوصول الى األراضي الى تقييد القدرة على مطالعة ما يجري فيها معظم أيام السنة. مت توثيق 
بعض احلاالت التي مت فيها اســـتغالل هذا الوضع ضد مصلحة الســـكان وذلك من قبل مواطنني اســـرائيليني ســـبقوا 
مزارعـــي القريـــة )املزارعـــون ملزمون باحلصول على مصادقـــة وتصريح ليتمكنوا من قطف ثمار أشـــجار الزيتون( 
وســـارعوا الى قطف ثمار الزيتون وســـرقة احملصول. مت في حادثتني ضبط مشـــبوهني وتقدمي لوائح اتهام ضدهم 

.1.12.2009 ورد ذلك خالل لقاء مع السيد أكرم نعسان من سكان المغير.   335
.2083/10 ملف يش دين   336

جميل نعسان
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– فـــي احلادثـــة األولـــى متت إدانة بوعز ميلط بتهمة تعدي احلدود،337 وفـــي حادثة أخرى مت تقدمي لوائح اتهام ضد 
متهمني اثنني بتهمة التعدي على حدود الغير والسرقة، وال يزالون يحاكمون حتى اآلن.338

أما القطعة األخرى التي مت شـــرائها من أحد ســـكان قرية ترمســـعيا فال تزال غير مفلحة، وهي قطعة مستوية مناسبة 
لزراعة احلنطة ولكن هناك خطر كبير بأن يتم تخريب محصولها وعليه فال جدوى من العمل فيها وفالحتها، كما أن 

املزارعني يتفادون احلضور إليها حتى وإن كان ذلك من خالل تنسيق.

من بني الشكاوى الكثيرة التي قدمها سكان وأهالي قرية املغير339 للشرطة في أعقاب أعمال التنكيل بهم من جانب مواطنني 
إسرائيليني، أغلقت العديد من هذه امللفات بذريعة أن “املخالف غير معروف” وذلك على الرغم من أنه توجد في بعض هذه 
امللفات ما يكفي من األدلة للتعرف على اجُلناة. وفقا ملا ذكره الســـيد أكرم نعســـان قام سكان القرية بتوثيق العديد من هذه 

املعتدين بكاميراتهم وقد مت حتويل هذه الصور للشرطة ورغم ذلك فقد عاد اجُلناة للمنطقة في اليوم التالي.

في أعقاب حرق جزء من أشجار الزيتون املزروعة في قطعة األرض التي ميلكها، 
بتاريـــخ 5 أكتوبر 2010، ســـرد املزارع حســـني أبو عليا، وهو مـــزارع من قرية 
املغيـــر، الصعوبـــات التـــي تواجهه في فالحة األرض منذ إنشـــاء مســـتوطنة عدي 
عاد، واســـتعرض أعمـــال التنكيل واألضرار التـــي أحلقها مواطنون إســـرائيليون 

باألشجار املزروعة في األرض:

”يدور احلديث عن كرم زيتون. حتى عام 1995 كان في الكرم 600 شجرة زيتون، 200 شجرة حمضيات وأشجار 
لوز ومائة شـــجرة تني. لقد اعتاشـــت عائلتي من محاصيل هذه األشـــجار. في سنة 1996، حسبما أذكر،340 مت إنشاء 
البـــؤرة االســـتيطانية عدي عاد ومنذ ذلك احلـــني حتولت حياتنا إلى كابوس ومعاناة. منـــذ ذلك احلني قطعت واقتلعت 
مئات األشـــجار وكانت هناك فترة قاموا فيها بســـرقة احملصول. حلق باألرض ضرر كبير. قدمت عشـــرات الشكاوى 
بنفســـي في شـــرطة شاعر بنيامني. أقدر أنه بقيت اليوم 150 شـــجرة زيتون، ثالث شجرات تني وعشرات اللوزيات. 
وهـــذه ال ميكـــن العناية بها كما يجب. منذ العام 2002 يشـــترط اجليش الوصول الى األرض مبصادقة االدارة املدنية 
مـــن خـــالل مكتب التنســـيق واالرتباط االســـرائيلي. نحن نحصل على يومني في موســـم احلراثة ويومني في موســـم 
قطف الزيتون. يحظر علينا الوصول في بقية األوقات. وقد أســـفر هذا عن احلاق الضرر باألراضي واألشـــجار فيما 
حلق الضرر البالغ بأوضاعي االقتصادية ومعيشـــتي. كنت أربح حوالي 40 ألف شـــيكل في الســـنة اما اليوم فإنني 
ال أربـــح شـــيئا، وأنفـــق فقط. لقد ازداد األمر ســـوءا من ســـنة الـــى أخرى وكذا األمر بالنســـبة ألعمـــال التنكيل من قبل 

املستوطنني. كما أن وضع األرض يتدهور ألنه ال توجد طريق للوصول اليها...”341 

1174/06 )1( )أنظر االطار في الصفحة 96 في هذا التقرير(  337   ملف يش دين 
  .1923/10 338   ملف يش دين 

339   عائالت نعسان وأبو عليا تواظب على القيام بتسجيل منتظم لألحداث التي وقعت في أراضيها والشكاوى التي قدموها في الشرطة.
340   قبل إنشاء البؤرة في سنة 1998 أجريت بعض المحاوالت للوصول إلى األرض

 .2228/10 341   ملف يش دين 

حسني ابو عليا
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بتاريخ 19 آذار 2010، خرج كل من جميل نعسان، أخوه و 15 مزارعا آخر من القرية برفقة جنود اجليش اإلسرائيلي 
مـــن أجـــل فالحـــة أراضيهم. في طريقه إلـــى قطعة األرض التي كان نعســـان ينوي تفليحها، مر برفقـــة من معه بقطعة 
أخـــرى ميلكهـــا وقـــد الحظ أنـــه مت رّش احلنطة املزروعة فيها مبادة ســـامة تســـببت في جفافها. حاول جميل نعســـان 
فـــي حديثـــه مع محقق يش دين تقدير األضـــرار االقتصادية وأوضح بأن أعمال التدميـــر والتنكيل من هذا القبيل هي 

محاولة لطرد املزارعني الفلسطينيني من أراضيهم:

... الحظـــت بـــأن احلنطة جافـــة، وكأنها محروقـــة. لونها أصفر وجـــاف. كل املنطقة مصابة. قبل ذلك بأســـبوع 
كنت في األرض وكانت احلنطة بحالة جيدة. أنا مزارع منذ صباي ومن الواضح بأن ما حصل ناجت عن عملية 
الـــرش. كمـــا مّت رّش قطعـــة األرض اخلاصة بابن أخي أكـــرم ]....[ كان الضرر كبيرا. ضـــاع محصول احلنطة 
وعلّي أن أزرعه من جديد ]...[ حســـب تقديري فإن املســـتوطنني يرغبون بطردنا من أراضينا من أجل توســـيع 
املســـتوطنة وهم يفعلون كل ما يســـتطيعون فعله لكي يطردونا من أراضينا. رفعنا شـــكاوى كثيرة واآلن نحن 
في آخر املوســـم وعلي االنتظار حتى الســـنة القادمة. أنا اقدر اخلســـائر واألضرار بحوالي 170 كيلوغرام من 

احلنطة، أي أكثر من 5000 شيكل”.342

ضرر اقتصادي بسبب تقييد القدرة على الوصول إلى األراضي الزراعية
أدت أعمال التنكيل املتكررة من جانب املستوطنني في املنطقة، إلى جانب قلة احليلة من قبل السلطات االسرائيلية إلى 
جعل العمل الزراعي عمالً غير مجد بنظر غالبية املزارعني في املنطقة. حسب تقديرات أكرم نعسان فإن قرابة الـ 500 
مواطن من ســـكان القرية اعتاشـــوا في املاضي من العمل في الزراعة، وأما اليوم فإن حوالي 30 شـــخصا تقريبا من 
أهالي القرية يعتاشـــون من العمل في الزراعة. وقد قّل عدد قطعان املاشـــية التابعة ألهالي القرية بشـــكل ملحوظ في 
أعقاب انحســـار املراعي. وفقا لتقديرات نعســـان، فإنه قبل إقامة عدي عاد كان أهالي القرية ميتلكون حوالي 15 ألف 

رأس من املاشية بينما بقي اليوم حوالي 3000-4000 رأس فقط.

حوالي 400 دومن من املساحات التي ميتلكها رتيب نعسان مزروعة مبا يقارب 5000 شجرة زيتون، تتراوح أعمار 
معظمهـــا مـــا بـــني 20-24 ســـنة. مت زراعة 4000 شـــجرة منها في الفتـــرة ما بني 1985-1989 علـــى ما يقارب 300 
دومن من األرض. معدل االنتاج لهذه األشـــجار ما يقارب 6.8 طن ســـنوياً وذلك حســـب تقديرات نعسان – وهو انتاج 
قليـــل مقارنـــة بأعمـــار تلك األشـــجار، وهو يرى أن الســـبب في ذلـــك يعود إلى أنه في ســـنوات االنتفاضـــة الثانية، في 
الفتـــرة ما بـــني 2001-2003، ُحظَر الوصول لألرض بشـــكل تام وحتـــت مظلة األحداث قام مواطنون اســـرائيليون 
باتالف السالســـل احلجرية وتدمير املباني في األرض. نتيجة لذلك، لم تشـــهد هذه الســـنوات مواســـم قطف الزيتون 
فيما حلق الضرر باألشـــجار. هذا يعني بأنه على الرغم من ســـن تلك األشـــجار فإنها تنتج حســـب تقديراته ما يقارب 
1.7 كيلوغـــرام مـــن الزيت للشـــجرة باملعدل،343 مقارنة مع 6-7 كيلوغرام زيت التي من املفترض أن تنتجها شـــجرة 

عمرها 25 سنة.

 .2083/10 342   ملف يش دين 
15 سنة. 343   متوسط محصول الشجرة الواحدة التي يصل عمرها الى 



الصورة رقم 12 – الوصول إلى األراضي الزراعية - ترمسعيا واملغير

ضي القرى طبقا
ض الطبيعي ألرا

حدود الحو
لمعطيات االدارة المدنية

ضي متاح بواقع مرتين في العام
صول الى األرا

الو
ش االسرائيلي وبرفقة الجنود

بالتنسيق مع الجي

صول بحرية
ال مانع، الو

ضي خشية التنكيل
صول الى األرا

ال يتم الو
ش

ضي وفقا ألوامر الجي
صول الى األرا

ممنوع الو
االسرائيلي

صة
ضي خا

أرا
0

0.5
0.25

كم

عدي عاد ت
ف هداع

ت يشو
حفا

ض الطبيعي جالود
الحو

ض الطبيعي ترمسعيا
الحو

ض الطبيعي المغير
الحو

المغير

ضي المغير
أرا

ضي ترمسعيا
أرا

عدي عاد ت
ف هداع

ت يشو
حفا

ض الطبيعي جالود
الحو

ض الطبيعي ترمسعيا
الحو

ض الطبيعي المغير
الحو

المغير

ضي المغير
أرا

ضي ترمسعيا
أرا
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الصورة رقم 13 – الوصول إلى األراضي الزراعية – جالود وقريوت

ضي القرى
ض الطبيعي ألرا

حدود الحو
طبقا لمعطيات االدارة المدنية

ضي متاح بواقع مرتين في العام
صول الى األرا

الو
ش االسرائيلي وبرفقة الجنود

بالتنسيق مع الجي

صول بحرية
ال مانع، الو

ضي خشية التنكيل
صول الى األرا

ال يتم الو
ضي وفقا ألوامر

صول الى األرا
ممنوع الو

ش االسرائيلي
الجي
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ضي خا

أرا
0
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ض الطبيعي ق

الحو

ض الطبيعي جالود
الحو

ض الطبيعي ترمسعيا
الحو

ت
ض الطبيعي قريو

الحو

ت
قريو

ت
تلبيو

ض الطبيعي المغير
الحو

ض الطبيعي دوما
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ت
ضي قريو

أرا

ت
ضي قريو

أرا
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ش قود
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شفو
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ت
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ت يشو
حفا

صرة
ق

جالود

المغير

صرة
خربة 

خربة المراجم

صرة
ض الطبيعي ق

الحو

ض الطبيعي جالود
الحو

ض الطبيعي ترمسعيا
الحو

ت
ض الطبيعي قريو

الحو

ت
قريو

ت
تلبيو

ض الطبيعي المغير
الحو

ض الطبيعي دوما
الحو

ت
ضي قريو

أرا

ت
ضي قريو

أرا
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فـــي الفتـــرة ما بني 1989 - 1995، مّت زراعة حوالي 1000 شـــجرة أخرى على مســـاحة تصـــل الى 100 دومن. 300 
شـــجرة مـــن األشـــجار املزروعـــة في مـــا يقـــارب 50 دومنا هي أشـــجار غير مثمرة إطالقا بســـبب قرب مســـاحتها من 
عدي عاد فقد اضطرت العائلة إلى إهمال العناية باألشـــجار على مدار ســـت ســـنوات. أما في اخلمســـني دومنا املتبقية 
واملزروعة بحوالي 700 شجرة زيتون والتي بدأت تنتج فعال في سنة 2003، حسب تقديرات العائلة، فإن إنتاج هذه 

األشجار يصل إلى حوالي طن من الزيتون سنويا.

وفقا الدعاءات أفراد العائلة، فقد قطعت املئات من أشجار الزيتون التابعة لهم من قبل مواطنني إسرائيليني من سكان 
املنطقـــة، خاصة في الفترة ما بني 2006-344.2008 وقد تناقصت كمية احملاصيل ألن املواطنني اإلســـرائيليني قاموا 
بقطف ثمار تلك األشجار. يصل ثمن الكيلو الواحد من زيتون الزيتون الى 20 شيكل تقريبا، وبالتالي فإن احملصول 

أو احملصول املتدني له تأثير اقتصادي ومادي حاسم.

باإلضافـــة الـــى قطـــع األراضـــي املزروعة بأشـــجار الزيتون، فإن عائلة نعســـان تـــزرع أيضا محاصيل موســـمية في 
األراضـــي التـــي تقوم باســـتئجارها وقد وصل املنتوج من ذلك االســـتئجار لألراضي من قبل ســـكان القرى املجاورة 
إلى قرابة 500 طن من القمح، احلمص وغيرها، التي يتم توزيعها بشـــكل متســـاوي بني عائلة نعســـان وبني أصحاب 
األراضي األصليني )250 طن للعائلة و- 250 طن ألصحاب األرض(. اليوم، وعلى الرغم من ذلك كله، يقدر نعسان 

بأن املنتوج من تلك األراضي أقل من 20 طن.

حســـب تقديرات نعســـان أيضا فإن الربح الذي يتم احلصول عليه من كل طن يضاهي 1800 شـــيكل. لذا، ففي الوقت 
الـــذي كان فيـــه الربـــح فـــي املاضي يصل الى 900 ألف شـــيكل، فإنه يقتصـــر اليوم على 36 ألف شـــيكل فقط.345 وفقا 
ألقوال نعســـان فإن احلديث هنا عن خســـائر مادية جمة تصل الى ما يقارب 9 مليون شـــيكل منذ ســـنة 2000 وحتى 

اليوم.

344   األشجار التي قطعت غير مشمولة ضمن مجموع األشجار المذكورة أعاله. 
345    500 طن   1800x شيكل = 900 ألف شيكل، 20 طن 1800x شيكل = 36000 شيكل.
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و. 3 جالود

 غالبية املعلومات الواردة فيما يلي تعتمد على محادثات متت مع رئيس املجلس 
احمللي، الســـيد عبد الله توفيق حاج محمد.346 مت احتســـاب املساحات بواسطة 

.)GIS( منظومة املعلومات اجلغرافية

جالود قرية صغيرة تقع على بعد 26 كيلومترا جنوب شـــرقي نابلس ويصل عدد ســـكانها إلى حوالي 600 مواطن. 
انها احدى أقدم القرى في منطقة نابلس،347 وهي اليوم من أفقرها أيضا. القرية غير مرتبطة بشبكة املياه ولذا يعتمد 
أهاليهـــا علـــى ميـــاه اآلبار وعلى عني املـــاء املوجودة فيها. من أجـــل تلبية احتياجاتهـــم من املاء فإن أهالـــي قرية جالود 

يضطرون إلى شراء املاء بتكلفة عالية جدا )حوالي 20 شيكل للكوب(.348

تصـــل املســـاحة املبنية فـــي القرية الى ما يقارب 500 دومن. في الســـابق امتدت القرية على مســـاحة 30 دومنا فقط 
ولكن ومنذ منتصف الثمانينات فقد عرفت املنطقة فترة منو وازدهار ســـاهمت في اتســـاعها حتى وصلت الى حجمها 
احلالي الذي توجد عليه اليوم. انحســـرت فترة االزدهار بعد انشـــاء مســـتوطنة عدي عاد وســـائر البؤر االســـتيطانية 
)شـــفوت راحيـــل، أحيـــاه، ايـــش كوديش، كيـــدا، حفات ييشـــوف هداعت( التـــي حتيط بقريـــة جالود التـــي أقيمت على 

األراضي الزراعية التابعة للقرية وسلبت أهالي القرية مصدر رزقهم األساسي.

شـــملت األراضي الزراعية التي كانت حتيط بالقرية أكثر من 15 ألف دومن، بعضها أراضي جبلية. بعد ســـنة 1967، 
بدأ الكثير من السكان بالعمل داخل اسرائيل مما أدى الى نقصان كمية األراضي املفلحة في القرية.

أُقيمت عدي عاد على أراضي قرية جالود: جزء من مباني البؤرة مبني على األراضي ذات امللكية اخلاصة غير املسواة 
ألهالي القرية: احلوض 16 مبساحة 1182 دومن )مُبلكية 38 مواطناً من أهالي القرية(؛ واحلوض 17 مبساحة 486 
دومن )ميلكـــه ســـتة مـــن أهالي القريـــة(،349 أي ما مجموعه 1668 دومن؛ أما باقي مباني البـــؤرة فهي تقع على أراضي 

عامة واقعة في احلوض الطبيعي للقرية.

اللقاءات في بناية المجلس في قرية جالود في المواعيد 17.11.2009، 2.12.2010 و  5.2.2012. تمت   346
توجد في القرية بقايا من العصر الروماني ويقال بأن الناس عاشوا في الكهوف في منطقة القرية خالل آالف السنين.   347

في هذه األيام يجرى مشروع البنى التحتية للمياه في القرية بتمويل أمريكي.   348
قائمة أصحاب األراضي التي سلمها رئيس المجلس ليش دين.  349

السيد عبد الله توفيق حاج محمد 
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وضعـــت الكرافانـــات األولـــى فـــي البـــؤرة على أراض مبلكيـــة خاصة وغير مســـواة ألحد ســـكان جالـــود، ف.م وأبناء 
عائلته:

نحن ثمانية أنفس، سبع أخوات وأنا. ورثنا عن أبي، ابراهيم عبد، حوالي 454 دومن في املنطقة املسماة بوادي 
ســـبس الواقعـــة في املـــكان الذي تقع فيه اليوم بؤرة عـــدي عاد. تقع بيوت عدي عاد على أراضينا. شـــمال غرب 
عدي عاد )أي شـــمال غرب وادي ســـبس، بصورة مالصقة لوادي ســـبس( متلك عائلتي حوالي 280 دومن من 
األراضي، في املنطقة املسماة أبو رحم. معظم هذه األراضي مستوية. عدا عن هذه األراضي، فإن العائلة متلك 
الكثير من األراضي غير الواقعة في منطقة عدي عاد. آخر زيارة لي ألرض أبو رحم كانت في سنة 2001، وقد 
مت عمل تنســـيق من أجل حراثتها. آخر مرة كنت فيها بأرضي في وادي ســـبس كانت في ســـنة 1998. وضع 

الكرافان األول في عدي عاد على أرضي في سنة 1998 ومن ثم أُضيفت كرافانات أخرى على األرض.350

الوصول لألرض
منذ إنشـــاء عدي عاد وبؤر اســـتيطانية أخرى حولها، منع اجليش اإلســـرائيلي الوصول إلى 9937 دومن من أراضي 
جالود. مت منع الوصول الى األرض بشـــكل تدريجي – في البداية منع الوصول لألراضي التي وضعت عليها مباني 
البـــؤرة واألراضـــي املجـــاورة لها. فيما بعد، في ســـنة 2000، أمر اجليـــش مبنع الوصول إلى مناطـــق أخرى: “عندما 
ذهبنـــا لقطـــف الزيتون أو للحراثة أو للزراعة جاء اجلنود وقالوا لنا بأن هذه منطقة عســـكرية مغلقة ويحظر الوصول 
].....[ يحاول أصحاب األراضي كل ســـنة إجراء تنســـيق وفي كل ســـنة يقولون نفس الشـــيئ: هذه منطقة عســـكرية 

مغلقة، يحظر عليكم الوصول إليها.”351

بالنســـبة حلوالـــي 319 دومنـــا أخـــرى التي ال يقيد اجليش الوصـــول اليها، فإن الفالحني ميتنعون عـــن الوصول إليها 
بسبب اخلوف وخشية من أعمال التنكيل.

إمكانية الوصول إلى ما يقارب الـ 5965 دومن ممكنة بحرية غير أن اجلزء األكبر من املساحة هي أرض صخرية غير 
قابلة للتفليح وفي جزء منها يتم زراعة أشجار زيتون ومحاصيل موسمية.

الضرر االقتصادي جراء القيود املفروضة على إمكانية الوصول إلى األراضي الزراعية
شّكلت الزراعة املوسمية على مدار سنوات عديدة مصدر الرزق احلصري لسكان جالود، الذين زرعوا في أراضيهم 
بشكل خاص احلمص، احلنطة وأشجار الزيتون. منذ فقدان األراضي بعد إنشاء عدي عاد وسائر البؤر االستيطانية 
في املنطقة، تضررت إلى حد كبير القدرة على كســـب الرزق من الزراعة التي لم تعد تشـــكل املصدر الرئيســـي لكسب 
الـــرزق. فـــي حـــني أنه في املاضي لم تكفي القـــوى العاملة في القرية من أجل فالحة جميـــع أراضيها، لم تبق اليوم في 
القريـــة أي عائلـــة مصـــدر رزقها من الزراعة، كما أن األهالي يعملون كعمال أو كموظفي ســـلطة ويواجهون صعوبات 
في العيش والعمل بكرامة. العديد من ســـكان القرية يتلقون معونات ومســـاعدات من قبل وكالة األنروا )وكالة الغوث 

لتشغيل الالجئني( وحتولت القرية إلى واحدة من أكثر القرى فقرا في املنطقة.

مأخوذ من محادثة تمت مع ف. م، من سكان جالود في كانون أول 2009.  350
ورد ذلك في مقابلة أجريت مع عبدالله توفيق حاج محمد، رئيس مجلس قرية جالود بتاريخ 15.2.2012 في مكاتب المجلس في   351

قرية جالود.
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احد أشـــكال التعبير عن الوضع املادي املتدني للقرية في العقد األخير هو تضاؤل عدد الســـكان. إلى حني إنشـــاء عدي 
عاد ســـكن في القرية قرابة األلف نســـمة، لكن على مر الســـنني املاضية منذ انشـــاء البؤرة غادرها حوالي 400 منهم 
)%40(. يعلل رئيس املجلس املغادرة بأن غالبية املغادرين هم من أبناء الشبيبة الذين انتقلوا إلى رام الله ونابلس في 

أعقاب الوضع املادي الصعب واملساس برزقهم من قبل البؤرة وسكانها.

حجم الضرر االقتصادي الذي حلق بسكان القرية كبير جدا، وهو يتعدى املس املباشر بأصحاب األراضي وعائالتهم. 
العائالت األخرى التي اعتاشـــت من العمل في األرض مقابل احملصول وكذلك العمال الذين مت تشـــغيلهم مقابل األجر 
خسروا مصادر رزقهم. في محادثة معه، حاول ف.م، أحد أصحاب األراضي التي أقيمت عليها مباني البؤرة، أن يقيّم 
عدد األنفس التي تضررت من جراء فقدان األراضي مع إنشاء عدي عاد وبقية البؤر التي أقيمت على أراضي القرية:

شارك في فالحة األرض 20 عائلة على األقل، أي ما يعادل 7 أنفس للعائلة. حصلت كل عائلة على ثلث احملصول 
الذي زرعته بنفســـها. في بعض األحيان، مت تشـــغيل عاملني بأجر، وهم أيضا حصلوا على ثلث احملصول الذي 
زرعـــوه بأنفســـهم. اعتاشـــت عائلتي من هـــذه األرض، ويدور احلديث على 60 فردا على األقـــل )عائلتي وعائلة 
أخواتي(. توقف العمل بشكل تدريجي منذ سنة 1999 وتوقف بشكل نهائي في سنة 2000، ومنذ ذلك احلني 

ال نأتي إلى األرض مطلقا.352

حســـب تقديـــرات ف.م، فإن األضرار اإلقتصادية التي جنمت عن خســـارته ألراضيه تصل إلـــى قرابة الـ 6400000 
شيكل سنوياً،353 وذلك بناء على التقدير بأن كل دومن ينتج حوالي 800 شيكل سنويا.

 .2009 352   مأخوذ من مكالمة أجريت مع ف.م، من سكان جالود في كانون أول 
6،400،000 شيكل  800x شيكل =  8،000 دونم     353
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و. 4 قريوت 
 

تستند املعلومات الواردة في الفصل املتعلق بقريوت إلى محادثات أجريت مع السيد محمد أبو وائل، من 
وجهاء البلدة، ومع مفيد مقبل، سكرتير مجلس قريوت،354 ومعطيات مستخرجة بواسطة منظومة املعلومات 

.)GIS( اجلغرافية
  

تقع قرية قريوت على بعد 28 كيلومتر جنوبي نابلس. في ســـنة 2007، وصل عدد ســـكان القرية إلى 2321 نســـمة 
يســـكنون في 431 وحدة ســـكنية355. متتد املســـاحة املبنية في القريـــة على 4 كيلومترات مربعـــة وتوجد حولها آالف 
الدومنـــات مـــن األراضـــي الزراعيـــة، معظمهـــا موجـــودة غرب القريـــة في منطقـــة جفعـــات هروئيه، علـــي وهيوفيل – 
خـــارج نطـــاق الفحص فـــي هذا التقرير. أقيمت في غالبيـــة املنطقة الزراعية في احلوض الطبيعي في القرية ســـبع بؤر 
ومســـتوطنات. باإلضافـــة إلـــى األراضي الزراعية الواقعة في احلوض الطبيعي في القرية، فقد اشـــترى ســـكان قرية 

قريوت مساحات زراعية إضافية من قرية جالود – في املناطق املجاورة لعدي عاد.

فـــي املاضي، امتلك ســـكان القرية حوالي 2000-3000 دومن من األراضي الزراعية، يقع معظمها شـــرقي عدي عاد 
وإلى الغرب من شارع 90، والتي تبدأ على بعد 10 أمتار تقريبا من كرافانات عدي عاد، وامتدت شرقا باجتاه شارع 

508، إلى أن تصل شارع 90. العائالت املالكة لألراضي هي عائلة عالن، عائلة مقبل وعائلة حامت عيسى.

مصدر الرزق الرئيســـي لســـكان قريوت كان من الزراعة التي اعتمدت على الزراعات املوسمية مثل احلنطة والشعير 
وأشـــجار الزيتون. بعد إنشـــاء عدي عاد، وبشـــكل أكبر بعد ســـنة 2000، تضررت إلى حد كبير قدرة ســـكان قريوت 
علـــى العيـــش من محصـــول األراضي الواقعة فـــي منطقة البـــؤرة. أدت أعمال الترويـــع والتنكيل من جانـــب املواطنني 

االسرائيليني إلى دفع سكان القرية إلى االبتعاد عن األراضي.

مبرور الســـنني مت تســـليم بعض األراضي التي اعتاد ســـكان قريوت فالحتها الى أهالي القرية املجاورة، قرية املغير، 
مـــن خـــالل االتفاقيـــات الزراعية التي تعتمـــد على فالحة األرض مقابل حصة من احملصول. احد األســـباب الرئيســـية 
لتســـليم هـــذه األراضـــي هو قرب قرية املغير منها، بشـــكل يســـمح ألهالي القريـــة بالوصول الســـهل واآلمن الى قطع 
األراضي. مت تسليم األراضي لعائالت نعسان، أبو عليا وغيرها من العائالت في قرية املغير ليقوموا بفالحتها مقابل 
نســـبة من احملصول. مع ذلك، فقد أصبح جزء من هذه الصفقات غير مجد أيضا للمزارعني في املغير، بســـبب أعمال 
التنكيل ونهب احملاصيل. حســـب ما أفاد به أبو وائل: “بعد ]ســـنة[ 2000، فإن األشـــخاص من قرية املغير الذين كنا 
نعطيهم األراضي، توقفوا هم أنفســـهم عن الزراعة بســـبب مجيء املستوطنني لألرض وقيامهم بحصاد احملصول أو 

حرقه، ولذا فإن الزراعة لم تكن مجدية. بقيت األرض خالية”.

 15.2.2012 2.12.2010 و   ،29.11.2010 اللقاءات في قرية قريوت بالتواريخ  أجريت   354
 Population، Housing and Establishment Census 2007. Palestinian Central Bureau of Statistics،  355
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الوصول لألراضي
تظهـــر الصـــورة 13 قطـــع األراضي التي ال تزال مفلحة مـــن قبل املزارعني من قرية قريـــوت )والواقعة داخل أحواض 
قـــرى جالود وترمســـعيا(. باإلمكان الوصول إلى هذه األراضي التي يصل حجمهـــا الكلي إلى ما يقارب الـ 80 دومناـ 

مرتني في العام فقط وذلك بعد التنسيق مع اجليش ومبرافقة اجلنود.

الضرر االقتصادي من جراء القيود على الوصول لألراضي الزراعية
أدى تســـليم األراضي وصعوبة فالحة األراضي التي ال تزال مبلكية ســـكان القرية إلى املســـاس بقدرة الســـكان على 
االعتماد على الزراعة كمصدر رزق أساســـي. حســـب أقوال محمد أبو وائل مقبل، “تقلص مصدر الرزق بشكل كبير. 

حتى أشجار الزيتون: إما أن يسمموها، أو يقطعوها، أو يحرقوها. ال يبقى شيء”.

يقدر محمد أبو وائل ومفيد مقبل بأن فقدان الدخل من قطع األراضي الزراعية بحوالي 2 مليون شيكل سنويا، وذلك 
بناءا على التقدير بأن الدومن الواحد من األرض ينتج ســـنويا 800 شـــيكل حســـب التقديرات. هذا احلساب ال يشمل 

بالطبع فقدان األرض نفسها.

يتجسد فقدان الدخل من خالل الوضع املادي ألهالي القرية. وفقا ألقوال رئيس املجلس، فإن هذا هو السبب الرئيسي 
الذي حدا بالكثير من السكان إلى مغادرة القرية والبحث عن مصادر رزق بديلة. حسب تقديره، منذ إنشاء عدي عاد 
وســـائر املســـتوطنات والبـــؤر احمليطة بقريوت فقـــد غادر حوالي 6000 شـــخص القرية، ومعظمهم إلـــى األردن. عدد 

سكان القرية آخذ بالتضاؤل وهو يصل اليوم إلى قرابة الـ 2800 مواطن فقط.



121

ملخص

كان ملف مرار في محكمة العدل العليا، الذي تناول القيود املفروضة على املزارعني الفلســـطينيني في الضفة الغربية 
عالمة فارقة وهامة في النضال بخصوص حق املزارعني الفلسطينيني في تفليح اراضيهم. وقد حددت محكمة العدل 
العليـــا فـــي هـــذه القضيـــة في العام 2006 أنـــه ينبغي على الدولة أن تـــوازن بني واجبها بتوفير األمـــن في املنطقة وبني 
واجبهـــا بضمـــان حـــق املزارعني الفلســـطينيني في حريـــة احلركة في أراضيهم واالســـتفادة مـــن ممتلكاتهم، وحددت 
مبادئ عمل تهدف الى ضمان هذه احلقوق. وقد مت تعريف وحتديد واجب حماية أمن الفلســـطينيني وممتلكاتهم في 

قرار احلكم على أنه “أحد الواجبات األساسية التي تقع على عاتق القائد العسكري في املنطقة”.356

االلتمـــاس الـــذي مت تقدميـــه من قبـــل جمعية حقوق املواطن باســـم خمـــس قرى فلســـطينية في الضفـــة الغربية، طرح 
قضيتني اساسينت: األولى تتناول حق املزارعني الفلسطينيني في الوصول الى اراضيهم الزراعية، الذي مت استهدافه 
من قبل قوات األمن بدعوى أن األمر ضروري للحفاظ على امن السكان اليهود الذين يسكنون بالقرب من األراضي؛ 
القضيـــة الثانيـــة تناولت تقصير قـــوات األمن في فرض القانون في الضفة الغربية ومنـــع التنكيل من طرف املواطنني 

االسرائيليني الذين ميسون أبدان وممتلكات املزارعني الفلسطينيني. 

في قرار احلكم الصادر في حزيران 2006، حددت محكمة العدل العليا أربعة مبادئ تهدف الى ضمان حق املزارعني 
الفلسطينيني بتفليح أراضيهم. يتضح من صورة األوضاع في هذا التقرير انه لم يتم تطبيق أي مبدأ من املبادئ التي 

أقرتها محكمة العدل العليا في محيط عدي عاد: 

1.  أوال، يجب العمل على ضمان أمن املزارعني الفلسطينيني الذين يصلون للعمل بالزراعة وبقدر ما يكون 
األمر مطلوبا، حمايتهم خالل العمل الزراعي. ينبغي توفير احلماية للمزارعني الفلسطينيني بأدنى درجة 

من التشويش على العمل الزراعي. 

كما ورد بالتفصيل في الفصل الرابع من هذا التقرير، فإن الطريقة األساسية التي يتبعها اجليش االسرائيلي لضمان 
أمـــن املزارعني الفلســـطينيني وحمايتهم خالل تنفيـــذ أعمالهم الزراعية هي تقييد وصولهم الـــى القطع املجاورة لعدي 
عـــاد. فـــي جزء من هذه القســـائم يتم منـــع املزارعني من الوصـــول وهي مغلقة امام الفلســـطينيني، وفـــي بعض القطع 
األخرى يتم الوصول من خالل تصاريح خاصة تســـمح بوصول الفلسطينيني الى اراضيهم بتواريخ خاصة. يشكل 
التصريح وســـيلة لتنســـيق التواريخ التي يرافق بها جنود اجليش االســـرائيلي املزارعني الفلسطينيني الذين يرغبون 
فـــي تفليـــح اراضيهم، ويوفر لهم احلماية من أعمال التنكيل من قبل املواطنني االســـرائيليني. احلصول على التصريح 
مرهـــون باجـــراء معقد وطويل ويقتصـــر على أيام معدودة خالل العام التي يســـمح فيها اجليـــش بالوصول الى قطع 

األراضي.

ملف محكمة العدل العليا 9593/04، مرار ضد قائد قوات الجيش االسرائيلي في يهودا والسامرة، الفقرة 33، ص 24.    356
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قرار احلكم الصادر عن محكمة العدل العليا في قضية مرار ينتقد استعمال اجليش االسرائيلي لوسيلة اغالق املناطق 
أمام الفلسطينيني لغرض حمايتهم بصورة روتينة واستثنائية: “عندما يكون الهدف املنشود هو حماية أمن املزارعني 
الفلســـطينيني من العنف الواقع عليهم، من الالئق اســـتعمال الوســـيلة املناسبة ضد اجلهة التي يصدر منها اخلطر، أي 
ضد أولئك الذين ينفذون االعتداءات بحق املزارعني الفلســـطينيني. املشـــكلة أن القائد العســـكري عندما يرغب بالعمل 

على حماية الفلسطينيني يختار العمل ضدهم، رغم أنهم ضحايا االعتداءات”. 

إن منـــع الوصـــول متاما الى األرض ال يشـــكل مســـا أدنى بالعمل الزراعي وحســـب، بل يشـــكل مســـا بالغـــا يؤدي الى 
القضـــاء عليـــه. كمـــا ان اقتصار الوصول على أيام قليلة في الســـنة ميـــس بصورة خطيرة القدرة علـــى االنتفاع بناجت 
األرض. هـــذا األمـــر يؤثر على نوع املزروعات، جودتها وكمية احملاصيل. التصاريح التي تقيد ايضا عدد األشـــخاص 

املسموح لهم بالدخول الى األرض تضيف املزيد من الصعوبات على تنفيذ األعمال الزراعية. 
في قطع األراضي البعيدة أكثر عن البؤرة االستيطانية، التي ال يتطلب الوصول اليها احلصول على تصريح، يتعرض 
املزارعون العتدءات متكررة من قبل املواطنني االسرائيليني، علما ان قوات األمن ال تعمل فيها تقريبا من أجل ضمان 

أمن املزارعني. 

إن تواجـــد جنـــود اجليش االســـرائيلي فـــي امليدان أو علـــى مقربة منه ال يشـــكل ضمانـــا ألمن املزارعني الفلســـطينيني 
وحمايتهـــم من املخالفني االســـرائيليني الذين يســـعون الـــى التنكيل بهم. يوجـــد بحوزة يش دين توثيـــق حلوادث قام 
خاللها املواطنون االسرائيليون بالتنكيل باملزارعني الفلسطينيني الذي كانوا يعملون في أراضيهم، فيما امتنع اجلنود 
الذيـــن كانـــوا يتواجدون في املكان عن التدخل ومنع هذه األعمـــال. في الكثير من احلاالت اقتصر رد فعل اجلنود على 
اصدار األوامر للمزارعني بالعودة الى بيوتهم في القرية ومغادرة أرضهم فيما سمح للمخالفني االسرائيليني بالبقاء 
في املكان. على النقيض من الواجب امللقى على عاتقهم، ال يدافع اجلنود عن املزارعني وحقهم باالستمرار بالعمل، وال 

يقومون باحتجاز املعتدين الى حني وصول الشرطة. 

بتاريـــخ 14 نيســـان 2011 طلـــب مزارعون من قرية ترمســـعيا حرث اراضيهـــم. في أعقاب جتاربهـــم املريرة، توجه 
املزارعون الى مكتب التنسيق واالرتباط وطلبوا اجراء تنسيق كي يرافقهم اجلنود ويوفروا لهم احلماية خالل تفليح 
أراضيهم. وجاء الرد على طلبهم بأنه على ضوء احلقيقة بأن اراضيهم املذكورة تقع على مسافة 500 متر من البؤرة 
االســـتيطانية عـــدي عـــاد فال حاجة للمرافقـــة. بعد مضي وقت غير طويـــل من وصولهم الـــى األرض الحظ املزارعون 
مجموعـــة من املواطنني االســـرائيليني، الذين كانوا يحملـــون الهراوات، البلطات واحلجارة. وقـــد قام املزارعون بدافع 
اخلـــوف باســـتدعاء قوات اجليش التـــي وصلت الى املوقع بعد بعـــض الوقت. وقد طلب اجلنود مـــن املزارعني مغادرة 
املوقـــع ألنهـــم ال يريدون االحتكاك وامتنعوا عن حماية املزارعني حتى عندما هاجمهم املعتدون بالهراوات واحلجارة. 
وقـــد اســـفر االعتـــداء العنيف عن اصابة بعض املزارعني، واحتـــاج أحد املزارعني تلقي العالج الطبـــي والغرز. بدال من 
القيـــام بواجبهـــم بتوفير احلماية للمزارعني الفلســـطينيني وطـــرد املعتدين، طلب اجلنود من املزارعـــني مغادرة املوقع 
حتت تهديد الســـالح ومن خالل اســـتعمال القوة والعنف. ولم يفعل اجلنود شـــيئا من أجل اســـتيضاح هوية املعتدين 

واحتجازهم، بل أتاحوا لهم الهروب من املكان قبل حضور الشرطة.357  
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2. ينبغي اعطاء توجيهات واضحة وحاسمة لقوات األمن العاملة في املنطقة بخصوص كيفية التصرف من 
أجل عدم منع الفلسطينيني من حقهم في الوصول الى اراضيهم، إال إذا كان هناك ما مينع ذلك قانونيا. 

كما ورد، على النقيض التام والشديد من هذا املبدأ وصلبه، يقيد اجليش االسرائيلي وصول املزارعني الى اراضيهم: 
مينـــع مزارعـــو قريـــوت بصـــورة تامة مـــن الوصول الـــى جزء صغيـــر مـــن اراضيهـــم، واراض أخرى، حـــدد اجليش 
االســـرائيلي أنهـــا تقـــع خارج اخلط املســـموح بالوصـــول اليه، ويتاح وصولهم مرتني فقط في الســـنة وهو مشـــروط 
باحلصـــول علـــى مصادقـــة ومرافقة من اجليش )املزيـــد من أراضي قريوت التي مينع وصول الســـكان اليها خشـــية 
املســـتوطنني، يتم تفليحها من قبل ســـكان قرية املغير التي يتيح قربها من هذه األراضي الوصول اليها بصورة آمنة 
نسبيا(؛ وصول مزارعي ترمسعيا محدود، وهو مشروط باحلصول على مصادقة ومرافقة اجليش مرتني في السنة 
الـــى جـــزء من القطع، وفي قطع أخرى ال يصلون بحرية بســـبب خشـــيتهم من املســـتوطنني، وال يصلـــون اليها بدون 
مرافقة؛ الوصول الى قطعتي ارض مبلكية سكان املغير مشروط مبصادقة ومرافقة اجليش؛ أما سكان جالود الذين 

أقيمت على أراضيهم البؤر االستيطانية واملستوطنات فال يصلون الى اراضيهم بتاتا. 

هـــذه األراضـــي مغلقـــة متاما أمام دخول الفلســـطينيني، بينمـــا وصول املواطنني االســـرائيليني، وبعضهـــم ممن ينكل 
باملزارعني الفلسطينيني ويهددهم، ليس مقيدا باملرة، ويسمح لهم بالدخول الى األراضي متى رغبوا في ذلك. االجراء 
اخلـــاص باغـــالق املناطق أمـــام املزارعني موصوف في قرار محكمة العدل العليا بشـــأن مرار كما يلي: “إن السياســـة 
التي متنع املواطنني الفلسطينيني من الوصول الى األراضي التابعة لهم، من أجل حمايتهم من التعديات بحقهم، هي 

سياسة تأمر االنسان بعدم الدخول الى بيته من أجل حمايته من لص يكمن له هناك كي يعتدي عليه”.358

3. ثالثا، يجب تخصيص القوات من أجل حماية ممتلكات املواطنني الفلسطينيني. 

ال يوجـــد بحـــوزة يش دين معطيات بخصوص حجم القوات املخصصة لغرض تنفيذ املهام اخلاصة بحماية ممتلكات 
الفلســـطينيني، وال جنـــازف فـــي حتديد حجم القـــوات املطلوبة لتحقيـــق هذا الهدف. مـــع هذا، فإن املعطيـــات اخلطيرة 
املعروضة في هذا التقرير تدل على أن ممتلكات الفلســـطينيني ليســـت محمية كما يجب. معظم احلوادث التي مت فيها 
اقتراف مخالفات من قبل املواطنني االسرائيليني جتاه الفلسطينيني كانت مخالفات تتعلق باملمتلكات والسيطرة على 

األراضي. 

إن مرافقـــة املزارعـــني الـــى األراضـــي وتوفيـــر احلماية في قطع معينـــة وفي ايام معينـــة، طبقا للتصريـــح الصادر من 
قبـــل اجليـــش، تتســـم بالتقصيـــر؛ ومن بني ذلك، ألن غيـــاب أصحاب األراضي عـــن أراضيهم يعنـــي تعرض األراضي 
لالعتداءات من قبل املواطنني االسرائيليني، الذين يتحركون بصورة غير مقيدة ويصلون اليها بحرية ويفعلون فيها 
مـــا يحلـــو لهـــم، بدءا من ســـرقة احملاصيل وعمليات احلـــرق وانتهاء بالســـيطرة التامة على األرض. علـــى النقيض من 
ماهيـــة املبـــدأ الثالث الذي ارســـته محكمة العدل العليا في ملف مرار، فإن اجليش االســـرائيلي ال يعتبر حماية أراضي 
املزارعـــني )عندمـــا ال يتواجدون فيهـــا( جزء من وظيفته. في التقريـــر الداخلي الذي ألفه مراقـــب وزارة الدفاع بهدف 

مرار ضد قائد قوات الجيش االسرائيلي في يهودا والسامرة، الفقرة 25، ص 19.    ،9593/04 ملف محكمة العدل العليا    358
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فحـــص اســـتعداد قوات األمن عشـــية موســـم قطف الزيتـــون في العـــام 2006، أوصى املراقب، من بـــني ما اوصى به، 
“بالعثـــور علـــى طريق وطريقة لفرض القانون والنظام، خاصة في مناطق االحتكاك، على امتداد الســـنة، ليال ونهارا، 

وليس فقط في موسم الزيتون”.359

إن الســـيطرة املتواصلـــة علـــى األراضـــي اخلاصـــة اململوكة من قبل ســـكان القرى من أجل توســـيع املنطقـــة املبنية في 
البؤرة االســـتيطانية، وشـــق الشوارع في األراضي، ال ُتواجه برد الئق من حيث فرض القانون. ال يتم فرض وتطبيق 
العشـــرات من أوامر الهدم واالخالء التي اصدرتها االدارة املدنية بخصوص مباني البؤرة االســـتيطانية والســـيطرة 

الزراعية على األراضي اخلاصة وال يتم معاقبة املخالفني. 

4. يجب فحص الش���كاوى التي يتقدم بها الس���كان الفلس���طينيون واس���تنفاذ التحقيق بأس���رع ما ميكن. يجب 
ف���ورا فت���ح حتقيق عندما يت���م تلقي معلومات بخص���وص التنكيل واملب���ادرة الى تنظي���م دوريات من قبل 
قوات اجليش واألمن بهدف الوقوف على مثل هذه األعمال.... ولهذا يجب حتديث أجهزة فرض القانون- 
التحقي���ق واملقاض���اة ]....[ عل���ى امللتم���س ضده���م العمل بصورة مس���تقلة م���ن أجل العثور عل���ى مخالفي 
القان���ون، تقدميهم للمحاكمة، وفحص الوس���ائل التي ميكن اتباعها من أج���ل عدم تكرار انتهاكات القانون 

بصورة فظة”.360

إن كثرة املخالفات حول البؤرة االســـتيطانية تدل على أنه ال تبذل جهود كافية ملنع أعمال التنكيل وانتهاكات القانون 
بالقـــرب منهـــا. وقد مت فتح جميع ملفات التحقيق املذكورة هنا في أعقاب شـــكاوى من قبل الســـكان الفلســـطينيني في 

القرى. لم يتم فتح أي ملف في أعقاب املبادرة املستقلة الى فرض القانون من قبل الشرطة او اجليش االسرائيلي. 
الغالبية الســـاحقة من ملفات التحقيق التي تدور حول املخالفات التي اقترفها مواطنون إســـرائيليون ضد فلسطينيني 
فـــي مناطـــق مجاورة للبؤرة االســـتيطانية عدي عـــاد )%93( مت اغالقها بدون لوائح اتهام.361 تـــدل علل االغالق على 
فشـــل ذريـــع خاصـــة فيما يتعلـــق بالعثور على منتهكـــي القانون )أكثر من %62 مـــن ملفات التحقيـــق مت اغالقها بعلة 
“مخالـــف غيـــر معـــروف”( وعدم جناعة التحقيق )أكثر مـــن %25 من ملفات التحقيق مت اغالقهـــا بعلة “انعدام األدلة 

الكافية”(.

اخترنـــا فـــي هذا التقرير البؤرة االســـتيطانية عدي عاد كحالة اختبارية ميكن من خاللهـــا أن نتعرف على الكيفية التي 
تؤثـــر فيهـــا البؤرة االســـتيطانية على القرى الفلســـطينية املجاورة لها. يوجـــد اليوم حوالي مائة بؤرة اســـتيطانية في 
مناطق الضفة الغربية، ويوجد شـــكاوى متشـــابهة بخصوص الكثير منها، وهي كلها تؤثر بصورة ســـلبية وواضحة 

على حياة السكان الفلسطينيني الذين يسكنون بالقرب منها. 

مرت حوالي خمس سنوات منذ أرست محكمة العدل العليا املبادئ األربعة اخلاصة بحماية حق املزارعني الفلسطينيني 
فـــي تفليـــح أراضيهـــم وواجـــب الدولة في فـــرض القانون وحمايـــة ممتلكات املزارعني الفلســـطينيني، غيـــر أن اجليش 

تقرير وزارة الدفاع، تقرير رقابة- تطبيق القانون والنظام في يهودا والسامرة من ناحية قطف الزيتون، 6.2.2007، ص 7.   359
الملتمس ضدهم في االلتماس هم قائد قوات الجيش االسرائيلي في يهودا والسامرة وقائد لواء شاي في شرطة إسرائيل.   360
من بين الملفات التي انتهت معالجتها من قبل جهات التحقيق والنيابة واتخذ فيها قرار باغالق الملف أو تقديم الئحة اتهام.   361
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االســـرائيلي والشـــرطة لم ترى من املناســـب تذويتها في نشاطهم. وقد سبق قرار محكمة العدل العليا في ملف مرار، 
كمـــا هو معلوم، تقرير كيرب )1982(، تقرير شـــمجار )1994( وتقرير ساســـون )2005(- وكلها تقارير رســـمية 

وحكومية، أشارت بخطورة الى مشكلة فرض القانون في الضفة الغربية. 

فـــي اطـــار تعاطيه مع قضية فرض القانون، فقد توقف تقرير شـــمجار عند العالقة بني تطبيق القانون ووجود وحفظ 
سيادة القانون: 

“نقطة االنطالق املقبولة علينا أنه في حالة غياب فرض القانون بصورة ناجعة فإنه ال يوجد حكم ناجع. في اجلو 
الذي يفعل فيه كل شـــخص ما يحلو له، دون أن يتحمل املســـئولية احملققة عن نتائج افعاله إذا شذ عن املسموح، 
فإن هذا ينال من سالمة أداء السلطات املسئولة عن السيطرة الناجعة على األرض. وقد سبق للمحكمة أن ابدت 
مالحظتهـــا قبل ســـنوات، أن ســـيادة القانون ال تنتج من فراغ وليســـت أمـــرا افتراضيا. يجب أن يتجســـد األمر 

بصورة محسوسة يوميا من خالل منظومات قيمية ملزمة وتفعيلها على األرض جتاه اجلميع...”362 

طبقا لتقرير ساسون، فإن جذور التقصير اخلاصة بفرض القانون تعود الى الرسائل املنقولة من املستوى السياسي 
بكل ما يتعلق بفرض القانون في املناطق الفلســـطينية احملتلة- “رســـالة بخصوص عدم فرض القانون”. وقد حددت 
ساســـون بـــأن االســـتنتاج املســـتوجب، فضال عن عـــدم معاقبة املخالفني، “ال يوجد شـــخص يرغـــب بجدية في فرض 

القانون”. وذكرت الحقا: 

جـــزء من االســـتيالء علـــى األرض والبناء بصـــورة غير قانونيـــة مت مبســـاعدة وزارة البناء واالســـكان ووحدة 
االســـتيطان بدون اذن وال صالحية ومن خالل مخالفة القانون جهارا؛ تقوم دولة إســـرائيل بتمويل جزء على 
األقل من انشـــاء البؤر االستيطانية غير املسموح بها؛ االدارة املدنية تتجاهل منذ سنوات عمليات توسيع أحياء 
كاملـــة علـــى مقربة من البلـــدات وعلى بعد منهـــا، بدون خارطة تفصيلية حســـب القانـــون، وبعضها على أراض 
خاصـــة للفلســـطينيني؛ وال تراقـــب البناء هنـــاك؛ وال ترفع التقارير عندمـــا يطلب منها رفـــع التقارير بخصوص 
البـــؤر االســـتيطانية بحجـــج تتعلق بتعريـــف البؤرة االســـتيطانية، وتدعي انعـــدام املعلومات بخصـــوص البؤر 
االســـتيطانية، ومن بني ذلك بســـبب القيود املفروضة والســـارية في البلدات، التي كما ورد قامت “مبطها” فوق 
التوجيهـــات التـــي حصلت عليها؛ حتصل الكرافانات في بعض األحيـــان من وزارة الدفاع على تراخيص دخول 
الى منطقة يهودا والسامرة حتى في ظل عدم توفر قاعدة قانونية تنظيمية للهدف املطلوب وضعها فيه؛ مساعد 
وزير الدفاع لشـــئون االستيطان يصادق لســـلطات الدولة بأن البؤرة االستيطانية غير املسموح بها هي بلدات 
تســـتحق رمز بلدة )هذا يعني أنها تســـتحق املخصصات املمنوحة للســـلطات احمللية من وزارة الداخلية(، فيما 
يصـــرح وزيـــر الدفاع علنا أنها ليســـت قانونية؛ أوامر الهدم التي صدرت بحق االالف على مدار الســـنني لم يتم 
تنفيذها؛ البؤر االستيطانية آخذة بالتكاثر والتوسع والتكثيف، وال يتم اصدار أوامر حتجيم، وال حتى بالنسبة 
للبـــؤر االســـتيطانية الواردة في قائمـــة آذار 2001 التي التزمت إســـرائيل بصورة صريحة سياســـا باخالئها؛ 
أوامـــر التحجيـــم التي صدرت وصودق عليها من قبـــل محكمة العدل العليا لم يتم تطبيقهـــا )وعددها أربعة الى 

تقرير لجنة التحقيق بخصوص مذبحة الحرم االبراهيمي في الخليل )تقرير شمجار(- 1994، ص 234.   362
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جانب اثنني آخرين مت فيهما االخالء وعادا من جديد(؛ أوامر حيوية لفرض القانون وتعديالت على أوامر قائمة 
ليست مشرعة. 

هذا الوضع يبعث برســـالة الى اجليش االســـرائيلي، جنوده وقادته، شرطة إسرائيل ورجال الشرطة، جلمهور 
املستوطنني خاصة واجلمهور عامة.363

املـــرة تلو األخرى، تشـــير جهات رســـمية من قبل الدولة الى مشـــاكل فـــرض القانون في املناطق الفلســـطينية احملتلة، 
وتفعـــل هـــذا بلهجة قاســـية والذعة. إن ما يثير الســـخط واألســـف أنه على الرغـــم من خطورة الوضـــع، ال تتبع الدولة 
اخلطـــوات التي من شـــأنها احداث تغييـــر ملحوظ في مجال تطبيق القانون في الضفـــة الغربية وترجيح الكفة لصالح 
سيادة القانون اآلخذة بالتراجع والتدهور. إن التقصير في فرض القانون يعني نكول الدولة عن واجبها طبقا للقانون 

الدولي بحماية السكان في املنطقة احملتلة وقدرتهم على ممارسة حقوقهم.  

المحامية طاليا ساسون، رأي استشاري بخصوص البؤر االستيطانية غير المسموح بها. القدس، شباط 2005، ص 44.   363
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ردود

عشـــية نشـــر التقريـــر قامت منظمة يش ديـــن بتحويل أهم االســـتنتاجات للحصول على ردود من الهيئات األساســـية 
املذكورة فيه: لواء شـــاي في شـــرطة إسرائيل، اجليش االسرائيلي، االدارة املدنية، وحدة االستيطان في الهستدروت 

الصهيونية العاملية، املجلس االقليمي مطي بنيامني والبؤرة االستيطانية عدي عاد. 

وقـــد اختـــارت االدارة املدنيـــة، املجلـــس االقليمـــي مطي بنيامـــني والبؤرة االســـتيطانية عـــدي عاد عدم الـــرد. تتضمن 
الصفحات التالية الردود الكاملة من وحدة االستيطان، لواء شاي واملتحدث باسم اجليش االسرائيلي. 
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28 تشرين األول 2012

حضرة
السيدة زيف شتال

منظمة “يش دين”                                                    بواسطة فاكس: 03-5664228 

السيدة احملترمة، 
املوضوع: رد وحدة االستيطان على تقرير “يش دين”

مرجع: خطابك بتاريخ 17.10.12 الى رئيس وحدة االستيطان

مت حتويل خطابك املذكور ملعاجلة املوقع أدناه وأرد مبا يلي: 
كما هو معلوم لك، فإن البؤرة االس���تيطانية الواردة ف���ي خطابك هي موضوع اجراء قضائي  1 .
مت���داول في احملكمة املركزية في القدس بخصوص تقدمي معلومات حول البؤرة االس���تيطانية 

املذكورة. 
مير  ما دام املوضوع اخلاص باملعلومات التي ستس���لمها وحدة االستيطان ملنظمة “يش دين” . 2
في اطار تداول قضائي، ال تس���تطيع وحدة االس���تيطان في الهس���تدروت الصهيونية العاملية 
تس���ليم املعلوم���ات و/أو الرد على تقرير كهذا أو آخر تص���دره منظمة “يش دين” بخصوص 

البؤرة االستيطانية عدي عاد. 
بناء على ذلك، كل رد و/أو معلومات بخصوص البؤرة االستيطانية عدي عاد، يتم تسليمها من  3 .

قبل وحدة االستيطان استنادا الى قرار احملكمة ضمن االجراء املشار اليه أعاله. 
إن توجهك���م املذكور يعتبر وفقا لرأي���ي محاولة حمقاء تهدف الى تخري���ب االجراء القضائي  4 .
املت���داول والذي يبدو أنه محاول���ة ابتزار وتهديد ليس إال، مبعنى “إذا لم تس���لموا املعلومات 

سيحدث لكم، ومن خالل هذا النشر، كذا وكذا”. 
أرى بتواض���ع أنه ال حاجة للعجلة في اع���داد التقرير الوارد في خطابك وميكن االنتظار حتى  5 .

انتهاء االجراء القضائي. 
ب���ودي ابالغك���م، أن جميع ما ورد ف���ي التقرير من طرفكم وبالطبع في حالة نش���ره، هو على  6 .
مس���ئوليتكم فقط وليس من نافلة القول االشارة الى ان التقرير الذي ستقومون باصداره دون 
احلص���ول على ال���رد من موكلتي، ينبغي أن يكون خاضعا للقوان���ن كافة وبضمن هذا قانون 

منع التشهير. 

مع االحترام
يوسي الوفر، محام )--(

املستشار القضائي لوحدة االستيطان
نسخ: 

السيد داني كريتشمان- رئيس وحدة االستيطان
السيد يارون بن عزرا- محام، مدير عام وحدة االستيطان 

السيد يوفال فونك- محام، مدير منطقة املركز ووحدة العقود والضمانات
السيد يشعياهو بن نون، املسئول عن تقدمي املعلومات في الوحدة 

مرجع: 01350910

رد وحدة االستيطان



حضرة                05.11.2012 
احملامي يوسيف الوفر 

املستشار القضائي- الهستدروت الصهيونية العاملية/وحدة االستيطان 
شارع امللك جورج 48، القدس 

وبواسطة فاكس رقم: 02.6204107 )02.6202454( 

الزميل احملترم، 

املوضوع: رد موكلتك، وحدة االستيطان في الهستدروت الصهيونية العاملية، على تقرير منظمة “يش دين” 
بخصوص البؤرة غير املسموح بها عدي عاد 

مرجع: خطابك املوجه للسيدة زيف شتال بتاريخ 28.10.12 
خطاب السيدة زيف شتال من منظمة “يش دين” الى السيد عوفر عمار، املستشار االعالمي لوحدة االستيطان بتاريخ 17.10.12 

حتية وبعد، 

أصادق باس���م موكلتي، منظمة يش دين )فيما يلي: “موكلتي” أو “املنظمة”( على تلقي خطابك بتاريخ 28.10.2012. 1 
املش���ار اليه اعاله. نظرا ألن مكتب املوقع أدناه ميثل من وّجهت اخلطاب اليهم، نطلب منك املراس���لة مع املوقعن أدناه 

من اآلن وصاعدا. 

. وقد أشير في هذا اخلطاب بصورة واضحة الى أن موكلتنا على  أرس���ل اليك خطاب السيدة ش���تال بتاريخ 17.10.12. 2
وش���ك االنتهاء من تأليف تقرير جديد يتناول البؤرة االس���تيطانية غير املس���موح بها “عدي عاد”، واشتمال التقرير على 
بعض االدعاءات التي تتناول وحدة االس���تيطان التي تعمل ضمن الهس���تدروت الصهيونية العاملية. وقد توجهت موكلتنا 
ال���ى ممثل���ي موكليك من أجل احلصول على ردهم على هذه النقاط، بل وأوضحت لهم أنها تنوي نش���ر هذه الردود كاملة 

في اطار التقرير.

في ردك باسم موكلتك، رفضت التعاطي مع أي نقطة من النقاط، وبدال من هذا اختارت موكلتك االختباء وراء املبرر- الذي  3 .
ليس بذي صلة بصورة واضحة- وكأمنا البؤرة االس���تيطانية ع���دي عاد هي موضوع االجراء القضائي الذي يدور حول 
موضوع متعلق بتسليم معلومات تتعلق بالبؤرة االستيطانية املذكورة، ولهذا فإن كل رد بخصوص البؤرة االستيطانية يتم 

تسليمه استنادا الى قرار احملكمة التي تعالج الدعوى. 

إذا قرأت بصورة جذرية خطاب السيدة شتال، نحن واثقون أنك ستفهم بأنه ال عالقة بن االجراء اخلاص بحرية املعلومات  4 .
الدائر في احملكمة املركزية، وبن عرض موكلتنا على موكلتك بالرد على االدعاءات التي س���يقت ضدها في اطار التقرير. 
ومبزيد من التفصيل: في الوقت الذي طلب فيه من موكلتك في االجراء اخلاص بحرية املعلومات تس���ليم معلوم فقد ُعرض 
على موكلتك ضمن خطاب السيدة شتال بتحويل رد على ادعاءات محددة )ال تتضمن طلب لتلقي مستندات أو معلومات( 
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وه���ذا كي يتمكن املطلعون على التقرير من احلصول على صورة كاملة ال تقتصر على عرض االدعاءات ضد موكلتك 
بل أيضا ردودها على هذه االدعاءات. 

بودن���ا أن نوض���ح: التوجه من قبل موكلتنا مت من باب االنص���اف، ومن حق موكلتك أن ال ترد بصورة موضوعية. إن  5 .
موقفك بأنه يجب تأجيل نشر التقرير ال أساس له وقد وكلتنا موكلتنا بإبالغك ان التقرير سينشر في األسابيع القريبة. 
في حالة عدم حتويل موقفكم لغاية يوم األحد القريب، 11 تشرين الثاني 2012، سيتم نشر التقرير بدون أن يشمل 

ردكم وهذا من خالل االشارة الى احلقيقة بأنه منحت ملوكلتك الفرصة للرد، وأنها اختارت عدم فعل ذلك. 

واالقتب���اس املصاحب لهذا التعبير، تثير  على الهامش نش���ير، الى أن اختيارك اس���تعمال ألفاظ “ابتزاز بالتهديد” . 6
األس���ف وكان من الفضل لو لم تكتب أصال باملرة. من املؤس���ف أن موكلتك تعمل في الظالم ومن املؤس���ف أكثر انه 
عندم���ا تق���وم هيئة رقابية بتوجيه الض���وء تعتبر موكلتك ذلك “ابتزازا” أو “تهديدا”. رمب���ا يكون من املجدي  تذكير 
موكلتك مجددا بالذي تعلمناه في ش���بابنا في مدارس احلقوق بأن “ضوء الش���مس هو املعقم األفضل”. إن حقيقة 
اختي���ار موكلتك، بصورة متعاقبة، اخفاء معلومات عامة بحوزتها بحكم وظيفتها تثير األس���ف. ومما يثير الس���خط 
بصورة خاصة تعاطي موكلتك، التي اختارت هذا التستر كمبرر )طفيف وغير راسخ( من أجل عدم الرد على الوارد 

في التقرير. 

مع االحترام     

       ميخائيل سفارد )--(            شلومي زخاريا، محام )--(       
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املوضوع: الرد على تقرير “يش دين”

 ” فيما يلي رد شرطة لواء شاي على تقرير منظمة “يش دين. 1
لواء ش���اي مؤمتن على تطبيق القانون في مناطق يهودا والس���امرة مبا في ذلك املخالفات بحق السكان  2 .

الفلسطينين. 
يتم تطبيق القانون بصورة متساوية وهذا طبقا للسياسة العامة للشرطة التي تستوجب التطبيق املتساوي  3 .

بدون متييز على اساس الدين، العرق واجلنس. 
يقوم لواء ش���اي على مدار السنن باس���تخالص العبر في مجاالت عمله املتنوعة التي ينبغي عليه العمل  4 .
فيها ومنها معاجلة الش���كاوى املقدمة من قبل املواطنن الفلس���طينين بخصوص املخالفات على خلفية 

أيديولوجية. 
مرفق بهذا جدول يش���ير الى العمل خالل العامن األخيرين فيما يتعلق باملخالفات التي تقع في مناطق  5 .
يهودا والس���امرة ضد الفلس���طينين وميكن ان نالحظ من املعطيات أن هناك حتس���نا دائما في معاجلة 

الظاهرة. 

مجموع ملفات التحقيق التي مت فتحها جراء مخالفات االسرائيليني بحق الفلسطينيني 
مجموع لوائح االتهام ضد مجموع امللفات العام

االسرائيلين في املخالفات بحق 
الفلسطينين

201139280
201227175 لغاية شهر أيلول

لواء الس����������������امرة ويهودا 
دي�������������وان ل����������واء شاي 
وحدة املتحدث باسم شرطة إسرائيل 
هاتف: 02-5424277 
فاكس: 02-7697913 

 25.10.2012

رد لواء شاي في شرطة اسرائيل
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مســار النهـب

صعوبات في تقدمي الش���كوى- نصبت ش���رطة ش���اي لنفس���ها هدف تقدمي اخلدمة للمواطن كركن  6 .
أساس���ي في مجال العمل وهذا الهدف من جملة األهداف الرئيس���ية للقائد العام للش���رطة. السكان 
الفلس���طينيون، حالهم كحال جميع الس���كان في مناطق يهودا والس���امرة يستحقون احلصول على 
اخلدمات من الشرطة ولهذا الغرض فقد استعد لواء شاي لتقدمي اخلدمات الشرطية من خالل شرطة 
مكتب التنس���يق واالرتب���اط الذين يتواجدون في ثماني نقاط مجاورة للم���دن جنن، طولكرم، قلقيلية، 
نابل���س، أريحا، اخلليل ورام الله. يدور احلديث عن رجال ش���رطة يتحدثون اللغة العربية مبا في ذلك 

القدرة على الكتابة بالعربية. رجال الشرطة حاضرون لتلقي شكاوى الفلسطينين. 

جتدر االشارة أن معاجلة الشكاوى تنضوي على صعوبات في التحقيق تنبع من عدة أسباب:  7 .
أ( ال يتم تقدمي الش���كاوى فور احلادث ويتم تقدميها متأخرة مما يضر بالوصول الى املس���رح وجمع 

األدلة. 
ب( الشكاوى في الغالب عمومية وال تشير الى مشتبه بهم محددين. 

فيما يلي تقديرات لواء شاي بخصوص معاجلة ظاهرة املخالفات من الطرف االسرائيلي:  8 .

العمل في ثالثة مس���تويات: في املس���توى امليدان���ي- املنطقة/احملطة، على املس���توى اللوائي وعلى  * 
املستوى القطري. 

االعالن عن أهداف النظام العام كهدف لوائي للعام 2012 * في سلة املخالفات املؤثرة التي مت قياسها 
في منظومة القياس اجلديدة- “منظومة مفني”، واظهار لوائح االتهام مقابل السنة املناسبة. 

استمرار زيادة الوعي لدى رجال الشرطة في امليدان بخصوص مخالفات االجرام الوطنية، من خالل  * 
زيادة التماس والفحوصات لدى نش���طاء اليمن املتطرف مبا في ذلك ارش���اد وتوجيه رجال الشرطة 

الذين يعملون في املنطقة. 
اش���راف ورقابة صارمة على تطبيق ق���رارات احملاكم في موضوع االعتق���االت البيتية )طبقا مللفات  * 

التحقيق( وأوامر االبعاد االدارية لنشطاء اليمن املتطرف.
حتوي���ل ملفات اجلرمية القومية الش���اذة ملعاجلة وحدة الش���رطة املركزية )ميار( )ح���ل عمليات القاء  * 
العبوات احلارقة جتاه س���يارات األجرة الفلس���طينية واصابة املس���افرين بجروح بالغة، التحقيق في 
احراق املس���جد بجبع التي يوجد فيه أدلة لكنها ليس���ت كافية لتقدمي الئحة اتهام، الكشف عن عملية 

ايذاء النصب التذكارية في ياد فشيم وغيرها(. 

رد لواء شاي في شرطة اسرائيل )تتمة(



دودي أسرف، لفتنانت
املتحدث باسم لواء شاي

02-5424277 ،050-6277826
Dover_shay@walla.co.il

مالحظة يش دين:
املعطيـــات اخلاصـــة بحجـــم تقدمي لوائح االتهام ال تتفق مـــع املعلومات التي بحوزة يش دين. يســـتدل من املتابعة التي 
قامـــت بهـــا يش دين خالل الســـنوات األخيرة أن حوالي تســـعة باملائة مـــن التحقيقات التي تدور حـــول املخالفات التي 
ارتكبها مواطنون إســـرائيليون ضد الفلســـطينيني وممتلكاتهم على خلفية أيديولوجية انتهت بتقدمي لوائح اتهام. أما 
طلبات التوضيح التي توجهنا بها الى املتحدث باسم لواء شاي فقد مت الرد عليها من قبله بأنه يقف من وراء املعطيات 
التي قدمها. بعد مرور أيام على اســـتالم الرد، بتاريخ 4 تشـــرين الثاني 2012، وزع املتحدث باســـم لواء شـــاي بيانا 
صحفيا في أعقاب تقدمي لوائح اتهام ضد فتيني إسرائيليني جراء اقتراف مخالفات ضد فلسطينيني، وجاء في البيان: 
“مـــن املهـــم التأكيـــد ان احلديث يدور عن حالـــة من بني احلاالت القليلة التي يتم فيها تقـــدمي الئحة اتهام ضد مقترفي 
اجلنايـــات علـــى خلفية قومية في الوســـط اليهودي”. هذا الوصف يتفق مع املعلوم ملنظمـــة يش دين ويتناقض بالطبع 

مع املعطيات التي أدلى لنا بها الواردة هنا.  
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استمرار النشاطات املكثفة * 
توزيع قوات مكش���وفة ونصب حواجز ودوريات بصورة مدموجة مع حرس احلدود في بؤر  • 

االحتكاك واالستعداد للجرائم القومية. 
املبادرة الى تنفيذ نشاطات ذكية ضد منتهكي النظام.  • 

عمل قوة مهام خاصة تعمل ضد منتهكي النظام في بؤر االحتكاك مع الفلسطينين.  • 
بخصوص دخول القوات املشتركة الى املناطق ذات االشكالية كجزء من  دوريات “راجلة”  •

فرض السيادة والقانون. 

رد لواء شاي في شرطة اسرائيل )تتمة(



الى حضرة
روني بلي، 

“يش دين” 

املوضوع: توجهكم الى املتحدث باسم جيش الدفاع االسرائيلي 

تلقينا في قسمنا توجهكم اخلاص مبنع وصول الفلسطينين الى املناطق الزراعية في منطقة البؤرة االستيطانية غير  1 .
املسموح بها “عدي عاد”. 

أن حتول الينا الفصول الرئيسية فقط من بن التقرير  بداية، يؤسفنا انه على غير الدارج، اختارت منظمة “يش دين” . 2
الذي س���يتم نش���ره في املستقبل حول املوضوع، ولم حتول الينا مس���ودة التقرير كامال. بالتناسب، فإن الردود أدناه 

مبثابة رد أولي فقط على ادعاءات املنظمة. 

من خالل الفحص املعمق الذي أجريناه مع قيادة املنطقة الوسطى يتضح أنه، على النقيض من االدعاءات في توجهكم،  3 .
ال توجد على مقربة من البؤرة االستيطانية غير املسموح بها “عدي عاد” مناطق زراعية مغلقة في وجوه الفلسطينين، 
باستثناء فترة قطف الزيتون، كما هو مفصل الحقا في البند 4. مع ذلك، فإن اجليش االسرائيلي يوصي الفلسطينين 
الذين يرغبون بتفليح أراضيهم الواقعة بالقرب من البؤرة االستيطانية، بتنسيق وصولهم الى األراضي وذلك العتبارات 
أمني���ة. على الرغم من املذكور يوضح بهذا أن القائد العس���كري يحتفظ بصالحية االع���الن عن إغالق املناطق طبقا 

لواجبه باحلفاظ على األمن والنظام العام في املوقع. 

بخصوص فترة موس���م الزيتون، كما هو معلوم، درج جيش الدفاع االس���رائيلي في هذه الفترة على اغالق املناطق  4 .
املجاورة للبلدات االس���رائيلية، وهذا من أجل منع النش���اطات غير القانونية التي من ش���أنها التش���ويش على موسم 
الزيت���ون بانتظام، من ناحي���ة، ومتكن قوات األمن من حماية املواطنن االس���رائيلين من اخلطر الكامن في عمليات 

قطف الزيتون القريبة من البلدات، من الناحية األخرى. 

يبذل جيش الدفاع االس���رائيلي جهودا كبيرة بالتعاون مع س���لطات أمنية أخرى، وبضمنها لواء ش���اي في ش���رطة  5 .
إسرائيل، من أجل حماية السكان الفلسطينين وممتلكاتهم وعدم املس بها. وفي غضون ذلك، فإن الفلسطينين الذين 
يس���تجيبون لتوصية قوات األمن وينسقون وصولهم الى األراضي التي يتناولها توجهكم يحظون مبرافقة وحماية من 

قبل القوات. 

باالضافة الى ذلك، جتدر االش���ارة الى أن االدارة املدنية تقوم باجراءات اس���تنادا الى األمر اخلاص باالس���تعمال  6 .
املضايق في احدى القطع املجاورة للبؤرة االس���تيطانية عدي عاد، ورد بش���أنها ادعاء بخصوص التوغل. بخصوص 
هذا التوغل، هناك اجراءات ضمن ملف محكمة العدل العليا 2186/11 األعرج ضد االدارة املدنية. جتدر االش���ارة 
ال���ى أن���ه يتم بذل اجلهود بخصوص فرض القانون ومنع التوغل في األراضي اخلاصة أيضا في بؤر أخرى في عيمك 

االس���رائيلي  الدف���اع  جي���ش 
قس���م املتحدث باس���م جيش الدفاع االسرائيلي  
العام���ة  العالق���ات  ف���رع 
اجلمه���ور توجه���ات  جن���اح 

 03-5695757/1657 هات���ف: 
03-5693971 فاك���س: 
16214 و  ش. 

 2012 آب   14
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ش���يلو، مبا في ذلك على مقربة من البؤر االس���تيطانية “ايش قودش” و “متسبي أحياه”، حيث مت حتريك االجراءات 
هناك استنادا الى األمر اخلاص باالستعمال املضايق. 

عالوة على ذلك، جتدر االشارة الى أن مجموع قوات جيش الدفاع االسرائيلي في منطقة يهودا والسامرة حتصل على  7 .
ارشادات جارية بخصوص الصالحيات املمنوحة لها، ويتم توجيهها الى استعمالها في احلاالت املناسبة، وبضمن هذا 

احلاجة الى منع املخالفات واتخاذ جميع االجراءات القانونية مع مقترفي املخالفات.   

من املهم االشارة الى أنه في فترة قطف الزيتون واحلراثة يتم اجراء تنسيق مع مكتب التنسيق واالرتباط في رام الله  8 .
ومكتب التنسيق واالرتباط في نابلس. 

يطيب لنا االجابة على اي سؤال أو توضيح.  9 .

مع االحترام،
قسم توجهات اجلمهور  

املتحدث باسم جيش الدفاع االسرائيلي  

غير سري
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املوضوع: طلبك احلصول على معلومات من وحدة االستيطان 

رغم أنك لم ترسل لنا توكيال من موكلتك، منظمة “يش دين”، أتشرف بالرد على خطابك بتاريخ 15.11.11 كما يلي: 

أوال، من غير الواضح لي ملاذا تسمي البؤرة االستيطانية عدي عاد بؤرة غير مسموح بها.  1 .

ثانيا، أفيدك بهذا أن جميع منطقة البؤرة االس���تيطانية داخلة في عقد س���اري املفعول بن الهستدروت الصهيونية العاملية  2 .
وبن املسئول عن املمتلكات واملتروكات احلكومية في منطقة يهودا والسامرة. 

بخصوص طلبك ذاته، نرفق صورة أورتو- فوتو )واضحة أكثر من التي أرس���لتها لنا( وفيها خطوط باللون األزرق تش���ير  3 .
الى حدود العقد املشار اليه أعاله بينما تشير اخلطوط اخلضراء الى املساحات املخصصة للمزارعن، لالستعمال الزراعي 

فقط، وهذا هو جوابنا على البنود 3 أ و- 3 ج في خطابك. 

بخصوص اجابتنا على 3 ب و- 3. 4 د، فإن املوضوع قيد الفحص وآمل أن نتمكن من الرد خالل شهر.

مالحــق

11 كانون الثاني 2012 

حضرة

احملامي شلومي زخاريا 

مكتب احملامن ميخائيل سفارد 

شارع يهودا هليفي 45، تل أبيب 65157 

استقبال
مكتب احملامن ميخائيل سفارد

15-01-2012
اسم املستقبل: _____
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بخصوص طلبك احلصول على معطيات حول األحواض والقسائم، ال تتوفر لدينا معلومات بهذا اخلصوص.  5 .

فترة التعاقد املبرمة بن املس���ئول عن املمتلكات واملتروكات احلكومية وبن الهس���تدروت الصهيونية العاملية هي ملدة 49. 6 عاما 
وتنتهي في العام 2033. 

ال نستطيع تسليم تفاصيل حول اجلهات التي قامت الهستدروت الصهيونية بتخصيص األرض لها وال اتفاقيات التخصيص  7 .
ألن احلديث يدور عن أشخاص و/أو جهات خاصة. 

مع االحترام

يشعياهو نون
)--(

نسخ:

السيد داني كريتشمان- رئيس وحدة االستيطان

السيد يارون بن عزرا- محام، مدير عام الوحدة 

السيد يوسي الوفر- محام، املستشار القضائي لوحدة االستيطان

السيد يوفال فونك- مدير منطقة املركز 
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مسجل
07 آذار 2012 

حضرة
السيد شلومي زخاريا 

شارع يهودا هليفي 45 
تل أبيب 65157 

املوضوع: خطاباتك بتاريخ 1.2.2012 وبتاريخ 6.3.2012

مع األسف الشديد أنت مستمر في استعمال كتية “البؤرة االستيطانية غير املسموح بها” بخصوص البؤرة 
االستيطانية عدي عاد رغم انني أبديت لك مالحظة على ذلك في خطابي السابق بينما انت تستمر في ذلك. 

بخصوص أسئلتك في البند 3 ب و- 3 د، قمنا بإجراء فحص ووجدنا ان الهستدروت الصهيونية العاملية لم تخصص 
حقوقا )مأذون بها( للبناء السكني في البؤرة االستيطانية عدي عاد. 

بخصوص ادعاءاتك فيما يتعلق بأسئلة أخرى وكأنه لم تتم االجابة عليها، فقد كانت هناك حاجة الى عمل كثير من 
أجل إعداد جواب ورغم أنك كتبت في خطابك بتاريخ 1.2.2012 أنك أرسلت لنا صورة جوية )راجع بند د )ج(، 
فإنني أرفق لك الصورة اجلوية التي أرسلناها لك في خطابي األول، وتتضمن مواقع زراعية خصصناها جلهات 

مختلفة في املنطقة. 

هذا ما نستطيع تقدميه. 

مع االحترام

يشعياهو نون
)--(

السيد داني كريتسمان  نسخ: 
احملامي يوسي الوفر   

السيد يوفال فونك   

استقبال
مكتب احملامن ميخائيل سفارد

13-03-2012

اسم املستقبل: _____
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رقم القسيمة
العقد 

من تاريخ 
الى تاريخ 

1
مستوطن

شباط - 11
2033

2
مستوطن

شباط - 11 
2033

3
مستوطن

متوز – 10 
2033

4
جمعية

كانون الثاني- 08 
2033

5
جمعية

كانون الثاني- 08
2033

6
جمعية

كانون الثاني- 08
2033

7
مستوطن

متوز – 10 
2033

8
مستوطن

متوز- 10 
2033
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اتفاقية تفويض للتنظيم 

عقد ووقع في بيت ايل   يوم 24    من شهر 11   من العام 2002 
بن

# املسئول عن املمتلكات احلكومية واملتروكات في يهودا والسامرة )فيما يلي- املسئول(، وعنوانه لغرض هذا 
العقد هو: مبنى االدارة املدنية، ص. 43، بيت ايل 

من ناحية؛

وبن
# الهستدروت الصهيونية العاملية- وحدة االستيطان        رقم التشخيص/اجلمعية 507000081 

# معا أو كل واحد على حدة )فيما يلي املفوض(، وعنوانه لغرض هذا العقد هو: ص.ب 7053، تل أبيب يافا
من الناحية األخرى؛ 

حيث أن املسئول هو السلطة املخولة بادارة األراضي )فيما يلي- العقار( كما هو مفصل في “القائمة” بعد 
بنود االتفاق )فيما يلي القائمة(؛ 

حيث أن املفوض طلب من املس���ئول الس���ماح له بتنفيذ التنظيم للعقار لهدف التفويض املذكور في القائمة )فيما 
يلي- هدف التفويض( ووافق املسئول على ذلك- والكل طبعا طبقا للمذكور واملشروط في هذا االتفاق كما يلي؛ 

حي���ث أن املفوض يصرح بهذا أنه ال تس���ري عليه القيود طبق���ا لتعليمات البند 5 )ب( )6( من هذا االتفاق 
بخصوص تعاقده مع املسئول وأنه من املعلوم له أن املسئول مستعد للتعاقد معه وفقا لهذا االتفاق فقط من 

خالل هذا الشرط املسبق واألساسي؛ 
حيث أنه باالضافة الى شروط اتفاق التفويض للتنظيم التالية تسري الشروط اخلاصة التالية: 

يل���ي:  كم���ا  األط���راف  ب���ن  االتف���اق  مت  فق���د  ذل���ك  عل���ى  بن���اء 
مقدمة هذا االتفاق ومالحقه تعتبر جزءا ال يتجزأ منه.  1 .

معان���ي املصطلح���ات والتعليمات في هذا االتفاق، التي تتناول التنظي���م، اخلرائط على انواعها، التغييرات 
في اخلرائط، مؤسسات التنظيم واملصادقات من قبل مؤسسات التنظيم كما هو معناها في قانون التنظيم 

والبناء السارية في منطقة يهودا والسامرة، إال إذا كان سياق األمور يقتضي معنى آخر طبقا لالتفاق.
يس���مح املس���ئول بهذا للمفوض، لغرض اجناز الهدف من التفويض على العقار، بإعداد خارطة أو  2 .
خرائط للعقار و/أو تغيير خارطة أو خرائط س���ارية على العقار )فيما يلي التنظيم(، وهذا طيلة فترة 

التفويض للتنظيم فقط املسجلة في القائمة- والكل استنادا الى شروط هذا االتفاق. 
)أ( يلت���زم املف���وض بتنفيذ التنظيم بخبرة ومصداقية ومن خالل التنس���يق مع املس���ئول، وأن يقدم  3 .
ملصادقة املسئول، حتى املوعد املسجل لهذا الغرض في قائمة، تنظيما ال يتعارض مع موقف املسئول 

وطبقا لطلباته ولهدف التفويض. 
جميع نس���خ املستندات، اخلرائط، الرس���ومات وخرائط التنظيم التي يتم املصادقة عليها من قبل 
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املس���ئول تكون ملكا اس���تثنائيا للمسئول وتبقى حتت تصرفه وس���يطرته، وكل استعمال لها يتم فقط من خالل 
سماح املسئول. 

)ب( يتم التنظيم من قبل املفوض وعلى حسابه فقط، وال يشارك املسئول في مصاريفه وال يعيدها له في أي حال، 
طبقا للوارد في البند 8 فيما يلي. 

)ج( يقدم املفوض ملصادقة مؤسسات التنظيم التخطيط التي متت املصادقة عليه فقط من قبل املسئول، وهذا فور 
حتويله للمفوض من قبل املس���ئول كما هو وارد فيما يلي. يتخ���ذ املفوض جميع التدابير واالجراءات املطلوبة من 

اجل احلصول على مصادقة مؤسسات التنظيم. 
)د( املفوض مس���ئول وحده عن كل ضرر يحصل لش���خص أو جلهة ما في أعقاب نشاطاته أو تقصيراته في العقار وهو 
يتحمل كل دفع أو مصروف ينبع عن الضرر كما هو مذكور أو يكون مرتبطا به. يلتزم املفوض بتعويض املسئول عن اي 
مبلغ يطلب املسئول دفعه لكل شخص كتعويض عن ضرر تقع املسئولية عن وقوعه على املفوض كما هو مذكور أعاله. 

يلتزم املفوض بتأمن نفسه بتأمن شامل يغطيه من أية دعوى كما هو مذكور أعاله. 
)أ( إذا صادق املسئول على التنظيم، يقوم بتحويله الى املفوض في موعد قريب بعد موعد املصادقة، لغرض تقدميه  4 .

من قبل املفوض ملؤسسات التنظيم كما هو مذكور أعاله. 
)ب( في فترة التفويض للتنظيم يعمل ممثلو املس���ئول في مؤسسات التنظيم من أجل املصادقة على التنظيم الذي 

متت املصادقة عليه من قبل املسئول وقدم من قبل املفوض كما هو مذكور أعاله. 
)ج( خ���الل فترة التفويض للتنظيم ال مينح املس���ئول وال يلت���زم مبنح أية حقوق في العقار ألي طرف ثالث، إال إذا 

أبلغ املفوض في هذه الفترة املسئول انه غير معني بالعقار. 
)د( م���ع احلصول على اعالن املفوض أعاله يصل هذا االتفاق الى نهايته دون احلاجة الى اعالن اضافي من أي 
ط���رف، وال تك���ون للمفوض أية حقوق بخصوص العقار، أو دعاوى أو طلبات أو اية ادعاءات بخصوص العقار او 
هذا االتفاق أو ما يتعلق به، ويحق للمس���ئول الس���ماح ألي طرف ثالث بتنفيذ تنظيم للعقار و/أو منح أو االلتزام 

مبنح حقوق في العقار لطرف ثالث، دون أن يبلغ املفوض بذلك. 
)أ( الشروط املفصلة في البنود 3، 9 و- 10. 5 من هذا االتفاق هي بنود أساسية، واالخالل بها او بأي منها يعتبر 

انتهاكا اساسيا لالتفاق ويحق للمسئول الغاؤه فورا بسبب هذا االنتهاك. 
)ب( دون امل���س باملذك���ور أعاله، في حالة وقوع أي حالة من بن احلاالت التالية ينتهي هذا االتفاق ويكون ختامه 

دون احلاجة الى أي اعالن مسبق: 
)1( إذا طرأ تغيير ليس مببادرة املس���ئول، من ناحية هدف العقار أو اخلارطة الس���ارية عليه، يحول دون حتقيق 

هدف التفويض. 
)2( إذا مت شراء احلقوق في العقار من قبل آخر، طبقا العالن أو أمر مت نشره في حقيبة النشرات الرسمية. 

)3( إذا لم تتم املصادقة على التنظيم من قبل املسئول. 
)4( إذا ق���ررت مؤسس���ات التنظيم، في موعد ما قبل نهاية فترة التفويض للتنظي���م، عدم التصديق على التنظيم 

ألي سبب كان. 
)5( إذا ل���م تت���م املصادقة لغاي���ة نهاية فترة التفويض على التنظيم من قبل مؤسس���ات التنظيم ألي س���بب من 

األسباب. 
)6( إذا كان املف���وض أو من يعم���ل املفوض لصاحله مواطنا أجنبيا لم يحصل لغرض هذا االتفاق على مصادقة 

خطية ومسبقة من املسئول، أو إذا كان هناك تقييد بخصوص تعاقده املسئول معه في هذا االتفاق. 
في هذا البند الصغير، “مواطن أجنبي”- من هو ليس واحدا من بن التالي: 

1. مواطن إسرائيلي؛ 
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2. قادم مبوجب قانون العودة، 1950، لم يسلم تصريحا مبوجب البند 2 من قانون املواطنة- 1952؛ 
3. يستحق احلصول على تأشيرة قادم جديد أو شهادة قادم طبقا لقانون العودة- 1950، وحصل بدال منها 

على تأشيرة ورخصة مكوث مؤقتة بصفة قادم جديد استنادا الى قانون الدخول الى إسرائيل- 1952؛ 
4. جمعية تكون فيها الس���يطرة من قبل ش���خص واحد من بن املشار اليهم في الفقرات 1-3 في هذه الفقرة، 

“السيطرة”-  
التصرف- بصورة مباشرة أو غير مباشرة- من قبل شخص واحد أو جمعية أو من قبل أكثر من شخص أو 
جمعية واحدة، ب� %50 أو أكثر من القيمة املسجلة ألسهم اجلمعية أو النصف أو أكثر من قوة التصويت في 

اجلمعية أو احلق في تعين، مباشرة أو بصورة غير مباشرة، نصف أو أكثر من املدراء للجمعية. 
)أ( يص���رح املف���وض ويلتزم بهذا انه في حالة الغاء أو انهاء االتفاق ألي س���بب كان لن تكون للمفوض أي حقوق  6 .
بخص���وص العق���ار أو دعاوى أو طلبات أو ادعاءات ما بخصوص العق���ار أو جراء هذا االتفاق أو طبقا له، ويحق 
للمس���ئول الس���ماح ألي طرف ثالث بتنفيذ التخطيط للعقار و/أو منح أو االلتزام مبنح حقوق في العقار ألي طرف 

ثالث، دون أن يكون عليه تبليغ املفوض بهذا. 
)ب( دون املس باملذكور في البند الصغير )أ( أعاله، يصرح املفوض ويلتزم بهذا انه في حالة الغاء أو انهاء االتفاق 
ألي س���بب كان، ل���ن يطلب تعويضا من املس���ئول، أو تعويضا ماليا أو آخر بحك���م مصروفات أنفقها املفوض في 
أعقاب توقيعه على هذا االتفاق أو طبقا له أو جراء االلتزامات التي التزم بها املفوض في أعقاب التوقيع على هذا 
االتفاق أو جراء األضرار التي تس���ببت في أعقاب التوقيع على هذا االتفاق أو في أعقاب الغاء أو انهائه، إذا ما 

وقعت، والكل طبقا للمذكور في البند 8 التالي.   
إذا توفرت جميع الشروط التمهيدية واألساسية التالية، يوافق املسئول على تقدمي مناطق، من باب االذن فقط، في  7 .

العقارات املناسبة لتنفيذ هدف التفويض، كما يتم حتديدها من قبل املسئول وطبقا لرأيه احلصري: 
)أ( يفي املفوض بجميع التزاماته طبقا لهذا االتفاق وفي املواعيد احملددة باالتفاق. 

)ب( تتم املصادقة على التنظيم من قبل مؤسسات التنظيم لغاية نهاية فترة التفويض للتنظيم. 
)ج( يق���وم املفوض بتبليغ املس���ئول في موع���د ال يتجاوز 30 يوما بعد املصادقة على التنظيم من قبل مؤسس���ات 

التنظيم، بأنه معني باحلصول من باب االذن فقط على املناطق في العقار لتنفيذ هدف التفويض. 
)د( ادارة املسئول، طبقا لرأيها احلصري، تقوم باملصادقة على تسليم املناطق في العقار لصالح املفوض من باب 

التفويض وهذا خالل فترة ال تتجاوز العام من نهاية فترة التفويض للتنظيم. 
)ه�( في موعد ال يتجاوز 30 يوما من تاريخ املصادقة املذكورة أعاله من قبل ادارة املسئول يتم توقيع عقد تطوير 

يكون مقبوال على املسئول في هذا املوعد. 
)و( يتم حتديد قيمة املس���احات التي تكون حتت تصرف املفوض من قبل املخمن احلكومي في التاريخ الذي يكون 

قريبا ملوعد تسليمها لصالح املفوض. 
)ز( يكون تس���ليم املس���احات لصالح املفوض لغرض تنفيذ هدف التفويض بخصوص العقار، وفي املقابل، للفترة 
والش���روط التي يتم حتديدها في عقد التطوير بحيث يكون مقبوال على املس���ئول في موعد التس���ليم، وكذلك 

مبوجب الشروط التي يتم حتديها من قبل ادارة املسئول لغرض املصادقة املذكورة في البند )د( أعاله.  
إذا لم يتم وضع أية مساحات في العقار حتت تصرف املفوض ألي سبب كان، سواء كان ذلك مبسئولية املفوض أو  8 .
مسئولية املسئول، وإذا قرر املسئول وفقا لرأيه احلصري والتام، أن يستعمل بنفسه التنظيم املصادق عليه من قبل 
املسئول، يعيد املسئول للمفوض املصاريف املباشرة فقط، التي أنفقها املفوض على اعداد هذا القسم من التنظيم 

الذي متت املصادقة عليه من قبل املسئول الذي يقوم املسئول باستعماله فعليا وطبقا لرأيه احلصري. 
في هذا البند، “مصاريف”- طبقا لفواتير مصادق عليها وليست أكثر من احملدد في تعرفة وزارة البناء واالسكان 

لطلب تنظيم من نوع موضوع هذا االتفاق، كما يكون ساريا في فترة التفويض للتنظيم. 
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لي���س في ه���ذا االتفاق تفويضا للمفوض بالتصرف بالعقار أو التصرف به بأي ش���كل آخر بدون مصادقة صريحة  9 .
وخطية من املس���ئول، باس���تثناء ما يتعلق بالقيام بعمليات مطلوبة لتنفيذ التنظيم طبقا لهذا االتفاق. إذا قام املفوض 
بالتصرف بالعقار بأي طريقة أو العمل بأي طريقة أخرى تتناقض مع املذكور أعاله، يحق للمسئول نزع يد املفوض 
ع���ن العق���ار وأن يطالبه بجميع األض���رار التي تلحق به، وهذا دون املس بأي تعويض م���ن أنواع التعويضات التي 

يستحقها املسئول طبقا لهذا االتفاق وطبقا ألي قانون. 
يحظر على املفوض نقل أو حتويل أيا من حقوقه طبقا لهذا االتفاق بأي شكل من األشكال.  10 .

إذا كان املف���وض جمعية كما هو املعنى في قانون ضريبة حتس���ن األراضي- 1963، يتم احتس���اب كل حتويل، 
بصورة مباش���رة أو غير مباشرة، بنسبة %10 أو أكثر من القيمة املسجلة لألسهم املصروفة أو األسهم االنطالقية 
اخلاصة باملفوض- األقل من بينهما- أو %10 أو أكثر من قوة التصويت اخلاصة باملفوض أو احلق في تعين مدراء 

للمفوض، كتحويل أو حوالة للحقوق، احملظورة حسب هذا البند. 
إذا كان املفوض أكثر من شخص أو جمعية واحدة، فإن التزامات األشخاص أو اجلمعيات التي يتكون منها املفوض  11 .

تكون معا أو لوحدها بينما تكون حقوقهم طبقا لهذا االتفاق مجتمعة فقط. 
شروط عامة 12 .

)أ( تسري على هذا العقد قوانن دولة إسرائيل. مكان التقاضي هو احملكمة ذات الصالحية في القدس. 
)ب( ليس من ش���أن الوارد في هذا العقد املس بصالحيات قائد املنطقة/رئيس االدارة املدنية في املنطقة بإصدا ر 

أوامر من خالل أمر فيما يتعلق بسريان العقود وفيما يتعلق باحلق، الواجب أو واجبات كل طرف من األطراف.  
)ج( ليس من ش���أن هذا العقد النيل من قوة قائد قوات جيش الدفاع االس���رائيلي في املنطقة و/أو رئيس االدارة 

املدنية في املنطقة بتفعيل صالحياتهم طبقا لكل قانون بخصوص هذا العقار. 
شروط خاصة  13 .

من املعلوم للمفوض أن املبادر الذي يوقع على العقد يلتزم بتشغيل شركة حماية، التي حتوز جميع التصاريح املطلوبة 
حس���ب القانون وتش���ريعات األمن من أجل العمل في منطقة يهودا والس���امرة، وحصلت على مصادقة من االدارة 
املدنية لغرض حماية تنفيذ جميع األعمال التي يتم تنفيذها طبقا لعقد التطوير. تعمل شركة احلماية طبقا لتوجيهات 

اللواء املناطقي ذي الصلة. 
كذل���ك من املعلوم للمفوض أن املبادر الذي يوقع على عقد التطوير يلتزم بتنس���يق تنفي���ذ جميع األعمال طبقا لعقد 

التطوير، قبل تنفيذها، مع اللواء املناطقي ذي الصلة.

الق����������ائم�������ة
“العقار”: كما هو مفصل فيما يلي وكما هو مؤطر في اخلارطة املرفقة التي تشكل جزءا ال يتجزأ من هذا االتفاق: 

املكان: شيلو          املساحة: 3.100.000 متر مربع بالتقريب  #
امللك: ممتلكات حكومية متروكة   #

حوض/قرية: ___________  قسيمة/صفحة: _________  #
#“هدف التفويض”: تنظيم منطقة مخصصة للزراعة والتشجير 

#“فترة التفويض للتنظيم”: 07 سنوات، من تاريخ 13.01.1998 وانتهاء بتاريخ 12.01.2005. 
#“موعد تقدمي التنظيم ملصادقة املسئول”: 01.12.1998. 
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وللبي������������������ان فقد وقع الطرف����������ان:

أن���ا املوق���ع أدناه اصادق بهذا أنني تعرفت على املوقعن “باس���م املفوض” املذكور أع���اله طبقا لبطاقات الهوية التي 
عرضوها  علي وانهم وقعوا على العقد بحضوري. 

توقيع املصادق----------------- اسم ---------------        وظيفة --------------- 

املسئول: 

االسم ------------------------ 1 .
الوظيفة -----------------------
التوقي���ع----------------------

االسم ------------------------ 2 .
الوظيفة -----------------------
التوقيع-----------------------

املسئول: 

االسم ------------------------ 1 .
------------------------ هوية 
التوقي���ع----------------------

االسم ------------------------ 2 .
------------------------ هوية 
التوقيع-----------------------

]ختم وتوقيع[ سيجل يوسي )--(

املسئول عن املمتلكات احلكومية واملتروكات في منطقة 

يهودا والسامرة
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حضرة، 
احملامي ميخائيل سفارد  

بواسطة بريد إسرائيل 

املوضوع: قانون حرية املعلومات- عقود التخصيص في عدي عاد، توجه الحق
توجهك بتاريخ 17.05.2012   

أصادق بهذا على تلقي توجهك بخصوص هذا املوضوع.   1 .

استمرار لتوجهك وحملادثتي الهاتفية مع السيدة روني بلي، مرفق بخطابي خارطة تشكل جزءا ال يتجزأ  2 .
من عقد التفويض للتنظيم الذي حول اليكم بتاريخ 10.05.2012. 

أؤكد أنه عندما فحصنا املوضوع وجد أن هذا هو العقد الوحيد الذي مت التوقيع عليه بخصوص املنطقة  3 .
املعينة من قبلكم. 

الطالعكم،  4 .

مع االحترام، . 5

االس���رائيلي  الدف���اع  جي���ش 
االدارة املدني���ة ف���ي يهودا والس���امرة  
اجلمه���ور توجه���ات 
 02-9977771 هات���ف: 
 02-9977341 فاك���س: 
  9752  - املعلوم���ات  حري���ة  قان���ون 

   2012 أي���ار   21

ث���ان م���الزم  أك���وكا،  ب���ار 
اجلمه���ور  توجه���ات  ضاب���ط 
االدارة   رئي���س  دي���وان 

رسالة من مالزم ثاني بار اكوكا، ضابط توجهات اجلمهور في االدارة املدنية، 21.5.2012
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وعليه، جرى االتفاق واالشتراط كما يلي:

مقدمة هذا االتفاق تشكل جزءا ال يتجزأ منه.  1 .

تخصص اجلهة التي تقوم باالستيطان األرض للمستعمل لفترة تبدأ من تاريخ 1.2.11. 2 ولغاية تاريخ 
1.2.32. )فيما يلي- “فترة التخصيص”(.  

يحق لألطراف متديد فترة التخصيص لفترة اضافية وهذا كله خالل 60. 3 يوما قبل انتهاء فترة التخصيص. 

شيلو- قرية تعاونية زراعية
لالسكان اجلماعي م.ض

جمعية تعاونية 75-1-895200

اتفاقية خاصة لتخصيص أرض

حررت ووقعت _____________ بتاريخ 23           لشهر 1        من العام 2011 

الهستدروت الصهيونية العاملية بواسطة وحدة االستيطان  بن:  
من ناحية  )فيما يلي- “اجلهة التي تقوم باالستيطان”(      

هوية رقم  :    أساف أزوالي     وبن 
من ناحية ثانية )فيما يلي- “املستعمل”(       

    
أجوداه: اجلمعية التعاونية شيلو       وبن:  
من ناحية ثالثة )فيما يلي- “هأجودا” و/أو “البلدة”(      

املس���تعمل معني باالس���تعمال لغ���رض الزرع في قطع���ة األرض التي خصصت للجهة املس���ئولة عن  حيث أن: 
االس���تيطان، في مجال بلدة ش���يلو )فيما يلي- “األرض”( املعلمة في اخلارط���ة املرفقة بهذا االتفاق 

كملحق “أ”؛ 
هناك اتفاق بن اجلهة التي تقوم باالس���تيطان وبن املس���ئول عن املمتلكات احلكومية واملتروكات في  حيث أن: 
منطقة يهودا والس���امرة )فيما يلي- “املس���ئول”(، مت وفقا له تس���ليم األرض بالتفويض للجهة التي 
تقوم باالس���تيطان لغرض تنظيم وتطوير وترس���يخ البلدة. االتفاق مرفق بهذا العقد ومشار اليه كملحق 

“ب”؛ 
االتفاق املشار اليه كملحق “ب” يتيح للجهة التي تقوم باالستيطان تخصيص األرض للمستعمل لغرض  حيث أن:  

الزرع استنادا الى قيام املستعمل بالتوقيع على هذا االتفاق؛ 
هأجودا )البلدة( وافقت على تنفيذ الزرع في األرض في مجال البلدة؛  حيث أن: 

املس���تعمل يعترف مبس���ئولية اجلهة التي تقوم باالس���تيطان عن األرض وبحقه���ا في تخصيص هذه  حيث أن: 
األرض، استنادا الى موافقة هأجودا، كما ذكر أعاله، مرفق بهذا االتفاق مصادقة جلنة التخصيصات 

التابعة للجهة التي تقوم باالستيطان ومشار اليها كملحق “ج”؛ 

اتفاقية خاصة لتخصيص أراضي عقد ووقع بتاريخ 23.1.2011 بني أساف أزوالي ووحدة االستيطان واجلمعية التعاونية شيلو
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متفق بهذا، بأنه مبقدور كل طرف من أطراف هذا االتفاق انهائه بدون سبب وبدون أن يسري عليه واجب  4 .
تبرير السبب، من خالل اعالن خطي للطرف اآلخر خالل 60 يوما مسبقا )فيما يلي- “فترة االعالن 

املسبق”(. 

يلزم املستعمل باستعمال األرض فقط للغرض الذي صرح به في مقدمة هذا االتفاق.  5 .

يأخذ املستعمل على عاتقه جميع التزامات اجلهة التي تقوم باالستيطان، مع التغييرات املقتضاة، كما هو  6 .
مفصل في امللحق “ب” من االتفاق مبا في ذلك احلفاظ قدر استطاعته على األرض املخصصة له. 

يدفع املستعمل للجهة التي تقوم باالستيطان مقابل االستعمال مبلغا رمزيا بقيمة 1. 7 شيكل في السنة. 

مصرح بهذا ومتفق من قبل املستعمل أن يتم استعمال األرض على مسئوليته احلصرية، وفي حالة تقدمي  8 .
دعوى ضد اجلهة التي تقوم باالستيطان من اي كان، بحكم نشاطات املستعمل لألرض، عندها يقوم 

املستعمل بتعويض اجلهة التي تقوم باالستيطان و/أو األجودا )البلدة( بكل مبلغ يفرض على اجلهة التي 
تقوم باالستيطان و/أو األجودا )البلدة( جراء نشاطاته في األرض. 

ال يقوم املستعمل باستثمار أي مال في األرض دون رخصة من اجلهة التي تقوم باالستيطان وبالتنسيق  9 .
مع األجودا. بالعموم، يحظر أي استثمار مرتبط باألرض باستثناء التسوير والزرع فقط. في حالة استثمر 

املستعمل املال في تطوير األرض لهدف مت التصريح به في مقدمة هذا االتفاق عندها: 
ميكن إنهاء هذا االتفاق من قبل اجلهة التي تقوم باالستيطان فقط مببرر احتياجات اجلمهور. مع  أ.  

هذا، فإن تعريف احتياجات اجلمهور تكون حصريا من قبل اجلهة التي تقوم باالستيطان. 
ال يستحق املستعمل اي تعويض جراء استثماره في األرض أو جراء االخالء املسبق كما هو مذكور  ب.  

في البند 10 التالي. 
تبذل اجلهة التي تقوم باالستيطان و/أو األجودا )البلدة( جهدا لتخصيص منطقة بديلة للمستعمل  ج.  
لغرض االستعمال الذي قام به في األرض. وهذا كله في اطار القدرات املالية والقيود القانونية اخلاصة 

باجلهة التي تقوم باالستيطان و/أو األجودا )البلدة( في ذات الوقت. 
يتم فض كل خالف بخصوص هذا االتفاق في احملكمة التي متلك الصالحيات املكانية واملوضوعية  10 .

ملناقشته. ميكن لألطراف تعين محكم مقبول على الطرفن. يكون احملكم معفيا من نظام االجراءات 
وقوانن البينات. 

على الرغم من كل ما ورد أعاله، مصرح بهذا ومتفق بن األطراف، أن سريان هذا االتفاق مرهون  11 .
بسريان االتفاق بن اجلهة التي تقوم باالستيطان، بخصوص األرض، وبن املسئول وبن اجلهة التي تقوم 
باالستيطان وبن األجودا. في حالة انتهاء االتفاق بن  اجلهة التي تقوم باالستيطان وبن األجودا و/أو 

االتفاق بن اجلهة التي تقوم باالستيطان وبن املسئول، ألي سبب كان أو تصغير املساحة املخصصة، يتم 
الغاء هذا االتفاق بصورة فورية. وهذا دون أن يكون هناك ادعاء من طرف نحو الطرف اآلخر.

وعليه فقد وقعت األطراف:

أساف أزوالي )--(
املستعمل

)ختم( شيلو- قرية تعاونية زراعية
لالسكان اجلماعي م.ض

جمعية تعاونية 57-1-002598

)ختم الهستدروت الصهيونية 
العاملية( )--(

األغودااجلهة التي تقوم باالستيطان  

اتفاقية خاصة لتخصيص أراضي بني أساف أزوالي ووحدة االستيطان )تتمة(
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اتفاقية خاصة لتخصيص أراضي بني أساف أزوالي ووحدة االستيطان )تتمة(



محكمة العدل العليا 11/2186 في احملكمة العليا     
في جلستها كمحكمة عدل عليا 

محمود محمد محسن األعرج وآخرون
بواسطة وكيلهم احملامي ميخائيل سفارد وآخرين

منظمة “يش دين”- منظمة متطوعن حلقوق االنسان 
شارع يهودا هليفي 45، تل ابيب 

امللتمسون هاتف: 03-9/8/6206947؛ فاكس: 6206950-03   
ض������������������������د    

قائد قوات اجليش االسرائيلي في الضفة الغربية وآخرون
بواسطة نيابة الدولة، 
وزارة العدل، القدس 

امللتمس ضدهم  هاتف: 02-6466472؛ فاكس: 6467011-02   

رد أولي من قبل امللتمس ضدهم

مبوج���ب قرار حضرة القاضية حيوت بتاري���خ 17.3.11، والقرار بتاريخ 28.4.11. 1 بخصوص 
متديد املوعد، يتشرف امللتمس ضدهم بتقدمي الرد األولي على هذا االلتماس. 

يدور موضوع هذا االلتماس على طلب امللتمسن اصدار األمر الى امللتمس ضدهم بفرض طلب  2 .
اخالء األراضي بتاريخ 21.9.10، الذي صدر مبوجب أمر االستعمال املضايق لألرض اخلاصة 

)فيما يلي: األمر(، واملرفق كملحق ع/1 لاللتماس. 

طلب من رئيس االدارة املدنية في يهودا والس���امرة قبل بضعة ايام التعاطي مع موضوع األمر.  3 .
وقد أمر رئيس االدارة املدنية بتنفيذ أمر االخالء في موعد ال يتجاوز نهاية شهر آب 2011. 

في ظل هذه املالبس���ات، يبدو أن االلتماس صار بال داع وحكمه الشطب. وبالتبادل، إذا قررت  4 .
احملكمة املوقرة انه لم يحن األوان لش���طب االلتماس، يطلب امللتمس ضدهم متكينهم من تقدمي 

اعالن معدل لغاية تاريخ 15.9.11. 

هذا ال���رد األولي مدعوم بتصريح من البريغادير جنرال موطي أمل���وز، رئيس االدارة املدنية في  5 .
يهودا والسامرة. 

12 أيار 2011 

عنر هلمن، محام )--(
املسئول عن شئون االلتماسات في محكمة العدل العليا

في نيابة الدولة

استقبال
مكتب احملامن ميخائيل سفارد

 

 اسم املستقبل:  

151

التزام الدولة بإخالء التوسع الزراعي حتى آب 2011 )رد أولي من املجيبني في محمة العدل العليا 2186/11، محمود األعرج ضد   
قائد قوات اجليش االسرائيلي في الضفة الغربية، 12.5.2011



تصريح

أنا املوقع أدناه، البريغادير جنرال موطي أملوز، أصرح بهذا كما يلي: 

أعمل مبنصب رئيس االدارة املدنية في منطقة يهودا والسامرة.  1 .

أقدم تصريحي هذا دعما للرد األولي من قبل امللتمس ضدهم في ملف محكمة العدل العليا  2 .
2186/11 )فيما يلي: الرد األولي(. 

احلقائق املفصلة في الرد األولي صحيحة.  3 .

هذا اسمي، هذا توقيعي ومضمون تصريحي صحيح.  4 .

مصادقة
أنا املوقع أدناه، احملامي يعقوب افتسن، أصادق بهذا انه بتاريخ 11.5.11 مثلت أمام البريغادير جنرال 

موطي أملوز، الذي أعرفه شخصيا، وبعد أن حذرته بضرورة قول احلق، وانه إن لم يفعل ذلك سيكون 
عرضة للعقوبات املنصوص عليها في القانون، فقد وقع امامي على تصريحه. 

موطي أملوز )--(
البريغادير جنرال موطي أملوز

توقيع وختم احملامي يعقوب 
افتسن )--(
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التزام الدولة بإخالء التوسع الزراعي )تتمة(



روني بلي، منظمة “يش دين” 

املوضوع: توجهكم طبقا لقانون حرية املعلومات للحصول على معلومات بخصوص منع وصول 
الفلسطينيني الى املناطق الزراعية في منطقة البؤرة االستيطانية “عدي عاد”

عطفا على توجهكم حول املوضوع أعاله، فيما يلي موقفنا بعد الفحص مع اجلهات املختصة:  1 .
خالل الس���نوات األخيرة، عشية موس���م قطف الزيتون، تصدر قوات األمن أوامرها بإغالق املناطق  2 .
احملاذية للبلدات االسرائيلية. الهدف من اغالق املناطق أمام الفلسطينين هو حماية سكان البلدات 
من التهديد األمني الذي قد يتعرضون له من جهات تخريبية قد حتاول استغالل موسم قطف ثمار 
الزيتون، الذي يتم على مقربة من البلدات، من أجل املس باملواطنن االسرائيلين الذين يسكنون في 
هذه البلدات. إن الهدف من اغالق املناطق بالنس���بة لالسرائيلين هو منع أية نشاطات غير قانونية 

من قبل االسرائيلين من شأنها التشويش على انتظام نشاطات قطف ثمار الزيتون. 
مرف���ق بهذا االعالنات إلطالعك���م التي مت التوقيع عليها بخصوص اغالق املناطق في منطقة البؤرة  3 .
االستيطانية غير املسموح بها “عدي عاد” خالل السنوات 2010-2011. ال يوجد بحوزتنا توثيق 

بخصوص أوامر االغالق في القترة التي سبقت هذه السنوات. 
عالوة عما ذكر، لم يتم خالل الفحص الذي قمنا به العثور على أوامر بخصوص االعالن عن منطقة  4 .
عس���كرية أمام الفلس���طينين في منطقة البؤرة االس���تيطانية “عدي عاد”، وهذا بالنسبة لإلغالق 
“التام” وكذلك بالنسبة إلغالق املنطقة بحيث يكون الدخول اليها مشروطا بالتنسيق )في احلالتن، 
اغالق املناطق يستند الى تعليمات املادة 318 من األمر اخلاص بتعليمات األمن ]صيغة مدموجة[ 

)يهودا والسامرة( )رقم 1651(- 2009(. 
مع ذلك، ال ميكن اس���تثناء االمكانية، بأنه مت بالفعل اصدار أوامر اغالق كما ورد في الفترة التي  5 .

يتناولها طلبكم، وأن هذه األوامر لم يتم توثيقها. 
يطيب لنا أن جنيب على أي سؤال أو توضيح.  6 .

مع االحترام    

االس���رائيلي  الدف���اع  جي���ش 
قس���م املتحدث باس���م جيش الدفاع االسرائيلي  
العام���ة  العالق���ات  ف���رع 
اجلمه���ور توجه���ات  جن���اح 
 03-5695757/1657 هات���ف: 
16341 و  ش. 

 2012 أيل���ول   20

غير سري

غير سري
 www.idf.il  :املتحدث باسم جيش الدفاع االسرائيلي- في كل مكان وفي كل وقت | وفي االنترنت أيضا

رائ���د هليف���ي،  زوه���ر 
اجلمه���ور توجه���ات  قس���م  رئي���س 
املتحدث باس���م جيش الدفاع االس���رائيلي
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رسالة الرائد زوهر هليڤي،  رئيس قسم توجهات اجلمهور، املتحدث باسم جيش الدفاع االسرائيلي 20.9.2012



حضرة، 
احملامي شلومي زخاريا 

هاتف: 03-6206947 
فاكس: 03-6206950 

املوضوع: توجهكم بطلب االخالء الفوري للبؤرة االستيطانية غير القانونية عدي عاد الواقعة 
في منطقة يهودا والسامرة 

أصادق بهذا على تلقي توجهك بخصوص هذا املوضوع. فيما يلي ردنا.  1 .
بداية، أود االعتذار على مضي وقت طويل للرد على خطابك هذا.  2 .

بخصوص ادعائك فيما يتعلق بتمكن الوصول الى األراضي التي مبلكية سكان القرى الفلسطينية في  3 .
املنطقة، نشير الى أن اجلهات املختصة بهذا األمر في االدارة املدنية على تواصل مباشر مع سكان 
القرى املذكورة في خطابك. باالضافة الى ذلك، يجيد سكان القرى من ناحيتهم التوجه مباشرة من 

خالل الهواتف اخللوية التي يحملها الضباط ذوي الصلة بخصوص كل طلب وشأن. 
بهذه الطريقة مت تنفيذ جميع التنسيقات املطلوبة من أجل متكن سكان القرى من تنفيذ األعمال  4 .

الزراعية في أراضيهم. 
بخصوص طلبك اتخاذ االجراءات اخلاصة بفرض القانون على البناء غير القانوني في البؤرة  5 .

االستيطانية “عدي عاد”، أؤكد أن اتخاذ املزيد من اجراءات الرقابة يتم استنادا الى اعتبارات 
اجلهات املختصة، طبقا لسلم األولويات ومجموع االعتبارات املتعلقة بهذا الشأن. 

للعلم،  6 .
مع االحترام،  7 .

عاموس فاجنر، مالزم ثان
ضابط الرقابة وتوجهات اجلمهور 
ديوان رئيس االدارة املدنية 

االس���رائيلي  الدف���اع  جي���ش 
املدني���ة   االدارة 
اجلمه���ور توجه���ات 
 02-9977001 هات���ف: 
02-9977341 فاك���س: 

  12 ت.ش.ت- 
  2010 الثان���ي  تش���رين   25

استقبال
مكتب احملامن ميخائيل سفارد

 

  اسم املستقبل: 
غير سري
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رسالة مكتب رئيس االدارة املدنية   25.10.2010



حوالي مائة بؤرة استيطانية- جتمعات يهودية غير قانونية في مناطق 
الضفة الغربية- أقيمت لغاية اليوم. البؤرة االستيطانية عدي عاد تشكل 
في هذا التقرير حالة معيارية تتيح لنا فهم الكيفية التي تؤدي فيها اقامة 
القرى  في  املزارعني  قدرة  فقدان  الى  وترسيخها  االستيطانية  البؤرة 
استيطانية  بؤرة  على  الوقوف  إن  أراضيهم.  تفليح  على  لها  املجاورة 
االستيطانية  البؤر  واستخدام  العامة  الظاهرة  فهم  في  يساعد  واحدة 

كوسيلة للسيطرة على األراضي الفلسطينية.  

مدار  على   .1998 خريف  في  عاد  عدي  االستيطانية  البؤرة  أقيمت 
زالوا  وما  االسرائيليون  املواطنون  اقترف  عاما،   14 طيلة  وجودها 
االستيطانية  البؤرة  منطقة  في  واالدارية-  اجلنائية  املخالفات  عشرات 
بفرض  املخالفات  هذه  على  الرد  يتم  وال  حولها.  من  األراضي  وفي 
القانون  فرض  عن  املسئولة  اجلهات  قبل  من  مناسبة  بصورة  القانون 
مشتركة  القانون  فرض  في  التقصير  أشكال  إن  الغربية.  الضفة  في 
املدنية عن معاجلة  االدارة  املسئول من خالل  اإلسرائيلي،  بني اجليش 
املخالفات االدارية التي تشمل البناء غير القانوني والتوغل في األراضي 
معاجلة  عن  املسئول  إسرائيل،  شرطة  في  شاي  لواء  وكذلك  الزراعية؛ 
مخالفات  العنف،  استعمال  مخالفات  تشمل  التي  اجلنائية  املخالفات 
منع  على  العمل  واجبه  ومن  األراضي،  على  والسيطرة  املمتلكات  ضد 
الى  تقود  بحيث  التحقيقات  واستنفاذ  املخالفني  على  العثور  املخالفات، 

تقدمي لوائح اتهام ضد املشتبه بهم. 

لقد أدت اقامة عدي عاد الى قيام اجليش االسرائيلي باعتبار مناطق واسعة 
زراعية  مناطق  جانب  الى  اليها،  الفلسطينيني  دخول  يحظر  مناطق  مبثابة 
أخرى يحق للفلسطينيني الوصول اليها من خالل مصادقة فقط وبالتنسيق 
ال  مناطق  الى  أخرى  مناطق  حتولت  وقد  االسرائيلي.  اجليش  مع  املسبق 
التنكيل  العنف،  حوادث  أعقاب  في  اليها  الوصول  للفلسطينيني  ميكن 
والرعب  اخلوف  أثاروا  الذين  إسرائيليني،  مواطنني  قبل  من  والتهديدات 
وسط املزارعني الفلسطينيني. في أعقاب هذا ميتنع الكثير من املزارعني عن 

تفليح أراضيهم أو يقومون بتفليحها بصورة جزئية وغير متواصلة. 

تطبيق  عن  املسئولة  اجلهات  فشل  بني  ما  العالقة  الى  التقرير  يتطرق 
أراضي  نهب  وبني  وممتلكاتهم،  الفلسطينيني  وحماية  القانون 
الفلسطينيني، من خالل ابراز مسار متسلسل يبدأ بانعدام فرض القانون 
اجلنائي  املستوى  على  االسرائيليني-  املواطنني  على  فعالة  بصورة 
الفلسطينيني  قدرة  بفقدان  وينتهي  االداري-  املستوى  على  وكذلك 

اصحاب األرض على تفليح أراضيهم واالسترزاق من محاصيلها. 

يش دين- منظمة متطوعني حلقوق االنسان أقيمت في آذار 2005 ومنذ 
ذلك احلني يعمل املتطوعون فيها على احداث حتسن بنيوي وبعيد املدى 
على أوضاع حقوق االنسان في املناطق احملتلة. تعمل املنظمة من خالل 
جمع ونشر املعلومات املوثقة واحملدثة بخصوص املس بصورة منهجية 
بحقوق االنسان في املناطق احملتلة؛ تفعيل الضغط العام والقانوني على 
بخصوص  العام  الوعي  رفع  على  العمل  وكذلك  لوقفها؛  الدولة  سلطات 
أهدافها  حتقيق  أجل  من  احملتلة.  املناطق  في  االنسان  حقوق  انتهاكات 
بصورة ناجعة، تعمل يش دين وفق منوذج متميز وسط منظمات حقوق 
االنسان في إسرائيل: منظمة تعمل وتدار من قبل متطوعني، وتعتمد على 
استعانة يومية بطاقم مهني من خبراء القانون، خبراء في مجال حقوق 

االنسان ومستشارين في مجال االستراتيجية واإلعالم. 

www.yesh-din.org
  


