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ملخص

فلسطينيين  بحق  إسرائيليون  مدنيون  يرتكبها  جرائم  إزاء  للجنود  جانًبا  الوقوف  ظاهرة  التقرير  هذا  يتناول 
وممتلكاتهم في األراضي الفلسطينية المحتلة.

المقصود من اصطالح الوقوف جانًبا حاالت يشهد فيها جنود على ارتكاب جرائم عنف أي االعتداء على فلسطينيين 
ا لمنعها خالل وقوعها أو احتجاز المعتدين واعتقالهم لحظة انتهائها، في حاالت 

ً
أو ممتلكاتهم وال يفعلون شيئ

الوقوف جانًبا يمتنع الجنود عن ممارسة صالحياتهم باحتجاز الضالعين في الحادث واعتقالهم ثم إغالق مسرح 
الحادث لإلفساح أمام إجراء تحقيق شامل وجمع أدلة وتقديم إفادة حول الحادث لدى الشرطة في وقت الحق.

العسكرية على  العليا واألوامر  المحكمة  تباًعا عن  الصادرة  المتالحقة  الدولي واألحكام  القانون  لقد نصت أحكام 
واجبات وصالحيات الجيش الذي يعّد صاحب السيادة المؤقت في المنطقة المحتلة بصفته هيئة فرض القانون 
وحفظ النظام إاّل أن ما يعرف )بوحي القائد) السائد في صفوف جيش الدفاع اإلسرائيلي منذ أّول أيام االحتالل 
وحتى اآلن يشّجع على التهرب من هذا الواجب الذي حّددته المحكمة العليا أّنه أساسي ومحوري في إطار واجبات 
القائد العسكري في المنطقة المحتلة عندما يخص األمر مخالفي القانون من المدنيين اإلسرائيليين ويسعى إلى 
تحميل الشرطة لهذه المسؤولية.  يفسح تهرب الجيش من أداء واجبه المجال أمام شيوع ظاهرة الوقوف جانًبا 
ويعّبر عن جانب آخر في سياسة احتواء إجرام المواطنين اإلسرائيليين والمستوطنات في مناطق الضفة الغربية. 
حتى أيامنا هذه وفيما تحذر التقارير الحكومية من عدم التنسيق بين الجيش والشرطة إاّل أن هذين الجهازين 

ا من تطبيق القانون في مناطق الضفة الغربية.
ً
فشال في تأسيس أطر تعاون تضمن مستوى الئق

منذ عشرات السنين تقوم هيئات حكومية ومنظمات حقوق إنسان بتوثيق ظاهرة وقوف الجنود جانًبا أمام أحداث 
ر من خطر تداعياتها ومع ذلك امتنع الجيش حتى اآلن من صياغة 

ّ
العنف التي يرتكبها مدنيون إسرائيليون وتحذ

القيام بها خالل وقوع حادث  الجندي  المطالب  الخطوات  أوامر تحّدد بشكل واضح وواف سلسلة  أنظمة وملفات 
القانون والنظام على  عنف يشارك فيه مواطنون إسرائيليون، كما وأن الجيش يمتنع عن االلتزام بأنظمة فرض 
مواطنين إسرائيليين والتي أصدرها المستشار القانوني للحكومة عام 1998 وتوّجه الجيش والشرطة حول مجاالت 
ا 

ً
د الجيش بنفسه على ذلك وفق

ّ
مسؤولياتهما عند وقوع أي حادث عنف يشارك فيه مدنيون إسرائيليون. وقد أك

لبالغ الناطق بلسان الجيش لمنظمة ييش دين حيث قال بضرورة »إحداث« و»تعديل« و»إعادة النظر« في الحاالت 
الخاصة بأحداث عنف يشارك فيها مواطنون إسرائيليون.  

ويتبين من عشرات اإلفادات التي أخذتها منظمة )كسر الصمت) من ضباط وجنود في مناصب قيادية حول ظاهرة 
الوقوف جانًبا أن مستوى اإلرشاد والتأهيل الذي يقدمه الجيش يبقى متدنًيا بحيث ال يفهم الجنود واجب قيامهم 
ا لتعريفها في 

ً
بحماية السكان الفلسطينيين وال يعرفون صالحية فرض القانون والنظام العام المخّولة إليهم وفق

األوامر العسكرية والنظام الصادر عن المستشار القانوني للحكومة أو األنظمة العسكرية وال يفرقون بين المسموح 
لهم والمحظور عند وقوع حادث عنف يشارك فيه مواطنون إسرائيليون. كما وتشير هذه اإلفادات إلى خلل أساسي 

في االتصال بين الجيش والشرطة.  
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إن ظاهرة الوقوف جانًبا تعّد تعبيًرا واحًدا من تعابير سياسة احتواء اإلجرام الصادر عن مواطنين إسرائيليين 
وتضاف إلى غيرها من التعابير كالبناء غير المشروع في المستوطنات واالستيالء على أراض بملكية فلسطينية 
أو خرق قوانين البيئة والعمل وهي أعمال تفرغ مصطلح نظام القانون من مضمونه وتلقي بظاللها على حقوق 
ا ألحكام القانون الدولي. هذه 

ً
السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية والذين يعتبرون أشخاًصا محميين وفق

اإلنسان  بؤًرا النتهاك حقوق  المستوطنات  األخرى حقيقة كون  تلو  مرة  إّنما تجّسد  اإلجرام  احتواء  الظاهرة من 
بأبعاده المتعّددة.       
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 ديباجة

بأحكام  الخاص  والعرفي  العام  الدولي  القانون  »يحمل كل جندي إسرائيلي في حقيبته قواعد 
الحرب« )الفقرة 33 في قرار القاضي أهارون براك – محكمة العدل العليا 393/82 جمعية إسكان 

ضد قائد قوات جيش الدفاع في منطقة يهودا والسامرة والصادر يوم 28.12.1983)

ر العسكري الفرنسي نابليون بونابرت حاكم فرنسا بين العامين ١٧٩٩-1814 ونحو مائة يوم 
ّ
كان القائد والمنظ

أخرى في عام 1815 صاحب المقولة الشهيرة »كل جندي يحمل في جعبته عصا المارشالية« داللة على المسؤولية 
الملقاة على عاتق كل جندي. 

وبعد مرور نحو مائتي عام على هذه المقولة يأتي قاض ومنظر قضائي إسرائيلي من أصحاب المقام والنفوذ هو 
ا قاضي المحكمة العليا ليستبدل عصا القائد بأحكام القانون الدولي، أصدر براك عام 

ً
أهارون براك الذي أصبح الحق

1983 قراًرا الفًتا يتناول اختصاصات سلطة القائد في المنطقة المحتلة أي الضفة الغربية وقطاع غزة حيث عبر 
بعد 16 عاًما من االحتالل عن موقف متفائل أشبه برؤية طوباوية يقول بأن جنود الجيش اإلسرائيلي يعرفون أحكام 

القانون الدولي ويطّبقونها على أرض الواقع.

زالت طوباوية ومنعزلة  لواقع االحتالل كانت وما  براك  القاضي  التقرير أن نظرة  الشديد يبّين هذا  ولكن لألسف 
ز هذا التقرير على ظاهرة وقوف جنود وضباط جانًبا إزاء 

ّ
عن واقع األحداث في األراضي الفلسطينية المحتلة. يترك

ح أن جنود جيش الدفاع ال يحصلون 
ّ

مظاهر عنف يقوم بها مدنيون إسرائيليون في المناطق الفلسطينية ويوض
على التأهيل المناسب ألداء عملهم قبل وخالل وبعد أحداث يتعرض فيها مدنيون إسرائيليون للفلسطينيين أو 
ممتلكاتهم من منطلقات أيديولوجية أو لمجّرد العنف، بل أكثر من ذلك، واستناًدا إلى عشرات اإلفادات والتقارير 
الحكومية وتلك الصادرة عن منظمات حقوق اإلنسان يجهل جنود جيش الدفاع تماًما الدور والواجب المنتدب لهم 
بصفتهم جهة تطبيق القانون والنظام العام كما تنص عليه أحكام القانون الدولي الخاصة بواجبات الجيش على 

اعتباره يحل محل الجهة السيادية في المنطقة المحتلة.  

تشكل حاالت تعرض مدنيين إسرائيليين للفلسطينيين من سكان المناطق المحتلة وممتلكاتهم ظاهرة شائعة 
جانًبا  الوقوف  بمصطلح  والمقصود  للجنود.  جانًبا  الوقوف  ومثلها ظاهرة  اإلسرائيلي  االحتالل  قدم  قديمة  وهي 
األحداث التي يشهد فيها الجنود على ارتكاب جرائم عنف أي التعرض للفلسطينيين أو ممتلكاتهم وال يحركون 
ساكًنا لمنعها بمعنى ممارسة الصالحيات المخولة إليهم باحتجاز واعتقال الضالعين في الحادث وتطويق مسرح 
الحادث لإلفساح أمام إجراء التحقيق وجمع األدلة من قبل الشرطة وحتى تقديم اإلفادة للشرطة حول الحادث.         

ا 
ً
يتناول هذا التقرير بإسهاب واجبات الجيش وصالحياته باعتباره خلف الجهة السيادية في المنطقة المحتلة وفق

ألحكام القانون الدولي وتشمل الحفاظ على القانون والنظام العام باإلضافة إلى مهام تحمل طابًعا شرطًيا كما تنص 
ا، 

ً
الغربية حالًيا وقطاع غزة سابق المحتلة أي الضفة  الفلسطينية  المناطق  أوامر عسكرية صدرت بخصوص  عليه 

ا مفّصاًل للحاالت الكثيرة والمتنوعة من ظاهرة الوقوف جانًبا المستمرة منذ ثالثين عاًما فأكثر 
ً

ويقّدم التقرير عرض
والتي قامت بتوثيقها جهات حكومية ورسمية مختلفة إضافة إلى منظمات حقوق إنسان.      

الذي  النظام  عليه  ما تعتمد  بين  ومن  الجيش  وإجراءات  والتأهيل  التدريب  أنواع  كافة  التقرير  كما ويستعرض 
متها 

ّ
وضعه المستشار القانوني للحكومة في 1998 بخصوص تطبيق القانون على مدنيين إسرائيليين، وقد تسل
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ا على استفسارات مفّصلة تم تقديمها  رّدً منظمة ييش دين من الناطقين بلسان جيش الدفاع وحرس الحدود 
ا لقانون حرية المعلومات. يستكشف التقرير كيفية فهم وتطبيق أعمال التأهيل والتدريب واإلجراءات من 

ً
وفق

قبل ضباط وجنود في مهام قيادية اعتماًدا على 77 إفادة مفصلة أخذتها منظمة )كسر الصمت) وأجابوا فيها على 
سلسلة من األسئلة حول ظاهرة الوقوف جانًبا. تجدر اإلشارة إلى أن اإلجراءات العسكرية تبقى أصاًل جزئية وناقصة 
ويعترف بذلك الجيش نفسه، وهي تحتاج في كل األحوال إلى التحديث والتغيير وإعادة النظر علًما بأن عمليات 
 واحدة وتستهدف شريحة ضيقة من القيادة وال 

ً
التأهيل حول تطبيق القانون على مدنيين إسرائيليين تقّدم مرة

تشتمل على مواد مكتوبة.   
  

تكشف اإلفادات الـ 77 عن الفجوة العميقة والمزعجة بين واجب الجيش فرض القانون والنظام العام في مناطق 
تطبيق  عن  باالمتناع  عنه  يعبّرون  الذي  ودورهم  لصالحياتهم  الجنود  هؤالء  فهم  كيفية  وبين  الغربية  الضفة 
القانون بشكل فعال ضد مواطنين إسرائيليين عنيفين، واستناًدا إلى هذه اإلفادات يشير التقرير إلى التقصير 
المستمر والمتراكم للجيش في تدريب وتأهيل الجنود وتوضيح واجبات الجيش بموجب القانون الدولي وقرارات 
إسرائيليين  أحداث عنف من جانب مدنيين  الجنود خالل  وأوامر توضح دور  إجراءات  بلورة  العليا وفي  المحكمة 
ق باالحتجاز واالعتقال والوسائل المسموح باستخدامها ضد مدنيين 

ّ
بما في ذلك تطبيق صالحياتهم فيما يتعل

إسرائيليين عنيفين والحفاظ على مسرح الحادث وتقديم اإلفادات والتحقيق في األحداث والتعاون المستمر مع 
ا لقرارات المحكمة 

ً
د التقرير على الضرورة الملحة لبلورة مجموعات أوامر واضحة وشاملة وفق

ّ
شرطة إسرائيل، ويؤك

العليا وتوجيهات المستشار القانوني للحكومة.

التي سبق وأصدرتها )ييش دين) ودوائر حكومية أخرى بما فيها هيئة  التقارير  التقرير كغيره من  يشير هذا 
المحكمة  تعريف  حسب  والرئيسي  األساسي  واجبه  من  التهرب  المستمرة  الجيش  محاوالت  إلى  الدولة  مراقب 
ق بالعنف الصادر عن مواطنين إسرائيليين، 

ّ
ل بفرض القانون والنظام في الضفة الغربية فيما يتعل

ّ
العليا والمتمث

الشرطة  تقصير  ورغم  الواجب  يتحّمل  الذي  هو  أنه  مع  إسرائيل  شرطة  على  المسؤولية  بهذه  اإللقاء  ومحاولته 
وتقاعسها في التعاطي مع هذه القضية.    

د التقرير أن »روح القائد« السائدة في الجيش منذ بداية المشروع االستيطاني وتشمل تقريًبا كل المستويات 
ّ
يؤك

العسكرية على مّر األجيال، تفضل مصلحة المستوطنات عن أداء واجبات الجيش باعتباره مسؤواًل عن حفظ القانون 
المشروع  مصلحة  تفضيل  من  النهج  هذا  القانون  فرض  وسلطات  السلطوية  األذرع  من  المزيد  ويتبع  والنظام، 
االستيطاني عن الحفاظ على نظام القانون ما يؤدي إلى نمط ثابت من الفوضى السلطوية في أنحاء الضفة الغربية 
يتمّيز باحتواء إجرام المستوطنين وجرم المستوطنات حيث يصل األمر حًدا خطيًرا من فقدان السيطرة في مناطق 

ة للعنف.  
ّ

الضفة الغربية المعرض

إليها  المبادر  العنف  أحداث  وخاصة  المستوطنات  وجرم  المستوطنين  إجرام  احتواء  من  السياسة  هذه  إن 
المستوطنون والتي تهدف غالًبا إلى إبعاد الفلسطينيين عن أراضيهم استعداًدا لالستيالء عليها تأتي بطبيعة 
الحال على حساب حقوق الفلسطينيين. وتجسد هذه السياسة مدى تفريغ اصطالحات مثل نظام القانون والمساواة 
أمام القانون من مضمونها في ظل سلطة االحتالل اإلسرائيلي في الضفة الغربية إضافة إلى االلتزام بتطبيق نظام 

القانون دون محاباة.       
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الفصل األّول: 
واجب حماية المدنيين في األراضي المحتلة

ينص القانون الدولي اإلنساني على واجب حماية سكان األراضي المحتلة أي الفلسطينيين سكان الضفة الغربية 
ا باعتباره واجًبا أساسًيا ورئيسًيا تتحمله سلطة االحتالل وجيشها 

ً
وفي السابق الفلسطينيين سكان قطاع غزة أيض

بصفته صاحب السيادة المؤقت في األراضي المحتلة.

المادة 43 من اتفاقية الهاي: واجب القوة المحتلة بضمان القانون والنظام

القاعدة األساس في أحكام االحتالل التي تنص على واجب حماية المدنيين تعود إلى المادة 43 من اتفاقية الهاي 
الصادرة عام 1907 )وعنوانها الكامل: اتفاقية الهاي الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية بما في ذلك 
األنظمة الخاصة بقوانين وأعراف الحرب البرية)، تحمل هذه االتفاقية طابًعا شبه دستوري ومن هنا تتناول كافة 
القوانين واألحكام الخاصة باالحتالل وترسم المبادئ األساسية لحدود القوة لسلطة االحتالل ومبادئ العالقة التي 

تربط بين السلطة والمدني في األرض المحتلة.   

باتخاذ  المحتلة  األرض  المؤقتة في  السيادة  االحتالل بصفته صاحب  العسكري لسلطة  القائد  المادة  تلزم هذه 
»كافة اإلجراءات الممكنة الستعادة وضمان النظام العام والحياة العامة قدر اإلمكان مع احترام القوانين السارية 
في البالد، »إال في حاالت الضرورة القصوى التي تحول دون ذلك«. وهكذا تحّدد االتفاقية الغايات الثالث للقوانين 

الخاصة باالحتالل وهي:         

ضرورة االعتناء بالسكان المحليين . 1

ضرورة االعتناء باحتياجات الجيش المحتل. 2

ضرورة احترام حقوق »صاحب السيادة المشروع« في األرض.1. 3

أحكام عديدة للمحكمة العليا فّسرت المادة 43 من اتفاقية الهاي حيث خفضت من أهدافها لتوازن بين الهدفين 
األولين فقط ما سمح إلسرائيل على مر السنين بقضم حقوق صاحب السيادة السابق في األرض وفرض الحقائق 
زت المحكمة العليا في تفسيرها لهذه المادة على 

ّ
في أنحاء األرض المحتلة وعلى رأسها المشروع االستيطاني.  رك

الجانب الخاص بتطبيق القانون في العام 1981 حيث قّررت أنه »ما من شك في أن يكون الدور الرئيسي لصاحب 
السيادة في المنطقة المحتلة الحفاظ على القانون والنظام العام حتى في حال عدم وجود أي شكوى من طرف 

السكان المحليين«.2    

أرنــه بــن نفتالــي ويوفــال شــاني، القانــون الدولــي بيــن الحــرب والســلم )رامــوت للنشــر، جامعــة تــل أبيــب) ص 179-180 )فيمــا يلــي   1
ــا مســار النهــب – حالــة عــادي عــاد )ييــش ديــن، فبراير/شــباط 2013)، ص 13-14 )فيمــا 

ً
بــن نفتالــي وشــاني، القانــون الدولــي) ر. أيض

يلــي مســار النهــب).
قــرار محكمــة العــدل العليــا 175/81 مصطفــى عنابــي النتشــة وآخــرون ضــد وزيــر الدفــاع وآخريــن 19.5.1981 )قــرار حكــم، العــدد 35    2

ص)3) 361، 363).
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وقام القاضي أهرون براك من خالل قرار حكم تأسيسي )قضية جمعية إسكان الصادر عام 1983) بتوسيع تفسيرات 
سابقة صادرة عن المحاكم للمادة المذكورة ليصبح هذا القرار منذ ذلك الحين بمثابة بوصلة موّجهة للعشرات من 
قرارات الحكم التي اقتبسته حيث وضع القرار شرًعا يقول بأن االتفاقية تخلق التوازن بين محورين أساسيين )وعرفا 
المصالح األمنية  »األّول – ضمان  البروفسور يورام دينشتاين)3 وهما  المغناطيسية استعارة من مقال  باألقطاب 
المشروعة للمحتل في منطقة معّينة تخضع لالحتالل الحربي. واآلخر – ضمان احتياجات السكان المدنيين في 
المنطقة الخاضعة لالحتالل الحربي. كما وألزم القرار القائد العسكري للمنطقة المحتلة »بممارسة صالحياته في 
كل األحوال بما يخدم مصلحة المنطقة فقط عبر اللجوء بشكل حصري إلى اعتبارات ذات صلة، أي مصلحة السكان 
المحميين من جهة واحتياجات الجيش من جهة أخرى.... وال يسمح للقائد العسكري باعتبار المصالح الوطنية.... 

ان المحليين«4.        
ّ
لدولته، بقدر ما أنها ال تؤثر على مصلحته األمنية في المنطقة أو على مصلحة السك

السكان  احتياجات  مقابل  الجيش  واجب  موضوع  العليا  المحكمة  وّسعت   2004 عام  في  أي  عاًما  عشرين  وبعد 
المدنيين حيث قالت:

»في هذا المجال األخير يبقى قائد المنطقة مسؤواًل ليس فقط عن حفظ النظام وأمن السكان وإنما 
الممنوحة لهم دستورًيا، ويشكل االهتمام  ا وال سيما حقوق اإلنسان 

ً
عن حماية حقوقهم أيض

بحقوق اإلنسان محور االعتبارات اإلنسانية التي يجب على القائد العسكري اعتبارها.«5 

ا أن المادة 43 تحّدد سلسلة تسويات معيارية تضمن استمرار النظام والحياة العامين 
ً

رأت المحكمة العليا أيض
ومنها الحكم الرشيد بأذرعه المختلفة الذي يتولى االهتمام بالسكان المحليين المحميين أي الفلسطينيين في 
كافة مجاالت الحياة بما في ذلك األمن والملك الخاص6، بل أقّرت المحكمة بهذه االتفاقية على أنها قانون دولي 

ا.7  
ً

عرفي يلزم دولة إسرائيل أيض

بورام دينشتاين صالحية التشريع في األراضي المحجوزة« دراسات قانونية في )1971-1972) ص 505، 509.  3
ــواد 25-17  ــي يهــودا والســامرة، الم ــاع ف ــش الدف ــوات جي ــد ق ــون ضــد قائ ــة إســكان المعلم ــا 393/82 جمعي ــة العــدل العلي ــرار محكم ق  4
والصــادر فــي 28.12.1983. نــص القــرار الكامــل موجــود فــي موقــع مركــز حمايــة الفــرد www.hamoked.org.il/items/160.pdf بــن نفتالــي 
ــا آراء الخبــراء )د.جــاي هاربــاز، البروفســور يوفــال شــاني، البروفســور ايــال بنبنيشــتي، د.عميحــاي 

ً
شــاني، القانــون الدولــي، ص ١٧٩-180. ر أيض

كوهيــن، د.يعيــل رونيــن، ا لبروفســور بــراك مدينــة والبروفســورة ارنــة بــن نفتالــي) فــي محكمــة العــدل العليــا ملــف رقــم 2164/09، ييــش ديــن 
منظمــة متطوعيــن لحقــوق اإلنســان ضــد قائــد قــوات جيــش الدفــاع فــي الضفــة الغربيــة وآخريــن، يناير/كانــون ثانــي 2011.

المــادة 8 فــي قــراري المحكمــة العليــا 10356/02 و10497/02 يــؤاف هيــس وآخــرون ضــد قائــد قــوات جيــش الدفــاع فــي الضفــة   5
ــي 4.3.2004. ــادر ف ــن الص ــة وآخري الغربي

ــا تفســير المحكمــة العليــا للمــادة 43 مــن اتفاقيــة الهــاي 
ً

را النــص الكامــل للمــادة 43 مــن اتفاقيــة الهــاي فــي موقــع »بتســيلم«.  را أيض  6
فــي قــرار محكمــة العــدل العليــا 393/82 جمعيــة إســكان المعلمــون ضــد قائــد قــوات جيــش الدفــاع فــي يهــودا والســامرة، لمــواد 25-17 
ــا 

ً
والصــادر فــي 28.12.1983. نــص القــرار الكامــل موجــود فــي موقــع مركــز حمايــة الفــرد www.hamoked.org.il/items/160.pdf را أيض

ــد قــوات جيــش الدفــاع فــي  ــا 10356/02 و10497/02، يــؤاف هيــس وآخــرون ضــد قائ ــرار المحكمــة العلي ــاًل المــادة 8 مــن ق را مث    7
ــة وآخريــن الصــادر فــي 4.3.2004. الضفــة الغربي
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من  لوضع  الزمني«  »الُبعد  مع  تتوافق  ديناميكية  مقاربة  اتباع  على ضرورة  العليا  للمحكمة  تأسيسي  قرار  شّدد 
ز ضرورة االعتناء باحتياجات السكان »المدنية« مع 

ّ
االحتالل المستمر أي »االستيالء العسكري طويل المدى« يعز

العلم أن مواد اتفاقية الهاي كانت صياغتها قد تمت في القرن التاسع عشر »على خلفية االستيالء الحربي القصير 
المدى« وفيه ال يوجد جواب شاف« للعديد من األسئلة المثارة حول الحياة اليومية في ظل احتالل متواصل.8  

كما وقّررت المحكمة أن طريقة نظره ومراقبته القضائية لمرجع صالحيات القائد العسكري في المنطقة المحتلة 
وكيفية استخدام هذه الصالحيات منصوص عليها في قواعد القانون الدولي العرفي والقانون اإلسرائيلي اإلداري 
أي قرارات محكمة العدل العليا، وأضافت المحكمة بشيء من التفاؤل أن هذه القواعد ترافق كل جندي بقولها »إن 
اإلداري  للقانون  األساسية  والقواعد  الحرب  بأحكام  الخاصة  الدولي  القانون  قواعد  كل جندي يحمل في حقيبته 

اإلسرائيلي«.9 

في عام 2002 أبلغت النيابة العامة المحكمة العليا وباسم الجيش أّنه »يعتبر نفسه ملتزًما بتطبيق قواعد القانون 
األخالقية وحتى  الناحية  ا من 

ً
انطالق بل  الدولي  القانون  بحكم  ليس فقط من منطلق وجوب تطبيقها  اإلنساني 

للمادة 43 وأقّرت في عام 2004 »مبادئ يجدر  العليا تفسيرها  المحكمة  ا«.10 وواصلت 
ً

من منطلقات نفعية أيض
أن توّجه« الجيش والشرطة لدى إقدامهم على ضمان تحقيق النظام واألمن بموجب مقتضياتها في المادة 43 
من اتفاقية الهاي، حيث تقضي هذه القواعد بتطبيق القانون سواء لناحية إحباط اإلجرام ولناحية التطبيق عبر 

التحقيق والتقديم للمحاكمة.11    

المصــدر الســابق، المــادة 22 فــي قــرار الحكــم، را مراجــع اضافيــة حــول تفســير المحكمــة العليــا للمــادة 43 مــن اتفاقيــة الهــاي فــي غيــر   8
مســبوق – تحليــل قضائــي لتقريــر اللجنــة للنظــر فــي أوضــاع البنــاء فــي يهــودا والســامرة )لجنــة ليفــي(  )ييــش ديــن وكرســي حقــوق 
اإلنســان علــى اســم اميــل زوال، مدرســة الحقــوق علــى اســم حاييــم شــتريكس فــي المســار األكاديمــي فــي كليــة اإلدارة – همخلــالة لمنهــال، 
ــا فــي هــذا المصــدر قــرارات أخــرى للمحكمــة العليــا: محكمــة العــدل العليــا337/71، 

ً
يناير/كانــون ثانــي 2014) ص 13-15 و ٥٤-98 )را أيض

الجمعيــة المســيحية لألراضــي القدســة ضــد وزيــر الدفــاع وآخريــن، 1972 )نــزاع عمــل، تطبيــق القانــون األردنــي: محكمــة العــدل العليــا 
ــركة  ــر ش ــاء عب ــل بالكهرب ــداد الخلي ــّدم 1972 )إم ــن المق ــاع وآخري ــر الدف ــد وزي ــدس م. ض ض ــواء الق ــي ل ــاء ف ــركة الكهرب 256/72، ش
ــن  ــة م ــن، 1973 )إبعــاد العشــائر البدوي ــة إســرائيل وآخري ــو ضــد حكوم ــو حل ــا 302/72 أب ــة العــدل العلي ــاء اإلســرائيلية): محكم الكهرب
أرضهــم فــي منطقــة رفــح): محكمــة العــدل العليــا 81/69، باســل أبــو عيطــة وآخــرون صــد قائــد منطقــة يهــودا والســامرة، 1983 )فــرض 
أنظمــة ضريبــة بلــو علــى منتوجــات وخدمــات فــي الضفــة الغربيــة): محكمــة العــدل العليــا 9961/03، مركــز حمايــة الفــرد وآخــرون ضــد 
حكومــة إســرائيل وآخريــن، 2011 )إلغــاء اعتبــار منطقــة التمــاس بيــن الســياج الفاصــل والخــط األخضــر منطقــة مغلقــة): محكمــة العــدل 
العليــا 548/04، أمانــة ضــد قائــد قــوات جيــش الدفــاع فــي يهــودا والســامرة )أوامــر بإخــالء النقــاط االســتيطانية العشــوائية): محكمــة 
العــدل العليــا 7957/04، مراعبــة ضــد رئيــس حكومــة إســرائيل وآخريــن، 2005 )ســكان قــرى فــي جيــب الفــي منشــيه حــول شــرعية الســياج 
ــن، 2005 )شــرعية  ــي وآخــرون ضــد كنيســت إســرائيل وآخري ــازة اإلقليم ــس حــوف ع ــا 1661/05، مجل ــة العــدل العلي الفاصــل): محكم
االنفصــال): محكمــة العــدل العليــا 3103/06، شــلومو فاليــرو ضــد دولــة إســرائيل )طلــب اعتبــار عقــارات تــم ابتياعهــا فــي الخليــل قبــل 
 مــن قبــل إســرائيل إثــر احتــالل المنطقــة): محكمــة العــدل العليــا 3969/06، رئيــس مجلــس ديــر ســامت 

ً
ــة إســرائيل مصــادرة قيــام دول

محمــد محمــود الحــروب وآخــرون ضــد قائــد قــوات جيــش الدفــاع فــي الضفــة الغربيــة وآخريــن، 2009 )منــع فلســطينيين مــن التحــرك 
ســيًرا علــى األقــدام أو بســيارة علــى الطريــق): محكمــة العــدل العليــا 2150/07، علــي حســين محمــود أبــو صفيــة، رئيــس المجلــس القــروي 
بيــت ســيرا وآخريــن ضــد وزيــر الدفــاع وآخريــن )إغــالق شــارع رقــم 443 أمــام عبــور الفلســطينيين): محكمــة العــدل العليــا 281/11، رئيــس 

مجلــس بيــت إكســا وآخــرون ضــد وزيــر الدفــاع، 2011 )احتجــاز أراض فــي الضفــة الغربيــة لغــرض بنــاء ســكة حديديــة).         
ــودا  ــي يه ــاع ف ــش الدف ــوات جي ــد ق ــد قائ ــون ض ــكان المعلم ــة إس ــا 393/82 جمعي ــدل العلي ــة الع ــرار محكم ــي ق ــادة 33 ف الم  9

.28.12.1983 فــي  والصــادر   25-17 المــواد  والســامرة، 
ــاع فــي  ــد قــوات جيــش الدف ــاء لحقــوق اإلنســان وآخــرون ضــد قائ ــة أطب ــا 2936/02 و2941/02، جمعي ــرار محكمــة العــدل العلي ق  10
ــأن قائــد المنطقــة الوســطى وبحكــم  ــة العســكرية تفســيره للمــادة 43 ويقــول ب يهــودا والســامرة 8.4.2002، وأضــاف موقــع النياب
مهامــه قائــد قــوات جيــش الدفــاع فــي منطقــة يهــودا والســامرة مســؤول عــن الحفــاظ علــى األمــن والنظــام العــام فــي هــذه المنطقــة) 

  .www.mag.idf.il/163-6843-he/Patzar.aspx?pos=23
المــادة 33 فــي قــرار محكمــة العــدل العليــا، راشــد مــرار، رئيــس مجلــس قريــة يانــون وآخــرون ضــد قائــد قــوات جيــش الدفــاع فــي   11
يهــودا والســامرة وآخريــن، 26.6.2006. المــادة 10 فــي قــرار محكمــة العــدل العليــا 4764/04، أطبــاء لحقــوق اإلنســان وآخــرون ضــد 

قائــد قــوات جيــش الدفــاع فــي غــزة ، 30.5.2004.

www.mag.idf.il/163-6843-he/Patzar.aspx?pos=23
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المادة 4 من اتفاقية جنيف الرابعة: األشخاص المحميون

ا في اتفاقية جنيف الرابعة وعنوانها الكامل اتفاقية 
ً

واجب حماية سكان المنطقة المحتلة منصوص عليه أيض
حماية  قواعد  ملحوظ  بشكل  وتوّسع   ،1949 المؤرخة  الحرب  وقت  في  المدنيين  األشخاص  حماية  بشأن  جنيف 
السكان في المنطقة المحتلة على اعتبارهم أشخاًصا محميين )protected persons) وتحاول خلق توازن أنسب 
ما بين احتياجات المحتل العسكرية وبين االحتياجات اإلنسانية للسكان المحليين وذلك بعد التجربة الصادمة 

للحرب العالمية الثانية. 

تنص المادة الرئيسية من اتفاقية جنيف وهي المادة 4 التي تتناول الترتيبات الخاصة باألشخاص المحميين على 
أن هذه االتفاقية تحمي أولئك الذين يجدون أنفسهم في لحظة ما وبأي شكل كان، في حالة قيام نزاع أو احتالل، 

تحت سلطة طرف في النزاع ليسوا من رعاياه أو دولة احتالل ليسوا من رعاياها.12

» لألشخاص  أن  على  تنص  حيث  اإلنسانية  المعاملة  مبدأ  االتفاقية  من   27 المادة  تمأسس  ذلك  إلى  باإلضافة 
المحميين في جميع األحوال حق االحترام ألشخاصهم وشرفهم.... ويجب معاملتهم في جميع األوقات معاملة 
إنسانية، وحمايتهم بشكل خاص ضد جميع أعمال العنف أو التهديد...« كما وتتضمن المادة 32 حظًرا على »اتخاذ 

أي تدابير من شأنها أن تسبب معاناة بدنية أو إبادة لألشخاص المحميين«13

هذه االتفاقية والبروتكوالن اإلضافيان لها )األّول الملحق باتفاقية جنيف لعام 1949 حول حماية ضحايا النزاعات 
المسلحة الدولية، والثاني الملحق باتفاقية جنيف لعام 1949 حول حماية ضحايا النزاعات غير الدولية) والمؤرخان 
8 يونيو/حزيران 1977 اعتمدتها معظم دول العالم ومن هنا يتم اإلقرار ببنودها حكًما عرفًيا ملزًما لدولة إسرائيل 
ا من أطراف هذه االتفاقية إاّل أنه لم يتم تبنيها 

ً
ا. ومع ذلك وفيما أقرت المحكمة العليا بأن إسرائيل تشكل طرف

ً
أيض

ا من القانون في دولة إسرائيل«  من خالل التشريعات اإلسرائيلية، وفي الوقت ذاته »تشكل أحكامها العرفية جزًء
و«تحترم إسرائيل األحكام اإلنسانية لهذه االتفاقية. كما وأضافت المحكمة »أننا على وعي بأن الرأي االستشاري 
للمحكمة الدولية في الهاي )حول السياج الفاصل، مالحظة ايال هرؤوفيني) ينص على سريان اتفاقية جنيف في 
الب باتخاذ موقف من 

َ
منطقة يهودا والسامرة وعدم اشتراطه باستعداد إسرائيل لتطبيق أحكامها بيد أنها لم تط

هذه القضية إزاء إعالن إسرائيل عن قبولها لسريان »الجوانب اإلنسانية« لالتفاقية في المنطقة.14    

النص الكامل للمادة 4 من اتفاقية جنيف موجود على موقع بتسليم:  12
 www.btselem.org/hebrew/international_law/fourth_geneva_convention

المصدر السابق ورا تفسير هذا البند في االتفاقية على موقع الصليب األحمر:  13
www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?viewComments=LookUpCOMART&articleUNID=78EB50EAD6EE7AA

1C12563CD0051B9D4
المــادة 14 فــي قــرار محكمــة العــدل العليــا 7957/04، زهــران يونــس محمــد مراعبــة وآخــرون ضــد رئيــس حكومــة إســرائيل وآخريــن   14
ــة  ــا 393/82، جمعي ــدل العلي ــة الع ــرار محكم ــا ق

ً
ــي، ص 130-133. را أيض ــون الدول ــاني، القان ــي وش ــن نفتال ــا ب

ً
15.9.2005 را أيض

إســكان المعلمــون ضــد قائــد قــوات جيــش الدفــاع فــي يهــودا والســامرة، والمــادة 20 فــي قــرار 769/02، اللجنــة العامــة لمناهضــة 
التعذيــب فــي إســرائيل وآخــرون ضــد حكومــة إســرائيل وآخريــن، 14.12.2006.



ً
يقفـون جانــبا

12

اإلنساني  الدولي  للقانون  األساسي  الحكم  مبدأ  االتفاقية »تشكل  المادة 27 من  بأن  العليا  المحكمة  وأقرت  كما 
الساري مفعوله في أوقات العمليات الحربية« وعليه قامت بتعريف واجبات القائد العسكري فيما يلي:

بذل كافة الجهود في سبيل حماية حياة وكرامة السكان المحليين، إن القائد العسكري وباالعتماد 
على القاعدة األساس يتحمل واجًبا مزدوًجا: أّواًل عليه االمتناع عن القيام بأعمال تمس بالسكان 
المحليين وهذا يعتبر واجبه »السلبي«، وثانًيا عليه القيام باألعمال المطلوبة قانونًيا لمنع المساس 

بالسكان المحليين«15

في  ُيشتملون  ال  المحتلة  المنطقة  سكان  المستوطنين  أن  العليا  المحكمة  ذكرت  األحكام  لهذه  تفسيرها  في 
عداد األشخاص المحميين ولكن »في كل ما يتعلق باحتياجات الحفاظ على األمن في المنطقة وسالمة العامة في 
المنطقة تسري صالحية قائد المنطقة على جميع األشخاص المتواجدين داخل حدودها في أي وقت معّين وهذا 
اإلقرار منبثق عن الواجب الواضح والمعروف لقائد المنطقة بالحفاظ على أمن المنطقة وعن كونه مسؤواًل عن ضمان 

سالمة العامة في المنطقة«.16      

القانون الدولي لحقوق اإلنسان: الحق في السالمة الشخصية

تحّدد  محتلة  كدولة  إسرائيل  واجبات  مباشر  بشكل  تخّص  التي  اإلنساني  الدولي  القانون  قواعد  إلى  باإلضافة 
قواعد قانون حقوق اإلنسان الدولي الحقوق »المتساوية التي ال يمكن إنكارها« لكل إنسان أينما كان، حيث يشمل 
هذا القانون فيما يشمله اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان من عام 1948 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
والسياسية من عام 1966 والعهد الدولي الخاص بالحقوق االجتماعية واالقتصادية من عام 1966 وكلها معاهدات 
عام  اإلنسان من  لحقوق  العالمي  اإلعالن  الثالثة من  المادتان  عام 17.1991 وتنص  واعتمدتها  إسرائيل  وقّعتها 

1948 والتاسعة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حق كل إنسان باألمن الشخصي.

في الماضي أعربت دولة إسرائيل أمام جهات ومحافل داخلية ودولية عن موقفها بأن هذا الحقل القضائي يسري 
المسلح. ال  النزاع  أوقات  المناطق وفي  السلم فقط بخالف ما يحدث في  أوقات  الدولة وفي  مفعوله داخل حدود 
يتماشى هذا الموقف اإلسرائيلي مع الهدف والغاية المراد بهما في المعاهدات الخاصة بحقوق اإلنسان،18 إذ ال 

المــادة 11 فــي قــرار محكمــة العــدل العليــا 4764/04، أطبــاء لحقــوق اإلنســان وآخــرون ضــد قائــد قــوات جيــش الدفــاع فــي غــزة،   15
.30.5.2004

قــرار محكمــة العــدل العليــا 2612/94، أبراهــام شــعار ضــد قائــد قــوات جيــش الدفــاع فــي يهــودا والســامرة، قــرار حكــم، العــدد 48   16
ــا محكمــة العــدل العليــا 1661/05، مجلــس حــوف عــازة اإلقليمــي وآخــرون ضــد كنيســت إســرائيل وآخريــن، 

ً
)3)  679، ٦٧٥، را أيض

ــن،  ــارون وآحري ــل ش ــرائيل أرئي ــة إس ــس حكوم ــد رئي ــه ض ــدة طيني ــة بل ــا 3680/05، لجن ــدل العلي ــة الع ــرار محكم ــن 9.6.05، ق م
ــا المــادة 26 فــي قــرار محكمــة العــدل 

ً
1.2.2006، قــرار حكــم 2577/04 طــه الخواجــة ضــد رئيــس الحكومــة وآخريــن، 19.7.2007 را أيض

العليــا 281/11، رئيــس مجلــس بيــت إكســا ضــد وزيــر الدفــاع وآخريــن، 6.9.2011.
عــن مقّدمــة اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان مــن عــام 1948 والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية مــن عــام 1966.   17

www.btselem.org/hebrew/international_law/universal_declaration را نــص اإلعــالن والعهــد علــى موقــع بتســيلم
 www.btselem.org/hebrew/international_law/covenant_on_civil_and_political_rights

»الهــدف والغايــة« مــن أولــى المبــادئ التفســيرية فــي القانــون الدولــي. را اتفاقيــة فيينــا المؤرخــة 23 مايو/أيــار 1969 حــول قانــون   18
ــادة 31. ــدة المعاهــدات«)، الم المعاهــدات )وســّميت »معاه
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يقبل المجتمع القانوني الدولي موقف إسرائيل ويرى أن قوانين حقوق اإلنسان تنطبق في المناطق التي تحتلها.19 
الفردية  المعاهدات وأن حقوق اإلنسان  العليا على فرضية سريان هذه  العدل  كما ونّصت عدة قرارات لمحكمة 
في قضية حظر حركة  المحكمة  قرار  في  جاء  فقد  ا.20 

ً
أيض الحرب  أوقات  في  المفعول  تبقى سارية  الجماعية  أو 

الفلسطينيين على شارع 443 أن:    

المعايير األساسية المطّبقة في المنطقة الخاضعة لالستيالء الحربي هي األنظمة الخاصة بأحكام 
وأعراف الحرب الصادرة عام 1907 والملحقة باتفاقية الهاي الرابعة عام 1907 .... وتعكس القانون 

الدولي العرفي.... إلى جانب ذلك فإن أحكام القانون الدولي

ا من  المنطبقة على النزاعات المسلحة منصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة التي أمست أحكامها العرفية جزًء
ا 

ً
ل إسرائيل طرف

ّ
القانون في دولة إسرائيل، وفي البروتوكول اإلضافي األّول من اتفاقيات جنيف.... وفيما ال تشك

ا من قانونها. زد على ذلك أنه إذا كانت األحكام حول النزاع المسلح  فيه إاّل أن أحكامه العرفية تعّد هي األخرى جزًء
المذكورة أعاله ناقصة يمكن التعويض عن هذا النقص باستخدام اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.21      

      
المحكمة  كّررت  ودورا  عوا  بيت  بين  الواصل  الطريق  على  الفلسطينيين  حركة  حول حظر  دير سامت  ملف  وفي 
موقفها القائل بأن صالحيات القائد العسكري في المنطقة المحتلة تتغذى من قواعد القانون الدولي و»يمكن في 

بعض األحيان استكمال األحكام اإلنسانية عبر اللجوء إلى اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان«:  

بالنسبة لحقوق اإلنسان الخاصة بالسكان المحليين فال يختلف اثنان على أن القائد العسكري 
أمام  واإلفساح  وحمايتها  المحليين  للسكان  المستحقة  اإلنسان  حقوق  شتى  باحترام  ملزم 
الرابعة  جنيف  اتفاقية  من   27 المادة  مثاًل  )راجع  األساسية  األمن  بمتطلبات  رهًنا  ممارستها 
ا للعهد الدولي الخاص 

ً
والفصل 46 من اتفاقية الهاي). هكذا كانت المبادئ الموجهة لقرارنا وفق

بالحقوق المدنية والسياسية.22   
  

يتكــرر هــذا الموقــف مــراًرا فــي تقاريــر هيئــات األمــم المتحــدة العاملــة فــي مجــال تطبيــق معاهــدات حقــوق اإلنســان. كمــا وأقــّرت   19
ــا تســري بقــوة فــي إطــار القيــود  ــة فــي الهــاي أن قوانيــن حقــوق اإلنســان ال يتــم تعليقهــا فــي وقــت الحــرب وإن المحكمــة الدولي
الموجــودة. فقــد وجــد رأي المحكمــة الدوليــة حــول الســياج الفاصــل والــذي نظــر فــي تطبيــق هــذه المعاهــدات فــي منطقــة الضفــة 
الغربيــة وواجبــات إســرائيل فــي ضــوء التزاماتهــا الدوليــة أن إســرائيل كونهــا صاحــب الســيادة الوحيــد فــي المنطقــة ملزمــة بالحفــاظ 

علــى حقــوق اإلنســان للســكان الفلســطينيين. را رأي محكمــة العــدل الدوليــة
“Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory”. Advisory Opinion 
of 9 July, 2004 ICJ Reports (2004(, p. 136, at pp. 177-181; “Legality of the Threat of Use of Nuclear Weapons”, 
Advisory Opinion of 8 July 1996, ICJ reports (1996(, p. 226, at. pp. 240. 
وتجــدر اإلشــارة بالنســبة لمحكمــة الدوليــة إلــى أن محكمــة العــدل العليــا أقــّرت بــأن هــذه الهيئــة هــي الجهــة القضائيــة العليــا فيمــا   
ــا قــرار محكمــة العــدل العليــا 7957/04، زهــران يونــس محمــد مراعبــة وآخــرون ضــد رئيــس حكومــة 

ً
يخــص القانــون الدولــي، را أيض

إســرائيل وآخريــن المــؤرخ 15.9.2005 الفقــرة 56.    
قرار محكمة العدل العليا 7957/04 الفقرة 56.  20

قرار محكمة العدل العليا 2150/07، علي حسين محمود أبو صفية ضد وزير الدفاع المؤّرخ 29.12.2009، الفقرة 16.  21
قــرار محكمــة العــدل العليــا 3969/06، رئيــس مجلــس ديــر ســامت محمــد عبــد محمــود الحــروب وآخــرون ضــد قائــد قــوات جيــش   22

ــرة 10. ــؤّرخ 22.9.2009، الفق ــن، الم ــة وآخري ــة الغربي ــي الضف ــاع ف الدف
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الفصل الثاني:

صالحيات الشرطة وفرض القانون 
والنظام العام المخّولة للجيش

ا ألحكام القانون الدولي والقرارات الصادرة 
ً
باإلضافة إلى الواجبات الملقاة على عاتق الجيش بصفته قوة محتلة وفق

العسكرية وكافة  التشريعات  الذي يشمل  والسامرة  المطّبق في يهودا  القانون  العليا يحّدد  العدل  عن محكمة 
الغربية، الصالحيات الشرطية وتطبيق  النظام العسكري األردني الذي كان يحكم بموجبه في الضفة  صالحيات 

القانون والنظام العام المخّولة للجيش وجنوده تحديًدا واضًحا.

بعد ثالثة أيام من نشوب حرب 1967 وفور احتالل الضفة الغربية أي قبل انتهاء الحرب أصدر قائد قوات جيش 
األردنية  السلطة  كافة صالحيات  بموجبه  أحيلت  والقانون  النظام  أصول  عن  منشوًرا  الغربية  الضفة  في  الدفاع 
الدفاع  العام«.23 باإلضافة إلى ذلك وبموجب أنظمة  إليه »من أجل تمكين ممارسة الحكم الرشيد واألمن والنظام 
)أحكام الطوارئ) عام 1945 المعمول بها في عهد الحكم األردني للضفة الغربية، »تم تخويل كل عضو في جيوش 

الحكومة« باعتقال أي شخص يخالف هذه األنظمة أو توجد شبهة معقولة تحمل على االعتقاد بأنه يخالفها«.24

فيما بعد وبموجب األمر العسكري الخاص بالتعليمات األمنية في الضفة الغربية تم توسيع الصالحيات الشرطية 
المخولة للجنود وتحديدها، بما في ذلك صالحيات االحتجاز واالعتقال والتفتيش في األغراض إذا »كان للجندي 
أساس معقول لالشتباه بوقوع جريمة أو أنه قد تقع جريمة من شأنها أن تعّرض للخطر سالمة أو أمن الفرد أو سالمة 
وأمن العامة«.25 كما وحّدد االمر الجرائم التي يجب منعها ومنها القتل واالعتداء والتعّرض للجندي وإلحاق الضرر 
المتعمد والعمل على اإلخالل بالنظام العام )ويحّدد بـ »شخص يعمد إلى ارتكاب فعل يمس أو قد يمس بسالمة 

العامة أو بالنظام العام) والتهديد والشتم26.         

ويبقى موقف الجيش حتى الوقت الراهن بأن »للجنود العاملين في منطقة يهودا والسامرة صالحيات واسعة ألداء 
وظيفتهم بما يشمل مجاالت فرض القانون... ومن هنا يتم توجيه جنود جيش الدفاع بممارسة صالحيتهم بشكل 
عام وال سيما خالل أحداث تستدعي الرد الفوري عند أدائهم لمهمة ملموسة أو وجودهم في منطقة معينة بهدف 
فرض القانون في منطقة يهودا والسامرة في أي حادث يتعاملون معه وقد يؤثرون بما في ذلك مظاهر العنف من 
جانب مجموعات متطرفة أو النشاط اإلرهابي المعادي وأحداث ما يعرف بتدفيع الثمن وغيرها من مظاهر اإلجرام 

منشــور رقــم 2- منشــور حــول أصــول النظــام والقانــون المــؤرخ 7.6.1967، المذّيــل بتوقيــع الميجــر جنــرال )حاييــم هيرتســوغ) قائــد   23
قــوات جيــش الدفــاع فــي منطقــة الضفــة الغربيــة.  

ا بما في ذلك كل جزء من هذه األسلحة«. تعّرف األنظمة »جيوش الحكومة« بأّنها كل سالح من أسلحتها بحًرا وبًرا وجّوً  24
ــل بتوقيــع  المــواد 21-28 مــن أمــر األحــكام العســكرية )صيغــة مدمجــة) )يهــودا والســامرة) )رقــم 1651) المــؤّرخ 1.11.2009 المذّي  25
الكولونيــل )شــارون أفيــك) المستشــار القانونــي فــي منطقــة يهــودا والســامرة. يجمــع هــذا األمــر كافــة األوامــر العســكرية ســارية 

المفعــول فــي الضفــة الغربيــة.  
المصدر السابق، المواد 210، 211، 236، 247، 249، 250.  26
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على خلفية قومية متطرفة«.27 يقول موقف النيابة بأن »أوامر جيش الدفاع وأنظمته تقضي بوجوب اتخاذ القوات 
العسكرية لكافة الخطوات المطلوبة من أجل منع الجريمة أو وقف وقوعها مهما كان نوعها«.28     

الممنوحة  القانون  فرض  الشرطية وصالحيات  الصالحيات  تخويل  تم  الغربية  الضفة  احتالل  من  وبعد شهرين 
ا وذلك من خالل أمر عسكري يفوض كل شرطي وضابط في 

ً
للجيش إلى الشرطة اإلسرائيلية وحرس الحدود أيض

شرطة إسرائيل يعمل في المنطقة كافة صالحيات تطبيق القانون المخولة للجنود حيث أصبحوا »تحت إمرة قائد 
قوات جيش الدفاع في المنطقة«29 

وسيتم التوضيح في معرض هذا التقرير أنه عدا الموقف الشكلي القانوني القائل بإعطاء كل جندي صالحيات 
تطبيق القانون والحفاظ على النظام العام إاّل أن القادة العسكريين لم يعملوا وال يعملون حتى اليوم على تأهيل 
الجنود لمهام شرطة وفرض القانون ضد مواطنين إسرائيليين من مستوطنين وغيرهم بشكل الئق، بل يسعون 
بالشرطة  ر للجيش قوات أكبر بصورة ملحوظة مقارنة 

ّ
بأنه تتوف العلم  المسؤولية على شرطة إسرائيل، مع  إللقاء 

العاملة في الضفة الغربية وهو منتشر في مناطق أوسع وتحت تصرفه وسائل أكثر عدًدا وتنوًعا وله القدرة على 
الوصول والرد األسرع أكثر منه الشرطة. أضف إلى ذلك أن الجيش مدّرب ومؤهل بشكل أفضل للعمل بصفة قوة 
استخدام  ذلك  في  بما  فلسطينية  مظاهرة  أو  بالنظام  اإلخالل  مظاهر  من  مظهر  كل  قمع  مهمة  تتولى  شرطية 
الوسائل لتفريق المظاهرات وإطالق الرصاص الحي وإن كانت المظاهرة سلمية.30  باإلضافة إلى ذلك تؤدي تبعية 
لواء يهودا والسامرة الشرطي لقائد القوات العسكرية في الضفة الغربية والظروف األمنية في المنطقة إلى اعتماد 
الشرطة على الجيش في أداء مهام عديدة وخاصة إذا كان مسرح الحادث قريًبا من البلدات الفلسطينية حيث تحتاج 

ر على اإلطالق في بعضها اآلخر.31         
ّ
الشرطة مرافقة عسكرية تتوفر متأخرة في بعض األحيان وال تتوف

    
زد على ذلك أنه منذ أّول أيام المشروع االستيطاني أدركت قيادات الجيش أن الحكومة معنية بالتوّصل إلى تفاهم 
وتعاون مع قيادات المستوطنين بداًل من تطبيق القانون والنظام العام في المناطق المحتلة ومن هنا فقد امتنعت 
المستوطنين وبضمن ذلك تطبيق األوامر العسكرية نفسها. وعندما  القانون على  عن إصدار تعليمات بتطبيق 
حاول ضباط كبار مثل قائد المنطقة الوسطى )عمرام ميستناع) )1987-1989) أو رئيس اإلدارة المدنية البريغادير 
المستوطنين«  المستوطنين ألصقت بهم شارة »عدو  القانون على  العمل على تطبيق  باز) )2005-2003)  )إيالن 

را الشــهادة الخطيــة مــن اللفتنانــت جنــرال )كفيــر كوهــن) ضابــط العمليــات فــي فرقــة يهــودا والســامرة المؤرخــة 19.1.2015   27
والمتضمنــة فــي إعــالن ورد المدعــى عليهــا أي دولــة إســرائيل فــي الدعــوى القضائيــة المقّدمــة مــن فضــل حمــد محمــود عمــور، ملــف 

مدنــي 61685-06-13. 
رســالة النائــب للشــؤون العملياتيــة فــي النيابــة العســكرية اللفتنانــت كولونيــل )أدورام ريغليــر) إلــى المحاميــة اميلــي شــيفر عومــر -   28

مــن فــي مكتــب محامــاة ميخائيــل ســفرد والمؤرخــة 14.2.2015.
ــل بتوقيــع الميجــر جنــرال  ــة بالتعــاون مــع جيــش الدفــاع والمــؤّرخ 14.7.1967 ومذّي أمــر رقــم 52 - أمــر حــول قــوات الشــرطة العامل  29

ــة. ــة الغربي ــة الضف ــي منطق ــاع ف ــش الدف ــوات جي ــد ق ــطى وقائ ــة الوس ــد المنطق ــس) قائ ــوزي نركي )ع
را تقريــري بتســيلم إظهــار القــوة – تعامــل قــوات األمــن مــع المظاهــرات األســبوعية فــي قريــة النبــي صالــح )ســبتمبر/أيلول 2011)،   30

وســائل تفريــق المظاهــرات فــي المناطــق )ديســمبر/كانون أول 2012).
وذلــك بالرغــم مــن أن عــدد أفــراد الشــرطة فــي لــواء يهــودا والســامرة بالنســبة لعــدد الســكان أعلــى منهــا فــي إســرائيل، فحســب موقــع   31
شــرطة إســرائيل يعمــل فــي لــواء يهــودا والســامرة الشــرطي 1،175 شــرطًيا علًمــا أن تعــداد ســكان الضفــة الغربيــة نهايــة عــام 2013 
ــا لجهــاز اإلحصــاء المركــزي 

ً
ــا لمعطيــات دائــرة اإلحصــاء المركزيــة) و2.79 مليــون فلســطيني )وفق

ً
يبلــغ 356.5 ألــف مســتوطن )وفق

 A الفلســطيني، فــي حــدود يوليو/تمــوز 2014 وتشــمل معطياتهــا كافــة مناطــق الضفــة الغربيــة بمــا فــي ذلــك المناطــق المصنفــة
والخاضعــة للســيطرة األمنيــة الفلســطينية)، أي ثمــة نســبة 2.7 رجــال شــرطة لــكل ألــف مــن الســكان. وقــد بلــغ عــدد أفــراد الشــرطة 
2،2 أللــف شــخص. را )تانــي جولدشــتاين)، »مقارنــة دوليــة: إســرائيل تخــذل مواطنيهــا« ynet, 18.12.2010: )جلعــاد نتــان) » وظائــف 

الشــرطة وحجــم قواهــا العاملــة – اســتعراض مقــارن )مركــز األبحــاث والمعلومــات التابــع للكنيســت)، 21.3.2007.
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إذ عمل رؤساؤهم على إقالتهم. وقد قال باز: »عملت بعكس توقعاتهم فأصبح كل شيء شخصًيا حيث وضعني 
ا للقواعد وسننال منك«.32 

ً
المستوطنون في قالب المناوئ لهم وكانوا يقولون لي طوال هذه الفترة أنك ال تلعب وفق

على مدار السنين وحتى اليوم أخفقت الشرطة والجيش في خلق وتأسيس تعاون وتقسيم صالحيات فرض القانون 
بينهما بصورة ناجعة، حتى بعد أن نشر المستشار القانوني للحكومة عام 1998 نظاًما مفصاًل حاول من خالله رسم 
تقسيم الصالحيات بين الشرطة والجيش فيما يخص تطبيق القانون على مواطنين إسرائيليين.33 وفي عام 1991 
عمل  بعرقلة  الجيش  ترنر)  )يعقوب  العام  الشرطة  مفتش  اتهم  للحكومة  القانوني  المستشار  نظام  صدور  قبل 
الشرطة وفي نوفمبر/ كانون ثان 1993 قدم وزير الشرطة )موشيه شاحل) رأيه أمام لجنة الدستور والقانون والقضاء 
رة ليدها »ال يسمح 

ّ
البرلمانية أن الشرطة متواجدة في الضفة الغربية شكاًل ليس إاّل وأن تعداد القوة العاملة المتوف

بتطبيق القانون«.34 وفي 2013 أي بعد 15 عاًما على صدور نظام المستشار القانوني للحكومة وجد مراقب الدولة 
أوجه تقصير في التنسيق بين قوات جيش الدفاع والشرطة من شأنها المساس بتطبيق القانون في منطقة يهودا 
والسامرة«.35 وأوضح مؤخًرا ضابط تحقيقات من لواء يهودا والسامرة في الشرطة لفريق )ييش دين) أن قوات الجيش 
تسيء فهم دورها المسؤول عن تطبيق القانون وحفظ النظام قائاًل إن المستوى )العسكري) من صغار الجنود وحتى 
قائد السرية ينظرون إلى أنفسهم حماة للمستوطنين« وأضاف أن الجنود ال ينظرون إلى أعمال اإلخالل بالنظام من 

جانب مواطنين إسرائيليين على أنها عمل جنائي وليس لديهم أي حافز يحركهم لوقف هذه األحداث.36

 منذ تم تشكيل لواء يهودا والسامرة عام 1994 وعلى مدار عشرين عاًما ذاع الصيت السيء للعاملين فيه من أفراد 
شرطة ومحققين لفشلهم المستمر في أداء كافة مهامهم حيث تتميز تحقيقاتهم باإلهمال والتقاعس في إتمام 
اللواء  لهذا  المتوفرة  المحدودة  الموارد  إن  إسرائيليون.37  مواطنون  يرتكبها  جرائم  إزاء  التحقيق  عمليات  أبسط 
أمنية يرتكبها  التي يجريها وتركيز عمله على جرائم  للتحقيقات  الرديئة  والنوعية  البشرية  ومحدودية طاقاته 
فلسطينيون كل ذلك يؤّدي إلى تعقيم قدرته على تطبيق القانون بشكل فعال ومستمر على مواطنين إسرائيليين 

يتعّرضون للفلسطينيين. 

ى قواته التعليمات والتوجيهات للعمل 
ّ
ظاهرًيا وعلى المستوى العلني يبقى الجيش على أهبة االستعداد وتتلق

قيادة  إذ تشمل مهمة  جانًبا،  الوقوف  يمنع ظاهرة  أن  به  يفترض  مدنيون بشكل  بها  يقوم  أحداث عنف  خالل 
ا لتفصيلها ضمن مفهوم النشاط األمني االعتيادي المعمول 

ً
المنطقة الوسطى المسؤولة عن الضفة الغربية وفق

به، الحفاظ على القانون والنظام العام وضمان نسيج الحياة المدنية العادية. كما وينص اإلجراء النظامي المعمول 
لدى فرقة يهودا والسامرة والخاص بالتصّرف المطلوب من قوة عسكرية تصل إلى مسرح حادث سواء كانت خلفيته 

)عكيفــا الــدار) و)عديــت زرتــال)، أســياد األرض – المســتوطنون ودولــة إســرائيل  1967-2004 )دار النشــر دفيــر، 2004)، ص« 375-   32
376، 410، 413. را التعليــق علــى متســناع فــي )الــدار) و)زرتــال) ص 149، 389-391، 396، وجــاءت أقــوال )بــاز) خــالل مقابلــة أجراهــا 

معــه )عامــوس هارئيــل) بعنــوان »انســحب فــي الوقــت المناســب«، هآرتــس 16.8.05. 
نظــام فــرض القانــون والنظــام العــام علــى إســرائيليين ينتهكــون القانــون فــي منطقــة يهــودا والســامرة ومنطقــة قطــاع غــزة   33

ــام( 17.8.1998. ــل ع ــة ومدخ )مقّدم
را تقرير لجنة التحقيق حول مجزرة الحرم اإلبراهيمي في الخليل )لجنة شمغار) 1994، ص 185، ١٩١.  34

تقرير مراقب الدولة 63ب المؤرخ 17.7.2013، ص 138.  35
محادثة مع ضابط من لواء يهودا والسامرة التابع لشرطة إسرائيل، 18.9.2011، مقتبسة في مسار النهب، ص 73.   36

را أوراق معطيــات ييــش ديــن: تحقيقــات شــرطية عقــب اســتهداف أشــجار الفلســطينيين، معطيــات متابعــة ٢٠٠٥-٢٠١٣ )أكتوبــر/  37
تشــرين أّول 2013): تطبيــق القانــون علــى مدنييــن إســرائيليين فــي المناطــق، 2005-2013 )يوليو/تمــوز 2013): تقريــري ييــش 
ديــن: مســار النهــب، ص« 73-95: شــبه قانــون – تطبيــق القانــون علــى مواطنيــن إســرائيليين فــي الضفــة الغربيــة )يونيو/حزيــران 
2006) وااللتفــاف علــى القانــون – فشــل تطبيــق القانــون علــى مدنييــن إســرائيليين فــي الضفــة الغربيــة )ييــش ديــن، مايو/أيــار 

2015) )فيمــا يلــي شــبه قانــون وااللتفــاف علــى القانــون).  
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وإغالق  الطرفين  بين  االشتباك  فض  مع  الحادث  في  الضالعين  اعتقال  وجوب  على  جنائية،  أو  معادية  إرهابية 
المسرح الرئيسي والمسارح الثانوية وحظر تحريك أو لمس أغراض.38 يّدعي الجيش بأنه سعًيا لمواجهة ظاهرة 
الوقوف جانًبا تحصل قواته على مواد قرائية إضافة إلى محاضرات مباشرة وورشات تحليل أحداث، واستناًدا إلى 
ا بمراحل التأهيل األّولية ومروًرا بوصول القوة إلى منطقة  الناطق بلسان جيش الدفاع تقدم هذه المحاضرات بدًء

العمل الجديدة وانتهاء باطالع القوات المنتشرة في مناطق العمل على معلومات جديدة بين حين وآخر«.39  

المقّدمة من  والتدريب  التأهيل  أعمال  أن  العلنية يكشف  التصريحات  الخوض في غمار وتفصيالت هذه  ولكن 
مرة  وتقّدم  إسرائيليين تبقى محدودة  أحداث عنف من جانب مدنيين  التعامل مع  للجنود فيما يخص  الجيش 
واحدة وتلقي مسؤولية تطبيق القانون والنظام العام على عاتق الشرطة دون أي تدعيم يتمثل بأوامر ثابتة واضحة 

وشاملة تحّدد سيرورة األعمال المطلوب القيام بها في مثل هذه األحداث.

ا لقانون المحاكمات العسكرية ما يعني 
ً
كما ويمتنع الجيش عن تعريف مظاهر الوقوف جانًبا بأنها مخالفة وفق

ا عاًما األمر الذي يشمل 
ً
عقوبة انضباطية أو جنائية ولو من منطلق واجب الجنود بتطبيق القانون بصفتهم موظف

الدفاع عن ضحايا الحادث وممتلكاتهم بوجه مواصلة ارتكاب الجريمة. كما وأن المدّونة األخالقية للجيش أو ما 
يعرف بروح جيش الدفاع ال تتعاطى مع قضية جندي أو ضابط يقف جانًبا إزاء وقوع حادث عنف.40          

حسب ادعاء النائب للشؤون العملياتية في النيابة العسكرية لفتنانت كولونيل )أدورام ريغلير) يمكن أن يواجه 
 التهم المنصوص 

َ
الجنود الذين وقفوا جانًبا ولم يمنعوا ارتكاب جرائم استهدفت فلسطينيين أو ممتلكاتهم بعض

عليها في قانون المحاكمات العسكرية ومنها عدم منع جريمة والتقاعس في أداء واجب ضروري عسكرًيا أو السلوك 
غير الالئق وحتى مساعدة مرتكب الجريمة الرئيسي، ولكنه يقّر بنفسه أن أي جندي لم يقّدم للمحاكمة بسبب 

هذه التهم.41    

ف عام عن أداء واجبه القانوني بأنه جريمة 
ّ
تجدر اإلشارة إلى أن قانون الجزاء اإلسرائيلي يعرف االمتناع العمد لموظ

جنائية يعاقب عليها بالسجن ثالث سنوات إاّل إن حاالت اإلدانة اعتماًدا على المادة في هذا القانون تبقى نادرة.42  

تقريــر مراقــب الدولــة 63 ب المــؤرخ 17.7.2013، ص 137-139 ورقــة الخلفيــات لقيــادة المنطقــة الوســطى علــى موقــع الناطــق بلســان   38
جيــش الدفــاع ويشــار فيهــا إلــى أنهــا »ســتطّبق القانــون والنظــام فــي منطقــة نفوذهــا« 

.http://dover.idf.il/IDF/units/pikudim/08/default.htm  
رســالة النائــب للشــؤون العملياتيــة فــي النيابــة العســكرية اللفتنانــت كولونيــل )أدورام ريغليــر) إلــى المحاميــة اميلــي شــيفر عومــر -   39

مــن عضــوة الفريــق القانونــي فــي ييــش ديــن والمؤرخــة 14.2.2015.
.http://dover.idf.il/IDF/About/Purpose/Code_Of_Ethics.htm :روح جيش الدفاع« على موقع جيش الدفاع«  40

رســالة النائــب للشــؤون العملياتيــة فــي النيابــة العســكرية اللفتنانــت كولونيــل )أدورام ريغليــر) إلــى المحاميــة اميلــي شــيفر عومــر -   41
مــن عضــوة الفريــق القانونــي فــي ييــش ديــن والمؤرخــة 14.2.2015.

ــف العــام الــذي يمتنــع عمــًدا عــن أداء واجــب 
ّ
المــادة 285 فــي قانــون العقوبــات 1977 حــول الفشــل فــي أداء واجــب رســمي: »إن الموظ  42

 إذا كان أداء هــذا الواجــب قــد ينطــوي علــى خطــر أكبــر ممــا يمكــن 
ّ

كفــروض عليــه بفعــل القانــون يكــون حكمــه الســجن ثالثــة أعــوام إال
أن يتحملــه إنســان صاحــب قــدرات وهمــة عاديــة. را قــرار المحكمــة المركزيــة فــي تــل ابيــب يافــا فــي ملــف جنائــي 40216/00 دولــة 
إســرائيل ضــد يتســحاك كوهيــن وآخريــن، 17.2.2002 وتــم فيــه إدانــة شــرطي باالعتمــاد علــى هــذه المــادة ألّنــه لــم يبلــغ المســؤولين 
ــا قــرار المحكمــة المركزيــة فــي 

ً
عنــه بإجــراء حفــالت صباحيــة فــي نــواد فــي تــل أبيــب رغــم علمــه بأنهــا عملًيــا حفــالت مخــدرات، وأيض

ــي الرشــوة 
ّ
تــل ابيــب يافــا فــي ملــف 009705/00 دولــة إســرائيل ضــد كليــف شــلومو وآخريــن، 14.11.2002 وفيــه أديــن شــرطي بتلق

واإلخــالل بالواجــب حيــث فرضــت عليــه غرامــة مقدارهــا 1000 ســيكل أو بــدل 60 الســجن 60 يوًمــا. 
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الفصل الثالث: 

فشل الجيش في مواجهة إجرام المدنيين اإلسرائيليين 
وتجذر ظاهرة الوقوف جانًبا للجنود

يعد وقوف جنود جانًبا خالل أحداث عنف يرتكبها مدنيون إسرائيليون ضد فلسطينيين أو ممتلكاتهم ظاهرة 
واحدة من عدة مظاهر في سياسة احتواء اإلجرام وغض الطرف التي تتخذها كافة سلطات فرض القانون اإلسرائيلية 
حيال مشروع االستيطان برمته منذ انطالقه وحيال مختلف أنواع الجرائم التي يرتكبها مدنيون إسرائيليون في 

مناطق الضفة الغربية.43

ا فإن هذا النمط من الوقوف جانًبا موجود منذ أّول أيام المشروع االستيطاني وقد تم توثيقه في 
ً
كما ذكر سابق

عشرات النشرات المختلفة الصادرة عن جهات إسرائيلية رسمية ومنظمات حقوق إنسان إسرائيلية ودولية وعن 
إسرائيليون ضد  مدنيون  يمارسه  ا 

ً
عنف الدولي حيث تسجل جميعها  األمن  مجلس  ذلك  في  بما  المتحدة  األمم 

فلسطينيين.44 لقد تبلور نمط احتواء عنف المستوطنين بل وتمأسس في األيام األولى من االستيطان اليهودي 
من  الخمسة  العقود  مدار  على  كافة  القانون  تعامل سلطات فرض  على  لينعكس  عام 1968  الخليل  مدينة  في 
االحتالل، حيث منذ مايو/أيار 1969 أي بعد مرور 13 شهًرا على إنشاء المستوطنة في الخليل لقي هذا النمط تعبيًرا 
ا لتعليمات 

ً
له بقرار الحكومة »ممارسة كل تأثير ممكن على المستوطنين لغاية التزامهم بالنظام في الخليل وفق

الحكم العسكري.45       

را تقاريــر ييــش ديــن: شــبه قانــون – القليــل بعــد فــوات األوان، إشــراف النيابــة العامــة علــى التحقيــق فــي جرائــم مواطنيــن   43
إســرائيليين ضــد فلســطينيين فــي المناطــق )يوليو/تمــوز 2008) ريــاح داعمــة –عــدم تطبيــق األوامــر القضائيــة والمماطلــة والشــرعنة 
ــو/ ــن، ماي ــون الغربيــة )ييــش دي ــى القان ــي فــي المناطــق )أكتوبر/تشــرين أّول 2010) وااللتفــاف عل ــر القانون ــاء غي ــر رجعــي للبن بأث

ــيق  ــئولي التنس ــى مس ــن إل ــرطة واألم ــات الش ــل صالحي ــش - نق ــاء المتوح ــان 2013)، الفض ــب )ابريل/نيس ــار النه ــار 2015) مس أي
األمنــي فــي المســتوطنات والنقــاط االســتيطانية العشــوائية )يونيو/حزيــران 2014)، االلتفــاف علــى القانــون )مايو/أيــار 2015) وأوراق 
ــن 24.7.2013، تحقيقــات الشــرطة عقــب  ــات متابعــة 2005-2013 م ــن إســرائيليين، معطي ــى مواطني ــون عل ــات فــرض القان المعطي
ــا تقاريــر بتســيلم، يقفــون 

ً
إتــالف أشــجار للفلســطينيين فــي الضفــة الغربيــة معطيــات متابعــة 2005-2013 مــن 21.10.2013، را أيض

ــرا –  ــى المســتوطنين فــي الخليــل 26.7.2002 – 28.7.2002 )أغســطس/آب 2002)، مســتوطنة عوف ــون عل ــا –عــدم تطبيــق القان جانًب
نقطــة اســتيطانية عشــوائية غيــر شــرعية )ديســمبر/كانون أّول 2008)، المجــاري بــدون حــدود إهمــال معالجــة ميــاه الصــرف الصحــي 
فــي الضفــة الغربيــة )يونيو/حزيــران 2009)، ص ٧-12، كل الوســائل مشــروعة – سياســة االســتيطان فــي الضفــة الغربيــة )يوليو/تمــوز 
ــار 2011) ص ٤٣-44.  2010) ص 25 – 28، واالســتغالل والنهــب – سياســة إســرائيل فــي الضفــة الغربيــة وشــمال البحــر الميــت )مايو/أي
 United Nations Security Council, Resolution 471, S/RES/471 (1980(, 5 June 1980;United Nations Security را   44
 Council Resolution 904 (1994( Adopted by the Security Council at its 3351st meeting, on 18 March 1994; Report
 of the independent international fact-finding mission to investigate the implications of the Israeli settlements
 on the civil, political, economic, social and cultural rights of the Palestinian people throughout the Occupied
 Palestinian Territory, including East Jerusalem, Human Rights Council, United Nations, A/hrc/22/63, 7/2/13, p.
ــى لجنــة التحقيــق الدوليــة حــول المســتوطنات اإلســرائيلية فــي  ــا ورقــة الموقــف التــي قّدمتهــا ييــش ديــن إل

ً
13-12، را أيض

المناطــق الفلســطينية المحتلــة وبضمنهــا شــرقي القــدس، 6.11.2012 ص 6-4.  
را تقريــر لجنــة التحقيــق حــول مجــزرة الحــرم اإلبراهيمــي فــي الخليــل 1994 )لجنــة شــمغار) )1994)، ص 177 ويلفــت إلــى قــرار   45
حكومــي مــؤرخ فــي 4.5.69 عقــب حــادث وقــع فــي الحــرم اإلبراهيمــي فــي 23.4.1969. تــم إنشــاء المســتوطنة اليهوديــة فــي الخليــل 
فــي 11.4.68 فــي فنــدق )بــارك) فــي الخليــل حيــث جــرى نقــل المســتوطنين إلــى مبنــى الحكم العســكري فــي الخليــل فــي 21.5.1968. 

را »هكــذا بــدأ كل شــيء ...« علــى موقــع المجلــس المحلــي كريــات أربــع حبــرون. 
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المدينة  العالقات بين المستوطنين وسكان  الخليل طبيعة  الحين وحتى يومنا هذا رسمت مستوطنة  منذ ذلك 
الفلسطينيين بحيث استقر رّد للجيش اإلسرائيلي على نمط رفض تطبيق سلطته بصفته الجهة المسؤولة عن 
فرض القانون فيما يتعلق بمدنيين إسرائيليين، والسماح للمستوطنين بفرض الحقائق على أرض الواقع والوقوف 
جانًبا عندما يتصّدى لهم سكان الخليل الفلسطينيون والتدخل عندما يتطلب األمر الدفاع عن المستوطنين إزاء 
خطر المواجهة العنيفة، يعمل الجيش في هذه الحاالت موفًدا عن المستوطنين ويبعد سكان الخليل القدامى عن 

ممتلكاتهم أي منازلهم ومتاجرهم.46 

الفلسطينيين  ضد  اإلسرائيليين  المدنيين  عنف  حظي  السنين  مر  وعلى  الخليل  في  المستوطنة  إنشاء  منذ 
هذه  العنف  مظاهر  تفاقمت  وقد  المستوطنين.  صفوف  في  بارزة  قيادات  وتأييد  اليهود  الحاخامات  بشرعنة 
ا على 

ً
خالل االنتفاضتين األولى والثانية إلى حد االعتداءات الجماعية المنظمة ضد فلسطينيين واشتملت أيض

إساءة تعامل المستوطنين للجنود وحتى أخذ القانون باليد من خالل نشر تعليمات حول قواعد اشتباك خاصة 
بالمستوطنين عن أنفسهم بدون إذن من الجيش.47 وفي مارس/آذار 2013 قامت شرطة إسرائيل بتشكيل قسم 
المتطرفة  القومية  »الجريمة  ى مهمة منع وإحباط 

ّ
الذي يتول لواء يهودا والسامرة  المتطرفة في  القومية  الجرائم 

الصادرة عن يهود ضد فلسطينيين أو مجموعات أقلية أخرى«.48  

يعي الجيش ظاهرة الوقوف جانًبا وحسب ادعاء النائب للشؤون العملياتية في النيابة العسكرية لفتنانت كولونيل 
)أدورام ريغلير) »فيما تبذل جهود كثيرة حول هذا الموضوع إاّل أّننا ولألسف ما زلنا نشاهد مظاهر الوقوف جانًبا«.49 
باعتباره مسؤواًل عن إدارة  الجيش   تلو األخرى من واجب 

ً
الجيش مرة إلى تهّرب قيادات  ا 

ً
التفاصيل الحق وتشير 

ا لما نصت عليه قرارات متكّررة صادرة عن محكمة العدل العليا، 
ً
المنطقة المحتلة بضمان القانون والنظام العام وفق
وقيامها بإلقاء مسؤولية هذا الواجب على الشرطة.  

تجذر ظاهرة الوقوف جانًبا للجنود 

1982: تقرير لجنة )كارب( – أّول توثيق للظاهرة.

منذ أوائل الثمانينات بدأت دوائر حكومية رسمية بتوثيق مظاهر الوقوف جانًبا من قبل الجنود في أحداث عنف 
بادر إليها مدنيون إسرائيليون.

)عكيفــا الــدار) و)عديــت زرتــال)، أســياد األرض – المســتوطنون ودولــة إســرائيل ١٩٦٧-٢٠٠٤ )كينــرت زمــورا - بيتــان، دفيــر للنشــر،   46
ــن وســط  ــر الفلســطينيين م ــة أشــباح – سياســة الفصــل اإلســرائيلية وتهجي ــر بتســيلم مدين ــا تقري

ً
2004)، ص 38-39. را أيض

الخليــل )مايو/أيــار 2007)، ص ٧-٩.
ــى  ــون عل ــرض القان ــيلم ف ــر بتس ــى تقري ــة إل ــياد األرض ص 144، 151-153، 368-372، 501، 517-518. إضاف ــال)، أس ــدار) و )زرت )ل  47

مواطنيــن إســرائيليين فــي المناطــق )مــارس/آذار 1994)، ص 23. 
ــي المؤّرخــة 8.12.2014  ــم التطــرف القوم ــي قســم جرائ ــال) رئيــس وحــدة االســتجواب ف ــرز أموي ــة الميجــر )إي را الشــهادة المكتوب  48
والمتضمنــة فــي إعــالن ورد المدعــى عليهــا إلــى محكمــة الصلــح فــي القــدس أي دولــة إســرائيل فــي دعــوى مقّدمــة مــن فصــل حمــود 

ــى القانــون ص 20. محمــود عمــور، ملــف مدنــي 13-06-61685. للمزيــد مــن التفصيــل را ييــش ديــن االلتفــاف عل
رســالة النائــب للشــؤون العملياتيــة فــي النيابــة العســكرية اللفتنانــت كولونيــل )أدورام ريغليــر) إلــى المحاميــة اميلــي شــيفر عومــر -   49

مــن عضــوة الفريــق القانونــي فــي ييــش ديــن والمؤرخــة 14.2.2015
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يقفـون جانــبا
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في شهر ابريل/نيسان عام 1981 تم تشكيل طاقم المتابعة للتحقيق في شبهات ضد إسرائيليين في يهودا 
ت رئاسَته نائبة المستشار القانوني للحكومة )يهوديت كارب) وذلك عقب التزام الدولة أمام محكمة 

ّ
والسامرة تول

الخليل.50  السكني في  )بيت هداسا)  والنظام ضد مستوطنين عنيفين من مجّمع  القانون  بتطبيق  العليا  العدل 
وأوصى رئيس الوزراء في حينه مناحيم بغين عبر سكرتيره العسكري إلى منّسق شؤون الحكومة في المناطق وقائد 
منطقة يهودا والسامرة بالتحرك الحازم لمنع أعمال اإلخالل بالنظام العام والقانون« والتعاون مع طاقم المتابعة.51  
وبعد عام قدم طاقم المتابعة إلى المستشار القانوني للحكومة تقريًرا )هو تقرير لجنة كارب) استعرض أوجه التقصير 
المتكّررة في أعمال الشرطة منها التحقيق في الشبهات ضد مستوطنين عنيفين )الذين سماهم التقرير بدائرة المغفلين) 
واعتمد فيما اعتمد عليه على تقرير لنائب عسكري صدر في أغسطس/آب 1980 ويتضمن تسجياًل لجنود من كتيبة 202 
التابعة للواء المظليين كانوا شهوًدا على قيام مستوطنين )من كريات أربع) »باإلضرار العمدي«، ولم يقم الجنود بمنعهما 
من ذلك وال باعتقالهما على خلفية أعمالهما وال بأخذ تفاصيلهما الشخصية.« ويضيف التقرير نفسه للنائب العسكري أن 
حسب إفادة الجنود »زادت حاالت االحتكاك بين جيش الدفاع واليهود من كريات أربع عن تلك التي تقع بينه وبين العرب«.52   

د أن 
ّ
يتضمن تقرير طاقم المتابعة توثيق العشرات من أحداث العنف التي كان مستوطنون ضالعين فيها ويؤك

ا إعالنًيا تجاه ظاهرة العنف للمستوطنين بدون أي مسعى لفرض القانون بشكل 
ً
سلطات فرض القانون تتخذ خط

حازم ومستمر، ويشير التقرير إلى أن القائد العسكري في الضفة الغربية قّدم لمحكمة العدل العليا التوجيه الصادر 
عنه ل )منتدى القيادات) في ابريل/نيسان 1981 والذي ينص على »التعامل في إطار القانون مع كل منتهك للقانون 
ا »لتعليمات 

ً
ا أمام محكمة العدل العليا أن توجيهات حول هذا الموضوع صدرت وفق

ً
يهودًيا كان أم عربًيا«. وطرح أيض

دة على 
ّ
السلطات مؤك إلى كافة  العامة توّجت  النيابة  االلتماسات في  وأن مديرة قسم  الدفاع«  وزير  شخصية من 

التزامها »بالحرص الشديد« على أن تعهد الدولة حول احترام الحفاظ على القانون والنظام »سيتم فعاًل احترامه 
بحذافيره«،53 ولكن هذه التوجيهات والتعليمات لم تترجم إلى مجموعات أوامر للجنود )م.أ.ج) أو إلى أنظمة ملزمة.

ا إلى أنه رغم هذه التعهدات الواضحة عمل »مسؤولو هيئة الحكم العسكري« في 
ً

ويشير تقرير طاقم المتابعة أيض
تناقض تام مع روحها فقد تدخلوا في تحقيقات الشرطة ضد مستوطنين عنيفين في الخليل ومارسوا الضغوط لإلفراج 
عن مستوطنين يشتبه في ضلوعهم في جرائم عنف وحتى تعهدوا بتصليح األضرار التي ألحقها هؤالء. وفي مارس/

ي الحكم العسكري وليس الشرطة حاالت إطالق 
ّ
آذار 1982 أصدر قائد لواء يهودا والسامرة توجيهات تنص على تول

ل المستشار القانوني للحكومة.54
ّ
النار قام بها مستوطنون على فلسطينيين لتلغى هذه التوجيهات عقب تدخ

قــرار محكمــة العــدل العليــا 175/81 مصطفــى عنابــي النتشــة وآخــرون ضــد وزيــر الدفــاع وآخريــن والمــؤرخ 19.5.1981 )قــرار حكــم   50
العــدد 35 )3) 361، 363) يهوديــت كارب عضــوة مجلــس عــام ييــش ديــن. وقــد انتقــد محكمــة العــدل العليــا فــي قرارهــا هــذا الشــرطة 
لتصيرهــا فــي التعامــل مــع الحــادث الــذي وقــع فــي بيــت هداســا فــي الخليــل حيــث قــام مســتوطنون بثقــب حفــرة كبيــرة فــي ســقف 

محــل تنجيــد يعــود لفلســطيني. را )لــدار) و )زرتــال)، أســياد األرض ص 458.
تقرير لجنة شمغار، ص 170-169.   51

رســالة نائبــة المستشــار القانونــي للحكومــة يهوديــت كارب إلــى المستشــار القانونــي للحكومــة حــول موضــوع شــبهات ضــد   52
إســرائيليين فــي يهــودا والســامرة، تقريــر فريــق المتابعــة المــؤرخ 23.5.1982، ص ٢٤-25. نشــر التقريــر نفســه فــي 1984 فقــط. را 

ــا )لــدار) و )زرتــال)، أســياد األرض ص 488-486. 
ً

أيض
را قــرار محكمــة العــدل العليــا 175/81 مصطفــى عنابــي النتشــة وآخــرون صــد وزيــر الدفــاع وآخريــن والمــؤرخ 29.4.1981 ويشــير   53
ــأن كافــة اإلجــراءات قــد اتخــذت لضمــان الحفــاظ  ــى أن مديــرة قســم االلتمــاس للعليــا )دوريــت بنيــش) صّرحــت أمــام المحكمــة ب إل
علــى القانــون والنظــام وأن شــكاوى الســكان )الفلســطينيين فــي الخليــل، أ.هـــ) ضــد القابضيــن علــى مبنــى هداســا ســيتم التعامــل 
ــا رســالة نائبــة المستشــار القانونــي للحكومــة يهوديــت كارب إلــى المستشــار القانونــي 

ً
معهــم علــى وجــه الســرعة والفعاليــة«. را أيض

للحكومــة حــول موضــوع شــبهات ضــد إســرائيليين فــي يهــودا والســامرة، تقريــر فريــق المتابعــة المــؤرخ 23.5.1982، ص 2.
المصدر السابق ص 29-28.  54
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الذين يقفون جانًبا واكتفى فقط  الجنود  أي توصية بخصوص ظاهرة  امتنع عن تقديم  المتابعة فقد  أّما طاقم 
بتوصية أن »يعاد النظر في األنظمة الخاصة بحمل مدنيين للسالح والتداعيات المترتبة عليه وترسيم حد واضح 
بين الجيش والمستوطنين حول مسألة المسؤولية األمنية في المنطقة«.55 وأبلغت المحامية )كارب) لجنة )شمغار) 
للتحقيق في مذبحة المصلين المسلمين في الحرم اإلبراهيمي في فبراير/شباط 56،1994 أن توصيات طاقم المتابعة 

 باالهتمام الموضوعي بينما تقرير الطاقم أكل عليه الزمن وشرب«.57  
َ
الذي ترأسته لم تحظ

ذكرت لجنة شمغار أنه في أعقاب صدور تقرير طاقم المتابعة توّجه فعاًل المستشار القانوني للحكومة )يتسحاك 
ره من مغبة المزيد من التدهور في الحفاظ على النظام 

ّ
زمير) إلى وزير الدفاع )موشيه ارنس) في 16.5.1983 وحذ

د تطبيق القانون بصرامة على يد الجهات الرسمية 
ّ
وتطبيق القانون في الضفة الغربية، واقترح الخروج بإعالن يؤك

المسؤولة فقط« وامتنع المستشار القانوني هو اآلخر عن التعاطي مع ظاهرة الجنود الواقفين جانًبا.58  

لطاقم  التفاؤل«  إلى  يدعو  ال  الذي  »الوصف  مع  وافق  فقد  )دوف شيفي)  البريغادير  العام  العسكري  النائب  أّما 
المتابعة حول سلطة القانون ولم يرتئ هو اآلخر التعاطي مع ظاهرة وقوف الجنود جانًبا واكتفى بتعهد أن »نعمل 

كل ما أتينا به من قوة من أجل مساعدة الجهات المسؤولة )بمعنى الشرطة-توضيح أ.ه) إلصالح الوضع.59   

في فبراير/شباط 1984 أي بعد مرور سبعة أشهر على اقتراح المستشار القانوني )زمير) نشرت الحكومة إعالًنا حول 
سياسة تطبيق القانون والحفاظ على النظام العام في المناطق المحتلة كّررت التأكيد من خالله على أن تطبيق 
القانون والحفاظ على النظام العام مهمة ملقاة على »قيادة جيش الدفاع مع مساعدة شرطة إسرائيل وغيرها من 
الجهات األمنية العاملة بموجب التشريعات األمنية التي نشرتها قيادات قوات جيش الدفاع«. ولم يتطّرق هذا 

اإلعالن هو اآلخر بشكل مباشر إلى ظاهرة الوقوف جانًبا.60  

1988-1993: االنتفاضة األولى – الجيش يحّمل الشرطة 
مسؤولية تطبيق القانون وحفظ النظام.

موجات الهجمات التي بادر المستوطنون إلى شنها على الفلسطينيين خالل االنتفاضة األولى ووقعت أحياًنا عديدة 
على مرأى الجنود الواقفين جانًبا لم تحُد بالجيش إلى صياغة أوامر وأنظمة ملزمة تمنع هذه الظاهرة، رغم أنه مرة 
ر قادة كبار في الجيش من خطورة هذه الظاهرة. على سبيل المثال في مارس/آذار 

ّ
أخرى وعلى المستوى العلني حذ

1988 وبعد نشوب االنتفاضة األولى بأربعة أشهر أنذر رئيس قسم القانون الدولي في النيابة العامة باسم النائب 
العسكري العام »بموجة واسعة من االنتهاكات القانونية يقوم بها مدنيون إسرائيليون ضد سكان محليين في إطار 
مظاهر أخذ القانون في اليد من قبل اإلسرائيليين« منّوًها إلى الضرورة الملحة للتحّرك الحازم من أجل بسط القانون 

المصدر السابق ص 30.  55
ا )مئيــر شــمغار) وتــم تشــكيلها عقــب مجــزرة الحــرم اإلبراهيمــي فــي 

ً
لجنــة تحقيــق رســمية ترأســها رئيــس المحكمــة العليــا ســابق  56

الخليــل فــي 25.2.1994 عندمــا أقــدم )بــاروخ جلدشــتاين) مــن ســكان مســتوطنة كريــات أربــع علــى قتــل 29 مصلًيــا فلســطينًيا وإصابــة 
125 مصلًيــا آخــر بجــروح. قــّدم التقريــر إلــى الحكومــة فــي يونيو/حزيــران 1994.

تقرير لجنة شمغار، ص 173.  57
المصدر السابق، ص 176-174.  58

المصدر السابق، ص 176.  59
المصدر السابق، الفقرة ب في إعالن السياسة التي أقّرته الحكومة في 5.2.1984 ص 178-177.  60
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والنظام على كافة سكان المناطق بمن فيهم السكان اإلسرائيليون« ولكن رئيس قسم القانون الدولي في الجيش 
امتنع هو اآلخر عن التعاطي مع واجب الجنود ممارسة سلطتهم ومنع تلك المظاهر من اإلخالل بالقانون والنظام.61    

المحامية  برئاسة  المتابعة  األولى ناقش طاقم  االنتفاضة  بدء  فقط في مارس/آذار 1989 وبعد عام ونصف عام من 
مة 

ّ
)كارب) وألّول مرة ظاهرة وقوف الجنود جانًبا أو كما اصطلح عليه الطاقم »مسألة القدرة على التعامل مع أعمال منظ

من اإلخالل بالنظام يقوم بها إسرائيليون في منطقة يهودا والسامرة في حال ال تؤدي فيه الشرطة دور الحفاظ على 
النظام والجهة المسؤولة عملًيا عن حفظ النظام هي الجيش«، وفي ختام الجلسة تم التأكيد على تحديد أنظمة تفرض 
على الجيش »بغياب هيئة أخرى« أدواًرا شرطية أّولية )كاالعتقال والتوثيق األّولي وجمع أسماء الشهود)«. وفي رسالة 
بعثت بها المحامية كارب إلى المستشار القانوني للحكومة في يونيو/حزيران 1989 ذكرت أن قائد المنظقة الوسطى 
عمرام متسناع الذي التقى طاقم المتابعة التزم بتحّمل »جيش الدفاع المسؤولية عن أداء مهام شرطية أّولية )اعتقاالت 

وإفادات أّولية وقوائم بأسماء الشهود) في أحداث اإلجرام التي يقوم بها إسرائيليون بحضور أفراد الجيش«.62 

لم يترجم هذا االلتزام المقّدم من قائد المنطقة متسناع إلى أوامر وأنظمة ملزمة. حيث أعربت المحامية كارب عن 
خشيتها أاّل يتحقق التزام الميجر جنرال متسناع »نظًرا لحقيقة أن طبيعة هذه التعليمات قد تثير تحفظ الجنود 
المفروض أن يطبقوها« وحيال اعتزال متسناع المتوقع لمنصبه قائًدا للمنطقة. وبالفعل بعد مرور شهرين أي في 
يوليو/ تموز 1989 أعرب رئيس قسم القانون الدولي في النيابة العسكرية الكولونيل )دافيد ياهاف) عن معارضته 
باسم النائب العسكري العام لتحمل جنوده مسؤولية القيام بمهام شرطية أّولية خشية أن يؤدي األمر »إلى توريط 
جيش الدفاع وجنوده في قضايا سياسية مدار خالف حاد على المشهد العام واإللقاء بقوى األمن في قلب المعترك 
أداء  الجيش عن  بامتناع  القائل  الخيار االفتراضي  ل 

ّ
أنها تفض العامة جهارة  النيابة  أعلنت  السياسية«،63 وبهذا 

ق بمواطنين إسرائيليين، والمغزى من هذا االمتناع أن 
ّ
واجبه األساسي أي تطبيق القانون والنظام العام فيما يتعل

ل مصلحة المشروع االستيطاني.         
ّ

الجيش يحتوي إجرام المستوطنين ويفض

ا لهذه السياسة وكما وجدت لجنة شمغار قامت قيادة المنطقة الوسطى بنشر مجموعة أوامر ثابتة للجندي في 
ً
طبق

ق بتطبيق النظام العام 
ّ
أغسطس/آب 1989 حول »تنسيق العمليات بين جيش الدفاع وشرطة إسرائيل فيما يتعل

في يهودا والسامرة كان يفترض بها منع ظاهرة الوقوف جانًبا أو التقليص من حجمها على األقل، إاّل أن مجموعة 
األوامر تم نشرها بشكل محدود ولم يكن جميع الجنود المرابطين في الضفة الغربية على دراية بها وسرعان ما 
تم التخلي عن استخدامها. وبحسب مجموعة األوامر هذه قامت الشرطة بإرشاد الجنود الذين يصلون ألداء المهام 
العسكرية وتم تحديد التعليمات للجنود حول الحفاظ على مسرح الجريمة واحتجاز المشتبه فيهم واعتقالهم 
أمام  يائير)  بن  )ميخائيل  للحكومة  القانوني  المستشار  وذكر  المكان.  إلى  الشرطة  األغراض حتى وصول  وضبط 
رئيس الوزراء ووزيري الشرطة والعدل أن تطبيق النظام كان يعاني من أوجه الخلل بسبب »الصلة الضعيفة بين 
ق« ونسبت لجنة شمغار أوجه الخلل هذه إلى افتقار المهارات والعلم الكافي لدى 

ّ
الجانب العملياتي والجانب المحق

الجنود الذين يتعاملون معاملة أّولية مع الحادث لغاية وصول الشرطة ومنها قدرة الجنود على الربط بين شخص 
تم اعتقاله وسبب اعتقاله.64

المصدر السابق، الرسالة مؤرخة 20.3.1988.   61
المصدر السابق، ص ١٨٠-١٨١.   62

المصدر السابق، ص 184 رسالة الكولونيل )دفيد ياهاف) مؤّرخة 26.7.1989   63
المصــدر الســابق، ص 198-199. رســالة المستشــار القانونــي للحكومــة مؤّرخــة 21.11.1993. ميخائيــل بــن يئيــر عضــو فــي المجلــس   64

العــام لمنظمــة ييــش ديــن.  
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هذه المماطلة في تطبيق القانون على المستوطنين العنيفين إضافة إلى الفشل في التعاطي مع ظاهرة الوقوف 
القيادي الكبير في المنطقة الوسطى المسؤول عن الضفة الغربية وإّنما  جانًبا كانت تمّيز ليس فقط المستوى 
بقية مستويات هيئة األركان العامة. فقط في يناير/كانون ثان 1992 ومع تراجع االنتفاضة األولى طلب رئيس 
قسم القانون الدولي في النيابة العسكرية الكولونيل )أحاز بن أري) صياغة مجموعة األوامر للجندي على شكل أمر 
صادر عن هيئة األركان العامة، وبعد مرور أكثر من عام ونصف عام أي في نوفمبر/تشرين ثان 1993 أحال النائب 
العسكري العام إلى رئيس شعبة العمليات في هيئة أركان جيش الدفاع صيغة محدثة ألمر »إجراء تطبيق القانون 
»إزاء  عليه  بالمصادقة  الملحة  الضرورة  تأكيد  عليها مع  للمصادقة  إسرائيليين«  لمدنيين  بالنسبة  العام  والنظام 

األحداث التي تقع في يهودا والسامرة ومنطقة قطاع غزة ويكون مدنيون إسرائيليون ضالعين فيها«.65

والشرطة  الدفاع  ووزراء  الوزراء  رئيس  إلى  يئير  بن  ميخائيل  للحكومة  القانوني  المستشار  توّجه  ذاته  الشهر  وفي 
والعدل محذًرا من مغبة تدهور خطير »للوضع في المناطق« نتيجة لعنف المستوطنين، وشّدد بن يئير على »وجوب 
إرشاد قوات جيش الدفاع على كيفية التعامل األّولي مع األحداث وتوثيقها والحفاظ على مسرح الحادث بغية اإلفساح 
أمام التشخيص الجنائي واعتقال المشتبه فيهم وإحالتهم السريعة إلى الشرطة«.66 في الوقت ذاته قام المستشار 
القانوني لمنطقة يهودا والسامرة الكولونيل )موشيه روزبنبرغ) بتحويل تفاصيل أحداث حول شبهات بجرائم عنف من 
جانب مستوطنين موثقة على يد الجيش »مثل إطالق النار باتجاه سكان عرب« ولكن بدون ذكر أي رّد من قبل الجيش.67    

في نهاية األمر أصدرت هيئة األركان العامة في ديسمبر/كانون األول نظاًما مؤقًتتا تم تحديد سريانه ليستمر 
ثالثة أشهر »لتطبيق القانون والنظام العام بالنسبة إلسرائيليين في مناطق يهودا والسامرة وقطاع غزة«. يحّدد 
أو هي على وشك االرتكاب من قبل إسرائيلي تجاه  رتكب بحضوره جريمة 

ُ
ت الذي  »للجندي  العمل  النظام قواعد 

اللواء  قائد  إلفادة  ا 
ً
ووفق إسرائيلي«.68  على  يرفع سالحه  لن  »الجندي  أن  النظام  د هذا 

ّ
يرك ممتلكات«.  أو  شخص 

المرابط في منطقة يهودا الكولونيل )مئير كليفي) أمام لجنة شمغار فإن هذا النظام )لم ينزل) إلى الجنود في 
ًبا وصعب التطبيق«.69             

ّ
الميدان كونه معقًدا ومرك

ل مصالح المستوطنين
ّ

1994: مذبحة الحرم اإلبراهيمي – الجيش يفض

النشاط  الذي سمي  المستوطنين  الخليل عنف  اإلبراهيمي في  الحرم  للتحقيق في مذبحة  لجنة شمغار  صنفت 
اإلخالل  أعمال  تتخللها  احتجاجية  »مظاهرات  وهي  تصنيفات  ثالثة  في  اليهود،  نين 

ّ
للمتوط للقانون  المخالف 

بالنظام بما في ذلك إغالق محاور السير وأعمال العنف ومجرد العربدة ضد عرب دون استخدام السالح )كتحطيم 
نوافذ وقلب بسطات) وإطالق النار واالعتداءات النارية« واستنتجت اللجنة أن كلما تتصاعد خطورة هذه المظاهر 

كلما يتراجع عدد المستوطنين المشاركين فيها.70 

المصدر السابق، ص 185، 191-188.  65
المصدر السابق، ص 190.  66

المصــدر الســابق، ص 192. أشــار الكولونيــل )روزنبــرغ) فــي رســالته المؤرخــة 11.11.1993 إلــى »وجــود تقاريــر فــي كراســة العمليــات   67
حــول أفعــال خطيــرة مثــل إطــالق النــار باتجــاه بيــوت ســكان العــرب وفــي هــذه الخــاالت لــم يفتــح ملــف تفاصيــل حــادث.«    

ــا )الــدار) و )زرتــال)، أســياد األرض ص 503. يتضمــن تقريــر بتســيلم 
ً

المصــدر الســابق، الفصــل 6، قواعــد االشــتباك، ص 206. را أيض  68
تطبيــق القانــون علــى مواطنيــن إســرائيليين فــي المناطــق اقتباًســا مــن مقابلــة أحرتهــا المراســلة )كرميــال منشــيه) مــع قائــد وحــدة 
نخبويــة فــي منطقــة الخليــل فــي 7.1.1994 ويقــول فيــه إنــه يحظــر علــى الجنــود اســتخدام الغــاز المســّيل للدمــوع ضــد المخليــن 

بالنظــام مــن اليهــود.   
المصدر السابق، ص 208.  69
المصدر السابق، ص 197.  70
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واتضح من خالل إفادات لجنود وضباط أمام لجنة شمغار مدى ضبابية التعليمات المنبثقة عن هذا النظام المؤقت 
لتطبيق القانون والنظام بالنسبة لإلسرائيليين في المناطق المحتلة وكيف أنها لقيت تفسيرات ملتبسة ومتناقضة 
من أعلى المستويات العسكرية في الضفة الغربية، فحسب هذه اإلفادات فإن »الرياح القيادية« التي انبعثت من 
 أخرى باتجاه الدفاع عن المستوطنين حتى إذا كانوا يرتكبون جرائم 

ً
أعلى المستويات العسكرية كانت تهب مرة

عنف تصل حد المذبحة كتلك التي وقعت في الحرم اإلبراهيمي بداًل من أداء واجبها األساسي تطبيق القانون 
زت تلك اإلفادات على سيناريوهات االحتكاك العنيف بين مدنيين إسرائيليين وجنود وأقل 

ّ
والنظام العام. وقد ترك

منها سيناريوهات االحتكاك العنيف بين مدنيين إسرائيليين وفلسطينيين.

معرض  في  الحدود  حرس  في  والسامرة  يهودا  منطقة  قائد  ونائب  أّول  لفتنانت  برتبة  احتياط  ضابط  وذكر 
وسائل  استخدام  الجنود  على  يحظر  إنه  لهما  قال  موفاز)  )شاؤول  والسامرة  يهودا  فرقة  قائد  أن  شهادتيهما 
كانوا  وإن  حتى  المظاهرات  تفريق  وسائل  استخدام  أو  الحي  الرصاص  إطالق  أي  المستوطنين  ضد  االنتفاضة 
النار على  ا لهذه اإلفادات كانت توجيهات موفاز لهم بعدم إطالق 

ً
شهوًدا على مجزرة يرتكبها مستوطن، ووفق

مستوطنين وإن أطلق هؤالء النار على الجنود فقال: »من ناحيتي احتِم حتى نفاذ ذخيرته«، وبعد سؤال آخر من 
أحد الضباط أقّر قائد المنطقة الوسطى الميجر جنرال )نحميا تماري) بجواز »فتح النار صوب األرجل« في حالة وقوع 
مذبحة وادعى قائد الفرقة السابق البريغادير)موشيه يعالون) بأنه ال يتصور عقل أحد ... وبالطبع الجنود، أن يتعّرض 
أي شخص يهودي لهم، أي لجندي إسرائيلي، ومن هنا يحظر تماًما فتح النار عند وقوع أحداث اإلخالل بالنظام.« 
وقال قائد اللواء المرابط في منطقة يهودا الكولونيل )مئير كليفي) في معرض شهادته إنه يحظر بأي حال من 
األحوال التعّمد إلى إطالق النار باتجاه مستوطن ويجب وقفه عبر وسائل أخرى. وأفاد قائد سرية لحرس الحدود في 
معرض شهادته أمام لجنة شمغار بأن كليفي أمر بأنه »يحظر في أي حال من األحوال الرّد بالمثل على مستوطن 
أو يهودي من سكان الخليل يقوم بإطالق نار بشكل محّدد... )ويجب) محاولة التغلب عليه عبر اللجوء إلى وسائل 
أخرى ومنها مثاًل االحتماء وانتظار نفاذ ذخيرته«. وأضاف ضابط العمليات في هذه السرية لحرس الحدود أن قائد 
ا استخدام السالح أو وسائل تفريق المظاهرات ضد مستوطن »حنى إذا كان يعّرض حياتي أو حياة 

ً
اللواء حظر أيض

ى حراسة 
ّ
الفلسطيني المتواجد بالقرب منه للخطر«. كما وذكر في شهادته قائد سرية المدرعات التي كانت تتول

الحرم اإلبراهيمي حين ارتكب )باروخ غولدشتاين) المجزرة فيها أن قائد اللواء حظر إطالق النار على مستوطنين 
»في حاالت من اإلخالل بالنظام«. وشرح كليفي أمره المناقض لألمر الصادر عن قائد المنطقة بأنه ال يريد أن يتصّور 
ما الذي يحدث إذا أطلق جندي النار على يهودي وكيف سيكون رد المستوطنين هنا والرد في كافة أنحاء البالد«.71                    
ا لهذه اإلفادات وجدت لجنة شمغار أن اللواء المنتشر في منطقة يهودا اكتف بإصدار وثيقة حول »التقييمات 

ً
طبق

بشأن أعمال اإلخالل بالنظام من قبل اليهود – نقاظ بارزة لالهتمام من قائد اللواء وتوجيهات عملياتية«. صدرت 
هذه الوثيقة في سبتمبر/أيلول 1993 وجاء فيها أنه يحظر استخدام وسائل تفريق المظاهرات ضد مستوطنين 
النار« خالل تفريق مستوطنين مخلين بالنظام.  وفي ملخص  التأكيد على »عدم استخدام أي نوع من إطالق  مع 
جلسة لتحليل حادث وقف فيه الجنود جانًبا عندما أطلق مدنيون إسرائيليون النار المباشرة باتجاه ملقي حجارة 
في الخليل، ذكر قائد فرقة يهودا والسامرة )شاؤول موفاز) بأنه كاب يجب على الجنود »الوصول إلى مطلق النار 

اليهودي من الخلف وإعطاؤه أمًرا بالتوقف عن إطالق النار ونزع سالحه«.72 

المصدر السابق، ص 207-206.   71
المصدر السابق، ص ٢٠٥.  72
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األوامر  بتلك  ربطتهما  التي  اإلفادات  على  شمغار  لجنة  أمام  شهاديتهما  معرض  في  وكليفي  موفاز  وتحفظ 
المتناقضة. فقد شرح موفاز التوجيه الصادر عنه بحظر إطالق النار على المستوطنين بأن »اليهود ليسوا أعداء« 
ل واتخاذ كل خطوة بما في ذلك إطالق 

ّ
ا أنه إذا الحظ جندي وقوع جريمة خطيرة أو قتل أو مذبحة عليه التدخ

ً
مضيف

رة لديه«، وادعى كليفي بأن النظام المؤقت الصادر عن هيئة 
ّ
النار بهدف منعه... باستخدام كافة الوسائل المتوف

ًبا وصعب التطبيق«، ونظًرا لرغبته في تقييد حرية التصرف للجنود. 
ّ
األركان لم يحل إلى الجنود »كونه معقًدا ومرك

»يقلقني مجّرد احتمال إطالق النار على يهودي وإلى عتبة وعيه وأفعاله ومن هنا قمت بإصدار أمر شامل بحظر 
إطالق النار على يهود«.73 

وادعى رئيس أركان جيش الدفاع الجنرال )ايهود براك) أمام اللجنة بأن على ما أتذكر لم أر جندًيا وال رجاًل من قوات 
األمن اإلسرائيلية يطلق النار على أحد السكان المحليين فيرديه قتياًل«. كما وادعى براك بأن نظام هيئة األركان 
المؤقت ال يتناول على اإلطالق قواعد االشتباك أو الحاالت التي تهدد الحياة. حسب أقوال براك »بالنسبة للحاالت 
التي تهدد الحياة فإن قواعد التعامل معها منصوص عليها في القانون وتعتمد على المنطق السليم وتم نشرها 
ع على كل جندي في المناطق ويشتمل على قواعد االشتباك). 

ّ
في الدفتر األخضر )وهو عبارة عن دفتر جيب يوز

عقب االنتقاد الموّجه من اللجنة وقبل أن تنهي عملها نشر الجيش توضيًحا في وسائل اإلعالم جاء فيه أنه إذا الحظ 
جندي مدنًيا إسرائيلًيا يطلق النار بشكل هادف على آخرين أو يعّرض حياتهم للخطر بشكل فعلي ومباشر وبدون 
ا لظروف الحادث بما في 

ً
أن يتعرض اإلسرائيلي للخطر على حياته، على هذا الجندي اتخاذ كل إجراء معقول وفق

ذلك استخدام سالحه وفي غياب طريق عملي آخر، من أجل وقف ارتكاب الجريمة على الفور«.74 بيد أن هذا التوضيح 
لم يترجم إلى مجموعة أوامر للجندي أو إلى نظام ملزم. 

لم تتعامل توصيات لجنة شمغار الخاصة بتطبيق القانون على اإلطالق مع ظاهرة الوقوف جانًبا رغم اإلفادات حول 
د على واجب الجنود وصالحيتهم تطبيق القانون والنظام 

ّ
وجود تناقضات في األوامر واألنظمة الملزمة التي تؤك

زت توصيات اللجنة على تعزيز أنظمة التنسيق بين الجيش والشرطة«.75 وفي يونيو/حزيران 
ّ
العام. ومن هنا ترك

1994 قّررت الحكومة قبول توصيات اللجنة بالكامل،76 ما أدى إلى تشكيل لواء جديد في الشرطة هو لواء يهودا 
والسامرة )أي شاي) في سبتمبر/أيلول 77.1994            

       
ر من ظاهرة الوقوف جانًبا

ّ
1994-2014: منظمات حقوق إنسان تحذ

عنف  أحداث  إزاء  جانًبا  الجنود  وقوف  ظاهرة  من  التحذير  إلى  السّباقة  إسرائيلية  إنسان  حقوق  منظمات  كانت 
يرتكبها مدنيون إسرائيليون في المناطق المحتلة، ومنذ 1994 قامت هذه المنظمات بتوثيق موسع للعشرات من 
ل مصلحة المشروع االستيطاني عن أداء واجبه األساسي 

ّ
دت مرة تلو األخرى أن الجيش يفض

ّ
حاالت الوقوف جانًبا أك

ل بتطبيق القانون والنظام.
ّ
المتمث

المصدر السابق  73
المصدر السابق، ص 211-208.  74

المصدر السابق، الفصل حول تطبيق القانون. تقرير لجنة التحقيق، ص 250.  75
قرار الحكومة رقم 3445 المؤّرخ 26.6.1994.  76

.www.police.gov.il/contentPage.aspx?pid=23&mid=6 للمزيد عن لواء منطقة يهودا والسامرة را موقع الشرطة  77

www.police.gov.il/contentPage.aspx?pid=23&mid=6
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مدنيين  جانب  من  الفلسطينيين  على  االعتداء  حاالت  من  العشرات  استعرض  تقريًرا  »بتسيلم«  منظمة  ونشرت 
إسرائيليين تتجاوز قواعد الدفاع عن النفس ومنها استخدام السالح، وأعمال بادر إليها مستوطنين أفراًدا أو قامت 
واالعتداء على  وأعمال شغب  المستوطنات،  األمن« في  »بلجان  ما يسمى  أو  المستوطنين  بتنظيمها مجموعات من 
واقتالع  أرض فلسطينية  بالعنف على  إلى قرى فلسطينية واالستيالء  والدخول االستفزازي  ممتلكات فلسطينية، 
األشجار، وتضّمن هذا التقرير إفادات جنود وقفوا جانًبا عند وقوع مظاهر إجرامية ارتكبها مدنيون إسرائيليون. وكانت 
إحدى هذه اإلفادات لجنود احتياط قالوا لصحيفة )معاريف) إنهم امتنعوا عن وقف مستوطنين دخلوا قريتي خربتا 
وراس كركر حيث قاموا بتحطيم الزجاجات وتخريب السيارات وإصابة أحد السكان، وكتب جندي احتياط آخر لوزير 
التربية آنذاك )امنون روبينشتاين) حول حادث قامت فيه مجموعة مستوِطنات بأعمال شغب في سوق الخليل ليقمن 
بقلب بسطات الخضار العائدة لتجار فلسطينيين في وقت كان مستوطن آخر يهم بقطع عجالت سيارة وتحطيم 
زجاجها ولكّن هذا الجندي وزميل آخر له امتنعا عن وقفهم. ويسرد التقرير إفادات أخرى تؤكد شيوع ظاهرة الوقوف 
جانًبا في كافة أنحاء المناطق المحتلة بدء بمدينتي الخليل ورام الله ومروًرا بقرى عين يبرود وبرقا والعيزرية وحي 
ضاحية البريد في شرقي القدس وانتهاء بدير البلح في قطاع غزة )قبل عشر سنوات فأكثر على االنسحاب من القطاع).

واقتبس تقرير بتسيلم من رأي صادر عن جمعية حقوق المواطن تناول الحادث الذي وقع في دير البلح حيث قالت الجمعية 
في هذا الرأي إن خذل السكان الفلسطينيين وممتلكاتهم أمام األعمال االنتقامية للمدنيين اإلسرائيليين مدة أكثر من 
ثمانية أيام يرتقي إلى حد غض الطرف المتعمد الذي ينطوي على اإلهمال الصارخ«. واستنتجت بتسيلم أن »تعاطى 
التعاون«.78 وأوصت  أكثر فاعلية من  أنماط  وبين  التدخل طوًعا  بين عدم  العنف هذه يتراوح  الدفاع مع مظاهر  جيش 
بتيسليم إلى جيش الدفاع باتخاذ خطوات ضد جنود ال يتدخلون في أحداث عنف من جانب مدنيين إسرائيليين.79            

وقامت بتسيلم عبر تقارير أخرى صدرت بين العامين 2000 و2002 بتوثيق حاالت عديدة من وقوف جنود وأفراد شرطة 
جانًبا تجاه اعتداءات عنيفة من جانب مدنيين إسرائيليين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية منها جنين وطورة 
وعينابوس  وتكوع  وبورين  وعزبة شوفة  كرم  وطول  الشرقية  واللبن  والخليل وسنجل  والساوية  والضاهرية  الشرقية 
وياسوف حيث وقع معظمها خالل موسم قطف الزيتون. وقال جندي أدلى بإفادة لمحققي بتسيلم الميدانيين إنه 
شعر بأنهم )والمقصود أفراد قوات األمن –أ.ه) لم يرغبوا في خوض مواجهة مع المستوطنين بل أرادوا اإلتاحة لهم 
التنفيس عن غضبهم«. كما وجاءت أقوال رئيس قسم العمليات في جيش الدفاع الميجر جنرال )غيورا أيالند) في 
مؤتمر صحفي أعرب خالله عن تفّهمه ألحداث العنف التي  يبادر إليها على النحو التالي: »هم )أي المستوطنين) 
يسمحون بتعاطي الجيش مع الوضع ولكن األمور من شأنها أن تتغير ألن الناس قد تغضب كثيًرا من هذا الوضع أو 
قد تدخل حالة من تهيج الخواطر، هذه أحد المخاطر التي حاولت التنبيه إليها بقولي إنه حتى إذا كان كل يوم شبيًها 
باآلخر إاّل أن تراكم االنعكاسات أو النتائج يسبب في نهاية المطاف مشاكل لم نشهدها من ذي قبل«. وفي يونيو/ 
حزيران 2013 تم عبر مشروع الفيديو لمنظمة بتسيلم توثيق مدنيين إسرائيليين مقنعين يقومون بإضرام النار في 

 على موقع إضرام النار.80  
ّ

مخزن في قرية عصيرة القبلية على بعد مائتي متر عن نقطة عسكرية مأهولة تطل

بتسيلم تطبيق القانون على مواطنين إسرائيليين في المناطق، ص ٣٣-٥٣. رأي جمعية حقوق المواطن موجود على ص 43.   78
المصدر السابق، ص 104.  79

تقاريــر بتســيلم: ضبــط النفــس الوهمــي – انتهــاك حقــوق اإلنســان خــالل األحــداث فــي المناطــق 29.9.2000 - 2.12.2000 )ديســمبر/  80
ــى  ــدوا عل ــى مســتوطنين اعت ــدوا عل ــى مســتوطنين اعت ــون عل ــق القان ــون بيدهــم – عــدم تطبي ــون أّول 2008)، ص 31-34، القان كان
ــرة 

ّ
ــع والســلطة متوف

ّ
فلســطينيين رًدا علــى اعتــداء اســتهدف مواطنيــن إســرائيليين، )أكتوبر/تشــرين أّول)، ص ٧-17، كل شــيء متوق

– تعامــل ســلطات تطبيــق القانــون مــع اعتــداءات مســتوطنين علــى قاطفــي الزيتــون، )نوفمبر/تشــرين ثانــي 2002)، ص ٩-١١، يقفــون 
ــا موقــع 

ً
ــا - عــدم تطبيــق القانــون علــى المســتوطنين فــي الخليــل 26.7.2002 -28.7.2002 )أغســطس/آب 2002.). للمزيــد را أيض جانًب

بتســيلم، التوثيــق بالفيديــو لمســتوطنين يضرمــون النــار فــي مخــزن فــي قريــة عســيرة القبليــة ويبعــد 200 متــر عــن موقــع عســكري.  
  .www.btselem.org/hebrew/press_releases/20130620_settlers_torch_storage_house_in_asirah_al_qibliyah
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وخالل السنوات األخيرة قام نشطاء منظمتي تعايش و»شومري مشباط« –حاخامات من أجل حقوق اإلنسان الذين 
يساعدون المزارعين الفلسطينيين على فالحة أراضيهم القريبة من المستوطنات والنقاط االستيطانية العشوائية 
في المنطقة بالتوثيق عبر أفالم الفيديو القصيرة لحاالت كثيرة وقف خاللها جنود وأفراد شرطة جانًبا إزاء اعتداءات 
عنيفة يبادر إليها مدنيون إسرائيليون منهم المسؤولون عن التنسيق العسكري الذين يعملون بتوجيه الجيش 
ويحملون أسلحة عسكرية، وقد اشتملت على إلقاء الحجارة والضرب الذي استهدف المزارعين والنشطاء أنفسهم. 
ا في هذه االعتداءات العنيفة حيث حاولوا تخريب معدات المزارعين وقاموا 

ً
وفي بعض األحيان شارك الجنود أيض

المجرمين  الجنود عن وقف  امتنع  النشطاء. في كل هذه األحداث  الضرر بكاميرات  إلحاق  أو  الفالحة  أعمال  بمنع 
واكتفوا عادة بمحاولة للتفريق بينهم وبين المزارعين والنشطاء.81  

الغربية،  الضفة  إنشائها عام 2005 في مناطق مختلفة في  الوقوف جانًبا منذ  بتوثيق ظاهرة  بدأت ييش دين 
ق بظاهرة الوقوف جانًبا. 

ّ
ا) تتعل

ً
وقّدمت منذ عام 2008 إلى نائبة شؤون العمليات في النيابة العامة 30 شكوى )بالغ

إاّل أنه وحتى فبراير/شباط 2015 قّررت النيابة العسكرية عدم فتح أي تحقيق في 13 منها، وفي ال 17 المتبقية تم 
ا لبالغات النيابة العامة تبقى ثالثة ملفات شكوى مفتوحة ولم يتخذ 

ً
فتح تحقيق من قبل الشرطة العسكرية ووفق

القرار بعد حول تقديم أي من الجنود للمحاكمة. ولم يقّدم جندي للمحاكمة االنضباطية أو الجنائية في أي من هذه 
الحادث بحيث  العامة ييش دين بقرارها عدم فتح تحقيق بعد مرور وقت طويل على  النيابة  الحاالت.82 وأبلغت 
لم يكن من الفائدة االعتراض على هذا القرار أو الوصول إلى الشهود واألدلة.83 وقال مسؤول كبير في لواء يهودا 

ــا خــالل اعتــداءات عنيفــة يرتكبهــا مســتوطنون مــن مســتوطنة )ميتــار) والنقــاط االســتيطانية  را حــوادث يقــف فيهــا الجنــود جانًب  81
 ،11.10.2014  ،16.11.2014  ،20.9.2014 التواريــخ  فــي  كــودش)  و)إيــش  و)اشــتمواع)  و)تكــواع)  يئيــر)  )متســبيه  العشــوائية 

.17.12.2014  ،11.1.2014  ،8.2.2014  ،11.1.2014
http//:youtu.be/rv5SDPSfBkw
http//:youtu.be/any-sn1J_PY

http//:youtu.be/EH2-Sm3RpNc?list=UUUl1N6N5X489cjPcQ-ua1cA
http//:youtu.be9/sm892JMfRQ?list=UUUl1N6N5X489cjPcQ-ua1cA
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  إضافــة إلــى تقريــر لمنظمــة شــومري مشــباط حــول مســؤول التنســيق األمنــي فــي مســتوطنة )نوكديــم) الــذي حــاول االعتــداء علــى 
مزارعيــن فلســطينيين كانــوا يقومــون بفالحــة أراضيهــم بعــد التنســيق مــع الجيــش والحصــول علــى إذنــه، وذلــك علــى مــرأى جنــود 

ــخ 22.12.2014.   ــي تاري ــا ف يقفــون جانًب
ــس  ــود، هآرت ــم الجن ــم يوقفه ــارة ول ــون الحج ــارًيا ويلق ا يس

ً
ــيط ــون نش ــتوطنين يضرب ــق مس ــم توثي ــن) »ت ــي كوهي ــا )جيل

ً
را أيض  

8.2.2014، )عميــرة هــاس) )العمــود الشــخصي)، »المحكمــة: لــم تتعامــل الدولــة فــي رّدهــا مــع دعــوى نشــطاء تعايــش بســبب عّرضهــم 
ــى  ــن إل ــرطة واألم ــات الش ــل صالحي ــش -نق ــاء المتوح ــن الفض ــش دي ــا يي

ً
ــس، 28.12.2014. را أيض ــود«. هآرت ــن الجن ــداء م لالعت

مســئولي التنســيق األمنــي فــي المســتوطنات والنقــاط االســتيطانية العشــوائية )يونيو/حزيــران 2014).      
تختلــف إجــراءات فتــح تحقيــق جنائــي ضــد جنــود جيــش الدفــاع المشــتبه فيهــم بارتــكاب جرائــم ضــد فلســطينيين عــن اإلجــراءات   82
ــغ بهــا ســلطات تطبيــق القانــون فــي جيــش 

ّ
المتبعــة فــي الملفــات المدنيــة بحيــث ال يتــم بالضــرورة فتــح تحقيــق فــي كل شــكوى تبل

الدفــاع، ويشــترط فتــح التحقيــق إزاء شــبهات بارتــكاب جريمــة خــالل نشــاط اعتيــادي بعمليــة استفســار مســبقة يعتمــد عــادة علــى 
التحقيــق العســكري التــي تجريــه الوحــدة الضالــع جنودهــا فــي الحــادث، وفــي أعقابــه تقــّرر النيابــة العســكرية فتــح تحقيــق لشــرطة 
التحقيقــات العســكرية. للمزيــد حــول سياســة التحقيقــات فــي جيــش الدفــاع را اللجنــة العامــة للنظــر فــي الحــادث البحــري مــن يــوم 
31 مايو/أيــار 2010، التقريــر الثاني-لدنــة تيــركل، النظــر والتحقيــق الجــاري فــي إســرائيل فــي شــكاوى وادعــاءات حــول انتهــاك 
ــا للقانــون الدولــي )فبراير/شــباط 2013) ص ٢٧٢-275، رســالة النائــب للشــؤون العملياتيــة فــي النيابــة العســكرية 

ً
أحــكام الحــرب وفق

اللفتنانــت كولونيــل )أدورام ريغليــر) إلــى المحاميــة اميلــي شــيفر عومــر - مــن الفريــق القانونــي فــي ييــش ديــن والمؤرخــة 14.2.2015.    
رســالة المحاميــة اميلــي شــيفر عومــر –مــن الفريــق القانونــي فــي ييــش ديــن إلــى النائــب العســكري العــام الجنــرال )دانــي عفرونــي)   83
ــة  ــاع والمؤّرخ ــش الدف ــود جي ــا لجن ــوف جانًب ــول الوق ــكوة ح ــبب ش ــزر) بس ــن العي ــود ب ــل )اه ــكري الكولوني ــاء العس ــس االدع ورئي

   .4.11.2014
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والسامرة الشرطي لعضوات في طاقم ييش دين إن الجنود وحسب اعتقاده ال يعلمون بأن لهم صالحية اعتقال 
مستوطنين يرتكبون أعمال عنف.84                   

محاوالت التعامل مع ظاهرة الوقوف جانًبا

1998: النظام الصادر عن المستشار القانوني للحكومة 
حول تطبيق القانون والنظام العام – أّول محاولة لتقليص الظاهرة

القانوني للحكومة  في أغسطس/آب 1998 بعد أربعة أعوام فأكثر على نشر نتائج لجنة شمغار نشر المستشار 
مناطق  في  القانون  منتهكي  لإلسرائيليين  بالنسبة  العام  والنظام  القانون  تطبيق  نظام  روبينشتاين)  )الياكيم 
يهودا والسامرة وقطاع غزة، ويسعى هذا النظام الذي يعتمد على استنتاجات لجنة شمغار المرحلية إلى« الرّد 
على الوضع المستمر من سوء تطبيق القانون على اإلسرائيليين من سكان يهودا والسامرة« والهدف الرئيسي 
منه إحالة السواد األعظم من عمليات تطبيق القانون في مناطق يهودا والسامرة وقطاع غزة من جيش الدفاع إلى 
الشرطة... بشكل أقرب ما يكون إلى كيفية نشاط الشرطة في كل موقع ومكان داخل دولة إسرائيل«. في الظاهر 
وإن لم يذكر هذا النظام ظاهرة الوقوف جانًبا إاّل أنه يصيغ تعليمات للجيش كان تطبيقها سيؤّدي إلى تقليص 

هذه الظاهرة بصورة ملموسة.85 

من  وغيرهم  مستوطنون  بها  يقوم  التي  القانون  انتهاكات  لطبيعة  وتعريف  تحديث  بمثابة  النظام  هذا  كان 
من  باألرواح  لإلصابة  حقيقي  خطر  على  ينطوي  ا 

ً
عنيف ا 

ً
»نشاط أي  المحتلة  المناطق  في  اإلسرائيليون  المدنيين 

خالل استخدام الحجارة وإحراق الممتلكات واألسلحة الحادة أو من خالل إطالق النار من أسلحة مملوكة للمستخدم 
ا في مواقع مأهولة بالسكان وعلى وجه الخصوص وأعمال الشغب وتحطيم 

ً
ا عنيف

ً
ا للقانون«، »ونشاط

ً
قانونًيا أو خالف

واالحتجاجات  بالنظام  اإلخالل  أعمال  وغيرها«،  البسطات  وقلب  وسيارات  شمسية  سخانات  وتخريب  الزجاجات 
والمظاهرات على الشوارع والطرق وسدها وإحراق العجالت ووضع الحواجز أو المتاريس أو خرق أوامر بإغالق منطقة 
وهو نشاط يتمّيز غير مرة بالتنسيق بين عدة عناصر منتهكة للقانون وتغطية عدة نقاط ومواقع في آن واحد«، 
خرق أوامر منع وتقييد صدرت بحق منتهكي القانون من أشخاص معينين وتتناول حظر دخول المستوطنة وحظر 

الخروج من منطقة السكن وما إلى ذلك.          
   

ا الذي يبّرر نفسه من البداية »لعدم افتراضه بأي شكل من األشكال فرضيات تخص عموم جمهور 
ً

هذا النظام أيض
اإلسرائيليين الذين يسكنون في هذه المناطق«، ال يتناول بشكل مباشر ظاهرة وقوف جنود الجيش جانًبا إزاء عنف 
ز على »إحالة السواد األعظم من عمليات تطبيق القانون في مناطق يهودا والسامرة وقطاع غزة 

ّ
المستوطنين ويترك

ا لهذا النظام من المفروض أن تكون الشرطة هي الهيئة المسؤولة عن التعاطي 
ً
من جيش الدفاع إلى الشرطة«. وفق

مع أحداث انتهاك القانون واإلخالل بالنظام العام »من البداية وحتى النهاية« داخل مناطق االستيطان بينما يتولى 

ق متضّمنة في ملف ييش دين 1072/05.  
ّ
ييش دين: شبه قانون، ص 42 -59. المحادثة مع المحق  84

ــون فــي منطقــة يهــودا والســامرة  ــون والنظــام العــام بالنســبة إلســرائيليين المنتهكيــن ينتهكــون القان نظــام تطبيــق القان  85
ــون)، »خــالل لقــاء مــع مجلــس  ومنطقــة قطــاع غــزة )المقّدمــة والمدخــل العــام( المــؤّرخ 17.8.1998، )نــداف ســراغاي) و)جدعــون أل
ــي المناطــق«، هآرتــس، 5.5.1998. ــون ف ــة لفــرض القان ــاء أنظم ــزة رفــض روبنشــتاين إلغ مســتوطنات يهــودا والســامرة وقطــاع غ
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الجيش مسؤولية التعاطي »في الغالف خارج البلدة« وذلك دون االنتقاص من صالحيات جيش الدفاع وواجباته 
بصفة ممثل السيادة السلطوية في هذه المناطق«. 

ا لهذا النظام تلقى المسؤولية عن تطبيق القانون والنظام على مسؤولية الجيش كلما وصلت قواته األولى إلى مسرح 
ً
طبق

الحادث وهو ما يحدث في الغالب، بانتظار وصول الشرطة، ويلزم هذا النظام الجيش بتفعيل قوات تأهب استناًدا إلى 
قرار قائد اللواء في المنطقة وبعد التقييم المشترك للوضع مع قائد الشرطة المحلي »بهدف مساعدة شرطة إسرائيل 
والتوثيق  والتحقيق  بالنظام  المخلين  وإجالء  وتأمينها  المنطقة  عزل  هي  القوات  هذه  مهمة  القانون«.  تطبيق  على 
وجمع األدلة والحفاظ على مسرح الحادث »بكافة مكوناته«، هذا باإلضافة إلى تنفيذ االعتقاالت ومرافقة المعتقلين. 
ما تتغيب الشرطة عن الحادث يفرض النظام على الجيش مهمة تأمين مسرح الحادث وحراسته »بهدف منع أعمال 

ّ
وكل

د النظام أنه ليس في ذلك »انتقاص من واجب قوات جيش الدفاع 
ّ
اإلتالف والطمس وإخفاء األدلة في المسرح« كما ويؤك

الممتلكات  أو  الحؤول دون وقوع إصابات في األرواح  أو  للجرحى  الطبي  العالج  المطلوبة لتقديم  الخطوات  اتخاذ كافة 
إضافة إلى احتجاز واعتقال مشتبه فيهم قد يفرون من مسرح الحادث«، كما ويلزم هذا النظام الجيش بإرشاد القادة 
والجنود الذين يقومون بالنشاط العملياتي في المناطق المحتلة سواء في إطار الخدمة اإللزامية أو خدمة االحتياط، عماًل 
باألوامر سارية المفعول الصادرة عن قسم العمليات مع التأكيد على أن أحكام هذا النظام تلغي أوامر قسم العمليات.86 
ويفترض بفعاليات اإلرشاد هذه أن تتناول وسائل استخدام القوة بما في ذلك الغاز المسيل للدموع وغيره وتكبيل 
مرافقة  عند  القوة  أفراد  تصرف  كيفية  وتحّدد  الشرطة  لدى  واإلفادة  الشكوى  وتقديم  العنيفين  المشاغبين  أيادي 

المعتقلين إلى مركز الشرطة ولدى استخدام القوة من أجل التكبيل وتفتيش المعتقلين واالستعداد لمنع فرارهم.   

تلزم وحدات الجيش بتحديث أحكام هذا النظام »عدة مرات في السنة« ووضع تلخيص مكتوب إّما عبر التحقيق 
العسكري أو بطريقة أخرى حول كل حادث يتخلله استخدام القوة من أجل تطبيق القانون بموجب هذا النظام. 
لدى  أسبوعًيا  الميدان  العاملة في  القوات  للحادث ونشرها في صفوف  الرئيسية  االستخالصات  مناقشة  »يجب 
انتهاء النقاش بمشاركة جيش الدفاع وشرطة إسرائيل واإلدارة المدنية وجهات أخرى«. ينّص النظام على واجب 

قائد اللواء المنتشر في الميدان تقديم إرشادات والتنبيه المستمر بأحكام هذا النظام.87             

ينص النظام على أن مسؤولية التعاطي مع أعمال جنائية تقع معظمها على عاتق الشرطة بحيث يتجاهل محدودية 
انتشار وحضور الشرطة في الضفة الغربية وفشلها المستمر في التحقيق حول أحداث عنف يكون المستوطنون 

ضالعين فيها. 

لم يغّير نشر هذا النظام من »روح القائد« التي توحي بمواصلة احتواء إجرام المستوطنين، فبعد عامين تقريًبا 
على نشره كشف تقرير صحفي عن أن قائد اللواء المنتشر في منطقة الخليل الكولونيل )نوعام تيبون، الذي عين 
ا قائد فرقة يهودا والسامرة بين العامين 2007 -2009) افتخر أمام مستوطني الخليل بأنه قام بنفسه »بإغالق 

ً
الحق

وصفه  ما  وانتقد  حقيقي«  سبب  أي  وبدون  فتحها  لمجّرد  ضدهم  فتحتها  قد  الشرطة  كانت  الملفات«  عشرات 
ان اليهود.88  

ّ
بالمعاملة »غير المنصفة« للشرطة تجاه السك

فــي أي حالــة مــن التعــارض بيــن هـــ1ا النظــام واألوامــر الصــادرة عــن قســم العمليــات فــي األركان العامــة، فكمــا ســبق ذكــره ســيتم   86
ــا لهــذا النظــام«. البنــد 9 ب مــن نظــام تطبيــق القانــون بالنســبة إلســرائيليين ينتهكــون القانــون فــي منطقــة يهــودا 

ً
النهــج وفق

والســامرة وقطــاع غــزة )المقّدمــة والمدخــل العــام(، 17.8.1998.  
المصدر السابق، ص ١-3، 6، ٨-9، و13-11.   87

)افيحاي بيكر) »الطريق اللطيف«، هآرتس، 5.5.2000 وتم اقتباسه عند )الدار) و)زرتال) أسياد األرض ص 436-435.  88
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2005 -2012: تقرير النقاط االستيطانية وفحص مراقب الدولة - لم يتغّير شيء

الرأي الذي وضعته المحامية )تاليا ساسون) حول النقاط االستيطانية العشوائية غير المشروعة عام 2005 وعرف 
المستشار  نظام  نشر  من  أعوام  بعد سبعة  )أرئيل شارون)  الوزراء  لرئيس  تقديمه  تم  )تقرير ساسون) حيث  بـ 
القانوني للحكومة حول فرض القانون والنظام العام بالنسبة إلسرائيليين في المناطق المحتلة، تناول فيما تناوله 
ظاهرة تطبيق القانون »غير الفعالة« بالشكل الذي يتم فيه على يد الجنود. تقول ساسون إن مهمة تطبيق القانون 
ا محورًيا ضمن مهام جيش الدفاع ولألمر أسباب عدة ولكن النتيجة على أرض الواقع  على المستوطنين ال تعّد جزًء
تكون أن الجنود وقاداتهم يبذلون قصارى جهودهم وأكثر من مرة ليخلعوا عباءة الشرطي التي اضطروا الرتدائها 
ا كبيًرا تحدثت معه قال إن »بطبيعة الحال نهتم 

ً
بشكل اصطناعي حسب وجهة نظرهم«، أضافت ساسون أن ضابط

بالقضايا اإلرهابية أّواًل وبعدها فقط )وإذا تم األمر أصاًل) نتعامل مع انتهاكات القانون للمستوطنين«، وروح القائد 
توحي بأن المستوطنين يصنعون مشروًعا صهيونًيا ومن هنا يجب عدم النظر إليهم عبر المنظور القانوني«.89         
في الوقت ذاته وعلى المستوى العلني واصلت الحكومة والجيش االدعاء بأنهما يعمالن من أجل تطبيق القانون في 
الضفة الغربية حيث عرض وزير الدفاع آنذاك )ايهود باراك) على الحكومة في ديسمبر/كانون أّول 2008 األعمال 
التي تقوم بها وزارته حول تطبيق القانون والنظام في الضفة الغربية عقب أعمال شغب وإخالل بالنظام قام بها 
ا مفصاًل 

ً
مستوطنون. وحسب أقوال باراك قام الجيش بتطبيق »سياسة حازمة ضد منتهكي القانون تشمل توثيق

للجريمة واحتجاز المنتهك لغاية وصول الشرطة«، وبما أن الموضوع »ينطوي على أهمية بالغة بالنسبة ألجهزة 
الع على مجرياته أسبوعًيا فيما يجري نائبه )متان فلنائي) 

ّ
تطبيق القانون« فإن الوزير المسؤول سيحرص على االط

نقاشات دورية حول هذا الموضوع لمتابعة تقّدم العمليات على المستويين المنظوماتي والبنيوي سعًيا لتعزيز 
أجهزة فرض القانون«.90

ولكن فحًصا أجراه مراقب الدولة حول تطبيق القانون في الضفة الغربية بين العامين 2011 و2012 أي بعد مرور 18 
عاًما على تبّني الحكومة توصيات لجنة شمغار و14 عاًما بعد نشر المستشار القانوني نظام تطبيق القانون استنتج 
أن »روح القائد« في الجيش ما زالت توحي بالتهرب من ترجمة توصيات شمغار ونظام المستشار القانوني إلى أوامر 
ثابتة وأنظمة ملزمة. اقتبس المراقب قائد قسم العمليات في فرقة يهودا والسامرة الذي قال لفريق المراقبة إن 
»األوامر األمنية االعتيادية ال تتناول بوضوح موضوع الحفاظ على القانون ... ال يوجد وعي عميق بموضوع الحفاظ 

على القانون«. 

ا لما جاء في تقرير المراقب كتب رئيس اإلدارة المدنية البريغادير )موتي الموز) في يناير/كانون ثان 2011 
ً
وفق

إلى منسق أعمال الحكومة في المناطق الميجر جنرال )ايتان دنغوط) ورئيس قسم العمليات في هيئة األركان 
العامة البريغادير )يعكوف براك) أن جيش الدفاع مسؤول فعاًل عن سلطة القانون في الضفة الغربية بيد »أننا 
بعيدون جًدا عن أداء دورنا هذا«. وبعد مرور عام ذكر المستشار القانوني لمنطقة يهودا والسامرة أمام قائد المنطقة 
الوسطى )أفي مزراحي) ومنسق أعمال الحكومة في المناطق بأن »النتيجة النهائية« لمساعي تطبيق القانون في 

الضفة الغربية بعيدة عن أن تكون مرضية«.91 

رأي )مرحلي( حول النقاط االستيطانية غير المشروعة مقّدم لرئيس الوزراء أرئيل شارون من قبل المحامية تاليا ساسون، ص ٢٥٩-٢٦١.   89
إعــالن مستشــار إلــى اإلعــالم، مكتــب وزيــر الدفــاع حــول أقــوال الوزيــر )ايهــود بــاراك) خــالل جلســة الحكومــة األســبوعية فــي   90

  14.12.2008 والســامرة،  يهــودا  منطقــة  فــي  والنظــام  القانــون  تطبيــق  بشــأن   14.12.2008
تقرير مراقب الدولة 63ب المؤرخ 17.7.2013، ص 137 و138.  91
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وجد مراقب الدولة أن النشاط العسكري االعتيادي للقوات في المنطقة الوسطى ال يتناول مهام الحفاظ على القانون 
بل أن تدريب هذه القوات استعداًدا ألدائها هذا النشاط ال يتضمن برنامج تأهيل منتظًما يشمل األبعاد المختلفة 
ا لتقرير المراقب فإن تلخيصات النشاط لعام 2011 والتي أعّدها مقر الفرقة باالشتراك 

ً
للحفاظ على القانون، وفق

ا موضوع الحفاظ على 
ً
مع األلوية في الميدان ووحدات حرس الحدود المنتشرة في الضفة الغربية لم تتناول إطالق

القانون والنظام و« لم نجد أنه تم استخالص العبر من حوادث تتعلق بالموضوع«. كما ووجد المراقب أوجه التقصير 
في تأهيل الجنود حول الحفاظ على مسرح حادث رغم اإلشارة إلى أهمية هذه القضية في استنتاجات لجنة شمغار 

وفي نظام المستشار القانوني للحكومة.92   

ل فيه مدنيون إسرائيليون في قاعدة مقر اللواء الميداني 
ّ
فقط مؤخًرا نشر أنه عقب حادث وقع نهاية 2011 توغ

)إفراييم) حيث قاموا بإلقاء الحجارة على قائده وأتلفوا مركبات عسكرية، بدأ الجيش بالنظر في إمكانية استخدام 
التعرض  بسبب  يأت  لم  الجيش  نهج  تغيير  أن  بمعنى  إسرائيليين،  مدنيين  ضد  المظاهرات  تفريق  وسائل 
للفلسطينيين أو ممتلكاتهم وإنما في أعقاب التعّرض لضابط كبير وإتالف ممتلكات عسكرية، ولم يغّير الجيش 
حتى اليوم تعليماته التي تحظر استخدام وسائل تفريق المظاهرات ضد مدنيين إسرائيليين عنيفين في مناطق 
الضفة الغربية وال تعلم ييش دين بأي حادث لجأت خالله أي قوة من الجيش إلى استخدام هذه الوسائل ضد 

مدنيين إسرائيليين عنيفين في هذه المناطق.93      

بطء بلورة األنظمة العسكرية للتعامل مع ظاهرة الوقوف جانًبا

2009 – الجيش يبدأ وضع سياسة – ورقة معلومات للقائد 
ا غير الئق.

ً
واعتبار الوقوف جانًبا سلوك

فقط في عام 2009 أصدر المستشار القانوني في منطقة يهودا والسامرة نشرة معلومات للقائد – حق الوصول إلى 
أراض في مناطق يهودا والسامرة« التي ترسي قواعد نص عليها قرار المحكمة العليا في التماس مقّدم من جمعية 
حقوق المواطن وشومري مشباط –حاخامات من أجل حقوق اإلنسان ضد قرار الجيش إغالق أراض زراعية فلسطينية 
على مقربة من عشرات القرى الفلسطينية خالل موسم قطف الزيتون بحجة الدفاع من اعتداءات عنيفة وممنهجة 

يقوم بها مستوطنون )التماس قطف الزيتون).94         

اقتبس االلتماس قائد اللواء المنتشر في منطقة شومرون الكولونيل )يوفال بزاك) الذي قال إنه ال يستطيع التحرك 
ضد المستوطنين طالما أن الشرطة تبقى »بدون أنياب«. ادعى الملتمسون بأن  قوات األمن ملزمة بإصدار تعليمات 
واضحة إلى القوات العاملة حول واجبها التحّرك »ضد المعتدي وليس المعتدى عليه«، وفي قرارها وّبخت المحكمة 
الدولة ألن رغم وعودها بالدفاع عن المزارعين الفلسطينيين إال أن المشهد يبقى بعيًدا عن أن يكون مرضًيا... يبدو 
أن الحقائق على أرض الواقع تتحدث عن نفسها حيث لم يقدم ما فيه الكفاية في سبيل حماية حقوق الملتمسين« 

المصدر السابق، ص 139-137.  92
)انشــيل بيبــر) و)حاييــم لفنــزون): »العشــرات مــن نشــطاء اليميــن يعبثــون بمحتويــات قاعــدة عســكرية وتعّرضــوا لقائــد اللــواء، ولــم يعتقــل   93

.14.12.2011 ynet ،»ــا
ً

أحــد«، هآرتــس، 13.12.2013، )يــؤاف زيتــون): جيــش الدفــاع ينظــر فــي - قواعــد اشــتباك ضــد يهــود أيض
ورقة معلومات للقائد – الحق في وصول أراض في يهودا والسامرة، المستشار القانوني، منطقة يهودا والسامرة، النيابة العسكرية.   94
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دت أن الدفاع عن أمن السكان المحليين وملكهم يعد من أبسط الحقوق الملقى تنفيذها على عاتق 
ّ
وعادت وأك

القائد العسكري في الميدان« )التشديد في النص األصلي).95        

نظام  نشر  على  عاًما   11 ومرور  العليا  المحكمة  قرار  من  أعوام  ثالثة  بعد   2009 في  المعلومات  نشرة  توزيع  تم 
المستشار القانوني للحكومة حول تطبيق القانون والنظام على إسرائيليين يقومون بانتهاك القانون في مناطق 
يهودا والسامرة وقطاع غزة. لسبب ما تم تصنيف هذه النشرة تحت درجة »محدود« ما يعني تحديد نشرها وإمكانية 
الوصول إليها، وعلى حد علم ييش دين حتى اليوم لم تترجم التوجيهات المتضمنة فيها إلى مجموعة أوامر ثابتة 
يفترض بكل جندي أن يحفظها. ومع ذلك تشمل هذه النشرة أّول تعامل من المستوى العسكري الكبير مع ظاهرة 
ال ومحدوًدا) بالنسبة لقضية الوصول إلى األراضي 

ّ
ا ومقل الوقوف جانًبا ومغزاها القيمي بنظر الجيش )وإن جاء متأخّرً

الزراعية الفلسطينية فقط وليس بالنسبة لقضايا العنف الصادر عن مستوطني الخليل وأعمال العنف التي يقوم 
بها المستوطنون على محاور الضفة الرئيسية وغيرها مما قد تم استعراضه في نظام المستشار القانوني للحكومة.          

ينص البند 14 من ضمن 15 بنًدا في نشرة المعلومات والخاص بتطبيق القانون والنظام على وجوب تحرك جندي 
من جيش الدفاع عندما يكون شاهًدا على جريمة يرتكبها إسرائيلي مثل االعتداء على مزارعين فلسطينيين وأعمال 
التنكيل وغيرها وقيامه بخطوات فورية للتعامل مع مرتكبي الجريمة مع التأكيد على احتجاز المشتبه فيه وإحالته 
إلى شرطة إسرائيل ومصادرة سالحه في الحاالت المناسبة وغيرها. ال يسمح للجندي بالوقوف جانًبا إزاء هذه الحاالت 
بل من واجبه التدخل لوقف الجريمة وضمان التعامل مع الجاني، فالوقوف جانًبا إزاء أي جريمة يعد إساءة التصرف 

تتنافى مع أوامر الجيش وقيمه«.      

إساءة  يعد  الذي  ما  واستفاضة  بوضوح  يحّدد  ال  العسكري  القضاء  قانون  أن  إلى  السياق  في هذا  اإلشارة  تجدر 
ا مشيًنا ويمّيز مثل هذه الجريمة بأنها من جرائم )المهمالت) أي الجرائم 

ً
ا غير الئق أو تصرف

ً
التصّرف أو تصرف

 خطورة في قانون العقوبات الجنائية العسكري بمثابة »النسيج المفتوح على أرضية لينة القابل 
ّ

العامة واألخف
الستيعاب وامتصاص شتى أنواع التصرفات المختلفة ولكن أبرز ما يتصف به الفشل السلوكي والتنظيمي ال يليق 
ا الصطالح المحكمة العليا والمراد به جريمة تسيء في جوهرها إلى 

ً
بصاحب الرتبة العالية في جيش الدفاع« وفق

ا لقانون القضاء العسكري في أي ملف 
ً
صورة الجيش، حيث ال تسّجل اإلدانة الجنائية بتهمة إساءة التصرف خالف

جنائي وال تنطوي على أي انعكاسات بالنسبة للمستقبل.96 في بداية عام 2015 فقط وبعد ستة أعوام على صدور 
نشرة المعلومات للقائد قامت النيابة للشؤون العملياتية بتعديل موقفها حيث أصبح ممكًنا من اآلن نسب جرائم 
جنائية للجنود الواقفين جانًبا بموجب قانون القضاء العسكري وقانون العقوبات ومن موادها مثاًل الفشل في منع 

جريمة وعدم االمتثال ألوامر عسكرية ملزمة وإساءة التصرف وحتى مساعدة الجاني الرئيسي.97       

المــادة 10 فــي االلتمــاس المقــّدم إلــى محكمــة العــدل العليــا فــي ملــف رقــم 9593/04، راشــد مــرار، رئيــس مجلــس قريــة يانــون   95
وآخــرون ضــد قائــد قــوات جيــش الدفــاع فــي يهــودا والســامرة وآخريــن، 24.10.2004، الــرد المكمــل واالدعــاءات الرئيســية نيابــة عــن 

الملتمســين حــول الحــق فــي الوصــول إلــى أراض زراعيــة، 7.9.2005 والمادتــان 32 و33 فــي االلتمــاس مــن تاريــخ 26.6.2006. 
ــا  ــة رقيــب أو م ــي:« جنــدي برتب ــه بمــا يل ــل رقــم 3) 1964، تعّرف ــر الالئــق )التعدي ــون القضــاء العسكري-الســلوك غي المــادة 130 فــي قان  96
 ال يليــق برتبتــه ومكانتــه فــي الجيــش يكــون حكمــه الســجن مــدة ســنة«، والمــادة 129 فــي قانــون القضــاء العســكري 

ً
فــوق ســلك ســلوكا

ا مشــيًنا يكــون حكمــه الســجن مــدة ســنة«. را قانــون 
ً
فــه بمــا يلــي: »الجنــدي الــذي ســلك ســلوك – الســلوك المشــين )التعديــل رقــم 3) وتعرَّ

ــف رقــم 7195/08،  ــا مل ــاال فروكتشــا)، محكمــة العــدل العلي ــة )أي ــرار حكــم القاضي القضــاء العســكري 1955، المــواد 56 و59 و60 فــي ق
أشــرف أبــو رحمــة وآخــرون ضــد البريغاديــر )أفيحــاي مندلبليــت(، النائــب العســكري الرئيســي وآخريــن والمــؤّرخ 1.7.2009.             

رســالة النائــب للشــؤون العملياتيــة فــي النيابــة العســكرية اللفتنانــت كولونيــل )أدورام ريغليــر) إلــى المحاميــة اميلــي شــيفر عومــر -   97
مــن الفريــق القانونــي فــي ييــش ديــن والمؤرخــة 14.2.2015.    
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هة ال يخضع لسلطة  تشتمل هذه الوثيقة على نقاط تلخيصية بارزة تنص على أن اإلذعان لهذه القواعد الموجِّ
ل »واجًبا« لجيش الدفاع بمقتضى قرار ال لبس فيه صادر عن لمحكمة العليا إذ يجب أن 

ّ
الجنود التقديرية وإنما يمث

يتولى القادة اإلشراف على هذا الموضوع من خالل توجيه الرسائل المناسبة لتصل آخر جندي وبالتعاون الكامل 
مع شرطة إسرائيل متمثلة بلواء يهودا والسامرة.98     

في وقت قريب من توزيع نشرة المعلومات بدأ في النيابة العامة عمل ما يعرف بفريق الواقفين جانًبا حيث توّجه 
نائب ضابط قسم التحقيقات واالستخبارات في مقر لواء )شمرون) الشرطي إلى هذا الفريق في مارس/آذار 2009 
عقب شكوى قّدمتها ييش دين حول أرض لمزارع فلسطيني قريبة من مستوطنة كدوميم أقدم مستوطنون على 
حراثتها فيما منع هو من وصول أرضه. حسب الوثائق المتضمنة في ملف التحقيق )وقد تم إغالقه لسبب مجرم 
والسامرة في مساعدتها على  لواء يهودا  الواقفين جانًبا هذا على طلب شرطة  يرّد أصاًل فريق  لم  غير معروف) 
العثور على الجنود الذين منعوا المزارع الفلسطيني من وصول أرضه، كما ولم ترد النيابة على استقسار ييش دين 
حول اإلجراءات التي تم اتخاذها إذا اتخذت أصاًل من قبل أفراد الفريق أو جهات أخرى في النيابة للعثور على هؤالء 

الجنود.99      
يجّسد حادث االعتداء على قائد اللواء الميداني )إفراييم) وقاعدتها في ديسمبر/كانون الثاني 2015 مدى عدم 
ا وجنوًدا وقفوا عاجزين أمام 

ً
ا لدرجة أن ضباط

ً
استقرار توجيهات هذه النشرة عند المستوى العسكري الكبير أيض

م الموّجه ضدهم، في هذا الحادث هاجم العشرات من نشطاء اليمين سيارة الجيب التابعة لقائد 
ّ
العنف المنظ

اللواء الكولونيل )ران كهانا) وألقوا الحجارة أصابته إحداها في رأسه وأتلفوا المركبات العسكرية في قاعدة اللواء 
وقاموا بسد شارع رئيسي قريب، ولم يقم أحد من الجنود باعتقال أي من المعتدين، وعندما سألت مراسلة صوت 
إسرائيل كرميال منشيه الناطق بلسان جيش الدفاع )البريغادير يؤاف مردخاي) كيف سيكون رد قائد اللواء لو قام 
فلسطيني بإلقاء الحجارة أجاب قائاًل »أفترض يا كرميال بأنك ال تتوقعين من قائد اللواء أن يشرع بإطالق النار على 

يهودي يقف أمامه، بالتأكيد ليس هذا قصدك«.100 

2014: نظام قيد التحديث والتعديل وإعادة النظر 

في ديسمبر/كانون الثاني 2014 ورًدا على طلب حول حرية المعلومات أبلغ جيش الدفاع منظمة ييش دين بوجود 
نظام »تطبيق القانون والنظام على إسرائيليين ولكنه قيد التحديث والتعديل وإعادة النظر بما في ذلك األحداث 
دة التي تستوجب التعامل مع عدة تهديدات في آن واحد إضافة إلى األحداث المتطورة«. نقل المتحدث »أبرز 

ّ
المعق

بنود« النظام الذي يسري مفعوله بين 1.7.2014 و 1.7.2016 وقد تمت بلورته فقط بعد طلب قّدمته منظمة ييش 
دين الستفسار ما إذا كان وجد أصاًل نظام عسكري حول تطبيق القانون والنظام العام على مدنيين إسرائيليين 

ورقة معلومات للقائد – الحق في وصول أراض في يهودا والسامرة، المستشار القانوني، منطقة يهودا والسامرة، 2009.  98
رســالة موّجهــة مــن المحامــي الميجــر )جيــل ديشــيه) مســاعد ضابــط شــؤون الشــخصيات المهمــة فــي منطقــة شــومرون التابعــة للــواء   99
يهــودا والســامرة فــي الشــرطة إلــى النيابــة العســكرية وفريــق متابعــة الوقــوف جانًبــا حــول شــكوى فلســطيني مــن قــدوم والمؤّرخــة 
ــل )ســيغال مشــعل)  ــت كولوني ــى اللفتنان ــن إل ــش دي ــي يي ــي ف ــم القضائ ــن الطاق ــاري) م ــدو تم ــي )عي 31.3.2009. رســالة المحام
ــامرة  ــودا والس ــواء يه ــة لل ــومرون التابع ــة ش ــي منطق ــم 55636/10 ف ــي 2000« رق ــف »جنائ ــول مل ــة ح ــؤون العملياتي ــة للش النائب

الشــرطي.     
)انشــيل بيبــر) و)حاييــم لفنــزون): »العشــرات مــن نشــطاء اليميــن يعبثــون بمحتويــات قاعــدة عســكرية وتعّرضــوا لقائــد الــواء، ولــم   100
يعتقــل أحــد«، هآرتــس، 13.12.2013، اقتبــاس تبــادل الــكالم بيــن كرميــال منشــيه والبريغاديــر يــؤاف مردخــاي موجــود فــي مدونــة 

.http://www.hahem.co.il/friendsofgeorge/?p=2683 .13.12.2015 ،»ــاع ــش الدف ــورود لجي ــورج »ال ــاء ج "أصدق
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والمعّرف كمجموعة أوامر وكأمر قيادي ينطبق على جميع الجنود في قيادة المنطقة الوسطى. ولم يشر الناطق 
والسامرة  يهودا  منطقة  في  القانوني  المستشار  أقوال  وبحسب  تحديثه،101  من  االنتهاء  موعد  إلى  العسكري 

الكولونيل )دورون بن براك) فقد تم ترجمة هذا النظام إلى أوامر ثابتة.102          

أّما النظام الساري مفعوله ساعة إعداد هذا التقرير فيلزم كل قائد لواء بتقديم إحاطات للقوات العاملة في قطاع 
ا لمبادئ مجموعة األوامر ومن خالل مالءمتها مع 

ً
نفوذه حول كيفية تطبيق القانون والنظام على إسرائيليين »وفق

النظام  المنطقة«. هذا  المختلفة وتاريخ  المزمن والتسويات  التوتر  بؤر  العمل واحتياجاته ومنها  مميزات ميدان 
الجيش  واختصاصات  التعريف بصالحيات  منه  الهدف  أن  للحكومة يعلن  القانوني  المستشار  نظام  مثله مثل 
األحداث  مع  التعامل  مبادئ  ووضح  التعاون  كيفية  وتحديد  المدنية  واإلدارة  الحدود  وحرس  العام  األمن  وجهاز 
سعًيا لترشيد وتحسين تطبيق القانون في هذه المناطق ليصبح أقرب ما يكون من التطبيق المعمول به داخل 

إسرائيل«.103       
  

ا تكون بدايات 
ً
ينقل النظام فصاًل كاماًل عن نظام المستشار القانوني للحكومة من عام 1998 الذي يتناول أحداث

تفريق  في  باستخدامها  المسموح  الوسائل  حول  النظام  يوسع  حيث  الدفاع،104  جيش  قبل  من  معها  التعامل 
المظاهرات أو التجمهرات منها رش المياه والغاز المسيل للدموع ويسمح باستخدامها في غياب قوة شرطية وفقط 
بموجب »أمر واضح من قائد اللواء أو المفّوض عنه«. كما وينطوي النظام على المزيد من اإلسهاب والتفصيل حول 
صالحيات االحتجاز الممنوحة للجنود وعلى تعليمات تقضي بـ »وجوب احتجاز المشتبه فيه أو اعتقاله في أي حالة 
يصدر  التي  األحوال  كل  وفي  ممتلكات  أو  بشخص  إسرائيلي  عن  يصدر  مساًسا  جندي  أو  شرطي  فيها  شاهد 
النظام باستخدام »قوة معقولة« ضد مشتبه فيه يرفض  للقيام بذلك. كما ويسمح  أمًرا واضًحا  القوة  فيها قائد 
ل  اإلذعان »ألمر االحتجاز«، ويوصي بتفضيل استخدام أصفاد حديدية بداًل من بالستيكية على يدي »الشخص المكبَّ
فقط«، كما ويتناول النظام احتمال التحقيق الشرطي في الحادث ومن هنا يقضي بعزل المحتجزين والمعتقلين 
وإبعادهم عن أي اتصال فيما بينهم أو مع آخرين لتفادي )قدر اإلمكان) تنسيق اإلفادات بين المشتبه فيهم أو 

101 رســالة مؤّرخــة 25.12.2014 موّجهــة مــن وحــدة الشــكاوى التابــع لدائــرة العالقــات العامــة فــي مكتــب الناطــق بلســان جيــش الدفــاع 
ــا علــى استفســارها حــول التعليمــات واألنظمــة وعمليــات اإلرشــاد فــي  ــزة معلومــات فــي ييــش ديــن جواًب

ّ
ــى )نوعــا كوهيــن) مرك إل

حــاالت اإلخــالل بالنظــام التــي يرتكبهــا مدنيــون إســرائيليون ضــد فلســطينيين فــي الضفــة الغربيــة وذلــك بموجــب قانــون حريــة 
المعلومــات مــن 11.5.2014. وقــد جــاء جــواب جيــش الدفــاع بعــد انتهــاك مســتمر ألحــكام قانــون حريــة المعلومــات وتهديــد ييــش 
ــة مــن  ــة. رســالة تحذيري ــم المعلومــات المطلوب ــة فــي حــال الفشــل فــي تقدي ــى محكمــة الشــؤون اإلداري ــم التمــاس إل ديــن بتقدي
المحامــي )يشــاي شــنايدور) نيابــة عــن ييــش ديــن إلــى الميجــر )زوهــار هاليفــي) رئيــس وحــدة الشــكاوى فــي مكتــب الناطــق بلســان 
جيــش الدفــاع بتقديــم التمــاس إداري والمؤّرخــة 5.11.2014، لــم يســتجب النائــب لطلــب ييــش ديــن توفيــر التفاصيــل حــول موعــد 
ــزة معلومــات فــي ييــش 

ّ
صــدور النظــام والجهــة التــي ينطبــق عليهــا والجهــة المصــدرة لــه وهــل يبقــى ســاري المفعــول، رســالة مرك

ــاع والمؤّرخــة  ــى الميجــر )زوهــار هاليفــي) رئيــس وحــدة الشــكاوى فــي مكتــب الناطــق بلســان جيــش الدف ــا كوهيــن) إل ــن )نوع دي
14.1.2015، رســالة موّجهــة مــن دائــرة العالقــات العامــة فــي وحــدة الشــكاوى فــي مكتــب الناطــق بلســان جيــش الدفــاع إلــى )نوعــا 

ــزة معلومــات فــي ييــش ديــن، 12.5.2015.  
ّ
كوهيــن) مرك

102 محاضــرة مقّدمــة مــن المستشــار القانونــي لمنطقــة يهــودا والســامرة حــول القانــون الدولــي فــي إطــار دورة لجمعيــة حقــوق المواطــن 
حــول القانــون اإلنســاني الدولــي. 11.1.2015.

103 رســالة موّجهــة مــن وحــدة الشــكاوى التابــع لدائــرة العالقــات العامــة فــي مكتــب الناطــق بلســان جيــش الدفــاع إلــى )نوعــا كوهيــن) 
ــزة معلومــات فــي ييــش ديــن فــي تاريــخ 25.12.2014. لــم يســتجب الناطــق بلســان جيــش الدفــاع الستفســار ييــش ديــن تحديــد 

ّ
مرك

ــزة معلومــات فــي ييــش ديــن إلــى الميجــر )زوهــار 
ّ
مجموعــة األوامــر قيــد البحــث فــي اإلحاطــة المشــار إليهــا، رســالة )نوعــا كوهيــن) مرك

هاليفــي) رئيــس وحــدة الشــكاوى فــي مكتــب الناطــق بلســان جيــش الدفــاع والمؤّرخــة 14.1.2015.    
ــون فــي منطقــة يهــودا والســامرة  ــن للقان ــون والنظــام العــام بالنســبة لإلســرائيليين المنتهكي ــق القان 104 المــادة 11 فــي نظــام تطبي

ــام)، 17.8.1998. ــة والمدخــل الع ــزة، )المقدم وقطــاع غ
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طمس األدلة والعبث بها،105 وامتنع الناطق بلسان جيش الدفاع عن اإلجابة على سؤال ييش دين حول عدد الشكاوى 
المقّدمة من جنود الجيش عقب أحداث االعتداء واإلضرار بالممتلكات وانتهاكات ارتكبها مدنيون إسرائيليون بحق 

فلسطينيين في مناطق الضفة الغربية.106

ا لهذا النظام »في كل األحوال« يجب احتجاز واعتقال إسرائيلي مس بإنسان أو أضر بملك ولكن خالل جلسة 
ً
وفق

في محكمة الصلح حول حادث قام فيه مستوطن بتخريب كاميرا تعود إلى عامل ميداني من منظمة بتسليم وهّدد 
بقتل نشيط يساري مشتهًرا لمنجل، اّدعت نيابة لواء أورشليم القدس بأن رد القوة العسكرية التي اّدعت بمنع 
االحتكاك بين الطرفين عبر خلق عازل بينهما يعّد رًدا متناسًبا ومعقواًل. ويشار إلى أن القوة العسكرية لم تحتجز 

المستوطن العنيف ولم تعتقله.107

وأجهزة  الجيش  بين  والتعاون  المسؤولية  مجاالت  وينظم  سيحدد  النظام  هذا  بأن  الطموح  االدعاء  من  وبالرغم 
تطبيق القانون األخرى إاّل أن شرطة إسرائيل المسؤولة عن تدريب وإرشاد قوات حرس الحدود العاملة في الضفة 
الغربية تحت إمرة الجيش أجابت في ردها على طلب ييش دين حول حرية المعلومات أن حرس الحدود الذي تعمل 
قواته تحت امرة الجيش ال يوجد له نظام حول تطبيق القانون والنظام على إسرائيليين، »بالنسبة لكيفية معالجة 
أنظمة  أو  أوامر  إسرائيل  لدى شرطة  توجد  ال  بالفلسطينيين  ويمسون  فيها  إسرائيليون ضالعين  يكون  أحداث 
للتعامل الخاص مع منتهكي القانون العاملين ضد مجموعات من غيرها«. ضابطة وحدة الشكاوى العامة في القسم 
»أننا نتعامل  )إيفون بنديل) أضافت  الكابتن  المحامية  التابع لشرطة إسرائيل  العامة  للرقابة والشكاوى  القطري 
ا للحالة. من واجبنا الدفاع على كل شخص 

ً
مع الفلسطينيين كأي إنسان آخر حيث يبقى التعامل موضوعًيا ووفق

اإلسرائيلي والفلسطيني على حد سواء«.108 

أعمال التأهيل واإلرشاد للجيش حول انتهاكات قانونية لمدنيين إسرائيليين

حّول الناطق بلسان جيش الدفاع لمنظمة ييش دين خطة درس صادرة عن المنطقة الوسطى وقد تم نشرها في 
سبتمبر/أيلول 2014 وبعد استفسار ييش دين لدى الناطق بلسان جيش الدفاع، حول »مواجهة مظاهر اإلخالل 
للناطق العسكري  ا 

ً
التي يقوم بها إسرائيليون واإلجرام األيديولوجي في منطقة يهودا والسامرة« ووفق بالنظام 

يقّدم الدرس شفهًيا بدون توزيع مواد مكتوبة لجميع الوحدات في المنطقة الوسطى قبل الدخول ألداء النشاط 
ا بقائد الفريق ومروًرا  العسكري في الضفة الغربية حيث أضاف أن قائد اللواء ذي الشأن يؤهل كافة القادة بدًء

105 المــادة )أ) مــن نظــام »تطبيــق القانــون والنظــام بالنســبة لإلســرائيليين والمتضمــن فــي رســالة موّجهــة مــن دائــرة العالقــات العامــة فــي 
وحــدة الشــكاوى التابعــة للناطــق بلســان جيــش الدفــاع إلــى )نوعــا كوهيــن) مــن ييــش ديــن والمؤّرخــة 25.12.2014، رســالة موّجهــة 
ــزة المعلومــات فــي ييــش ديــن إلــى )زوهــار هليفــي) لرئيــس دائــرة العالقــات العامــة فــي مكتــب الناطــق 

ّ
مــن )نوعــا كوهيــن) مرك

بلســان جيــش الدفــاع والمؤّرخــة 14.1.2015. 
ــزة المعلومــات فــي ييــش ديــن إلــى الناطــق بلســان جيــش الدفــاع حــول التعليمــات 

ّ
106 طلــب استفســار مقــّدم مــن )نوعــا كوهيــن) مرك

واألنظمــة وعمليــات التأهيــل فــي حــاالت اإلخــالل بالنظــام التــي يرتكبهــا مدنيــون إســرائيليون ضــد فلســطينيين فــي الضفــة الغربيــة 
بموجــب قانــون حريــة المعلومــات مــن 11.5.2014.

107 بيــان دفــاع فــي اإلجــراء المســتعجل عــن المدعــى عليهــا رقــم 2 أي دولــة إســرائيل فــي ملــف مدنــي مســتعجل رقــم 36621-05-14 
نصــر محمــد احمــد نواجعــة ضــد موشــيه بــن أبــو وآخريــن فــي محكمــة الصلــح فــي القــدس، قّدمــه المحامــي )موشــيه فيلينغــر) مــن 

نيابــة لــواء القــدس – مدنــي فــي 16.9.2014، الفقــرة 22.
رســالة المحاميــة الكابتــن )إيفــون بنديــل) مــن وحــدة الشــكاوى العامــة بــإذن مــن المســؤول عــن حريــة المعلومــات فــي المقــر القطــري   108

ــزة معلومــات فــي ييــش ديــن، 6.10.2014.
ّ
للشــرطة إلــى )نوعــا كوهيــن) مرك
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بقائد الفصيلة وانتهاء بقائد الكتيبة حول »وحي خطة الدرس« ويجري القادة بدورهم محادثات مع الجنود المتوقع 
ا لخطة الدرس هذه، ولم يذكر الناطق العسكري متى بدأ 

ً
دخولهم إلى الضفة الغربية ألداء النشاط العسكري طبق

جيش الدفاع بتأهيل الجنود مستعيًنا بهذا النظام و»العتبارات تتعلق بأمن المعلومات« رفض اإلشارة إلى عدد 
الجنود والضباط الذين قّدمت لهم هذه الخطة.109       

تفترض خطة الدرس هذه »بأن منطقة يهودا والسامرة تتمّيز بكثرة مظاهر اإلخالل بالنظام العام إضافة إلى بؤر 
حّمل الشرطة مسؤولية 

ُ
وحاالت احتكاك بين قوات األمن قوات األمن أي الجنود واألفراد الشرطة وبين المتوطنين« وت

التعامل مع أحداث ال تعتبر عمليات إرهابية ويكون منتهكو القانون فيها إسرائيليين. كما ذكر وبخالف تفسير 
الجيش  بين أحداث يبدأ  بالتمييز  للحكومة قام  القانوني  المستشار  أن  إاّل  الدرس،  المطروح ضمن خطة  الجيش 
التعامل معها وتشكل عملًيا غالبية األحداث وبين أحداث تبدأ الشرطة التعامل معها حيث ألزم الجيش هو اآلخر 

بتفعيل قوات تأهب ومساعدة الشرطة ومنها قوات االعتقال ومرافقة المعتقلين.     

ا ألنواع اإلخالل بالنظام التي يرتكبها إسرائيليون مقارنة بتلك المفصلة 
ً
تتضمن خطة الدرس توسيًعا وتحديث

في نظام المستشار القانوني للحكومة وفي تقرير لجنة شمغار إذ تشتمل على أحداث »تدفيع الثمن« التي تعّرف 
بالتعرض للممتلكات و/أو لألرواح من قواتنا أو ضد الفلسطينيين بدوافع أيديولوجية وغيرها من األحداث المعّرفة 
بـ »أحداث احتكاك عنيف »يكون يهود ضالعين فيها« و»المواجهة الجسدية على خلفية غزو األراضي أو فالحة 
ا على أعمال  األراضي« وتخريب مزارع ال سيما إتالف أشجار الزيتون و»مضايقة السكان اليهود للفلسطينيين رّدً

إرهابية أو إخالء بلدات وغيرها«.         

مع  ذلك«  الضرورة  اقتضت  إذا  ا 
ً

أيض »إسرائيليين  واعتقال  احتجاز  الدفاع صالحية  لجنود جيش  أن  د 
ّ
يؤك ا 

ً
الحق

اإلشارة إلى األدوات المتوفرة لديهم خالل وقوع حادث على خلفية قومية يهودية متطرفة أو إخالل بالنظام من 
قبل إسرائيليين ومنها معرفة الجندي بطرق الدفاع عن النفس أي ما يعرف بالقتال وجًها لوجه ووسائل تفريق 
المظاهرات والغاز وعند الحاجة إجراء اعتقال المشتبه فيه وحتى إطالق النار في الهواء، ويتشرط اعتقال مشتبه 
فيه بموافقة قائد اللواء. تأمر خطة الدرس بوجوب أن تقوم القوات »في جميع األحوال« بتوثيق أحداث االحتكاك 
مرئًيا أي »بالكاميرات العادية والفيديو« والحفاظ على مسرح الحادث واألدلة الموجودة فيه لغاية وصول الشرطة 
وإبالغها بكل انتهاك للقانون يرتكبه إسرائيليون تتم مالحظته من قبل الجنود ومساعدة الشرطة بما في ذلك 

اإلدالء باإلفادة لديها وأمام المحاكم.110 

إسرائيليون  مدنيون  يكون  التي  بالنظام  اإلخالل  مظاهر  مع  »الفعال«  التعامل  ألهمية  شرًحا  الدرس  يتضمن 
ضالعين فيها خاصة من منطلقات الفائدة ألن اضطراب النظام العام والمساس بالسكان من إحدى المجموعتين 
اليهودية أو الفلسطينية »قد يشعل المنطقة ويجّر في أعقابه موجة من الردود واألفعال الكفيلة بزعزعة االستقرار 

ــزة 
ّ
ــن)، مرك ــا كوهي ــى )نوع ــاع إل ــة، وحــدة الشــكاوى التابعــة للناطــق بلســان جيــش الدف ــات العام ــرة العالق ــن دائ 109 رســالة موجهــة م

ــة 12.05.2015.   ــن والمؤّرخ ــش دي ــي يي ــات ف معلوم
110 المــواد )8ب) و)ج) و)11أ) فــي نظــام فــرض القانــون والنظــام بالنســبة لإلســرائيليين المنتهكيــن للقانــون فــي منطقــة يهــودا والســامرة 
ومنطقــة قطــاع غــزة )المقّدمــة والمدخــل العــام) والمــؤّرخ 17.8.1998، المــادة 6 )5) فــي خطــة الــدرس الخاصــة بمواجهــة أعمــال اإلخــالل 
ــم إرفاقهــا  ــد ت بالنظــام التــي يرتكبهــا إســرائيليون واإلجــرام األيديولوجــي المرتكــب إســرائيلًيا فــي منطقــة يهــودا والســامرة وق
ــزة 

ّ
برســالة موجهــة مــن وحــدة الشــكاوى فــي دائــرة العالقــات العامــة التابعــة للناطــق بلســان جيــش الدفــاع إلــى )نوعــا كوهيــن)، مرك

معلومــات فــي ييــش ديــن والمؤّرخــة 25.12.2014.  
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األمني فيها«، ويكون المغزى من هكذا اضطراب في النظام العام )حسب خطة الدرس) »عدم الوفاء بالمهمة« ألن 
من مسؤولية الجيش »الحفاظ على النظام العام الخاص باليهود والعرب على حد سواء«. وتضيف خطة الدرس 
الثلجية التي تجر في أعقابها االنشغال المكثف  ‘الى التصاعد لتصبح كالكرة  أن أحداث األخالل بالنظام تميل 
واستثمار الطاقات والموارد لقواتنا ما يزيد األعباء الملقاة على كاهل قوات جيش الدفاع وقد يضر بمهام أخرى 
وبرفاهية الجنود الخ«. ويتم شرح الُبعد القيمي عبر مسؤولية الجيش والتزامه القيمي  »بالحفاظ على أمن السكان 
الفلسطينيين واليهود على حد سواء ومنع المساس باألبرياء ومظاهر أخذ القانون باليد«،111 ولم يذكر الدرس واجب 

الجيش بالحفاظ على النظام وتطبيق القانون بموجب أحكام القانون الدولي وقرارات المحكمة العليا. 

تشير خطة الدرس بوضوح إلى قضية الوقوف جانًبا وتضعها على رأس سلم األولويات من ناحية المبادئ الرئيسية 
للتعامل مع أحداث يكون يهود ضالعين فيها وذلك من خالل عبارة »ال يوجد وقوف جانًبا« أي من منطلق ضرورة 
الوفاء بالمهمة في ضوء الغاية ومنع زعزعة االستقرار، والعتبارات قيمية وأخالقية وقانونية »يجب التدخل في أي 

حادث بغية الحد من العنف والتعّرض لألرواح أو الممتلكات« )التشديد في النص األصلي).112 

وعليه فقد قّدم ضابط العمليات في فرقة يهودا والسامرة اللفتنانت كولونيل )كفير كوهين) شهادة خطية إلى 
محكمة الصلح في القدس جاء فيها أن خالل العامين الماضيين تم إصدار وتوضيح وشحذ أوامر مختلفة لتطبيق 
جانب  من  اإلجرام  لمعالجة  هادفة  تعليمات  إعطاء  مع  األيديولوجي  اإلجرام  مرتكبي  العام ضد  والنظام  القانون 
يخص  ما  منها  الموضوع  هذا  حول  للوضع  تقييمات  وإجراء  بجوالت  والقيام  دروس  خطط  وتقديم  إسرائيليين 
حماية المناطق الزراعية طوال العام وخالل مواسم قطف الزيتون بشكل خاص«. حسب شهادة كوهين الخطية 
»يتم التوضيح للجنود في إطار كل إحاطة ذات صلة »بحظر الوقوف جانًبا« إزاء نشاط إجرامي مهما كانت هوية 
المجرم والجاني« وأضاف كوهين أن قائد الفرقة نفسه يشرف بل ويقّدم دروس اإلعداد النفسي للجنود الذين 
يصلون ألداء النشاط العسكري في إطار الفرقة المنتشرة في منطقة يهودا. يتم التوضيح للجنود وبشكل منتظم 
أن تطبيق القانون والنظام من مهام جيش الدفاع في المنطقة وأن عليهم التدخل في أي حادث ينطوي على 
المساس بفلسطينيين أو إسرائيليين أو ممتلكاتهم مع السعي لخلق االتصال المباشر والفوري مع المعتدي بغية 

تحييده لغاية وصول القوة الشرطية«)التشديد في النص األصلي).113       
                      

ال تقّدم خطة الدرس لقوات حرس الحدود الخاضعة لقيادة الجيش في الضفة الغربية حيث قالت ضابطة وحدة 
)إيفون  الكابتن  المحامية  إسرائيل  لشرطة  التابع  العامة  والشكاوى  للرقابة  القطري  القسم  في  العامة  الشكاوى 
بنديل) إنه ال توجد في حرس الحدود خطط دروس تتناول أحكام القانون الدولي وال تقّدم ألفراده دورات تأهيل أو 
ق بواجبات وصالحيات أفراد الشرطة وضباطها في حاالت االعتداء واإلضرار 

ّ
غيرها من الدورات حول مواضيع تتعل

بالممتلكات وانتهاكات القانون مهما كان نوعها التي يقوم إسرائيليون بارتكابها ضد فلسطينيين.114

111 المــادة 4 فــي خطــة الــدرس حــول مواجهــة أعمــال اإلخــالل بالنظــام العــام التــي يرتكبهــا إســرائيليون واإلجــرام األيديولوجــي المرتكــب 
إســرائيلًيا فــي منطقــة يهــودا والســامرة والمرفقــة بالرســالة المذكــورة أعــاله  )الحاشــية 110).

112 المادة 6 في خطة الدرس والمرفقة بالرسالة المشار إليها أعاله  )الحاشية 110).
113 الشــهادة الخطيــة المقدمــة مــن اللفتنانــت جنــرال )كفيــر كوهــن) ضابــط العمليــات فــي فرقــة يهــودا والســامرة المؤرخــة 19.1.2015 
والمتضمنــة فــي إعــالن ورد المدعــى عليهــا أي دولــة إســرائيل فــي الدعــوى القضائيــة المقّدمــة مــن فضــل حمــد محمــود عمــور، ملــف 

مدنــي 61685-06-13.  
114 رســالة المحاميــة الكابتــن )إيفــون بنديــل) مــن وحــدة الشــكاوى العامــة بــإذن مــن المســؤول عــن حريــة المعلومــات فــي المقــر القطــري 

ــزة معلومــات فــي ييــش ديــن، 6.10.2014.
ّ
للشــرطة إلــى )نوعــا كوهيــن) مرك
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ا للناطق بلسان جيش الدفاع توجد خطة درس صادرة عن النيابة العسكرية وتتناول هي 
ً
باإلضافة إلى ذلك ووفق

األخرى »التعامل مع أحداث اإلخالل بالنظام العام واإلجرام على خلفية أيديولوجية المرتكبة على يد إسرائيليين 
في منطقة يهودا والسامرة« حيث يقّدم هذا الدرس في قاعدة تدريب الضباط رقم 1 للضباط وضباط الصف في 
وحدات التنسيق واالرتباط والناطق بلسان جيش الدفاع ولضباط االستخبارات ومسؤولي االستجواب الميداني وفي 
ا إلى أن معظم 

ً
دورات البحرية وكلية القيادة التكتيكية والقيادة واألركان العامة.  كما وأشار الناطق العسكري أيض

المعلومات خالل الدرس »يتم نقله شفهًيا )التشديد في النص األصلي) ألن النيابة العسكرية تصبو إلى إيجاد 
ز على العناوين المختصرة 

ّ
عروض تقديمية واضحة من الناحية اإلرشادية ومن هنا يكون النص فيها قلياًل وتترك

واالصطالحات ذات المغزى الهام«، وامتنع الناطق العسكري عن تزويد ييش دين بخطة الدرس هذه مّدعًيا بأن هذه 
العروض التقديمية »تشمل معلومات مصّنفة تصنيف »سري« ال بل وأعلى منه«.115                            

الضفة  العسكري في  الحكم  أن  على  الدرس  عبر خطة  المقّدمة  األساسية  المحاور  د 
ّ
تؤك العسكري  الناطق  وبحسب 

ى المسؤولية الشاملة عن تطبيق القانون والحفاظ على األمن والنظام العام فيما تكون الشرطة مسؤولة 
ّ
الغربية يتول

عن التعامل مع منتهكي القانون في الضفة الغربية خالل األوقات الروتينية. ويعّد حظر الوقوف جانًبا المحور األساسي 
الثاني إذ يقول »عندما يكون جندي من جيش الدفاع شاهًدا على حادث ينتهك فيه شخص إسرائيلي القانون والنظام 
في منطقة يهودا والسامرة، بما في ذلك االعتداء على فلسطينيين أو اإلضرار بممتلكاتهم يجب عليه التحرك فوًرا 
لوقف ارتكاب الجريمة«. وبعده يتم التأكيد على أن من واجب الجندي منع هروب مرتكبي الجريمة والحفاظ على مسرح 
الحادث لغاية وصول الشرطة ومساعدة أفرادها على التحقيق في الحادث وبضمن ذلك تقديم إفادة كاملة ومفّصلة.  

ولم يذكر هذا الدرس الذي يتناول أحكام االحتالل »المفهوم الحربي وقواعد السلوك في منطقة يهودا والسامرة« أنه 
بحسب هذه األحكام يقع واجب الدفاع على الفلسطينيين سكان الضفة الغربية، أي هؤالء األشخاص المحميين، على 
عاتق الجيش، وكما هو متوقع يتجاهل الدرس قضية عدم شرعية المستوطنات بمقتضى هذه االحكام ولكّنه ينّبه إلى 
»واجب االهتمام بسالمة وأمن السكان الذين يعيشون في المنطقة« وحظر تعريض السكان المدنيين للخطر وذلك 
بموجب قرارات المحكمة العليا التي قد حظرت استخدام الفلسطينيين دروًعا بشرية في إطار ما سّمي ب »نظام الجار«.116       

وبعكس فحوى خطة الدرس وأقوال الناطق بلسان جيش الدفاع حول نقله لجميع القوات العاملة في الضفة الغربية 
لدى سلطات  االستفسار  بعد  بأنه   2014 أّول  أكتوبر/تشرين  في  الصلح  محكمة  أبلغت  القدس  لواء  نيابة  أن  إاّل 
جيش الدفاع وجهات في شرطة إسرائيل اتضح أنه ال توجد لدى كلتا الهيئتين أنظمة تتعلق مباشرة باعتقال 

إسرائيليين يشتبه بضلوعهم في أعمال إرهابية أو أعمال عنف ضد فلسطينيين«.117 

115 وجاء في رّد الناطق بلسان جيش الدفاع أن جميع الضباط الطالب في معسكر اإلرشاد 1 يخضعون لالمتحان حول محتويات كراسة 
قضائية تقع في عشرين صفحة فأكثر تشمل فيما تشمل التطرق إلى قوانين االحتالل الحربي والتعامل الالئق مع السكان الموجودين 
في المنطقة الخاضعة لالحتالل الحربي، بل أكثر من ذلك فإن حظر الوقوف جانًبا مفّصل في هذه الكراسة بالبند العريض. )التشديد 
في النص األصلي)، رسالة موّجهة من وحدة الشكاوى التابعة لدائرة العالقات العامة في مكتب الناطق بلسان جيش الدفاع رًدا على 

زة معلومات في ييش دين في تاريخ 14.5.2015.
ّ
تقرير ييش دين حول وقوف الجنود جانًبا مرك

المصدر السابق   116
إعــالن نيابــة عــن المدعــى عليهــا فــي ملــف مدنــي رقــم ١٣-03-23879، محمــود عــوض ضــد دولــة إســرائيل فــي محكمــة الصلــح فــي القــدس،   117
قدمهــا المحامــي )أوري ســيروتا) مــن نيابــة لــواء القــدس للشــؤون المدنيــة فــي أكتوبر/تشــرين أّول 2014. وجــاء فــي إعــالن نيابــة القــدس أنــه 
فــي منطقــة الخليــل وحدهــا التابعــة للــواء يهــودا والســامرة وتخضــع لمراقبــة النيابــة فــي لــواء القــدس تــم بيــن العاميــن ٢٠٠٧-2011 توثيــق 
ــن  ــن منظمــات يســارية أو نشــطاء م ــم تصــدر ع ــن ول ــوات األم أحــداث إخــالل بالنظــام ارتكبهــا إســرائيليون )أي ليســت بشــكاوى قّدمتهــا ق

ــا عميــرة هــاس، النظــام الســري الخــاص باعتقــال المعتديــن علــى الفلســطينيين«، هآرتــس، 12.9.2014.  
ً

الجنســيات األجنبيــة)، را أيض
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م الجنود للمحاكمة على خلفية الوقوف جانًبا 2015: ال يقدَّ

يتميز تعامل النيابة العسكرية مع شكاوى مقّدمة من منظمات حقوق إنسان إسرائيلية مثل بتسيلم وييش دين 
حول أحداث يقف فيها جنود جانًبا، بالبطء وعدم الفاعلية. فمنذ سبتمبر/أيلول 2000 أي بداية االنتفاضة الثانية 
وحتى ديسمبر/كانون األول 2011 قّدمت بتسيلم 57 شكوى للنيابة العسكرية حول أحداث يشتبه بأن قوات األمن 
لم تتحرك خاللها لمنع العنف تجاه الفلسطينيين واإلضرار بممتلكاتهم، حيث أبلغت النيابة بتسيلم بفتح تحقيق 
حول أربعة حاالت فقط بينما تم إغالق التحقيق في حادثين بدون اتخاذ أي إجراءات ضد الجنود الضالعين، وفي 
حالة واحدة فقط تم فتح تحقيق جنائي، وال تزال حاالت كثيرة قيد النظر لدى النيابة العامة وذلك بعد مرور خمسة 
أعوام على الحادث وبعد وقت طويل على إنهاء الجنود لخدمتهم العسكرية،118 ومنذ 2008 قّدمت ييش دين 30 
ا) إلى النيابة العامة حول أحداث الوقوف جانًبا يكون جنود ضالعين فيها ولم تؤد أي منها إلى تقديم 

ً
شكوى )بالغ

أي جندي للمحاكمة االنضباطية أو الجنائية.119 

يمّيز التناقض ردود الجيش بشأن اتخاذ إجراءات انضباطية أو جنائية ضد جنود وقفوا جانًبا، فقد قال المستشار 
القانوني في منطقة يهودا والسامرة الكولونيل )دورون بن براك) خالل لقائه منظمات حقوق اإلنسان قبيل موسم 
قطف الزيتون عام 2014 إن جندًيا واحًدا تم تقديمه للمحاكمة االنضباطية عام 2013 على خلفية الوقوف جانًبا 
 الوحيدة من تقديم جندي 

َ
في أعقاب فيلم قصير نّوهت ييش دين بوجوده للنيابة العسكرية، وتعد هذه الحالة

للمحاكمة بسبب الوقوف جانًبا مع العلم أنها ليست محاكمة جنائية وإنما إجراء انضباطي ال غير، وحسب أقوال بن 
براك يواجه الجيش مشكلة ثقافية في التعامل مع ظاهرة الوقوف جانًبا.120   

في فبراير/شباط 2015 أبلغ النائب للشؤون العملياتية في النيابة العسكرية لفتنانت كولونيل )أدورام ريغلير) 
أنه »حتى هذه الموعد لم تقّدم لوائح اتهام ضد جنود يشتبه بوقوفهم جانًبا« ولكن في بعض الحاالت اتخذت 
إجراءات ينزلها المستوى القيادي بحق الضالعين في الحادث مع إعطاء القوات توجيهات ونقاط بارزة لالهتمام«.121 
إدعى الناطق بلسان جيش الدفاع بأنه ال يستطيع تقديم أي معطيات حول اإلجراءات االنضباطية أو الجنائية التي 
العسكرية إلجراء استفسار  النيابة  المعطيات يعني اضطرار  إن جمع هذه  وقال  وقفوا جانًبا،  اتخذت ضد جنود 
قدرة  من  بصورة خطيرة  »ينال  وبالتالي  الماضية  السبع  السنوات  عالجتها خالل  التي  الملفات  كافة  في  مفصل 

النيابة العسكرية على أداء وظائفها االعتيادية بشكل سليم«.122 

118 )جيلي كوهين) »النظر في 15 حالة لم يرد فيها جنود على اعتداءات استهدفت فلسطينيين«، هآرتس، 22.5.2012.
119 رســالة النائــب للشــؤون العملياتيــة فــي النيابــة العســكرية اللفتنانــت كولونيــل )أدورام ريغليــر) إلــى المحاميــة اميلــي شــيفر عومــر - 

مــن الفريــق القانونــي فــي ييــش ديــن والمؤرخــة 16.2.2014. را التفصيــل فــي الحاشــية 82 أعــاله.    
120  تلخيــص جلســة عقدهــا المستشــار القانونــي لمنطقــة يهــودا والســامرة اســتعداًدا لقطــف الزيتــون 2014، 30.9.2014. وســّجلته 

المحاميــة )رونــي فيلــي) مــن طاقــم ييــش ديــن القانونــي.
121  رســالة النائــب للشــؤون العملياتيــة فــي النيابــة العســكرية اللفتنانــت كولونيــل )أدورام ريغليــر) إلــى المحاميــة اميلــي شــيفر عومــر 

- مــن الفريــق القانونــي فــي ييــش ديــن والمؤرخــة 16.2.2014.    
122  رسالة من قسم الشكاوى، را الحاشية 115 المذكورة أعاله. 
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الفصل الرابع:
إفادات جنود حول ظاهرة الوقوف جانًبا

اختبرت منظمة ييش دين مدى تأهيل وفهم الجنود من أصحاب الوظائف القيادية والضباط بالنسبة للمطلوب 
منهم خالل وبعد وقوع حادث عنيف يكون إسرائيليون ضالعين فيه وذلك باالعتماد على 77 إفادة أخذتها منظمة 
ق بظاهرة الوقوف جانًبا، أّما 65 

ّ
)كسر الصمت) ومنها 12 إفادة تم أخذها قبل وضع هذا التقرير تناولت قضايا تتعل

إفادة اعتمدت على استبيان وضعته ييش دين وطلبت فيه من الجنود والضباط اإلجابة الحرة على األسئلة التالية:

• بما في ذلك 	 المحتلة  المنطقة  المدنيين في  السكان  المحتل تجاه  الجيش  واجبات  إرشادهم على  هل تم 
معرفة اصطالح »األشخاص المحميين«؟ 

• هل شاركوا في أعمال إرشاد وتأهيل عرضت فيها سيناريوهات ألحداث عنف كتلك التي يكون مستوطنون 	
أو غيرهم من المدنيين اإلسرائيليين ضالعين فيها؟  

• هل تم إرشادهم على مجموعة األوامر الثابتة للجندي والخاصة بأحداث عنف يكون مستوطنون أو غيرهم 	
من المدنيين اإلسرائيليين ضالعين فيها، وتحدد صالحيات االحتجاز واالعتقال الممنوحة لهم أو استخدام 
وسائل تفريق المظاهرات أو اإلذن باستخدام ممكن للرصاص الحي بهدف منع أو إحباط تهديد على حياة 

سكان فلسطينيين أو حياتهم نفسها؟     

• هل تم إرشادهم حول التوثيق والتحقيق األّولي في أحداث عنف يكون مستوطنون أو غيرهم من المدنيين 	
اإلسرائيليين ضالعين فيها، بما في ذلك احتجاز المشتبه فيهم وإغالق مسرح الحادث لغاية وصول الشرطة 

وإجراء التحقيق في الوحدات العسكرية حول أداء هؤالء الجنود؟

تم أخذ اإلفادات الخمس والستين التي تعتمد على استبيان ييش دين في الفترة بين يوليو/سيفان 2013 وحتى 
ي الجنود مهاًما 

ّ
ل فترات مختلفة من تول

ّ
سبتمبر/أيلول 2014 حيث قامت بجمعها منظمة كسر الصمت وهي تمث

قيادية متنوعة والضباط في فترات من الخدمة تستمر منذ 1998، أي نشر نظام المستشار القانوني للحكومة، 
وحتى عام 2014، وتشمل هذه اإلفادات أصحاب وظائف مختلفة في األلوية القتالية لسالح المشاة )المظليين 
وغوالني وغفعاتي والمدرعات) إضافة إلى جنود وضباط من أصحاب الوظائف القتالية والركنية )اإلدارة المدنية 
هذه  معظم  أخذ  تم  وقد  الغربية.  الضفة  مناطق  مختلف  في  العسكرية  الخدمة  أدوا  العمليات)  وضباط  ورقباء 
اإلفادات بعد انتهاء الجنود والضباط من أداء خدمتهم اإللزامية والدائمة وهي تخّص هذه الفترة بالتحديد، ولكن 
ا إفادات تخص خدمة االحتياط. كافة االقتباسات الواردة فيما يلي مأخوذة من محاضر اإلفادات الكاملة 

ً
توجد أيض

كما سّجلت على يد العاملين المختصين في منظمة كسر الصمت بعبارات الجنود ولغتهم مع أقل درجة ممكنة 
من مقاطعة حديثهم.

يلغي  أن  والمفروض  للحكومة  القانوني  المستشار  نظام  في  جاء  ما  أبرز  أن  المتنوعة كيف  اإلفادات  تبين هذه 
ة أنظمة عسكرية، أو ذلك النظام الناقص الصادر عن قيادة المنطقة الوسطى ويقول جيش الدفاع إنه بحاجة  أّيً
واضحة  ليست  كلها  العسكرية  النيابة  تقّدمها  التي  الدرس  إلى خطة  إضافة  النظر،  وإعادة  والتغيير  للتحديث 
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ا أن روح القائد السائدة في صفوف الجيش 
ً

للضباط والجنود الذين يعملون في مناطق الضفة الغربية. وتبين أيض
تتنكر لواجب أدائه مهاَما شرطية وقانونية اعتيادية ويومية علًما بأن تطبيق القانون من المهام الرئيسية لجيش 
يسيطر على منطقة محتلة قرابة خمسة عقود، ومن هنا يمكن االستنتاج من هذه اإلفادات بأن الجيش يشّرع من 
القانوني للحكومة الخاص  العليا ويتهرب من تطبيق نظام المستشار  تلقاء نفسه وال يمتثل لقرارات المحكمة 

بتطبيق القانون والنظام العام على إسرائيليين ينتهكون القانون في الضفة الغربية.        

عدم معرفة أحكام القانون الدولي

المنطقة  المسؤول عن إدارة  الفراغ والخلل في واجب الجيش األساسي والرئيسي بصفته  تجّسد كافة اإلفادات 
المحتلة، ما يلقى تعبيًرا له خالل أعمال اإلرشاد والتأهيل المقّدمة للجنود أو للضباط في مرحلة تدريب األغرار على 
الضباط،  أو  الحظائر  لقادة  المخصصة  المتقدمة كتلك  والدورات  األساسية  التدريبات  من  المختلفة  مستوياتها 
الجيش  د على واجبات 

ّ
التدريب والتأهيل هذه ال تؤك أعمال  أن  التأهيل. ذلك  أنواع  أو غيرها من  وفي اإلحاطات 

وحماية  العام  والنظام  القانون  تطبيق  أي  العليا  المحكمة  وتعريف  اإلنساني  الدولي  القانون  أحكام  بمقتضى 
ا للناطق بلسان جيش الدفاع يقوم قادة 

ً
السكان المحليين الفلسطينيين الذين يعتبرون »أشخاًصا محميين«. وفق

األلوية في مناطق الضفة الغربية بإرشاد الجنود حول المواد األساسية المتضمنة في نظام المنطقة الوسطى فيما 
ق بتطبيق القانون والنظام على إسرائيليين ولكن هذه اإلفادات تكشف عن عدم تذويت هذه األساسيات 

ّ
يتعل

بشكل يدعو إلى القلق ما يثير الخشية من المستوى المتدني ألعمال اإلرشاد.  

في هذا السياق يشار إلى أن كراسة »التحضير المتحانات القبول في مدرسة الضباط« الصادرة عن قيادة سالح 
التربية التي تسرد بصفحاتها الـ 195 جغرافيا وتاريخ دولة إسرائيل والضفة الغربية )أو يهودا والسامرة حسب 
اصطالحها) ال تشر على اإلطالق إلى المعنى من احتالل الضفة الغربية وتكتفي في الفصل الخاص بحرب 1967 
بالوصف المراوغ الذي ينص على »أن الموقف من هذه المناطق تحّول تدريجًيا إلى موضع خالف داخل المجتمع 

اإلسرائيلي«.123

لم يكن أي من الضباط المفترض )بحسب الناطق بلسان جيش) حصولهم على تأهيل النيابة العامة حول أحكام 
االحتالل، أو الجنود المفترض أن يحصلوا من قاداتهم على إحاطة بأساسيات نظام المستشار القانوني للحكومة 
ا 

ً
حول تطبيق القانون على مدنيين إسرائيليين، على معرفة بمصطلح »أشخاص محميون« وبالتالي المغزى منه )وفق

ألعمال اإلرشاد والتأهيل هذه) الذي يقضي بوجوب اهتمامهم بسالمة وأمن السكان الذين يعيشون في الضفة 
الغربية، حيث يحصل االنطباع من اإلفادات المتنوعة أنه حسب فهم الجنود »كل عربي يسكن هناك هو بمثابة 
مشتبه فيه، وهذه الفكرة غرسوها لدينا، لو يقولوها لنا ولكن هذا هو الجو السائد هناك على ما يبدو... نحن هناك 
لكي نحمي اليهود وانتهى الموضوع«.124 بل أكثر من ذلك، فقد تم الشرح لجنود كثيرين أن مهمتهم الرئيسية 
نون« حسب اللهجة العسكرية التي تسعى لطمس 

ّ
هي الدفاع عن المستوطنين وتسميتهم على األغلب »المتوط

الحفاظ  حاجة  لسّد  العام  النظام  على  الحفاظ  مهمة  تأتي  وبالنتيجة  االستيطاني،  للمشروع  االستعماري  الُبعد 

ــا كراســة اإلعــداد للطــالب 
ً

123  )أوري مشــغاف) »ال محــل للفلســطينيين فــي كراســة معســكر تدريــب رقــم 1«، هآرتــس، 26.3.2014. را أيض
الضبــاط تحضيــًرا المتحانــات القبــول فــي مدرســة الضبــاط )وصــدرت عــن ضابــط التربيــة الرئيســي، 2013).

124  إفادة جندي برتبة رقيب أّول من كتيبة 13 في لواء غوالني، يونيو/حزيران 2013.
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على المشروع االستيطاني، إاّل أن السواد األعظم من الضباط والجنود الذين أدلوا بإفاداتهم لمنظمة كسر الصمت 
يفهمون مهمة تطبيق القانون على أنها مسؤولية ملقاة على عاتق شرطة إسرائيل بصورة حصرية أو على األقل من 
مسؤولية حرس الحدود وليس من مسؤوليتهم وذلك بعكس صالحيتهم المنصوص عليها كما سبق ذكره في أمر 

عسكري وقرارات المحكمة العليا ونظام المستشار القانوني للحكومة.

على سؤال  ورًدا  الخليل  في  اليهودية  المستوطنة  بحراسة  قاموا  الذين  )ناحال)  لواء  من  الجنود  أحد  لخص  وقد 
بالدفاع عن  الواضح أن نقوم  حول الجهة المفترض أن يقوم هو ورفاقه بحمايتها والدفاع عنها حيث قال: »من 
المستوطنين، هكذا كانت أهدافنا في هذه السرية أن نحمي السكان اليهود في الخليل، واألمر الوحيد الذي يتم 
عن  أحياًنا  ندافع  السبب  هذا  ولمجّرد  النظام،  على  بالحفاظ  ق 

ّ
يتعل الفلسطيني  الجانب  بخصوص  عنه  الحديث 

الفلسطينيين«.125     

سوء التدريب والتأهيل قبل أداء النشاط العسكري االعتيادي في الضفة الغربية

بالمواد  الغربية يتلقون اإلحاطة  الضفة  العاملين في  الجنود  بأن جميع  الدفاع  بلسان جيش  الناطق  فيما يدعي 
األساسية لـ »نظام تطبيق القانون والنظام العام على إسرائيليين في المناطق المحتلة« الصادر عن قيادة المنطقة 
اإلحاطة  أعمال  بإجراء  تلزم  التي  القانوني  المستشار  تعليمات  ورغم  للحكومة،  القانوني  المستشار  أو  الوسطى 
الع الدورية بشأنه إاّل أن ال أحد من الجنود والضباط السبعة والسبعين الذين قّدموا اإلفادات لمنظمة كسر 

ّ
واالط

د هذه اإلفادات 
ّ
الصمت ذكر بأنه على دراية بهذا النظام أو أنه قد تلقى اإلحاطة بشأنه في أي وقت كان، حيث تؤك

ا في هذا الفصل على الفجوة بين أعمال التدريب الحاصل الجنود عليها بالنسبة 
ً
وغيرها من اإلفادات الواردة الحق

لدورهم خالل مظاهر اإلخالل بالنظام وغيرها من أحداث العنف التي يكون فلسطينيون ضالعين فيها وكيفية 
ع منهم وبين ضعف أعمال اإلرشاد والتأهيل الخاصة بدور الجنود كذراع لفرض القانون بوجه 

ّ
تذويتهم لما يتوق

مدنيين إسرائيليين عنيفين.    

ضابط برتبة كابتن من كتيبة )شمشون) التابعة للواء )كفير) أدلى بإفادة حول سوء التأهيل الحاصل عليه الجنود 
العسكرية)  اللهجة  بالنظام حسب  اإلخالل  )أعمال  إسرائيليين  مدنيين  الصادرة عن  العنف  أحداث  فيما يخص 

قائاًل: 
الذي  الوحيد  القتال والهجوم فالقتال، والشيء  الجندَي في مرحلة تدريب األغرار على  مون 

ّ
يعل

يعلمونه حول مواجهة سكان مدنيين يأتي في إطار ما يعرف بأسبوع التدريب ما قبل القتال 
أي االنتشار في الميدان والتدريب قبل النشاط العسكري وما شابه، ويطرح هذا الموضوع للمرة 
الثانية خالل اإلعداد القيمي في الميدان ولكن في النهاية كم يكّرس له؟ 4 أو 5 أو ستة أيام من 
ضمن التأهيل الكلي، إنها لمشكلة ألن الجندي يؤّدي في النهاية مهاًما على الشرطة أن تقوم 
بها يعني أن المهمة ليست مهمة عسكرية، وأن تمنع مظاهرة ليس بعمل عسكري، هذه هي 

الحقيقة من أي ناحية نظرت للموضوع.126  

125  إفادة جندي من لواء )ناحال)، نوفمبر/تشرين ثاني 2013.
126  افادة ضابط برتبة كابتن من كتيبة )شمشون) في لواء )كفير)، سبتمبر/أيلول 2011. 
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لمواجهة  الجنود  تحضير  عدم  ودرجة  القيمي  لإلعداد  الفنية  األبعاد  على  التركيز  عن  الضابط  هذا  وتحّدث 
سيناريوهات كأحداث عنف يكون مستوطنون أو غيرهم من مدنيين إسرائيليين ضالعين فيها فقال:

يتم اإلعداد القيمي قبيل انتشارك في الميدان ويشتمل على ثالثة أجزاء أّولها أن يأتي القادة 
ويتحدثون عن السكان والمشارب والشخصيات البارزة، عن السكان العرب وعن السكان اليهود 
في الخليل مثاًل. حتى أحضروا في مراحل تدريبنا األّولي ممثلين قاموا بأداء أدوار سخيفة »أنت 
السماح  عليك  ويحظر  العبور  يريدان  الحامل«...  زوجته  وهذه  فلسطيني  هذا  الحاجز.  على  اآلن 
لهما فيقومان بإحداث فوضى، كيف سيكون رّدك«؟ ثم ألعاب أدوار مخصصة للقادة فقط. في 
المرحلة الثانية يقدمون خطة دروس مفّصلة تفصياًل بما في ذلك عروض تقديمية ومواد قراءة 
البارزة، أعني من  للتعرف على منطقة النشاط وكل قصص الماضي والطرائف ونقاط االهتمام 
 منها في 

ّ
أجل المهمات، مثاًل في نابلس يبدو أنك تقوم بعمل تخطيطات في المدينة نفسها أقل

منطقة السوق القديم فيشرحون لك عن النقاط القيمية البارزة وعن السلبيات، والمرحلة الثالثة 
ب هي  لإلعداد القيمي في أي إحاطة تشارك فيها ال يهم إذا كانت في إطار دورية أو فريق تأهُّ

عبارة عن تحديد هدف أو مهمة ومن جملة ما يجب االهتمام به هو البعد القيمي للمهمة.

ز هذا التدريب تحديًدا حول كيفية تفريق المظاهرات الفلسطينية أم أنه ذكر 
ّ
سؤال: هل ترك

غيرها من المظاهر التي قد تطفو على السطح؟       

أخذت  ا عن مظاهرة يهود 
ً

أيض المتبقية تحّدثوا  الخمس  النسب  بالمائة، وفي  هذا يشكل 95 
بأدوات  يزودك  ال  الجيش  وهذا صعب ألن  ا 

ً
أيض نوقفها  أن  وعلينا  أ.هـ)   – )باتجاهنا  باالنتشار 

ر قبل وصولنا الخليل قالوا لنا إن 
ّ
حقيقية بل يقول لك إن هذا األمر قد يحدث، أعطيك مثااًل... أتذك

أحد قادة السرايا تعّرض للضرب على يد مستوطنين ولم يساعده أحد. فما المتوقع منك بعدها؟ 
أن تطلق النار على يهودي؟  

هل يقولون لك »إن أفراد وحدة الدوريات الخاصة في الشرطة سيصلون... فال تقلق«؟ 

لغاية  احتجازهم  لكم  الحدود، مسموح  »األمر من مسؤولية حرس  أقوال مثل  ما شابه يعني  أو 
التحقيق« يعني يقوم عشرون شخًصا بإلقاء قنبلة يدوية كيف يا ترى توقفهم للتحقيق؟ كيف؟ 
يقولون لك يعني... ليس لك طريق لتواجه ذلك واعتقد من ناحية ما أن األمر أّواًل جيد ألن الجيش 
ال يجب أن يتعامل مع هذا وال يجب أن يتعامل مع حاالت يقوم بها الفلسطينيون يعني ال هذا وال 

هذا، ال يجب التعامل مع كلتا الحالتين، هذا هو رأيي.127

ا في مجال الصواريخ المضادة 
ً

وروى جندي في سرية دوريات من كتيبة )عوريف) التابعة ل)ناحال) وتعمل أيض
ا ألقواله »كان التأكيد في أعمال اإلرشاد هذه على تأمين 

ً
للدبابات عن المهمة المبّسطة التي حّددت لوحدته، ووفق

ا«.128        
ً

الهدوء وما شابه لجميع السكان في منطقة النشاط بمن فيهم طبًعا المستوطنون ولكن الفلسطينيون أيض
وسئل جندي آخر ما إذا تم إعداد وحدته للتعامل مع المستوطنين أو مظاهر العنف االستيطانية أو أعمال اإلخالل 

127  المصدر السابق 
128  إفادة جندي برتبة رقيب أّول من كتيبة )عوريف) التابعة للواء )ناحال)، أغسطس/آب 2014.
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بالنظام التي يبادر إليها إسرائيليون على غرار أعمال التأهيل الذي حصل عليه حول أعمال اإلخالل بالنظام التي 
يقوم بها فلسطينيون، فأجاب: 

براخا)  و)هار  )يتسهار)  )مستوطنات)  ألّنها  المستوطنين  مع  ا  مستمّرً تفاعاًل  المنطقة  تشهد 
و)إيتامار) و)النقطة العشوائية) )جفاعوت عوالم). كل ما يقولون لنا هو« مستوطنون؟ قف! يحظر 
ا بهم«. أنَت لست بشرطة وليست لك حقوق الشرطة وال تستطيع وقف 

ً
عليكم أن تفعلوا شيئ

مستوطن. األمر ال لبس فيه. كانت فترة قطف الزيتون وفي مثلها توجد تفاعالت دائمة وقاموا 
بتعزيز قواتنا في يتسهار. أغلب الوقت كان علينا أن نحمي العرب الذين يقطفون الزيتون من 
المستوطنين. هكذا حّددت المهمة. أماهم أسبوعان يسمح لهم بالقطف خاللهما ويعيش موقعنا 
العسكري في هذه الفترة حالة استنفار وتأهب لنضمن أن المستوطنين لن يضايقوا العرب خالل 
قطف الزيتون وأن العرب لن يحاولوا دخول المستوطنات. أحياًنا كثيرة تقع مزارع الزيتون داخل 
المستوطنات فانت مضطر فعاًل لحماية خمسة فلسطينيين داخل قلب المستوطنة ليستمروا 

في قطف الزيتون بدون مضايقة.  

إذا القى فلسطيني الحجارة عليك أو على إسرائيلي آخر أو على مستوطن هل تستطيع اعتقاله؟ 

طبًعا بل أنت ملزم باعتقاله.

وإذا قام مستوطن بإلقاء الحجارة على فلسطيني؟ 

لنا بوضوح أن نحمي  ف...  قالوا 
ّ
التوق ال أعتقد بأنك تستطيع اعتقاله. تستطيع أن تطلب منه 

الفلسطينيين من المستوطنين، ولكّنك لست بالشرطة وليست لك حقوق الشرطة وال تستطيع 
اعتقال مستوطن.

هكذا قالوا؟

نعم وبشكل ال يقبل التأويل.   

وإذا قام مستوطن بإلقاء الحجارة على فلسطيني ورّد عليه األخير بالمثل ماذا تفعل؟ هل طرح 
هكذا سيناريو أمامكم؟

كال وال مّرة.129

ى الحراسة في المستوطنة في الخليل أنه قيل للجنود خالل جلسات اإلحاطة إن عليهم استدعاء 
ّ
وأضاف جندي تول

الشرطة في حال اعتداء يهود على فلسطينيين أو ممتلكاتهم. 

ما المتوقع منكم في حال اعتداء يهود على فلسطينيين أو ممتلكاتهم؟ 

لتكبيل  قانوني، ال  لنا وال حق  إنه ال قدرة  القول  الشرطة حيث استبقوا  أن نستدعي  المفروض 

129  إفادة رقيب أول في الكتيبة 50 التابعة للواء )ناحال)، يناير/كانون ثاني، 2014.
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مستوطن إذا قام بإتالف معدات تعود لفلسطيني، ال تستطيع تكبيله باألغالل إذا كنت جندًيا، 
ت األمر فلها الشأن في ذلك، وإذا ألقى يهودي حجارة يدعو 

ّ
نستدعي الشرطة وإن وصلت وتول

الجنود الشرطة، لن يصّوبوا السالح باتجاهه ولن يعتقلوه، لن يتخذوا أي خطوة ضده، وعلى األرجح 
ا ضده. هذا ما قالوا لنا 

ً
لن تتخذ الشرطة هي األخرى أي خطوة ضده، عدا توبيخه لن يفعلوا شيئ
خالل جلسات اإلحاطة قبل البدء بتسيير الدوريات. يذكروننا بأنه ممنوع.

من الذي يشرف على جلسات اإلحاطة؟   

خالل أعمال الدورية كان قائد الفصيلة أو الرقيب يجرون اإلحاطة، االعتقاالت دائًما متروكة لقرار 
قائد السرية وأحياًنا لقائد الكتيبة، كان من الواضح أن هكذا تتم األمور وما من طريق آخر للتعامل 
ال  ألنهم  نستدعيها  ولم  جدوى  من  ما  وأحياًنا  الشرطة  استدعاء  ا سوى 

ً
نفعل شيئ لم  معهم، 

ا. 
ً
يصلون وحتى إذا وصلوا لم يفعلوا شيئ

لك  المسموح  الوسائل  هي  ما  سكين  وبيده  فلسطيني  باتجاه  يركض  ا 
ً
مستوطن رأيت  إذا 

باستخدامها؟ 

سؤال وجيه، ال أدري، بالتأكيد ال يمكن إطالق النار عليه.130

تعليمات متناقضة ومبهمة بخصوص واجبات وصالحيات الجنود خالل أحداث العنف الضالع 
فيها مدنيون إسرائيليون 

ذكر الجنود والضباط في كافة إفاداتهم أنه ال علم لهم بأي نظام أكان أصدره المستشار القانوني للحكومة أو قيادة 
ق بواجباتهم وصالحياتهم الخاصة بمدنيين إسرائيليين مخلين بالنظام ويحّدد بوضوح 

ّ
المنطقة الوسطى يتعل

مهمتهم خالل أحداث العنف هذه بما في ذلك صالحيات االحتجاز واالعتقال الممنوحة لهم وإمكانيات اللجوء 
إلى استخدام وسائل تفريق المظاهرات أو إطالق النار في حاالت مهددة للحياة، إذ يتبّين من اإلفادات بأن المحاور 
البارزة المتضمنة في خطة الدرس للنيابة العامة ومنها حظر الوقوف جانًبا لم يتم تذويتها أو غرسها لتترجم إلى 

لغة العمل الميداني بقدر ما نقلت إلى الضباط العاملين في مناطق الضفة الغربية. 

الدروس الصادرة عن  أة ومتناقضة شانها شأن خطط 
ّ
التي تحّدث عنها هؤالء الضباط مجز غالًبا ما تكون األوامر 

المنطقة الوسطى حيث أنها ال تشمل كل سيناريوهات أحداث العنف التي يكون مدنيون إسرائيليون ضالعين 
بالتفصيل  إلى ذلك  التجربة منذ عشرات السنين وقد تمت اإلشارة  الجنود يعيشون هذه  بأن  التذكير  فيها مع 
إسرائيليين  مدنيين  الحتجاز  ًما 

ّ
منظ عمل  تسلسل  تشمل  ال  حيث  للحكومة،  القانوني  المستشار  نظام  ضمن 

إسرائيل،  شرطة  مع  حقيقي  وقت  في  والتنسيق  الفعال  واالتصال  األحداث  مسرح  وإغالق  واعتقالهن  عنيفين 
والنظام  القانون  »تطبيق  لنظام  األساسية  بالمواد  دراية  ليسوا على  والجنود  الضباط  أن  بوضوح  اإلفادات  وتبّين 
العام على إسرائيليين« الصادر عن قيادة المنطقة الوسطى أي تلك الصيغة المخففة لنظام المستشار القانوني 
للحكومة والذي يتناول الوسائل المسموح باستخدامها ويشتمل على تعليمات مفّصلة حول صالحيات الجنود 

باحتجاز واعتقال المشتبه فيهم.  

130   إفادة جندي برتبة رقيب أّول، نوفمبر/تشرين ثاني 2013.
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رة 
ّ
الثابتة للجندي والمفروض أن تكون متوف الواضح والوافي في مجموعة األوامر  التعريف  وفيما يبدو أن غياب 

مون عن تجاربهم ومهامهم 
ّ
ومتيسرة لكل جندي يبقي أمامه مجااًل واسًعا من سلطة التقدير إاّل أن الجنود يتعل

الكثيرة أن دورهم األساسي هو الدفاع عن المستوطنات والمستوطنين بوجه الفلسطينيين سكان الضفة الغربية 
الذين يعتبرون رأًسا المشتبه فيه لمجّرد كونهم فلسطينيين، ومن هنا يبقى الخيار االفتراضي للجنود االمتناع عن 
أي محاولة لممارسة صالحياتهم وواجبهم الذي ينص على تطبيق القانون والنظام العام ضد مدنيين إسرائيليين 
عنيفين وهي مقاربة تتناقض كل التناقض مع كيفية فهم الجنود لتسلسل األعمال الفورية التي يجب عليهم 
اتخاذها في حاالت العنف الصادرة عن الفلسطينيين أي ما يسمى »أعمال شغب« بما في ذلك الوسائل المسموح 
المخّولة  الصالحية  إلى  إضافة  الحي  الرصاص  باستعمال  وانتهاًء  المظاهرات  تفريق  بوسائل  ا  بدًء باستخدامها 

إليهم باحتجاز واعتقال مشتبه فيهم فلسطينيين وإن يستوجب األمر اللجوء إلى استخدام القوة.

بل أكثر من ذلك فقد ذكر الجنود في معرض إفاداتهم أن الرسالة التي توحي بها »روح القائد« تقول بأنه يفضل 
احتواء إجرام المستوطنين عن مواجهتهم، حيث أفاد جندي احتياط من سالح المدّرعات عمل في منطقة جنوب 

جبل الخليل وشهد على حادث قطع أشجار زيتون فلسطينية قرب مستوطنة كرمل بما يلي:  

ثمة مصطلح يسمى »تدفيع الثمن« وفي أحد هذه األحداث نبهوا في الليل بأنه على وشك الوقوع، 
يعني كانوا يعلمون، وفي صبيحة اليوم التالي اكتشفوا مزرعة زيتون وقد تم قطعها بالكامل، 
ا كما يبدو، فقطع 

ً
قطعوا 65 شجرة. قطع الشجرة يستغرق حوالي نصف الساعة األمر ليس بسيط

شجرة واحدة في هذه المنطقة تكلف 5000 شيكل، أنت بحاجة للمعدات الهندسية والمناشير 
الخاصة ألن األشجار تسقط فيتم قطعها على مراحل، أنت بحاجة إلى نحو ثماني ساعات عمل 
وثالثة مناشير لكي تقطع 60 شجرة، يعني كان هناك أشخاص كثيرون وضجة كبيرة وكان ال بد 
ر إمدادات المياه يعني عملية غير بسيطة، ال أصّدق بأن الجيش بكل ما لديه من وسائل 

ّ
من توف

مراقبة وحقيقة أن مزرعة الزيتون تقع على الشارع الرئيسي لم يالحظ الحادث ساعة وقوعه، أعمال 
المراقبة فعالة لدرجة أنك ترصد كل سيارة تتوقف لحظة على أي محور، غير معقول أن يتم قطع 

60 شجرة زيتون ولم يروا، غير ممكن.                

ى من أين جاؤوا فنظر قلياًل إلى اليمين ثم إلى اليسار، بقدرته أن 
ّ
أحضروا قصاص اآلثار ليتقف

يعرف حسب أثر واحد من أين أتوا وعلى أي طريق ساروا وأين يتواجدون بالضبط في هذه لحظة، 
دة فالموقع قبالة مستوطنة، أنا 

ّ
ولكّنه ينظر ويقول »ال أعرف من أين وصلوا«، المسألة ليست معق

نفسي رأيت مسارات المركبات والجرارات، حينها قال لي »أفضل أاّل أعرف«.

توّجهوا إلى نائب قائد الكتيبة حول هذه القضية فقال »هل تريد فعاًل خوض اقتتال ميداني. ال 
أستطيع فعل أي شيء، يجب معالجة األمر على مستوى اللواء«.131      

131  إفادة جندي احتياط برتبة مساعد من كتيبة 455 التابعة لسالح المدرعات، يونيو/حزيران 2013.
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وقال ضابط برتبة كابتن لفتنانت من سالح المدفعية في إفادته ما يلي:

لي  ليس  أنه  ا 
ً

أيض الواضح  ولكن  )باعتقال مستوطنين)  لي  ُيسمح  أنه  واضًحا  كان  لي  بالنسبة 
دعم... مبدئًيا أستطيع ولكن النظام يقول لي »ال«.

ا يمكنك القول بوضوح إنه كان يستوجب إجراء االعتقال؟
ً
 موقف

َ
هل صادفت

نعم، أتذكر عدة مرات في النبي صموئيل وعلى الحواجز وقعت عّدة أحداث في بعض األحيان.

على سبيل المثال؟

ر لماذا ولكن كانت عدة مرات، يصعب علّي أن أتذكر ولكن وقعت أحداث مرتين أو ثالث 
ّ
ال أتذك

مرات قلت لنفسي فبها إنهم لو كانوا عرًبا لكانوا قد اعتقلوا من زمان.  

وما الذي تفعله؟ تستدعي الشرطة؟ يعني ماذا تفعلون عملًيا؟

ال شيء ال شيء، فعاًل ال شيء.132  

وروى جندي يتولى مهمة قيادية في لواء )ناحل) ما يلي:

أن  اليهود وال يمكننا  السكان  بالتعامل مع  الدفاع... نحن كجنوده لسنا مخّولين  األوامر لجيش 
ا به...أن تضع اليد عليه، اعتقد أنه يمكن االعتقال أما 

ً
ا، ال تستطيع أن تفعل شيئ

ً
نفعل لهم شيئ

الضغط الجسدي مثل االحتجاز واالعتقال -ال أعتقد بأنه مسموح، هذا فقط لحرس الحدود، أعتقد 
أن األوامر تقول بالدفاع عنهم.

كيف تكون أوامركم في حال تعّرضتم لالعتداء من المستوطنين؟   

أعلم أّننا ال نستطيع فعل شيء.

هذا هو األمر الذي حصلت عليه؟

ا.
ً
أعتقد أننا ال نفعل شيئ

ا
ً
ال تفعل شيئ

ال شيء.133

132  إفادة ضابط برتبة لفتنانت من سالح المدفعية، يونيو/حزيران 2013. 
133  إفادة جندي برتبة رقيب أّول من الكتيبة 32 التابعة للواء )ناحال)، أكتوبر/تشرين أّول ٢٠١٣.
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وكانت هذه إفادة جندي يتولى مهمة قيادية في كتيبة )الفي) التابعة للواء )كفير) حيث كان يقوم بحماية أطفال 
قرية التواني وهم في طريقهم إلى المدرسة بوجه عنف المستوطنين من )حافات ماعون):  

دائًما كان هذا السيناريو أن بإرادة المستوطنين يقومون بترسيم وتحديد منطقة تعود لهم، 
ا، 

ً
في حافات ماعون يتفننون في هذا األمر وهم السباقون إلى تطبيقه، كانوا فجأة يرسمون طريق

إلى  ...يذهبون  )الفلسطينيون)  عليه  يسير  الطريق  وهذا  أرضي«  هاي  يمرقوا،  ُهم 
ْ
إل »فيش 

المدرسة، ال أعرف لماذا » فيش تمرق! أرضي!«...             

وماذا تقولون أنتم؟

نسمح للعرب بالمرور ألن مهمتنا حمايتهم ولكن والله المستوطنون يرشقونهم بالحجارة وانت 
ال تقف جامًدا وتقول ألقْوا علّي ها أنا هون. تقول لهم لو سمحتم، من فضلكم ال ترشقوا الحجارة.  
مثل األهبل ... )ثمة جندي) غضب منهم إللقائهم الحجارة على األطفال فقال »توقفوا عن إلقاء 
د الوعي، 

َ
ق

َ
الحجارة ولم يسمح لهم بالعبور فبدأ الدفع معهم نزلوا له مع حجار وضربوه بحجر هنا، ف

ضربوه حجر هونا في فكه... 

وحدث أي شيء للمستوطنين الذين ضربوا؟

ماذا؟ ماذا حدث؟ هم يضربون. نحن ال نضرب المستوطنين.

وصلت الشرطة؟

أي شرطة في راسك؟ أتعرف كم من الوقت يتطلب حتى وصول الشرطة؟ 134

ل في 
ّ
وهكذا كان جواب جندي برتبة رقيب أّول يعمل في وحدة دوريات عندما سئل حول اعتقال مستوطن يتوغ

أرض خاصة فلسطينية ويقوم بأعمال عربدة:

ا يقوم بذلك فأنت بكل تأكيد 
ً
كان واضًحا للجميع أاّل يقوم أحد باعتقال مستوطن، إذا ال ترى ضابط

لن تفعل. كان القول بشكل عام أنه يحظر عليهم التواجد في المنطقة ولكن أقول لك إن أحًدا 
حاول فعاًل تطبيق ذلك؟ كال.  

روا لكم وسيلة من غيرها لتطبيق الموضوع؟
ّ
هل وف

ر أنهم دائًما وكاألوالد الذين يبكون لوالدهم، دائًما القادة الصغار أي قادة الحظائر والرقباء 
ّ
أتذك

ر هو الحل حيث كان يصل في بعض األحيان 
ّ
كانوا يحاولون مباشرة االتصال بقائد الوحدة ليوف

ويصرخ عليهم )على المستوطنين) ولم يفعل أكثر من ذلك.135   

ــة مســاعد  ــا إفــادة جنــدي برتب
ً

ــواء )كفيــر)، مــارس/آذار 2014. را أيض ــة )الفــي) التابعــة لل ــة رقيــب أّول مــن كتيب إفــادة جنــدي برتب  134
احتيــاط كان يعمــل فــي المنطقــة ذاتهــا عــام 2013 وجــاء فيهــا »أنهــم )المســتوطنين) يســيرون علــى الشــارع بشــكل متهــور للغايــة 
وال يكترثــون لوجــود أوالد. ال أســتطيع اإلشــارة إلــى حــادث دهــس فيــه أحدهــم طفــاًل ولكــن أنــت عــادة تحــث األوالد علــى الركــض إلــى 

طــرف الشــارع وتســمح لســيارة المســتوطن المشــاغب بمواصلــة ســيرها المتهــور وتركنــا جميًعــا يلفنــا الغبــار والحجــار. 
www.shovrimshtika.org/testimonies/database/61058 . للمزيــد عــن عنــف المســتوطنين مــن النقطــة العشــوائية غيــر 
الشــرعية )حافــات ماعــون) را )عامــوس هرئيــل) و)عميــرة هــاس) و)نيــر حســون)، »إلغــاء المرافقــة العســكرية لحمايــة الطــالب 

.18.10.2005 هآرتــس،  الفلســطينيين«، 
إفادة جندي برتبة رقيب أّول من سرية دوريات لسالح المدّرعات، أكتوبر 2013.  135
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عندما سئل طالب ضباط عن التعليمات حول صالحياتهم باحتجاز أو اعتقال مدنيين إسرائيليين عنيفين قدموا 
في أجوبتهم طائفة منوعة من السلوكيات التي ينطوي بعضها على التناقض بين الشرح الذي حصلوا عليه وبين 

التطبيق على األرض أو الغموض المتعمد لهذه التعليمات.  

أجاب ضابط برتبة لفتنانت قائاًل: 

ال أعرف حتى ماذا أقول، بين المسموح والممنوع رسمًيا، ال أعرف ماذا كنت سأفعل«. وأفاد جنود 
إلى  طريقه  في  الكتيبة  قائد  نضربهم...  وال  نصيبهم  ال  بالمستوطنين،  ا 

ً
شيئ نعمل  »ال  آخرون 

)مستوطنة حافات ماعون) يقول له )لقائد السرية) »مهما كان األمر ال تضع يدك على المستوطنين 
فهذه ليست وظيفتك« أو »في الظاهر تحاول الفصل ولكن يحظر عليك أن تصيب اليهودي« أو 
»ربما لم يقولوها بوضوح ولكنك تفهم جّيًدا أنه يحظر عليك ممارسة العنف أو التصرف بحزم 
مع اليهودي المستوطن كما تتصّرف مع الفلسطيني« وكانت إفادة جندي آخر:« يجب أم تفصل، 
يصعب القول إنه توجد وصفة دقيقة لما يجب القيام به، بشكل عام المطلوب هو االرتجال يعني 
يفعلون  وال  عادة  يأتون  وهم  الشرطة.  استدعاء  الحادث  ف 

ّ
توق وعند  المشكلة  ووقف  الفصل 

ا«. وأضاف جندي آخر: »لم أر مستنًدا مكتوًبا ولكن قالوا لي إنه ال يسمح للجنود باالعتقال ألن 
ً
شيئ

أبًدا اطالعنا  الشرطة فقط تستطيع اعتقال مواطنين إسرائيليين« وروى جندي آخر »لم يريدوا 
بدقة على ما يجب فعله«.136  

ى وظيفة قيادية في لواء )ناحل) رًدا على سؤال حول التعليمات الخاصة بحادث يعتدي فيه 
ّ
وأجاب جندي آخر يتول

مستوطن على جندي فقال:

أعلم أنه ال يمكن فعل شيء.         

هذه التعليمات التي تلقيتها؟ إذا اعتدى على مركبة أنت بداخلها...

ا.
ً
أعتقد أّنك ال تفعل شيئ

ا؟ 
ً
ال تفعل شيئ

ال شيء.137

وكانت إفادة جندي آخر كما يلي: 

ا من هدفنا، ينطوي األمر على  نحن من جانبنا ال نستطيع التعامل مع هذا األمر فهو ليس جزًء
ر 

ّ
شيء من العبث ألن العنف هو ذات العنف ولكننا في نهاية المطاف ذراع عسكري، يعني أتذك

إفــادة ضابــط برتبــة لفتنانــت أّول مــن لــواء )ناحــال)، فبراير/شــباط 2014، إفــادة جنــدي برتبــة رقيــب أّول مــن كتيبــة )الفــي) التابــع للــواء   136
)كفيــر)، نوفمبر/تشــرين ثــان 2007، إفــادة ضابــط برتبــة لفتنانــت أّول مــن الكتيبــة 50 التابعــة للــواء )ناحــال)، يونيو/حزيــران 2013، 
إفــادة جنــدي برتبــة رقيــب مــن الكتيبــة 50 التابعــة للــواء )ناحــال)، ســبتمبر/أيلول 2010، إفــادة جنــدي برتبــة رقيــب أّول مــن الكتيبــة 
50 التابعــة للــواء )ناحــال)، يونيو/حزيــران 2005، إفــادة جنــدي برتبــة رقيــب أّول مــن الكتيبــة 50 التابعــة للــواء )ناحــال)، أكتوبر/تشــرين 

أّول 2014، إفــادة جنــدي برتبــة رقيــب أّول مــن لــواء )ناحــال)، فبراير/شــباط 2007.
إفادة جندي برتبة رقيب من الكتيبة 50 التابعة للواء )ناحال)، مايو/أيار 2011.  137
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أن األمور كانت »مطروحة على الطاولة« ومن أصغر مستويات القيادة وحتى الضباط قالوها بشكل 
واضح ال لبس فيه: اليهود بالنسبة لنا هم اإلسرائيليون«.138

وأجاب جندي آخر سئل ما إذا كان يفهم أن من صالحيته اعتقال مستوطن يمارس العنف ضد فلسطيني ففال:

ا بالعكس. ال يتوقفون عن طرح ذلك بشكل محّدد أي االعتقال واستدعاء الشرطة في أحداث 
ً

وأيض
ا. 

ً
مع المستوطنين أيض

أن تستدعي الشرطة أم تعتقل أنت بنفسك؟ 

ل. في هذه المسألة ال نستطيع 
ّ
كال االعتقال بأنفسنا ومنع االحتكاك واستدعاء الشرطة للتدخ

اقتياد مستوطن مكبل اليدين.139

إفادة واحدة ال غير أدلى بها ضابط برتبة كابتن في لواء )ناحل) أشارت بوضوح إلى صالحية اعتقال مستوطنين 
الممنوحة له ولجنود تحت إمرته:

ق باليهود أفهم أنه من األصعب بالنسبة لقائد الحظيرة الوقوف أمام يهودي 
ّ
... في حاالت تتعل

يصرخ في وجهه أنه يفترض بنا القيام بحمياته الخ... 

ما عدا األجواء العامة، هل توجد تعليمات واضحة؟ ... أي أن الجندي في الميدان...؟ 

الجندي الذي يرى مستوطًنا يقوم بمضايقة عربي يجلس في موقف السيارات فوق ميدان اللواء 
يعلم أن أ) عليه وقفها ب) عليه استدعاء كل َمن يتواجد في المنطقة لكنك تسعى بكل جهدك 
لتفادي مثل هذا الوضع، دائًما يوجد أحد القادة إما قائد الحظيرة أو في الدوريات رقيب أو قائد 

ى دور الشرطة في هذا السياق.
ّ
الفصيلة وإذا خالف أحدهم القانون فأنا أتول

ما هو دور الشرطة؟

تستدعيهم عندما تعتقل شخًصا ما. ال توجد شرطة حقيقية في لواء يهودا والسامرة، الشرطي... 
يعني شبه شرطة...140   

وروى جندي في اإلدارة المدنية أن ظاهرة الوقوف جانًبا كانت أمًرا اعتيادًيا إلى حد أن ساعة تعّرض سكان قرية 
بورين في السامرة العتداء مدنيين إسرائيليين وصلوا من جهة النقطة االستيطانية غير الشرعية )جفعات رونين)، 

ل الجنود محاولة القبض على مشاغبين فلسطينيين عن مواجهة المعربدين اليهود وإحباط أعمالهم.
ّ

فض

ع وصول قوة أو دورية، لمجّرد تواجد جيش الدفاع يهرب 
ّ
نحّول الموضوع إلى قيادة اللواء مع توق

حينها  األمر  يردعهم  طبًعا  بلدتهم،  إلى  عائدين  األحيان  من  العديد  في  –أ.ه)  )المستوطنون 
يختلط الحبل بالنبل من ناحية نقل التقارير واتضح أن اللواء بادر )إلى القيام بنشاط) كان له أن 
ينطلق لحظة وقوع احتكاك بين مستوطنين وفلسطينيين ليبدأ األمر بقول الفلسطينيين »يوجد 

138  إفادة جندي برتبة رقيب من الكتيبة 50 التابعة للواء )ناحال)، يوليو/تموز 2013.
139  إفادة جندي برتبة رقيب من الكتيبة 50 التابعة للواء )ناحال)، أبريل/نيسان 2011.

إفادة ضابط برتبة ميجر من الكتيبة 50 التابعة للواء )ناحال)، فبراير/شباط 2014.  140
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نون« حينها كان يرّد اللواء » ممتاز إنها فرصة العتقال فلسطينيين« وفجأة تظهر سبع 
ّ
هنا متوط

موقع  فوضى حتى تصل  وتحدث  القرية  طول  لتقطع  بورين  وتدخل  كبيرة  قوة  يعني  مركبات 
)من  ممكن  أكبر عدد  على  القبض  يتم  أن  االتصال  عبر جهاز  اللواء  قائد  وتعليمات  االحتكاك، 
الفلسطينيين – أ.هـ): »أريدهم، أخرجوهم من جحورهم« مثل هذه العبارات فيقع االحتكاك وفي 

هذه األثناء تتحّدث التقارير عن تراشق الحجارة بين مستوطنين وفلسطينيين.     

ويعود إلى حقيقة نزول المستوطنين إلى قريتهم؟

نعم. الجيش مبسوط ألنه استطاع احتجاز عدد من الفلسطينيين خالل أعمال اإلخالل بالنظام، 
ا عن أكبر عدد ممكن من المخلين بالنظام ويعتقلون فعاًل ثالثة يكون أحدهم 

ً
يدخلون القرية بحث

بوجود  يعلمون  كانوا  أنهم  التقرير  هذا  في  والسخيف  فلسطيني  شرطي  أصاًل  واآلخر  قاصًرا 
رت تقارير عن مجّرد اقترابهم من أولى 

ّ
نون في القرية وكم هو عددهم ومالبسهم حتى توف

ّ
متوط

بيوت القرية ما يعد أمًرا غير اعتيادي ولكن ال تتخذ أي خطوة ضدهم وال أحد يصيبهم والشرطة 
لم تتواجد هناك على اإلطالق.141

أجاب مساعد من سالح المدرعات يعمل ضمن قوات االحتياط:

دعنا نبدأ بسؤال لماذا ال تستطيع طردهم باستخدام وسائل تفريق المظاهرات؟

ألّنهم يهود.

وهذه هي التعليمات؟

هذه هي التعليمات.

هكذا بصريح العبارة؟

كال، ال توجد عبارة صريحة، فاهم؟ ولكنك ال تبادر إلى استخدام وسائل تفريق المظاهرات ضد 
يهود كم بالحري داخل حي سكني.142  

زت إفادة جندي احتياط كان يعمل في منطقة المواقع االستيطانية غير الشرعية القريبة من مستوطنتي 
ّ
وترك

أو  االحتجاز  ناحية  العنيفين من  المستوطنين  للتعامل مع  الجيش  و«عيلي« على مستوى عدم جهوزية  »شيلو« 
االعتقال:

يجلسون على أحد الجبال )المستوطنون من كتلة المواقع غير الشرعية القريبة من مستوطنتي 
أقنعة  ويرتدون  الضجر  يصيبهم  السبت،  مساء  يحل  العالم،  عن  منقطعين  و»عيلي«)  »شيلو« 
التزلج يعني هم بصدد القيام بعملية تدفيع الثمن فمن الواضح أن يستنفر كافة أفراد السرية 
باحتجازهم حيث  قمنا  بك تستدعي شرطًيا،  وإذا  ا... 

ً
يقهقهون ضحك لتجدهم  المكان  فتصل 

كانوا أربعة أعمارهم تتراوح بين 17 و18 ال يهم إذا كانوا قاصرين، هم قاصرون تقريًبا بالغون، 

إفادة جندي برتبة رقيب من اإلدارة المدنية، نوفمبر/تشرين ثاني 2013.  141
إفادة جندي برتبة مساعد من كتيبة مدرعات، أغسطس/آب ٢٠١٣.  142
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وال نسمح لهم بالمغادرة ثم يصل شرطي ويسجل تفاصيلهم فيخلي سبيلهم. إذن لماذا تسّجل 
تفاصيلهم؟ روح عند امياتهم! اصفعهم! ال بل أنك تسّجل تفاصيلهم ألنه ليس لك أي سلطة 
عليهم وال تستطيع اعتقالهم، في أقصى الحاالت تستطيع احتجازهم وقد فعلنا. أحدهم أخذ 
ألّن  بعد ساعتين  والشرطة تصل  قلياًل...  للشفقة  مثير  األمر  كان  احتجزناه،  عندما  ا 

ً
أيض يبكي 

شرطة )بنيامين) لها سيارة واحدة في كل أربعين كيلومتًرا فال حيلة! وهكذا تنتهي القصة.  

يعني إمكانية االعتقال غير واردة من ناحيتكم؟        

أعتقد أنها واردة نظرًيا ولكن أعلم أن من الناحية العملية تقول تعليمات اللواء بعدم التوّرط... 
اليهود بسبب وجود منظومة  أننا ال نعد قوة شرطية تتعامل مع  إذ  أاّل نتورط معهم  لون 

ّ
يفض

القوانين المزدوجة وأنتم أدرى بأننا مسؤولون عن الفلسطينيين والشرطة مسؤولة عن اليهود، 
يعني تستطيع اعتقاله على ما يفترض ولكن باإلضافة ال يوجد لدي منشأة الحتجازه في حال 

قمت باعتقاله، يعني طّيب انت معتقل، حلو وماذا بعد؟ نقفل عليك الجيب؟ 143     

وتحّدث ضابط برتبة كابتن من سرية دوريات تابعة للواء رقم 401 في سالح المدرعات كان يعمل في منطقة نابلس 
خالل إفادته عن الرد المتوقع منه وجنوده إزاء اعتداءات عنيفة يرتكبها مستوطنون قائاًل:

كان نشاطنا في هذه المنطقة الدفاع عن العرب من اليهود باألساس ألن اليهود هناك يعدون 
أو  مزارع  أو  حقول  إلحراق  )يتسهار)  من  جماعة  تنزل  حيث  تجمهًرا  تواجه  فأكثر.  مشكلجيين 
اقتالعها... فيسأل الجنود »ماذا يفترض أن أفعله«؟ فقالوا )لهم) كيف يعني؟ مش واضح؟ عليك 

أن تصل وتطبشه تطبيش يعني لإلسرائيليين، اليهود«. 

ولكن إذا قام فلسطيني بإلقاء حجارة؟

يعني بّدك تدعس في خلقته وتهد القرية على راسه.   

حسب تعليمات الجيش أليست لكم القدرة على اعتقال مستوطنين؟

كال، إذا كنت تخوض مواجهة تستطيع ضربهم وقمعهم ولكن ال تستطيع تلقيم سالحك، هم 
)القادة) أشادوا بفريق لسرية دوريات تابعة للمظليين وصل لمواجهة حادث من هذا النوع حيث 
أبقى أفراده أسلحتهم عند أحد األعضاء ثم دخلوا وضربوهم. يعني، يقولون« أضربوا المستوطنين 
ولكن ال تصلوا حد تحميل أسلحتكم وإطالق النار في الهواء«، كانت حاالت عربدة من المستوطنين 
ا تقريًبا. أفراد حرس الحدود يستطيعون ولكن حتى تستدعيهم قد 

ً
وال تستطيع أن تفعل شيئ

يبدأ الحادث وينتهي ست مرات، ال سيما وأنهم يتسّترون على بعضهم البعض إذ تالحظ أحدهم 
يقوم بعمل عدواني ضد العرب فيركضون ويدخلون أحد البيوت عائدين إلى يتسهار وإذا فعلوا 
انتهى الموضوع، ليس أماك الكثير ما تقوم به حينها ألنهم يغطون بعضهم على بعض«.144    

143  إفادة جندي احتياط برتبة رقيب أّول، فبراير 2006.
144  إفادة ضابط من سرية دوريات للمدرعات في اللواء 401، مارس/آذار 2014. 



53

ق بالمستوطنين العنيفين في الخليل الذين يعمدون إلى إطالق 
ّ
أضف إلى ذلك غموض قواعد االشتباك فيما يتعل

الثمن في  تدفيع  الجهوزية ألحداث  باإلفادة حول  أدلى جندي  أو جنود، حيث  فلسطينيين  على  الحي  الرصاص 
الخليل التي يبادر إليها المستوطنون فقال:

حصلنا على توجيهات بإبداء اليقظة تجاه العرب واليهود بدون فرق وأن نفهم أن اليهود قادرون 
ا على القيام بشيء، باختصار أن نبقي على اليقظة. 

ً
أيض

كيف كانت التعليمات حول حوادث تدفيع الثمن؟

في أي حال إذا رفع أحدهم سالًحا ...ال أعرف .... ودخل السوق القديم، إذا كان يهودًيا جن جنونه 
تستطيع أنك »تقّوسه« هو اآلخر.   

هل كانت قواعد لالشتباك مع اليهود؟

هي ليست قواعد اشتباك ولكن الرسالة كانت أنه في نهاية األمر ال تستطيع أن تسمح بحدوث 
شيء، في نهاية األمر يجب أن ترّد على كل واحد في الخليل إذا أقدم على ارتكاب فعل خطأ. 
أعتقد أن سريتنا تختلف عما كان المشهد عليه في الخليل، يعني هذه ليست تجربة الجميع 
القيام  الواضح أنك يجب أن تمنع أحدهم من  التعليمات في سريتي ومن  ولكنني أتحّدث عن 
الحفاظ على  إذن   ... اليهود  الدفاع عن  إلى  باإلضافة  النظام  الحفاظ على  بشيء ألن هدفك هو 

النظام...   

ولكن من الناحية العملية، قالوا لك ما يجب فعله؟ هل شعرت بأنك تعلم كيف تتصرف إذا 
دخل يهودي السوق القديم في الخليل؟ 

هذه الحاالت كانت أكثر ضبابية.

أريد أن أقف على هذا االصطالح. ماذا تعني الضبابية؟

ًدا تماًما مما يجب فعله ألن األمور ليست واضحة وكل شيء رهن 
ّ
الضبابية تعني أنك لست متأك

الحالة. عادة تقول التوجيهات بوجوب االتصال بالدورية أو استدعاء القائد أو حتى... ال يفترض 
الحرب  غرفة  إبالغ  عليك  معها  تتعامل  أنت  كنت  إذا  عملًيا  ولكن  الحاالت،  هذه  تعالج  أن  بك 

واستدعاء شخص آخر.  

هل ُحّددت لكم قواعد االشتباك باتجاه يهود في حادث تدفيع الثمن؟ 

ا جنائًيا في أي ظرف كان، 
ً
كال، ليس على هذا المستوى ألنه أواًل فتح النار على يهودي يعني ملف

وفي حاالت نادرة جّدا جّدا كانوا يقولون »إذا شعرتم بالتهديد واإلمكانية موجودة وأقدم يهودي 
فعاًل على إطالق النار عليكم واضح أنكم ترّدون بإطالق النار ولكن أكثر من ذلك؟؟ هذا... استثنائي 

جّدا جًدا.145  

145  إفادة جندي برتبة رقيب من الكتيبة 50 التابعة للواء )ناحال)، مايو/أيار 2011.
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وأدلى بإفادة جندي من كتيبة )الفي) في لواء )كفير) كان من ضمن مهامه تأمين أطفال قرية التواني وهم في 
ا مماثاًل تمت فيه 

ً
طريقهم إلى المدرسة ذهاًبا وإياًبا بوجه عنف المستوطنين من )حافات ماعون) حيث وصف حادث

ا على عنف المستوطنين: معاقبة جندي قام بإطالق النار في الهواء رّدً

غضب أحدهم من )السرية) المساِعدة بعد إلقائهم الحجارة على األطفال فقال لهم« توقفوا عن 
إلقاء الحجارة« »توقفوا عن إلقاء الحجارة ولم يسمح لهم بالعبور بدأ الدفع معهم نزلوا له مع حجار 
َد الوعي، ضربوه حجر هون في فكه... فقام أحد الجنود على الفور بتلقيم 

َ
ق

َ
ضربوه بحجر هنا، ف

سالحه وأطلق النار في الهواء باتجاه المستوطنين، وفي اليوم ذاته تم تقديم هذين الجنديين 
للمحاكمة »شلوا عرضهم« حبس 35 يوًما في السجن ألّنه ضرب رصاصة في الهواء كان األمر من 

زمان ولكن...

كان حكم الجندي مطلق النار السجن 35 يوًما إلطالقه النار في الهواء؟ 

ا بالسالح، ال أعرف ماذا قال لم أكن حاضًرا.
ً

قال المستوطن إّنه هّدده أيض

والجندي الذي صفعوه؟

عوقب هو اآلخر لضربه المستوطن وكأنه هو بدأ الضرب مع المستوطن. 

فكيف كان حكمه؟

ر، أعتقد ممكن الحجز العسكري فكان هو القائد.146 
ّ
ال أتذك

ضابط برتبة كابتن من كتيبة )شمشون) التابعة للواء )كفير) تحّدث عن الصعوبة التي تواجهه وجنوده في تطبيق 
القانون والنظام على مستوطنين عنيفين إزاء العالقة بين الجنود والمستوطنين فقال: 

... المستوطنون ال تستطيع احتواءهم... يتدفقون من كل حدب وصوب فتستدعي قوات فيأتون 
من مكان آخر... ليس أمامك ... هؤالء ناس تتواجد أنت في مستوطنتهم وتشتري من متاجرهم 
ويغدقون  ثكنتك  إلى  الكعكة  لك  ويحضرون  السبت  طعام  مائدة  حول  معهم  تجلس  وأحياًنا 
عليك المحبة وفجأة يكون الجيش هو هدف الغضب، ناس قمنا باعتقالهم، كانوا 12 شخًصا واحد 
منهم أعرفه وقد تبادلنا أحاديث كثيرة فماذا تعمل اآلن؟ كان أحدهم في الموقع العسكري من 
ا وفي النهاية ال تستطيع فرض السلطة عليهم،  ا جّدً سكان )حافات جلعاد) فالعالقة قريبة جّدً
بتأكيد ال  الحدود،  الحاالت لحرس  أو في أسوأ  للشرطة  ببساطة ال تستطيع، صعب، هذه مهمة 

للجنود.147  

وحتى في حاالت اعتداء مدنيين إسرائيليين على الجنود يمتنع هؤالء عن ممارسة صالحيتهم واحتجاز أو اعتقال 
المعتدين العنيفين.

146  إفادة جندي برتبة رقيب من كتيبة )الفي) 50 التابعة للواء )كفير)، نوفمبر/تشرين ثاني 2007.
147  إفادة ضابط برتبة ميجر من كتيبة )شمشون) التابعة للواء )كفير)، سبتمبر/أيلول 2011.
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ا لبعض اإلفادات يحظر على الجنود استخدام وسائل تفريق المظاهرات ضد المستوطنين العنيفين حتى إذا 
ً
وفق

اعتدوا على مركبات عسكرية كتلك التي حصلت في مستوطنة يتسهار، أو يقومون بإلقاء الحجارة على فلسطينيين 
في منطقة حضرية مكتظة مثل المستوطنة اليهودية في الخليل وذلك بخالف مواد نظام المستشار القانوني 
للحكومة حول تطبيق القانون والنظام على إسرائيليين منتهكين للقانون والذي يلزم في وقت الحاجة استخدام 

القوة منها الغاز المسيل للدموع وغيره من الوسائل للتعامل مع معربدين عنيفين.148 

سئل جندي برتبة رقيب أّول يعمل في لواء )ناحل):

نظرًيا في مثل الحادث الذي وقع في يتسهار وتعرضت خالله مركبات الجيش لالعتداء هل لكم 
الصالحية باستخدام وسائل لتفريق المظاهرات كالغاز والمطاط؟ يعني ضد المستوطنين؟ 

أعتقد أنه ال.149

وأشار جندي يتولى مهمة قيادية في كتيبة )الفي) التابع للواء )كفير) في معرض إفادته إلى الحل الذي تبناه جنود 
الكتيبة الذي نعتهم بزعران للتعامل مع عنف المستوطنين ضدهم فقال:

قائد  نزل  أن  فما  الشرعية  غير  االستيطانية  جلعاد)  )حافات  نقطة  في  مبنيين  بهدم  قاموا   ...
)السرية) المساعدة حتى هاجموا عليه، رأيتهم يضربونه لكمة في صدره.

هذا اعتداء خطير   

ر اآلن، كان عدد من الشبان واألشخاص من حافات جلعاد 
ّ
صحيح وقد جر الفوضى في أعقابه، أتذك

يحاولون منعهم من ذلك، فوقعت فوضى عارمة، في كل األحوال الحظُت مجموعة القيادة األمامية 
التي تتبع قائد السرية المساِعدة تضرب الشباب الذين انقضوا عليه بالسالح ضرًبا مبرًحا، كانوا 

يضربونهم فعاًل.150

وتحّدث الضابط برتبة كابتن من سرية دوريات تابعة للواء رقم 401 خالل إفادته عن الخطورة التي كان ينظر بها 
المستوى العسكري الكبير إلى أي استعمال للسالح بوجه مستوطنين عنيفين وإن كان الهدف منه الردع فقط ولم 
يهّدد الحياة بأي شكل من األشكال حيث روى عن مواجهة بين جنود ومستوطنين من المعهد الديني )عود يوسف 

حاي) في يتسهار )والتي استولى الجيش عليها بموجب أمر من قائد المنطقة في أبريل/نيسان 20014) قائاًل:

... ما أتذكره هو أن بدأ المتوطنون يستفزون الجنود وفي مرحلة ما سحب )المستوطنون) سكيًنا 
كبيًرا وأخذوا يثقبون عجالت مركباتهم على مرأى منهم، فاستدار قائد الحظيرة وصّوب سالحه 
لزاوية 60 درجة نحو فضاء السامرة، عكس اتجاههم تماًما أكثر ما يمكن عكسهم وأطلق رصاصة 
في الهواء. هذه الطلقة جلبت له انتقاًدا الذًعا من قائد اللواء، لم يصل األمر حد المحاكمة أمام 

المــادة 12 أ )4) خاصــة بتعليمــات عامــة حــول كيفيــة التعامــل خــالل أحــداث تطبيــق القانــون علــى أنواعهــا فــي نظــام المستشــار   148
ــامرة  ــودا والس ــة يه ــي منطق ــون ف ــن للقان ــرائيليين المنتهكي ــبة لإلس ــام بالنس ــون والنظ ــق القان ــأن تطبي ــة بش ــي للحكوم القانون

ــزة، 17.8.1998.  ــاع غ ــة قط ومنطق
إفادة جندي برتبة رقيب اّول من كتيبة 32 التابعة للواء )ناحال)، أكتوبر/تشرين أّول 2013.   149

إفادة جندي برتبة رقيب أّول من كتيبة )الفي) 50 التابعة للواء )كفير)، مارس/آذار 2014.  150
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ا... لمجّرد إطالقه 
ً

ا على هذا المستوى وربما من قبل قائد الفرقة أيض
ً
قائد اللواء ولكنه أجري تحقيق

النار، حقيقة أن يثقب المستوطنون عجلة مركبتك تعّد حادثة ولكن حقيقة قيامك بإطالق النار 
ا في غاية الخطورة.151        

ً
في الهواء بزاوية 60 درجة عكس االتجاه تعّد إخفاق

سوء التنسيق واالتصال بين الجيش والشرطة

ا الجنود والضباط في إفاداتهم حول عجز الشرطة عن معالجة أحداث العنف واالعتداء على الممتلكات 
ً

اشتكى أيض
لتعليمات  األشكال  من  شكل  بأي  التذويت  عدم  اإلفادات  هذه  وتجسد  إسرائيليون،  مدنيون  إليها  يبادر  التي 
المستشار القانوني للحكومة التي تلزم جنود الجيش بممارسة صالحيات تطبيق القانون لغاية وصول الشرطة 
وفشل قيادات الجيش والشرطة في إنشاء منظومة اتصال فعالة ومنسقة ومنهجية في عمليات تطبيق القانون 

في الضفة الغربية.  

فقد روى جندي وصف أعمال قطع أشجار زيتون لفلسطينيين قرب مستوطنة سوسيا أن الجنود أبلغوا غرفة الحرب 
ا، سجلوا وانصرفوا، لم 

ً
في الكتيبة فور وقوع الحادث ولكن شرطة الخليل لم تصل إلى بعده بيوم« لم يكترثوا إطالق

)يأخذوا إفاداتنا) ولم يهمهم األمر«.152 وروى جندي كان يعمل في الخليل ما يلي: 

)في الخليل) ال يحسب المستوطنون أي حساب لك إاّل إذا كنت برتبة قائد لواء وما فوق، إنه الغرب 
المتوحش، فجميع المستوطنين هناك يحمل السالح للدفاع عن أنفسهم، هذا المكان خطير وله 
تاريخ غير قليل من األحداث فيتجولون بسالحهم، ولكن مثل الغرب المتوحش يوجد )شريف) 
ولكن ليس له أي اعتبار وال حدا »مكّيل بصاعه«، وال حدا »مكّيل بصاع« الشرطة. في الخليل هم 

)الشرطة أ،ه) ال يريدون خوض مواجهات.153  

يثير عجز الشرطة اإلحباط بشكل خاص لدى الجنود الذين قاموا بتأمين المستوطنة اليهودية في الخليل حيث 
واجهوا استمرار العنف المتكّرر من المستوطنين القاصرين ضد سكان فلسطينيين، وروى أحد الضباط يقول:

اليهود... إذا واجهت  المدنيين، ال سيما  العملية ال يفترض أن أتعامل مع السكان  الناحية  من 
ا يحدث ال أستطيع االعتقال، وقع حادث عنف 

ً
مشاكل أستدعي الشرطة ولكن إذا شاهدت شيئ

أسعى لوقفه، فتستدعي شرطًيا، هذا ما تفعله عادة، الشرطي ليس له ما يفعل، أو أنه يعتقل 
األوالد،  يعرفون  اإلحباط،  وينتابهم  يعرفونهم  الشرطة  رجال  هناك،  الكل  يعرف  فالكل  الولد، 

يعرفون األهالي، يعرفون الجميع، ويتواصل إلقاء الحجارة ال شيء يتغّير ال شيء يهم.154        

إفــادة ضابــط برتبــة ميجــر مــن ســرية دوريــات مدرعــة تابعــة للــواء 401، مــارس/آذار 2014، را فيمــا يتعلــق بالمعهــد الدينــي )عــود   151
.11.4.2014 ،ynet ،(ــى المعهــد الدينــي المتطــرف فــي )يتســهار ــاع تســتولي عل يوســف حــاي) – )يــؤاف زيتــون) قــوات جيــش الدف

إفادة جندي برتبة رقيب أّول من كتيبة )الفي) 50 التابعة للواء )كفير)، نوفمبر/تشرين ثان 2007.  152
إفادة ضابط برتبة لفتنانت أّول من الكتيبة 50 التابعة للواء )ناحال)، يونيو/حزيران 2013.   153

إفادة ضابط برتبة ميجر، مارس/آذار 2011.  154
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جندي آخر قام بتأمين المستوطنة في الخليل أدلى بإفادة حول تجربة التواصل مع شرطة الخليل: 

ر أن األحداث 
ّ
ا استدعينا في أعقابه الشرطة وقد وصلت، أتذك

ً
ا متطرف

ً
ر في الحقيقة حادث

ّ
ال أتذك

لم تكن خطيرة عادة وما من جدوى في استدعاء الشرطة ولم نفعل ألنها لم تكن لتصل وحتى لو 
ا، ال أعرف من ناحية القانون ما الذي يسمح لها وتستطيع القيام به عدا أخذ 

ً
وصلت لما فعلت شيئ

إفادة منا، األمر الذي لم يحدث أبًدا.155     

ز على ردها البطيء 
ّ
ضابط برتبة كابتن من لواء )ناحل) أدلى بإفادة حول أداء الشرطة في شمال الضفة الغربية وترك

على وقوع احتكاكات بين مدنيين إسرائيليين وفلسطينيين تنتهي في كثير من األحيان خالل دقائق معدودات 
فقال:

مثاًل  الزيتون  موسم قطف  في  كان  إذا  طوياًل،  وقًتا  وصولهم  ويستغرق  نستدعيهم  أن  علينا 
)أرئيل)  في  يتموقعون  عام  بشكل  ولكن  وقريبون،  االستعداد  أهبة  على  ألنهم   

ّ
أقل فالوقت 

ويديرون منها األمور، يعني ليس بالضبط تطبيق القانون، والمسؤول عن النظام في المنطقة هو 
ا من تعريف مهمتك ومهمة باقي الجنود في السرية.   ل جزًء

ّ
الجيش يعني هو يشك

من ناحية التعريف والمعايير، في أي أحداث تستدعي الشرطة وفي أي أحداث ال تستدعيها؟

إذا كان يهود ضالعين أستدعي الشرطة.   

في كل حادث؟

نعم. ال يهم إذا وصولوا أم ال ولكن في كل حادث يكون يهود ضالعين فيه أنا ملزم باستدعاء 
الشرطة ألنني ال أستطيع التعامل معهم.

ومن تجربتك هل وصلوا؟

يستغرق األمر وقًتا ولكنهم يصلون، يعني حتى يستقلون سيارة الشرطة وتسييرها من موقع 
انشغالها بحادث ما يقع حالًيا، أي مسافة سفر 25 و30 دقيقة من مكان وجودهم السابق.156 

الرّد البطيء لقوات حرس الحدود التي  من سرية دوريات تابعة للواء رقم 401 عن  وتحّدث الضابط برتبة كابتن 
يعتبرها امتداًدا للشرطة فقال:

أن تفعل أي شيء  المستوطنون ولكنك عاجز عن  بها  العربدة يقوم  ... كانت هناك حاالت من 
تقريًبا، أفراد حرس الحدود قادرون ولكنك حتى تستدعيهم قد ينتهي الحادث ست مرات.157   

إفــادة رقيــب أول، نوفمبر/تشــرين ثانــي 2011. را فــي هــذا الســياق نشــرة بتســيلم فــي الفيديــو: »مســتوطنون فــي الخليــل يتلفــون   155
ممتلــكات انتقاًمــا علــى إلقــاء الحجــارة ولــم يحتجزهــم أفــراد الشــرطة«، 8.12.2014:

www.btselem.org/hebrew/press_releases/20141208_settlers_throwing_stones_in_hebron 
إفادة ضابط برتبة لفتنانت أّول من لواء )ناحال)، فبراير/شباط 2014.   156

إفادة ضابط برتبة ميجر من سرية دوريات تابعة للواء 401، مارس/آذار 2014.  157
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رقيب عمليات في قيادة اإلدارة المدنية في الخليل تحّدث عن حادث قطع أشجار تابعة لفلسطيني قام به على ما 
يبدو مستوطن من النقطة االستيطانية العشوائية )حافات ماعون) فقال:

...كانت أعمال القطع تقع مراًرا وتكراًرا كل شهر أو شهرين.

متى، عام 2011؟ 

2012، أحضروا قصاص آثار وتقفى اآلثار إلى بيت معّين في حافات ماعون واستدعتني الشرطة 
لتقديم اإلفادة ونقلت ما أبلغني به قصاص اآلثار يعني في مثل هذه الحالة ليس أمامي جهة 

أتقدم إليها بشكوى.

قصاص اآلثار يتبع اللواء؟

نعم. 

يعني أنت الممثل العسكري وتقول »على حد علمنا قادت اآلثار وصواًل إلى حافات ماعون«؟ 

قال لي قصاص آثار معتمد ومتمرس إن اآلثار قادت إلى بيت معين.

هل تم استدعاؤك للمحكمة يوًما؟

ال.158

جندي يعمل رقيب عمليات في غرفة الحرب التابعة لمديرية االرتباط والتنسيق أدلى بإفادة حول رّد الشرطة خالل 
حادث قطع العشرات من أشجار الزيتون الذي وقع يوم السبت فقال:

ا في أثناء وقوع الحادث فهم ال يتسّرعون وعلى مهلهم، سواء ممثل مديرية 
ً
حتى إذا تلقوا بالغ

االرتباط والتنسيق سواء الشرطة. جاء بالغ عن حادث تدفيع ثمن وقع في )قرية) بورين قبل عدة 
أشهر من اآلن بأنهم أحرقوا سيارة وكادوا يحرقون بيًتا واستغرق األمر نحو ساعة ونصف ساعة 
حتى وصلت كل القوات ومن الطبيعي أن الفاعل لم يعد موجوًدا، يحرقون ويفرون، وطبًعا ال شيء 
يتم بخصوص الموضوع، لن يداهموا مستوطنة )هار براخا) إلجراء التحقيق والواضح أنهم قد 
انطلقوا منها فهي قريبة من بورين. لو كان العكس لكانوا يقومون بمداهمة القرية والبحث عن 

الفاعلين. أعني أنهم ال يهتمون، الشرطة تقول إنه ما من وسائل.        

خالل قطف الزيتون وردت تقارير كثيرة من هذا القبيل أو أنهم )المستوطنين – أ.هـ) يصلون من 
ا 

ً
منطقة المزارع ويقومون بمضايقة المزارعين أو يقطفون الزيتون، مجّرد سرقة المحاصيل، أيض

كان المزارعون يبقون أكياًسا في الحقل وال يقومون بعد كل عملية بإخالء المنطقة... أنت تعلم... 
طوال هذه الفترة يبقون الجرارات والمعدات وأكياس الزيتون فيسرقون هؤالء المحاصيل بهذه 

ا.    
ً

الطريقة أيض

إفادة جندي برتبة رقيب يعمل في قيادة اإلدارة المدنية في الخليل، مارس/آذار، 2012.   158
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ا وتنقله إلى قيادة اللواء و ...؟ 
ً
ى هكذا بالغ

ّ
وأنت تتلق

ا لما 
ً
ال يهم أحد في قيادة اللواء، يقولون للفلسطيني إن عليه تقديم شكوى لدى الشرطة ووفق

ما شابه،  أو  الملفات لسبب عدم وجود مصلحة عامة  بالمائة من هذه  إغالق نحو 80  أفهم يتم 
يقولون للفلسطيني أن يقّدم شكوى ومرات كثيرة يجب أن يتكّرر الطلب إليهم ألنهم ال يحبون 

األمر. 

يبدو وكأنه بصير على مقولة بعد خراب البصرة، ولكني أقول إن الشخص يتصل ويبلغ أنه في 
هذه اللحظة يقطعون الشجرة. أم أن األمر ال يحدث كثيًرا أو ال يحدث أبًدا؟ 

تسأل ماذا تفعل قيادة اللواء؟ يرسلون قوة واألمر يأخذ وقًتا واستدعاء الشرطة ال يتم دائًما في 
الوقت، والشرطة تصل دائًما بتأخير، ال يهم إلى أين وهذا هو، والناس يفرون بكل بساطة.159  

جندي آخر كان يعمل رقيب عمليات في اللواء المنتشر في منطقة )بنيامين) أدلى هو اآلخر بإفادة عن تقاعس 
محققي الشرطة في إجراء أعمال تحقيق أساسية حيث سئل هذا الجندي هل طلبت الشرطة يوًما االستعانة بدفر 
العمليات في غرفة الحرب والذي يسجل كافة األحداث في المنطقة ورّد القوات العسكرية المنتشرة فيها، فأجاب: 

أبًدا وال مرة واحدة خالل فترة عملي في الجيش«. 160   

عدم توثيق أحداث عنف يكون ضالًعا فيها 
مستوطنون أو غيرهم من المدنيين اإلسرائيليين

استناًدا إلى اإلفادات لم يتم إرشاد الضباط والجنود وبالتالي لم يعرفوا وجود تعليمات تلزمهم بتوثيق الحادث 
ا لمواد خطط الدرس الصادرة عن 

ً
ا لإلتاحة أمام الشرطة جمع أدلة فيه وهذا خالف

ً
والحفاظ على مسرح وقوعه مغلق

النيابة العسكرية وقيادة المنطقة الوسطى والتي تلزم بالتوثيق المرئي والحفاظ على مسرح الحادث ووجوب إبالغ 
الشرطة بانتهاكات القانون ومساعدتها في أداء عملها.161

أجاب ضابط عمليات في اللواء المنتشر في منطقة )شومرون) لدى سؤاله عن تصوير أو الحفاظ على األدلة من أجل 
الشرطة فقال: 

حسب رأيي لم تتوفر الوسائل يعني كانت توجد الهواتف الذكية وأمثالها ولكن ليس بنفس 
المستوى الموجود حالًيا فيما يخص الكاميرات، ولم يتم، ال أذكر أنه جرى أي نوع من التوثيق أبًدا. 

تّم التصوير في بعض األحيان هنا وهناك ولكن إجمااًل لم نكن على وعي به.162 

إفادة جندي برتبة رقيب يعمل في قيادة اإلدارة المدنية، نوفمبر/تشرين ثاني 2013.   159
إفادة جندي برتبة رقيب من اللواء المنتشر في منطقة )بنيامين)، ديسمبر/كانون أّول 2010.  160

إفــادة الضابــط )تدهــار جكســون) لــدى الشــرطة والمؤّرخــة 21.5.2012 بخصــوص حــادث قــام خاللــه مســتوطن مــن النقطــة العشــوائية   161
)متســبيه يئيــر) باالعتــداء علــى عامــل ميدانــي لمنظمــة بتســيلم. هــذه اإلفــادة متضمنــة فــي بيــان دفــاع فــي اإلجــراء المســتعجل 
والمقــّدم مــن المدعــى عليهــا رقــم 2 أي دولــة إســرائيل فــي ملــف مدنــي مســتعجل 14-05-36621، نصــر محمــد احمــد نواجعــة ضــد 
موشــيه بــن أبــو وآخريــن فــي محكمــة الصلــح فــي القــدس، قــام بتقديمــه المحامــي )موشــيه فيلينغــر) مــن نيابــة لــواء القــدس - مدنــي 
ــق الشــرطة الضابــط جكســون مــا إذا قامــت القــوة بقيادتــه قــد صــّورت الحــادث فأجــاب: »لــم نقــم 

ّ
فــي 16.9.2014، حيــث ســأل محق

بالتصويــر«.  
162  إفادة مقّدمة من ضابط برتبة ميجر في سرية دوريات مدّرعة تابعة للواء 401 لمنظمة كسر الصمت، مارس/آذار 2014.



ً
يقفـون جانــبا

60

وطرح السؤال التالي على ضابط يعمل قائد فصيلة في كتيبة )الفي) التابعة للواء )كفير):

مزارع  أو  فلسطينية  ممتلكات  إتالف  فيها  يتم  حاالت  حول  تعليمات  معكم  تناولوا  هل 
فلسطينية وتقضي بوجوب توثيق الحادث لإلفساح أمام التحقيق الشرطي الخ؟    

ر اآلن وفي الخليل على وجه التحديد لم يقولوا 
ّ
ال، ولكن تم الحديث حول محاولة االحتجاز، أتذك

لي إنه يجب االحتجاز ولكن قالوا لي... كان العريف يقول ب )تجميد الحادث) أي التجميد لغاية 
وصولهم )الشرطة – أ.ه).163   

وسئل مسؤول اتصال عند قائد فصيلة حول قطع األشجار:

... ولكن نفترض بأنكم تصلون إلى مسرح حادث من هذا النوع وتشاهدون كل األشجار وقد تم 
إتالفها الخ، هل يجب الحفاظ على األدلة ليتسنى التحقيق من قبل الشرطة؟ 

لم يتحدثوا معنا بكلمة واحدة عن هذا الموضوع.

جرى توثيق أحداث اعتداء من قبل مستوطنين؟

ال. لم يتم عندنا.

كان أحدكم مسؤواًل عن حمل الكاميرا في حال وقوع حادث ما؟

ا ال، لم يأت أحد بكاميرا إلى أي مكان. 
ً
ال، بتات

ونظام إجراء مكتوب؟ هل كل ما تقوله لي اآلن طرح شفهًيا؟ 

ال يوجد أي نظام إجراء مكتوب اطلعت عليه.164

163  إفادة مقّدمة من ضابط برتبة لفتنانت أّول في لواء )ناحال) لمنظمة كسر الصمت، فبراير/شباط 2014.
164  إفادة مقّدمة من جندي برتبة رقيب أّول في الكتيبة 50 التابعة للواء )ناحال) لمنظمة كسر الصمت، يناير/كانون ثاني 2014.
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ملخص االستنتاجات

إزاء أحداث عنف والتعرض للممتلكات الفلسطينية على يد مدنيين إسرائيليين  إن ظاهرة وقوف الجنود جانًبا 
ر التوثيق كثيًرا ومتنوًعا أي عبر اإلفادات المباشرة والصور 

ّ
معروفة وقد تم توثيقها منذ عشرات السنين، وفيما يتوف

واألفالم القصيرة والتقارير الرسمية الصادرة عن حكومة إسرائيل ومنظمات حقوق إنسان، إاّل أن الجيش يفضل 
الحفاظ على نمط الدائرة المغلقة الذي يحول دون أي تعامل ملموس مع هذه الظاهرة، بل يكتفي بتصريحات لكبار 
قياداته ال تدعمها إجراءات حقيقية والمقصود إقرار مجموعات واضحة وشاملة من األوامر الثابتة للجندي تحّدد 

صالحيات الجنود وواجباتهم بصفتهم مطبقي القانون والنظام العام وتضع تسلسل عمليات واضًحا وممنهًجا. 
يدل امتناع الجيش عن التعامل اليومي والحازم مع هذه الظاهرة على »«روح قيادية« تهّمش هذه الظاهرة رغم أنها 
واسعة االنتشار واألخطر من ذلك تصل الجيش من واجباته األساسية المنصوص عليها تكراًرا في قرارات المحكمة 

العليا والتي تم تحديدها في أحكام القانون اإلنساني الدولي.        
   

ا من 
ً
ي مهام شرطية واالحتكاك مع السكان المدنيين اإلسرائيليين انطالق

ّ
يفضل الجيش بكافة مستوياته عدم تول

ل بتدريب الجنود وإعدادهم ألداء مهام قتالية، ومن هنا 
ّ
موقف يقول بأن المهمة الرئيسية لهيئة عسكرية تتمث

يسعى الجيش إلى تحميل شرطة إسرائيل المسؤولية عن المهام الشرطية. تعتبر هذه السياسة للجيش تجاهاًل 
ألحكام القانون الدولي التي تحمل القوة المحتلة أي الجيش مهمة تطبيق القانون والحفاظ على النظام العام، حتى 
وإن تجاهلنا فشل لواء يهودا والسامرة الشرطي المزمن والمتراكم في التحقيق في جرائم العنف التي يرتكبها 

إسرائيليون ينتهكون القانون إضافة إلى الدافع المتدني لمسؤوليه.

ولكن كل نظام احتالل وخاصة نظام االحتالل طويل األمد الذي يحمل طابع االستعمار والضم مثل نظام االحتالل 
العام حيث  والنظام  القانون  لتطبيق  بالعمل كقوة شرطية سعًيا  الميدان  السيادة في  يلزم صاحب  اإلسرائيلي 
يعتبر األمر من معاني السيطرة العسكرية على سكان مدنيين وال يمكن للجيش أن يعفي نفسه من مسؤوليته 
عن تطبيق القانون والنظام العام في المنطقة المحتلة وال سيما من واجبه الدفاع عن فلسطينيين بوجه مدنيين 
ل الشرطة بدياًل للجيش وإن كان األمر يعود لقلة قواتها 

ّ
إسرائيليين يسعون للمساس بهم. ال يمكن أن تشك

الرديئة ألداء أفراد الشرطة في لواء  النوعية  ومحدودية انتشارها في الضفة الغربية وحتى إذ تم التغاضي عن 
للقانون  منتهكين  إسرائيليين  العنف من  التحقيق في جرائم  المتراكم في  وفشلها  الشرطي  والسامرة  يهودا 
والدافعية الضعيفة من قياداتها لمواجهة هذه الجرائم باستمرار وحزم وبدون هوادة، مع اإلشارة إلى أن تطبيق 
القانون والنظام العام في المنطقة المحتلة من الضفة الغربية يتطلب في كل األحوال جهوًدا مشتركة ومتواصلة 

بين كافة أذرع تطبيق القانون.  

تعكس سياسة الجيش الدور السياسي الذي يؤديه من أول أيام االحتالل وحتى يومنا هذا على أنه يشجع المشروع 
ا لقرارات المحكمة العليا وبالرغم من أن المشروع 

ً
االستيطاني رغم الصدام بينه وبين أوامر الجيش وواجباته وفق

االستيطاني يشكل »موضع خالف« في المجتمع اإلسرائيلي حسب اصطالح قادة عسكريين كبار.
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تناول هذا التقرير امتناع كافة سلطات تطبيق القانون اإلسرائيلية عن مواجهة مظاهر اإلجرام لمدنيين إسرائيليين 
في مناطق الضفة الغربية من خالل ظاهرة الوقوف جانًبا لعسكريين إسرائيليين عندما يلجأ مدنيون إسرائيليون 
إلى ممارسة العنف حيث ال تزال سياسة احتواء اإلجرام للمدنيين اإلسرائيليين من مستوطنين وغيرهم موجودة 
ا منها البناء غير المشروع واالستيالء اإلجرامي على أراض 

ً
وقائمة منذ عشرات السنين وتشمل مظاهر أخرى أيض

فلسطينية خاصة وانتهاك قوانين العمل، إذ يرتكب بعض هذه الجرائم بموافقة وتشجيع وحتى بتمويل دوائر 
الذين تنص  الغربية  الضفة  في  الفلسطينيين  السكان  على حقوق  الظواهر  كافة هذه  ر 

ّ
تؤث وهيئات حكومية، 

السياسة من احتواء اإلجرام مرة أخرى أن  د هذه 
ّ
الدولي على اعتبارهم »أشخاًصا محميين«، وتؤك القانون  أحكام 

المستوطنات تعّد بؤًرا متعّددة الجوانب النتهاك حقوق اإلنسان.           

 هذه األنماط الثابتة الحتواء إجرام المستوطنين والمستوطنات على الفشل الذريع الذي منيت به دولة 
ّ

كما وتدل
البداية  منذ  يشكل  الذي  االستيطاني  للمشروع  األقل  على  ظاهرًيا  إعطاء صبغة شرعية  محاولتها  في  إسرائيل 
ا واضًحا ألحكام القانون الدولي وإنشاء مظهر من سلطة القانون والحفاظ على حقوق اإلنسان للفلسطينيين 

ً
انتهاك

ا اللتزامات إسرائيل بموجب أحكام القانون الدولي. يتضح مرة تلو 
ً
في المنطقة المحتلة من الضفة الغربية وفق

األخرى أنه ال يمكن خلق التوازن بين المشروع االستيطاني ويسلب في جوهره موارد الفلسطينيين ويمس بهم 
ويحد من حقوقهم باستمرار وبين سلطة قانون تعتمد على مبادئ كونية من المساواة أمام القانون وسيادة القانون 

وتطبيقه بدون محاباة وسن قوانين الئقة.  

إن التعامل المناسب مع احتواء جرم المستوطنين والمستوطنات وإن جرى عبر ظاهرة وقوف الجنود جانًبا يحتم 
تعامل  يستوجب هكذا  المستوطنين، حيث  وعنف  االستيطاني  المشروع  إجرام  من  أبعاد جوهرية  مع  التعامل 

ا ألحكام القانون الدولي. 
ً
تذويًتا لواجبات إسرائيل كدولة محتلة وفق

ل بالمشروع االستيطاني ويشمل أعمال ال 
ّ
قد يكون مستحياًل جسر التنافر المعرفي بين الظلم الجوهري المتمث

تحصى من النهب والسلب والتمييز واإلجحاف بحق الفلسطينيين سكان الضفة الغربية وممتلكاتهم ومواردهم 
الخاصة والجماعية وبين المحاولة اإلسرائيلية تطبيع المشروع االستيطاني عبر مظهر من سيادة القانون. إن الجنود 
بون بالدفاع عنه وبين واجبهم 

َ
ومهما كان إخالصهم وذكاؤهم وأخالقهم يستصعبون الجسر بين الظلم الذي يطال

األساسي في الدفاع عن ضحايا هذه األعمال.

على الجيش وبحكم واجباته المنصوص عليها في أحكام القانون الدولي وقرارات المحكمة العليا واألوامر العسكرية 
الجنود  المطالب  العمليات  تحّدد تسلسل  للجندي  ثابتة  أوامر  ومجموعات  أنظمة  أن يضع  قياداته،  وتصريحات 
باتخاذها لدى وقوع أعمال عنف وإخالل بالنظام يقوم بها مستوطنون وغيرهم من المدنيين اإلسرائيليين، ومن 
شأن هذه األنظمة ومجموعات األوامر أن تؤدي إلى بعض التحسين في أداء واجبات الجيش باعتباره هيئة مطبقة 
نظام  مستمًرا  يبقى  دام  ما  جنوده  على  تفرض  التي  المتناقضة  المهام  بحل  كفيلة  تكون  لن  أنها  مع  للقانون 

االحتالل.              
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التوصيات

واستناًدا إلى ما تقّدم وكوسيلة مرحلية فورية تهدف إلى الحؤول دون المزيد من التعدي على حقوق الفلسطينيين 
سكان الضفة يجب على الجيش أن يعمل ما يلي:

• تحديد جريمة جنائية في قانون القضاء العسكري يعرف ظاهرة الوقوف جانًبا خالل قيام مدنيين إسرائيليين 	
بعمل عنف أو إخالل بالنظام وبعده وإنزال عقوبة رادعة على جنود وضباط يرتكبون هذه الجريمة. 

• العسكري تعليمات تحمل 	 القضاء  الجيش أن يحّدد في قانون  الدولي على  القانون اإلنساني  ا ألحكام 
ً
وفق

القادة والمدنيين المعّينين مسؤولية جنائية مباشرة عن جرائم ارتكبها الخاضعون لهم إذا أخفقوا في اتخاذ 
كافة اإلجراءات المعقولة لمنع ارتكاب هذه الجرائم أو تقديم مرتكبيها للمحاكمة عند علمهم بشأنها بعد 

وقوعها.165 

• تحديد مجموعات أوامر ثابتة للجنود تحّدد بشكل واضح وواف صالحيات الجنود وواجباتهم ونظام اإلجراءات 	
الملزمة خالل وقوع أعمال عنف أو إخالل بالنظام يقوم بها مدنيون إسرائيليون في مناطق الضفة الغربية 
المظاهرات  تفريق  واستخدام وسائل  المعتقلين)  معاملة  )وبضمنها  واالعتقال  االحتجاز  ومنها صالحيات 
وقواعد االشتباك في حاالت مهددة للحياة والتوثيق المرئي للحادث وإغالق مسرح الحادث حتى االنتهاء من 
التحقيق وتقديم  المساعدة في  المختلفة وبضمنه  الشرطة  األّولي والتعاون مع وحدات  الشرطي  التحقيق 

اإلفادة والشهادة أمام المحكمة. 

• تقديم جنود أو ضباط للمحاكمة إذا وقفوا جانًبا خالل اعتداءات عنيفة وأحداث التعرض لممتلكات مدنيين 	
إسرائيليين في الضفة الغربية.  

• قيام قادة الوحدات العسكرية المنتشرة في الضفة الغربية باطالع جنودهم على التعليمات المتضمنة في 	
مجموعة األوامر الثابتة للجندي التي تتناول ظاهرة الوقوف جانًبا وتمرين جنودهم بشكل منتظم ومستمر 
على  باالعتماد  إسرائيليون  مدنيون  بها  يقوم  بالنظام  وإخالل  أحداث عنف  من  على سيناريوهات مختلفة 

التجربة العسكرية المتراكمة.     

• إجراء التحقيقات لدى الوحدات العسكرية المختلفة بعد كل حادث عنف وإخالل بالنظام يقوم به مدنيون 	
إسرائيليون أو حادث وقوف جنود جانًبا وتوزيع نسخ عن هذه التحقيقات في صفوف الوحدات المختلفة 
في مسعى لغرس وتذويت العبر المطلوبة في عمليات مستقبلية للوحدات العسكرية وتفادًيا لنمط الدائرة 
المفرغة التي يمتنع الجيش في إطارها عن التحقيق واستخالص العبر وإطالع وحداته وجنوده كيف يجب 

التعامل مع ظاهرة الوقوف جانًبا.   

165  التوصيــة رقــم 2: مســؤولية القــادة والمســؤولين المدنييــن، التقريــر الثانــي –لجنــة تيــركل البحــث والتحقيــق فــي إســرائيل بشــأن 
شــكاوى وادعــاءات حــول انتهــاكات قوانيــن الحــرب بموجــب القانــون الدولــي، اللجنــة العامــة للنظــر فــي الحــادث البحــري مــن يــوم 31 

مايو/أيــار 2010. فبراير/شــباط 2013، ص 310-308. 
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ملحق: رد الناطق بلسان جيش الدفاع

اإلســرائييل الدفــاع  جيــش 

العـمـليــات قـســـم 

مكتب الناطق بلسـان جيش الدفاع 

العـــامة  العــــاقات  دائــرة 

الشــــكاوى وحـــدة 

إىل حرضة السيد
إيال هرؤوفيني 

منظمة ييش دين

املوضوع: تقرير منظمة ييش دين – الواقفون جانًبا: جنود يقفون جانًبا إزاء جرائم مدنيني 
إرسائيليني يتعرضون لفلسطينيني يف مناطق الضفة الغربية« 

إزاء جرائم مدنيني إرسائيليني . 1 الواقفون جانبًا: جنود يقفون جانبًا  املعنون –  أمامنا تقرير ييش دين  طرح 
يف  النظر  وبعد  وفعلنا،  فيه  للنظر  التقرير(  ييل:  )فيما  الغربية«  الضفة  مناطق  يف  لفلسطينيني  يتعرضون 
التقرير واالدعاءات املتضمنة فيه يتبني أنه كتب بصورة مغرضة مع التحيز يف التأويل املرفق بوصف الحقائق. 
كما ويتجاهل التقرير بشكل مطلق تقريبًا الخطوات الهامة والكثرية التي اتخذها جيش الدفاع عىل مر السنني 
يف هذا السياق ومنها تحديد وتحديث أوامر وأنظمة وتشكيل طواقم متعددة يشارك فيها ممثلون عن الحكومة 
مجرمني  ضد  إدارية  خطوات  وتطبيق  وبلورة  املختلفة  الهيئات  هذه  بني  والتنسيق  املائمة  بغية  والجيش 

أيديولوجيني وغيها من األعمال التي يمارسها جيش الدفاع بدون كلل.     
زد عىل ذلك أن قدًرا ال بأس به من الحقائق واملراجع التاريخية الواردة يف التقرير تعكس محاولة رسم اتجاه . 2

ثابت بل متصاعد لزيادة مستوى العنف األيديولوجي إىل جانب محاوالت مستمرة يقوم بها الجيش للتهرب 
من مواجهة هذه القضية، ولكن يف الواقع ليس هذا هو االتجاه عىل اإلطاق بل أن األعوام املاضية أظهرت أن 
االتجاه معاكس حيث أنها شهدت عىل تقديم رشطة إرسائيل لوائح اتهام واتخاذ إجراءات إدارية ضد املجرمني 
اإلرسائيليني املنطلقني من خلفية أيديولوجية نظرًا للخطورة الكامنة يف هذه األعمال، ويف الحاالت املناسبة تتخذ 
إجراءات إدارية ضد اإلرسائيليني املنتهكني للقانون وتقدم للجنود جلسات إحاطة ويتم االستعداد من خال 

حمات واسعة النطاق للدفاع عن السكان الفلسطينيني بما يف ذلك للسماح بممارسة النشاط الزراعي.
التي تم إنجازها . 3 العمليات واإلجراءات  التجاهل الظاهر للعديد من  التقرير  يف السياق ذاته يبدو من مسودة 

خال السنوات املاضية فيما يتعلّق بمظاهر اإلجرام األيديولوجي وهي معروفة تماًما ملنظمة ييش دين، مثل 
قرارات الحكومة ذات الشأن وأحكام القضاء التي تؤّكد عىل مساعي القائد العسكري يف منطقة يهودا والسامرة 
وعىل طبيعة عمليات تطبيق القانون إدارًيا وجنائيًا إزاء اإلجرام األيديولوجي يف صفوف املتوّطنني اإلرسائيليني 

يف يهودا والسامرة وتطبيق القانون إزاء اإلجرام املدفوع أيديولوجيًا يف صفوف الجيش وغريه.               
اختار محّررو التقرير طرح الحقائق االنتقائية أمام القارئ متجاهلني ترصيحات رسمية صدرت عن . 4

جيش الدفاع والتي تبنّي بشكل واضح أن مسؤولية الوضع األمني ويف إطارها واجب الحفاظ عىل النظام يف 
املنطقة ملقاة عىل عاتقه، وتضاف إىل هذه الترصيحات العمل امللموس عىل أرض الواقع بدًءا بإقرار السياسة 

2015 مــايو/أيــار   14
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واألوامر واألنظمة ومروًرا بتوفري القوى البرشية واملوارد وانتهاًء بحمات تطبيق القانون خال األحداث وبعدها 
مبارشة ومن خال التعاون مع سائر األذرع األمنية املختلفة العاملة يف منطقة يهودا والسامرة.1      

وبعد األخذ باالعتبار ما جاء أعاه مرفق فيما ييل تعليق النيابة العامة عىل صلب االدعاءات املطروحة يف هذا . 5
التقرير.2 

أنظمة ومجموعات أوامر وخطط دروس
يّدعي هذا التقرير بأن »الروح القيادية« يف جيش الدفاع توجه نحو رفع املسؤولية عن جنود جيش الدفاع وإلقاء . 6

مسؤولية تطبيق القانون بكاملها عىل رشطة إرسائيل، هذا االدعاء ال أساس له عىل اإلطالق إذ يتجاهل محّررو 
التقرير بوضوح مواقف نقلت إليهم مبارشة خطيًا وشفهيًا وعىل وجه الخصوص خال األعوام األخرية )هكذا عىل 
سبيل املثال خال جلسات االستعداد لقطف الزيتون يف يهودا والسامرة وخال جلسات التلخيص لقطف الزيتون3(

يتكّرر االدعاء يف التقرير وكأن جيش الدفاع يمتنع عن صياغة أنظمة ومجموعات أوامر. هذا االدعاء غري صحيح . 7
إرسائيليني يف منطقة  القانون عىل  تطبيق  نظام حول  يوجد  التسعينات  بداية  فمنذ  التقرير نفسه،  ويناقضه 
يهودا والسامرة قام ببلورته وإقراره املستشار القانوني للحكومة بمشاركة النيابة العسكرية، وبموجب هذا النظام 
تّم عىل مر السنني تحديد أنظمة ومجموعات أوامر منظمة يف جيش الدفاع حول تطبيق القانون عىل إرسائيليني 
يف منطقة يهودا والسامرة ويف مقدمتها أوامر ملزمة بتطبيق القانون عىل إرسائيليني صادقت عليها قائد املنطقة 
الوسطى خال السنوات املاضية. تشمل هذه األنظمة مستوى األركان العامة يف قسم العمليات واملستوى العملياتي 
يف قيادة املنطقة الوسطى وهي متاحة ويحاط علًما بها أصحاب املناصب ذات العاقة يف جيش الدفاع بطرق شتى.         

عىل وجوب قوات الجيش باتخاذ كافة اإلجراءات الطلوبة لقاء منع الجريمة أو . 8 تنص أوامر الجيش وأنظمته 
وقف ارتكابها مهما كان نوعها، ويف هذ اإلطار يتم نوجيه الجنود عىل احتجاز أو اعتقال مشتبه فيهم والقيام 
بأعمال مختلفة تساعد عىل تأمني مرسح الجريمة حتى وصول قوات الرشطة املسؤولة عن التحقيق. كما ويتم 

توجيه الجنود عىل مساعدة رشطة إرسائيل يف تقديم املرافقة إذا اقتضت الرضورة ذلك.       
يهودا . 9 منطقة  يف  املحدث  القانون  نظام  مجّدًدا عىل رسيان  املصادقة  الفائت  العام  فقد شهد  ذلك  عاوة عىل 

عملية  يشكان  الرضورة  تحديثه حسب  مع  دمجه  أن  الوسطى حيث  املنطقة  قيادة  عن  والصادر  والسامرة 
مستمرة وإيجابية تتم جنبًا إىل جنب مع توزيع املعلومات عىل الجنود والقادة )مثل ورقة املعلومات للجنود 
التي تقوم بنرشها قيادة املنطقة الوسطى بني حني وآخر وترتّكز عىل تطبيق القانون عىل الجنود مع العلم أنه تم 
توزيها مؤخرًا يف شهر مارس/آذار 2015(، كما ويتواصل باستمرار الحوار بني مختلف الهيئات واألذرع 
األمنية يف منطقة يهودا والسامرة منها وزارة العدل ورشطة إرسائيل وجهاز األمن العام بهدف تحسني رّد 

سلطات تطبيق القانون عىل ظاهرة اإلجرام األيديولوجي الصادر عن إرسائيليني يف يهودا والسامرة.          
امليدان تقّدم ألفرادها مواد مكتوبة . 10 العاملة يف  القوات  األوامر يف صفوف  هذه  للتأكد من استيعاب  يف مسعى 

ومحارضات مبارشة إضافة إىل ورشات عمل وتحليل أحداث كل وفًقا ملكانته العسكرية وطبيعة املهمة التي 
يتعامل معها حيث تقّدم هذه املحارضات بدًءا بمراحل التأهيل األّولية ومروًرا بوصول القوة إىل منطقة عمل 

جديدة وانتهاء باطاع القوات املنترشة يف امليدان عىل كل جديد.    

هكذا على سبيل المثال الشهادة الخطية لضابط العمليات في فرقة يهودا والسامرة المتضمنة في إعان الدولة وردها المقدم إلى محكمة الصلح في   1
القدس، ملف مدني 13-06-61685 في قضية فضل حمد محمود عمور 

يشار إلى أننا قد نقلنا تعليقنا من حيث المبدأ على القضايا المطروحة في هذا التقرير رًدا على تقرير آخر صادر عن منظمة »ييش دين« بعنوان »التجاوز   2
على القانون« والذي لم ينشر بعد.

»قطف الزيتون« -اسم حملة فعلية في المنطقة الوسطى واإلدارة المدنية في منطقة يهودا والسامرة تهدف إلى تحديد منهج وإدارة إجراءات عملية   3
وبالتعاون مع أجهزة أمنية أخرى تفادًيا للمساس والتعرض للمزارعين الفلسطينيين وممتلكاتهم في مواقع قطف الزيتون والنشاط الزراعي في أنحاء 
يهودا والسامرة. تعيد هذه الحملة نسفها سنة تلو األخرى وقد حصلت على الكثير من مدح الهيئات السلطوية والجهات األجنبية وحتى المنظمات العاملة 

من أجل حقيق السكان الفلسطينيين التي تقر بمساهمة الحملة في تعزيز نظام القانون في المنطقة وحمايتها للسكان الفلسطينيين.     
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ويف هذا السياق الجدير ذكره أن األنظمة املشار إليها أعاه متضمنة ومطروحة من خال خطط الدرس التي . 11
تقّدمها النيابة العامة وقد تم نقلها إىل منظمة ييش دين تلبية لطلب قّدمته إىل جيش الدفاع بموجب قانون 

حرية املعلومات املرّشع عام 1988. 
بها . 12 املعمول  واألنظمة  األوامر  إن  الدفاع  بلسان جيش  الناطق  أقوال  إىل  التقرير  بالنسبة إلشارة محّرري  أما 

إضافة إىل خطط الدرس املقّدمة حول تطبيق القانون وحظر الوقوف جانبًا قيد الدراسة استعداًدا للتحديث 
والتعديل وإعادة النظر فيها، كدليل عىل أن اإلطار املعياري وطرق دمج املعايري امللزمة تبقى فارغة وجزئية 
الدرس خال عمليات  األوامر واألنظمة وتحديث خطط  أعاه، يعد تحديث   9 الفقرة  إليه يف  فإنه وكما أشري 
التأهيل املقّدمة للجنود )وهي املواد الحديثة األساسية املطلوبة حاليًا( أمرًا من رضورة الواقع يف أي مؤسسة 
ويتم وفًقا للحاجة وال يختلف عند قيادة املنطقة الوسطى إذ يعود األمر يف ما يعود إليه إىل ديناميكية الواقع 

والحاجة للماءمة بني الواقع املتغرّي والتجاوب معه.     
وبالنسبة الدعاء محرري التقرير وكأن خطة الدرس التي يقّدمها مسؤولو النيابة العسكرية تمتنع عن ذكر . 13

واجب الجيش الدفاع عن »أشخاص محميني« أي الفلسطينيني سكان يهودا والسامرة، نقول إن هذا االدعاء 
مغلوط، ألنه وكما جاء يف رّدنا عىل الطلب املقّدم بموجب قانون حرية املعلومات فإن غالبية مواد خطة الدرس 
تقّدم شفهيًا بغية زيادة الفاعلية من الناحية اإلرشادية، ونؤّكد هنا أن واجب الدفاع عن الفلسطينيني 

سكان يهودا والسامرة )يف نطاق القانون وقيوده( ينَقل فعالً خالل الدرس نفسه.    
14 . 1 اإلرشاد  قاعدة  يف  الضباط  دورة  طاب  إىل  تنقل  التي  املكتوبة  املواد  وكأن  التقرير  محرري  ادعاء  كذلك 

العسكرية ال تشتمل عىل مدلوالت االحتال يف منطقة يهودا والسامرة ال أساس له من الصحة، فخال عمليات 
التدريب يتم امتحان جميع الطاب الضباط حول مواد كراسة قضائية تقع يف عرشين صفحة فأكثر تتطرق يف 
جملة أمورها إىل أحكام االحتال الحربي ومعاملة السكان املوجودين يف داخلها بشكل الئق، بل أكثر من ذلك 

فإن حظر الوقوف جانًبا مفّصل يف هذه الكراسة بالبند العريض.  
باإلضافة إىل ذلك ويف إطار الدورات األكاديمية التي تقّدمها النيابة العامة مثل الدورة املقّدمة يف كلية القيادة . 15

التكتيكية الهادف إىل تأهيل قادة الرسايا حارًضا أو مستقباً، يخضع الطاب المتحان حول هذا املوضوع أيًضا. 
هكذا عىل سبيل املثال طرح سؤال عيني يتعلّق بحظر الوقوف جانبًا يف امتحان الفوج األخري من هذه الدورات.    

تطبيق القانون عىل الجنود
حيث . 16 أننا ولألسف ما زلنا نواجه أحداث »الوقوف جانبًا«،  إالّ  املجال  التي تبذل يف هذا  الكبرية  الجهود  رغم 

واتخاذ  تحقيقات  فتح  مع  العسكرية  الجهات  من  االهتمام  درجات  بأقىص  املظاهر  هذه  تحظى 
إجراءات انضباطية وعسكرية يف الحاالت االستثنائية.  

يطرح أيًضا محررو التقرير االدعاء وكأنه بخاف اإلجراء املدني املألوف يشرتط فتح تحقيق الرشطة العسكرية . 17
بعملية تحّقق مسبقة تعتمد عىل البحث العملياتي الذي تجريه الوحدة ذات العاقة بالحادث. إن هذا الوصف 
للسريورة مضلِّل وغري دقيق ونقولها من باب التلطيف. بالنسبة للتمييز بني »اإلجراء املدني املألوف« وبني 
فتح تحقيق الرشطة العسكرية عقب شكاوى ضد جنود جيش الدفاع يجب التنبيه بأن نظام تطبيق القانون 
املدني يقّر هو اآلخر بإمكانية إجراء التقيص أو التحّقق املسبق ثيب فتح التحقيق الجنائي والذي يتم اللجوء 
إليه يف حاالت معيّنة بما فيها عقب تقديم شكاوى، ولكن يف أعقاب ذلك اإلجراء املسبق يتم اتخاذ القرار بفتح 

تحقيق جنائي من عدمه.     
إذ يتم النظر يف كل شكوى ترفع إىل . 18 كما ويجب وضع النقاط عىل الحروف بالنسبة لإلجراء نفسه أيًضا 

النيابة للشؤون العملياتية وفًقا للحالة ذاتها ويتطلب فتح التحقيق الجنائي وجود شبهة معقولة بارتكاب جريمة 
ومن خال تطبيق هذا االختبار عىل أرض الواقع يمكن التمييز بني مجموعتني من الحاالت: فإذا أثارت الشكوى 
شبهة بارتكاب عمل ال يمكن تربيره إطاًقا من الناحية العملياتية فوًرا يفتح التحقيق من قبل الرشطة العسكرية. 
من جهة أخرى ويف حالة توافق ممكن بني الوصف الوارد يف الشكوى وبني استخدام مرشوع للقوة مثل استخدامها 
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وقت االعتقال أو اإلصابة من جراء استخدام وسائل تفريق املظاهرات خال وقوع أعمال إخال بالنظام حينها 
يجرى التقيص املسبق ملابسات الحادث ليتخذ القرار بعده فقط حول فتح تحقيق جنائي من عدمه، ويعتمد هذا 
لتوثيق أحداث عملياتية  إىل تقارير يومية تعّد يف وقت حقيقي  املواد األساسية إصافة  املسبق عىل جمع  التقيص 
العسكرية  النيابة  تطلب  ما  عملياتي يف حادث  يجرى بحث  عندما  لذلك  ووفًقا  إجرائه،  عملياتي يف حال  وبحث 
الحصول عىل مواد هذه البحث لتتعلم منها عن وقائع الحادث، ويجب التوضيح يف هذا السياق أنه يف حال لم تجر 
فيه الوحدة العسكرية ذات العاقة بالحادث البحَث لن يتم إجراؤه بهدف استخدامه أداة لتطبيق القانون.             

يطرح محّررو التقرير ادعاء وكأنه يف بداية عام 2015 تم تعديل موقف نيابة الشؤون العملياتية بحيث يمّكن . 19
من تقديم جنود وقفوا جانبًا للمحاكمة ليس فقط بتهمة سوء السلوك بموجب القانون العسكري وإنما بتهم 
جنائية أخرى ينص عليها قانون العقوبات وقانون القضاء العسكري )ومنها مثاً عدم منع جريمة والفشل يف 
االمتثال ألوامر ملزمة عسكرًيا أو تهمة املساعدة يف جريمة(. هذا الوصف إّنما يضلّل ألن اإلمكانية القانونية 
لتقديم جنود »وقفوا جانبًا« للمحاكمة باالعتماد عىل هذه التهم كانت دائًما موجودة، ولم توجد اًبا سياسة 

تقول بعدم تقديم الجنود للمحاكمة الجنائية سواء قّدموا املساعدة أو اعتماًدا عىل هذه التهم.    

قوانني حقوق اإلنسان يف منطقة يهودا والسامرة
يذكر التقرير موضوع القانون الدويل لحقوق اإلنسان بشكل قد يدفع إىل االستنتاج بأن ملزمة بهذا القانون . 20

يف منطقة يهودا والسامرة وبأنها تعمل خاًفا لهذا القانون فيما يتعلّق بحماية السكان الفلسطينيني يف منطقة 
يهودا والسامرة. نجّدد التأكيد يف هذا السياق عىل أن اإلطار املعياري الخاص بصددنا هو ليس قوانني حقوق 
اإلنسان التي ال يرسي مفعولها مبارشة عىل منطقة يهودا والسامرة وإنما قوانني االحتال الحربي وهي منظومة 
قوانني توازن بني حاجة الحفاظ عىل األمن والنظام العام يف املنطقة وبني الحد من املساس بالحياة االعتيادية 
للسكان القاطنني فيها، وعىل مّر السنني تم ترسيخ هذا النظام من خال سلسلة ترتيبات مختلفة نصت عليها 
ترشيعات أمنية صادرة عن القائد العسكري بصورة تطبّق تماًما متطلبات القانون الدويل املنصوص عليها يف 
قوانني االحتال الحربي، ومن الناحية العملية تطبق هذه الترشيعات معايري متبعة يف قوانني حقوق اإلنسان 
وعىل أي حال  العنف وضمان مستوى الئق من األمن الشخيص.  القانون يف جرائم  بالنسبة لتطبيق  الدولية 
يلتزم جيش الدفاع ويف حدود القانون بواجب منع املساس بالسكان املحميني وممتلكاتهم ويطّبق 

هذا الواجب يف إطار عمله االعتيادي.               

فصل التوصيات يف التقرير
فيما ييل تعليقنا عىل كل واحدة من التوصيات:. 21

أ. التوصية األوىل بتحديد الوقوف جانبًا عىل أنه جريمة يعاقب عليها قانون القضاء العسكري هي أمر غري مطلوب 
ألنه وكما ُذكر أعاه يتضمن أصاً قانون القضاء العسكري من 1955 جملة من التهم املناسبة لتطبيق هذا الحظر 
االمتثال ألمر  االمتثال ألمر ورفض  املشني وعدم  السلوك والسلوك  السلطة واإلهمال وإساءة  تهم تجاوز  منها مثاً 

والفشل يف االمتثال للوائح ملزمة الخ.        
ب. التوصية الثانية حول تكريس مسؤولية القادة واملسؤولني وتنطلق هي األخرى من افرتاض مغلوط يخلق انطباًعا 
خاطئًا مع العلم أن القانون العسكري يتضمن أصاً عقيدة قديمة معروفة باسم »مسؤولية القادة« وقد تم تطبيقها 
حتى اآلن يف العديد من امللفات منها اإلهمال املفيض إىل املوت، وتبقى هذه العقيدة قابلة للتطبيق يف غريها من الحاالت 

املناسبة التي تقع يف منطقة يهودا والسامرة.4  
ت. التوصية الثالثة لتحديد أوامر للجنود تنطوي عىل سلسلة أعمال ملزمة، هذا األمر غري مطلوب إزاء وجود مثل هذه 

يمكن اإلشارة في هذا السياق إلى ملف تاريخي نظرت فيه المحاكم العسكرية – ع 78/88، مساعد أّول )دانينو( ضد المدعي العسكري الرئيسي،   4
قرار حكم عسكري 1988 رقم 449 وفيه أدين صاحب رتبة عالية بالمساعدة على اعتداء وسوء السلوك سبب »وقوفه جانبًا إزاء عملية اعتداء قام بها 

جنود لم يخضعوا إلمرته المباشرة واستهدفت سّكاًنا فلسطينيين أقدمت جرافة على تغطيتهم بالتراب.
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األنظمة بنسخة مفّصلة جًدا يف الوقت الراهن، وما تشري إليه التوصيات ضمنًا وكأن األنظمة الحالية يشوبها خلل فيما 
يتعلق بتقديم اإلفادات يف الرشطة أو أمام املحام ألمر غري موضوعي ويدفع بالقارئ إىل خطأ االعتقاد بأن جنود 
جيش الدفاع ال يمثلون أمام الرشطة لتقديم اإلفادات. قد يجوز تحديث األنظمة وجعلها أكثر تحديًدا خاصة فيما 

يتعلّق بإدارة مسارح األحداث من خال التعاون مع رشطة إرسائيل ولكن شتان ما بني الثرى والثريا.     
ث. بالنسبة للتوصية الرابعة، ليس لنا علًما بحادث ُقّدمت خاله أدلة من شأنها اإلشارة إىل احتمال معقول إلدانة 
جندي تقاعس يف التعامل مع جرائم عنف ضد سكان فلسطينيني يف منطقة يهودا والسامرة وامتنعت فيه النيابة 
العامة عن تقديم جندي أو ضابط وقف جانبًا للمحاكمة. يف هذا اإلطار نذّكر بأن القرارات املهنية الخاصة بتطبيق 
اتخاذها باالعتماد عىل األدلة املوجودة ووفًقا ملعايري قضائية محضة،  العملياتية يتم  القانون وال سيما يف األحداث 
حيث يتم النظر يف كل حالة بحد ذاتها وفًقا لظروفها واألدلة التي تشتمل عليها وطبيعة األفعال املنسوبة يف الشكوى، 
وبالتايل يتم فتح تحقيق جنائي فقط يف حاالت توجد فيها شبهة معقولة بارتكاب جنود لجريمة محظورة أو سلكهم 
سلوًكا ممنوًعا وتقّدم الئحة اتهام فقط عند التأّكد من أن اإلجراء العسكري املبارش كاملحاكمة التأديبية والتنحية الخ 
غري مناسب وغري صحيح إزاء ظروف الحادث وتوجد أدلة تستويف أدنى حد جنائي أي أدلة توجد احتماال معقوال 

لإلدانة.       
للجنود وإجراء التحقيق يف حاالت لم يحسن فيها  ج. التوصيتان الخامسة والسادسة حول وجوب تقديم اإلحاطة 
جنود جيش الدفاع األداء يف تطبيق القانون تمران يف عملية دمج واستيعاب مستمرة وتتطلب التكرار مراًرا وتكراًرا 
بني الحني واآلخر إزاء االستبدال املتكرر للقوات العسكرية يف منطقة يهودا والسامرة وكما سبق ذكره فإن بعض 
اإلجراءات تطبّق أصاً يف الوقت الحايل بهدف ترجمة هتني التوصيتني إىل لغة الواقع. يجب املاحظة بأن التوصية 
الخامسة حول تحسني إحاطة الجنود بمجموعة األوامر الثابتة بشأن »الوقوف جانبًا« هي بمثابة تصادم وتناقض 

مع التوصية الثالثة حول رضورة تحديد هكذا أوامر وكأنها غري موجودة.     
يف الختام نعود ونؤّكد كما سبق وأشارنا إليه أّننا ننظر بأهمية بالغة إىل تحسني رّد كافة الجهات املعنية بتطبيق . 22

القانون عىل اإلجرام األيديولوجي يف منطقة يهودا والسامرة وال نقلّل من حجم الثغرات يف مجال تطبيق القانون 
فيما يتعلّق باإلجرام األيديولوجي من جانب إرسائيليني. إن هذه الظاهرة مرفوضة تثري قضايا قيمية وتربوية 

وقيادية وقضائية معّقدة تستدعي الحذر يف التعامل والتعمق يف التفكري يف كيفية محو هذا اإلجرام.   
الدفاع يتحلّل من مسؤوليته بصفة خلف . 23 االدعاء وكأن جيش  إّنا نرفض جملة وتفصيالً  ومع ذلك 

الدفاع يعّد رشيًكا كاماً  العكس تماًما، فإن جيش  بل عىل  صاحب السيادة يف منطقة يهودا والسامرة. 
ورائًدا يف نشاط حكومة إرسائيل لتطبيق القانون يف مجال اإلجرام القومي املتطرّف ويعمل باستمرار عىل الوفاء 
بواجباته ومسؤوليته حلًفا لصاحب السيادة يف يهودا والسامرة حيث تدل أيًضا املعلومات واملعطيات املبلورة 
ملشهد تطبيق القانون ضد اإلجرام بدوافع أيديلوجية يف منطقة يهودا والسامرة عىل تحسني ملموس يف صورة 
الوضع نتيجة سلسلة من العمليات التي اتخذت خال السنوات األخرية بفعالية متزايدة ومع التعاون بني كافة 

األذرع األمنية العاملة يف املنطقة.    

مع فائق االحرتام

       وحدة الشكاوى
              دائرة العاقات العامة
                                      مكتب الناطق بلسان جيش الدفاع 
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على  جنود  فيها  يشهد  حوادث  جانًبا«  »الوقوف  مصطلح  يخص 

ممتلكاتهم  أو  بالفلسطينيين  المساس  أي  عنف  جرائم  ارتكاب 

حيث  لمنعه،  تحرك  أي  عن  ويتقاعسون  المحتلة  المناطق  في 

يمتنع الجنود في حوادث الوقوف جانًبا عن ممارسة صالحيتهم 

احتجاز واعتقال الضالعين في هذه الحوادث وبعدها إغالق مسرح 

واألدلة  المادية  اآلثار  جمع  يشمل  تحقيق  أمام  لإلفساح  الحادث 

واإلدالء باإلفادة عند الشرطة في وقت الحق.

منذ عشرات السنين يتم توثيق ظاهرة الوقوف جانًبا للجنود إزاء 

مؤسسات  قبل  من  إسرائيليون  مدنيون  بها  يقوم  عنف  مظاهر 

تداعياتها  من  رت 
ّ
حذ لطالما  إنسان  حقوق  ومنظمات  حكومية 

أنظمة  صياغة  عن  اآلن  حتى  امتنع  الجيش  أن  إاّل  الخطيرة 

العمليات  تسلسل  وشامل  واضح  بشكل  تحّدد  أوامر  ومجموعات 

مدينون  يكون  عنف  حادث  خالل  اتخاذها  الجندي  على  الواجب 

نظام  اتباع  عن  الجيش  وامتنع  كما  فيه.  ضالعين  إسرائيليون 

القانوني  المستشار  عن  الصادر  العام  والنظام  القانون  تطبيق 

للحكومة عام 1998 ورسم للجيش والشرطة مجاالت اختصاصهم 

عند وقوع أي حادث عنف يكون مدنيون إسرائيليون ضالعين فيه 

علًما أن الجيش نفسه يقر بضرورة »تحديث وتغيير وإعادة النظر« 

مدينون  يكون  عنف  بحوادث  الخاصة  العسكرية  األنظمة  في 

إسرائيليون ضالعين فيه.

يشير هذا التقرير كغيره من تقارير سابقة صدرت عن يش دين 

تطبيق  واجبه  من  يده  نفض  المستمرة  الجيش  محاوالت  إلى 

بالعنف الصادر  ق 
ّ
الغربية فيما يتعل القانون والنظام في الضفة 

عن مدنيين إسرائيليين ويكشف عن محاولته اإللقاء بهذه التبعة 

على شرطة إسرائيل رغم أداءها الفاشل والمهمل في هذا المجال.

يش دين – منظمة متطوعين لحقوق إنسان تم إنشاؤها مارس/

أجل  من  فيها  المتطوعون  يعمل  الحين  ذلك  ومنذ   2005 آذار 

تحسين بنيوي وطويل األمد لحقوق اإلنسان في المناطق. تعمل 

حول  ومحدثة  موثوقة  معلومات  وتوزيع  جمع  خالل  من  المنظمة 

وممارسة  المناطق  في  اإلنسان  لحقوق  الممنهجة  االنتهاكات 

الضغط العام والقضائي على سلطات الدولة بهدف وقفها، وفي 

حسب  دين  يش  تعمل  فعال  بشكل  أهدافها  لتحقيق  مسعى 

نموذج يتمّيز عن غيرها من منظمات حقوق اإلنسان في إسرائيل 

بطاقم  اليومية  االستعانة  مع  فيها  العمل  المتطوعون  ى 
ّ
يتول إذ 

مهني من خبراء القانون وحقوق اإلنسان ومستشارين في مجاالت 

االستراتيجية واإلعالم.        
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