
مؤسسات  تقارير  عىل  مستندا  التقرير،  هذا  يحاول 
حياة  عىل  وأثره  االحتالل  مبتابعة  معنّية  حكومية  غري 
املستوطنات  تأثري  حول  املعلومات  جمع  الفلسطينيني، 
للفلسطينيني  اإلنسانّية  واألوضاع  اإلنسان   حقوق  عىل 
والضفة  القدس  وتحديدا   1967 عام  املحتلة  املناطق  يف 

الغربية.
 يتوقف التقرير بشكل محدد عند تأثري عنف املستوطنني 
يف  الحق  التنقل،  يف  الحرية  يف  الفلسطينيني  حق  عىل 
مستوى معيشة الئقة، ويف تأثري سلب األرايض واملعيقات 
املادية عىل حق الفلسطيني يف التملك ويف البناء والتوسع. 
عىل  املستوطنني  وعنف  األرايض  سلب  لتأثري  يتطرق  كام 
منالية الخدمات الصحّية والتعليم وفرص العمل والتواصل 

الثقايف واالجتامعي. 
باإلضافة، يتوقف التقرير عند تأثري سلب املستوطنني لينابيع 
املتاحة  املياه  وعىل  املزارعني  حياة  عىل  هذا  وتأثري  املياه 
لالستهالك املنزيل، إىل جانب تأثري إهامل مصارف الرصف 
الصحّية عىل البيئة عموما وجودة املياه للفلسطينيني عىل 
عنف  عند  بشكل خاص  التقرير  يتوقف  الخصوص.  وجه 
الجغرافية، وتأثري كل  أنواعه ومناطق توزعه  املستوطنني، 

هذا عىل سبل معيشة الفلسطينيني بكافة فئاتهم.
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المستوطنات في األراضي المحتلة عام 1967 

يحاول.هذا.التقرير،.مستندا.على.تقارير.مؤسسات.غير.حكومية.معنّية.مبتابعة.

االحتالل.وأثره.على.حياة.الفلس���طينيني،.جمع.املعلومات.حول.تأثير.املستوطنات.

على.حقوق.اإلنس���ان.واألوضاع.اإلنس���انّية.للفلسطينيني.في.املناطق.احملتلة.عام.

1967.وحتديدا.القدس.والضفة.الغربية.

.يتوقف.التقرير.بشكل.محدد.عند.تأثير.عنف.املستوطنني.على.حق.الفلسطينيني.

في.احلرية.في.التنقل،.احلق.في.مستوى.معيشة.الئقة،.وفي.تأثير.سلب.األراضي.

واملعيقات.املادية.على.حق.الفلسطيني.في.التملك.وفي.البناء.والتوسع..كما.يتطرق.

لتأثير.سلب.األراضي.وعنف.املستوطنني.على.منالية.الفلسطينيني.للخدمات.الصحّية.

والتعليم.وفرص.العمل.والتواصل.الثقافي.واالجتماعي..

باإلضافة،.يتوقف.التقرير.عند.تأثير.سلب.املستوطنني.لينابيع.املياه.وتأثير.هذا.

على.حياة.املزارعني.وعلى.املياه.املتاحة.لالستهالك.املنزلي..كما.ويتناول.تأثير.إهمال.

وانعدام.مصارف.الصرف.الصحّية.على.البيئة.عموما.وجودة.املياه.للفلس���طينيني.

على.وجه.اخلصوص..يتوقف.التقرير.بش���كل.خاص.عند.عنف.املستوطنني،.أنواعه.

ومناطق.توزعه.اجلغرافية،.وتأثير.كل.هذا.على.س���بل.معيشة.الفلسطينيني.ويرصد.

ظاهرة.ازدياد.العنف.في.موسم.الزيتون.وتأثيره.على.احلياة.الزراعية.واملزارعني..كما.

يرصد.التقرير.تأثير.عنف.املستوطنني.على.األطفال.واآلثار.النفسية.والتعليمية.عليهم..

كما.يرصد.التقرير.أيضا.حالة.مدينة.اخلليل،.ومن.خالل.التقارير.املختلفة.يتوقف.
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عند.تأثير.عنف.املس���توطنني.املباشر.وغير.املباشر،.على.جوانب.مختلفة.من.حياة.

أبنائها،.ومن.ضمنها،.اجلوانب.االقتصادية،.واالجتماعية.واحلق.في.التعليم.والتنقل..

ونتوقف.في.نهاية.التقرير.عند.سياس����ات.غض.النظر.التي.تنتهجها.مؤسس����ات.

االحتالل.جتاه.عنف.املستوطنني..ويستشهد.التقرير.بإحصائيات.ملؤسسات.مختلفة.

ليظهر.الدور.الكبير.الذي.تس����اهم.فيه.هذه.السياسة.في.استمرار.بل.وازدياد.عنف.

املستوطنني،.بسبب.التجاهل.املمنهج.من.قبل.سلطات.االحتالل..

وال.بد.من.اإلشارة.أن.التقرير.ال.يتطرق.إلى.تأثير.االحتالل.بشكل.عام،.إمنا.يتركز.

في.عنف.املستوطنني.جتاه.الفلسطينيني،.وأن.كان.من.الصعب.الفصل.بني.عنف.جيش.

االحتالل.والش���رطة.واملؤسس���ة.القضائية.وتأثير.جدار.الفصل.العنصري.من.ناحية،.

وبني.عنف.املس���توطنني.وتأثيره.على.حقوق.اإلنس���ان.الفلسطيني.من.ناحية.أخرة..إذ.

وكما.سنشير.الحقا.فإنه.لوال.املشاركة.العسكرية.في.اإلدارة.الروتينية.اليومية.للسكان.

الفلس���طينيني،.لم.تكن.إسرائيل.لتستطيع.التوسع.إقليميا،.وال.إبعاد.الفلسطينيني.عن.

أراضيهم.وبناء.املس���توطنات.عليها..ولم.يكن.باس���تطاعة.املس���توطنني.انتهاك.حقوق.

اإلنس���ان.الفلس���طيني.كما.يفعلون.اليوم..كما.أن.سياس���ات.غض.النظر.في.معاقبة.

املستوطنني.تساهم.وبشكل.كبير.في.استمرار.االنتهاكات.املختلفة،.كما.سنشير.الحقا..

باإلضافة،.وكما.تش���ير.تقارير.ملؤسس���ات.حقوقية.غير.حكومي���ة،.يرتبط.جزء.من.

أس���باب.بناء.جدار.الضم.والتهجير،.وتغيير.مس���اره،.مباش���رة.مبصلحة.املستوطنني.

وتوس���ع.املس���توطنات،.وعليه،.املعاناة.اإلنس���انية.الناجتة.من.هذا..الواقع.لها.عالقة.

مباش���رة.مبشروع.االستيطان.وباملس���توطنات،.مع.هذا.لن.يتوقف.هذا.التقرير.كثيرا.

عند.هذا.اجلانب.1.

1.لالطالع.حول.هذا.املوضوع.يرجى.مراجعة.التقرير.املشترك.ملؤسستي.بيتسلم.ومبكوم.بعنوان.بحجة.األمن.

http://bimkom.org/wp-content/uploads/200512_Under_ الرابط:  على. )بالعبرية(. .)2005(
the_Guise_of_Security_Heb.pdf
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 خلفية عامة 

حني.وُِضعت.سياس����ة.إس����رائيل.املستقبلية..املتعلقة.باالس����تعمار.اليهودي.للضفة.

الغربية،.والتي.بقيت.على.حالها.حتى.اليوم،.لم.يكن.قد.مضى.على.نهاية.حرب.1967.

س����وى.أسبوعني..يتمثل.املبدأ.األساس����ي.في.هذه.السياسة،..بحسب.الباحث.ايالن.

بابي.في.مقالة.له.نشرت.في.مجلة.الدراسات.الفلسطينية.)بابي،.2012(..بتقسيم.الضفة.

الغربية.إلى.مناطق.»فلسطينية«،.وُأخرى.»غير.فلسطينية«..ويضيف.بابي.أن.يغآل.ألون..

كان.أول.َمن.نّسق.أول.رسم.خلريطة.االستعمار.اليهودي.في.الضفة.الغربية...لقد.كان.

وزيرًا.للعمل.في.احلكومة.اإلسرائيلية.بعد.حرب.حزيران..1967،.لكنه.لم.يكن.مهتمًا.

بهذا.املنصب،.ورّكز.اهتمامه.بعد.احلرب.مباش����رة.على.اس����تعمار.األراضي.احملتلة،.

وجعله.شاغله.األساسي..وكان.هو.أول.من.فّكر.في.دّق.أسافني.في.تلك.املناطق...

مّر.النش���اط.االستعماري.في.األراضي.الفلس���طينية.التي.احتلت.عام.1967.

بثالث.فترات.متمايزة،.ويبدو.التمايز.في.كثافة.مصادرة.األراضي.وفي.التوجهات.

االس���تراتيجية.لالستعمار..املرحلة.األولى،.استمرت.بني.1967-1977.وتعبر.عن.

تنفي���ذ.خطة.ألون..وتتلخص.اخلطة.بضم.القدس.وبناء.ش���بكة.مس���تعمرات.على.

امت���داد.وادي.األردن.ن���زوال.على.طول.احلدود.مع.األردن..أما.بالنس���بة.للحدود.

الغربية.للضفة.اقترحت.اخلطة.إجراء.تعديالت.طفيفة.على.حدود.1967.مع.جتنب.

تأس���يس.مستعمرات.في.املناطق.ذات.كثافة.السكان.العالية،.هذا.طبعا.باستثناء.

االستيطان.والتوسع.في.القدس.الشرقية.)كنفاني.وغيث،.2012(..

م���ع.انتهاء.ه���ذه.املرحلة،.عام.1977،.كان.هناك.نحو.6٫000.مس���تعمر.في.

الضفة.الغربية.)باس���تثناء.القدس.الشرقية(.يعيش���ون.في.28.مستعمرة.زراعية.

حول.القدس.في.وادي.األردن...
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.أم���ا.املرحلة.الثانية.والتي.اس���تمرت.حتى.ع���ام.1993.وهي.الفترة.التي.متيز.

صعود.حزب.الليكود.إلى.احلكم.مع.حكومة.مناحيم.بيغن،.وقد.ترك.أرئيل.شارون،.

وزي���ر.الزراعة.ورئيس.جلنة.االس���تيطان.في.هذه.احلكومة،.بصمات.واضحة.على.

املشروع.االستيطاني..وقد.عّدل.في.حينه،.على.خطة.آلون.عبر.الدعوة.إلى.توسيع.

االستيطان.أيضا.على.املنحدرات.الغربية.للضفة.الغربية.وليس.فقط.على.حدودها.

الش���رقية..وأكثر.ما.مّيز.خطة.ش���ارون.والتي.متت.املصادقة.عليها.من.احلكومة.

والكنيس���ت.في.نهاية.1977،.كان.التحول.من.االس���تيطان.الزراعي.أساسا.إلى.

االس���تيطان.واالس���تعمار.املدني.املديني.)كنفاني.وغي���ث،.2012:7(..وقد.نتج.عن.هذه.

اخلطة.ازدياد.رهيب.في.عدد.املس���توطنني،.حيث.وصل.عددهم.في.الضفة.الغربية.

إلى.111٫600.مس���توطن،.يسكنون.في.122.مستعمرة.في.كافة.أنحاء.الضفة...

هذا.إضافة.إلى.153.ألف.مس���توطن،.ليصل.املجموع.إلى.265.ألف.مس���توطن.

في.الضفة.والقدس..

أم���ا.املرحلة.الثالثة.1993.حتى.الي���وم،.فأكثر.ما.مييزها.هو.التمدد.الداخلي..

فعل���ى.الرغ���م.من.أن.الزيادة.في.عدد.املس���تعمرات.اجلديدة.التي.مت.تأسيس���ها.

خالل.هذه.الفترة،.باس���تثناء.املستوطنات.التي.تسمى.»عشوائية«.انخفص.مقارنة.

بفترات.س���ابقة،.إال.أن.التوس���ع.داخل.املس���تعمرات.القائمة.استمر.وبقوة.أكبر..

األمر.الذي.س���مح.مبضاعفة.عدد.املس���تعمرين.ومساحة.األراضي.التي.استولت.

عليها.املستوطنات..

لغاي���ة.نهاي���ة.عام.2012،.أقيمت.ف���ي.أنحاء.الضفة.الغربية.125.مس���توطنة.

إس���رائيلية،.اعترف���ت.بها.وزارة.الداخلية.كبلدات..كم���ا.أقيمت،.قرابة.100.بؤرة.

استيطانية-.وهي.مستوطنات.أقيمت.من.دون.تصريح.رسمي.ولكن.بدعم.ومساعدة.

من.الوزارات.احلكومية...باإلضافة.إلى.عدة.جتمعات.استيطانية.يهودية.في.داخل.
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مدين���ة.اخلليل.والتي.حتظى.بدعم.حكومّي..كم���ا.واقيم.12.حًيا.في.أنحاء.الضفة.

يسري.عليها.القانون.اإلسرائيلّي،.وُضّمت.إلى.منطقة.نفوذ.القدس..إلى.جانب.ذلك،.

ساعدت.احلكومة.أيضا.على.إقامة.عدة.مسّورات.من.املستوطنني.في.قلب.األحياء.

الفلسطينية.في.القدس.الشرقية،.وهي.متّول.حراستها..

ُيق����ّدر.عدد.املس����توطنني.في.الضفة.الغربية.مبا.ال.يقّل.عن.531.ألف.ش����خص:.

341,400.ش����خص.كانوا.يس����كنون.مع.نهاية.عام.2012.في.مستوطنات.الضفة،.

و190,423.شخًصا.كانوا.يسكنون.في.األحياء.اإلسرائيلية.في.القدس.الشرقية.مع.

نهاية.عام.2011.)»بيتس���يلم«،.2014(..وفي.تقرير.آخر.للمركز.الفلسطيني.تشير.األرقام.

أن.عدد.املس����توطنني.وصل.إلى.ما.يقارب.650.ألف.مستوطن.(Munayyer, 2012).جتدر.

اإلشارة.أنه.ووفق.معطيات.دائرة.اإلحصاء.املركزية،.ارتفع.عدد.املستوطنني.في.الضفة.

)باس����تثناء.القدس.الش����رقية(.في.عام.2010،.ب�.4٫9%،.وهذه.النسبة.تزيد.ب�.2٫6.

عن.الزيادة.احلاصلة.على.مجمل.السكان.في.إسرائيل.في.هذا.العام..وأن.29%.من.

الزيادة.احلاصلة.على.املستوطنني.تفّسر.بواسطة.الهجرة.من.بلدات.داخل.إسرائيل.

إلى.املستوطنات.)بتسلم،.2012(..

أما.فيما.يتعلق.باألراضي،.فيش���ير.تقرير.مؤسسة.ماس.)2012(.أن.إجمالي.

مساحة.البناء.في.مستعمرات.الضفة.)باستثناء.القدس(.نحو.17.مليون.متر.مربع،.

75%.من.هذه.املساحة.مخصصة.للسكن..أما.املساحة.املتبقية.فتم.تخصيص.نحو.

30%.منها.للصناعة،.ونس���بة.مش���ابهة.ألغراض.التعليم.والثقافة.والباقي.للمباني.

العامة..ويضيف.التقرير.أنه.وعلى.الرغم.من.أن.املس���احة.املبنية.للمس���تعمرات.ال.

تزيد.عن.1%.من.املس���احة.الكلية.للضفة.الغربية،.إال.أن.مساحة.األراضي.التابعة.

ملخططات.تنظيم.املس���تعمرات.واملجالس.اإلقليمية.تسيطر.على.42%.من.مساحة.

الضفة.)كنفاني.وغيث،.2012(..
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مصادرة األراضي والمستوطنات: 

إن.األراضي.املجاورة.للمس���توطنات.هي.جزء.من.سلسلة.طويلة.من.املساحات.

التي.متنع.إسرائيل.الفلسطينيني.في.الضفة.الغربية.من.الوصول.إليها:.غور.األردن،.

شرقي.القدس،.مناطق.التدريب،.مناطق.املستوطنات.ذاتها.وغيرها.من.املناطق..كل.

قطعة.أرض.تغلقها.إسرائيل.أمام.الفلسطينيني.تنضم.إلى.سابقاتها.من.األراضي،.

وهي.تعرقل.وتيرة.احلياة.ملاليني.الفلس���طينيني.)»بيتس���يلم«،.2008(..في.هذه.احلالة،.

ف���إن.الضرر.يلحق.بالدرجة.األولى.بأصح���اب.األراضي.واملزارعني.ويحرمهم.من.

كس���ب.قوتهم..كما.أن.إغالق.الطرق.ومنع.الوصول.ميس.أيضا.بخيارات.التطوير.

العمراني.للفلس���طينيني،.ويقلل.من.إمكانيات.االس���تجمام.والنقاهة.في.أحضان.

الطبيعة.واالستفادة.من.موارد.األرض.

»أراضي دولة« ومعيقات ملموسة كوسيلة

لمصادرة أراض فلسطينية لمصلحة المستوطنين

إن.منع.وصول.الفلس���طينيني.إلى.األراضي.املجاورة.للمس���توطنات.هو.نتيجة.

مباش���رة.ملش���روع.االس���تيطان.ذاته.وجزء.ال.يتجزأ.منه..وقد.قامت.الس���لطات.

اإلسرائيلية.باالستيالء.على.األراضي.الفلسطينية،.في.الغالب.بواسطة.اإلعالن.عنها.

»أراضي.دولة«،.وبهذه.الطريقة.استطاعت.االستيالء.على.أكثر.من.900,000.دومن،.

وه���م.ما.يقارب.16%.م���ن.أراضي.الضفة.الغربية،.صودرت.معظم.هذه.األراضي.

بني.السنوات.1992-1997.)بتسليم،.2010(..

باإلضافة،.اس���تطاعت.املستوطنات،.مبس���اعدة.الدولة،.االستيالء.على.أراض.

فلس���طينية.خاصة،.ويشير.ذات.التقرير.»كل.الوسائل.متاحة:.سياسة.االستيطان.

في.الضفة.الغربية.)2010(«.أن.21%.من.األراضي.املبنية.داخل.املستوطنات.هي.
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أراض.مبلكية.فلس���طينية.خاصة..وعليه،.عالوة.على.أن.املس���توطنات.غير.قانونية.

بالعرف.الدولي،.يشكل.وجودها.في.الضفة.الغربية.خرقًا.مستمرًا.ومتراكمًا.حلقوق.

اإلنس���ان.الفلس���طيني.في.جميع.املجاالت،.ومن.بينها،.حقه.في.التملك،.احلق.في.

مستوى.معيشة.الئق،.احلق.في.حرية.التنقل..

تستعمل.املستوطنات.ومصلحتها.ذريعة.من.ذرائع.مصادرة.أراضي.الفلسطينيني.

ومنع.وصولهم.إلى.أراضيهم.املجاورة.للمس���توطنات..وتشكل.هذه.الطريقة.إحدى.

الطرق.الكثيرة.املستعملة.لتوسيع.املستوطنات..وقد.قامت.إسرائيل.خالل.السنوات.

األخيرة.بترسيخ.وتشريع.إغالق.األراضي.في.محاولة.الحقة.منها.لشرعنة.املعيقات.

واجلدران.املختلفة.التي.ُأقيمت.حول.املستوطنات.بعيدا.عن.بيوت.املستوطنني،.األمر.

الذي.يلحق.أضرارا.جسيمة.بجميع.جوانب.حياة.الفلسطينيني..

ويش���ير.ذات.التقرير)»بيتس���يلم«.2010(.أن.ش���ق.طرق.للدوريات.ووضع.معيقات.

ملموس���ة.على.أراضي.الفلسطينيني.املجاورة.لهم،.مرة.مبصادقة.السلطات.ومرة.

بدونها،.هي.إحدى.الوس���ائل.التي.يقوم.بها.املستوطنني.لالستيالء.على.األراضي.

الفلسطينية..

اعتداء المس����توطنين على الفلس����طينيين وترهيبهم كوس����يلة 

لسلب األراضي 

باإلضافة.إلى.نهب.األراضي،.يقوم.املستوطنون.باالعتداء.على.الفلسطينيني.

وطرده����م.بالق����وة.من.األرض،.بحي����ث.أن.املزارعني.هم.املتض����ررون.بالدرجة.

األولى..وقد.وثقت.»بيتسيلم«.في.هذا.السياق.حاالت.من.إطالق.النار،.التهديد.

بإطالق.النار.والقتل،.الض����رب.باللكمات،.أعقاب.البنادق.واملقابض.والعصي،.

رش����ق.احلجارة،.إطالق.الكالب،.محاوالت.الدهس،.إت����الف.املعدات.الزراعية.
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واحملاصي����ل،.س����رقة.احملاصيل،.قتل.احليوانات.األليفة.وس����رقة.البهائم.التي.

تس����تعمل.في.أعم����ال.األرض.والفالحة،.طلب.بطاق����ات.الهوية.بدون.صالحية.

وسرقة.الوثائق.)»بيتسيلم«،.2008(.

ويضيف.التقرير.أن.السلطات.املسؤولة.عن.تطبيق.القانون.ال.تفعل.ما.يلزم.من.

أجل.القضاء.على.ظاهرة.عنف.املس���توطنني.وتطبي���ق.القانون.على.املخالفني،.بل.

تنضم.هذه.السلطات.إلى.املستوطنني.وتقوم.بإغالق.الطرق.املوصلة.إلى.األراضي.

املجاورة.للمستوطنات..ويقوم.اجلنود.بصورة.دائمة.بطرد.الفلسطينيني.من.األراضي.

الزراعي���ة،.وفي.بعض.األحيان.بوجود.املس���توطنني..وقد.أقامت.إس���رائيل.حول.

املس���توطنات.منظومة.من.املعيقات.احملسوس���ة.على.األرض-.األسالك.الشائكة،.

طرق.الدوريات،.وسائل.اإلضاءة.واملجسات.االلكترونية،.بعيدا.عن.أقصى.البيوت.

في.املستوطنات،.وهكذا.يضمون.الكثير.من.األراضي.للمستوطنات.

»مناطق أمنية خاصة« وسيلة إضافية لسلب األراضي ومصادرتها 

تب���رز.بصورة.خاصة.في.هذا.الس���ياق.خطة.»املنطق���ة.األمنية.اخلاصة«.التي.

قامت.إس���رائيل.في.إطارها.بإحاطة.12.مستوطنة.في.الضفة.الغربية.مبساحات.

من.األراضي.ال.ُيس���مح.للفلس���طينيني.بدخولها..ازدادت.املساحة.اإلجمالية.لهذه.

املس���توطنات.من.3٫235.دومنا.في.الس���ابق.إلى.7٫793.دومنا.بعد.إحاطتها.

باجلدران.واملعيقات،.أي.أن.خطة.»املنطقة.األمنية.اخلاصة«.زادت.من.مس���احتها.

ب�2٫4.ضعف..أكثر.من.نصف.األراضي.املعرفة.على.أنها.»منطقة.أمنية.خاصة«.هي.

ذات.ملكية.فلسطينية.خاصة..وقد.زاد.حجم.املناطق.التي.مت.ضمها.للمستوطنات.

خارج.إطار.هذه.اخلطة.بضعة.أضعاف،.حيث.ال.تس���ري.على.اإلغالق.العشوائي.

وغير.القانوني.القيود.الرسمية،.كما.أن.مستوى.الرقابة.عليها.أقل..ميكن.التقدير.
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بأن.املس���احة.اإلجمالية.لألراضي.التي.مت.إغالقها.أمام.الفلسطينيني.ومت.ضمها.

للمس���توطنات.يصل.إلى.عشرات.آالف.الدومنات..بناء.على.جتارب.املاضي،.فإن.

نهب.هذه.األراضي.س���يتم.ترسيخه.وتوثيقه.في.السياسات.الرسمية.كلما.اتسعت.

مشاريع.ضم.األراضي.للمستوطنات.

وبحسب.ذات.التقرير،.يضطر.املزارعون.الفلسطينيون.الذين.يرغبون.بالوصول.

إل���ى.أراضيهم.املغلق���ة.إلى.مواجهة.منظومة.بيروقراطية.واس���تيفاء.مجموعة.من.

الشروط..وتطلب.إسرائيل.من.هؤالء.املزارعني.أن.يثبتوا.أوال.ملكيتهم.على.األراضي.

واحلصول.من.اإلدارة.املدنية.اإلس���رائيلية.املرة.تلو.األخرى.على.مواعيد.يس���مح.

لهم.فيها.بالدخول..كما.أن.اجلهات.األمنية.تبرمج.وصول.املزارعني.إلى.أراضيهم.

طبقا.لرغبات.جهات.من.املستوطنني..على.هذه.اخللفية.يتنازل.الكثير.من.املزارعني.

وميتنعون.عن.محاولة.الوصول.إلى.أراضيهم.وفالحتها.

يبرر.املتحدثون.الرسميون.إغالق.بعض.هذه.األراضي،.خاصة.مشروع.»املنطقة.

األمنية.اخلاصة«،.باالحتياجات.األمنية..وفقا.الدعائهم،.بعد.إقامة.اجلدار.الفاصل.

في.الضفة.الغربية.بقيت.املس���توطنات.الواقعة.إلى.الش���رق.منه.معرضة.لهجمات.

عنيفة.من.قبل.الفلس���طينيني،.وميكن.ملس���احات.األرض.املسورة.أن.تكون.مبثابة.

مناطق.إنذار..لكن.إس���رائيل.تتيح.للمستوطنني.الدخول.بصورة.حرة.وبدون.رقابة.

إلى.األراضي.التي.من.املفترض.أن.تكون.مناطق.إنذار.فارغة،.إال.أنها.من.الناحية.

الفعلية.مغلقة.أمام.الفلسطينيني.فقط..نتيجة.لذلك،.يتجول.املستوطنون.في.أراضي.

الفلسطينيني.املغلقة.بصورة.دائمة،.وينهبون.محاصيلهم،.ويسكنون.ويعملون.في.هذه.

األراضي..وكل.هذا.يتنافى.مع.منطق.»مناطق.اإلنذار«،.وكذلك.األوامر.العسكرية.

التي.تعتبر.هذه.األراضي.مناطق.مغلقة..
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النهب والسلب ألغراض زراعية 

للتوس���ع.حول.العالقة.بني.مصادرة.األراضي.الفلسطينية.واملستوطنات،.يرجى.

مراجعة.تقرير.»كرم.نابوت«،.من.إصدار.جمعية.حاخامات.حلقوق.اإلنسان.)2013(،.

والذي.يرصد.عملية.مصادرة.األراضي.الفلسطينية.ملصلحة.املستوطنني..ومن.أهم.

اس���تنتاجات.التقرير.توسع.مساحة.األرض.التي.يزرعها.املستوطنون.في.الضفة،.

إذ.وصلت.مس���احتها.إلى.93.ألف.دومن،.وتعتبر.هذه.املس���احة.أوسع.بكثير.من.

املس���احة.التي.تستعملها.املس���توطنات.حلاجة.املسكن،.والتي.تصل.إلى.60.ألف.

دومن.)بدون.مس���احة.املستوطنات.في.القدس(..ويدعي.التقرير.أن.السيطرة.على.

األراضي.ونهبها.ألغراض.زراعية.هي.األسهل.واألقل.تكلفة.واألسرع.للسيطرة.على.

األراضي.الفلسطينية.ووضع.حقائق.على.األرض..ويذكر.التقرير.أنه.في.العقدين.

املاضيني.تقلصت.املساحة.التي.يزرعها.الفلسطينيون.مبقدار.الثلث،.ويعود.هذا.إلى.

مشروع.االستيطان.الذي.توسع.بشكل.كبير..فمنذ.عام.1997.استولى.املستوطنون.

على.24.ألف.دومن،.10.آالف.منها.كانت.مبلكية.فلسطينية.فردية..

تقع.أكثر.املناطق.عرضة.لتوس���ع.املس���توطنات.في.ما.يعتبر.منطقة.ج،.وهي.

ذاتها.املنطقة.التي.مُينع.فيها.الفلس���طينيون.فعليا.من.البناء.في.حوالي.70%.من.

أراضي.املنطقة،.كما.تطبق.إس���رائيل.في.نس���بة.30%.املتبقية.سلسلة.من.القيود.

التي.تلغي.عمليا.إمكانية.احلصول.على.تراخيص.للبناء..وال.تس���مح.الس���لطات.

اإلسرائيلية،.من.الناحية.الفعلية،.للفلسطينيني.عامة.بالبناء.إال.ضمن.اخلطة.التي.

صادقت.عليها.إس���رائيل،.وتش���مل.هذه.احلدود.أقل.من.واحد.باملائة.من.مساحة.

..(OCHA, 2009)..»املنطقة.»ج
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الحواجز وإعاقة حرية التنقل: 

سياسات تخطيط الشوارع »نظام الشوارع الممنوعة« ومصادرة األراضي:	 

تتمثل.إحدى.آليات.تقييد.حركة.الفلسطينيني.في.الضفة.تتمثل.مبنظومة.الشوارع.

وحرمان.الفلسطينيني.من.استخدامها،.مقابل.إتاحتها.للمستوطنني.واإلسرائيليني..

مع.بداية.االس���تيطان.في.األراضي.احملتلة.عام.1967،.غيّرت.سلطات.االحتالل،.

سياس���ة.التخطيط.التي.ميّزت.الفترات.الس���ابقة.من.االنتداب.البريطاني.واحلكم.

األردني،.ومترّك��زت.هذه.السياسة.في.خدمة.املستوطنني..إذ.يذكر.تقرير.ل�»بيتسيلم«.

بعنوان.»نظام.الشوارع.املمنوعة.في.الضفة.الغربية«.)2004(،.أن.إقامة.مستوطنات.

جديدة،.ترافقت.مع.فتح.شوارع.ربطت.بني.املستوطنني.وبني.الطرق.املركزية.

ويضيف.التقرير.أنه.في.كثير.من.احلاالت.ولضرورة.تس���هيل.منالية.استعمال.

املس���توطنني.للبنى.التحتية،.قامت.س���لطات.االحتالل.مبصادرة.أراض،.وتضييق.

احليز.على.الس���كان.األصليني..ويستش���هد.التقرير.باخلطة.الرئيسية.لالستيطان.

لس���نوات.1983-2.1986.إذ.إن.أحد.األهداف.املركزية.لهذه.اخلطة.تضييق.فرص.

البناء.للفلسطينيني.)»بيتسيلم«،.2004:4(.

سياسة إغالق الشوارع وتأثيرها على حق الفلسطينيين في حرية التنقل، كسب 	 

العيش، الوصول إلى خدمات الصحة والتعليم والتواصل االجتماعي والثقافي: 

توجد.إلجراءات.إغالق.الش���وارع.وتقييد.احلركة.والتنقل.في.األراضي.احملتلة.

عام.1967.إس���قاطات.جمة.على.حياة.الفلس���طينيني.وعلى.حقوقهم،.إضافة.إلى.

وهي.خطة.عمل.عليها.مكتب.الزراعة.ووحدة.االس���تيطان.في.الهس���تدروت.العاملية..وتعرف.أيضا.باسم.»خطة. ...2

دروفلس«.على.اسم.رئيس.الوحدة.آنذاك...
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كونها.انتهاكا.للحق.في.احلرية.واحلركة.وإلى.جانب.األضرار.اجلسيمة.التي.تلحق.

مبصادر.كس���ب.الرزق.واجلوانب.االقتصادية..له���ذه.االعتداءات.تأثير.كبير.على.

احلياة.اليومية.للفلسطينيني..

إذ.يعد.نظام.اإلغالق.سببا.رئيسيا.للكارثة.اإلنسانية.في.الضفة.الغربية،.وذلك.

ألنه.مينع.الفلس���طينيني.من.الوصول.إلى.اخلدمات.األساسية.كالصحة.والتعليم،.

ومين���ع.األفراد.من.الوصول.إلى.أراضيه���م.وتبادل.الزيارات.فيما.بينهم،.والتوجه.

إلى.أماكن.عملهم.و.أماكن.عبادتهم..وتضم.أشكال.العوائق.املستخدمة.ملنع.احلركة.

احلرة.للفلسطينيني.نقاط.التفتيش.الدائمة.و.الطيارة،.حواجز.الطرق.-التي.تتكون.

من.صفوف.إسمنت.طولها.متر،.بوابات.حديدية،.حواجز.ترابية،.جدران.ترابية.و.هي.

عبارة.عن.سلسلة.من.احلواجز.الترابية،.خنادق،.حواجز.و.نظام.محكم.للتصاريح.

وبحسب.تقرير.ملكتب.تنسيق.الشؤون.اإلنسانية.التابع.لألمم.املتحدة.في.األراضي.

الفلسطينية.احملتلة.من.عام.2006،.أن.عمليات.اإلغالق.املستمرة.في.الضفة.الغربية.

تؤدي.إلى.فصل.املجتمعات.و.املدن.عن.بعضها.البعض،.خصوصًا.في.نابلس..القدس.

وغور.األردن،.وتش���دد..فرض.القيود.على.تنقل.املواطنني.في.احملافظات.الشمالية.

و.س���كان.نابل���س.إلى.بقية.مدن.الضفة.الغربية...كم���ا.تؤدي.عمليات.اإلغالق.إلى.

ازدياد.حجب.حركة.التنقل.الفلسطينية.عن.مسالك.الطرق.الرئيسية.التي.يستخدمها.

اإلسرائيليون،.من.خالل.نصب.كتل.إسمنتية.في.مواقع.إستراتيجية.وحواجز.عسكرّية.

مؤدية.إلى.هذه.الطرق،.واالس���تمرار.في.فص���ل.غور.األردن.جراء.اإلغالق.األخير.

والسياسات.األمنية.لدى.اجليش.اإلسرائيلي،.واالستمرار.في.بناء.اجلدار.يزيد.من.

مساحة.األراضي.الزراعية.املتبقية.في.»املناطق.املغلقة«.بني.اجلدار.واخلط.األخضر.

ويشير.التقرير.ذاته.أن.انتهاكات.حقوق.اإلنسان.الناجتة.عن.تقييدات.في.احلركة،.
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تضر.بالفلسطيني.في.جميع.مجاالت.احلياة.بدءا.من.زيارة.املشافي.أو.زيارة.األهل.

واألقارب.واألصدقاء،.وصوال.إلى.اإلضرار.بقدرة.الفلسطينيني.على.تسويق.منتجاتهم.

كما.جاء.في.التقرير..وتضر.التقييدات.بالتواصل.الثقافي،.وفي.حالة.القدس.-.كمركز.

حياة.ديني.وثقافي-.حتد.بشكل.كبير.من.زيارة.املجمعات.احلضرية.مثل.نابلس.رام.

الله.اخلليل.أريحا.والقدس..كما.ومتنع.هذه.التقييدات.في.العديد.من.احلاالت..تقدمي.

اخلدمات.اإلنسانية..كما..أن.عدم.القدرة.على.التنبؤ.بشأن.حال.الشوارع.واحلواجز.

والتغيي����رات.في.اإلجراءات.األمنية..يعتبر.أحد.املعيقات.احلقيقية.التي.تضيف.على.

..(OCHA, 2006).األضرار.اإلنسانية.باملوظفني.الفلسطينيني.بشكل.خاص

لم.تختلف.األوضاع.من.ناحية.التقييدات.على.احلركة.في.عام.2007،.إذ.يشير.

تقرير.لنفس.املؤسسة.بعنوان.»تأثير.االستيطان.على.اجلوانب.اإلنسانية.للفلسطينيني.

في.الضفة.الغربية.»أن.احلالة.التي.من.املفروض.أن.تكون.استثنائية.في.موضوع.

احلواجز.واإلغالقات.ومنظومة.الشوارع.املنفصلة.بني.الفلسطينيني.واملستوطنني،.

..(OCHA, 2007).حتولت.إلى.حالة.دائمة.في.األراضي.احملتلة،.وذلك.بحجج.أمنية

ويش���ير.التقرير.أن.40%.من.األراضي.الفلس���طينية.تقريبا.صودرت.ملصلحة.

املس���توطنني.وممنوعة.من.استعمال.الفلس���طينيني،.ومن.ضمنها.شوارع.وموارد.

طبيعية.(OCHA, 2007) ..وشهدت.الضفة.في.متوز.2007.نصب.ما.يقارب.120-100.

حاجزا.طيارا.في.األسبوع،.ما.تسبب.في.تعطيل.احلركة.وتأخيرها،.باإلضافة.إلى.

تأثير.غير.املتوقع.على.مسار.احلياة.اليومية.للفلسطينيني.هناك..وفي.حني.حتولت.

الشوارع.إلى.وسيلة.للتواصل.بني.املستوطنات.فيما.بينها.من.ناحية،.وبينها.وبني.

إس���رائيل.من.ناحية.أخرى..وتشكل.املستوطنات.نفسها.حواجز.متنع.الفلسطيني.

من.التنقل.وتعزل.الفلسطينيني.في.كانتونات.منفصلة،.ولهذا.كما.جاء.سابقا،.تأثير.
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كبير.على.جميع.جوانب.احلياة..وقد.ش���هدت.نفس.الس���نة.ازديادا.حادا.في.عدد.

املستوطنني.وصلت.نسبة.7٫7%.)يشمل.املستوطنني.في.القدس(..ويشير.التقرير.

إلى.أنه.في.حال.اس���تمرت.هذا.الزيادة.بنفس.النس���بة،.سيصل.عدد.املستوطنني.

في.الضفة،.إلى.قرابة.املليون.في.غضون.12.عاما..

ظروف التنقل والوصول في مناطق الضفة ال تتحسن مع مرور السنين  	 

مع.مّر.السنني،.لم.تتحسن.ظروف.إمكانيات.التنقل.والوصول.في.مناطق.الضفة،.

وذلك.كما.يش���ير.تقرير.خاص.ملكتب.تنس���يق.الشؤون.اإلنس���انية.في.األراضي.

الفلسطينية.احملتلة.التابع.لألمم.املتحدة.)2012(..فيشير.التقرير..إنه.ما.زال.حتى.

نهاية.الفترة..التي.ش���ملها.التقرير.)حزيران.2012(.سكان.60.مجمّعا.فلسطينيا..

يبلغ.مجموع.عددهم.ما.يقرب.من.190,000.نس���مة.مضطرون.إلى.س���لوك.طرق.

التفافي���ة.يتراوح.طولها.بني.ضعفي..أو.خمس���ة.أضعاف.طول.الطرق.املباش���رة.

املؤدية.إلى.أقرب.املدن.إليها،.ونتيجة.لذلك.ما.زال.وصولهم.إلى.أماكن.كسب.الرزق.

واخلدمات.الرئيسية،.مبا.فيها.الصحة،.والتعليم،.واملياه.متأثرا.بصورة.سلبية.

.وما.زال.وصول.حاملي.بطاقات.الضفة.الغربية.بصورة.عامة.مقيّدا.بواس���طة.

اجلدار،.واحلواجز،.ونظام.التصاريح..وما.زال.وضع.حاملي.بطاقات.الضفة..الغربية.

الذين.يسكنون.في.جانب.القدس.من.اجلدار.مثار.قلق.خاص..

وما.زال.تنقل.الفلس���طينيني.إلى.املناطق.الريفية.ف���ي.الضفة.الغربية.وداخلها.

مقي���دا.بصورة.كبيرة.خالل.الفترة.التي.ش���ملها.التقري���ر..اأوًل،.ما.زالت.الظروف.

املعيش���ية.للمزارعني.الذين.يعيشون.في.150.قرية،.وميتلكون.أراضي.معزولة.في.

اجلانب.اآلخر.من.اجلدار.مقوضة.بواس���طة.نظ���ام.البوابات..باإلضافة.إلى.ذلك،.

م���ا.زال.وصول.س���كان.التجمّعات.الواقعة.خلف.اجل���دار.)ما.يزيد.عن.11,000.
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شخص(.يفتقدون.إلى.اخلدمات.األساسية،.مبا.فيها.قوات.الدفاع.املدني.وسيارات.

اإلس���عاف..ثانياً،.ما.زال.ما.يقرب.من.94.باملائة.من.مناطق.غور.األردن.والبحر.

امليت.محظورة.على.اس���تخدام.الفلسطينيني.نظرا.لتخصيصها.كمناطق.عسكرية.

مغلقة.ومحميات.طبيعية.أو.تخصيصها.للمستوطنات.اإلسرائيلية..وما.زال.دخول.

السيارات.التي.حتمل.لوحات.ترخيص.فلسطينية.إلى.هذه.املناطق.مقيدا.بصرامة.

خالل.هذه.الفترة..وتؤثر.هذه.القيود.مجتمعة.تأثيرا.سلبيا.على.الظروف.املعيشية.

لسكان.املجمّعات.البدوية.والرعوية.

.ثالث���اً،.وم���ا.زال.الوص���ول.إلى.األراض���ي.الزراعية.اخلاص���ّة.الواقعة.بجوار.

املستوطنات.مقيدًا.بصورة.بالغة.نظرًا.إلحاطة.هذه.املناطق.بالسياج.أو.بسبب.عنف.

املستوطنني..وال.يتاح.الوصول.للمزارعني.الذين.ميتلكون.أراضي.تقع..بجوار.55.

مس���توطنة.إسرائيلية.سوى.بواسطة.نظام.»تنسيق.مسبق«.مع.سلطات.االحتالل..

وم���ا.زال.تقييد.الوصول.يقّوض.مصادر.كس���ب.الرزق.الزراعية.للمزارعني.في.ما.

يقرب.من.90.مجمّعا.فلسطينيًا.

باإلضافة،.يش���ير.التقرير.إال.أن.التنقل.في.القسم.الذي.ت�ُسيطر.عليه.إسرائيل.

ف���ي.مدينة.اخلليل.م���ا.زال.خاضعا.لقيود.صارمة..هذه.املنطقة.مفصولة.عن.باقي.

املدينة.بواسطة.120.معيق.حركة،.إضافة.إلى.أّن.وصول.الفلسطينيني.بالسيارات،.

ومشيًا.على.األقدام.في.بعض.احلاالت،.ما.زال.محظورًا.في.شوارع.معينة،.ونتيجة.

لذلك،.ما.زال.الفلس���طينيون..الباقون.في.هذه.املنطقة.يعانون.من.ضعف.إمكانية.

الوصول.إلى.اخلدمات.الرئيسية،.مبا.فيها.التعليم.3

تتعلق.معظم.القي���ود.املفروضة.على.التنقل.التي.يتناولها.هذا.التقرير،.بصورة.

3... انظر/ي حول حالة الخليل بتوسع في نهاية التقرير.
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أو.بأخرى،.باملس���توطنات.اإلسرائيلية.املقامة.في.أنحاء.الضفة.الغربية..ويتضمن.

ذلك.القيود.التي.تهدف.إلى.حماية.املستوطنات،.وتأمني.املناطق.من.أجل.توسعها،.

وحتس���ني.ربط.املستوطنات.بإس���رائيل..وقد.انخفض.تنقل.الفلسطينيني.تدريجيًا.

في.بعض.شرايني.حركة.املرور.الرئيسية.في.الضفة.الغربية.)ومن.بينها.شارع.5،.

90،.443(..خالل.الس���نوات.السابقة.بواسطة.معيقات.حركة.ماديّة.وقيود.إدارية.

محولة.هذه..الش���وارع.إلى.طريق..يستخدمها.املواطنون.اإلسرائيليون.للتنقل.بني.

( Ocha, 2012) 4..املستوطنات.وإسرائيل

»الشوراع الممنوعة واألوامر الشفوية« 	 

تشكل.الشوارع.التي.يحظر.فيها.سفر.الفلسطينيني-.بحسب.مؤسسة.»بيتسيلم«.

في.تقريرها.حول.قيود.حركة.احلركة.والتنقل.من.شهر.آذار.2014-.مركبا.إضافيا.

في.منظومة.القيود..وتضيف.أنه.لغاية.شهر.شباط.2014،.خصصت.إسرائيل.65٫12.

كيلومترا.من.شوارع.الضفة.لالستعمال.احلصري.أو.احلصري.تقريبا.لإلسرائيليني،.

وف����ي.مقدمة.هؤالء.املس����توطنون.في.الضفة.الغربية5..بل.إن.إس����رائيل.حتظر.على.

الفلس����طينيني.حتى.قطع.قسم.من.هذه.الش����وارع.بالسيارات.بطريقة.ُتقيد.وصولهم.

إلى.الش����وارع.املجاورة.التي.ال.يسري.عليها.احلظر..نتيجة.لذلك.يضطر.الكثير.من.

املسافرين.الفلسطينيني.إلى.النزول.من.السيارات.وقطع.الشارع.سيرا.على.األقدام.

والعثور.على.مواصالت.بديلة.من.الناحية.األخرى..باإلضافة.إلى.ذلك.هنالك.6٫72.

4.للتوسع.حول.ظروف.امكانيات.التنقل.واملواصالت.يرجى.مراجعة.تقارير.مكتب.تنسيق.الشؤون.االنسانية.في.

األرضي.الفلسطينية.احملتلة.لسنة.2010، 2011. 

http://www.btselem.org/.5.ملراجعة.قائمة.الش���وارع.املمنوعة.حتى.تاريخ.ش���باط.2014.يرجى.زيارة.الرابط

sites/default/files2/forbidden_roads_table_arabic.pdf
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كيلومتر.من.الش����وارع.الداخلية.في.وس����ط.مدينة.اخلليل.والتي.مينع.الفلسطينيون.

من.السفر.عبرها،.وفي.قسم.منها.مينع.سيرهم.على.األقدام.أيضا.)»بيتسيلم«،.2014(.

ويؤكد.التقرير.أن.سياسة.الشوارع.املمنوعة.ليست.مقّننة.في.التشريع.العسكري.

أو.في.أي.وثيقة.رسمية.أخرى.باستثناء.حظر.السفر.في.شارع.433.الذي.يربط.

منطقة.الساحل.مع.شمالي.القدس،.الذي.مت.تقنينه.بعد.مرور.5.سنوات.من.تنفيذه.

الفعل���ي،.ومتت.إزالته.جزئيا.في.أعقاب.االلتماس.الذي.ُقدم.حملكمة.العدل.العليا..

وهناك.ش���ارع.إضافي،.يربط.بني.مفترق.بيت.عوا.ومس���توطنة.جنوهوت.مت.فتحه.

مجددا.أمام.حركة.الفلسطينيني.في.أعقاب.قرار.احلكم.الصادر.عن.محكمة.العدل.

العليا.في.شهر.تشرين.األول.2009..وقد.أبلغ.املتحدث.باسم.اجليش.اإلسرائيلي.

منظمة.»بيتسيلم«.بأن.هذه.التقييدات.يتم.فرضها.على.أساس.»أوامر.شفوية«.ُتنقل.

إلى.اجلنود..إن.هذه.امليّزة.تضيف.إلى.هذه.السياسة.ُبعدًا.من.انعدام.الثقة.وجتعل.

من.الصعب.رصدها.ووضعها.في.االختبار.القانوني..)»بيتسيلم«،.2014(

إغالق الشوارع من قبل المستوطنين	 

ال.تقتصر.سياسات.اإلغالق.على.سياسات.سلطة.االحتالل.وأذرعها.املباشرة،.

بل.يستعملها.املستوطنني،.وتشكل.إغالق.الشوارع.من.قبلهم.كأحد.أنواع.العنف.

جتاه.الفلسطينيني..وقد.شهدت.بداية.األلفية.الثالثة.الكثير.من.احلاالت.التي.قامت.

فيها.مجموعات.مسلحة.من.املستوطنني.بإقامة.حواجز.على.الطرق.التي.يستعملها.

الفلس���طينيون.ومنعت.مرور.املركبات..وأكثر.ما.مييز.هذه.احلاالت.كونها.منظمة.

ومدعومة.من.قبل.قادة.املستوطنني.والتي.دعمت.وشجت.هذه.الظاهرة.

وكما.يشير.تقرير.ملنظمة.»بيتسيلم«.من.عام.2001،..تفاقمت.هذه.الظاهرة.خاصة،.

بعد.توجهات.من.قبل.قيادات.املستوطنني.جليش.االحتالل،.تطالبهم.مبنع.مرور.املركبات.
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الفلس����طينية.في.هذه.الشوارع،.وكانت.القيادات.ذاتها.قد.هددت.بأنها.ستفعل.ذلك.

في.حال.لم.ميتثل.جيش.االحتالل.لهذه.الطلبات.)»بيتسيلم«،.2001(..فعلى.سبيل.املثال،.

قال.رئيس.الس����لطة.احمللية.للمستوطنة.كرني.شومرون،.يهودا.ليبرمان،.الحقا.لطلبه.

من.اجليش.منع.املركبات.الفلسطينية.من.استعمال.شارع.رقم.55،.التفافي.قلقيلية..

»قررنا.أننا.لن.ننتظر.تدخل.اجليش،.وأننا.سنمنع.مرور.املركبات.الفلسطينية.ومساعدة.

اجليش.في.فرض.السيطرة.والنظام«.)»بيتسيلم«،.2001:.23(.

سلب المياه وتأثير جهاز الصرف الصحي للمستوطنات على حياة 

الفلسطينيين: 

بحس���ب.تقرير.ملكتب.تنسيق.الش���ؤون.اإلنس���انية.في.األراضي.الفلسطينية.

احملتل���ة.بعنوان.»كيف.حت���دث.عملية.الس���لب«.والذي.تناول.التأثير.اإلنس���اني.

الستيالء.املستوطنني.على.مياه.الينابيع.الفلسطينية.)»أوتشا«،.2012(.فقد.أدى.النشاط.

االس���تيطاني.اإلسرائيلي.في.األراضي.احملتلة..في.السنوات.القليلة.املاضية.إلى.

إعاقة.وصول.الفلسطينيني.إلى.عدد.متزايد.من.ينابيع.املياه.واستخدامها..وتعتبر.

الينابيع.أكبر.مصدر.ملياه.الري.في.األراضي.احملتلة،.وتُعتبر.من.أهم.آليات.الصمود.

والتكيف.للمجمعات.السكانية.،وخاصة.تلك.غير.املرتبطة.بشبكة.املياه،.أو.التي.ال.

يتم.تزويدها.باملياه.بشكل.كاف.لتلبية.االحتياجات.املنزلية.وسبل.العيش..

ويضيف.التقرير.أن.التخويف.والتهديد،.وإقامة.سياج.حول.املناطق.املستهدفة.

هي.أبرز.الوسائل.التي.يستخدمها.املستوطنون.لتحقيق.هذه.الغاية..)»أوتشا«،.2012(..

وتأتي.هذه.الظاهرة.في.سياق.سياسة.إسرائيل.منذ.فترة.طويلة.لتعزيز.االستيطان.

وخدمة.املشروع.االستيطاني.في.األراضي.احملتلة.عام.1967.
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استيالء المس���توطنين على مياه الينابيع الفلس���طينية وأثرها على اإلنسان 	 

والمزارع الفلسطيني:

.أجرى.مكتب.تنس���يق.الشؤون.اإلنس���انية.التابع.لألمم.املتحدة.في.األراضي.

الفلس���طينية.احملتلة.في.عام.2011.مسحًا.مت.من.خالله.حتديد..56من.الينابيع،.

تق���ع.الغالبي���ة.العظمى.منها.في.املنطق���ة.ج..)93%(،.في.حني.يقع.84%.منها.في.

أراض.مسجلة.لدى.اإلدارة.املدنية.اإلسرائيلية.كأرض.مبلكية.فلسطينية.خاصة..

ويش���ير.التقرير.أن.30.من.تلك.الينابيع.حتت.سيطرة.كاملة.للمستوطنني.دون.

إمكانية.وصول.الفلسطينيني.إليها،.22.من.هذه.الينابيع.)75%(..مُنع.الفلسطينيون.

من.الوصول.اليها.عبر.أعمال.الترهيب.والتهديد.والعنف،.التي.يرتكبها.مستوطنون..

أما.في.حالة.الينابيع.الثمانية.الباقية،.واخلاضعة.لس���يطرة.إسرائيلية.كاملة،.فقد.

حالت.دون.وصول.الفلسطينيني.إليها.عقبات.مادية،.من.بينها.تسييج.منطقة.النبع،.

وضمه���ا.بحكم.األمر.الواقع.إلى.املس���توطنة.)رُصدت.أرب���ع.حاالت.منها(،.وعزل.

منطقة.النبع.عن.بقية.الضفة.الغربية.بواسطة.اجلدار،.وبالتالي.تصنيفها.كمنطقة.

عسكرية.مُغلقة.)أربع.حاالت(.

ويضي���ف.التقرير.أن.الينابيع.ال�.26.الباقية.تواجه.خطر.االس���تيالء.عليها.من.

جانب.املستوطنني..وتشمل.هذه.الفئة.الينابيع.التي.أصبحت.هدفا.»جلوالت«.منتظمة.

للمستوطنني،.أو.هدفًا.لدوريات.ما.يسمى.»املنسقني.األمنيني«.للمستوطنات..ورغم.

أن.الفلسطينيني.في.وقت.إجراء.املسح.كانوا.قادرين.على.الوصول.إلى.تلك.الينابيع.

واستخدامها،.إال.أن.املواطنني.واملزارعني.أفادوا.أن.التواجد.الدائم.جلماعات.من.

املستوطنني.املسلحني.في.منطقة.النبع.يخيفهم.وال.يشجّع.على.الوصول.إلى.النبع.

واستخدامه..
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عالوة.على.إلغاء،.أو.تقليص،.وصول.الفلس���طينيني،.ش���رع.املستوطنون،.في.

40.من.إجمالي.56.من.الينابيع،.التي.مت.حتديدها.في.املسح،.في.تطوير.املنطقة.

احمليطة.بها.لتحويلها.إلى.»منطقة.سياحية«..وتشمل.األعمال.املقامة.لهذا.الغرض.

ضمن.أمور.أخرى،.بناء.أو.جتديد.بركة.املياه،.نصب.طاوالت.الستخدم.السائحني،.

وإنش���اء.معرّشات،.وتعبيد.الطرق.املؤدية.إلى.النبع،.وتعليق.يافطات.حتمل.االسم.

العبري.للنبع..ومتت.هذه.األعمال.دون.احلصول.على.تراخيص.بناء.حسب.متطلبات.

اإلدارة.املدنية.اإلسرائيلية..

الستيالء.املستوطنني.على.الينابيع.وتطويرها.تداعيات.عديدة.على.احلياة.اليومية.

للفلسطينيني.في.املناطق.املُستهدفة،.مبا.فيها.ضرب.سبل.معيشتهم.املعتمدة.على.

الزراع���ة..وعلى.الرغ���م.من.تناقص.مردودها.من.املياه،.تبقى.تلك.الينابيع.املصدر.

الوحيد.األكبر.للري،.ومصدرا.مهما.لس���قي.املاش���ية..كما.أنها.تشكل.في.العديد.

من.احلاالت.مصدر.مياه.لالستهالك.املنزلي.أيضا..فالبيوت.غير.املتصلة.بشبكات.

املياه،.أو.مَن.تصلها.املياه.بطريقة.غير.منتظمة،.تعتمد.على.مياه.النبع.حلل.مشكلة.

تلبية.االحتياجات.املنزلية،.خاصة.في.فصل.الصيف..

.وقد.أدى.فقدان.الوصول.إلى.الينابيع،.واألرض.القريبة.منها،.إلى.تقليص.دخل.

املزارعني.املتأثرين.بهذا.األمر،.إذ.أصبح.لزامًا.عليهم.إما.التوقف.عن.زراعة.األرض،.

أو.مجابهة.االنخف���اض.في.إنتاجية.محاصيلهم،.بينما.جابه.آخرون.من.مزارعني.

وأصحاب.مواٍش،.وعائالت،.زيادة.في.النفقات.بس���بب.احلاجة.لش���راء.مياه.أغلى.

سعرًا.سواء.تلك.املنقولة.باألنابيب.أو.الصهاريج..إن.وجود.املستوطنني.املسلحني.

ف���ي.نقاط.عدة.في.منطقة.معيّنة.يرهب.املواطنني،.ويؤدي.عمليًا.إلى.حتويل.املكان.

الواقع.بني.تلك.النقاط.إلى.مكان.غير.متاح.للفلسطينيني..)»أوتشا«،.2012(..
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إهمال وانعدام المصارف الصحية في األراضي المحتلة عامة وفي المستوطنات 	 

على وجه الخصوص، وأثرها على البيئة وجودة المياه: 

ال.تقف.األضرار.فيما.يتعلق.باملياه.عند.سلب.الينابيع.ومصادرتها،.إمنا.تتأثر.جودة.

املي���اه.وأيضا.البيئة.من.أضرار.إهمال.مقصود.بش���به.انعدام.املصارف.الصحية.في.

املس���توطنات..ويشير.تقرير.ملؤسسة.»بيتسيلم«.من.عام.2009.عالج.من.خالله.قضية.

املص���ارف.الصحية.في.املناطق.احملتلة.عام.1967،.أن.األراضي.احملتلة.تنتج.حوالي.

91.مليون.متر.مكعب.من.املجاري.في.العام..وعلى.الرغم.من.اخلطر.الصحي.والبيئي.

املرتب���ط.بهذا،.فإن.معظم.املج���اري.ال.يتم.معاجلتها..وقد.أدى.اإلهمال.املتواصل.إلى.

مضايقات.ش���ديدة.في.أنحاء.الضفة.الغربية،.ما.ق���د.يؤدي.إلى.تلويث.حوض.اجلبل،.

وهو.مصدر.املياه.األهم.واألكثر.جودة..

يضيف.التقرير.أنه.على.مدار.أكثر.من.أربعني.عاما.من.االحتالل،.لم.تعمل.إسرائيل.

على.إقامة.منش���آت.متطورة.لتنقية.املجاري.ف���ي.األراضي.احملتلة،.ويذكر.التقرير.أن.

املس���توطنات.تنت���ج.وفقا.للتقديرات.حوالي.17,5.مليون.مت���ر.مكعب.من.املجاري.في.

السنة..فقط.81.)إلى.موعد.كتابة.التقرير(.منها.مربوطة.مبنشآت.لتنقية.املجاري.تعمل.

بطرق.قدمية.بخالف.املنش���آت.احلديثة.التي.تعمل.داخل.إس���رائيل..أكثر.من.نصف.

هذه.املنش���آت.صغيرة.ومجهزة.ملعاجلة.املجاري.التي.تنتجها.بضع.مئات.من.العائالت.

فق���ط،.رغ���م.الزيادة.التي.طرأت.على.عدد.املس���توطنني..وتعاني.معظم.املنش���آت.من.

املش���اكل.الفنية.بصورة.متواترة.وبني.الفترة.واألخرى.تصاب.بالعطل.التام..أما.باقي.

املس���توطنات.فإنها.تنتج.حوالي.5,5.مليون.متر.مكعب.من.املجاري.في.العام،.وال.تتم.

معاجلتها.مطلقا،.ويتم.التخلص.منها.على.شكل.مجاٍر.خام.إلى.الوديان.واجلداول.في.

أنحاء.األراضي.احملتلة.
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وال.تش���ترط.إسرائيل-.بش���كل.مناف.للقانون-.الس���كن.في.املباني.واألحياء.

واملناطق.الصناعية.في.الضفة.الغربية.بتوفر.احللول.ملعاجلة.املجاري..على.سبيل.

املثال،.وكما.يذكر.التقرير،.مت.إسكان.جميع.األحياء.اجلنوبية.في.مستوطنة.موديعني.

علي���ت.الت���ي.يعيش.فيها.أكثر.من.17,000.مس���توطن،.رغم.مون.املجاري.اخلام.
اخلاصة.باملستوطنة.تسيل.إلى.ما.يسمى.جدول.موديعني.

رغم.أن.هذه.األوضاع.مكشوفة.ومعروفة،.متتنع.وزارة.حماية.البيئة.عن.تطبيق.

القانون.في.املستوطنات.التي.تسبب.التلوث،.ومت.لغاية.اآلن.اتخاذ.خطوات.تطبيق.

هامش���ية.وقليلة.فقط..منذ.العام.2000.ولغاي���ة.أيلول.2008.اتخذت.الوزارة.53.

خطوة.فرض.للقانون.ضد.املستوطنات.التي.لم.تعالج.املجاري.اخلاصة.بها..لغرض.

املقارن���ة،.في.العام.2006.فقط.اتخذت.الوزارة.230.خطوة.لتطبيق.القانون.ضد.

السلطات.داخل.إسرائيل.بسبب.مخالفات.مشابهة،.)»بيتسيلم«،.2009(..

وطبقا.للتقديرات،.تنتج.البلدات.الفلسطينية.في.الضفة.الغربية.حوالي.56.مليون.

متر.مكعب.من.املجاري.في.العام،.التي.تش���كل.حوالي.62%.من.مجموع.مجاري.

الضف���ة.الغربي���ة..بني.90%-.95%.من.هذه.املج���اري.ال.يتم.عالجها.أبدا،.ويوجد.

اليوم.منش���أة.واحدة.فقط.ملعاجلة.املجاري..ويشير.التقرير.أن.غياب.تطوير.البنى.

التحتية.اخلاصة.مبعاجلة.املجاري.في.البلدات.الفلس���طينية.ينبع.من.عدة.أسباب.

تعود.باألس���اس.إلى.تأخير.اإلدارة.املدنية،.على.مدار.زمن.طويل،.املصادقة.على.

املشاريع.اخلاصة.بإقامة.منشآت.التنقية،.وفي.بعض.احلاالت.ملدة.تزيد.عن.عقد.من.

الزمن..في.حاالت.أخرى،..حاولت.إسرائيل.أن.تفرض.على.السلطة.الفلسطينية.ربط.

املستوطنات.مبنشآت.التنقية.اخلاصة.باملجاري...كما.تسعى.إسرائيل.أن.تفرض.

على.الفلس���طينيني.معايير.تنقية.متقدمة.ال.يتم.لغاية.اآلن.تطبيقها.في.إس���رائيل،.
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وه���ي.غي���ر.مطلوبة.من.قبل.منظمة.الصحة.العاملي���ة..تزيد.هذه.املعايير.من.تكلفة.

بناء.منشآت.تنقية.املجاري.الفلسطينية.وكلفة.تفعيلها.وصيانتها..وأخيرا،.قلصت.

الوالي���ات.املتحدة.وأملانيا.من.دعمها.اخلاص.إلقامة.منش���آت.التنقية.في.البلدات.

الفلسطينية،.ومن.بني.أسباب.ذلك.التأخيرات.الكثيرة.في.العملية.

تس���تغل.إس���رائيل.ألغراضها.اخلاصة.املجاري.الفلسطينية.التي.تقطع.اخلط.

األخضر.وتعالج.هذه.املجاري.في.أربع.منشآت.لتنقية.املجاري.التي.أقامتها.فوق.

أراضيها..وتستعمل.مياه.املجاري.املنقاة.لري.املساحات.الزراعية.وتأهيل.الوديان.

داخل.إسرائيل..على.الرغم.من.هذا،.فإن.إسرائيل.جتبي.من.السلطة.الفلسطينية.

تكلفة.إقامة.املنشآت.وتكلفة.معاجلة.املجاري.

وحول.انعكاس.هذه.األوضاع.على.الفلسطينيني،.يذكر.التقرير.أن.املستوطنون.

يس���تعملون.شبكة.املياه.اإلس���رائيلية،.ولهذا.فإن.إهمال.معاجلة.املجاري.ال.يؤثر.

عليهم.تقريبا..وفي.املقابل،.فإن.الفلس���طينيني،.وخاصة.س���كان.البلدات.والقرى،.

يتعلق���ون.كثي���را.باملياه.التي.تتوفر.من.املصادر.الطبيعي���ة،.وقد.يؤدي.تلويث.هذه.

املصادر.إلى.تأزمي.النقص.املزمن.في.مياه.الشرب.في.الضفة.الغربية..إلى.جانب.

ذلك،.فإن.اس���تعمال.مياه.املجاري.غير.املنقاة.للري.الزراعي.قد.يلوث.احملاصيل.

الزراعية.واملس.بأحد.املصادر.الرئيس���ية.للدخل.في.االقتصاد.الفلس���طيني..على.

املدى.البعيد،.من.املتوقع.أن.ميس.تسييل.املجاري.بخصوبة.األرض.

باإلضافة.إلى.ذلك،.مت.بناء.معظم.املستوطنات.في.املناطق.العالية.والتالل،.وجرى.

تسييل.املجاري.غير.املعاجلة.إلى.البلدات.الفلسطينية.القريبة.املوجودة.بشكل.عام.

في.مناطق.منخفضة..لالس���تزادة.يرجى.مراجعة.التقرير،.وفيه.استعراض.لثالث.

حاالت.على.سبيل.املثال.إلظهار.كيف.ُتلوث.املستوطنات.مصادر.املياه.واملساحات.

الزراعية.في.البلدات.الفلسطينية.املجاورة..)»بيتسيلم«،.2009(.
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األضرار البيئة التي تسببها مستوطنات القدس المحتلة: 

تساهم.املستوطنات.في.القدس.احملتلة.في.الضرر.من.انعدام.جهاز.صرف.صحي،.

حيث.تقوم.مستوطنات.القدس.بتسييل.جزء.من.مجاريها.إلى.الضفة.الغربية..تصل.هذه.

املج���اري-.حوال���ي.17,5.مليون.متر.مكعب.كل.عام-.تصل.من.األحياء.الواقعة.غربي.

املدينة.ومن.املناطق.التي.مت.ضمها.إلى.إس���رائيل.بع���د.احتالل.الضفة.الغربية،.فيتم..

تسييل.حوالي.10,2.مليون.متر.مكعب.منها.بدون.أي.معاجلة.إلى.حوض.وادي.كدرون.

جنوب.شرق.القدس،.وهو.مكرهة.مت.تعريفها.من.قبل.وزارة.حماية.البيئة.على.أنها.»أكبر.

مكرهة.للمجاري.في.إسرائيل«..يستعمل.جزء.من.هذه.املجاري،.بعد.معاجلة.أولية،.لري.

ش���جر.النخيل.في.غور.األردن،.غير.أن.باقي.املجاري.اخلام.تس���تمر.بالسيل.بصورة.

حرة.وتتغلغل.إلى.حوض.اجلبل.في.منطقة.تعتبر.حساسة.للتلوث..وهي.تسبب.املكاره.

الصحية.والبيئية.الصعبة،.وبضمنها.تلوث.املياه.اجلوفية.والبحر.امليت.والروائح.الكريهة.

يجري.كل.عام.تس���ييل.حوالي.7,3.مليون.متر.مكعب.من.املجاري.من.القدس.إلى.

منش���أة.حوض.أوج.القريب.من.موقع.النبي.موس���ى.ش���مال.البحر.امليت..وقد.مت.بناء.

احلوض.في.حينه.كمنش���أة.مؤقتة.كانت.مخصصة.ملعاجلة.حوالي.ثلث.كمية.املجاري.

احملولة.إليه.اليوم..نتيجة.لذلك،.يتم.معاجلة.املجاري.في.املكان.بصورة.جزئية.فقط..في.

العام.2008،.صادقت.اللجنة.اللوائية.للتنظيم.والبناء.في.لواء.القدس.على.خارطة.إلقامة.

منشأة.محسنة.بالقرب.من.حوض.أوج.القائم،.لكن.لغاية.اليوم.لم.يتم.البدء.بالبناء.

على.الرغم.من.غياب.احللول.الالئقة.ملعاجلة.مجاري.القدس.التي.يتم.تس���ييلها.

ش���رقا،.فقد.مت.في.منطقة.نفوذها.إس���كان.أحياء.جديدة،.حيث.يضيف.الس���كان.

اجلدد.مجاريهم.إلى.املجاري.غير.املعاجلة،.ومن.بني.ذلك.مستوطنات.بسغات.زئيف.

ونفيه.يعقوب.)»بيتسيلم«،.2009(.
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عنف المستوطنين 

ال.تعتبر.ظاهرة.عنف.املستوطنني.جتاه.الفلسطينيني.وممتلكاتهم.ظاهرة.جديدة،.

فعمره���ا.م���ن.عمر.االحتالل،.لكننا.نلحظ.ازديادها.م���ن.حيث.الوتيرة.والعنف.في.

السنوات.العشر.األخيرة..على.الرغم.من.أن.الظاهرة.ازدادت.بشكل.كبير.في.هذه.

الس���نوات،.والتي.س���تكون.محور.هذا.التقرير،.إال.أنه.من.الضروري.اإلشارة.إلى.

أن.عنف.املس���توطنني.جتاه.الفلس���طينيني.ميز.أيضا.فترة.التسعينيات.من.القرن.

املنصرم..وقد.شهدت.سنوات.الثمانينيات.وبداية.التسعينيات.مقتل.119.فلسطينيا.

من.ضمنهم.23.طفال.بأيدي.املستوطنني.ومواطنني.إسرائيليني..

عنف المستوطنين في تسعينيات القرن الماضي	 

ويشير.تقرير.ملؤسسة.»بيتسيلم«.-.مركز.املعلومات.اإلسرائيلي.حلقوق.اإلنسان.

في.األراضي.احملتلة-.أن.بداية.التسعينيات،.شهدت.ازديادا.في.عنف.املستوطنني..

ويشير.التقرير.أن.كانون.األول.عام..1991.وشهر.تشرين.الثاني.من.عام.1993.

كانا.الشهرين.األكثر.عنفا.في.تلك.السنوات..وقد.قدمت.عام.1991)189(.شكوى.

لدى.الشرطة،.وزادت.عدد.الشكاوى.عام.1993.إلى.312.شكوى،.مع.العلم.أن.هذه.

األعداد.ال.تلخص.االعتداءات.إمنا.فقط.احلاالت.التي.قدمت.فيها.شكاوى.للشرطة..

ويضيف.التقرير.أن.عام.1991.ش���هد.قتل.فلس���طيني.واحد.بسالح.املستوطنني،.

أما.عام.1993.فوصل.عدد.القتلى.الفلسطينيني.إلى.14.شخصا.)»بيتسيلم«،.1995(.

أم���ا.بخصوص.االعتداءات.على.املمتلكات،.فيذك���ر.التقرير.ذاته.أحداث.عنف.

جتاه.الفلسطينيني.طالت.املمتلكات.حدثت.في.شهر.تشرين.األول.من.عام.1992..

فعلى.س���بيل.املثال.شهد.هذا.الشهر.اعتداء.على.فلسطينيني.خالل.موسم.الزيتون.

من.مناطق.مختلفة.بالضفة.الغربية..كما.ويذكر.التقرير.اعتداءات.طالت.س���يارات.
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فلسطينية،.مت.خاللها.حرق.سيارات.في.منطقة.اخلليل.وإلى.جانب.مستوطنة.كريات.

أربع..كما.شملت.تكسير.زجاج.سيارات.ومتزيق.إطارات.سيارات.في.منطقة.رام.

الله.وأيضا.في.منطقة.بيت.حلم..

كانت.معظم.أعمال.العنف.التي.يذكرها.التقرير.مرافقة.مبس���توطنني.مسلحني،.

وتهدف.إلى.تخويف.الفلس���طينيني.وإبعادهم.عن.أراضيهم.لالس���تالء.عليها،.كما.

جاء.في.شهادة.حمد.بدوي.عبد.احلي.البوم.من.إحدى.القرى.قضاء.نابلس،.والتي.

يصف.من.خاللها.كيف.قام.املس���توطنون.باالعتداء.عليه.وتخويفه.وقطع.أش���جار.

الزيتون.في.أرضه.وتس���ييج.املنطقة.ومصادرتها،.بطريقة.غير.ش���رعية..وقد.فقد.

من.أرضه.والتي.كانت.مس���احتها.12.دومنا.ما.يقارب.ال�.11.دومنا..لم.تكن.هذه.

احلالة.استثنائية،.إذ.يحضر.في.ذات.التقرير.العديد.من.األمثلة.طالت.فيها.أيدي.

املستوطنني.أشجار.الزيتون،.وشملت.االستيالء.على.األراضي،.معظمها.متت.في.

وضح.النهار.وبعلم.سلطات.االحتالل.)»بيتسيلم«،.1995:29(..

.وقد.ازدادت.هذه.الظاهرة.وخاصة.بعد.توقيع.معاهدة.»اوسلو«،.ووصلت.ذروتها.

في.ما.يعرف.مبجزرة.احلرم.اإلبراهيمي،.التي.وقعت.بتاريخ.25.ش���باط.1994،.

حيث.هاجم.املستوطن.باروخ.غولدشتاين.املصلني.الذين.كانوا.يؤدون.صالة.الفجر.

في.أحد.أيام.اجلمع.من.شهر.رمضان،.ما.تسبب.باستشهاد.29.مصليا،.وإصابة.

15.آخرين،.قبل.أن.ينقض.عليه.مصلون.آخرون.ويقتلوه.

االنتفاضة الثانية ذريعة إضافية لزيادة عنف المستوطنين	 

كان���ت.االنتفاض���ة.الثانية.ذريعة.اضافية.للمس���توطنني.لزي���ادة.العنف.جتاه.

الفلس���طينني،.فخ���الل.االنتفاضة.الثاني���ة.ازدادت.أعمال.العن���ف.التي.يقوم.بها.

املس���توطنون.ض���د.الفلس���طينيني.في.املناط���ق.احملتلة،.وقد.أعل���ن.بعض.قادة.
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املس���توطنني،.منذ.بداية.االنتفاضة.أن.مستوطنني.سيأخذون.زمام.املبادرة،.وأنهم.

سيتصرفون.بطريقتهم.اخلاصة،.وسيستعملون.القوة.إذا.لم.ترق.لهم.طريقة.معاجلة.

األم���ور.من.قبل.قوات.اجليش.اإلس���رائيلي..وفعال.حصل.الكثير.من.هذه.األمور،..

خالل.سنة.2001،.كما.يشير.تقرير.بتسليم.»السكوت.عالمة.الرضى:.سياسة.عدم.

تطبيق.سيادة.القانون.على.املستوطنني.في.األراضي.احملتلة«،.)»بيتسيلم«،.2001(.

فقد.ش���هد.عام.2001.الكثير.من.العنف،.فقام.مس���توطنون.بإطالق.النار.على.

الفلس���طينيني،.ورجموا.س���يارات.باحلجارة،.واحلقوا.الضرر.باملمتلكات،..قطعوا.

األشجار،.وأحرقوا.مسجدا،.واعتدوا.على.طواقم.طبية.وصحافية،.ومنعوا.وصول.

املزارعني.إلى.أراضيهم،.وأغلقوا.الطرق.أمام.سيارات.الفلسطينيني.

تؤكد.جميع.التقارير.الصادرة.عن.مؤسسات.غير.حكومية.معنية.بتوثيق.انتهاكات.

حقوق.اإلنسان.في.املناطق.احملتلة.عام.1967،.أن.هناك.ازديادا.حاّدا.في.عمليات.

عنف.املس���توطنني.ضد.الفلسطينيني،.وكما.تش���ير.جميعها،.كما.سنتطرق.الحقا.

في.هذا.التقرير،..تشكل.سياسات.مؤسسات.االحتالل.املتمثلة.باجليش.والشرطة.

وجهاز.القضاء.أحد.العوامل.املركزية.في.ازدياد.حاالت.عنف.املستوطنني..

»جباية الثمن« ارتفاع حاد وممنهج في عنف المستوطنين  2008 البدايات 	 

و »الدوافع«:

تشير.معطيات.إسرائيلية.رسمية.إلى.أن.»أعمال.الشغب.املسماة.عمليات.»جباية.

الثمن«.التي.يرتكبها.مستوطنون.يهود.في.الضفة.الغربية،.والتي.تستهدف.أمالك.

الفلسطينيني.ومقدساتهم.من.جهة،.ومنشآت.اجليش.اإلسرائيلي.وجنوده.من.جهة.

ُأخرى،.بلغ.عددها.601.عملية.خالل.سنة.2011،.ويشكل.هذا.العدد.زيادة.بنسبة.

نحو.20.%.على.عدد.األعمال.املشابهة.التي.ارُتكبت.خالل.سنة.2010،.والتي.بلغ.
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عددها..504..عمليات،.وُس���جلت.في.حينه.زيادة.بنس���بة.15%.على.عدد.»أعمال.

الشغب«.433.التي.ارُتكبت.خالل.سنة.2009عملية.)شلحت،.2012(..

وفي.مقالة.للكاتب.نفسه.).أنطون.شلحت(.نشرت.في.مجلة.الدراسات.الفلسطينية.

ف���ي.عددها.صيف.2012،.عن.البدايات.ونطاق.اعت���داءات.»جباية.الثمن«،.وهي.

اعتداءات.يرتكبها.مس���توطنون.يهود،.منضوون.أساس���ا.ضمن.مجموعة.»شبيبة.

التالل«،.يكتب.شلحت.أن.االعتداءات.تشمل،.تدنيس.مساجد.ومقابر،.كذلك.ُيطِلق.

املستوطنون.هذا.االسم.على.األضرار.التي.يلحقونها.بأمالك.تابعة.للجيش.والشرطة.

اإلسرائيليني،.وخصوصًا.السيارات..وهم.يعتبرون.أن.هذه.االعتداءات.من.شأنها.

أن.تردع.الفلس���طينيني،.وأن.توجد.نوعًا.م���ن.»توازن.الرعب«..ووفقًا.لرواية.هؤالء.

املستوطنني،.فإن.تنفيذ.اعتداءات.»جباية.الثمن«.بدأ.في.متوز.2008.،.عقب.عملية.

إخالء.باص.من.البؤرة.االستيطانية.»عادي.عاد«،.والتي.تسببت.باندالع..مواجهات.

بني.مجموعات.من.املستوطنني.اإلسرائيليني.وبني.سكان.فلسطينيني.وقوات.اجليش.

اإلسرائيلي...وتشمل.عمليات.»جباية.الثمن«.إلقاء.حجارة.على.السيارات.الفلسطينية.

التي.متر.في.ش���وارع.الضفة.الغربية،.ومهاجمة..قرى.فلسطينية،.وإحلاق.أضرار.

بأمالك.الفلسطينيني.وحقولهم،.مثل.قطع.أشجار.الزيتون.وإحراق.مزروعات.ُأخرى،.

وحتى.إحراق.مساجد.وتكسير.شواهد.قبور..وفي.معظم.األحيان.يكون.ذلك.مقترنًا.

بكتابة.شعارات.عنصرية.ضد.العرب.واملسلمني.إلى.جانب.عبارة.»جباية.الثمن«.

ونفذ.املستوطنون.اعتداءات.»جباية.الثمن«.على.نطاق.واسع.في.إثر.قرار.احلكومة.

اإلسرائيلية،.في.تشرين.الثاني.2009.،.تعليق.أعمال.بناء.جديدة.في.املستعمرات.

في.الضفة.الغربية.لعشرة.أشهر.

وكان.أبرز.هذه.االعتداءات.إحراق.مسجد.في.قرية.ياسوف،.وكتابة.املستوطنني.
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على.جدران.القرية.عبارات.بينها.»سنحرقكم.جميعا«،.و»استعدوا.جلباية.الثمن«..

وأفادت.صحيفة.»هآرتس«.أن.عدد.املستوطنني.الذين.يشتركون.في.اعتداءات.»جباية.

الثمن«.يتراوح.ما.بني.عدة.مئات.و.3000.مس���توطن.إسرائيلي،.وأن.تنفيذها.يتم.

إّما.بصورة.فردية،.وإّما.بأيدي.مجموعات.صغيرة..

كما.امتدت.هذه.االعتداءات.إلى.داخل.اخلط.األخضر،.حيث.مت.في.تشرين.األول.

2011.إحراق.مس���جد.في.قرية.طوبى.الزنغرية،.العربية.البدوية.بالقرب.من.صفد،.

وتدنيس.مقبرتني.عربيتني.واحدة.إس���المية.وُأخرى.مسيحية.في.مدينة.يافا،.وكتابة.

شعارات.عنصرية.ضد.العرب.في.مدينة.بات.يام.جنوبي.يافا.)شلحت،.2012:.130(..

مميزات عنف المستوطنين بحسب أنواع العنف ومواقع حدوثها الجغرافي: 	 

تأكد.دراس���ة.للمركز.الفلس���طيني.في.واش���نطن.أعدها.الباحث.يوسف.منير.

)2012(.أن.عنف.املستوطنني.في.ازدياد.مستمر.وأن.سنة.2011.كانت.األعنف..

وصلت.زيادة.العنف.في.هذه.الس���نة.بنسبة.39%.عن.عام.2010.وازدادت.بنسبة.

315%.منذ.عام.2007..بينما.تشير.الدراسة.أن.نسبة.عنف.الفلسطينيني.انخفضت.

بنسبة.95%.األمر.الذي.ينفي.االدعاء.أن.عنف.املستوطنني.هو.رد.فعل.على.عنف.

الفلسطينيني..كما.وتنفي.نتائج.نفس.الدراسة.االدعاء.أن.عنف.املستوطنني.هو.رد.

.. (Munayyer, 2012).فعل.وجباية.ثمن.ضد.احلكومة

باإلضافة،.تش���ير.نتائج.نفس.الدراس���ة.إلى.أن.هن���اك.حتوال.في.مواقع.عنف.

املستوطنني.اجلغرافية،.ففي.حني.تركزت.معظم.االعتداءات.في.املاضي.في.جنوب.

األراضي.احملتلة،.وفي.منطقة.اخلليل.على.وجه.اخلصوص.-انظر/ي.الفصل.حول.

اخلليل،.تنتشر.أعمال.العنف.في.السنوات.األخيرة.في.شمال.الضفة.فعلى.سبيل.

املثال،.ارتفعت.نسبة.العنف.في.رام.الله.قلنديا.وسلفيت.من.20%.عام.2006.الى.
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30%.عام.2011..كما.تضيف.الدراس���ة.أن.90%.من.القرى.الفلس���طينية.والتي.

تشهد.عنفا.متكررا.تقع.حتت.السيطرة.اإلسرائيلية..

وتعزو.الدراسة.أسباب.التحول.اجلغرافي.إلى.سببني،.يعود.األول.إلى.حقيقة.أن.

ازدياد.االعتداءات.يحدث.عموما.في.موسم.قطف.الزيتون،.حيث.68%.من.أراضي.

الضفة.املزروعة.زيتونا.موجودة.في.شمال.الضفة،.في.حني.32%.فقط.موجود.في.

جنوب.الضفة..أما.السبب.الثاني.فيعود.إلى.أن.للمستوطنني.منالية.حرة.لالعتداء.

..(Ibid: 4).على.قرى.فلسطينية.معزولة

أما.بخصوص.أنواع.العنف،.تؤكد.الدراسة.أن.هناك.تنوعا.في.أنواع.االعتداءات..

وتش���كل.اعتداءات.إضرام.النار،.رش���ق.احلجارة،.تدمير.املمتلكات،.إطالق.النار.

واالعتداءات.اجلسدية.نسبة.75%.من.مجمل.االعتداءات..وتكشف.الدراسة..تسجيل.

ارتفاع.حاد.في.العمليات.ضد.املمتلكات.وبش���كل.خاص.إضرام.النار،.ففي.حني.

كانت.نسبة.هذا.النوع.من.اجلرائم.6%.عام.2005.ارتفعت.عام.2011.لتصل.الى.

نس���بة.11%.لعام.2012..ويشير.التقرير.أن.هناك.زيادة.كبيرة.في.هذا.النوع.من.

االعتداء.في.ش���مال.الضفة،.حيث.ش���هدت.نابلس.وقلنديا.في.شهر.أيلول.2011.

..(ibid: 5).55%.من.هذه.االعتداءات

يطال.التحول.اجلغرافي.أيضا.االعتداءات.باحلجارة،.ففي.حني،.في.عام.2005،.

كانت.معظمها.تتركز.في.اخلليل.55%.مقابل.20%.في.الش���مال..تظهر.املعطيات.

أن.عام.2011.شهد.حتوال،.فنسبة.58%.من.هذه.االعتداءات.حتدث.في.الشمال،.

بينما.حتدث.نس���بة.20%.فقط.في.اخلليل..يختلف..الوضع.في.حاالت.االعتداءات.

اجلس���دية،.حيث.ما.زالت.منطقة.اخلليل.تتص���در.الئحة.االعتداءات،.حيث.حتدث.

40%.من.االعتداءات.اجلسدية.فيها..
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جتمع.جميع.التقارير،.التي.تعنى.في.عنف.املستوطنني.في.الضفة،.أن.االعتداءات.

تكثر.بش���كل.خاص.في.موس���م.الزيتون،.ولكنها.أيضا.مستمرة.على.مدار.السنة،.

فعلى.سبيل.املثال.تشير.دراسة.مركز.الدراسات.الفلسطينية.أن.عام.2011.شهد.

..(ibid:7).معدل.2٫6.اعتداءات.يومية

مواسم قطف الزيتون

باتت.اعتداءات.املستوطنني.ضد.الفلسطينيني.خالل.موسم.قطف.الزيتون..أشبه.

بتقليد.سنوي.

وينطلق.عادة.موسم.قطف.الزيتون.في.مطلع.تشرين.األول.من.كل.عام.ويستمر.

ش���هرًا.وأكثر.بقليل..تترك.هذه.االعتداءات.خالل.هذا.املوس���م..تأثيرا.بالغا.على.

الفلس���طينيني،.خاصة..أن.ش���جرة.الزيتون.تش���كل.ما.نسبته.59.%.من.املساحة.

املزروعة.في.فلسطني،.تبعًا.إلحصاءات.وزارة.الزراعة..).أبو.فرحة،.2012(...

تتواصل.هذه.املمارس���ات،.منذ.س���نني،.وهي.تتنوع.عادة.بني.سرقة.احملصول.

في.بعض.املناطق،.وإحراق.أشجار.زيتون.واقتالعها.في.مناطق.أخرى،.فضاًل.عن.

االعتداء.على.املزارعني.جسديًا.ومنعهم.من.الوصول.إلى.أراضيهم..

نماذج العتداءات المستوطنين في موسم الزيتون 	 

أدى.عنف.املس���توطنني.اإلس���رائيليني.واجليش.اإلسرائيلي.في.موسم.حصاد..

الزيت���ون.في.ع���ام.2004.إلى.منع.بعض.املزارعني.من.الوصول.إلى.بس���اتينهم...

إضافة.إلى.ذلك،.ومنذ.ش���هر.أيلول.عام.2000،.قام.اجليش.اإلس���رائيلي.باقتالع.

آالف.أشجار.الزيتون،.إجماالً.لغرض.بناء.اجلدار...في.عام.2004.،.صرحت.محكمة.

العدل.الدولية.أن.إسرائيل.ملزمة.بإصالح.أي.أضرار.حلقت.باملزارعني.الفلسطينيني.
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و.»أينما.أمكن«،.إرجاع.األراضي،.والبس���اتني،.وكروم.الزيتون.وممتلكات.أخرى.

ثابت���ة.متت.مصادرتها.من.قبل.أي.ش���خص.عادي.أو.قانوني.لغرض.بناء.اجلدار.

)»أوتشا«،.األمم.املتحدة،.2006(...

م���ع.ه���ذا،.وعلى.الرغم.من.قرار.احملكمة.العليا.من.تلك.الس���نة،.تتكرر.معاناة.

الفلس���طيني.وتزيد.في.موسم.قطف.الزيتون،.ويتعدى.األمر.شهري.املوسم،.حيث.

يتضرر.احملصول.أيضا.من.منع.الفلس���طيني.الوصول.إلى.أرضه.خالل.الس���نة،.

وكذلك.من.معيقات.متنعه.من.بيع.احملصول.والزيت،.ويعود.جزء.كبير.منها.لتأثير.

بناء.جدار.الفصل.)»أوتشا«،.2008(..

مت.خالل.الفترة.ما.بني.كانون.الثاني.ومنتصف.شهر.تشرين.األول.2012.إتالف.

ما.يزيد.عن.7,500.شجرة.زيتون.أو.تدميرها.على.يد.املستوطنني.اإلسرائيليني.في.

الضفة.الغربية..ومن.بني.162.شكوى.قدمت.بشأن.هجمات.املستوطنني.رصدتها.

منظمة.»يش.دين«.غير.احلكومية.اإلس���رائيلية،.لم.تؤد.س���وى.شكوى.واحدة.حتى.

اآلن.إلى.تقدمي.الئحة.اتهام.ضد.املشتبه.به.)»أوتشا«،.2012(..

وفي.تقرير.حول.موس���م.قطف.الزيتون.في.فلس���طني.نشر.في.مجلة.الدراسات.

الفلس���طينية.)2012(.يذك���ر.كات���ب.التقرير.س���ائد.أبو.فرحة.ع���دة.مناذج.لهذه.

االعت���داءات،.ومن.ضمنها.أنه.في.16.تش���رين.األول.2012،.قامت.مجموعة.من.

املس���توطنني.بقطع.ثالث.أش���جار.زيتون.في.منطقة.واد.أبو.ريشة.غربي.بلدة.بيت.

أمر.في.قضاء.اخلليل،.تعود.ملكيتها.للمواطن.حماد.جابر.صليبي)80.عامًا(.الذي.

اعتقلت.قوات.االحتالل.مؤخرًا.شقيقه.محمد.عبد.احلميد.صليبي.)65.عامًا(.أثناء.

عمله.في.أرضه.القريبة.من.مستوطنة.أفرات.املقامة.على.أراضي.البلدة..

وقد.سبق.قصة.االعتداء.هذه.بيوم.واحد.قيام.مجموعة.من.مستوطني.أفرات.بقطع.
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أكثر.من.15.ش����جرة.من.اللوزيات.تعود.ملكيتها.إلى.املواطن.عبد.الله.بريغيث.)50.

عامًا(..وأنه.بتاريخ..12تشرين.األول.هاجم.مستوطنون.من.مستوطنة.رمات.يشاي،.

املقامة.على.أراضي.الفلسطينيني.في.محافظة.اخلليل،.مجموعة.من.املزارعني.أثناء.

قطفه����م.محصول.الزيتون.في.منطقة.تل.الرميدة.وس����ط.اخلليل..كما.يلفت.إلى.أنه.

بتاريخ.10.تشرين.األول،.اعتدى.مستوطنون.قادمون.من.مستوطنة.كدوميم،.املقامة.

على.أراضي.الفلسطينيني.في.قلقيلية،.على.أراضي.املزارعني.في.قرية.كفر.قدوم.على.

الطريق.الرئيسية.بني.قلقيلية.ونابلس،.وسرقوا.محصول.الزيتون.منها...)أبو.فرحة،.2012(..
.

االعتداء على األطفال 

أنواع العنف وشيوعها منذ االنتفاضة الثانية

ال.يس���لم.األطفال.من.عنف.املس���توطنني،.فهم.كما.باقي.فئات.الشعب.الفلسطيني.

يتعرضون.لعنف.من.قبل.املستوطنني..وقد.حققت.احلركة.العاملية.للدفاع.عن.األطفال/.

فرع.فلسطني.على.مدى.عام.2007.والنصف.األول.من.عام.2008.بشكل.مباشر.في.

تسعة.حوادث.منفصلة.من.اعتداءات.املستوطنني،.والتي.أسفرت.عن.إصابة.12.طفال.

فلس���طينيا..وكما.جاء.في.تقرير.املؤسس���ة.من.عام.2008،.توزعت.هذه.احلوادث.على.

النحو.التالي:.خمس���ة.حوادث.بالضرب،.حادثا.إطالق.نار،.وحادثا.رش���ق.باحلجارة،.

وقعت.خمسة.من.هذه.احلوادث.في.منطقة.نابلس،.وحادث.آخر.في.اخلليل.التي.تزداد.

فيها.اعتداءات.املس���توطنني.بش���كل.خاص...وقعت.أربعة.من.هذه.احلوادث.بينما.كان.

األطفال.يرعون.املاشية.أو.يجمعون.الفاكهة.واألخشاب.من.حقول.عائالتهم،.ووقع.أحد.

االعتداءات.أثناء.توجه.التالميذ.إلى.املدرسة.

يستند.تقرير.احلركة.إلى.األدلة.التي.جمعت.خالل.الفترة.من.كانون.الثاني.2007.
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إلى.حزيران.2008.،.ويقتصر.على.هجمات.املستوطنني.على.األطفال.الفلسطينيني.

في.مناطق.الضفة.الغربية.احملتلة.من.قبل.إسرائيل.مبا.فيها.القدس.الشرقية..فمنذ.

بداية.انتفاضة.األقصى.في.أيلول.2000،.وهجمات.املستوطنني.ضد.الفلسطينيني.

في.تزايد.مضطرد،.وحسب.ما.ورد.في.تقرير.مكتب.األمم.املتحدة.لتنسيق.الشؤون.

اإلنسانية.)أوتشا(،..فإنه.خالل.األشهر.اخلمسة.األولى.من.عام.2008.وقعت.42.

حالة.اعتداء.من.قبل.املس���توطنني،.كما.وثق.املكتب.19.حالة.إصابة.في.أوس���اط.

األطفال.منذ.بداية.شهر.كانون.الثاني.2008.الى.نهاية.أيلول.2008.وحالة.أخرى.

أس���فرت.عن.وفاة.طفل.واحد.كنتيجة.مباشرة.العتداءات.املستوطنني،.وقعت.%70.

تقريبا.من.هذه.احلاالت.في.منطقة.اخلليل..

وقت���ل.منذ.أيار.2007.إل���ى.آذار.2008.طفالن.وأصيب.31.آخرون.بجراح.نتيجة.

لهجمات.املس���توطنني...قتل.في.هذه.احلوادث.طفل.واحد.وأصيب.خمس���ة.آخرون.في.

حوادث.دهس.وفرار،.وقتل.طفل.آخر.في.حوادث.إطالق.نار؛.وأصيب.24.طفال.بجروح.

في.اعتداءات.جسدية.

تشمل.أكثر.أنواع.االعتداءات.اجلسدية.شيوعا.ضد.األطفال.الفلسطينيني،.بحسب.

التقرير.)2008(.عمليات.إطالق.النار.والرشق.باحلجارة.والدهس.والفرار..حيث.يكون.

يكون.األطفال.الفلس���طينيني.خالل.ش���هري.آذار.ونيس���ان.على.وجه.اخلصوص.أكثر.

عرضة.لهجمات.املس���توطنني.أثناء.رعي.املاشية.أو.العمل.في.أراضي.العائلة.املتاخمة.

للتجمعات.االستيطانية،.وكذلك.في.فصل.اخلريف.حيث.موسم.قطف.الزيتون.

وبحس���ب.التقرير،.حققت.احلركة.في.عام.2007.في.حادثي.إطالق.نار.من.جانب.

مس���توطنني.أس���فرت.عن.إصابة.ثالثة.أطفال.فلسطينيني.بجروح.خطيرة....وقع.أحد.

احل���وادث.في.منطقة.بيت.حلم.وأصيب.في���ه.طفل.يبلغ.13.عاما،.ووقع.احلادث.اآلخر.
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بالق���رب.من.نابلس،.أصيب.في���ه.طفالن.أعمارهم.15.و.16.عاما..كما.وقامت.احلركة.

في.صيف.2007.بالتحقيق.في.حادث.ضرب.خطير.ضد.طفل.في.اخلامس���ة.عش���رة.

على.يد.مس���توطنني،.حصل.احلادث.عندما.كان.الطفل.يرعى.املاش���ية.قرب.قريته.في.

منطقة.نابلس..وتعرض.طفل.في.اخلامسة.عشرة.أيضا.في.عام..2008إلصابة.برأسه.

بحجر.ألقاه.عليه.مستوطن.من.مسافة.قريبة،.األمر.الذي.تطلب.عدة.غرز.لوقف.النزيف..

ويسلط.تقرير.املؤسسة.الصادر.عام.2014.الضوء.على.اآلثار.املدمرة.على.األطفال.

الفلسطينيني.الذين.يعيشون.بالقرب.من.املستوطنات.والبؤر.العسكرية.التي.تزداد.عنفا.

يوما.بعد.يوم...ويحتوي.التقرير.الذي.يحمل.عنوان.»احلياة.بني.املستوطنات.اإلسرائيلية.

وقوات.االحتالل«،.على.تفاصيل.حول.جتارب.األطفال.وأس���رهم.الذين.يعيش���ون.في.

القرى.والبلدات.احملاطة.باملس���توطنات.اإلسرائيلية.التي.تتوسع.يوما.بعد.يوم،.وجتنح.

للعنف.والتطرف..

وتوص���ل.التقرير.إلى.أن.االعتداءات.على.امل���دارس.واملنازل.وأعمال.إحلاق.األذى.

باألطفال.في.كافة.أنحاء.الضفة.الغربية،.هي.نتيجة.لقرب.املستوطنات.واملواقع.العسكرية.

اإلس���رائيلية.من.التجمعات.الفلس���طينية..ويعمل.جنود.االحتالل،.والشرطة،.وشركات.

األمن.اخلاصة.اإلسرائيلية.من.خالل.متركزها.في.كافة.أنحاء.الضفة.الغربية.على.حماية.

املستوطنني.على.حساب.املدنيني.الفلسطينيني،.وعلى.عكس.املدنيني.اإلسرائيليني.الذين.

يعيش���ون.على.طول.»اخلط.األخضر«،.أو.حدود.إس���رائيل.ما.قبل.1967.مع.الضفة.

الغربية،.فإن.كثيرا.من.املستوطنني.يحملون.سالحا.مرخصا.من.قبل.احلكومة،.وبالتالي.

يعاني.األطفال.الفلسطينيون.من.العنف.اجلسدي.والنفسي.بشكل.غير.متناسب.

وعلى.س���بيل.املثال،.جاء.في.التقرير.أن.عائلة.الطفلة.إميان.البالغة.من.العمر.سبع.

س���نوات.من.بلدة.س���نجل.شمال.رام.الله.ما.زالت.تعاني.من.اآلثار.املدمرة.التي.خلفها.
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هجوم.مس���توطني.»ش���يلو«.على.منزل.العائلة.في.منتصف.الليل.وإضرام.النيران.فيه،.

كذلك.تعرض.الطفل.فرح.البالغ.من.العمر.خمس.سنوات.لهجوم.من.مستوطني.البؤرة.

االستيطانية.»آهيا«،.وتعرض.منزله.للرشق.باحلجارة.ملدة.ساعة.كاملة..أما.في.مدينة.

اخلليل.املقسمة،.فتعرض.املستوطنون.للطفلة.مروة.البالغة.من.العمر.سبع.سنوات.أثناء.

عودتها.للبيت.من.املدرسة.بأن.طرحوها.أرضا.وحرقوا.شعرها،.وما.هذه.إال.أمثلة.بسيطة.

عن.حاالت.األطفال.الذين.يتعرضون.ملثل.هذه.الهجمات.والصدمات.

كذلك،.عادة.ما.تتعرض.املدارس،.كمدرس���ة.عوريف.الثانوية.بالقرب.من.مس���توطنة.

»يتسهار«.ومدرسة.مخيم.اجللزون،.»األونروا«،.بالقرب.من.مستوطنة.»بيت.إيل«.لهجمات.

واعتداءات.جنود.االحتالل.الذين.يطلقون.األعيرة.املعدنية.املغلفة.باملطاط.وقنابل.الغاز.

املسيل.للدموع.في.ساحتي.املدرستني،.تكشف.هذه..األمثلة.جانبا.من.الظلم.واملعاناة.

التي.ال.حصر.لها،.والتي.يتعرض.لها.األطفال.الفلس���طينيون..كما.تشير.اإلحصاءات.

األخيرة.الصادرة.عن.مكتب.األمم.املتحدة.لتنس���يق.الشؤون.اإلنسانية.)أوتشا(،.إلى.

وقوع.أكثر.من.2،100.اعتداء.مستوطنني.منذ.عام.2006،.399.منها.وقعت.عام.2013.

وحده...ويخلص.التقرير.إلى.أن.حالة.من.عدم.حتقيق.العدالة.ومحاسبة.املسؤولني-.وهذه.

هي.القاعدة.وليس.االستثناء-.عادة.ما.تعقب.اعتداءات.املستوطنني.

وغالب���ا.ما.يهاجم.املس���توطنون،.مبن.فيهم.األطفال،.الفلس���طينيني.باحلجارة.

وغيرها.من.األدوات،.لكن.في.حاالت.نادرة.يتم.حتميلهم.املس���ؤولية.ومحاس���بتهم.

لعدم.امتالك.اجليش.اإلسرائيلي.لسلطة.اعتقالهم.في.الضفة.الغربية..ويتم.بالتالي.

يتم.اعتقال.وتوقيف.الفلس���طينيني.فقط،.وغالبا.األطفال،.بسبب.رشقهم.للحجارة،.

وفقا.لإلفادات.التي.جمعتها.احلركة.العاملية.للدفاع.عن.األطفال.-فلسطني.)احلركة.

العاملية.للدفاع.عن.األطفال/فلسطني،.2014(.....
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سياسات غض النظر ودور مؤسسات االحتالل في عنف المستوطنين وازدياده 	 

في السنوات األخيرة: 

على.الرغم.من.اإلدانة.املس���تمرة.لألمم.املتحدة.واملؤسس���ات.القانونية.الدولية.

األخرى.ملمارس���ات.إس���رائيل.في.األراضي.الفلسطينية.احملتلة،.إال.أنها.لم.تفعل.

ش���يئا.للضغط.على.إسرائيل.أو.مساءلة.حكومتها.ومؤسساتها.لوقف.االستيطان.

وعنف.املستوطنني..

عدم ثقة الفلسطينيين في مؤسسات االحتالل؛ الشرطة والقانون:

عل���ى.الرغم.من.ازدياد.نس���بة.العن���ف.من.قبل.املس���توطنني،.إال.أن..اجليش.

والش���رطة.اإلس���رائيلية.أخفقا.في.منع.هجمات.املستوطنني.واتخاذ.كافة.التدابير.

إلنفاذ.القانون.ومحاس���بة.مرتكبي.هذه.اجلرائم.باستمرار..وعلى.الرغم.من.زيادة.

العنف،.يتردد.الفلسطينيون.الذين.يقعون.ضحية.العتداءات.املستوطنني.في.تقدمي.

ش���كاوى،.ألنهم.ال.يثقون.بالقانون.اإلسرائيلي.الذي.يوفر.لهم.القليل.من.احلماية،.

في.الوقت.ذاته.يسمح.للمستوطنني.بارتكاب.هذه.االعتداءات.مع.ضمان.إفالتهم.من.

العقاب..فالفلسطينيون.يواجهون.العديد.من.العقبات،.منها.البيروقراطية.واللوجستية.

عند.محاولتهم.تقدمي.ش���كاوى.للسلطات.اإلسرائيلية،.فهم.عرضة.خلطر.الهجمات.

االنتقامية.واملضايقات.من.قبل.املستوطنني.وسوء.معاملة.من.قبل.القائمني.على.تنفيذ.

القانون..فعند.تقدمي.شكاوى.رسمية.ضد.اعتداءات.املستوطنني،.يفشل.املسؤولون.

اإلسرائيليون.في.تنفيذ.القانون.بإجراء.حتقيق.شامل.ومحايد.في.هذه.االعتداءات..

وقد.اجمعت.جميع.املؤسسات.التي.تعنى.بحقوق.الفلسطينيني.في.األراضي.احملتلة.

عام.1967.بأن.اس���تمرار.العنف.وازدياده.ينتج.أساس���ا.من.عدم.تطبيق.القانون.

على.املستوطنني،.وتقع.املسؤولية.االولى.واألخيرة.على.سلطات.االحتالل...
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سياسة عدم تطبيق القانون في حاالت عنف المستوطنين	 

ال.يقتصر.التجاهل.على.سلطات.االحتالل.الفاعلة.في.األراضي.احملتلة،.بل.إن.

سياس���ة.عدم.تطبيق.القانون،.هي.سياسة.تنتهجها.احلكومة.ورئيسها،.ويبرز.هذا.

ف���ي.رف���ض.نتنياهو.توصية.تقدم.بها.كل.من.وزير.األم���ن.الداخلي.ووزير.العدل،.

وتنص.على.اعتبار.مجموعة.»شبيبة.التالل«.االستيطانية.اليمينية.التي.تنفذ.عمليات.

»جباية.الثمن«.مجموعة.إرهابية،.األمر.الذي.يش���ف.عن.جوهر.تعامل.املؤسس���ة.

السياسية.واألجهزة.األمنية.مع.هذه.املجموعة.)شلحت،2012(..

وحول.أس���باب.عدم.تطبيق.القانون.يكتب.ش���لحت.)2012(.أنه.وبحسب.تقرير.

أعده.مكتب.األمم.املتحدة.لتنسيق.األنشطة.اإلنسانية.)أوتشا(،.وصدر.في.كانون.

األول.2010،..أن.تطبيق.إس���رائيل.للقانون.ف���ي.كل.ما.يتعلق.باعتداءات.»جباية.

الثمن«.ينطوي.على.خلل.وإهمال.فظيعني..

أّما.منظمة.»بيتس���يلم«.)»مركز.املعلومات.اإلس���رائيلي.حلقوق.اإلنس���ان.في.

األراضي.احملتلة«(.فقالت.إن.التحقيقات.التي.قامت.بها.بشأن.بعض.عمليات.»جباية.

الثمن«.التي.تضمنت.توّغل.املستوطنني.بصورة.عنيفة.في.القرى.الفلسطينية،.بّينت.

أن.قوات.األمن.ال.تتدخل.إاّل.في.مراحل.متأخرة.نسبيًا.من.األحداث،.وبصورة.عامة.

بعد.أن.يبدأ.الفلسطينيون.برشق.احلجارة.على.َمن.يعتدي.عليهم،.هذا.على.الرغم.

من.أن.هذه.احلوادث.تشكل.جزءًا.من.منط.متكرر،.ومن.الواضح.أنه.ميكن.توقعها.

مسبقًا..وأكدت.»بيتسيلم«.أن.تقاعس.اجليش.اإلسرائيلي.عن.كبح.عمليات.»جباية.

الثمن«.غير.ناجم.عن.افتقاره.إلى.الصالحيات.الالزمة،.وإمنا.عن.عدم.وجود.رغبة.

حقيقية.في.حماية.الفلسطينيني.وأمالكهم...وأكدت.املنظمة.أن.املطلوب.هو.استخدام.

الصالحيات.القائمة،.كما.أن.على.الشرطة.اإلسرائيلية.إجراء.حتقيقات.فعلية.تقود.

..( Ibid, 2012:136)..إلى.الكشف.عن.اعتداءات.تتم.في.اخلفاء.من.جانب.املستوطنني
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تتكرر.هذه.التحليالت.لتطابق.نتائج.الدراسة.التي.أجراها.يوسف.منير.)2012،.

املركز.الفلس���طيني(،.املذكورة.أعاله..إذ.تشير.نتائج.الدراسة.أن.جزءا.قليال.جدا.

من.اعتداءات.املس���توطنني.يتم.تنفيذه.كرد.فعل،.وفي.س���ياق.رفض.املس���توطنني.

للسياس���ات.اإلس���رائيلية،.كما.يش���ير.التقرير.أن.ال.عالقة.بني.عنف.املستوطنني.

و»عنف«.الفلسطينيني..ويخلص.التقرير.أن.الدافع.املركزي.الستمرار.هذه.االعتداءات.

وتزايدها،.أن.املس���توطنني.يعون.جيدا.أن.ال.رادع.وال.حس���اب.على.أعمال.العنف.

(Munayyer, 2012:21)..1967.التي.يقومون.بها.في.املناطق.احملتلة.عام

تقارير.مؤسسة..»ييش.دين«.اإلسرائيلية.حلقوق.اإلنسان.ال.تترك.مجال.للشك.

في.هذه.االستنتاجات.وجميعها،.كما.تقارير.مؤسسة.»بيتسيلم«6.و.»أوتشا«7،.تفيد.

أنه.يتم.غالبا.إغالق.ملفات.الشكاوى.املرفوعة.بالرغم.من.توفر.أدلة.تشير.إلى.عدم.

إجراء.حتقيق.كاف.في.هذه.االعتداءات،.وبالرغم.من.توفر.أدلة.كافية.تدين.املعتدين..

أمثلة ألنواع عنف المستوطنين وسياسات مؤسسات االحتالل غض النظر	 

تش���ير.مؤسسة.»ييش.دين«.في.تقريرها.من.عام.2011،.وعلى.سبيل.املثال.ال.

للحصر،.أن.املؤسس���ة.قامت.مبتابع���ة..825.حالة.من.ضمنها.113.ما.زالت.قيد.

البحث..ويش���ير.التقرير.أنه.مت.فقط.في.70.ملفا.تقدمي.لوائح.اتهام،.ما.نس���بته.

8٫5%.فق���ط.م���ن.احلاالت..وقد.اختفت.8.ملفات.ولم.يتم.التحقيق.فيها.بتاتا..وقد.

مت.إغالق.747.ملفا.تصل.نسبتهم.إلى.90٫5%.من.احلاالت..

6.على.سبيل.املثال،.يرجى.مراجعة.تقرير.»غض.النظر:.عدم.االلتزام.بواجب.الدفاع.عن.الفلسطينيني.في.وجه.

عنف.املستوطنني«.بتسيلم.)2011(..

7.على.سبيل.املثال.يرجى.مراجعة.تقرير.املؤسسة.حول.عنف.املستوطنني.اإلسرائيليني.في.الضفة.الغربية،.تشرين.

الثاني.2011..وتقرير.إضافي.حول.عنف.املستوطنني.)2009(.
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ويضيف.التقرير.حول.دور.الشرطة.أن.من.بني.747.ملف.حتقيق.مبتابعة.جمعية.

»ييش.دين«،.لم.تبلغ.الش���رطة.عن.س���بب.إغالق.امللف.في.32.حالة..وفي.احلاالت.

ال�.715.املتبقية.رافق.اإلغالق.أس���باب.مختلفة،.إذ.مت.إغالق.476.ملفا.بحجة.أن.

»اجلاني.غير.معروف«..161.ملفا.بحجة.»عدم.وجود.أدلة.كافية«..و15.حالة.بحجة.

»ال.مصلحة.للجمهور«..وفي.حالتني.بحجة.أن.اجلاني.غير.مأهل.للعقاب..

أما.حول.أنواع.اجلرائم،.فتشير.املعطيات.أن.46٫7%.من.بني.القضايا.تتعلق.

بض���رر.في.املمتل���كات..انتهى.التعامل.مع.377.ملفا.م���ن.بينها.361.مت.إغالقه.

)95٫8%(..13.ملف���ا.مت.فيها.تقدمي.الئحة.اتهام.و.3.ملفات.أضاعتها.الش���رطة..

من.بني.امللفات.التي.أغلقت.)93٫2%(.أغلقت.بسبب.فشل.في.التحقيق..

يذك���ر.أن.)35٫2%(.من.امللفات.كانت.ش���كاوى.عنف،.ومت.في.)84٫4%(.من.

احلاالت.إغالقها..وتصل.نسبة.فشل.الشرطة.في.جمع.حقائق.في.مثل.هذه.احلاالت.

إلى.%81٫7..

أما.اجلرائم.املتعلقة.في.الس���يطرة.على.أراضي.الفلس���طينيني.فتصل.نسبتها.

إل���ى.)13٫3%(.م���ن.احلاالت..أغلق..)86٫5%(.منها،.ومت.تقدمي..لوائح.اتهام.في.

)12٫6%(.من.احلاالت..وتصل.نسبة.فشل.الشرطة.في.مثل.هذه.القضايا.%61٫1...

ويضي���ف.التقرير.أنه.بني.األع���وام.2005-2011.مت.تقدمي.لوائح.اتهام.بحق.

8٫5%.من.احلاالت،.وأن.85%.من.أسباب.إغالق.امللفات.تعود.إلى.فشل.الشرطة.

في.التحقيق،.ويعود.الفشل.في.معظمه.إلى.فشل.احملققني.في.الوصول.إلى.اجلناة.

أو.عدم.قدرتهم.على.جمع.أدلة.كافية،.وبعضه.بسبب.اختفاء.امللفات،.وأخرى.تغلق.

بسبب.»عدم.وجود.تهمة.جنائية«...
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الخليل  - خلفية عامة 

تعتب���ر.مدينة.اخلليل.ثاني.أكبر.مدينة.في.األراضي.احملتلة.عام.1967،.ومتثل.

مركزا.خدماتيا.واقتصاديا.وإقليميا..ولم.تس���لم.اخللي���ل،.مثلها.مثل.باقي.املدن،.

من.تأثيرات.االس���تيطان،.ورمبا.كانت.األكثر.تضررا..فمنذ.املجزرة.التي.اقترفها.

املس���توطن.باروخ.غولدش���طاين.ضد.مصلني.مسلمني.في.احلرم.اإلبراهيمي.عام.

1994،.يتبع.اجليش.اإلس���رائيلي.في.اخلليل.سياس���ة.معلنة.ورسمية.تستند.إلى.

مبدأ.الفصل،.الذي.ُيطّبق.أساًسا.عبر.فرض.قيود.شديدة.على.حركة.الفلسطينيني.

في.مركز.املدينة،.حيث.أقيمت.فيه.مس���توطنات.كثيرة..ومؤخًرا،.عّمق.اجليش.هذا.

الفصل.حيث.أقام.جداًرا.على.طول.الش���ارع.في.مركز.املدينة،.وقّرر.أّن.الش���ارع.

املُعبد.ُمعّد.لليهود،.وأّن.املعبر.الضيق.واملُشّوش.ما.وراء.اجلدار.ُمخصص.للُمشاة.

الفلسطينيني.)»بيتسيلم«،.2003(.

وفي.أعقاب.اتفاق.اخلليل،.الذي.مت.التوقيع.عليه.في.كانون.الثاني.عام.1997،.مت.

تقسيم.املدينة.إلى.منطقتني:.منطقة.H1.والتي.تشكل.80%.من.املساحة.الكلية.ملدينة.

اخلليل،.ويسكن.فيها.حوالي.115,000.فلسطيني،.وضع.هذا.القسم.حتت.السيطرة.

الفلسطينية.الكاملة..ومنطقة.H2،.ويسكن.فيها.حوالي.35,000.فلسطيني.وحوالي.

500.مستوطن.إسرائيلي،.بقيت.هذه.املنطقة.حتت.السيطرة.األمنية.اإلسرائيلية،.

بينما.نقلت.الصالحيات.املدنية.فيها.للسلطة.الفلسطينية..وخالل.انتفاضة.األقصى.

.H1.عاد.اجليش.اإلسرائيلي.وسيطر.مجددا.على.منطقة
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H2 الظروف الحياتية للمواطنين الفلسطينيين في منطقة

منذ.بداية.االنتفاضة،.أخذت.الظروف.احلياتية.للمواطنني.الفلس���طينيني.في.منطقة.

H2.بالتدهور.بش���كل.واضح،.خاصة.في.منطقة.القصبة،.بس���بب.املس���توطنات.التي.

أقيمت.بجوارها..جراء.ذلك،.تركت.العائالت.املقتدرة.اقتصاديًا.بيوتها.وانتقلت.للعيش.

ف���ي.أماكن.أخ���رى..باإلضافة.إلى.ذلك،.هنالك.عوامل.أخرى.أدت.إلى.النزوح.عن.تلك.

املنطقة،.حيث.عانى.املواطنون.الفلسطينيون.بشكل.شبه.يومي.من.اعتداء.املستوطنني.

عليهم.وعلى.ممتلكاتهم..إضافة.إلى.ذلك.قام.املستوطنون.برجم.الفلسطينيني.باحلجارة.

وش���تمهم،.وإتالف.ممتلكاتهم.واالس���تيالء.على.بيوتهم..وفي.إحدى.احلاالت.من.عام.

2002،.قتل.املستوطنون.الصبية.نفني.جمجوم.ابنة.األربعة.عشر.عامًا.)»بيتسيلم«.2003(.

وبحسب.التقرير.من.عام.2007،.يعتبر.وضع.القيود.على.حركة.تنقل.الفلسطينيني.

في.اخلليل.من.أس���وأ.اإلجراءات.املفروضة.ف���ي.األراضي.احملتلة..إذ.يفرض.اجليش.

اإلس���رائيلي.منع.التجول.على.املواطنني.الفلسطينيني.في.منطقة.H2.كإجراء.روتيني،.

وذلك.إما.ردًا.على.إصابة.أحد.املستوطنني،.أو.لتسهيل.حركة.مرور.املستوطنني.بحرية،.

ولقيامهم.باالحتفال.مبناسبات.عامة..

وحس���ب.التقديرات.املختلفة،.أغلق.2000.– 2500.حانوت.ومحل.جتاري.في.هذه.

املنطقة.من.بداية.االنتفاضة..كما.شلّت.احلركة.في.منطقة.القصبة.وباب.الزاوية-.اللتان.

تعتب���ران.املركز.التجاري.في.مدينة.اخلليل-.كليًا..أدى.عدم.القدرة.على.التنقل.بحرية.

وكسب.الرزق.إلى.ازدياد.مستوى.البطالة،.وإلى.ازدياد.عدد.األشخاص.الذين.يعيشون.

حتت.خط.الفقر..إضافة.إلى.ذلك،.مّست.القيود.القاسية.على.حرية.احلركة.والتنقل.مست.

بحق.املواطنني.في.احلصول.على.خدمات.صحية.وتعليمية.بشكل.منتظم.

ويضيف.ذات.التقرير،.أن.املواطنني.الفلس���طينيني.املقيمني.في.منطقة.H2.يعانون.

من.العنف.الش���ديد.الذي.يقوم.به.أفراد.من.شرطة.حرس.احلدود.واجلنود..وأن.وجود.
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املستوطنني.داخل.مدينة.اخلليل.يشّكل.العامل.األساسي.الذي.يؤدي.إلى.املس.اخلطير.

بحقوق.اإلنسان.للسكان.الفلسطينيني..وكما.في.حاالت.أخرى.من.عنف.املستوطنني،.

تش���هد.اخلليل.امتناع.أفراد.قوات.األمن.اإلس���رائيلي.عن.حماية.الفلسطينيني.خالل.

هذه.األحداث.العدوانية،.وال.يقوم.هؤالء.بتطبيق.القانون.ضد.املخالفني.في.وقت.الحق..

وال.تقوم.قوات.األمن.في.احلاالت.التي.تتوقع.فيها.حدوث.أعمال.عنف.باالس���تعدادات.

الالزمة.ملنع.هذه.األعمال.)»بيتسيلم«،.2007(.

ل���م.يختلف.احلال.مع.الس���نني،.بل.على.العكس.ازداد.س���وءا،.فف���ي.تقرير.لنفس.

املؤسس���ة،.»بيتسيلم«،.عن.وسط.املدينة.)2011(،.تؤكد.فيه.أن.سياسة.الفصل.وغض.

النظر.عن.معاناة.الفلسطينيني،.أدت.إلى.انهيار.االقتصاد.وسط.مدينة.اخلليل.ونزوح.

واسع.للسكان.الفلسطينيني..وُتظهر.نتائج.املسح.الذي.ُأجري.من.أجل.إعداد.التقرير،.

أن.الفلس���طينيني.نزحوا.عن.ما.ال.يقل.عن.1014.ش���قة.س���كنية.وسط.مدينة.اخلليل،.

علما.أن.هذه.الشقق.ُتش���كل.41٫9%.من.مجموع.الش���قق.السكنية.في.هذه.املنطقة..

كما.يتضح.من.نتائج.املسح.أن.1829.محال.جتاريا.فلسطينيا.في.املنطقة.التي.جرى.

مس���حها.أصبحت.مهجورة،.علما.أن.هذه.احملالت.التجارية.املغلقة.تش���كل.%76٫6.

من.مجم���وع.احملال.التجارية.في.هذه.املنطقة..62٫4.%.من.احملال.التجارية.املغلقة،.

وعدده���ا.1141.محال،.مت.إغالقها.خالل.االنتفاض���ة.الثانية،.و440.محال.منها.جرى.

إغالقها.بأوامر.عسكرية.

ويضي���ف.التقرير.أن.اجليش.اإلس���رائيلي.فرض.خالل.األع���وام.الثالثة.األولى.من.

االنتفاض���ة.الثانية.منع.التجول.في.وس���ط.اخلليل.مل���دة.تزيد.عن.377.يوما،.من.بينها.

فت���رات.متواصلة.امتدت.إلى.182.يوما،.مع.اس���تراحات.قصيرة.للتزود.باحلاجيات..

باإلضافة.إلى.ذلك،.فقد.فرض.اجليش.اإلس���رائيلي.شريطا.متواصال.في.وسط.مدينة.

اخلليل.ُيحظر.فيه.بصورة.تامة.تنقل.السيارات.الفلسطينية،.باستثناء.شارع.عثمان.بن.
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عفان.)محور.تسيون(.الذي.يسمح.اجليش.فيه.منذ.عام.2009،.مبرور.سيارات.تابعة.

لسكان.الشارع.الذين.حصلوا.على.تصريح.شخصي..وتوجد.في.هذا.الشريط.مقاطع.

من.شوارع.ُيحظر.السير.فيها.للمارة.الفلسطينيني..إن.هذا.الشريط.يؤثر.على.املدينة.

بأسرها.ألنه.يغلق.الشارع.الرئيسي.الذي.يربط.شمالي.املدينة.مع.جنوبها.)»بيتسيلم«،.2011(

ويؤكد.تقرير.مكتب.تنسيق.الشؤون.اإلنسانية.في.األراضي.الفلسطينية.من.عام.

2010.عبر.أمثلة.توضح.العالقة.ما.بني.املستوطنات.والقيود.املفروضة.على.الوصول،.

مدى.تأثر.سكان.اخلليل.فيما.يتعلق.بامكانيات.التنقل..ويكتب.التقرير.عن.الوصول.إلى.

اخلليل.من.جهة.اجلنوب.أن.شارع.رقم.60.يعتبر.شريان.حركة.املرور.األساسي.بني.

شمال.الضفة.الغربية.وجنوبها،.وإن.حجم.احلركة.املرورية.للفلسطينيني.عبر.املقطع.

ال����ذي.ميت����د.من.مدينة.اخلليل.نحو.اجلنوب،.بالرغم.من.إزالة.بعض.متاريس.الطرق.

خالل.الس����نتني.األخيرتني،.أقل.بكثير.مما.كان.علي����ه.احلال.قبل.اندالع.االنتفاضة.

الثانية..ويعزى.هذا.الوضع.إلى.حد.كبير.إلى.اإلبقاء.على.معيقي.حركة.رئيس����يان.

مينعان.الوصول.إلى.هذا.الش����ارع..أحد.هذه.املعيقات.يغلق.مدخل.بلدة.الظاهرية.

والق����رى.املجاورة.)ما.يقرب.من.50,000.نس����مة(،.مح����وال.حركة.املرور.من.مدينة.

اخلليل.وإليها.إلى.ش����وارع.أطول.وأقل.جودة.متر.عبر.منطقة.كثيفة.بالس����كان.تقع.

ش����رق.مدينة.اخلليل.)منطقة.بلدة.دورا(،.وقد.برر.اجليش.اإلس����رائيلي.هذا.اإلغالق.

بصفته.إجراء.ضروريا..حلماية.مستوطنة.عتنئيل.)760.نسمة(.الواقعة.مقابل.مدخل.

بل����دة.الظاهرية..يعمل.هذا.اإلغالق.إلى.جانب.معيق.حركة.آخر.)بوابة.طريق(.تغلق.

املدخل.اجلنوبي.ملدينة.اخلليل،.وهو.ما.يحول.70,000.فلس����طيني.آخرين.يعيشون.

في.قرى.تقع.بالقرب.من.مدينة.اخلليل.للس����فر.عبر.الطريق.البديلة.الطويلة.املذكورة.

آنف����ا،.و.تؤدي.إلى.املدينة.من.الش����رق،.وفي.هذه.احلال����ة،.فقد.أعطت.االحتياجات.

األمنية.ملستوطنة.حاجاي.)550.نسمة(.والواقعة.بالقرب.من.املدخل.املسدود،.مبررا.



-51-

لهذا.اإلغالق..يشكل.هذا.املقطع.من.شارع.رقم.60.أحد.أهم.الطرق.التي.تربط.بني.

مستوطنات.إسرائيلية.في.محافظة.اخلليل،.كما.وتربط.تلك.املستوطنات.بإسرائيل.

ا في الخليل  ازدياد األوضاع اإلنسانية واالقتصادية سوًء

تزداد.األوضاع.في.اخلليل.سوءا،.وهذا.ما.يؤكده.مكتب.تنسيق.الشؤون.اإلنسانية.

التابع.لألمم.املتحدة.-.»أوتش���ا«.)2013(،.ويؤكد.املكتب.أن.وجود.املستوطنني.داخل.

مدين���ة.اخللي���ل.يجعل.من.املدينة.أكثر.املناطق.تض���ررا...ويضيف.التقرير:.بلغ.تعداد.

السكان.في.هذه.املنطقة.ما.يقرب.من.40,000.فلسطيني.ما.زالوا.يعيشون.إلى.جانب.

بضع.مئات.من.املستوطنني.الذين.يقيمون.في.أربع.مستوطنات.منفصلة..يعيش.أكثر.من.

6,000.فلسطيني.في.أحياء.متاخمة.للمستوطنات.األربع،.مبا.في.ذلك.اجلزء.األكبر.من.

مدينة.اخلليل.القدمية..يقيم.اجليش.اإلسرائيلي.أكثر.من.120.عائقا.ماديا.تفصل.هذه.

املنطق���ة.عن.بقية.املدينة،.مبا.في.ذلك.18.حاجزا.يؤمها.اجلنود.بصورة.دائمة..يفرض.

على.العديد.من.الش���وارع.في.هذه.املنطقة.التي.تؤدي.إلى.املس���توطنات.اإلسرائيلية.

حظر.على.حركة.مرور.الس���يارات.الفلسطينية.وبعضها.يحظر.فيه.أيضا.التنقل.مشيا.

على.األقدام..وقد.أصيب.منذ.بداية.عام.2012.ما.يقرب.من.700.فلس���طيني.على.يد.

القوات.اإلسرائيلية.أو.املستوطنني.في.مدينة.اخلليل..

وبحسب.التقرير.ذاته.)»أوتشا«،.2013(.أدت.القيود.التي.تفرضها.السلطات.اإلسرائيلية.

على.الوصول.منطقة.اخلليل.إلى.جانب.املضايقات.املنهجية.التي.ميارسها.املستوطنون.

اإلس���رائيليون.وأحيانا.القوات.اإلسرائيلية،.إلى.تش���ريد.آالف.الفلسطينيني8.وتدهور.

8..وفقا.ملسح.أجراه.مركز.املعلومات.اإلسرائيلي.حلقوق.اإلنسان.في.األراضي.احملتلة.-.جمعية.بتسيلم.وجمعية.

حقوق.املواطن.في.إس���رائيل،.هجر.الفلس���طينيون.ما.يزيد.عن.40.باملائة.من.املساكن.وهي.تقدر.مبا.يزيد.عن.

1,000.منزل.في.املناطق.احملظورة.)بتسيلم،.2011(.
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الظ���روف.املعيش���ية.للذين.قرروا.البقاء.ولم.يهجروا.م���ن.منازلهم.بعد..إضافة،.يواجه.

الفلسطينيون.سكان.املناطق.احملظورة.حتديات.جدية.من.أجل.الوصول.إلى.اخلدمات.

األساسية،.مبا.في.ذلك.املدارس.واخلدمات.الصحية.الطارئة.واملياه.والصرف.الصحي..

ويعتب���ر.التعلي���م.أحد.اخلدمات.الرئيس���ية.املتضررة.في.املناطق.املقّيدة..ويش���ير.

تقري���ر.تطورات.إمكانية.التنقل.والوصول.في.الضفة.الغربية.)»أوتش���ا«.2012(،.إنه.يوجد.

12.مدرس���ة.فلسطينية.في.املنطقة.التي.تسيطر.عليها.إسرائيل.في.مدينة.اخلليل،.من.

بينها.خمس.مدارس.تقع.في.املنطقة.املقّيدة،.وقد.شهد.العام.الدراسي.السابق.للتقرير.

1300.طالبة.و.670.طالبا.يدرس���ون.في.هذه.املدارس،.إلى.جانب.هيئات.تدريس���ية.

تضم.110.معلمًا.وموظفًا..

ويضي���ف.التقري���ر،.أنه.نظرا.ملنع.الس���يارات.الفلس���طينية.م���ن.التنقل.في.بعض.

الش���وارع.الرئيس���ية.-.إضافة.إلى.اإلجراءات.املطبقة.للتحكم.بدخول.املشاة.إلى.هذه.

املناطق،.فالطريق.الوحيدة.لوصول.معظم.الطالب.والهيئة.التدريسية.إلى.املدارس،.في.

هذه.املنطقة،.هي.الس���ير.على.األقدام..واجتياز.حاجز.أو.أكثر،.بحس���ب.املنطقة.التي.

يحضرون.منها..

ولعب���ور.بعض.احلواجز.على.الط���الب.واملعلمني.في.هذه.املدارس.أن.ميروا.بجهاز.

الكش���ف.عن.املعادن،.باإلضافة.لتفتيش.اجلنود.حلقائبهم.املدرس���ية..بالرغم.من.ذلك.

تتسم.اإلجراءات.احملددة.واالستثناءات.احملتملة.املطبقة.على.كل.حاجز.بأنها.عشوائية..

فعلى.سبيل.املثال،.توقف.العمل.مبوجب.تفاهم.مت.التوصل.إليه.ما.بني.اإلدارة.املدنية.

ووزارة.التعليم.في.السلطة.الفلسطينية.في.تشرين.األول.2011.،.يتيح.للمعلمات.اللواتي.

يعبرن.احلاجز.املؤدي.إلى.مدرسة.قرطبة.بتجنب.كاشف.املعادن.في.الشهر.ذاته،.ولكن.

أعيد.تطبيق.هذا.اإلجراء.في.كانون.الثاني.2012،.بحسب.التقرير..)»أوتشا«،.2012(
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ويعرض.املش���ي.على.األقدام.إلى.املدرس���ة،.الكثير.من.األطفال.الفلس���طينيني.في.

هذه.املناطق.إلى.عنف.املس���توطنني.وقوات.األمن،.وقد.مت.تس���جيل.ارتفاع.ملحوظ.في.

العنف.في.كانون.الثاني.وشباط..2012.وتضمنت.40.حادث.عنف.واعتقال.عشوائي،.

وعمليات.تفتيش.للمنازل.واألش���خاص.على.يد.القوات.اإلس���رائيلية،.وقد.تأثر.بالعديد.

من.هذه.احلوادث.أطفال.كانوا.في.طريقهم.إلى.املدارس..ويخلص.التقرير.أنه.وبغض.

النظر.عن.التقلب.في.وتيرة.حوادث.العنف.فقد.حوّل.نظام.الوصول.املطبق.في.املنطقة.

املقيدة.على.مدار.عقود.من.الزمن.الرحلة.اليومية.للطالب.واملعلمني.إلى.املدرسة.ومنها.

إلى.رحلة.طويلة.وخطرة.وغير.متوقعة،.األمر.الذي.ينعكس..سلبيا.على.صحة.املتضررين.

النفسية.وعلى.حتصيل.الطالب.الدراسي.)»أوتشا«،.2012(.

ويضيف.التقرير.أن.الس���لطات.اإلس���رائيلية.تبرر.القيود.املفروضة.على.الس���كان.

الفلسطينيني.بالقول.إنها.وسيلة.حلماية.املستوطنني.املقيمني.في.املدينة،.وكذلك.حلماية.

غيرهم.من.الزوار.اإلس���رائيليني،.و.من.أجل.الس���ماح.للمستوطنني.بأن.يعيشوا.حياة.

طبيعية..

وكما.احلال.في.عنف.املس���توطنني.عموما،.وعلى.الرغم.من.التوصيات.في.التقارير.

املختلفة،..تشير.الورقة.إلى.خروقات.خطيرة.في.فرض.سيادة.القانون.على.املستوطنني.

املتورطني.في.حوادث.أعمال.العنف.والترهيب.ضد.الفلسطينيني..وتشمل.هذه.احلوادث.

أعمال.التخريب.وإتالف.املمتلكات.واعتداءات.جسدية.وشتائم.ومضايقات..يتعرض.لها.

األطفال،.ودون.توجيه.أي.اتهام،..فقد.أغلقت.الشرطة.اإلسرائيلية.الغالبية.العظمى.من.

الشكاوى.التي.قدمت.ضد.اعتداءات.املستوطنني.في.السنوات.األخيرة.)»أوتشا«،.2013(9.

»اوتشا«.حول.مجتمعات. تقرير. القرى.في.تالل.جنوب.اخلليل.يرجى.مراجعة. 9..لإلطالع.على.أوضاع.إحدى.

 http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_massafer_yatta_ ..)2013 )اوتشا. يطا. مسافر.

case_study_2013_05_23_arabic.pdf
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ذات.يد.الفلسطينيني..مجلة.الدراسات.الفلسطينية،.صيف.2012...
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Service, 1995 (English)

•	 Tacit Consent: Law Enforcement towards Israeli Settlers in the Occupied Territories, 
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•	 Foul Play Neglect of wastewater treatment in the West Bank, 2009 (English)
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•	 By Hook and by Crook Israeli Settlement Policy in the West Bank, 2010

•	 Hebron City Center, 2011 (Arabic) 

•	 Under the Guise of Legality Declarations on state land in the West Bank, 2012.

•	 Land Expropriation and Settlements, 2014.

•	 Restriction of movement Checkpoints, Physical Obstructions, and Forbidden Roads, 
2014 (Arabic).

• تقارير.مكتب.تنسيق.الشؤون.اإلنسانية.في.األراضي.الفلسطينية.احملتلة.)أوتشا(.	

•	 Territorial Fragmentation of the West Bank,  May 2006.

•	 Olive Harvest Fact Sheet, 2006 (Arabic)

•	 The Humanitarian impact on Palestinians of Israeli Settlements and other infrastructure 
in the west Bank, July 2007 (English) 

•	 The Olive Harvest In The West Bank And Gaza Fact Sheet, October 2008 (Arabic) 

•	 Restricting Space: The Planning Regime Applied by Israel in Area C of the West Bank, 
2009 (Arabic)

•	 West Bank Movement and Access Update, 2010 (Arabic)

•	 West Bank Movement and Access Update, 2011 (Arabic)  

•	 West Bank Movement and Access Update, 2012 

•	 Olive Harvest Factsheet, 2012 (Arabic)

•	 How dispossession happens: the takeover of Palestinian water springs by Israeli settlers, 
2012 (Arabic)

•	 The Humanitarian Impact of Israeli Settlements in Hebron City, 2013 (Arabic)

• احلركة.العاملية.للدفاع.عن.األطفال.-.فرع.فلسطني.	

•	  Growing up between Israeli settlements and soldiers (2014) defense for children in-
ternational Palestine (English)  

•	 Under Attack: Settler Violence against Palestinian Children in the Occupied Territory 
(English).

• 	(Yesh Din)..يش.دين

•	 Police investigation of vandalization of Palestinian trees in the West Bank, 2011 
(English).

• حاخامون.من.أجل.حقوق.اإلنسان..	

•	 «Kerem Navot»: Israeli Settlers Agriculture as a Means of Land Take-over in the West 
Bank» rabbis for human rights (2013) English.
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“يناقش هذا الكتاب تطور الجامعات واألكادمييا اإلرسائيلّية، منذ بداية النقاش حول إقامة 
االعرتاف  وحتى  العرشين،  القرن  بداية  مع  فلسطني  يف  العايل  للتعليم  يهودّية  مؤسسة 
بجامعة ثامنة يف مستوطنة أرييل يف العام 2013. وهذه املفارقة تحمل الكثري من املعاين 

والدالالت حول األكادمييا اإلرسائيلّية. 
واألكادمييا  الجامعات  تطور  لتحليل  ونظرية  مفاهيمّية  أطر  ثالثة  الكتاب  يستحرض 
اإلرسائيلّية، وسياسات التعليم العايل يف إرسائيل: )السياسة، ويطلق عليها أيضاً السلطة، 

واملعرفة، واالقتصاد، أو السياسات االقتصادّية(.  
يحمل كل ُمصطلح معاين أكرث مام يبدو عليه االصطالح. وميكن البدء بالقول إن التمييز 
أو الحدود بني املنظومات الثالث املذكورة، قد تكون يف كثري من األحيان موهومة وغري 
موجودة. وإن بدا عليها يف بعض األحيان التناقض، إال أنها قامئة فعاًل ال ميكن إنكارها. 
ولكن ما نقصده أن عمل املنظومة كلها ال يتم بالرضورة مع خالل إلغاء املنظومة األخرى 
أو تحييدها جانباً. بل قد تعمل كل واحدة منها جنباً إىل جنب، إما بصورة منفردة وإما 
إليه من خالل  بصورة متكاملة أو حتى بصورة تدعم إحداها األخرى. وهذا ما توصلنا 

فصول الكتاب ومباحثه الكثرية. 
يف  واألكادمييا  العايل  التعليم  تطور  يف  مركزياً  دوراً  تزال  وال  الثالث  املنظومات  تلعب 
خارج  سياسية  قوى  أيضاً  تكون  قد   - السلطة  وهي   - فالسياسة  وسياساتهام.  إرسائيل 
السلطة، وقد ُيلحقها البعض مبفهوم السلطة الفوكياين، ولكن السلطة يف الحالة اإلرسائيلّية 
ليست مؤسسات فقط، أو خطاباً أيديولوجياً، بل هناك سلطة ذاتّية وسلطة معنوّية - إن 
صح التعبري - فرضت نفسها عىل األكادمييا اإلرسائيلّية، وأصبحت جزءاً من مكونات الُبنّية 
يف  مركزي  كعامل  اإلرسائيلّية  األكادمييا  اقتحم  فقد  االقتصاد،  أما  اإلرسائيلّية.  األكادميّية 
املجتمع  بها  التي مر  السياسية واالجتامعّية  التحوالت  السبعينيات وهو جزء من  نهاية 

اإلرسائييلّ، وال ميكن فصله عن السلطة بأي حال.«
مهند مصطفى: 

محارض جامعي وباحث يف مدار- املركز الفلسطيني للدراسات اإلرسائيلية،  حاصل عىل 
إجازة الدكتوراه من كلية العلوم السياسية يف جامعة حيفا عام ٢٠١٢، وعمل كباحث زائر 
يف مركز الدراسات اإلسالمية يف جامعة كامربدج، صدرت له عدة كتب، وأبحاث متنوعة يف 

مجالت دورية ومحكمة  يف اللغات العربية واإلنجليزية والعربية.   

صدر حديثًا عن »مدار«
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1967

ً

ّ 1967

صدر حديثًا عن »مدار«


