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العراقيب وسوسيا قريتان فلسطينّيتان، األوىل داخل إرسائيل والثانية يف الضفة الغربّية. تتشارك القريتان قصة هتجري ونضال 
مشرتكة، وفميا هتدد السلطات اإلرسائيلّية وجود هذه القرى، يتواصل مصود األهايل حاماًل دالالت الجشاعة واإلميان العميق 
حبّقهم التارخيي عىل هذه األرض. ورقة املوقف هذه تعرض الوسائل اليت تعمتدها إرسائيل من أجل اقتالع الفلسطينيني من 
أراضهيم من جانيب اخلّط األخرض، وتفحص السياق القانوين الذي تمت فيه هذه العملّيات. مكا تأيت ورقة املوقف مرافقًة لفيمل »من 
العراقيب إىل سوسيا« من إنتاج مركز عدالة، وهو فيمل يوّثق رحلًة بني القريتني عن طريق وصف ما عاناه ويعانيه األهايل، ووصف 

رؤيهتم ملنطلقات هتجريمه، عرب اإلمساك خبيوط التشابه املذهل بني القريتني. 

يرتبط الهتجري واالقتالع القرسي بتعريفه بأنه »نقل ناس من بيوهتم أو من أراضهيم مبا يتانقض مع 
إرادهتم، حبيث ميكن نسب هذا النقل إىل الدولة بشلك مبارش أو غري مبارش«.1 الدول ممنوعة من 
هتجري الناس بالقّوة من بيوهتم وأراضهيم، إال يف حاالت خاّصة ومعّرفة جيًدا، ويف احلاالت العينّية 
األطر  للسّكن.2  األساسية  أن حترتم لك احلقوق  الدولة  واجب  قرار، مفن  ُيتخذ فهيا هكذا  اليت 
الفلسطينية  املناطق  للفلسطينيني يف إرسائيل ويف  توفر بشلٍك واحض  والدولية  القانونية احمللية 
احملتلة، نظرًيا، امحلاية من الهتجري. ولكن باحلقيقة فإن إرسائيل تعّطل رسيان هذه القوانني داخل 
اخلط األخرض ويف الضفة الغربية،  من أجل أن حتفظ يف يدهيا السيطرة عىل أكرب مساحة من 
حقوق  القانون  أن حيمي  يفرتض  الذي  احلاالت  ويف  الفلسطينيني.  من  نسبة  أصغر  مع  األرض 
الفلسطينيني، تنتج إرسائيل أطًرا قانونّية مركبة وموازية متّكن الدولة من مواصلة سياسات االقتالع 
ضد الفلسطينيني اليت متارهسا إرسائيل يف املناطق احملتلة بطرق »قانونّية«-  سواء اكن االقتالع 

ضد مواطنني أو ضد سكن محميني حبسب القانون الدويل اإلنساين. 

العراقيب يه قرية فلسطينّية بدوّية سكهنا مواطنني إرسائيليني، حىت نيسان 2013، هدمت إرسائيل القرية 49 مرة،  من أجل 
 C تنفيذ قرار احلكومة بإقامة غابتني كبريتني حتت رعاية الصندوق القويم الهيودي. أما سوسيا فهي قرية فلسطينية يف املنطقة
يف الضفة الغربّية، يعيش سكهنا حتت االحتالل. صدرت أوامر هدم إرسائيلية ضد معظم املباين يف سوسيا، ويه أوامر عالقة 
هتدف القتالع قرسي للسّكن من أجل إقامة مستوطنة هيودية. أمامنا قصتني تعكسان بوضوح اسهتداف الفلسطينيني باقتالعهم 
وهتجريمه من أرضهم، دون عالقة بالوضعّية اجليو-سياسّية أو القانونّية اليت يعيشون هبا. حنن نأمل، عن طريق إلقاء الضوء عىل 

التشاهبات بني القريتني، أن يشري هذا املرشوع باجتاه احلل العادل لقضّيهتم. 

"ويف احلاالت الذي 
يفرتض أن حيمي 

القانون حقوق 
الفلسطينيني، تنتج 

إرسائيل أطًرا قانونّية 
مركبة وموازية متّكن 

الدولة من مواصلة 
سياسات االقتالع ضد 

الفلسطينيني"
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العراقيب قرية بدوّية غري معرتف هبا تقع مشال برئ السبع، سكن القرية البدو، فلسطينيني أصالنيني مواطنني يف إرسائيل، يعيشون 
يف أراضهيم ويعتاشون عىل املهن التقليدّية منذ أكرث من مائيت سنة. يف العام 2010 اكن يعيش يف القرية حنو 300 إنسان من 
مخس عشائر خمتلفة؛ عشرية العقيب، الطوري، أبو مديغم، أبو فرحي وأبو زيد. يف 27 متوز 2010 وصل رجال دائرة أرايض 
إرسائيل، مبرافقة 1000 رشيط وهدموا القرية بالكمل؛ 46 مبىًن، مهنا 30 بيًتا، واقتلعوا حنو 4500 جشرة زيتون. بيق السّكن، 
وأكرث من نصفهم من األطفال، دون مأوًى، مث ُنقلت العائالت قرًسا إىل بلدة رهط املخططة حكومًيا. إال أن جزًءا من العائالت أقسم 

أن يبقوا يف قريهتم: يبنون البيوت مرًة تلو األخرى، رمغ املسايع احلكومّية املسمتر هلدم بيوهتم إلقامة غابة عىل أراضهيم.

هدم قرية العراقيب ليس سوى املجهود األخري للحكومة من أجل اقتالع البدو بالقّوة. اكن احلمك العسكري اإلرسائييل قد بدأ 
العائالت بأهنا ستعود إىل األرض  أبلغ احلامك العسكري  1951. بعد أن  العام  العائالت من بيوهتا ألول مرة يف  باقتالع هذه 
خالل ستة أهشر. وقد سيطرت الدولة عىل األرايض وامتلكهتا بادعاء “احلاجة األمنية”، ومث اعمتاًدا عىل قانون رشاء األرايض 
)املصادقة عىل العمليات والتعويضات- 1953( أعلنت عهنا “أرايض دولة”. يف العام 1972 فتحت إرسائيل الباب أمام مواطنهيا 
لتقدمي طلبات لتجسيل ملكية األرايض، وفًقا لقانون تنظمي احلقوق يف األرايض )1969(. قدمت عائالت العراقيب دعاوى ملكّية عىل 
األرايض وبذلت جهوًدا مكّثفة من أجل عودة األهايل إىل القرية، ولكن طلهبم، مثل لك الطلبات األخرى، مل ُتبحث أبًدا، واخلالف 

القضايئ فميا يتعلق بامللكّية بيق دون حل. 

يف العام 1998 قرر الشيخ صياح أبو مديغم و45 من أفراد عائلته بأن يعودوا إىل أراضهيم، 
بسبب ختّوفهم من بدء تنفيذ خمطط زراعة الغابة فوق أرايض القرية. ومنذ عودهتم، متارس 
الدولة حماوالت ال تتوقف، مبارشة وغري مبارشة من أجل اقتالعهم من هناك. وألن العراقيب 
قرية “غري معرتف هبا”، متنع الدولة عن املواطنني اخلدمات األساسية والبىن التحتية اليت 
العام  والعيادات. يف  واملدارس  الشوارع  واملجاري،  الكهرباء  باملاء،  التوصيل  تديرها، مثل 
2003 و2004 بدأت دائرة أرايض إرسائيل برش احملاصيل الزراعية اليت يزرعها أهايل 
وفّعالة ضد احملاصيل  وقاتلة  سامة  مادة  أب” ويه  “راوند  تدىع  سامة  مبادة  العراقيب 
أقرت احملمكة  عدالة  مركز  المتاس  أعقاب  ويف  اإلنسان.  وحىت ضد  واملوايش  الزراعّية 
العليا يف قرارها الصادر يف العام 2007، أن رش احملاصيل الزراعية هو معل غري قانوين 
)م.ع.ع 2887/04(. وعىل أثر هذا القرار، بدأت الدولة جبرف احملاصيل بداًل من تمسميها، 
بادعاء أن احلقول ممسمة، من أجل أن هتدد مصدر معيشة السّكن. الدولة والصندوق القويم الهيودي، بدءوا بزراعة غابة عىل 
أرايض القرية يف العام 2006، ومتت دعوة 49 دبلوماسًيا من دول أجنبية لملشاركة يف افتتاح “غابة السفري” يف الشق اجلنويب 
من العراقيب. يف العام 2009 بدأ التعاون بني الصندوق القويم الهيودي والتلفزيون الكنيس األجنليكين، هبدف زراعة ألف جشرة 

يف األرايض املوجودة غريب القرية.

يف 16 اكنون أّول 2011، أصدرت احملمكة، يف أعقاب توجه أهايل العراقيب، أمًرا مؤقًتا مينع الصندوق القويم الهيودي من 
االسمترار بأمعال الغرس. ولكن يف 23 اكنون ثاين 2011، رفض القايض طلب متديد أمر املنع، وحمك لصاحل الصندوق القويم 
الهيودي مبصاريف احملمكة اليت تبلغ قميهتا 10,000 شيلك. رمغ هذا، أوصت احملمكة الصندوق القويم بأن ال يسمتر يف 
معليات الشتل يف هذا املوقع إىل أن يمت اختاذ قرار هنايئ بالقضّية. مل تتخذ احملمكة أي قرار، ولكن زراعة األجشار ال تزال 
مسمترة حىت اليوم، ويه ترتافق مع معلية اقتالع عدوانية أكرث وأكرث، يف معليات هدم بيوت متكررة وخمتلفة يف القرية، الدولة 
أيًضا هامجت سكن القرية واملتظاهرين الذي دمعومه، اعتقلهتم وحتامكهم. إضافة إىل ذلك، فإن الدولة قدمت يف متوز 2011 
دعوى بقمية 1.8 مليون شيلك ضد املواطنني، وهو تكليف ثالث معليات هدم فقط. السّكن، الذين ميثلهم احملايم ميخائيل سفراد، 
قدموا أربعة المتاسات لملحمكة املركزية يف برئ السبع، طالبوا فهيم االعرتاف بالقرية واالعرتاف هبم مكاليك األرايض القانونيني. 
احملمكة العليا، اليت حبثت واحد من االلمتاسات، أقرت بأنه عىل الدولة أن جتد حاًل لدعاوى امللكية اليت يقدمها السكن، وأهنا 

ممنوعة من تجسيل أرايض العراقيب كأرايض دولة. حىت  اليوم ال تزال هذه امللفات عالقة أمام احملمكة العليا.  

"يف 27 متوز 2010 وصل 
موّظفو دائرة أرايض 

إرسائيل، مبرافقة 1000 
رشطًيا وهدموا القرية 

بالاكمل؛ 46 مبىًن، مهنا 
30 بيًتا، واقتلعوا حنو 

4500 جشرة زيتون"
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تقع قرية سوسيا جنوب جبل اخلليل،  يف املنطقة C  من الضفة الغربّية.  يصل عدد سكن القرية إىل 350 إنساًنا، مهنم 120 
طفاًل. تارخي قرية سوسيا، يروي قّصة سياسة الهتجري اليت تفرضها إرسائيل يف املناطق احملتلة. يف العقود الثالثة األخرية عاىن 
سّكن سوسيا من هدم البيوت، معليات الهتجري، الهتديدات والتقييدات اليت يفرضها االحتالل وجهوده إلجبار املواطنني عىل ترك 

أراضهيم من أجل متكني توسيع املستوطنة املجاورة وإفساح املجال لـ«مبادرات تطوير« إرسائيلية يف هذه املناطق.

ر سكن  أصول أهايل قرية سوسيا تعود إىل قرية تل عراد يف النقب، ويه اليوم قرية بدوية غري معرتف هبا. عىل أثر النكبة ُهّ
تل عراد من أرايض أجدادمه وانتقلوا إىل املدينة القدمية سوسيا يف الضفة الغربّية، هناك مت منعهم من لك اخلدمات األساسية 
والبىن التحتّية، مبا فهيا املاء والكهرباء واملجاري والشوارع واملدارس والعيادات الطبّية. وبعد أن احتلت إرسائيل الضفة الغربية 
يف العام 1967، بدأت إرسائيل حتاول إقامة مستوطنة هيودية غري قانونية يف لك املنطقة.  يف العام 1983 أقامت إرسائيل عىل 
أرايض قرية سوسيا مستوطنة هيودي غري قانونية بإمس »سوسية«. ومع إقامهتا مت فوًرا توسيع املستوطنة ومدها باملاء والكهرباء. 
يف العام 1986، أعلنت السلطات اإلرسائيلّية اجلزء األكرب من منطقة القرية الفلسطينّية مكوقع أثري، واعمتاًدا عىل هذا القرار 
هدمت إرسائيل 60 بيًتا تعود إىل 60 عائلة. وقد بنت العائالت بيوهتا من جديد عىل أراٍض متامخة للقرية. يف العام 2001، ُهدمت 
القرية اكملًة وُهر لك سّكهنا من بيوهتم مرًة أخرى. بعد عرش سنوات، يف العام 2011، بدأت السلطات اإلرسائيلية سلسلة أخرى 

اليوم، وحبسب  الصفيح.  41 مبىًن سكنًيا، معمظهم خيام وبيوت من  من اهلدم امجلايع. 
معطيات املكتب لتنسيق القضايا اإلنسانية للواليات املتحدة OCHA، جند أوامر هدم عالقة 
مدرسة،  باهلدم؛  املهددة  املباين  هذه  بني  من  القامئة يف سوسيا.  املباين  من   70% ضد 
عيادة طبّية بدمع من منمظة CARE، ألواح إلنتاج الطاقة المشسّية املشغلة بمتويل احلكومة 

األملانّية، وحظائر لملوايش.3

اعمتدت إرسائيل عىل وسائل متعددة جلعل ظروف احلياة يف سوسيا غري حممتلة. يواصل 
املستوطنون اعتداءاهتم اجلسدية واملعنوّية ضد املواطنني. مكا يعتدون عىل أمالك السكن، 
ال ُيقّدمون حملامكات من قبل السلطات اإلرسائيلية وال تنسب هلم أي هتم عىل خلفية أفعاهلم 
هذه. مكا منع اجليش اإلرسائييل سّكن سوسيا من الدخول إىل أجزاء واسعة من أراضهيم 
املستوطنة. هذه اخلطوات  قريبة من  األرايض  أن  ذلك حبّجة  الدولة  وقد فرّست  لفالحهتا، 

اإلرسائيلّية متس بقسوة مبصدر املعيشة األّول للسكن، وهو الزراعة. 

اجليش  مطالبني  اإلنسان،  حلقوق  حاخامني  مؤسسة  طريق  عن  العليا  لملحمكة  المتاًسا  سوسيا  سّكن  قّدم   ،2010 العام  يف 
واملستوطنني أن يتوقفوا عن منع السّكن من دخول أراضهيم. وقد شدد امللمتسون يف ادعاهئم أن سكن القرية، مه أحصاب 
األرض القانونيني، وجيب منحهم احلق يف الدخول للعمل يف أراضهيم، وأن اجليش جيب أن يدافع عهنم من اعتداءات املستوطنني. 
احملمكة أقرت بأنه عىل اجليش واإلدارة املدنّية أن حيددوا من الذي ميتلك لك قطعة وقطعة من األرض. من بعد قرار احملمكة، 
حددت اإلدارة املدنّية ملكية قسم صغري جًدا من األرايض، أما اجليش فقد نّفذ خطوات هامشّية جًدا ملنع اإلرسائيليني من دخول 
األرايض اليت تشلّك %10 فقط من املساحة األصلّية ألرايض أهايل القرية. يف اكنون ثاين 2013، أمرت احملمكة اجليش أن 
حيدد بشلك شامل من ميتلك احلقوق ومن ميلك لك قطعة أرض حول سوسيا، هذه املرة منحت احملمكة اجليش 90 يوًما إلمتام 

هذه املهمة.

يف قضية متصلة، قّدم املستوطنون اإلرسائيليون يف سوسية يف العام 2012 المتاًسا مضاًدا، عن طريق مجعية رجيافمي الميينية 
االستيطانية. يف االلمتاس ادىع املستوطنون أن لك املباين الفلسطينية يف سوسيا يه غري قانونية وجيب هدمها بشلك فوري. 
منمظة حاخامني حلقوق اإلنسان دافعت عن السكن الفلسطينيني وطالبت اإلدارة املدنّية باملصادقة عىل اخلارطة اهليلكية للقرية. 
وهذه اخلارطة اهليلكية، إذا ما مت املصادقة علهيا، فهي متّكن سكن سوسيا من تقدمي طلب الستصدار ترخيص بناء لبيوهتم 
ولملباين األخرى اليت ميتلكوهنا، وهذا يعطهيا مكنة قانونّية بعد سنوات طويلة من النضال. مل جتّهز اإلدارة املدنّية أي خارطة 
هيلكّية لقرية سوسيا، وقد اضطر السّكن لتجنيد األموال والعمل عىل خارطة هيلكّية وتقدميها بأنفهسم إىل سلطات التخطيط 

اإلرسائيلية لملصادقة علهيا، إال أن اإلدارة املدنّية مل تصادق عىل هذه اخلارطة اليت ُقدمت يف العام 2012.

"يواصل املستوطنون 
اعتداءاهتم اجلسدية 

واملعنوّية ضد املواطنني. 
مكا يعتدون عىل أمالك 

الساكن، ال ُيقّدمون 
حملامكات من قبل 

السلطات اإلرسائيلية وال 
تنسب هلم أي هتم عىل 

خلفية أفعاهلم هذه"

3



منذ العام 1948، خلقت إرسائيل جهاًزا مركًبا من القوانني والتعلميات العسكرّية اليت تطبق يف نطاق القضاء العسكري يف جمال 
األرايض والتخطيط، من أجل السيطرة عىل األرايض الفلسطينّية ومصادرة مائت آالف الدومنات من أرايض السّكن بطرق 
“قانونّية”. عن طريق هذه القوانني، عّطلت إرسائيل بنجاعة امحلاية القانونية املمنوحة للفلسطينيني وفًقا للقانون اإلرسائييل والدويل. 
اليوم، تواصل إرسائيل اقتالع القرى الفلسطينية املوجودة يف دائرة سيطرهتا يف إرسائيل ويف املناطق احملتلة.4 املجموعات 
السّكنية الفلسطينية يف القرى غري املعرتف هبا، يف النقب ويف املنطقة C ، تقبع حتت خطر االقتالع والهتجري، وذلك بسبب األمهية 

اإلسرتاتيجية اخلاصة اليت تنسهبا إرسائيل هلذه املناطق، لدوافع دميغرافّية وأمنّية.  

الفلسطينّيون مواطنو إرسائيل، ومن بيهنم سّكن العراقيب، مه أحصاب حقوق دستورية؛ ومن هذه احلقوق حق العيش بكرامة، 
واحلق بالمتلّك، ويه حقوق مفّصلة يف قوانني أساس إرسائيل. أما الفلسطينيون الذين يعيشون حتت االحتالل، ومن بيهنم سكن 
سوسيا، فهم محميني عرب القانون الدويل اإلنساين. القانون الدويل اإلنساين مينع إرسائيل كقوة حمتلة، من أن تنقل، تطرد، 
ختيل أو تقتلع بالقوة السكن أو هتدم أمالكهم، ومبا أهنم “سّكن محميني”، فإن قانون حقوق اإلنسان الدويل حيمي حقوق لك 
إنسان، وخاصًة احلق للسكن املالمئ، للصحة، للتعلمي، واحلق لظروف حياة عادلة، احلق يف عدم المتيزي واحلق يف التعريف الذايت. 
مجموعة املبادئ املوجهة فميا يتعلق بالهتجري الداخيل تشلّك اإلطار املعياري الذي حيدد تعلميات القانون الدويل بالنسبة لملهّجرين 
الداخليني. حبسب املبدأ رمق 6، عىل سبيل املثال، فإن للك رجل وامرأة احلق بامحلاية من التعرض لالقتالع التعسيف من بيته/ا. 
عىل املستوى الفعيل، عّطلت إرسائيل رسيان القانون، وانهتكت حقوق الفلسطينيني من جانيب اخلط األخرض وجّردهتم من امحلاية 

أو من إمكنية تليق أي نوع من أنواع الدمع.

الهتجري القرسي يف النقب

بعد النكبة، ُهر حنو %88 من الفلسطينيني البدو يف النقب من أرضهم. بيق مهنم يف النقب فقط 11,000 بدوي وحتّولوا إىل 
منطقة  وركزهتم يف  قرامه  من  البدو  الدولة  اقتلعت  املايض،  القرن  من  إرسائيل.5 يف سنوات امخلسينيات  دولة  مواطنني يف 
“السياج”، ويه منطقة عسكرية مغلق مشايل النقب. هؤالء الذين اكنت أراضهيم يف منطقة السياج رأوا كيف ُيسلب حقهم عىل 
األرض وملكيهتا، وُيعلن عن قرامه كتجمعات غري قانونّية. يف ذات الوقت، غالبية أهايل النقب الذين مت اقتالعهم وظلوا داخل حدود 
الدولة، مل مينحوا أيًضا حق متلك األرايض اليت نقلوا إلهيا. عن طريق القوانني املختلفة بشأن األرايض، مثل أمر األرايض )رشاء 
ألهداف عامة(، 1943؛ وقانون رشاء األرايض )املصادقة عىل معليات وتعويضات(، 
1953؛ وقانون أمالك الغائبني 1950، حتّولت أرض النقب إىل “أرض دولة”. ومع 
ترشيع قانون التخطيط والبناء، 1965، منعت إرسائيل االعرتاف بلك القرى العربية 

البدوية. 

اليوم، هناك 35 قرية غري معرتف هبا، متنعها إرسائيل بشلك مقصود من اخلدمات 
حتاول  الدامئ.  الهتجري  خطر  حتت  يعيشون  وسكهنا  التحتّية،  البىن  األساسّية، 
مت  مكتظة  بلدات  سبع  إىل  ينتقلوا  أن  عىل  القرويني  السّكن  جترب  أن  إرسائيل 
ختطيطها حكومًيا، ولعرش قرى أخرى مت االعرتاف هبا عام 2003، من أجل إخالء 
ما تبىق من أرايض بيد البدو وزرعها باألحراج، استخدامها مكنطقة عسكرية مغلقة 
أو إقامة بلدات هيودية جديدة عىل أنقاضها. يف العام 2011، صادقت احلكومة عىل 
خمطط برافر، من أجل رشعنة وتكثيف سياسات الهتجري اليت متارهسا يف النقب. 
القوانني املتعلقة هبذا املخطط ال تزال عالقة يف الكنيست، إذا ما مت قبوهلا وتنفيذها، 

فإهنا ستؤدي إىل هتجري قرابة 70,000 إنسان. 

C الهتجري القرسي يف املنطقة

حتتفظ إرسائيلية بالسيطرة عىل املنطقة C يف لك ما يتعلق مبجال األمن، التخطيط وتوزيع األرض. من خالل مجموعة من األوامر 
العسكرية حتّولت قضية تجسيل امللكية عىل األرايض وإصدار رخصة بناء أصبح أمًرا شبه مستحيل بالنسبة للفلسطينيني، ولكهنا 
أبقت مناطق واسعة خالية لملستوطنات. حبسب معطيات مكتب األمم املتحدة لتنسيق القضايا اإلنسانية OCHA ، فإن %70 من 
األرايض يف املنطقة C  يه خارج املجال املعىط لـ 150,000 فلسطيين يسكنون يف املنقطة. هذه املناطق خمصصة لملستوطنات 

وملناطق الفصل اليت حتيط هبا، أو أهنا أعلنت مكناطق عسكرّية مغلقة أو محمّيات طبيعّية.6

االقتالع يف معظم مناطق C  وتقييد البناء والتطوير الفلسطيين يف املنطقة املتبقية مهنا – ما يعادل %30-  يؤدي إىل اعتبار 
 ، C اإلدارة املدنّية سكن الفلسطينيني يف هذه املناطق “غري قانويّن”. البيوت “غري القانونّية”  يعيش فهيا 27,500 بدوي يف املنطقة
ويقبعون حتت الهتديد. منذ العام 2011، هشدنا صعوًدا واحًضا هبدم هذه البيوت، أهايل القرى غري مرتبطني بأي شبكت خدماتّية 
أو بىن حتتّية أساسّية، ولدهيم منالية حمدودة جًدا للك اخلدمات.7 الرشوط املعيشية غري احملمتلة تأيت إلجبار العائالت عىل ترك 

أراضهيم وأسلوب حياهتم الزرايع. 

"منذ العام 1948، خلقت 
إرسائيل جهاًزا مركًبا من 

القوانني والتعلميات العسكرّية 
اليت تطبق يف نطاق القضاء 
العسكري يف جمال األرايض 

والتخطيط، من أجل السيطرة 
عىل األرايض الفلسطينّية 

ومصادرة مائت آالف الدومنات 
من أرايض الساّكن بطرق 

“قانونّية”"
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1. هدم البيوت

ترى سلطة التخطيط اإلرسائيلّية بالقرى غري املعرتف هبا يف النقب مجتعات سكنّية غري قانونّية. حبسب هذا التعامل، لك املباين 
القامئة يف هذه القرى مهددة باهلدم. بني العام 2008 والعام 2011، ُهدم يف النقب 2,200 بيت فلسطيين، وأكرث من 14,000 
إنسان مت هتجريمه.8 منذ العام 1997، باملقابل، اعرتفت إرسائيل بـ35 “مزرعة فردّية” – بلدات عىل مساحة أرايض شاسعة تعيش 

فهيا عائلة هيودّية واحدة- ويه مزارع أقميت خبالف القانون نظام التخطيط القطري. 

حبسب تظام التخطيط الساري يف املناطق احملتلة، فإن الفلسطينيني الذين يسكنون خارج املناطق املعدة هلم ال يأخذون رخص 
بناء. لك مبىن يف هذه املناطق يعترب غري قانوين ومهدد باهلدم. حبسب معطيات 
اللجنة ضد هدم البيوت بني العام 2008 و2010، ُهدم حنو 1,000 مبىن فلسطيين 
يف املنطقة C  وحدها، وأن أكرث من 2,200 من سّكن املنطقة ُهروا من بيوهتم. 

2. منع اخلدمات األساسّية

يعيط نظام التخطيط المتيزيي يف إرسائيل الرشعية ملنع اخلدمات األساسية من 
ملنع  املستخدمة  الوسيلة  هبا.  املعرتف  غري  القرى  يعيشون يف  الذي  الفلسطينيني 
الشوارع  اليحص،  الرصف  الكهرباء،  املاء،  إىل  الوصول  اشرتاط  مثل  اخلدمات 
املعبدة، املدارس والعيادات،عن هذه القرى، هو اشرتاطها باعرتاف رمسي بالقرية. 
عىل سبيل املثال، فإن البند 157 أ، يف قانون التخطيط والبناء مينع رشاكت اخلدمات 
من وصل مبىن بالكهرباء، شبكة املاء، أو شبكة اهلاتف، إذا مل يكن لملبىن ترخيص 
املباين  معظم  وأيًضا يف  هبا،  املعرتف  غري  القرى  الوضع يف لك  هو  هذا  بناء. 

وعرشات القرى اليت نالت االعرتاف عام 2003 وال يوجد ملبانهيا رخص بناء. 

القرى الفلسطينية الكثرية يف املناطق احملتلة موجودة خبالف األوامر العسكرّية وال 
تيف برشوط نظام التخطيط المتيزيي، ولذلك مُتنع عهنم اخلدمات األساسّية احليوّية. حبسب OCHA، أكرث من %70 من البلدات 
الفلسطينيني يف املنطقة C  غري مرتبطة بشبكة املياه. نتيجة لذلك، اسهتالك املاء يف جزء كبري من هذه البلدات هو فقط مخس 

اسهتالك املاء املوىص به من منمظة الصحة العاملّية.9

3. تدمري مصادر املعيشة

إرسائيل تدمر بشلك اعتيادي احلقول اليت يزرعها ويفلحها البدو من املواطنني يف إرسائيل الذين يعيشون يف القرى غري املعرتف 
لك  فإن  إرسائيل،  املفروضة يف  التخطيط  سلطة  هلم. حبسب  بالنسبة  األسايس  املعيشة  مصدر  عهنم  متنع  فهي  وهبذا  هبا، 

احملاصيل اليت تمنو يف أرايض القرى غري املعرتف هبا جيب أن تكون مدّمرة.

ختلق إرسائيل حواجز مادّية يف الضفة الغربّية، وكذلك نقاط عبور، حواجز عىل الشوارع، شوارع منفصلة وجدار فصل- وسائل 
لكها متس مًسا خطرًيا حبرية احلركة للفلسطينيني، خاصًة يف املنطقة C. هذه التقييدات متنع عن الفلسطينيني إمكنية الوصول إىل 

األرايض الزراعّية. مكا اقتلعت إرسائيل أجشار الزيتون وهدمت ينابيع مياه وآبار مياه الفلسطينيني. 

"بني العام 2008 والعام 2011، 
ُهدم يف النقب 2,200 بيت 

فلسطيين، وأكرث من 14,000 
إنسان مت هتجريمه. منذ العام 

1997، باملقابل، اعرتفت 
إرسائيل بـ35 “مزرعة فردّية” 
– بلدات عىل مساحة أرايض 

شاسعة تعيش فهيا عائلة 
هيودّية واحدة- ويه مزارع 
أقميت خبالف القانون نظام 

التخطيط القطري"
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4. مصادرة األرايض “للحاجة العامة” 

أوامر األرايض - )رشاء األرايض ألغراض عامة(، 1943، متّكن إرسائيل من مصادرة مساحات واسعة من أرايض الفلسطينيني، 
لصاحل “احتياجات عامة” مثل زراعة غابات، شق شوارع، وإقامة مناطق عسكرّية. حنو %66 من املساحات الواسعة يف النقب متت 
مصادرهتا، بادعاء أهنا حيوّية لالحتياجات العاّمة. يوجد لملواطنني البدو إمكنّية وصول فقط جلزء صغري مما تبىق من أرايض، 
%34 من املنطقة. وبالرمغ من ذلك، فإن املكن املخطط إلقامة قاعدة عسكرّية جديدة وسبعة بلدات هيودية جديدة، حبسب املخطط 

احلكويم الصادر يف ترشين أول 2011، يضع ما يقارب الـ 18,000 مواطن بدوي حتت هتديد االقتالع القرسي. 

يف املنطقة C، مُينع الفلسطينيون من تنفيذ أمعال تطويرية عىل مقربة من %70 من املنطقة. هذه املناطق خصصت لملستوطنات 
الهيودّية أو لالستخدام العسكري. 38 من البلدات واقعة  يف منطقة أعلنت مؤخًرا مكنطقة عسكرية مغلقة، أّي منطقة للتدريبات 

العسكرّية. 5,000 من املواطنني الذين يعيشون هناك يف هذه البلدات، سيواجهون اقتالًعا قرسًيا من بيوهتم. 

5. زراعة الغابات واحملمّيات الطبيعية 

الصندوق القويم الهيودي، وهو جسم شبه حكويم، يعرف نفسه عىل أنه “مأمتن للشعب الهيودي” 
و”ليس جمرًبا عىل الترصف مبساواة جتاه لك املواطنني يف الدولة”.10 الصندوق القويم الهيودي 
ملصادرة  كوسيلة  الغابات  زراعة  يف  يستخدم  وهو  األجشار،  زراعة  يف  مبارش  بشلٍك  يتدخل 
األرايض الفلسطينّية، واليت ستؤدي إىل اقتالع السّكن. يف اكنون أّول 2011، عىل سبيل املثال، 
أعلنت احلكومة عن خمطط لتوسيع غابة عتري يف النقب.11 نتيجة هلذا املخطط سيمت اقتالع 500 

من سكن قرية عتري البدوية غري املعرتف هبا من بيوهتم. 

يف املنطقة C ، خصصت اإلدارة املدنّية  %20 من غور األردن ومن منطق البحر املّيت لملحميات 
الطبيعية. تقسمي املنطقة هبذا الشلك ال مينع السكن يف هذه املناطق فقط، بل أنه أيًضا يقّيد حركة 

48,000 فلسطيين يعيش يف غور األردن ومينعهم من الزراعة ورعاية مواشهيم.12 

C 6. توسيع املستوطنات والبؤر االستيطانّية يف املنطقة

السيطرة عىل  الغربّية،  الضفة  من  الفلسطينيني  اقتالع  أجل  من  طورته  الذي  املعقد  العسكرّية  األوامر  نظام  إرسائيل  تستخدم 
أراضهيم والبناء علهيا مستوطنات غري قانونّية وتدمري القرى. حنو 325,000 مستوطًنا يعيشون اليوم يف 235 مستوطنة وبؤرة يف 

املنطقة C. جتدر اإلشارة إىل أن املنطقة املخصصة لتوسيع املستوطنات أكرب بتسع مّرات من املنطقة املبنية اليوم.13

7. عنف املستوطنني 

الفلسطينيون يف مجيع أحناء الضفة الغربية احملتلة يواجهون بشلك اعتيادي العنف اجلسدي املتطرف، الهتديد واملضايقات اليت 
ميارهسا املستوطنون الهيود، فميا ال تحجن أجهزة تطبيق القانون اإلرسائييل يف حمامك ومعاقبة املسؤولني عن االعتداءات، أو 
حىت التدخل لوقفها، بشلك مهنيج. جلنة األمم املتحدة لتقيص احلقائق حول املستوطنات اإلرسائيلّية قالت يف العام 2013 بأن 
“عدم محاية الفلسطينيني من اعتداءات املستوطنني علهيم وعىل أمالكهم، هتدف لدفع الفلسطينيني لالبتعاد عن أراضهيم ومتكني 

املستوطنني من توسيع املستوطنات”.14

"إرسائيل تفضل 
استخدام القانون 

بشلك مهنيج، كأداة 
ناجعة خللق واقع 

جيو-سيايس يقيض 
بالسيطرة عىل أوسع 
مساحة من األرايض 

مع أقل نسبة من 
الفلسطينيني"
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8. مضايقات من قبل سلطات الدولة

متارس الدولة العنف مراًرا من أجل إجبار الفلسطينيني عىل ترك أراضهيم. عىل سبيل املثال، جتري العادة أن يتظاهر احملتجون 
ضد االقتالع القرسي، هدم البيوت أو املس حبقوق األرايض، ويمت اعتقاهلم، حيامكون وُيجسنون خالل محالت هدم البيوت من أجل 
هتجري القرى. الدولة أيًضا تقّدم دعاوى مباليني الشواقل ضد السكن الفلسطينيني ومهنم أهايل العراقيب من أجل تغطية تكليف 

هدم بيوهتم. 

القانون الذي مت تطبيقه يف إرسائيل ويف املناطق احملتلة – بلك طريقة وأسلوب ممكن -  ال حيمي الفلسطينيني من أساليب االقتالع 
القرسية اليت متارس ضدمه. القوانني اإلرسائيلّية والقانون الدويل يوفرون للفلسطينيني محاية ضد االقتالع القرسي، لكن القانون 
ُيعّطل وال يعمل به. إرسائيل تفضل استخدام القانون بشلك مهنيج، كأداة ناجعة خللق واقع جيو-سيايس يقيض بالسيطرة عىل 

أوسع مساحة من األرايض بأصغر نسبة من الفلسطينيني.

بشان  املتحدة  لألمم  اخلاصة  املبعوثة  قالت   ،2012 العام  يف  احملتلة  واملناطق  إرسائيل  يف  احلقائق  لفحص  زيارهتا  يف 
األقليات  مهنيج،  بشلك  ويقتلع،  ميزّي  هيّمش،  تطويري  “منوذج  عىل  شاهدة  اكنت  بأهنا  رولنيك،  راكيل  املالمئ،  اإلسكن 
قراًرا   2012 العام  يف  قبل  األورويب  الربملان   .”1967 عام  احملتلة  املناطق  يف  أيًضا  نخسه  يمت  منوذج  وهو  إرسائيل،  يف 
الرشقية احملتلتني. القدس  الغربية ويف  الضفة  تنهتجه إرسائيل يف  الذي  القرسي  االقتالع  بشدة سياسات  يستنكر   تارخيًيا، 

قرار الربملان األورويب يربط، ألول مرة، سياسة االقتالع هذه بسياسة اقتالع املجمتع البدوي يف 
النقب. املجمتع الدويل، ومبا فيه أجسام كثرية تعمل عىل تتبع ومراقبة تنفيذ وثائق األمم املتحدة 
الهتجري  بسياسات  شديًدا  اهمتاًما  يبدون  الواقع،  أرض  عىل  تطبيقها  وطرق  اإلنسان،  حلقوق 

اإلرسائيلّية املقلقة.

األفراد  الرتكزي عىل  يتيح  القرسي،  باالقتالع  يتعلق  فميا  احلقوق  احرتام  مبين عىل  تبين هنج 
واملجمتعات اليت يمت املس حبقوقها،  يف لك مكن ممكن، ويؤدي هذا الهنج إىل املطالبة بوقف 
هذه املامرسة. هذا الهنج غري صارم فميا يتعلق بتحليل القضايا داخل أطر قانونّية خمتلفة- واحدة 
املس حبقوق  لوقف  يؤديان  ال  اإلطارين  كال  أن  فقط  وليس  احملتلة؛  لملناطق  والثانية  إلرسائيل 
الفلسطينيني ومحايهتم، إال أن هذه األطر أيًضا تدمع عىل امتداد وقت طويل توجًها نظرًيا منفصاًل 

عن جمريات األمور عىل األرض.

ورمغ أن هذا النقاش ال يزال يف مراحل مبكرة جًدا، إال أن تشابه القصص بني العراقيب وسوسيا تظهر جلًيا بأهنا سياسات هتدد 
الفلسطينيني، وتفرضها إرسائيل دون فرق بني مواطنني إرسائيليني أو مواطنني محميني حتت االحتالل. األمل الوحيد باحلل يبدأ من 
فهم العنرصية  ضد الفلسطينيني يف سياقها احلقييق، وهكذا فقط ميكن أن ُتتخذ اخلطوات الصحيحة بصدد وقف هذه املامرسات. 

"األمل الوحيد باحلل 
يبدأ من فهم العنرصية  

ضد الفلسطينيني يف 
سياقها احلقييق، 

وهكذا فقط ميكن أن 
ُتتخذ اخلطوات 

الصحيحة بصدد وقف 
هذه املامرسات"
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