
 مسافر یطا 
  الموقع والمساحة

) من الشرق  35.20666,31.39966تقع في الجنوب باتجاه الشرق قلیال من محافظة الخلیل بین النقطة (
وخط الھدنة بالجنوب   317الشارع االستیطاني  ن) من الغرب وتقع ما بی 35.10675,31.38178و (

  55وحدود ارض یطا مع السموع في الغرب وحدود ارض یطا مع الكعابنة والجھالین، وتبلغ مساحتھا 
 ألف دونم. 

 تاریخ المسافر مع االحتالل 

نظرا للموقع الجغرافي لمسافر یطا المحاذي لھضبة النقب فقد تعرضت لھجمات العصابات الصھیونیة  
% من  60ي كانت تسعى للسیطرة على النقب حیث ھاجمت منطقة مسافر یطا وتم احتالل أكثر من الت

مساحة مسافر یطا خیثت تھجیر قرى القریتین، وبیوض، والمخبیھ، ومضارب المخیزن، ومزرع الزیر  
  ت كانحاصیل التي وغیرھا، وتم مھاجمة قرى جنبا والمركز والحالوه والفخیت والمجاز والتبان وحرق الم

اال ان ھذه القرى صمدت.  1950مجموعة على البیادر وذلك في شھر ایار من عام   

ھاجمت قوات االحتالل قریة جنبا واعدمت اثنین من السكان واثنین من الحرس الوطني    1954عام 
 االردني 

 وھذا موثق بلجان التحقیق الدولیة ولجان التحقیق الداخلیة االسرائیلیة. 

ت االحتالل االسرائیلي قریة جنبا والمركز اثناء حرب السموع ودمرت عشرات  ھاجمت قوا 1966عام  
 البیوت المبنیة من الحجارة، وھذا موثق بلجان التحقیق الدولیة واالسرائیلیة. 

  1971عام ،  ھاجمت قوات االحتالل االسرائیلي قریة المجاز وعلى أثر ذلك استشھد مناضلین  1967عام 
جنبا ودمرت اثنین من بیوت القریة بحجة ایواء مطلوبین.  ھاجمت قوات االحتالل قریة  

قریة.  12ألف دونم وتضم  35تم اعالن الجزء االكبر منطقھ عسكریة مغلقة بمساحة   1980عام   

تم مھاجمة قرى جنبا والمركز والفخیت وتم تدمیر معظم البیوت في ھذه القرى وقام بحمالت    1985عام 
لي وخاصة االغنام، وخالل االعوام التالیة استمرت المصادرة  مصادرة واسعة ضد ممتلكات االھا

ات بھدف ترحیل السكان من قراھم مما اطرھم للعیش بالكھوف وفي خیم بالشعاب. واالغالق  



اقیم معسكر للجیش االسرائیلي بالقرب من المنطقة على الخط االخضر بالقرب من قرى   1993عام 
المعسكر الى تدمیر واسع باألراضي الزراعیة والممتلكات وترھیب االھالي  المركز وجنبا، وأدى قیام ھذا 

 بحجة التدریب العسكري  

 قیام االحتالل بمحاولة تھجیر االھالي واللجوء الى محكمة االحتالل 

والقاضي بأغالق منطقة المسافر وقام بتوزیع    6/99اصدر االحتالل امر اغالق  1999في نھایة عام 
قام االحتالل بإغالق المنطقة واحضر   2000مر ینذر االھالي بالرحیل، وفي بدایة عام اخطارات بذلك اال

قوات كبیرم من الجیش مع عشرات الشاحنات والحافالت، وقام بمصادرة جمیع حاجیات المواطنین  
بالقرب من قریة الكرمل في حین ھرب    317وتحمیلھا بالشاحنات والقائھا بالقرب من الشارع االلتفافي 

ظم السكان بالجبال ومن استطاع االمساك بھم نقلھم بالحافالت الى نفس المكان الذي القیت بھ حاجیات  مع
 المواطنین . 

ولجا السكان الى محكمة  ،  واطبق االحتالل الحصار على ھذه القرى،  وبقي المواطنین متمسكین في قراھم
خاص ھو شلومو لیكر على   المحكمھ قاضي العدل االسرائیلیة بالقدس ومثل مجموعة من السكان امام 

،  ومجموعة خاصة مثلھم مؤسسة حقوق المواطن في اسرائیل، الخاصة نفقتھم   

مة امر احترازي ببقاء الناس في قراھم . كاصدرت المح  

،  اصدر وزیر الدفاع االسرائیلي في حینھ ایھود براك امر بتھجیر ثمانیة قرى ھي ( جنبا 2012عام 
).    خلة الضبع، اصفیات ، المجاز، التبان، الفخیت ، الحالوه، المركز  

اال ان المحكمة احالت االمر  ، مرة اخرى والتي بدورھا قبلت االلتماس تم التوجھ الى محكمة  2013عام 
 الى قاضي وسیط للوصول الى حل بین االھالي والجیش . 

تھدف ألخالء المنطقھ  رفض المجلس الوساطة والتي كانت  ، تم تشكیل مجلس قوي مسافر یطا  2015عام 
 الجل التدریبات العسكریة مقابل عمال زراعیة محدودة بالسنھ . 

كان ھناك جلسة محكمة والتي قدمنا جمیع االثباتات التي طلبتھا المحكمة .  15/3/2022في   

بالتالي السماح للجیش بأغالق المنطقة وترحیل   اصدرت المحكمة برفض االلتماس  4/5/2022في 
 السكان. 

 انتھاكات االحتالل بحق السكان 

خالل السنوات العشرین الماضیة ومن خالل الدعم المقدم من قبل مؤسسات المجتمع المدني والحكومیة تم  
تحت قھر الة االحتالل   القیام بتحسین ظروف حیاة الناس من بنى تحتیة ومنشات خاصة اال انھا بقیت 



المصادرة وممكن توثیق االنتھاكات التي قام  والتي كانت دوما عرضھ لالخطارات والھدم والتدمیر و
حتى االن كاالتي   1/1/2016 المجلس بتوثیقھا منذ   

 م  نوع االنتھاك  عدد االنتھاكات  مالحظات  

 1 اخطارات وقف عمل    410  

 2 اوامر ھدم وازالة  26  

 3 مصادرة وحجز ممتلكات    89  

 4 ھدم بیوت ومنشات  265  

 5 اعتداءات المستوطنین   780  

 6 تخریب وتقطیع شبكات میاه   9  

 7 اغالق وتدمیر طرق   22  

اصابات ومخلفات جیش   1  

 االحتالل 
8 

 9 مصادرة خالیا شمسیة   22  

 

  االراضي والممتلكات  

جمیع االراضي في مسافر یطا ھي اراضي خاصة جزء كبیر منھا تقع ضمن كواشین الطابو العثمانیة  
 والجزء االخر ھناك تسجیالت مالیھ منذ زمن االردن  

 عدد السكان 

وھم موزرعین على القرى كاالتي :   نسمھ   2900یبلغ عدد سكان في قرى مسافر یطا   

السكانعدد  عدد العائالت   مالحظات    م  القریة    

ضمن منطقة اطالق النار ومھددة 

 بالترحیل  
 1 جنبا  420 66

ضمن منطقة اطالق النار ومھددة 

 بالترحیل  
 2 المركز 130 18



ضمن منطقة اطالق النار ومھددة 

 بالترحیل  
 3 الحالوه 220 28

ضمن منطقة اطالق النار ومھددة 

 بالترحیل  
 4 الفخیت  220 24

ضمن منطقة اطالق النار ومھددة 

 بالترحیل  
 5 التبان  120 16

ضمن منطقة اطالق النار ومھددة 

 بالترحیل  
 6 المجاز 380 54

ضمن منطقة اطالق النار ومھددة 

 بالترحیل  
 7 اصفیات  300 41

ومھددة ضمن منطقة اطالق النار  

 بالترحیل 
 8 خلة الضبع  120 15

ضمن منطقة إطالق النارومھددة 

 باالستیطان  
 9 الطوبا  210 27

ضمن منطقة اطالق النار ومھددة 

 باالستیطان 
 10 مغایر العبید  30 5

ضمن منطقة اطالق النار ومھددة 

 باالستیطان 
المفقره   250 33

 وصاروره 
11 

ضمن منطقة اطالق النار ومھددة 

 باالستیطان 
 12 سمري   45 9

خارج منطقة اطالق النار ومھددة 

 باالستیطان  
 13 شعب البطم  340 48

ضمن منطقة اطالق النار ومھددة 

 بالترحیل 
 14 الركیز 90 16

خارج منطقة اطالق النار ومھددة 

 بالمستوطنین  
 15 بئر العد  20 4



جارج منطقة اطالق النار ومھددة 

 باالستیطان  
 16 سدة الثعلھ  150 19

  المجموع  3000 423 

  المستوطنات في مسافر یطا واھمیة مسافر یطا بالنسبة لالحتالل

وقعت یطا ضمن خطة الون االسرائیلیة في السبعینات وھي الخطة القائمة على اقامت مستوطنات مع  
وبما ان مسافر یطا تقع في نھایة سلسة  ،  للسیطره على المناطق المھمة في الضفة الغربیةقواعد عسكریة 

جبال الخلیل وھي مطلة على النقب فتعتبر السیطرة علیھا جزء من خطة الدفاع عن النقب حیث تبلغ  
  م عن مستوى سطح البحر فھي مطلة على بئر السبع ومعظم   900ارتفاعھا في منطقة لصیفر وبئر العد 

لذلك سعى االحتالل للسیطره على ھذا الجزء والممتد من لصیفر حتى ام الخیر ( خربة الكرم )  ، النقب 
فكانت البدایة ان سیطر على موقع الجیش االردني والدرك في منطقة لصیفر  ، واقامة مستوطنات علیھ

نقطة عسكریة في  وكذلك بدا في  ،  واقام علیھا معسكر للجیش ومن ثم تحولت الى مستوطنة بیت یاتیر
وبعد ذلك من اجل تسھیل اجراءات اقامة مستوطنات مابین  ،  منطقة ام الخیر وحولھا لمستوطنة كرمئیل
قام باعالن ھذه االراضي اراضي دولة وبعد ذلك وعند دخولھا  ، كرمئیل وبیت یاتیر ( منطقة راس الشفا )

یوجد االن في مسافر یطا تسع مستوطنا  ما یعرف بالخط االزرق قام بتاجیرھا للمستوطنین .وعلیھ فانھ 
بیت یاتیر )  ، سوسیا،وھي ( كرمئیل ’ ماعون  منھا اربعة عمل االحتالل على تقنینھا   

ومتسبي یائیر )  ، وھي ( افیجایل ومستوطنتان جاري العمل على تقنینھا   

العطاریة ) ، نوف نیشر ، وثالث مستوطنات عباره عن یؤر زراعیة وھي ( حوفات ماعون  

  االثار الجغرافیة والدیمغرافیة للمستوطنات في مسافر یطا

ان وجود ھذه المستوطنات عملت على فصل منطقة مسافر یطا بمحیطھا الطبیعي   بمدینة یطا والقرى  
االخر بجدار استیطاني یمتد من لصیفر حتى ام الخیر, وكذلك وجود حوالي الف واربعمائة مستوطنھ في  

دیمغرافیة لمسافر یطا والتي لم یكن یعیش فیھا أي یھودي قبل عام  ھذه المستوطنات قلب التركیبة ال
وكذلك عمل على حصار الخرب مابین ھذه التجمعات مثل بئر العد وشعب البطم وقواویص  ، 1980

 والمفقره وقریة التوانھ . 

 تاثیر وعربدة المستوطنین وعربدتھم على السكان 

ھلي من رعي اغنامھم بھا  االستیالء على االراضي المخصصة للرعي ومنع اال   

 قطع الطرق واالستیالء على كثیر من الطرق الرابطة بین الخرب  

 االعتداء على الخرب وخاصة القریبة من المستوطنات مثل قواویص وشعب البطم والمفقره  



 رعي االراضي المزروعھ وتخریب االشجار وتقطیعھا   

 واقع مسافر یطا الحالي وافاق التمكین وتعزیز الصمود بوجھ الة االحتالل 

 القطاع االقتصادي ومصدر الدخل 

الف رأس من الغنم تشكل مصدر الدخل   20وھناك تقریبا   االسر مسافر یطا على الثروة الحیوانیة  تعتمد  -
اال انھا ونتیجتا لسیاسات االحتالل والمستوطنین  ، وسر صمود المواطنین في قراھم  الرئیسي للعائالت 
وقیام االحتالل مؤخرا من عمل جدار عازل حرم القطعان    ،القسم االكبر من المراعي الذین استولوا على

واالرتفاع الفاحش في سعر االعالف وكذلك استمرار الجفاف في المنطقة مما  ،  من الوصول الى المراعي
 شكل عامل اضافي في تدمیر ھذا القطاع . 

ود وعدم االنھیار وذلك من خالل  وھذا القطاع یحتاج الى اغاثھ بشكل عاجل لیتمكن من الصم -  

من خالل توفیر االعالف بشكل طارئ ووضع خطة الستدامة ھذا القطاع  ، دعم االعالف بشكل عاجل - 1
ودعم قطاع انتاج االعالف . ، من خالل رفع الضریبھ، من خالل توفیر اعالف باسعار مناسبة  

.  توفیر صندوق لدعم قطاع الثروة الحیوانیة ودرء المخاطر  – 2  

توفیر میاه لخدمة قطاع الثروه الحیوانیة باسعار مقبولھ .  -3  

وتحسین جودة الخدمات البیطریة  ،  عمل وحدة خدمات بیطریة وتطویر االرشاد البیطري في المنطقة -4
 والمساعده في القضاء على االمراض التي تسبب انھیار للقطاع . 

ومیكوبالزما والتي تشكل  ، طریة مثل كالمیدیادعم الطعومات غیر المقدمة من قبل الخدمات البی  – 5
 خسائر فادحة لھذا القطاع . 

 الثروة النباتیة  

تعتمد االسر على المحاصیل الشتویة والتي كانت تساعد في دعم علیقة االغنام ومؤخرا ولمواجة الة  
زراعة اكثر من  االستیطان في االستیالء على االراضي كان ھناك توجھ لزراعة االشجار المثمره حیث تم 

شجره زیتون وغیرھا خالل االعوام االخیره وھناك نماذج ناجحة في كل من قواویص وشعب   12000
البطم وجنبا والمركز وغیرھا ومن اجل تطویر ودعم ھذا القطاع وتعزیز الصمود في وجھ المحتل نحتاج  

- الى مایلي :   

.   لى اراضیھم لتمكین الناس من الوصول ا كم  50شق طرق زراعیة بطول  - 1  

دونم وتعمیرھا وزراعتھا باالشجار المثمرة .  5000استصالح اكثر من  -2  



بئر میاه .   100ترمیم وانشاء ابار لجمع المیاه بواقع   – 3  

تاھیل االراضي الخاصة بزراعة المحاصیل .  -4  

وتوفیر االرشاد الزراعي، تسییج االراضي االراضي -5  

یر الجرارات الزراعیة والماكنات الزراعیة االخرى. دعم التعاونیات الزراعیة وتوف  -6  

 قطاع الحكم المحلي  

ومنذ ذلك   2015تم استحداث ھیئة محلیة من الحكومة الفلسطینیة باسم مجلس قروي مسافر یطا عام  
- التاریخ اخذت على عاتقھا تطویر المنطقة ودعم صمود الناس وللقیام بواجبھا تحتاج الى مایلي :   

) .  باكر  ده ھندسیة (توفیر مع  – 1  

توفیر صھریج لنقل المیاه .  -2  

توفیر سیارة حركة رباعیة الدفع .   – 3  

تخصیص اعتماد مالي للمجلس للقیام بواجباتھ .  -4  

من الموظفین للعمل بالجلس وال سیما ان االعباء الملقاة على عاتقھ كبیره   3فرز وانتداب عدد  -5  

 قطاع المیاه  

شكلت المیاه منذ زمن ھاجس وقلق لالسر وكانت احى العوامل المساعدة لالحتالل بتھجیر الناس حیث ان  
عاون  یام المجلس تم عمل شبكة میاه بالتاال انھ وبعد ق، شیكل 50 تكلفت كوب المیاه الواحد كانت اكثر من 

 مع مؤسسة العمل ضد الجوع اال انھا لم تسلم من االحتالل حیث قام بتدمیرھا اكثر من مرة . 

حیث یقوم المجلس بشراء المیاه من بلدیة الكرمل ومجلس قروي التوانھ ومجلس قروي ام الخیر وتكون  
 تكلفة المیاه على المجلس وفق االتي :  

 م  البند   التكلفة   مالحظات  

3سعر المیاه من المصدر / م  4.2    

مضخات    3كھرباء حیث یوجد ھناك      3تكلفة ضخ المیاه / م 1 

طول الشبكة ومنتشره في مناطق غیر مؤھولھ  

 واستمرار اعتداء االحتالل والمستوطنین  
3تكلفة الفاقد / م 1.5   



حیث القرى بعیدة ومتناثره وطرق غیر  

 مؤھلة  
3تكلفة الصیانھ والمتابعة / م  1   

أي بیع الكوب الواحد باقل من تكلفتھ الحقیقیة  

شیكل  1.7ب   

  المجموع   7.7

 

حیث ما یتم  ، لكل مشترك شھریا 3م  20تتوفر المیاه بواقع ، مشترك 160عدد المشتركین حتى االن وبلغ  
3م 36000توفیره من المیاه سنویا   

- ولتطویر ھذا القطاع نحتاج مایلي :   

شیكل اال ان تكلفتھ على المجلس اكثر من ذلك لذلك نحتاج الى توفیر   6رغم ان تعرفة سعر المیاه ب  – 1
.   كوب من المیاه مجانا سنویا على االقلالف  20  

تزویدنا بفتحة میاه خاصة ورفع كمیة المیاه الموردة .  -2  

المساعدة في دعم وتطویر شبكة المیاه الحالیة   -3  

 قطاع التعلیم  

اربعة مدار اساسیة و واحده ثانویة وجمیع ھذه المدارس مھدده بالھدم   مدارس  5یوجد في المنطقة 
وكذل  ،  المدرسون القادمون من خارج المنطقة لمضایقات االحتالل والمستوطنین بشكل یوميویتعرض 

تنقل التالمیذ الى المدارس من قراھم یواجھ صعوبة من االحتالل والعوامل الجویة ولذلك یحتاج قطاع  
- التعلیم الى مایلي :   

جین من كافة التخصصات . توظیف ابناء المنطقة بالمدارس وال سیما ھناك العدید من الخری  – 1  

لنقل التالمیذ الى مدارسھم .  4توفیر سیارات فان رباعیة الدفع عدد  -2  

تكثیف المناصرة والضغط الدولي على االحتالل لمنع ھدم المدارس .  -3  

توظیف مرشد من ابنائ المنطقة في كل مدرسة .  -4  

فتح ریاض اطفال وتطویر المدارس القائمة .  -5  

 قطاع الصحة  



جد في المنطقة خمسة عیادات صحیة اثنتان كرافانات وثالثة من البلوك المسقوف بالزینكوا وفي الوقت  یو
الحالي ھناك عیادتان تعمالن یوم باالسبوع من قبل منظمة اطبتاء بال حدود واالخریات غیر عامالت لذلك  

 یحتاج ھذا القطاع لمایلي :  

من ابناء المنطقھ  توظیف لكل عیاده ممرضھ او ممرض و قابلھ   - 1  

توظیف طبیب او اكثر لیتناوب على الدوام في ھذه العیادات   -2  

توفیر سیارة اسعاف رباعیة الدفع مجھزة للطواريء   -3  

اقامة مركز صحي متكامل في قریة التوانھ.  -5  

 قطاع الطرق والمواصالت  

ق ترابیة وعره تسیر ھعلیھا  تعاني طرق المسافر من االعتداءات المتكره من قبل االحتالل وھي طر
الجرارات الزراعیة وسیارات رباعیة الدفع والتي معظمھا مشطوبھ وھي عرضة للمصادره حیث خالل  

 الشھر االخیر تم مصادره اكثر من خمسین سیاره وھذا القطاع یحتاج الى مایلي :  

وشق طرق رابطة بین القرى .   تاھیل الطرق الرئیسیة   – 1  

یارات البیك اب وترخیصھا زراعیا واعفائھا من الجمارك النھ ھي السیارات  السماح بتحویل س – 2
 الوحیده المناسبھ لھذه المنطقة وھي سیارة نقل وعائلة في نفس الوقت . 

توفیر  -3  

 قطاع الطاقة الكھربائیة 

مدفوعة الثمن  تتوفر الكھرباء من خالل الطاقة الشمسیة والتي توفرھا مؤسسة كومت مي وھذه الكھرباء 
اال  ، كیلوواط یومیا وذلك ال ستدامة النظام 2.5شیكل / كیلو واط وتوفر لالسره مایقدر ب  0.6بما یقدر 

ان ھذه الطاقة المتوفره تفي بالحد االدنى من حاجیات االسر وال تلبي أي قطاع انتاجي اوخدمي لذلك  
- یحتاج ھذا القطاع الى مایلي :   

لكھرباء حسب االمكانیات . العمل على مد شبكات ا – 1  

انشاء مؤسسة فلسطینیة لتدیر   – 3العمل على عمل خالیا طاقة شمسیة مركزیة لكل قریة بقدرات عالیة  -2
 ھذا القطاع. 

 قطاع الخدمات والتوظیف  



- لذلك یحتاج ھذا القطاع:  كال یوجد قطاع خدمات في مسافر یطا سواء التجاریة او الحرفیة او الى ما ذل  

دھم ھذا القطاع من خالل المساعدة في دعم المشاریع الصغیرة والمتناھیة الصغر.  – 1  

شخص من ابناء المنطقة وتوزیعھم عل القرى حسب حجم القرى وذلك للمساعدة في   100تفریغ  -2
زدادت بشكل متسارع على تلك  حراسة ھذه القرى والتواجد الدائم بھا وال سیما ان اعتداءات المستوطنین ا

 القرى.  
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 الموضوع: ملخص للوضع القانوني في مسافر یطا بعد القرار األخیر 

 

سكنیاً في مسافر یطا  تجمعاً    12سرائیلیة في القدس المحتلة، التماسا مقدما من أھالي  إلرفضت المحكمة العلیا ا
جنوب الخلیل بالضفة الغربیة المحتلة، ضد قرار االحتالل إعالنھا مناطق" إطالق نار" أو ما یسمى مناطق  

 ) كإشارة لتلك المناطق التي أعلنت إلطالق النار، ما یعني ھدمھا وتھجیر اآلف الفلسطینیین. 918(

  30ص ھذه المناطق والتي تشكل ما یزید عن  عاماً على التقاضي بخصو  22جاء ذلك بعد مضى ما یقارب  
الف دونم تضم كل من قریة (جنبا، والمركز، والحالوة، والفخیت، والتبان، والمجاز، ومغایر العبید، وصفى  

 الفوقا والتحتا، والطوبا، وخلة الضبع، والمفقرة) 

المشروع األستیطاني  واستند ھذا القرار على مجموعة من األسباب غیر الصحیحة والتي جاءت فقط لتخدم  
التوسعي والذي یھدف إلفراغ المنطقة من الفلسطینیین، بالرغم من تقدیم كل األدلة والبراھین التي تثبت وجود  
السكان الفلسطینیین في المنطقة بشكل دائم، إال أن القرار ذھب باتجاه عدم وجود السكان بشكل مستمر في  

 موسمي غیر دائم.  المنطقة، وادعى بان وجودھم عبارة عن تواجد 

إلى أنھ قد تم التقدم من قبل المحامیین الذین یمثلون اھالي التجمعات في مسافر یطا    ولكن تجدر االشارة ھنا 
بما یعرف (بطلب جلسة نقاش اضافي أو إعادة النظر، وھذا یعني انھ یوجد مساحة قانونیة جدیدة، إال أنھا  

جدیدة قد تؤثر في    ضیقة لدى الملتمسین إلثارة دفوع قانونیة أو نقاط جوھریة أو إشكالیة قضائیة معقدة أو
مسار الملف، والتي یتم النظر فیھا من قبل خمسة عشر قاضیاً، ما یعطي فرصة أكبر إلستمزاج وجھات النظر  
فیھ مخالفة   االلتماس  أن رفض  الذي صدر، خاصة  الرفض  النظر في  تعید  قد  القضاة والتي  لدى  المختلفة 

رات الدولیة الصادرة عن أجھزة ھیئة األمم المتحدة  جسیمة و واضحة لقواعد القانون الدولي اإلنساني والقرا 
وبالتالي    سواء الجمعیة العامة أو مجلس األمن او حتى القرار االستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولیة،

، أو قد تؤكد  فإن ھذه الجلسة قد یتم إعادة تصویب القرار من خاللھا بما ینسجم والقانون الدولي اإلنساني  
القرار السابق، وبالتالي تكون ھنا أمام حالة استنفاذ كامل لكل الطرق القانونیة ومن ثم یمكن    المحكمة على

 التوجھ إلى المحكمة الجنائیة الدولیة بصفتھا محكمة صاحبة اختصاص تكمیلي. 

وتنفیذ القرار یعني بالضرورة أنھ سیتم ھدم ھذه التجمعات السكنیة وتھجیر أھلھا في خرق واضح لقواعد  
انون الدولي اإلنساني والتي تمنع على المحتل تھجیر السكان بشكل قسري سواء بشكل فردي أو جماعي  الق

، وفي مواضیع أخرى من القانون الدولي اإلنساني  1949من اتفاقیة جنیف الرابعة لعام    49كما ورد في المادة
 ي على أنھ جریمة حرب. والتي تمنع وتحرم مثل ھذا اإلجراء الموصوف بموجب القانون الدلي اإلنسان

ولما كانت المحكمة الجنائیة الدولیة ھي جھة قضاء تكمیلي وفقا لمبدأ التكامل، فھذا یعني ضرورة استنفاذ كافة  
الطرق القانونیة محلیاً قبل اللجوء إلیة وھذا ما حصل بالفعل، حیث تعتبر المحكمة العلیا آخر ما یمكن اللجوء  

وتعریجاً على    1998وجب نظام روما األساسي الصادر عام  فمب عیا وباتاً، ولذلك  رھا یعتبر قطاالیة محلیاً، وقر
والنظر في أي دعوى   التحقیق  الدوالیة صالحیة  الجنائیة  للمحكمة  یكون  فانھ  التكامل  لمبدأ  العمیق  المفھوم 

لدولة في  قضائیة ما لم تكن ھناك دولة تدعى وقوع تلك الدعوى في نطاق القضاء فیھا أو في حالة اخفاق ا
أو في حالة توافر سوء النیة، ھنا تتدخل المحكمة الجنائیة الدولیة  االضطالع بذلك الدور او عدم اكتراثھا بھ،  

 لضمان تحقیق العدالة.  



یعد تجریم نقل وترحیل الدولة المحتلة لجزء من سكانھا المدنیین إلى األراضي التي تحتلھا، من القواعد الثابتھ  
وباعتبار ان إسرائیل قد استولت على األراضي الفلسطینیة بالقوة، خاصة في حرب یونیو/  في القانون الدولي  

، فإن إسرائیل بموجب القانون الدولي تعتبر دولة احتالل، وھذا یعني انطباق معاھدة جنیف  1967حزیران  
 الرابعة الخاصة بحمایة المدنیین. 

ت االسرائیلیة  االستیطانیة  والممارسات  السلوك  أن  لعام  كما  الرابعة  جنیف  معاھدة  وخاصة  1949نتھك   ،
رحل أو تنقل جزاًء من  " في فقرتھا السادسة التي تنص على أنھ " ال یجوز لدولة االحتالل ان تُ 49المادة"

" من النظام األساسي للمحكمة  8/ب/8/2سكانھا المدنیین الى االرضي التي تحتلھا" إضافة الى نص المادة "  
 ولة المحتلة الى األراضي التي تحتلھا. د ي تحظر نقل رعایا الالجنائیة الدولیة الت

" من اتفاقیة الھاي الخاصة باحترام  46" من اتفاقیة جنیف الرابعة والمادة "53كذلك الحال بالنسبة للمادة " 
لعام   البریة  الزراعیة، وتدمیر بیوتھم بقصد  ،  1907قوانین وأعراف الحرب  الفلسطینیین  بجرفھا ألراضي 

 تھجیرھم قسراً، واالستیالء على ممتلكاتھم الخاصة . 

متناقض مع عدة   فإن االستیطان اإلسرائیلي  الدولیة،  االتفاقیات والمواثیق  العدید من  انتھاكھ  إلى  باإلضافة 
مبادئ في القانون الدولي، أولھا مبدأ عدم جواز االستیالء على األراضي بالقوة، وھو مبدأ ناشئ عن حظر  

وة في العالقات الدولیة الذي تنص علیة الفقرة الرابعة من المادة الثانیة من میثاق منظمة األمم  استعمال الق
 المتحدة.  

باعتبار دولة فلسطین طرف في نظام روما األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، وباعتبار تھجیر السكان قسراً  
ولیة ، وباعتبار سكان المنطقة في مسافر یطا قد  التي تعاقب علیھا المحكمة الجنائیة الد یعد من جرائم الحرب 

استنفذوا كل الطرق القانونیة محلیاً ولم یتم انصافھم وفقا لمبدا التكامل، فإنھ من الممكن ممارسة الحق بالتوجھ  
التي ارتكبت في مسافر یطا، كجریمة   الدولیة لرفع قضیة بخصوص جریمة الحرب  الجنائیة  المحكمة  الى 

لبرنامج االستیطاني التوسعي والممنھج والذي یھدف الى افراغ المنطقة من سكانھا األصلیین  تھدف الستكمال ا
 بما یتعارض مع قواعد ومبادئ القانون الدولي اإلنساني. 
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