 . 15النظم في املعابر واحلواجز بني ّ
الضفة الغرب ّية وإسرائيل
التزود بها على الدوام؟
الثبوتية التي يجب
 .15.1ما هي الوثائق
ّ
ّ
على الشخص الذي يعبر احلاجز أن يتز ّود على الدوام:
ً
عوضا عن
سمح بتقدمي رخصة سياقة
< عند العبور سي ًرا على األقدام :بطاقة هُ و ّية .ال ُي َ
بطاقة الهُو ّية.
< عند عبور املركبات :بطاقة هُ و ّية ،رخصة سياقة (ال ّ
تشكل بدي ًال لبطاقة الهُو ّية)،
ورخص الس ّيارة.
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ّ
الغربية وصالحياتها
والضفة
القوات التي على املعابر بني القدس
ّ
ّ .15.2

ّ
تتشكل الق ّوات التي في معابر محيط القدس من شرط ّيي حرس احلدود والشرط ّيني
ذوي الب ّزة الزرقاء ،والشرطة العسكر ّية ،ورجال أمن مدنيني .مصدر صالحية الشرط ّيني
واحل ّراس في املعابر هو البند الـ  7من قانون الصالحيات [املوضوعة] لغرض احملافظة على
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أمن اجلمهور ،2005 ،وبتخويل من وزير األمن من تاريخ .13.4.07
ُّ
ملهماتهم ،وعليهم تقلد شارة تشير
ال مُتنح الصالحيات للشرط ّيني إ ّال عند أدائهم ّ
إلى هُ و ّيتهم ووظيفتهم على نحو واضح وبارز للعِ يان .في اإلمكان مطالبة احل ّراس بإظهار
193
شهادة مو ّقعة من قبل ضابط ُمخ َّول تُظهر وظيفته وصالحياته.

 .15.3طلب التعريف بالنفس
يستطيع رجل األمن املخ ّول أن يطلب من الشخص الذي يجتاز املعبر أو احلاجز
أن يخبره باسمه وعنوانه ،وأن يعرض بطاقة هُ و ّيته أو بطاقة رسم ّية أخرى تشير إلى
هُ و ّيته 194.إذا رفض شخص ما التعريف بنفسه أو رفض طلب التفتيشّ ،
يحق عند ذاك لرجل
195
األمن املخ ّول أن يتص ّرف على النحو التالي ،إلى حدّ استخدام الق ّوة املعقولة لهذا الغرض:
 .1منع الشخص من الدخول إلى املكان أو إلى مركبة عا ّمة؛
 .2إخراج الشخص من املكان.
حول هذه املسألة راجعوا كذلك فصل «التعريف بالنفس والتوقيف» أعاله.

 .15.4صالحية التوقيف

سالحا على
بأن الشخص يحمل
إذا تو ّلدت لدى رجل األمن املخ َّول شبهة معقولة ّ
ً
ّ
فيحق له
قانوني،
نحو مخالف للقانون ،أو إنّه يوشك على استخدام السالح على نحو غير
ّ
196
شرطي إلى املكان.
عندئذ توقيف الشخص إلى حني حضور
ٍ
ّ
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حول هذه املسألة ،راجعوا كذلك فصل «التعريف بالنفس والتوقيف» أعاله.

 .15.5صالحيات التفتيش
بدني لألشخاص ،مبا في ذلك
ميلك رجل األمن املخ ّول صالحية إجراء تفتيش
ّ
تفتيش ثيابهم وأغراضهم ،وذلك بغية احملافظة على األمن العامّ ،وحني يتو ّلد اشتباه معقول
قانونيُ .يسمح لرجل األمن استخدام الق ّوة املعقولة
سالحا على نحو غير
ّأن الشخص يحمل
ً
ّ
سالحاّ .
يحق له
لهذا الغرض عند الرفض ،وعندما يتو ّلد لديه اشتباه ّأن الشخص يحمل
ً
ميس باألمن العامّ ،والذي جرى العثور عليه عند إجراء
كذلك االستيالء على غرض قد ّ
197
التفتيش.
للمزيد حول املوضوع -راجعوا فصل «التفتيش اجلسدي» أعاله.

 .15.6نقل البضائع في املعابر
أ .البضائع التي يحظر نقلها

كم ّيات صغيرة لالستهالك
ُيحظر على نحو تا ّم نقل ما يلي ْ
(وإن دار احلديث عن ّ
املنزلي) :احليوانات بأنواعها (مبا في ذلك اجللود واللحوم واألسماك) ،واحلليب ومنجاته ،وبيض
ّ
الدجاج ،واألدوية البيطر ّية ،ومبيدات األعشاب ،واألسمدة ،وطعام احليوانات ،والشتل من نوع
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احلمض ّيات والنخيل واحلبوب على أنواعها.
ُيحظر كذلك نقل العتاد التالي عبر احلاجز :مناظير بصر ّية مزدوجة العدسات،
ّ
ومؤشرات ليزر ،وأجهزة
تلسكوبات (مبا في ذلك العدسات التلسكوب ّية) ،وسائل الرؤيا الليل ّية،
قياس املسافات بالليزر ،وكاميرات للتصوير حتت املاء وعدسات محكمة اإلغالق ،وبوصالت،
وعتاد ُم َعدّ لتحديد جّ
االتاهات ،وعتاد للغوص ،ود ّراجات نار ّية َب ْحر ّية ،ومح ّركات َب ْحر ّية
خارج ّية ،ومظ ّالت الهبوط من اجل ّو (باراشوتات) ،والكرات الطائرة ،والسفن اجل ّو ّية ،والشراع ّيات،
املوجهة من األرض ،وأجهزة قياس أش ّعة جاما واألش ّعة السين ّية ،وعتاد
والطائرات الصغيرة ّ
ّ
الكيماوي ،ووسائل القياس عن بعد ،ومخارط إلزالة املعادن،
الفيزيائي أو
وأدوات للتحليل
ّ
وقطع غيار للمخارط ،وقطع جتهيز للمخارط ،وعتاد ُمرافق للمخارط ،وماكينات ُم َعدّ ة
صب فوق
ألحد االستخدامات التالية :التفريز ،لولبة البراغي ،الدرفلة (ترقيق املوادّ) ،أفران ّ
 600درجة مئو ّية ،اجل ّرارات (التراكتورات) الصغيرة ،السالح ،الذخيرة ،اخلناجر ،السيوف،
السكاكني امل َعدّ ة للثني ويزيد طولها عن  10سم ،غرض ،أو مجموعة أغراض تنفث النار أو
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البترولي املسال ،واملطل ّية
تؤدّي إلى االنفجار ،مبا في ذلك األلعاب النار ّية ،حاويات م َعدّ ة للغاز
ّ
باللون األزرق الفاحت ،وعتاد م َعدّ لالتّصاالت أو عتاد داعم لالتّصاالت ،أو عتاد البنية التحت ّية
اجلوفي ،والعتاد املُ َعدّ الستخراج املاء
امل َعدّ ة لالتّصاالت ،والعتاد املُ َعدّ للحفر بغية استخراج املاء
ّ
نتيجة التنقيب ،وكذلك النفايات بأنواعها ومبصادرها املختلفة -باستثناء النفايات العاد ّية
199
التي يحملها الشخص.

ب .البضائع التي ميكن نقلها

املنزلي فقطُ .يسمح بنقل املنتجات الزراع ّية
الفواكه واخلضروات لالستهالك
ّ
بكم ّيات جتار ّية من خالل معابر «ظهر مقابل ظهر» (تعبير ُيقصد به نقل البضاعة من
ّ
شاحنة من هذا الطرف من املعبر إلى شاحنة أخرى تقف في اجلهة األخرى من املعبر ومالصقة
شاعر إفرامي؛ بيتونيا؛ ترقوميا.
«حسام تساهوف»؛ اجللمة؛ َ
لها) ،في املعابر التاليةَ :
بكم ّيات جتار ّية .إذا دار احلديث عن
ميكن نقل مواد غذائ ّية لالستهالك
الشخصي ،لكن ليس ّ
ّ
كمـ ّية جتار ّية ،فعلى الشاحنة أو املركبة أن تصل إلى َم ْعبر عوفِ ر في الساعات واأل ّيام التي
ّ
200
َ
ُيفتح فيها امل ْعبر.

 .15.7شكاوى حول سلوك أفراد الشرطة في املعابر
أفراد شرطة إسرائيل (الشرطة أو حرس احلدود) هم السلطة صاحبة القرار في
امل َ ْعبر .يعمل هؤالء بحسب ن ُُظم ومرسومات الشرطة ،لكن عند حصول حاالت استثنائ ّية
وشا ّذة (تفتيش غير منصف ،أو مصادرة ممتلكات ،أو االعتداء اجلسدي) ،ميكن طلب وصول
قائد املنطقة.
التوجه إلى
لتقدمي شكاوى حول سلوك أفراد الشرطة في املعابر واحلواجز في القدس ،يرجى
ّ
قيادة حرس احلدود في محيط القدس ،متسودات أدوميم ،هاتف02-5915404 :؛ فاكس
إلرسـال الشكـاوى.02-5915418 :
راجعوا
ميكن كذلك تقدمي شكوى إلى وحدة شكاوى اجلمهور في الشرطةِ -
تفصي ًال في الفصل الثامن عشر أدناه.
في احلاالت التي متارس فيها الق ّوة على نحو مفرط أو عند وجود شبهة في ارتكاب
التوجه إلى قسم التحقيق مع أفراد الشرطة
مخالفة جنائ ّية أخرى من قبل الشرط ّيني ميكن
ّ
ً
راجعوا تفصيال في الفصل السابع عشر أدناه.
(«ماحش») ،اخلاضع لوزارة العدل – ِ
َ
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احلراس في املعابر
 .15.8شكاوى حول سلوك ّ
املوجهة في مجال احلراسة واحلماية .مسؤول ّية
شرطة إسرائيل هي اجلهة املهن ّية ِّ
ْ
توجيه األجسام التي تخضع للحماية تتوزّع بني رؤساء شعبة األمن في القيادة القطر ّية وبني
املؤسسة .على هذا النحو
ض ّباط احلماية اللوائ ّيني في الشرطة ،بحسب اللواء الذي تقع فيه ّ
يقع ح ّراس األمن في منطقة القدس حتت مسؤول ّية قسم املَعابر في وحدة العمل ّيات التابعة
للقادة القطر ّية.
التوجه إلى:
لتقدمي شكاوى حول سلوك ح ّراس األمن في معابر وحواجز القدس ،يجب
ّ
رئيس شعبة أمن املعابر في الشرطة ،فاكس رقم02-5659239 :
رئيس شعبة احلماية في الشرطة ،رقم الفاكس.02-5659285 :
عنوان الشعبتني  :شارع هَ تنوفاه  ،7بيت ليئيل ،تلبيوت ،القدس.
في احلاالت التي ُيشتبه فيها بارتكاب أحد ح ّراس األمن مخالفة جنائ ّية ،ميكن تقدمي
الشكوى ضدّ ه إلى الشرطة.
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