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كانون األول ديسمرب 2018 

العمل امليداين، األبحاث، الكتابة ورسم الخرائط: درور إتكس

التحرير اللغوي بالعربية، نوعا شليطني

الرتجمة للعربية: كفاح دغش

الرتجمة لإلنجليزية: طاليا كرڨسيك

التصوير: ألكس ليباك ودرو إتكس ومروان حمد

التصميم: مروان حمد، إنرتتك، رام الله

This report has been produced with the financial assistance of Diakonia and Medico. The views expressed herein should not be taken, in 
any way, to reflect the official opinion of the donors to the project and the donors are not responsible for any use that may be made of the 
information it contains.

ُتنرش املقطوعات الصحفية الواردة يف هذا التقرير مكرمة من مرشوع الصحافة اليهودية التاريخية لكّل من املكتبة الوطنية وجامعة تل أبيب.

"كرم نابوت" منظمة إرسائيلية تأسست سنة 2012، تتابع تبحث وتنرش الدراسات املتعلقة بسياسات األرايض التي تنتهجها إرسائيل، ومبستوطناتها يف الضفة الغربية.

keremnavot.org :عنوان املوقع اإللكرتوين

https://www.facebook.com/Keremnavot :صفحة الفيسبوك بالعربية والعربية

صفحة الفيسبوك باإلنجليزية: 

info@keremnavot.org :عنوان الربيد اإللكرتوين

تفخر "كرم نابوت" باإلعالن عن أن متويلها األسايس سنة 2017، قد جاء من صناديق أوروبية تدعم النضال من أجل حقوق اإلنسان:

Diakonia, Broederlijk Delen, Medico International and The Rosa Luxemburg Fund

من دواعي رسورنا أن نكون رشكاء لجميع هذه املؤسسات، ونفخر بأنها تعتربننا رشكاء جديرين بالدعم.

تتوجه "كرم نابوت" بالشكر الجزيل ملنظمة ARIJ وللمحامية قمر مرشقي أسعد والسيدة شريا فيزال.

صورة الغالف الخارجي: جدار الفصل، جنوب الرام، مروان حمد.

جدار الفصل بني باقة الغربية ونزلة عيىس

https://www.facebook.com/KeremNavotEn/
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موجز التقرير

الغربية يف السنوات 1967–2014. خالل  القادة العسكريون بالضفة  التي أصدرها  اليد  الوثيقة الستعراض أوامر وضع  ص هذه  ُتخصَّ

هذه السنوات، جرى التوقيع عىل نحو 1،150 أمر وبواسطتها، تم وضع اليد عىل أكرث بقليل من مائة ألف دونم، غالبيتها مبلكية خاصة 

لسكان الضفة الغربية.

املساحات التي ُوضعت اليد عليها بحسب مكانة امللكية عىل األرض )بالدومنات وبالنسب املئوية(

املمسوكة  باألرض  تتصف مكانتها  الحني،  الجيش اإلرسائييل، ومنذ ذلك  قبل  يونيو 1967 من  الغربية يف حزيران  الضفة  أحتلت  لقد 

اإلحتالل،  يعرّف حقوق وواجبات دولة  الذي  الدويل  اإلنساين  القانون  إن   .)belligerent occupation( القتايل"  اليد  "وضع  بواسطة 

يعرتف بحق القائد العسكري يف وضع يده عىل مساحات ميلكها سكان املنطقة مع الخضوع لبعض الرشوط األساسية:

• يكون وضع اليد مؤقتاً وُيستخدم فقط لغرض عسكري مستعجل.

• يجب أن يكون الرضر الحاصل من وضع اليد عىل األرض "متناسباً" مع فائدته األمنية.

• يتم تعويض أصحاب األرض عن الرضر الالحق بهم نتيجة عدم قدرتهم عىل الرتزق منها ما دام وضع اليد مستمراً.

• يعيد الجيش األرض ألصحابها عند انتهاء استعاملها، بوضع أقرب ما ميكن لوضعها األصيل.

تصنيف األوامر بحسب أهدافها
لكتابة هذه الوثيقة، قمنا بتعريف املهام التي من أجلها صدرت أوامر وضع اليد وبعد ذلك، صّنفنا جميع األوامر وفقاً لها:

• اإلستيطان

• الجيش

• املستوطنني

• الشوارع اإللتفافية

• جدار الفصل

• نسيج الحياة

• الجيش مستعملة من قبل املستوطنني

*املشمولة فقط يف أوامر وضع اليد النافذة
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املجموعة األكرب من األوامر التي ترسي عىل نحو %40 من إجاميل املساحة املشمولة يف أوامر وضع اليد سارية املفعول اليوم، هي 

مجموعة األوامر التي صدرت يف السنوات 1969–1983 ألغراض اإلستيطان، أي من أجل إقامة املستوطنات. نتحدث هنا عن مساحة 

تعادل حوايل %7.3 من إجاميل منطقة نفوذ مستوطنات الضفة الغربية )حوايل 540 ألف دونم(. املجموعتان الكبريتان اللتان تأتيان 

بعدها هام مجموعة األوامر التي صدرت من أجل بناء جدار الفصل، من العام 2002 والحقاً، ومجموعة األوامر التي صدرت ألغراض 

الجيش.

عند جمع أرايض األوامر املشمولة ضمن الفئات األربع املرتبطة مبارشة بإرضاء حاجات املستوطنني )اإلستيطان، املستوطنني، الشوارع 

اإللتفافية والجيش مستعملة من قبل املستوطنني(، يتضح أن ما يقارب نصف )%47( األرايض الخاضعة اليوم لوضع يد عسكري يخدم 

مبارشة أغراض جمهور املستوطنني وليس أغراض الجيش. تدل هذه الحقيقة عىل أن التفسري الذي منحته إرسائيل ملصطلح "أغراض 

عسكرية" قد تم تطويعه من أجل املصلحة السياسية بتهويد أجزاء واسعة يف الضفة الغربية، والتي عملت جميع حكومات إرسائيل 

منذ العام 1967 عىل دفعها قدماً.
مساحة أوامر وضع اليد سارية املفعول بحسب املهام )بالدومنات(

أوامر وضع اليد ألغراض اإلستيطان
يف األعوام 1969–1983، وّقع قادة الجيش اإلرسائييل عىل 73 أمر وضع يد بهدف إقامة املستوطنات. عىل هذه األوامر، أقيمت خالل 

السنوات 43 مستوطنة. تّم إخالء إثنتني منها: ألون موريه التي أُخليت يف أعقاب قرار املحكمة العليا أوائل العام 1980، ومستوطنة 

حوميش التي أُخليت بشهر آب أغسطس 2005 يف أعقاب قرار حكومي. خالفاً إللتزام الجيش وللمنطق الذي يخّول القائد العسكري 

بوضع يده مؤقتاً عىل أرض ما ألغراض األمن )والتي بطبيعتها متغرية مراراً(، جميع األوامر التي صدرت حتى سنة 1989، ومبا فيها جميع 

األوامر الصادرة ألغراض اإلستيطان، قد صدرت منذ البداية بدون تاريخ انتهاء الرسيان. وفقاً لذلك هناك عرشات املستوطنات التي ما 

زالت موجودة فوق أراٍض ُوضعت اليد عليها ألغراض عسكرية ظاهرياً، دون أن يتمكن أصحاب األرايض الرشعيون من تقدير هل ومتى 

سرُتّد أراضيهم لهم. 

بعد قرار الحكم يف ملف املحكمة العليا ألون موريه ترشين األول أكتوبر 1979، والذي قّيد صالحية القائد العسكري اإلرسائييل يف 

الضفة الغربية بوضع اليد عىل األرايض من أجل بناء املستوطنات، قّلصت الدولة – رغم أنها مل تتوقف كلياً – إستخدام أوامر وضع اليد 

من أجل إقامة مستوطنات جديدة. مع ذلك ومبرور السنوات، واصلت الدولة البناء يف املستوطنات التي ُوضعت اليد عىل أراضيها يف 

السنوات التي سبقت قرار الحكم هذا. مع أنه وبعد إخالء ألون موريه كانت جهود إرسائيل األساسية يف السيطرة عىل مساحات جديدة 

بغية إقامة املستوطنات، بواسطة اإلعالن عن أرايض دولة يف السنوات 1979–1983، أقامت إرسائيل 12 مستوطنة إضافية فوق أراٍض 

ُوضعت اليد عليها يف األصل ألغراض األمن.

 • ُحسبت املساحات بعد خصم التداخالت.
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مساحة أوامر وضع اليد لإلستيطان الصادرة قبل قضية ألون موريه يف املحكمة العليا وبعدها )بالدومنات وبالنسب املئوية(

 

يف كل ما يتعلق باإلستعامل الفعيل لألرايض التي ُوضعت اليد عليها ألغراض اإلستيطان، يتضح أنه يف حوايل %43 فقط، أي يف أقل من 

نصف املساحة التي ُوضعت اليد عليها بالسابق ألغراض اإلستيطان هناك استعامل فعيل )إّما ألغراض البناء أو ألغراض الزراعة الخاصة 

باملستوطنني( بينام بقية املساحة غري مستعملة بتاتاً.

اإلستعامل الفعيل ملساحة أوامر وضع اليد سارية املفعول )بالدومنات وبالنسب املئوية(

تزايد مساحة وضع اليد العسكري يف السنوات 1969–2014
• خالل سنوات السبعينيات وحتى العام 1983، تم وضع اليد عىل نحو 40 ألف دونم من أجل املستوطنات التي أقيمت يف هذه 

العسكرية عىل مساحة الضفة  الغربية وعزز السيطرة  العسكرية يف الضفة  التدريبات  أقام الجيش منظومة  بالتوازي   السنوات. 

وعىل حدودها مع إرسائيل ومع اململكة األردنية رشقاً.  يف نهاية هذه الفرتة بلغ مجمل األرايض التي تم وضع اليد عليها أكرث من 

63 ألف دونم.

• خالل نهاية سنوات الثامنني وأوائل سنوات التسعني، وضع الجيش اإلرسائييل يده عىل أراٍض من أجل قمع اإلنتفاضة األوىل وتأمني 

املحاور املرورية التي سافر عربها املستوطنون وكذلك قوات الجيش. 

• منذ منتصف سنوات التسعني، أعاد الجيش إنتشاره يف الضفة الغربية عقب إتفاقيات أوسلو. بتلك السنوات، ُبنيت غالبية الشوارع 

اإللتفافية – العديد منها بأراٍض ُوضعت اليد عليها بواسطة أوامر عسكرية لهذا الغرض. أيضاً يف تلك السنوات، ُوضعت اليد عىل 

أراٍض بغية إقامة مرافق عسكرية وكذلك العديد من األرايض لحامية املستوطنات )التي زادت كثرياً خالل هذه السنوات( وأيضاً 

لحامية الشوارع اإللتفافية. 

 • يشمل أوامر وضع اليد التي ُألغيت

 • يشمل مناطق أوامر وضع اليد النافذة بعد حسم التقاطعات بينها
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• زيادة ملحوظة من ناحية وضع اليد عىل األرايض حدثت يف سنوات اإلنتفاضة الثانية. يف األعوام 2000–2014، زاد إجاميل املساحة 

التي وضع الجيش يده عليها يف الضفة الغربية بنحو 35 ألف دونم. جزء كبري من هذه الزيادة مرتبط ببناء جدار الفصل الذي 

بدأ سنة 2002، ومن أجل هذا املرشوع وحده ُوضعت اليد عىل أكرث من 25 ألف دونم. وكنتيجة حاصلة من بناء الجدار، ُوضعت 

اليد أيضاً عىل 3،000 دونم ألغراض نسيج الحياة. يف تلك السنوات، زادت كثرياً املساحة التي ُوضعت اليد عليها من أجل حامية 

املستوطنني والشوارع االلتفافية.

زيادة مساحات وضع اليد سارية املفعول بحسب السنة )بالدومنات(

املساحة )بالدومنات وبالنسب املئوية( التي ُوضعت عليها اليد يف مناطق السلطة الفلسطينية قبل إتفاقيات أوسلو وبعدها

أوامر وضع اليد يف مناطق السلطة الفلسطينية
بعد فحص التداخل بني األرايض التي ُوضعت اليد عليها وبني الخرائط الرسمية ملناطق السلطة الفلسطينية، كيفام ُوّقعت سنة 1995، 

يتبني أن املساحة املشمولة ضمن أوامر وضع اليد سارية املفعول واملوجودة ضمن نطاق السلطة الفلسطينية هي حوايل 1،850 دومناً. 

نحو %70 من املساحة املشمولة يف أوامر وضع اليد هذه، ُوضعت عليه اليد قبل التوقيع عىل إتفاقيات أوسلو )1993–1995( بينام 

ُوضعت اليد عىل البقية فيام بعد. 

 • يشمل مناطق أوامر وضد اليد النافذة
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اإلستعامل الفعيل لجميع األرايض التي ُوضعت اليد عليها ألغراض عسكرية
خالل البحث، فحصنا اإلستعامل الفعيل لألرايض املشمولة ضمن جميع أوامر وضع اليد سارية املفعول املوجودة لدينا، ثم صنفناها 

ألوامر مستعملة، ألوامر غري مستعملة وألوامر مع إستعامل جزء من مساحاتها. اإلستنتاج هو أنه فعلياً ال يوجد أي استعامل ملا يقارب 

نصف مساحة أوامر وضع اليد سارية املفعول )بالنسبة لكل املهام سوية(.

بشكل طبيعي، املهام الثالث التي من أجلها ُوضعت اليد عىل املساحة األكرب غري املستعملة بتاتاً هي املهام الثالث التي من أجلها ُوضعت 

اليد عىل املساحة األكرب بشكل عام: اإلستيطان، الجيش والجدار.

مساحة أوامر وضع اليد غري املستعملة بحسب الفئات )بالدومنات(

مساحة أوامر وضع اليد )بالدومنات وبالنسب املئوية( بحسب اإلستعامل الفعيل لها

 • يشمل مناطق أوامر وضد اليد النافذة

 • يشمل مناطق أوامر وضد اليد النافذة
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دفع بدل اإلستعامل مقابل األرايض التي ُوضعت اليد عليها
وفقاً ملا يلزم به القانون الدويل، تضع إرسائيل آلية تعويض رسمية، إذ يجوز ألصحاب األرايض الذين ُوضعت اليد عىل أراضيهم، املطالبة 

ببدل إستعامل مقابل أراضيهم املصادرة. لكن وكام ُتظهر األرقام الرسمية الصادرة عن وزارة األمن، إجاميل املبالغ التي تحّولها إرسائيل 

سنوياً ألصحاب األرايض مقابل إستعامل أراضيهم  مثري للسخرية إذا ما أخذنا بالحسبان مساحة األرض الخاصة الذي وضعت إرسائيل 

األرايض  أصحاب  من  جداً  القليلة  بالنسبة  الحقيقة  هذه  ترتبط  ألرايض.  لهذه  الحقيقية  القيمة  وكذلك  السنوات  خالل  عليه  يدها 

الفلسطينيني الذين يتوجهون بغية الحصول عىل التعويضات يف املقام األول، وأيضاً باملبالغ املشار إليها والتي توافق إرسائيل عىل تحويلها 

ألصحاب األرايض. يتبني من معطيات وزارة األمن أن املبلغ اإلجاميل الذي دفعته الدولة مقابل إستعامل مجمل األرايض التي وضعت 

يدها عليها بني السنوات 2009-2016، هو حوايل 19.5 مليون شيكل جديد، أي أقل قلياًل من 2.8 مليون شيكل جديد يف السنة.

إلغاء أوامر وضع اليد
مع مر السنني، قام الجيش بإلغاء وتعديل مساحات املئات من أوامر وضع اليد. بحسب املعلومات التي سّلمتها لنا اإلدارة املدنية، حتى 

شهر آذار مارس 2016، تم اإللغاء الكيل ل 282 أمر وضع يد والتي تتوزع عىل مساحة تعادل 10،445 دومناً. تم أيضاً إلغاء وضع اليد 

عن حوايل 10،827 دومناً بسبب تعديالت أُجريت عىل تسعني أمر وضع يد. هذا يعني أنه يف املجمل، تم إلغاء وضع اليد عن حوايل 

21،272 دومناً. 

يف السنوات 2001–2007، ُألغي وضع اليد عن نحو 18،860 دومناً، ما يقارب %90 من إجاميل املساحة التي ُألغي وضع اليد عنها من 

قبل الجيش. ال منلك تفسرياً معتمداً ملاذا بالذات يف هذه السنوات بدأ الجيش عملية شاملة إللغاء أوامر وضع يد، والتي بلغت أوجها 

سنة 2006، لكن من املهم التذكر أنه يف تلك السنوات وضع الجيش يده عىل أراٍض تبلغ مساحتها املرتاكمة نحو 26،176 دومناً. يتبني إذاً 

أنه عىل الرغم من أن العديد من عمليات وضع اليد قد ُألغي أو جرى تعديله، بحساب شامل، تكون املساحة التي وضع الجيش يده 

عليها يف تلك السنوات قد زادت إجامالً مبا يفوق ال 7،000 دونم.

 

حاجز حوارة املهجور
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املقدمة

يف أواخر آب أغسطس 2017، إحتفلت مستوطنة بيت إيل مبرور أربعني سنة عىل قيامها. وقد قاد العرض اإلحتفايل نجم الغناء الحريدي 

أڨراهام فريد، وكاملتبع مبثل هذا النوع من اإلحتفاالت، شوهدت فيه نخبة من سياسيي اليمني الذين رأوا بالحفل فرصة لهم لتقوية 

مكانتهم بني مؤيديهم. صحيح أن رئيس الحكومة بنيامني نتنياهو مل يحرض الحفل بنفسه، لكنه أرسل تهنئة مصورة، من بني ما قال فيها 

العبارات التالية:

من بيت إيل، تخرج توراة وبشارة – بشارة عودة الشعب إىل أرضه، بشارة اإلستيطان. إليكم بشارة أخرى. قريباً جداً، سنصادق 
عىل 300 وحدة سكنية إضافية كام َوعدت.1

أُغدق يف تلك األمسية الكثري من الخطابات والوعود عىل لسان السياسيني، ويف جميعها تكررت رسالة مفادها أن بيت إيل، أحد رموز 

املرشوع اإلستيطاين، "غري ذاهبة ألي مكان" وأن مستقبلها مأمون. يجدر بنا إذاً التوقف هنا والتذكري بكيف أقيمت هذه املستوطنة وما 

هو اإلطار القانوين الذي أتاح إقامتها منذ البداية.

يصل اليوم تعداد السكان يف مستوطنة بيت إيل إىل 6،100 نسمة. وهي أقيمت يف ترشين الثاين نوفمرب سنة 1977 إىل الشامل من 

مدينتْي رام الله والبرية داخل قاعدة عسكرية أردنية ُهجرت خالل حرب حزيران 1967. ليس صدفة أن ُتبنى القاعدة بجوار الشارع 

التاريخي الذي يربط بني مدينتْي رام الله ونابلس. وكانت إقامة املستوطنة يف هذا املكان تعبرياً عملياً مبارشاً للتغيري الحاصل يف سياسة 

إحدى  إيل  بيت  تكون  أن  ليس صدفة  السنة.2  نفس  اإلنتخابات يف  بعد  الحكم  إىل  الليكود  اإلرسائيلية، مع صعود حزب  اإلستيطان 

املستوطنات األوائل املقامة آنذاك يف عمق الضفة الغربية: يظهر األسم بيت إيل مرات عدة يف التناخ وهو مرتبط بتقاليد قدمية عن 

الواقعة رشق  بيتني  الفلسطينية  القرية  بتشخيص  أوروبيون  آثار  بدأ علامء  التاسع عرش،  القرن  القداسة وعن طقس ديني قديم. يف 

مستوطنة بيت إيل عىل أنها البلدة التناخية بيت إيل، بحيث كان ال بد من إقامة مستوطنة يف هذه املنطقة، بالنسبة للمستوطنني الذين 

رأوا أنفسهم املجسدين ألمر ديني حتمي.3 ما عدا الدافع الديني القومي وحقيقة أنه تواجدت يف املكان مباٍن عسكرية أردنية مهجورة 

استطاع املستوطنون اإلنتقال إليها والسكن فيها فوراً إىل حني إقامة املوقع الدائم، سعى املوقع العيني للمستوطنة إىل خدمة هدف 

جيوسيايس جيّل: تشكيل حاجز أمام تطور بلديت البرية ورام الله نحو الشامل وقطعهام عن القرى املنترشة يف الحّيز الواقع بني هاتني 

املدينتني ومدينة نابلس شامالً.4 بكلامت أخرى، أقيمت مستوطنة بيت إيل لتعزيز الرؤيا السياسية املعلنة التي سعت لتحقيقها غالبية 

)وهناك من يدعي كّل( حكومات إرسائيل منذ العام 1967: تهشيم الحّيز الفلسطيني ومعه الهوية القومية الفلسطينية.

https://www.inn.co.il/News/News.aspx/354107 ،7 1 "نتنياهو عن البناء يف بيت إيل: ’قريباً’"، 29.8.2017، القناة

2 جرت اإلنتخابات للكنيست التاسعة يف 17 أيار 1977. فاز الليكود ب 43 مقعداً يف الكنيست وأصبح الحزب األكرب.

3 ظاهرة البلدات الفلسطينية القامئة عىل مواقع قدمية وتحافظ عىل النغمة أو املعني الذي تحمله أسامؤها شائعة جداً.

4 هناك باإلضافة لبيت إيل مستوطنات أخرى أقيمت يف تلك السنوات، قد بدأت أوىل خطواتها يف قواعد عسكرية أردنية مهجورة، مثل: عوفرا، كدوميم، نڨيه تسوف وشڨي شومرون.

مستوطنة بيت إيل التي بنيت عىل أرض تم وضع اليد عليها بغرض االستيطان
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عملياً، بدأت قصة مستوطنة بيت إيل قبل سبع سنوات ونصف من ذلك الحني. يف بداية العام 1970، وّقع القائد العسكري للضفة 

الغربية عىل أمر اإلستيالء 1/70، والذي طال نحو 2،426 دونم، غالبيتها الساحقة كانت وما زالت مبلكية فلسطينية خاصة تعود ألهايل 

مدينة البرية والقريتني املجاورتني عني يربود ودورا القرع.

أعامل ملد خطوط كهرباء ملستوطنة بيت إيل بداية العام 1979، تصوير: موشيه ميلرن، دائرة الصحافة الحكومية

مبعسكرات للجيش قرب بيت إيل والنبي صالح

إثنتان من نواة "إمونيم" تستوطنان اليوم يف السامرة
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صورة جوية من العام 1970، ُتظهر أن القاعدة العسكرية 

األردنية التي كانت يف املكان توزعت عىل مساحة صغرية 

اإلرسائييل  الجيش  وضع  التي  املساحة  مجمل  من  نسبياً 

املساحة  بقية  يف  كانت  بينام   ،1970 سنة  عليها  يده 

مدرجات مفلوحة أو أنها استخدمت كأرض رعي مفتوحة 

للقرويني الذين حولها. عىل مدار السنوات وبعد مصادرة 

القواعد  من  املكان عدداً  بنت إرسائيل يف  األرايض،  هذه 

األردنية  القاعدة  مساحتها  ضمن  تقع  )التي  العسكرية 

العسكري  للجهاز  العصبي  املركز  معاً  مشّكلة  األصلية(، 

الذي يسيطر حتى اليوم عىل الضفة الغربية.

أوامر  هي  العسكرية  اليد  وضع  أوامر 

مصادرة مؤقتة. علاًم أن القانون الدويل الذي 

يف  املحتل  الجيش  وواجبات  حقوق  ينّظم 

املنطقة  داخل  القاطنني  السكان  مع  تعامله 

بوضع  املحتل  الجيش  لهذا  يسمح  املحتلة، 

اليد عىل أراٍض بشكل مؤقت ألهداف أمنية 

مستعجلة، مع تعويض أصحاب األرض عنها.5 

5 أنظروا الحقاً، ص 18.

بغرس األشجار وبالرقص، إحتفل املستوطنون يف بيت إيل، 
سرتّكز "غوش إميونيم" عىل اإلستيطان

صورة جوية من العام 1970، ُتظهر املنطقة التي وضع الجيش يده عليها يف ذات السنة. 

ُبنيت القاعدة العسكرية األردنية عىل جزء صغري نسبياً من مجمل األرض التي ُوضعت اليد عليها.
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مع مرور عرشة أشهر عىل دخول املستوطنني إىل املعسكر األردين املهجور، بدأت أعامل البناء إلقامة املوقع الدائم للمستوطنة داخل 

املساحة التي وضع الجيش يده عليها سنة 1970. يف أعقاب ذلك، قّدم أصحاب األرايض الفلسطينيون الذين تم وضع اليد عىل أراضيهم 

بواسطة أمر املصادرة، إلتامساً للمحكمة العليا ضد البناء. كان إدعاؤهم أن إقامة مستوطنة جديدة ليست حجة تسمح بوضع اليد عىل 

األرض ل"أغراض أمنية".6 يف آذار مارس 1979 وبعد أشهر قليلة من تقديم اإللتامس، تم رفضه من قبل قضاة املحكمة العليا، الذين 

كتبوا يف حكمهم أنهم اقتنعوا بوجود مربر أمني إلقامة مستوطنة بيت إيل. األقوال التالية التي ُيفهم منها أن املستوطنني ليسوا فقط 

مواطنني، بل هم من صلب القوى األمنية، أضافتها القاضية مريم بن بورات يف نهاية الحكم الصادر: 

"إرسائيل دولة صغرية ومساحتها داخل الخط األخرض طويلة وضيقة، محاطة لألسف بدول ال تخفي عدائها. هذا الوضع، ولن 

أدخل هنا يف تفاصيله، يكاد ال يوجد له مثيل يف تاريخ البرشية. ]...[ لذلك من املعقول أنه يف هذا الوضع الفريد، والذي يتطلب 

درجة عالية من التأهب بغية استباق أية كارثة قد تقع، من الرضورة استخدام حلول استثنائية. ]...[ أحد هذه الحلول، وهو 

موضوع النقاش هنا، خلق تواجد يهودي مدين يف النقاط ذات الحساسية الخاصة. ]...[ أدرك أن الحديث عن إسكان مدين. ]...[ 

عىل هذه الخلفية مقبولة عيّل ادعاءات الجرنال أوريل، بأن التواجد املدين يف النقاط الحساسة تلك هو الحل الحتمي".

لكن مع مرور السنني، يتضح أنه مل يكتِف املستوطنون بال 2،426 دونم التي وضع الجيش يده عليها سنة 1970، وعىل الرغم من أنه 

مل ُينَب يشء عىل قسم كبري من املساحة املشمولة ضمن أمر وضع اليد األصيل )هذا هو الحال اليوم أيضاً(، بدأت خالل سنوات الثامنني 

مستوطنة بيت إيل بالتمدد شامالً إىل مناطق مبلكية فلسطينية خاصة غري مشمولة يف املساحة التي يرسي عليها أمر وضع اليد. هكذا 

عىل سبيل املثال ومنذ أواخر سنوات التسعني من القرن العرشين، ُبني حي أولبانا، وقد ُهدم جزء منه سنة 2012 يف أعقاب التامس 

قّدمه عدد من أصحاب األرايض للمحكمة العليا.7 

مل تكن مستوطنة بيت إيل هي الوحيدة التي ُبنيت عىل أراٍض ُوضعت اليد عليها ل"أغراض عسكرية": فخالل العقد األول بعد احتالل 

الضفة الغربية عىل يد إرسائيل، أقيمت غالبية املستوطنات بواسطة أوامر وضع يد عسكرية غايتها اإلستيطان، وقامت املحكمة العليا 

باإلعرتاف فيها عىل أنها "أغراض عسكرية" رشعية. عىل مدار السنني، أقيم ما يزيد عن أربعني مستوطنة بهذه الطريقة،8 لكن جميع 

عرشات أوامر وضع اليد هذه قد ُوّقعت منذ البداية من قبل القادة العسكريني بدون تاريخ النتهاء الرسيان. هذا يدّلنا عىل أن مسألة 

كون األوامر مؤقتة قد ُفرّست من قبل السلطات اإلرسائيلية، مع إسناد من املحكمة العليا، بطريقة جداً "غري محافظة". رغبة منها يف 

التجاوز املطلق ملشكلة مؤقتية وضع اليد لصالح املستوطنات، أعلنت السلطات اإلرسائيلية يف سنوات الثامنني عن العديد من املساحات 

التي ُوضعت اليد عليها وجرى نقلها للمستوطنات، أنها "أرايض دولة".9 املساحات األخرى التي مل يكن باإلمكان اإلعالن عنها أرايض دولة، 

بقيت حتى اليوم مبثابة "أراٍض مع وضع يد عسكري"، وهي تتبع رسمياً ملناطق نفوذ أكرث من ِعرشين مستوطنة.

بعد قرار الحكم يف ملف املحكمة العليا ألون موريه ترشين األول أكتوبر 1979، الذي قّيد سلطة القائد العسكري اإلرسائييل يف الضفة 

الغربية لوضع اليد عىل األرايض بغية بناء املستوطنات، قّلصت الدولة – لكنها مل توقف متاماً – إستخدام أوامر وضع اليد بغية إقامة 

مستوطنات جديدة. مع ذلك وطيلة السنوات، واصلت الدولة البناء يف املستوطنات القامئة فوق أراٍض تم وضع اليد عليها يف السنوات 

التي سبقت قرار الحكم بإلتامس ألون موريه.

6 سليامن أيوب ضد وزير األمن، ملف محكمة عليا 606/78. للمزيد عن الحجة القانونية التي ُطرحت يف هذه القضية، راجعوا الحقاً، ص 23.

7 عبد الغني ياسني خالد عبد الله وآخرون ضد وزير األمن، ملف محكمة عليا رقم 9060/08.

8 أنظروا الحقاً بالفصل الثاين، ص 50-51.

9 عن ذلك الحقاً، ص 59.
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الفتة ُوضعت مبدخل مستوطنة بيت إيل سنة 2018، وفيها إعالن عن نية بناء مرشوع جديد. 

من املخطط بناء هذا املرشوع عىل أراٍض تم وضع اليد عليها ألغراض عسكرية.

طبعاً، مل ُيستخدم وضع اليد عىل مساحات األرايض ألغراض عسكرية فقط من أجل إقامة املستوطنات. فمنذ احتالل الضفة الغربية 

بحزيران 1967 وحتى اليوم، تم إصدار عىل نحو 1،150 أمر وضع يد، عىل مساحة تفوق مئة ألف دونم. هذه األوامر، أصدرها الجيش 

يف جميع مناطق الضفة الغربية ألهداف مختلفة، غالبيتها مرتبط مبارشة باملرشوع اإلستيطاين، والجزء القليل منها مرتبط بواقع وجود 

الجيش يف الضفة الغربية. هذه الوثيقة هي املحاولة األوىل لرسد قصة أوامر وضع اليد التي يبلغ تأثريها عىل نظام األرايض السائد يف 

الضفة الغربية حداً كبرياً جداً.

هنا املكان ليك نضيف توضيحاً هاماً بخصوص اإلنتشار الجغرايف لهذا التقرير واستخدام مصطلح "الضفة الغربية": ال يتناول هذا التقرير 

نظام األرايض الذي أرسته إرسائيل من جانب واحد يف السبعني كيلومرت مربع من مساحة الضفة الغربية التي ُضّمت للقدس ولدولة 

إرسائيل بعد حزيران 1967. فعىل هذه املنطقة جرى فرض القانون اإلرسائييل لذا، مل تتم فيها "عمليات وضع يد ألغراض األمن"، كام يف 
كّل بقية مناطق الضفة الغربية التي بقيت تحت السيطرة العسكرية اإلرسائيلية املبارشة.10

 

مبنى التقرير ومنهجيته

يتكون هذا التقرير من أربعة فصول:

الفصل األول مخصص ملناقشة الوضع القانوين الذي تعتمده جميع عمليات وضع اليد من قبل الجيش اإلرسائييل يف الضفة الغربية. 

سنفّصل فيه وبإيجاز، التطور القانوين عىل أثر اإللتامسات التي ُقدمت خالل سنوات السبعني ضد إقامة املستوطنات فوق األرايض التي 

تم وضع اليد عليها ل"أغراض عسكرية"، حتى اإلنرصاف الرسمي، لكن ليس الفعيل، إلرسائيل عن هذا النمط يف الترصف عقب ملف 

املحكمة العليا ألون موريه.

نخصص الفصل الثاين لإلستعراض املتعمق ألوامر وضع اليد التي صدرت بهدف اإلستيطان، أي جميع أوامر وضع اليد التي صدرت بغية 

نقل األرايض للمستوطنات )إن كان للبناء أو بهدف الفالحة الزراعية(، مثاًل أمر وضع اليد رقم  1/70 املذكور أعاله، يف سياق مستوطنة 

بيت إيل.

يتناول الفصل الثالث الوصف الزمني لجميع أوامر وضع اليد املوجودة بني أيدينا صحيح حتى اليوم. هنا سنصف بتوسع التطورات التي 

طرأت مع مرور الوقت عىل األهداف التي من أجلها استخدمت إرسائيل أوامر وضع اليد، ونناقش الجانب الكّمي لهذه األوامر وكذلك 

إنتشارها الجغرايف.

أّما الفصل الرابع فسيتناول أوامر وضع اليد التي ألغاها الجيش خالل السنوات.

10 مبناطق القدس الرشقية، صادرت إرسائيل من الفلسطينيني ما يزيد عن 23 ألف دونم )أي، حوايل ثلث املساحة التي ُضّمت بعد الحرب( بواسطة أوامر وّقع عليها وزير املالية الذي بيده 

صالحية مصادرة أراٍض داخل الحدود السيادية لدولة إرسائيل. فوق هذه األرايض، أقيمت أحياء/مستوطنات إرسائيلية منذ نهاية سنوات الستني.
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تصنيف األوامر
شملت عملية بناء قاعدة البيانات التي إعتمدتها كتابة هذا التقرير، أيضاً تصنيف كل أوامر وضع اليد املوجودة لدينا. لذلك، عرّفنا 

الوظائف الرئيسية التي من أجلها تم إصدار أوامر وضع اليد. فيام ييل الوظائف التي بحسبها صّنفنا األوامر:

• اإلستيطان

• العسكر

• املستوطنون

• الشوارع اإللتفافية

• جدار الفصل

• نسيج الحياة

• الجيش باستخدام املستوطنني

الحقاً ضمن هذه الوثيقة )ص 63-62(، سنعود ونتطرق بشكل مفّصل لهذا األمر املركزي.

مصدر املعلومات وأمانتها
جميع املعلومات التي عىل أساسها ُكتب هذا التقرير هي معلومات رسمية نقلتها إلينا اإلدارة املدنية. خالل السنوات 2008-2012، 

حصلنا من اإلدارة املدنية عىل خرائط رقمية وفيها حتلنات عن أوامر وضع اليد. وقد حصلنا عىل هذه املعلومات يف أعقاب طلبات حرية 

معلومات قّدمناها خالل تلك السنوات. نود التشديد هنا عىل أن أوامر وضع اليد التي يصدرها الجيش ليست رساً عسكرياً. بل العكس، 

الجيش ملزَم بنرشها عىل لوحات اإلعالنات يف مرافق التنسيق والربط )باللغتني العربية والعربية( وإرفاقها بخرائط مفّصلة ميكن فيها 

رؤية املساحات التي ترسي عليها األوامر. سنة 2014، حصلنا من اإلدارة املدنية عىل نسخ مطبوعة ألوامر وضع اليد الصادرة يف السنوات 
2014-2012 وعىل الخرائط املرافقة لها.11

مّتت معاينة الخرائط واألوامر التي حصلنا عليها خالل السنوات من اإلدارة املدنية، أيضاً بعمل ميداين شامل، فحصنا فيه ما إذا كان 

هناك فعلياً إستخدام للمساحات التي ُوضعت اليد عليها من قبل الجيش عىل مدار السنني، وإن كان كذلك، ما هو نوع هذا اإلستخدام. 

هناك أهمية كربى للعمل امليداين ألنه يف جزء غري بسيط من املساحات التي ُوضعت اليد عليها ال يوجد اليوم أي استخدام، ويف بعضها 

مل يكن أيضاً إستخدام سابقاً، بينام يف جزء آخر من األوامر ال يتالءم اإلستخدام مع حجة وضع اليد األصلية.

11 عىل الرغم مام قيل عن حصولنا يف السابق وبضعة مرات عىل الخرائط الرقمية ألوامر وضع اليد، إال أنه ومنذ العام 2014 ترفض اإلدارة املدنية تسليمها لنا بحجة أن ذلك "قد يعرّض أمن 

الدولة للخطر". 
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حداثة ودقة املعلومات
عىل الرغم من جهودنا يك نعرض يف تقريرنا هذا صورة حديثة وكاملة قدر اإلمكان لعدد أوامر وضع اليد ومناطق انتشارها، ما يوجد 

لدينا اليوم هو أوامر وضع اليد التي صدرت حتى نهاية العام 2014 )وأيضاً جزء بسيط من أوامر وضع اليد التي صدرت منذ ذلك الحني. 

والتي نجحنا بالحصول عليها من مصادر مختلفة(. عىل مدار سنتني ونحن نحاول الحصول من اإلدارة املدنية )عرب توجهات متكررة 

إعتامداً عىل قانون حرية املعلومات( عىل أوامر وضع اليد التي صدرت منذ أوائل العام 2015، لكن دون جدوى. بسبب قلة التعاون 

املطلقة من قبل اإلدارة املدنية، أضطررنا لتقديم التامس إىل املحكمة العليا آملني أن تلزم اإلدارة املدنية بتسليمنا املعلومات املطلوبة.12 

معروف لدينا أنه يف كل واحدة من السنوات التي مرت منذ نهاية 2014، أصدر الجيش ما ال يزيد عن عرشات قليلة من أوامر وضع 

اليد، التي متتد عىل مساحات صغرية نسبياً )بضعة دومنات كل منها(. تهدف هذه األوامر يف األساس إلقامة نقاط عسكرية وسياجات.

للتلخيص، عىل الرغم من أننا ال منلك بأيدينا معلومات حديثة وكاملة عن عدد أوامر وضع اليد وانتشار املساحات التي ترسي عليها، 

من الواضح لنا أن الحقائق املعروضة يف هذا التقرير قريبة جداً من الصورة الكاملة – إذا مل يكن ذلك من ناحية العدد الدقيق لألوامر 

فبالتأكيد يف كل ما يتعلق بحجم املساحات التي ُوضعت اليد عليها، ألنه كام ذكرنا، ترسي األوامر الصادرة يف السنوات األخرية عىل 

مساحات صغرية نسبياً.

12 درور إتكس ضد اإلدارة املدنية، ملف محكمة عليا رقم 2778/17. يف الحكم الصادر عن هذا اإللتامس بتاريخ 17.9.2018، ُألزمت اإلدارة املدنية بتسليمنا خالل بضعة أشهر جميع أوامر 

وضع اليد التي صدرت منذ العام 2014.

أمر وضع يد أصدره الجيش يف متوز 2017، إلقامة الجدران حول قرية حزمة شامل رشق القدس  
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الفصل األول – الخلفية القانونية

العقد األول بعد احتاللها الضفة  التي استخدمتها إرسائيل يف  تقريباً(  الرئيسية )والوحيدة فعلياً  اليد هي الوسيلة  كانت أوامر وضع 

الغربية من أجل إقامة املستوطنات.13 مبا أن أرايض الضفة الغربية )ما عدا القدس الرشقية( مل ُتضم يوماً بشكل رسمي لدولة إرسائيل، 

فإّن القانون الدويل هو الذي يرسي عىل هذه األرض، ووظيفته تنظيم العالقات بني السلطة القامئة باإلحتالل – إرسائيل يف هذه الحالة 

– وبني السكان الفلسطينيني املحليني.14 ليس هذا هو املكان للدخول يف عمق النقاش حول مسألة قانونية املرشوع اإلستيطاين بكلّيته. 

نذكر فقط أن التفسري املقبول عىل غالبية القانونيني يف العامل ممن يعالجون مجال قوانني الحرب هو أن ذرية كل هذا املرشوع هي نتاج 

خطيئة، وأن املحكمة العليا رفضت مناقشة قانونيته بحجة أن الحديث هنا عن قضية هي أوالً وقبل كل يشء سياسية يف جوهرها.15 
يعدد هؤالء القانونيون بنوداً من معاهدة جنيف تحظر بشكل قاطع نقل السكان، عنوة أو طوعاً، إىل منطقة محتلة.16

إدراك أن الحديث هو عن مرشوع غري قانوين يف جوهره، يسبق أي نقاش حول املكانة العينية ملثل هذه األرايض أو غريها التي أقيمت 

عليها املستوطنات، وهو نابع من التناقض البنيوي ما بني مصالح السكان املحليني، الذين ُيؤمتن القائد العسكري عىل سالمتهم ورفاههم، 

وبني مصالح املستوطنني. ولكن، بغية تربير املرشوع اإلستيطاين، تدعي إرسائيل من جهتها أن الحديث هنا هو ليس عن منطقة "محتلة" 

بل عن منطقة "مختلف عليها"، ألن إرسائيل إحتلت الضفة الغربية من األردن التي مل تكن هي أيضاً صاحبة السيادة القانونية عىل هذه 

املنطقة، حيث احتلت املنطقة خالل العام 1948. 17هناك إدعاء آخر تطرحه إرسائيل أال وهو أن معاهدة جنيف تحظر نقل السكان 

قرسياً إىل املنطقة املحتلة ومنها، بينام ينتقل املستوطنون طوعاً وبإرادتهم الحرة للسكن يف املستوطنات. إذاً، ال تتنصل إرسائيل كلياً من 

إطار القانون الدويل إمنا تدعي أنه يجب إحتوائه جزئياً، ألنه ال يجري الحديث عن "إحتالل عادي"، وأنه يجب تفسري املادة التي تحظر 

نقل السكان إىل املنطقة املحتلة فقط يف حال كان نقل السكان عنوة ورغاًم عنهم من هذه املنطقة أو إليها.

ننتقل اآلن لوصف الحجة القانونية التي تتشبث بها إرسائيل لتربير استخدامها ألوامر وضع اليد من أجل إقامة املستوطنات، لكن قبل 

الدخول يف صلب املوضوع، نذّكر بأن الفرضية التي ينطلق منها القانون الدويل الذي يعرّف حقوق وواجبات القائد العسكري يف املنطقة 

املحتلة )أي املنطقة تحت "اإلحتالل العسكري"(، هي أن اإلحتالل هو وضع مؤقت.18 من نافل القول إن تناقضاً مطلقاً ما بني مؤقتية 

اإلحتالل وبني إقامة مستوطنات مدنية، كانت حكومات إرسائيل قد رّصحت  بأبديتها مرات ال ُتعّد وال ُتحىص.

لقد رأينا من الصواب أو نورد هنا النص الكامل املخصص ملسألة صالحية القائد العسكري يف وضع اليد عىل األرض، وهو مأخوذ من 

موقع النيابة العسكرية، حيث أن هذا النص يقّدم قاعدة البيانات القانونية التي يتظاهر الجيش بالعمل وفقاً لها يف هذا الشأن. تجدر 

قراءة النص بعناية مع اإلنتباه أيضاً ملا مل ُيكتب فيه.

وفقاً ألحكام وضع اليد القتايل الواردة يف القانون الدويل العريف، ُيحظر عىل الدولة املحتلة مصادرة املمتلكات الخاصة التابعة 

للسكان املحليني يف املنطقة الخاضعة لوضع اليد القتايل الصادر عنها. مع ذلك، هناك إستثناء مركزي لهذه القاعدة راسخ يف 

املادة 52 من األنظمة امللحقة ملعاهدة هاغ بخصوص أحكام وأعراف الحرب الربية من سنة 1907، صيغ كالتايل:

Requisitions in kind and services shall not be demanded from municipalities or inhabitants except for 

the needs of the army of occupation ]…[

13 معليه أدوميم وعوفرا هام املستوطنتان الوحيدتان اللتان أقيمتا خالل سنوات السبعني عىل أوامر مصادرة ألغراض الجمهور. أقيمت مستوطنتا مڨو حورون وبكعوت فوق أراٍض أُعلن 

عنها مناطق عسكرية مغلقة.

https://www.thelawfilm.com/inside/ ،14 لقراءة املزيد، راجعوا ليمور يهودا، "املحكمة العليا واملناطق الفصل الثالث: املستوطنات"، حكم القانون: يف أعقاب الفيلم، مساع إنرتكتيڨي

hebrew/stories/the-opt-and-hcj-landing-page/the-opt-and-the-hcj-c. يف هذا املقال، تستعرض يهودا تعامل املحكمة العليا مع قضية املستوطنات منذ أوائل سنوات السبعني.

http://www.hamoked.org.il/Document.aspx?dID=3850 15 چڨريئيل برچيل وآخرون ضد حكومة إرسائيل وآخرين، ملف املحكمة العليا 4481/91. راجعوا

 The Occupying Power shall not deport or transfer parts of its own civilian“ :16 يعتمد هذا التفسري أوالً وأخرياً عىل الجملة األخرية يف املادة 49 من معاهدة جنيف الرابعة

”population into the territory it occupies

17 قام األردن بضم الضفة الغربية رسمياً إىل أرضه يف العام 1950، لكن، مل تعرتف أي دولة بهذا الضم، ما عدا بريطانيا وباكستان.

18 قرار الحكم الذي كتبه أهارون براك مبلف املحكمة العليا جمعية إسكان املعلمني التعاونية محدودة املسؤولية ضد قائد قوات الجيش اإلرسائييل يف منطقة يهودا والسامرة واملجلس األعىل 

للتخطيط يف منطقة يهودا والسامرة، 393/82، ُيعترب قرار الحكم األسايس الذي يعرّف صالحيات القائد العسكري اإلرسائييل يف الضفة الغربية. يوضح قرار الحكم صالحيات القائد العسكري 

http://www.hamoked.org.il/items/160.pdf واإلستخدام املسموح به للمنطقة املحتلة النابعة من كون اإلحتالل مؤقتاً. لقرار الحكم، راجعوا
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Such requisitions and services shall only be demanded on the authority of the commander in the 

locality occupied.

Contributions in kind shall as far as possible be paid for in cash; if not, a receipt shall be given and 

the payment of the amount due shall be made as soon as possible.

بحسب تعليامت بداية املادة، هناك صالحية لقائد املنطقة يف وضع اليد عىل أراٍض خاصة بحال وجود رضورة عسكرية تربر 

ذلك. ومن هنا سيتناول اإلستعراض التايل أيضاً تفعيل هذه الصالحية بوجود رضورة عسكرية ولن يتناول صالحية إستخدام 

األرض ألغراض مدنية يف جوهرها. األغراض العسكرية معرّفة يف صيغة املادة عىل أنها أغراض الجيش الذي يضع يده عىل 

املنطقة. تفعيل هذه الصالحية، ال يصادر حق امللكية من أصحاب األرض، لكنه مينعهم من الترصف باألرض واستخدامها 

مؤقتاً. 

العمل ضمن الصالحية املمنوحة
تشّكل الرضورة العسكرية إختبار العتبة لتفعيل صالحية وضع اليد عىل األرض، كجزء من اختبار الغرض املناسب لتفعيل 

هذه الصالحية. الرضورة العسكرية مصطلح  يطال عموم األفعال ذات الطابع العسكري، مبا فيها األنشطة املشتقة والداعمة. 

يف هذا اإلطار، تدخل مثاًل إقامة معسكرات للجيش والطرق املؤدية حرصاً إليها، إقامة نقاط ومراكز يف قلب املنطقة، إقامة 

الجدار األمني، وضع وسائل أمن لحامية البلدات وغري ذلك.

معقولية القرار 
يجب أن يستويف قرار القائد العسكري إختبار املعقولية العام. عىل القائد العسكري اإلمتناع قدر اإلمكان عن القيام بأفعال 

تساهم، مبارشة أو بشكل غري مبارش، يف تنفيذ ما يخالف القانون أو استمرار املخالفات. يستوجب إتخاذ القرار التطرق 

ملجمل اإلعتبارات والظروف التي تحيط باملوقف، مع ترجيح اإلعتبارات الجديرة، مثل حامية النظام العام، خالفُا لرتجيح 

اإلعتبارات غري الجديرة )التي تكون مبثابة إعتبارات مستغربة(.

القرار املعقول ليس بالرضورة الحل الوحيد للموقف، وقد يشتمل عىل مختلف الحلول. املشرتك بني مختلف الحلول هو 

أنه قبل إقرار أحد الحلول، ُوضعت أمام القائد العسكري الكمية األكرب من املعلومات حول الحالة العينية – حسناتها إىل 

جانب مساوئها. وهكذا، يتم طرح اإلعتبارات املختلفة التي ُيطلب من القائد العسكري أخذها بالحسبان.

تناسب القرار

ضمن إطار مبدأ التناسب، يجري القائد العسكري توازناً بني الرضر )التشديد عىل الرضر للفرد( الذي قد ينتج عن تطبيق 

البديل املختار )وضع اليد عىل األرض، الرضر لألرض جّراء أعامل البنى التحتية، أرضار غري مبارشة من تقييد للتنقل جّراء 

وضع مرّكبات األمن وما شابه ذلك( وبني الفائدة من تطبيقه )تحقيق الحاجة األمنية(.

ينقسم هذا اإلختبار، وبشكل فظ، إىل 3 إختبارات فرعية رئيسية وبحسبها: يتوجب أن تناسب املساحة التي ُوضعت اليد 

عليها املاهية األمنية من وراء وضع اليد؛ من بني البدائل املمكنة، ميس وضع اليد امللكية الخاصة أقل مام تفعل البدائل 

األخرى؛ والرضر املتأيت نتيجة وضع اليد يتناسب مع الفائدة األمنية الحاصلة جّراءه.

قبل  من  املدارة  )األرايض  السيادية  امللكية  إستخدام  املستطاع،  قدر  العسكري،  القائد  عىل  يتوجب  املذكور،  السياق  يف 

مسؤول األمالك الحكومية( بدل استخدام أرض امللكية الخاصة، وأن يعمل أيضاً عىل تقليص الرضر املادي الناتج لألرض 

أجلها  التي من  العسكرية  املاهية  الحفاظ عىل جوهر  كّل ذلك من خالل  املبارشة.  األرضار غري  تقليص  والبيئة وكذلك، 

ُوضعت اليد عىل األرض منذ البداية.
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الحق بالتعويض

اليد عليها  التي ُوضعت  مبوجب املادة 52 املذكورة أعاله، إعرتفت قرارات املحاكم اإلرسائيلية بحق أصحاب األرايض 

ألغراض عسكرية يف )يهودا والسامرة( الحصول عىل بدل اإلستعامل املؤقت كتعويض عن وضع اليد، سواء عن استعامل 

األرض أو عن األرضار التي حصلت لألرض جّراء وضع اليد عليها واستعاملها )وأنظروا مثاًل: ملف املحكمة العليا رقم 

2056/04، مجلس قرية بيت سوريك ضد حكومة إرسائيل(.

ُيقّدر بدل اإلستعامل املدفوع عن وضع اليد عىل األرض باالستناد إىل طريقة  تحديد مقدار التعويض عن مصادرة األرض 

يف إرسائيل.

الحق باإلدعاء واإلستامع

كجزء من املعايري يف مجال القانون اإلداري التي رست عىل عمليات القائد العسكري، هو مطالب بإعطاء فرصة للمترضر 

املحتمل من القرار يك يرشح إدعاءاته أمام القائد العسكري، بغية محاولة إقناعه بإعادة النظر يف قراره. قبل أن يستطيع 

املترضر املحتمل من قرار إجراء عملية بنى تحتية تقديم ادعاءاته ضد هذا القرار، عليه أن يعي أن القرار قد اتخذ. لذلك 

وقدر اإلمكان، ُتنرش قرارات القائد العسكري بخصوص وضع اليد عىل األرض قبل تنفيذ وضع اليد.

إلغاء وضع اليد عىل األرض

املكان الذي بحسب موقف القائد العسكري، مل تُعد فيه حاجة لوضع اليد عىل األرض، يعمل القائد العسكري أو من 

ينوب عنه عىل إلغاء وضع اليد أو تقليص حجمه مع مرور الوقت بحال كان ذلك متاحاً.

أثناء ذلك وعىل ضوء لزوم تقليص الرضر الحاصل للممتلكات الخاصة، من واجب القائد العسكري عند انتهاء وضع اليد 
عىل األرض ألغراض عسكرية، العمل عىل إعادة األرض إىل ما كانت عليه قبل وضع اليد )قدر اإلمكان(.19

للتلخيص، ميكن القول إنه بحسب النيابة العسكرية التي هي الجسم املؤمتن عىل التوجيه القانوين ألنشطة الجيش، وضع اليد عىل 

األرايض يف الضفة الغربية مسموح، لكن فقط بتوفر الرشوط التالية:

1. العمل ضمن صالحية – يكون وضع اليد مؤقتاً وُيستخدم فعاًل لغرض عسكري.20

2. املعقولية – ال ُيستخدم وضع اليد الرتكاب مخالفة ضد القانون.

3. التناُسب – ينبغي أن يجتاز وضع اليد إختبارات التناُسب الثالثة لكل عمل إداري.

4. التعويض – يتم تعويض أصحاب األرض عن الرضر الالحق باألرض وعن عدم قدرتهم عىل الرتزق منها.

من املؤكد أن القارئ الحريص قد انتبه إىل أنه يف هذه الوثيقة ال يوجد أي ذكر لصالحية الجيش يف وضع اليد عىل األرض من أجل إقامة 

املستوطنات بل فقط من أجل حراستها )"تنظيم وسائل أمن لحامية البلدات"(. هذا يعني أن النيابة العسكرية قد اختارت أن تضع 

يف موقعها اإللكرتوين وثيقة توضح ما هو وضع اليد العسكري وبأية رشوط هو مسموح، متجاهلة حقيقة أن حوايل أربعني باملائة من 

مجمل املناطق التي وضع الجيش يده عليها منذ سنة 1967 من أجل "أغراض عسكرية" يف الظاهر، قد تم وضع اليد عليها منذ البداية 
من أجل إقامة املستوطنات.21

http://www.mag.idf.il/Templates/TemplateControls/News/www.mag.idf.il/602-2339- ،19 "وضع اليد عىل األرض العسكرية ألغراض عسكرية"، 21.5.2015، النيابة العسكرية

he/Patzar.aspx  )تشديدات الخط من عندي، د"أ(.

20 إعرتفت املحكمة العليا بصالحية القائد العسكري يف وضع اليد عىل األرايض بحاالت مستعجلة أيضاً بدون أمر وضع يد خطي. راجعوا "رشكة الباصات الوطنية الخليل وآخرون ضد وزير 

األمن وآخرين"، ملف املحكمة العليا رقم http://www.hamoked.org.il/items/4910.htm ،469/83. ُقدم هذا اإللتامس ضد وضع اليد عىل محطة الباصات املركزية يف الخليل بشارع 

الشهداء أوائل سنوات الثامنني. إذ، أقيم يف املكان معسكر جيش ودخل املستوطنون للعيش فيه إىل جانب الجنود أواخر سنوات الثامنني.يف العام 2008، قّدمت حركة "سالم اآلن" إلتامساً ضد 

سكن املستوطنني يف املكان )ملف املحكمة العليا رقم 6429/08(. يف أعقاب تقديم اإللتامس، أصدر الجيش سنة 2009 أمراً رسمياً لوضع اليد عىل املكان )األمر 15/09(. سنة 2010، ُرفض 

التامس "سالم اآلن" بسبب التأخري، وألنه يوجد "ملتِمس أقرب" كان بإمكانه اإللتامس بدل حركة "سالم اآلن". للمزيد عن إستيالء املستوطنني عىل القواعد العسكرية، راجعوا أدناه، ص 64.

21 عن ذلك أدناه، ص 45.
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من هنا، ينبع السؤال: ما هي إذاً هذه "األغراض العسكرية" التي مبقدورها منذ البداية تربير وضع اليد عىل أراٍض مبلكية خاصة تعود 

لسكان محميني، ولو تحت التقييدات املذكورة سابقاً؟ للرد عىل هذا السؤال، نقتبس األجزاء ذات الصلة من املواثيق التي أخضعت 

إرسائيل نفسها لها. األوىل هي معاهدة هاغ من العام 1907، املادة 23.7:

عالوة عىل املحظورات املنصوص عليها يف اتفاقيات خاصة، مُينع بالخصوص:

تدمري ممتلكات العدو أو حجزها، إال إذا كانت رضورات الحرب تقتيض حتاًم هذا التدمري أو الحجز.

وكذلك املادة 46:

ينبغي إحرتام رشف األرسة وحقوقها، وحياة األشخاص وامللكية الخاصة، وكذلك املعتقدات والشعائر الدينية. ال تجوز مصادرة امللكية 

الخاصة.22  

من معاهدة جنيف الرابعة سنة 1940، املادة 53:

ُيحظر عىل دولة االحتالل أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جامعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو 
املنظامت االجتامعية أو التعاونية، إال إذا كانت العمليات الحربية تقتيض حتاًم هذا التدمري.23

وضع يد، مصادرات، إغالقات وحظر البناء

باإلضافة ألوامر وضع اليد، هناك املزيد من األوامر العسكرية التي تصدرها السلطات اإلرسائيلية يف إطار نظام األرايض الذي 

تديره يف الضفة الغربية.

أوامر املصادرة – حتى اليوم، أصدرت إرسائيل املئات من أوامر املصادرة ل"أغراض الجمهور". خالفاً ألوامر وضع اليد، املؤقتة 

بتعريفها، أوامر املصادرة هي أوامر ثابتة تصادر األرض من أصحابها إىل األبد )مقابل تعويض معنّي(. بحسب التفسري الدارج، 

يجب أن تخدم هذه األوامر حاجات السكان الفلسطينيني أيضاً ألنهم "السكان املحليون املحميون".24 لقد تم أيضاً إصدار أوامر 

التسعني، من أجل مرافق معالجة  الغربية، باألساس يف سنوات  الضفة  ُعّبدت يف  التي  اإللتفافية  الشوارع  مصادرة لعدد من 

مياه املجاري ومواقع جمع النفايات. مبالحظة جانبية، نذكر أنه وعىل الرغم من أن القانون يلزم كام ُذكر بأن يستفيد السكان 

املحليون املحميون، أي السكان الفلسطينيون، هم أيضاً من املصادرة، عىل مدار السنوات تم إقصاء الفلسطينيني من عدد غري 

قليل من املرافق التي ُبنيت عىل أراٍض مصادرة. أبرز مثال عىل ذلك، رغم أنه أبعد من أن يكون الوحيد، هو شارع 443 الذي 

ُعّبد يف الثامنينيات فوق أراٍض صودرت من قرى غرب رام الله. يف أعقاب اإللتامس للمحكمة العليا، ُفتح الشارع رسمياً أمام 

املركبات الفلسطينية، إاّل أن التقييدات التي ُفرضت عىل حركة الفلسطينيني ألغت املبدأ الذي من أجله ُبني الشارع منذ البداية، 
بحيث يسري عليه فعلياً عدد محدود فقط من السيارات الفلسطينية يومياً.25

https://www.btselem.org/hebrew/ ،بتسيلم الربية )هاغ 1907("، 1.1.2011، منظمة  الحرب  بقوانني وأعراف  املتعلقة  األنظمة  الربية خاصة  الحرب  22 من "معاهدة قوانني وأعراف 

international_law/hague_convention_and_regulations

https://www.btselem.org/hebrew/international_law/fourth_geneva_ بتسيلم،  منظمة   ،1.1.2011 الحرب"،  وقت  يف  املدنيني  األشخاص  حامية  بشأن  جنيف  معاهدة  من   23

convention

24 راجعوا لهذا األمر قرار املحكمة 393/82 )أدناه مالحظة 18(.

25 لقراءة املزيد عن إلتامس شارع 443، راجعوا "شارع 443: ماذا تغرّي فعاًل بامليدان؟"، جمعية حقوق املواطن، https://www.acri.org.il/he/2489. قضية السكان املحليني عادت لتظهر يف 

السنة األخرية ضمن سياق محاولة الدولة رشعنة بؤر إستيطانية غري قانونية بواسطة رشعنة طرق مؤدية جرى شقها بشكل غري قانوين داخل أراٍض مبلكية فلسطينية خاصة. أنظروا يوتام برغر، 

"مندلبليت: مسموح مصادرة أرض من الفلسطينيني ألغراض الجمهور يف املستوطنات"، 15.11.2017، هآريتس، https://www.haaretz.co.il/news/law/.premium-1.4605462. يف نهاية 

األمر، ُرفضت محاولة املستشار القضايئ للحكومة أن يرشعن بهذه الطريقة شوارع غري قانونية جرى شقها للبؤر اإلستيطانية، من قبل رئيسة املحكمة العليا إسرت حيوت، وصحيح حتى اليوم 

ال يوجد تغيري يف الوضع القانوين الذي يعرّف فقط السكان الفلسطينيني عىل أنهم "سكان محليون"، مع كل ما يعنيه ذلك ملسألة مصادرة األرايض. راجعوا يوتام برغر، "املحكمة العليا: قرار 

 https://www.haaretz.co.il/news/law/.premium-1.6134386 ،الحكم الذي عّبد الطريق ملصادرة أراٍض من فلسطينيني ليس سابقة ملزِمة"، 30.5.2018، هآريتس
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أوامر اإلغالق – يف حني أن العدد الدقيق ألوامر اإلغالق املؤقتة التي أصدرها الجيش حتى اليوم غري معروف )نتحدث 

القليلة، لكن األرايض املشمولة فيها كبرية جداً.  الدامئة ال تتجاوز العرشات  طبعاً عن آالف األوامر(، فإن أوامر اإلغالق 

أمام  مغلقة  منطقة عسكرية  أنه  معرّف عىل  الغربية  الضفة  ُثلث  أن  بّينا   ،2015 مارس  بآذار  نرشناه  الذي  التقرير  يف 

نار، مناطق مستوطنات ومناطق مجاورة للحدود مع األردن أو مع دولة  الفلسطينيني ألسباب متنوعة )مناطق إطالق 

إرسائيل(.26 خالفاً ألوامر املصادرة أو أوامر وضع اليد، ال ترسي أوامر اإلغالق عىل السكان الدامئني الذين يعيشون داخل 

املناطق املغلقة وال ميتون بصلة مع قضية ملكية أو حق استعامل )ظاهرياً فقط بالتنسيق مع الجيش( األرايض الخاصة 

الواقعة ضمن املناطق املغلقة.27 إاّل أنه ونتيجة كرب الحجم الهائل للمناطق العسكرية املغلقة هناك تداخل ال ُيستهان به 

بينها وبني أوامر وضع اليد. عىل سبيل املثال داخل مناطق إطالق النار التابعة للجيش، والتي تتمدد عىل أكرث من 980 

ألف دونم، هناك ما يزيد عن 15،500 دونم تم وضع اليد عليها ألهداف متنوعة. 

أوامر حظر البناء – أوامر حظر البناء هي عبارة عن عرشات األوامر التي أصدرها الجيش وُيحَظر مبوجبها البناء خاصة 

عىل طول الشوارع يف الضفة الغربية وعىل طول أجزاء من جدار الفصل. صحيح حتى اليوم، ال يوجد لدينا معلومات كاملة 

حول حجم األرض التي ترسي عليها كل أوامر حظر البناء، لكننا نعرف أنها تطال عرشات آالف الدومنات، وأن جزءاً منها 
موجود داخل مناطق السلطة الفلسطينية.28

مسألة التفسري – ما هي "األغراض العسكرية"
لقد عاد وتكرر السؤال عن ماهية األغراض العسكرية التي تربر وضع اليد عىل األرايض، يف بوابات املحكمة العليا عدة مرات طيلة 

سنوات السبعني. خالل هذا العقد، أقيمت الغالبية العظمى من املستوطنات يف أراٍض صاَدرها الجيش من أصحابها عرب أوامر وضع اليد. 

أثارت إقامة املستوطنات عىل هذه األرايض صعوبتني قضائيتني رئيسيتني:

1. هل ميكن حساب املستوطنات رضورة أمنية عسكرية تربر وضع اليد عليها؟

2. كيف ميكن التغلب عىل التناقض بني كون املستوطنات بلدات مدنية )يرى سكانها أنفسهم عىل أنهم أتوا لإلستيطان بشكل 

دائم( وبني مبدأ كون وضع اليد مؤقتاً؟

كام ذكرنا سابقاً، تناولت خالل سنوات السبعني سلسلة من اإللتامسات للمحكمة العليا مسألة هل إقامة املستوطنات تشّكل حجة مربرة 

تتيح وضع اليد عىل أراٍض خاصة. قصة هذه الإللتامسات محكية بالتفصيل يف كتاب موشيه نغبي "كڨاليم ِشل تسيدك"، لذا سنستعرضها 
هنا بإيجاز فقط، مع ذكر أبعادها.29

ملف محكمة عليا، "بتحات رِفَيح" –  كان ملف املحكمة العليا األول الذي عاين مسألة العالقة بني عمليات وضع اليد عىل األرض وبني 

إقامة املستوطنات، يف أوائل سنوات السبعني مبا يخص أراٍض يف "بتحات رِفَيح" شامل غرب سيناء.30 يف السنوات 1969–1972، صادرت 

إرسائيل حوايل 47 ألف دونم يف "بتحات رِفَيح"، طردت من هناك آالف البدو وأقامت يف املكان مستوطنة "أحدوت". تم رفض اإللتامس 

الذي تقدم به سكان املكان ضد وضع اليد عىل األرض وطردهم منها، عقب ترصيح وّقع عليه الجرنال يرسائيل طال، إدعى فيه أن وضع 

اليد عىل األرض وطرد السكان وإقامة املستوطنة أمر رضوري ملنع عمليات عدائية تخرج من هذه املنطقة. يف أعقاب رفض اإللتامس، 

واصلت إرسائيل بناء "حيڨل مييت".

https://www.keremnavot.org/gannaul ،26 "حديقة مقفلة: إعالن املناطق املغلقة يف الضفة الغربية"، آذار 2015، كرم نابوت

27 تعريف املصطلح "سكان دامئون" حاسم يف هذا السياق. يرفض الجيش بشكل مثابر اإلعرتاف بسكان قرى الرعاة القاطنني داخل مناطق إطالق نار عىل أنهم سكان دامئني ُيسمح لهم 

بالعيش يف املكان.

https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.1937128 ،28 عاموس هارئيل، "إرسائيل متنع البناء يف املناطق ضمن سيطرة الفلسطينيني تحت مربرات أمنية"، 25.2.2013، هآريتس

29 موشيه نغبي، كڨاليم ِشل تسيدك، القدس 1981، ص 74-28. أو أيضا يهودا، املحكمة العليا واملناطق )أعاله، مالحظة 14(، يوجد هناك إستعراض قصري لإللتامسات الرئيسية يف هذه املسألة.

30 الشيخ سليامن حسني عودة أبو حلو ضد حكومة إرسائيل، ملف محكمة عليا رقم 302/72.
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ملف محكمة عليا، عناتا – سنة 1978، وضعت إرسائيل يدها عىل نحو 1،800 دونم من أرايض قرية عناتا. حينها، كان معظم األرض 

مفلوحاً، بل ويسكن أهايل القرية عىل جزء منها. عقب إلتامس قّدمه أصحاب األرض ضد وضع اليد، أصدرت املحكمة العليا أمراً بينياً 

ضد وضع اليد. ثّم جرى رفض اإللتامس بعد أن التزمت الدولة بأن تقيم يف املكان قاعدة عسكرية فقط. بعد مرور األيام، أقيمت فعاًل 
يف املكان قاعدة عنتوت، املوجودة اليوم رشقي قرية عناتا.31

ملف محكمة عليا، بيت إيل وبكعوت ب )روعي( – سنة 1978، ناقشت املحكمة إلتامسني: أحدهام ضد بناء مستوطنة بيت إيل 

واآلخر ضد بناء البؤرة اإلستيطانية بكعوت ب التابعة ل"هناحل" والتي تم تحويلها الحقاً إىل مدنية لتصبح مستوطنة روعي.32 ُقّدم 

اإللتامسان من قبل املحامي إلياس خوري، وقد ادعى بأسم أصحاب األرايض أنه ُوضعت اليد عليها وُحّولت للمستوطنني بحجة الرضورة 

العسكرية خداعاً وتعسفاً. يف نهاية األمر، تم رفض اإللتامسني إستناداً لشهادات خطية من منّسق األعامل يف املناطق آنذاك، الجرنال 

أفراهام أوريل. ُكتب عن هذه الشهادات يف قرار الحكم:

الشهادات الخطية التي قدمها الجرنال أوريل، ال تدع مجاالً للشك بأن املنطقتني اللتني فيهام ُوضعت اليد عىل أرايض امللتِمسني، 

تقعان بأماكن إسرتاتيجية حساسة. إحداهام يف املحور املروري من األردن إىل قلب )السامرة(، والثانية عىل الطريق الرئيسية، 

بجوار معسكر للجيش. من الصعب اإلفرتاض بأن الدولة املستولية تبقي السيطرة عىل مثل هذه املناطق بأيدي جهات قد تكون 
معادية.33

بالنسبة ملشكلة كون وضع اليد مؤقتاً، ُكتب يف قرار الحكم ما ييل:

السيد خوري يسأل: كيف ميكن إقامة بلدة سكن دائم عىل أرض ُوضعت اليد عليها الستخدام مؤقت؟ إنه سؤال محرتم. لكن، يبدو أن 

إجابة السيد بخ بأن البلدة املدنية تستطيع التواجد يف ذلك املكان فقط ما دام الجيش اإلرسائييل يسيطر عىل املنطقة مبوجب أمر وضع 

اليد. وضع اليد هذا، ميكن أن ينتهي يف أحد األيام، نتيجة ملفاوضات دولية التي قد تنتهي بتسوية جديدة، يصاَدق عليها مبقتىض القانون 
الدويل الذي سيحدد مصري هذه البلدة، كام هو الحال مع بلدات أخرى موجودة يف املناطق املستوىل عليها.34

للتلخيص، تم رفض إلتاميْس "بيت إيل" و"بكعوت ب" لسببني:

1.   قبل قضاة املحكمة العليا إدعاء الدولة بأن إقامة املستوطنتني جاءت لغرض أمني.

2.   قام قضاة املحكمة العليا بشد املصطلح "مؤقتية" لفرتة زمنية غري محددة وأقروا أن مؤقتية وضع اليد ميكن تفسريها كمامثلة

              ملؤقتية حالة اإلحتالل.

31 موىس عبد السامل سالمة وآخرون ضد وزير األمن وآخرين، ملف محكمة عليا رقم 834/78.

32 بيت إيل – سليامن توفيق أيوب وآخرون ضد وزير األمن وآخرين، 606/78؛ روعي – جميل قاسم مطاوع وآخرون ضد وزير األمن وآخرين، 610/78.

33 من قرار الحكم الصادر يف اإللتامسني يوم 15 آذار مارس 1979.

34 ملسألة مؤقتية أوامر وضع اليد، راجعوا أدناه ضمن هذا الفصل، ص 32.

أمر اإلغالق املوّقع سنة 1971 ألرض أقيمت عىل جزء منها سنة 1977 مستوطنة روعي )بكعوت ب(
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صورة جوية من العام 1967 للمنطقة التي ُوضعت اليد عليها لصالح 

مستوطنة روعي )بكعوت ب(. ميكن رؤية أن الغالبية الساحقة من املنطقة 

كانت مفلوحة آنذاك.

خارطة مفّصلة ُأرفقت لرد الدولة عىل إلتامس بكعوت ب وقد ُرسمت 

فيها األرايض التي تم وضع اليد عليها لصالح املستوطنة

ملف محكمة عليا، متتياهو – يف نيسان أبريل 1979، نوقشت باملحكمة العليا مرة أخرى قضية وضع اليد إلقامة مستوطنة جديدة. 

يف أيلول سبتمرب 1977، وضع الجيش يده عىل 500 دونم من أرايض قرية نعلني غرب رام الله بغية إقامة مستوطنة متتياهو )مالصقة 

اليوم ملستوطنة موديعني عيليت التي أقيمت الحقاً(. مع بدء األعامل وسنتني بعد وضع اليد عىل األرايض، قّدم أصحاب األرايض إلتامساً 

ضد وضع اليد مّدعني أنه ال حديث عن أغراض أمن. بعد أن أصدرت املحكمة العليا أمراً بينياً مينع إستمرار األعامل يف املكان، قّدمت 

الدولة شهادة خطية من قبل منسق العمليات يف املناطق آنذاك، داين ماط، واّدعي فيها أن إقامة املستوطنة هي جزء من املنظور 

األمني الشامل يف املنطقة.35 رداً عىل ذلك، قّدم امللتمسون شهادة خطية للجرنال إحتياط مايت بيلد الذي ادعى أن وحدات الجيش تكفي 

لتحقيق األهداف األمنية ذاتها وال حاجة إلقامة بلدة مدنية يف هذا املكان. لكن، فّضلت املحكمة العليا شهادة منسق العمليات يف 

املناطق وتم رفض اإللتامس وأقيمت املستوطنة.

ملف محكمة عليا، ألون موريه – بعد شهرين من ذلك ويف 14 حزيران يونيو 1979، ُقدم التامس من قبل 17 شخصاً من أهايل قرية 

الرجيب رشقي نابلس، الذين تم وضع اليد عىل حوايل 645 دونم من أراضيهم بغية إقامة مستوطنة ألون موريه والطريق املؤدية إليها.36  

بدأت إقامة املستوطنة قبل أسبوع من ذلك الحني وُخطط عىل أن تكون حملة رسية مبساعدة الجيش. أمر وضع اليد الذي ُوّقع يومني 

من قبل، أُعطي ألصحاب األرايض صباح اليوم ذاته الذي بدأت فيه األعامل لتهيئة املكان، وذلك يك ال يتاح لهم اإللتامس قبل الوقت 

إىل املحكمة العليا ملنع أو تأخري إقامة املستوطنة. بتاريخ 20 حزيران يونيو، وبعد أسبوع من بدء األعامل إلقامة املستوطنة، أصدرت 

املحكمة العليا أمراً بينياً صيغ عىل النحو التايل:

ملاذا ال ُيعلن عن أوامر وضع اليد املعطاة باطلة وملاذا ال يتم إخالء األرض من املعّدات واملباين التي أقيمت عليها ومُتنع إقامة 

بلدة مدنية فوقها. نعم ُيعطى أمر بينّي مينع املزيد من العمل يف الحفر والبناء يف املكان موضع البحث وكذلك سكن املزيد من 

املواطنني فيه، إضافة ملن سكنوا فيه حتى تاريخ إصدار األمر البيني.

 

35 فالح حسني إبراهيم عمرية وآخرون ضد وزير األمن وآخرين، ملف محكمة عليا رقم 258/79.

36 عزت محمد مصطفى دويكات وآخرون ضد حكومة إرسائيل، ملف محكمة عليا رقم، 390/79. يف صحافة تلك الفرتة، تظهر تقديرات مختلفة بخصوص حجم املساحة املشمولة ضمن أوامر 

وضع اليد الصادرة من أجل إقامة مستوطنة ألون موريه )16/79( والطريق املؤدية إليها )17/79(. تعتمد األرقام التي نوردها هنا خرائط األوامر الصادرة عن اإلدارة املدنية والتي ُنقلت لنا.
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مستوطنة ألون موريه، ترشين الثاين 1979، تصوير: حنانيا هرمان، دائرة الصحافة الحكومية

بتاريخ 22 ترشين األول أكتوبر 1979، بعد نحو أربعة أشهر من 

املحكمة  قضاة  أمروا  وفيه،  الحكم  قرار  صدر  اإللتامس،  تقديم 

العليا بإلغاء قرار وضع اليد رقم 16/79 وإخالء املستوطنة التي 

أقيمت يف املكان.37 قامت املحامية ليمور يهودا بإيجاز األسباب 

معاكساً  حكاًم  يصدرون  العليا  املحكمة  قضاة  جعلت  التي 

لقراراتهم يف اإللتامسات السابقة التي استعرضناها، وخاصة القرار 

بشأن بيت إيل:

يتعلق الفرق األول مبسألة الرضورة األمنية. أيضاً بحالة 

ألون موريه، ُطرح اإلدعاء بأن الهدف من وضع اليد عىل 

إيل،  بيت  لحالة  لكن وخالفاً  أمنية.  األرض هو لرضورة 

يف شأن ألون موريه، كان املجيبان )رئيس األركان رفائيل 

إيتان ووزير األمن عيزر فايتسامن( مختلفي الرأي حول 

مسألة املنطق األمني يف إقامة بلدة هناك، وهو خالف 

حظي بالنرش عىل املأل. عارض فايتسامن قرار الحكومة 

الخارجية  بإقامة املستوطنة يف هذا املكان، ومثله وزير 

موشيه ديان، ونائب رئيس الحكومة يغئال يدين، كلهم ذوو تاريخ عسكري مرّشف.

أرفق  موريه،  ألون  حالة  يف  األمنية.  الرضورة  غياب  إدعاءهم حول  امللتمسون  فيها  أرىس  التي  بالطريقة  يتعلق  ما  هو  الثاين  الفرق 

امللتمسون إلتامسهم بشهادات خطية لرئيس األركان السابق حاييم بار ليف، والجرنال إحتياط مايت بيلد، يقولون فيها إنه ال توجد أية 

رضورة أمنية إلقامة املستوطنة يف هذا املكان.

ويتعلق الفرق الثالث، الذي يتضح خالل الجلسة أنه هام جداً، باألطراف املشاركة يف الجلسة أمام املحكمة العليا. يف حالة بيت إيل، مل 

يكن املستوطنون الذين سيسكنون املكان جزءاً من الجلسة ومل ُتسمع مواقفهم بخصوص اإلدعاءات املعروضة من قبل ممثيل الدولة 

)والتي لها إسقاطات مبارشة عىل املستوطنني(. بينام يف هذه الحالة، يطلب مستوطنان من نواة ألون موريه اإلنضامم ويتم ضمهم 

كمجيبني إضافيني يف اإللتامس. يوضح هذان املنضامن يف أقوالهام للمحكمة أن برامجهام يف السكن هناك هي العكس متاماً من أن تكون 

مؤقتة. بل إنهام هنا يك يسكنا يف األرض التي ُوعد بها يعقوب إىل األبد.38 

37 مل ُيلَغ أمر وضع اليد بخصوص الطريق املؤدية للمستوطنة )17/79( من قبل املحكمة، بادعاء أن أحداً من امللتمسني مل يّدِع ملكيته عىل هذه األرايض، لكن فيام بعد قام الجيش بإلغاء 

األمر مبادرة منه.

38 يهودا، املحكمة العليا واملناطق )أعاله مالحظة 14(.

تكلل أمس نضال السنوات الست بالنجاح 

 فوق التلة الواقعة رشق نابلس

بطريقة "سور وبرج" – لكن مع مروحية وأريك شارون

– قامت مستوطنة ألون موريه 
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ببداية العام 1980، فعاًل تم إخالء مستوطنة ألون موريه وانتقلت ملوقع بديل فوق جبيل كبري، عىل مسافة بضعة كيلومرتات شامالً، 

وأقيمت هناك عىل أراٍض ُسجلت "أرايض دولة" منذ فرتة الحكم األردين. عىل الرغم من قرار الحكم، إتضح مع مرور الزمن أن مستوطنة 

ألون موريه كانت إحدى املستوطنات الرائدة يف كل ما يتعلق بغزو أراٍض مبلكية فلسطينية خاصة واإلستيالء عليها، إاّل أنه يف هذه 
الحاالت كانت عمليات غزو املستوطنني قرصنة بدون أي أمر عسكري رسمي..39

عىل الرغم من اعتبار قرار الحكم الخاص بألون موريه أحد القرارات الجريئة يف تاريخ األحكام الصادرة عن املحكمة العليا يف كل ما 

يتعلق باملرشوع اإلستيطاين، من املهم الوقوف عند ما مل يشمله قرار الحكم:

مل تحظر املحكمة العليا عىل الدولة بشكل جارف وضع يدها عىل أراٍض يف املستقبل. بل حظرت عمليات وضع اليد عىل أراٍض    .1

 أمر وضع اليد األصيل ملستوطنة ألون موريه عىل أرايض قرية رجيب. 
يف الطرف السفيل من الصورة، ميكن رؤية الطرف الشاميل ملستوطنة إيتامر.

إضافية الهدف األسايس منها هو إقامة مستوطنات جديدة )أي أن الهدف األسايس منها هو سيايس وليس عسكرياً(.
مل يرِس قرار الحكم بأثر رجعي عىل املستوطنات التي أقيمت فوق أراٍض تم وضع اليد عليها ل"أغراض عسكرية" قبل قرار    .2
الحكم املتعلق بألون موريه.40 هكذا، عىل سبيل املثال، بتاريخ 9 كانون األول ديسمرب 1979، بعد نحو أسبوعني ونصف فقط 

من صدور قرار الحكم املتعلق بقضية ألون موريه، ُأتخذ القرار الحكومي رقم 251 الذي صادق عىل بناء 150 وحدة سكنية 

إضافية يف بيت إيل و 150 وحدة يف القسم الشاميل من املستوطنة الذي ُسّمي يف ذلك الوقت بيت إيل ب. يف السنوات التي 

مضت منذ ذلك الحني، ُبنيت آالف الوحدات السكنية يف العرشات من املستوطنات املقامة عىل أراٍض خاصة تم وضع اليد 
عليها بنفس الطريقة.41

OCHA، https://www.ochaopt.org/he/content/humanitarian-impact-de-facto- ،10.2.2017 ،"ألون موريه للمستوطنات: حالة  الفعيل  التوسيع  اإلنسانية من  "اإلسقاطات   39

settlement-expansion-case-elon-moreh

40 خالل السنوات، ُألغيت أوامر وضع يد قليلة، كانت قد صدرت إلقامة مستوطنات. يف هذا الشأن، أنظروا الحقاً الفصل الرابع، ص 80.

41 بإطار ملف املحكمة العليا رقم 6528/13، عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن قاسم ضد وزير األمن وآخرين، طلب امللتمس إلغاء رسيان أمر وضع اليد 23/79 الذي صدر بخصوص أرض 

داخل مستوطنة بيت إيل وعىل جزء منها، ُبنيت خالفاً للقانون بيوت دراينوف، ثم ُهدمت يف متوز 2015. رئيس املحكمة العليا آرش غرونيس، أمر بهدم البيوت وخالل ذلك، تهرب من 

مناقشة طلب إلغاء أمر وضع اليد بحجة أن رضورته األمنية، حتى لو كانت موجودة من قبل، الغية )البند 27(. يف املقلب اآلخر، إختارت نائبة الرئيس آنذاك، القاضية مريم نؤور، عدم 

http://elyon1.court. ،2014 التهرب من املسألة وأقرت أنه ال مكان إللغاء أمر وضع اليد ألن مساحته هي "جزء ال يتجزأ من بلدة بيت إيل" )البند 12(. راجعوا قرار الحكم من 8 أيلول

gov.il/files/10/690/096/S48/10096690.S48.htm. يف العام 2015، قّدم قاسم إلتامساً للمرة الثانية، مع صاحب أرض أخرى، يطالب بإلغاء أمر وضع اليد 23/79 وإعادة أراضيه إليه، يف 

أعقاب نية املجلس املحيل بيت إيل العمل عىل خطة بناء يف املنطقة التي قامت ثم ُهدمت بها بيوت دراينوف )قاسم وآخرون ضد مسؤول إعطاء التصاريح يف األرايض التي ُوضعت اليد 

عليها ألغراض عسكرية وآخرين، ملف املحكمة العليا رقم 5165/15(. يف قرار الحكم الصادر بهذا اإللتامس، إختارت رئيسة املحكمة حينذاك، نؤور التهرب من النقاش والبت يف املوضوع، 

http://elyon1.court.gov.il/files/15/650/051/ ،2017 بحجة أن األمر "نظري"، مبا أن الدولة قد تراجعت عن نيتها العمل عىل البناء يف املكان )البند 8(. راجعوا قرار الحكم من 10 أيلول

c27/15051650.c27.htm
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قام الجيش باستغالل الفرتة ما بني إصدار أمر وضع اليد أللون موريه بتاريخ 7 حزيران يونيو 1978 وبني إصدار قرار الحكم 

بتاريخ 22 ترشين األول أكتوبر 1979، من أجل إصدار ثالثة أوامر وضع يد أخرى لثالث مستوطنات:

1. األمر 15/79 عن مستوطنة شيلو بتاريخ 15 حزيران يونيو 1979. 

2. األمر 22/79 عن مستوطنة أريئيل بتاريخ 11 متوز يوليو 1979. 

3. األمر 23/79 عن جزء من مستوطنة بيت إيل بتاريخ 18 متوز يوليو 1979.

هذه األوامر الثالثة ما زالت سارية املفعول اليوم أيضاً. 

اإلنتقال لإلعالن عن أرايض دولة
أسابيع قليلة بعد إعالن قرار الحكم يف التامس ألون موريه، بتاريخ 11 ترشين الثاين نوفمرب 1979، أعلنت الحكومة القرار 145، والذي 

جاء فيه ما ييل:

نقرر )باإلجامع(:

توسيع اإلستيطان يف يهودا، السامرة، غور األردن، قطاع غزة وهضبة الجوالن، عن طريق إضافة السكان للبلدات القامئة وعن 
طريق إقامة املزيد من البلدات عىل األرايض مبلكية الدولة.42

كام ذكرنا، أدى قرار الحكم يف قضية ألون موريه إىل تقييد قدرة الدولة عىل استخدام عمليات وضع اليد ل"أغراض األمن" من أجل 

إقامة مستوطنات جديدة. يف أعقاب ذلك، إحتاجت الدولة لخلق آلية جديدة تتيح لها مواصلة السيطرة عىل املزيد من األرايض بغية 

نقلها للعرشات من املستوطنات التي خططت حكومة الليكود يف تلك السنوات إقامتها أو تكثيفها. األمور مرشوحة يف تقرير "بتسيلم":

التعريفات املوجودة يف األمر بخصوص املمتلكات الحكومية. سنة   كانت الخطوة القضائية األساسية يف هذا اإلتجاه توسيع 

د  املحدِّ اليوم  كانت يف  التي  "املمتلكات  الحكومية"  "املمتلكات  تشمل  وبحسبه،  لألمر،  تعدياًل  العسكري  القائد  1984، نرش 

األصيل  "التعريف  تغيري  تم  التعديل،  بواسطة  األردنية.  للمملكة  وممنوحة"  أسم،  تابعة، مسجلة عىل  بعده  أو   ]7.6.1967[

ل، "حتى لو كانت  د". وبحسب األمر املعدَّ للممتلكات الحكومية"، الذي "كان تعريفاً ثابتاً، أساسه صورة الوضع يف اليوم املحدِّ

د )يوم دخول قوات الجيش اإلرسائييل للمنطقة(، فإنها تصبح جزءاً  حقوق دولة العدو قد حصلت أو منَت بعد اليوم املحدِّ

من املمتلكات الحكومية". ال يعكس هذا التعديل بشكل جيد التغيري الحاصل يف النظرة اإلرسائيلية ألرايض الدولة يف الضفة 

الغربية – من توجه ثابت إىل مفهوم دينامي، قد تصبح بحسبه األرض التي مل ُتعترب يف السابق أرايض دولة، وبتوفر رشوط 

معينة، ممتلكات حكومية.43    

يف العقود التي مرت منذ قرار الحكم ألون موريه، أعلنت إرسائيل عن ما يفوق 750 ألف دونم يف الضفة الغربية "أرايض دولة". بعد 

املنطقة C. وخالل  السنوات 1995-1993(، بقي نحو 655 ألف دونم منها ضمن  إتفاقيات أوسلو )يف  الجديدة عقب  اإلستعدادات 

السنوات املاضية، تم تخصيص جزء كبري من هذه األرايض لتطوير املستوطنات مستقباًل، بينام ُحفظت أجزاء أخرى، مل ُتخصص بعد لهذا 
الغرض رسمياً، للغاية ذاتها، وُحظر عىل الفلسطينيني بشكل شبه جارف إستعاملها.44

42 تقرير الطاقم املهني لبلورة توجيهات تنظم البناء يف يهودا والسامرة )لجنة زندبرغ(، ص 19. مقتبس من حايا زندبرغ وآخرين، الطاقم املهني لبلورة توجيهات تنظم البناء يف يهودا والسامرة: 

https://www.haaretz.co.il/embeds/pdf_upload/2018/20180504-102258.pdf تقرير تلخييص، 15.2.2018. ميكن إيجاد تقرير زندبرغ يف

43 نري شليڨ، تحت غطاء الرشعية: اإلعالن عن أرايض دولة يف الضفة الغربية، شباط 2012، ص 11.

44 قبل بضع سنوات، كشفت منظمة "مبكوم" أن %37 من أرايض الدولة قد ُنقلت للمستوطنات، بينام فقط %0.7 من أرايض الدولة ُنقل الستعامل الفلسطينيني. حاييم ليڨينسون، "0.7% 

من أرايض الدولة يف الضفة الغربية، ُخصصت للفلسطينيني"، 28.3.2013، هآريتس، https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.1978691. راجعوا أيضاً يوتام برغر، "حصل 

https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.6290466 ،الفلسطينيون فقط عىل حوايل %0.25 من أرايض الدولة التي أُعطيت يف الضفة منذ 1967"، 18.7.2018، هآريتس
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رأي خبري مقدم من املستشار القضايئ للحكومة
بتاريخ 25 شباط فرباير 1980، أسابيع قليلة بعد إخالء مستوطنة ألون موريه، نرش املستشار القضايئ للحكومة يتسحاك زمري، وثيقة 

تحمل العنوان "رأي خبري حول املكانة القانونية للبلدات اإلرسائيلية يف يهودا والسامرة".45 كانت بهذه الوثيقة محاولة لتوضيح معاين 

قرار الحكم يف إلتامس ألون موريه، ويف األساس تهدئة الحكومة من خشية إخالء مستوطنات أخرى لنفس السبب. بحسب رأي زمري ما 

حدث مع ألون موريه مرتبط بظروف عينية جداً، لذا من املستبعد أن تتدخل املحكمة يف حاالت أخرى تخص مستوطنات أقيمت عىل 

أراٍض ُوضعت اليد عليها بنفس الطريقة، وذلك لسببني:

 املستوطنات األخرى محمية من اإلخالء ما دام اإلعتبار األسايس يف إقامتها كان "عسكرياً أمنياً" باملفهوم الواسع للمصطلح. أي، 

األخذ بالحسبان ليس فقط إحتياجات الجيش بل أيضاً إحتياجات "الحفاظ عىل األمن الداخيل" و"حامية الحّيز".

أيضاً يف الحاالت التي مل يكن اإلعتبار األمني هو األسايس يف وضع اليد عىل األرض، نتيجة مبدأ "التأخري"، أي نتيجة 
الوقت الذي مىض منذ وضع اليد عىل األرض وإقامة املستوطنة، من غري املرجح أن تتدخل املحكمة.46

شدد زمري عىل أنه ال مانع مبواصلة إقامة مستوطنات عىل "أرايض دولة" أو عىل أراٍض كانت مبلكية يهود قبل 1948 أو التي 

اشرتاها إرسائيليون بعد 1967.

يف الجزء الثاين من رأي الخبري، يحّذر زمري من تغيري يف املكانة القانونية للمستوطنات يف الضفة الغربية، الذي برأيه قد يثري املشاكل 

أكرث من أن يفيد يف تحقيق سياسة اإلستيطان الحكومية. اإلقرتاحات العينية التي جادل فيها زمري، مفّنداً إياها الواحد تلو اآلخر، ستكون 

مألوفة ملن يتابع األفكار التي يطرحها الجناح اليميني يف السياسة اإلرسائيلية اليوم:

إعطاء شهادة من قبل وزارة الخارجية بأن منطقة الضفة الغربية ليست "منطقة محتلة".   •

تقييد صالحية املحكمة العليا يف مناقشة إلتامسات الفلسطينيني سكان الضفة الغربية ضد إقامة مستوطنات عىل أراضيهم.   •

مصادرة أراٍض وفق القانون األردين.   •

فرض القانون اإلرسائييل بخصوص رشاء األرض ألغراض الجمهور.   •

فرض القانون اإلرسائييل عىل الضفة الغربية.   •

https://www.thelawfilm.com/inside/wp-content/uploads/2015/11/1980-02-25-%D7%99%D7%95%D7%A2%D7%9E%D7%A9- 45 للرأي الخبري الكامل، راجعوا

%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%A8-%D7%97%D7%95%D7%95%D7%93-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%9E%D7%93-%D7%94%

D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99-%D7%A9%D7%9C-%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D

7%90%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%95%D7%A9.pdf

46 يجب أن نتذكر أن رأي الخبري هذا قد ُكتب عندما كانت هناك يف الضفة الغربية عرشات املستوطنات التي أقيمت فوق أراٍض ُوضعت عليها اليد ألغراض عسكرية، ومن هنا الخشية التي 

وجد زمري من الصواب دحضها.

مبنى الرشطة األردنية حيث شكن مستوطنو الكانا لدى إقامة املستوطنة عىل أرض تم وضع اليد عليها بغرض االستيطان

 .1

 .2
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املكانة القانونية للبلدات اإلرسائيلية يف 

يهودا والسامرة
رأي خبري مقدم من املستشار القضايئ للحكومة

1. قررت الحكومة يف جلستها يوم 11.11.70 

ما ييل:

"يقوم املستشار القضايئ للحكومة باستعراض 

املقرتحات املختلفة التي ُطرحت لتأمني مكانة 

البلدات اإلرسائلية التي ُأقيمت أو التي ستقام 

يف يهودا والسامرة، من الناحية القانونية".

لإلجابة عىل  التايل  اإلستعراض  يسعى  )أ(   .2

يف  مؤخراً  ُطرحت  التي  واملقرتحات  األسئلة 

الحكومة، يف الكنيست ويف أطر أخرى، حول 

اإلرسائيلية  للبلدات  القانونية  املكانة  مسألة 

يف يهودا والسامرة. هو يستعرض أوالً الوضع 

القانوين القائم، ثم يفحص اإلقرتاحات لتغيري 

ُطرحت  التي  األفكار  ومنها  القانوين،  الوضع 

خارج الجهاز الحكومي.

الوضع  يستعرض  الذي  األول  القسم  يتناول 

املوجودة  للبلدات  القانونية  املكانة  القائم، 

بلدات  إلقامة  القانونية  اإلمكانية  وأيضاً 

جديدة.

يهودا  عن  املذكورة  األمور  ترسي  )ب( 

قطاع  عىل  أيضاً  أسايس  بشكل  والسامرة 

غزة.

التحليل واإلستنتاجات بلغة  )ت( يتم ذكر 

موجزة، بدون تفسري كل اإلسنادات والحجج 

لتبسيط عرض  األساس  وذلك يف  القضائية، 

األمور.

47 يف عدد من هذه املستوطنات، أضيف فيام بعد عىل وضع اليد العسكري إعالن أن األرايض هي أرايض دولة. أنظروا أدناه، ص XXXX. إضافة لذلك، تم الحقاً إلغاء أمر وضع اليد الصادر 

من أجل إقامة مستوطنة بسݞوت، بينام تم تقليص أمر وضع اليد الصادر من أجل إقامة مستوطنتي معون وكرمل كثرياً، وهو يشمل اليوم دومنات معدودة يف قلب مستوطنة معون.

هل حقاً هذه نهاية حقبة عمليات وضع اليد؟
عىل الرغم من قرار الحكومة إقامة مستوطنات جديدة عىل "أرايض الدولة" )القرار الحكومي 145( الصادر عقب قرار الحكم بقضية 

ألون موريه(، واصلت إرسائيل يف بداية الثامنينيات وضع يدها عىل األرايض من أجل إقامة مستوطنات جديدة.
خالل تلك السنوات، أقيمت املستوطنات التالية فوق أراٍض ُوضعت اليد عليها ل"أغراض عسكرية".47

1. عتنيئيل

2. پنيه حڨري

3. مݞدليم

4. أسبار 

 من رأي الخبري الذي قدمه املستشار القضايئ للحكومة زمري وكتبه
 يف أعقاب قرار الحكم بخصوص ألون موريه
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5. تنا عومريم

6. بيت هعراڨا

7. معون

8. كرمل

9. دولڨ

10. هار براخا

11. معليه لڨونا

12. بسݞوت

أقيمت هذه املستوطنات كّلها )ما عدا بسݞوت( بعد قرار الحكم ألون موريه كبؤر إستيطانية للناحل )أي، رسمياً، كانت هذه قواعد 

عسكرية(، وبعد فرتة، ما بني أشهر معدودة وسنوات معدودة، تم تحويلها ملدنية. من الواضح أن هذا اإلجراء هدفه التغطية األمنية من 

أجل "تربير" قضايئ لوضع اليد عىل األرايض، عىل الرغم من أن إقامتها كانت هدفاً سياسياً خالصاً. أواخر العام 1991، أقامت إرسائيل 

بؤرة ناحل إستيطانية أخرى – التي أصبحت فيام بعد مستوطنة رحليم، تم تحويلها ملدنية بنهاية سنوات التسعني، ويف العام 2013، 
قررت الحكومة أنها ستتحول ملستوطنة مستقلة.48

قصة إقامة مستوطنة كوخاڨ هشاحر
كانت عملية إقامة مستوطنة كوخاڨ هشاحر مختلفة قلياًل. يف العام 1975، أقيمت عىل أرايض قرية دير جرير رشق رام الله 

بؤرة ناحل إستيطانية أسمها كوخاڨ هشاحر، لكن يف املكان مل يصدر أي أمر وضع يد رسمي. ومع تحويلها مدنية صيف 1980، 

صدر أمر وضع يد ألرض مساحتها 880 دونم، غالبيتها مبلكية خاصة ألهايل قريتي دير جرير وكفر مالك. هكذا وبتجاوز قرار 

الفلسطينيني ونقلتها  قبل أصحابها  آنذاك مفلوحة من  كانت  التي  الدومنات  الدولة عىل مئات  ألون موريه، سيطرت  الحكم 

للمستوطنني، الذين كانت بؤرتهم اإلستيطانية يف حينه قد متددت عىل بضع عرشات الدومنات. مع مرور األيام، تبني أن هذه 

املساحة مل تْكِف سكان كوخاڨ هشاحر حتى، فبنوا بؤرات إستيطانية من حول املكان واستولوا عىل مساحات واسعة جداً مبلكية 

خاصة، أيضاً من أجل الفالحة الزراعية الخاصة بهم. 49 

48 مبوجب األمر 24/91، املمتد عىل مساحة 17 دومناً.

https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.1689150 ،49 عاموس هارئيل، "هكذا تقام بؤرة إستيطانية أخرى خلسة"، 19.4.2012، هآريتس

شارع مدخل مستوطنة معون التي بنيت عىل أرض تم وضع اليد عليها يف األصل بغرض االستيطان
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صورة جوية من سنة 1980 وميكن فيها رؤية مستوطنة كوخاڨ هشاحر بداية طريقها

قريباً، ستقام يف غور األردن بلدة عامل وبؤرتني إستيطانيتني
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إىل هنا، قمنا بتناول مسألة رشعية دوافع وضع اليد عىل األرايض، لكن وكام رشحنا أعاله )ص XXX(، يجب أن تستويف قانونية أوامر 

وضع اليد رشطني إضافيني:

حقيقة أن أوامر وضع اليد هي مؤقتة نتيجة لكونها أوامر ل"أغراض األمن"، التي بطبيعتها تتغري من حني آلخر.  .1

تقديم التعويضات ألصحاب األرايض التي توضع اليد عليها.  .2

سننتقل اآلن ملعاينة هاذين الجانبني.

كون أوامر وضع اليد مؤقتة
تستند صالحية القائد العسكري يف وضع اليد عىل األرايض بالضفة الغربية ملبدأ املؤقتية. نعود ونقتبس هنا جملة من موقع النيابة 

العسكرية تتطرق لهذا الجانب:

تفعيل هذه الصالحية، ال يصادر حق امللكية من أصحاب األرض، لكنه مينعهم من الترصف باألرض واستخدامها مؤقتاً.

عىل الرغم من ذلك، يتضح أن جميع أوامر وضع اليد من السنوات 1967–1989 )ومن ضمنها كل أوامر وضع اليد التي صدرت بغية 

املفعول. نتحدث هنا عن 436 أمر وضع يد تطال مساحة قدرها سبعون ألف  انتهاء  إقامة املستوطنات( قد صدرت بدون تواريخ 

دونم.50  يتبني إذاً أن مسألة مؤقتية أوامر وضع اليد إلقامة املستوطنات، قد ُفرّست من قبل السلطات اإلرسائيلية ومبوافقة املحكمة 

العليا عىل أنها "مؤقتية سياسية" )مامثلة ملؤقتية "وضع اليد القتايل" عىل كل الضفة الغربية، غري املقيد بتاريخ معنّي( – األمر الذي منح 

فعلياً لتلك املستوطنات "مؤقتية" رسيان غري مقيدة زمنياً. يظهر هذا التفسري ملصطلح "املؤقتية" أيضاً يف رأي الخبري الذي قدمه املستشار 

القضايئ زمري عقب قضية ألون موريه املذكور أعاله:

معنى ذلك أنه ومن هذه الناحية ال مانع من إقامة بلدات جديدة، لكن يجب أن يكون واضحاً، كام جاء يف قرار الحكم، أنه 

إذا ما انتهت سيطرة الجيش عىل املكان، يتحدد مصري البلدات يف اإلتفاق الذي ُينجز عىل أثر املفاوضات. بكلامت أخرى، عىل 

الرغم من أن الحكومة تريد إقامة بلدات دامئة، يجب أن تكون واعية  إىل أنه من الناحية القانونية ال ميكنها أن تضمن مكانة 

البلدات، إاّل ما دامت هي املسيطرة عىل املكان. وبحال توقفت هذه السيطرة، ويحل محلها إتفاق جديد يف امليدان، ستكون 

املكانة القانونية للبلدات متعلقة بالتسوية التي ستحدد بهذا الخصوص. بحال ارتأت ذلك، تستطيع حكومة إرسائيل أن تعيد 

وتوضح أنها لن توافق عىل أية تسوية ال تضمن مكانة ووجود البلدات بدون تقييد زمني.51 

اليد عىل األرض بغية إقامة  التفسري السخي جداً، وغري اإلعتيادي، ملصطلح "املؤقتية" املمنوح ألسباب مفهومة، لعمليات وضع  هذا 

مستوطنات، مل يغفل يف تلك السنوات عن عمليات وضع اليد ألهداف عسكرية بحتة. ميكن رؤية ذلك أيضاً فيام ُكتب بالبند 4 من 

مستند ُأرسل بشهر متوز يوليو 1972، وفيه طلب موافقة رئيس األركان عىل وضع اليد عىل مساحة 2 دونم إلقامة مهبط بجوار معسكر 
"حنان" يف أريحا – "مدة وضع اليد غري محدودة زمنياً".52

50 عىل مر السنني، تم إلغاء 18 من بني هذه األوامر املمتدة عىل مساحة نحو 3،200 دونم. عن إلغاء أوامر وضع اليد، أنظروا الحقاً بالفصل الرابع، ص 79.

51 أنظروا أدناه املالحظة الهامشية 45.

52 منذ تطبيق املرحلة األوىل من إتفاقيات أوسلو سنة 1993، يتم استخدام معسكر الجيش "حنان" املذكور يف املستند من قبل السلطة الفلسطينية. انظروا الحقاً بالفصل الرابع، ص 82.



33

مستند من متوز 1972، وفيه طلب املوافقة عىل

 وضع اليد عىل 2 دونم إلقامة مهبط مروحيات يف أريحا

املوضوع: وضع اليد عىل مساحة قرب

 أريحا – هليوبورت 3/72 

وضع اليد عىل األرض دون حد زمني

توجه  مع  زمنياً  املحدد  غري  اليد  وضع  من  التوجه  هذا  يتناقض 

اليد  وضع  تم  الذين  الفلسطينيني  إلتامسات  يف  العليا  املحكمة 

عىل أمالكهم خالل اإلنتفاضة األوىل، محاولة مثاًل لتضييق القبضة 

أيضاً  عليها  سافر  التي  الرئيسية  الشوارع  طول  عىل  العسكرية 

يف  "املؤقتية"  مصطلح  ُفرّس  وقد  الجيش.  وقوات  املستوطنون 

الذي  األمر  بكثري،  أكرث  محدد  بشكل  اإللتامسات  املحكمة ضمن 

وضع  أوامر  إصدار  أسلوب  إلغاء  إىل  املطاف  بنهاية  فعاًل  أدى 

اإللتامس  الحكم يف  قرار  الرسيان. شّكل  انتهاء  تاريخ  بدون  اليد 

الذي قّدمه أحد سكان بيت لحم وُيدعى نعيم خليل عيىس جحا 

ضد وضع اليد عىل قطعة أرض كانت جزءاً من ِورثة أحد أقاربه، 

الحد الفاصل بهذا الخصوص.53 صحيح أن املحكمة العليا رفضت 

اإللتامس وصادقت عىل وضع اليد عىل األرض، لكنها حددت أن 

مؤقتية وضع اليد يجب أن تتجىل بأن تكون مقيدة بوقت محدد، 

والذي ميكن متديده عند الرضورة:

من  عدد  لتسجيل  مكان  هناك  رأينا،  وبحسب  ذلك  مع 

التحفظات املعرّفة التي ال بد منها عىل ضوء ظروف الحال:

أوالً، يجب يف رأينا إضافة وتحديد ما هي املدة الزمنية لوضع 

اليد. فنحن لسنا بفرتة معارك أو ظروف أخرى تتميز بضبابية 

يف كل ما يتعلق بالتخطيط ملدى أبعد. يف الظروف التي أمامنا، 

ميكن تحديد وقت معرّف لرسيان األمر. وبحال إحتاج التمديد 

نتيجة إستمرار الظروف التي استوجبت وضع اليد من أصله، 

فإن هذه الصالحية معطاة للمدعى عليه؛ لكن ومبا أنها أرض 

مبلكية شخص، يجدر التعبري عن مؤقتية وضع اليد من خالل 
تحديد الوقت ضمن األمر.54

53 الحديث عن أمر وضع اليد 4/89، الذي طال 2.8 دونم. تم إلغاء األمر رسمياً فقط سنة 2006، بعد مرور سنوات عىل خروج الجيش من حدود مدينة بيت لحم عقب التوقيع عىل 

اتفاقيات أوسلو.

http://www.hamoked.org.il/items/2510.pdf ،3.7.1989 ،290/89 54 نعيم خليل عيىس جحا ضد القائد العسكري ليهودا والسامرة، قرار الحكم مبلف محكمة عليا رقم

أمر وضع اليد 4/89 قرب رشطة بيت لحم الذي قّدم جحا اإللتامس ضده
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مل يرِس هذا اإلجراء بأثر رجعي عىل جميع مئات أوامر وضع اليد التي صدرت ألهداف مختلفة قبل صدور قرار الحكم يف هذا اإللتامس، 

اليد عليها  أراٍض ُوضعت  تقوم عىل  املستوطنات  العرشات من  ما زالت  لذلك،  التي صدرت بعد ذلك.55 وفقاً  األوامر  إمنا فقط عىل 

ل"أغراض عسكرية" يف الظاهر، بدون أن يتمكن أصحاب األرايض الرشعيني من تقدير هل ومتى ستعود لهم أراضيهم.

دفع بدل اإلستعامل والتعويضات عن األرضار
كام ذكرنا سابقاً، إن الرشط اآلخر لترشيع وضع اليد هو دفع بدل استعامل سنوي عن األمالك التي صودر استعاملها من أصحابها وكذلك 

تعويضات تغطية الرضر الحاصل جّراء وضع اليد. نعود ونقتبس مام كتبته النيابة العسكرية يف هذا الشأن:

مبوجب املادة 52 املذكورة أعاله، إعرتفت قرارات املحاكم اإلرسائيلية بحق أصحاب األرايض التي ُوضعت اليد عليها ألغراض 

عسكرية يف )يهودا والسامرة( الحصول عىل بدل اإلستعامل املؤقت كتعويض عن وضع اليد، سواء عن استعامل األرض أو عن 

األرضار التي حصلت لألرض جّراء وضع اليد عليها ]...[ ُيقّدر بدل اإلستعامل املدفوع عن وضع اليد عىل األرض إستنتاجاً من 
طريقة  تحديد مقدار التعويض عن مصادرة األرض يف إرسائيل.56

بغية الحصول عىل بدل اإلستعامل، يتوجب عىل أصحاب األرض تقديم طلب رسمي إىل اإلدارة املدنية )الحقاً، ص 37-36(، بعد ذلك 

تفحص وزارة األمن حقوق امللكية عىل األرض، ثم ُتحدد قيمة امللك وبحسبها، ُتحدد بدل اإلستعامل الذي سُيقدم ألصحاب األرض. 

حتى اليوم، ال يوجد لدينا معلومات عن عدد أصحاب األرايض الذين توجهوا بغية الحصول عىل بدل اإلستعامل، وال معلومات بخصوص 

نسبتهم من عموم املتوجهني املحتملني، لكن واستناداً ملعلومات مررتها لنا وزارة األمن )الحقاً، ص 36(، لدينا إنطباع بأن هناك من يطلب 

بدل استعامل، لكن عددهم قليل جداً نسبة لعدد املتوجهني املحتملني. يف السنوات 2016-2009، ُسجل نحو 1،300 توجه من أصحاب 

األرايض، صودق عىل 1،102 منها. مبا أن املساحة الشخصية التي وضعت إرسائيل يدها عليها حتى اليوم هي 68,000 دونم )عن ذلك 

الحقاً ص 76(، فال شك بأن أصحاب األرايض )املتوجهون املحتملون( يعّدون بآالف كثرية، ورمبا بعرشات اآلالف. من املنطقي اإلفرتاض 

بأن الفجوة الكبرية جداً بني عدد التوجهات الفعلية وبني عدد املتوجهني املحتملني، مرتبط بالتابو اإلجتامعي يف أوساط الفلسطينيني 

حول قبول بدل اإلستعامل والتعويضات من إرسائيل، حتى ال يبدون وكأنهم يعرتفون ضمناً بحق إرسائيل يف مصادرة مساحات من 

الضفة الغربية.

يتبني أيضاً من معطيات وزارة األمن أن املبلغ اإلجاميل الذي دفعته الدولة مقابل إستعامل هذه املساحات يف السنوات السبع تلك هو 

حوايل 19.5 مليون شيكل، أي أقل قلياًل من 2.8 مليون شيكل يف السنة. إذا ما قسمنا هذا املبلغ عىل إجاميل املساحات ذات امللكية 

الخاصة التي وضعت إرسائيل يدها عليها حتى اليوم، يتضح أن متوسط املبلغ الذي تدفعه دولة إرسائيل هو نحو 41 شيكل للدونم يف 

السنة. من الواضح أنه ال توجد إمكانية ألن نحدد من هذا املعطى ما هو املبلغ الذي تدفعه دولة إرسائيل عن الدونم، ألننا ال نعرف ما 

هو إجاميل املساحة التي توجه أصحابها بغية الحصول عىل بدل استعامل. مع ذلك، ميكن بناًء عىل هذه املعطيات معرفة بعض األمور:

التعويض الذي تدفعه إرسائيل عن وضع اليد عىل األرايض يف الضفة الغربية، هو مبلغ صغري جداً مقارنة بحجم املساحات   .1

             التي ُوضعت عليها اليد ومقارنة بقيمتها.

الرضر اإلقتصادي املرتاكم الذي لحق بالجمهور الفلسطيني امُلصادر حقه يف استعامل أراضيه، أكرب بكثري من التعويضات التي    .2

             تصله سنوياً.

حوايل ثلث بدل اإلستعامل الذي أوصلته إرسائيل يف السنوات السبع األخرية قد ُدفع ملواطنني إرسائيليني. يفيدنا هذا املعطى    .3
بأن اإلرسائيليني الذين لديهم ملكية أرض يف الضفة الغربية )ومن املعلوم لدينا إنها مساحات محدودة جداً مقارنة باملساحات 

التي ميلكها فلسطينيون(، ال يرتددون باملطالبة ببدل استعامل من الدولة فيام لو ُوضعت اليد عىل أمالكهم.57

55 أمر وضع اليد 39/90، الذي ُوّقع بعد ثالثة أسابيع من صدور قرار الحكم يف التامس جحا، كان األول الذي يصدر باألصل مع تاريخ إنتهاء املفعول.

56 أنظروا أعاله مالحظة 19.

57 ال يوجد بأيدينا معلومات رسمية وكاملة عن حجم األرايض التي ادعى مواطنون إرسائيليون أنهم إشرتوها ونجحوا يف تسجيلها عىل أسمهم يف الضفة الغربية. ترفض الدولة نرش هذه 

التفاصيل بادعاء أن نرشها يعرّض سالمة "البائعني" العرب للخطر وكذلك أمن املنطقة. عىل الرغم من ذلك، تشري التقديرات إىل أن الحديث هو عن آالف قليلة من الدومنات.
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مقابلة مع وجيه برناط أب لعرشة أوالد عمره 62 سنة مزارع من بلعني

جرى وضع اليد عىل أرضه بواسطة أمر وضع يد رقم 40/04 بتاريخ 21.11.2004 لبناء جدار الفصل الذي ُبني خالل العام 2005. 

بتاريخ 4.9.2007، أمر قضاة املحكمة العليا الدولة بتفكيك مسار الجدار وتخطيط مسار بديل يقّلص للحد األدىن الرضر الالحق 

بأصحاب األرايض الذين أعيق وصولهم إليها نتيجة بناء الجدار )قضية محكمة عليا رقم 8414/05، ياسني ضد حكومة إرسائيل 

الغرب من هناك – أقرب ملستوطنة موديعني عيليت. يف أعقاب تفكيك  الجدار إىل  ُبني  السنتني 2010-2011،  وآخرين(. يف 

وتحريك الجدار بنحو 700 دونم، عادت هذه املساحة لتكون متاحة أمام سكان القرية. 

"سنة 2004 وصل الجيش لقريتنا ووضع أوامر مصادرة يف األرض تحت الحجارة. وال واحد من اصحاب األرض استلم األمر شخصياً 

بإيده، الفالحني بكل بساطة وجدوا االوراق بأراضيهم ومكتوب فيها إنه الجيش بصادر األرض لحاجات األمن. بس إحنا عرفنا إنه 

الحيك عن مصادرات لبناء الجدار، عشان الجدار صار مبني يف كثري أماكن غري هون.

صادروا لعيلتي حوايل 10 دومنات شجر زتون. 3 دومنات إيل شخصياً ورثتها عن أبوي وكامن حوايل 7 دومنات مشرتكة ألخويت 

وخوايت. خالل العمل يف املكان سنة 2005، قلعلونا حوايل 100 شجرة زتون بأعامر مختلفة، قسم منها كان قديم جداً، معّمر. 

مش ذاكر إنهن عرضوا علينا تعويض عن األرض وكل اليل بعرفه إنه وال واحد من اصحاب األرض توجه وطلب تعويض عن 

خسارة األرض. عىل كل حال شو معنى "التعويض" يف هاي الحالة؟ كيف ممكن تعّوض إنسان عىل قلع شجرة عمرها مئات 

السنني زرعها جدود جدوده؟ ما يف أي إمكانية إين أكون عىل استعداد آخذ تعويض عن هيك إيش من الجيش. األرض إنخذت 

مني بالعنف والقوة وما يف أي طريقة بتعوض هذا اإليش.

رة. أبداً ما راح يرجع املكان زي ما  بعد ما فّكوا خط الجدار القديم، رجعنا وزرعنا شجر زتون يف قسم من أرضنا، بس األرض مدمَّ

كان قبل. غري هاي األرض اليل تدمرت عندي كامن 38 دونم غريب الجدار الجديد ولحد اليوم ما بقدر أصلهم بتاتا."
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دولة إرسائيل

اإلدارة املدنية ملنطقة يهودا والسامرة

قيادة مقر وزارة األمن
التاريخ: 5/1/17 

رقم: 16/186 

يف  األرض  عىل  يد  وضع  أمر  عن  استعامل  بدل  دفع  طلب  ملعالجة  إجراء 

منطقة يهودا والسامرة ألغراض عسكرية

1. أمر وضع اليد- يف أمر وضع اليد املوّقع من قبل قائد املنطقة الوسطى،

ح لصاحب امللكية عىل األرض حقه يف تقديم طلب موضَّ

دفع بدل إستعامل، و/أو تعويض عن األرضار. 

املستشار  األمن،  وزارة  مقر  قيادة  التالية:  الجهات  إلحدى  الطلب  م  -ُيقدَّ

والربط  التنسيق  مديرية  والسامرة،  يهودا  منطقة  عن  للحكومة  القضايئ 

القطاعية.

ل عنه. م الطلب من قبل مالك األرض أو املوكَّ 2. إستالم الطلب- ُيقدَّ

- يف الطلب، يفّصل املدعي ماهية الرضر، حقوقه يف األرض،

تقديره للرضر ولبدل اإلستعامل.

-ُترفق للتوجه مستندات داعمة.

3. فحص امللكيات- تعمل قيادة مقر وزارة األمن عىل فحص ملكية األرض 

لدى قيادة تسجيل األرايض وقيادة الويص العام.

-وكذلك، تتحقق لدى السجل السكاين من بيانات الهوية الشخصية وبيانات 

امللكية.

األمن، مبرافقة حثيثة من  قيادة مقر وزارة  البيانات- تعمل  التحقق من   .4

املستشار القضايئ للحكومة، عىل استيضاح الطلب من كافة النواحي والتحقق 

من بياناته، لدى مديرية التنسيق والربط اللوائية، لدى الوحدة املناطقية ويف 

املستندات التوثيقية. وذلك بشأن حجم وماهية الرضر وموقع األرض. 

5. الحصول عىل الدخل الرضيبي

- تقوم قيادة املقر الرضيبي بتجهيز الرضيبة إستناداً إىل البيانات التي تقدمها 

لها قيادة مقر وزارة األمن حول ملكية األرض، وضعها واملوجود فوقها عند

وضع اليد عليها.

- يكون الدخل الرضيبي لحساب بدل إستعامل سنوي لألرض ولتعويض مرة 

واحدة عن األرضار املتعلقة مبا هو موجود فوقها.

املوضوع: طلب الحصول عىل معلومات وفق "قانون حرية 

املعلومات، لسنة 1998"
        رسالتك بتاريخ 29/9/2016 

 .B و A 2. يف السنوات السبع األخرية، مل ُتدفع أية تعويضات عن منطقتي

بخصوص مناطق C، ُقدم لجهاز األمن نحو 1،330 طلب بدل استعامل و/أو 

تعويض عن وضع اليد عىل األرض، صودق عىل 1،102 منها. ُرفضت الغالبية 

الساحقة من الطلبات بسبب عدم إثبات الحقوق عىل األرض موضوع الطلب 

ويف حاالت قليلة بسبب عدم إثبات الرضر. املعلومات الدقيقة حول إجابات 

الرفض وأسبابها، ال ميكن سحبها بشكل حاسويب. بغية الحصول عليها، يجب 

طلب امللفات من األرشيف، املرور عليها وسحب املعلومات املطلوبة منها. 

واحدة  عمل  لساعة  بحاجة  أننا  فرض  وعىل  امللفات،  مئات  أمام  أننا  ومبا 

عن  نتحدث  فإننا  األدىن(،  بحده  أويل  )تقدير  ملف  لكل  شاملة  ملعالجة 

لدى  السليم  العمل  سري  ستشوش  التي  العمل  ساعات  من  املئات  إستثامر 

الهيئة التي تعالج املوضوع. أنظر بهذا الخصوص املادة 8)1( من القانون.

عىل  اليد  وضع  عن  استعامل  كبدل  أو  كتعويض  املدفوع  املبلغ  إجاميل   .3

6.  تقديم موقف وزارة األمن

ل عنه موقف وزارة األمن، م للمدعي أو للموكَّ - ُيقدَّ

حول مقدار بدل اإلستعامل و/أو التعويض.

ل عنه. -عند الرضورة، ُتجرى جولة مشرتكة مع مالك األرض و/أو املوكَّ

7. إجراء مفاوضات

- بحال كان املدعي يرفض عرض وزارة األمن، تجري

م للمدعي عرض مفاوضات بني الطرفني. عند إنتهائها، ُيقدَّ

نهايئ من التعويض و/أو بدل اإلستعامل.

-يقبل املدعي العرض أو يرفضه.

يف  اإلستئنافات  لجنة  إىل  التوجه  للمدعي  يجوز  العرض،  رفض  تم  -بحال 

لة. الدعاوى مبنطقة يهودا والسامرة أو التوجه بدعوى إىل املحكمة املخوَّ

-بحال قبل املدعي عرض التسوية، يوّقع عىل استامرة قبول وترصيح إعفاء.

8. دفع تعويض ملرة واحدة

مديريات  بواسطة  عنه  ل  املوكَّ و/أو  األرض  ملالك  شيك  وتسليم  إصدار   -

ل عن املتوجه، التنسيق والربط اللوائية، أو املوكَّ

مقابل التوقيع عىل مستند القبول وترصيح اإلعفاء.

9. دفع بدل إستعامل سنوي

- سنوياً وما دام وضع اليد عىل األرض مستمراً وكذلك ملكية األرض، ُيحوَّل 

ملالك األرض بدل إستعامل سنوي.

األرايض يف مناطق يهودا والسامرة يف السنوات السبع األخرية هو 19،446،495 

شيكل. كام وُدفع مبلغ 1،180،000 شيكل عن وضع اليد عىل مباٍن عامة. مل 

ُتدفع تعويضات أو بدل استعامل عن وضع اليد عىل املباين الدينية واملؤسسات 

الرتبوية. 12،751،170 شيكل ُدفعوا ملواطنني وهيئات ممن ليسوا إرسائيليني، 

6،695،325 شيكل ُدفعوا ملواطنني وهيئات ممن هم إرسائيليون.   
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إستامرة طلب دفع بدل استعامل ولقاء أرضار عن أراٍض ُوضعت اليد عليها

ما هي إذاً املبالغ التي تدفعها الدولة عن األرايض التي 

ُضبطت؟
ألصحاب  رسمية  تعويض  آلية  هناك  سابقاً  قيل  وكام  أنه  مبا 

ُيحسب  كيف  السؤال  ُيطرح  عليها،  اليد  ُوضعت  التي  األرايض 

بدل اإلستعامل يف تلك الحاالت. هناك مستند أرشيفي من العام 

السنوات األوىل بعد احتالل  يفيدنا كيف جرت األمور يف   ،1971

الضفة. يتناول املكتوب أرضاً غري مأهولة مساحتها ستني دونم يف 

منطقة أريحا والتي وضع الجيش يده عليها من أجل أن ُتستخدم 

مهبطاً للطائرات. نفهم من املستند أن بدل اإلستعامل السنوي قد 

تم  تخمني  أي  عىل  واضحاً  )وليس  الجيش  قبل  من  مسبقاً  ُحدد 

اإلعتامد( – 1،500 لرية، أي 25 لرية للدونم سنوياً.58 مبصطلحات 

يعادل  مبا  شيكل،   9،600 مقداره  سنوي  مبلغ  عن  نتحدث  اآلن، 
160 شيكل للدونم.59

املوضوع: ضبط أرض قرب أريحا – 71/5

1. تطلب القيادة الوسطى تأهيل أرض لتصبح مهبط طائرات يف منطقة أريحا ألغراض 

القيادة.

2. من أجل تجهيز املهبط مطلوب ضبط أرض مساحتها نحو 60 دونم.

3. ال يوجد سكان يف األرض وال مباٍن.

4. بدل اإلستعامل السنوي نحو 1500 لرية.

مكتوب مرسل بشهر أيار 1971 إىل مقر القيادة العامة وفيه 

طلب املصادقة عىل ضبط مساحة ستني دونم يف منطقة 

أريحا مقابل 1،500 لرية سنوياً 

58 يف املستند الظاهر أعاله ص 33 حيث طلب املصادقة عىل ضبط مساحة دومنني من أجل مهبط مروحية، ُحدد بدل استعامل سنوي قيمته ثالثني لرية للدونم.

http://www.cbs.gov.il/reader/?MIval=%2Fprices_db%2FMachshevon_4_H.html&MD=a&M :59 قمنا بحساب اإلضافة إستناداً للحاسبة املعتمدة يف دائرة اإلحصاء املركزية

ySubject=37&MyCode=11120010
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.

من مكتوب أرسله أرنان عزرياهو، مساعد الوزير يرسائيل چلييل، سنة 1974، إىل منسق العمليات يف املناطق الجرنال رفائيل ڨاردي، 

يتبني أن جهات يف إرسائيل أرادت تليني معارضة أصحاب األرايض الفلسطينيني إزاء وضع اليد عىل أراضيهم، بواسطة ما سّموه "توجه 

أكرث سخاًء يف دفع التعويض".60 كام يبدو، مل يتم تبّني هذا التوجه فعلياً، حيث أن املبالغ التي استمرت الدولة يف عرضها عىل أصحاب 

األرايض كانت وما زالت قليلة جداً قياساً بقيمة هذه األرايض.

املوضوع: التعويض لقاء ضبط أراٍض – يف املناطق تحت 

الترصف

رسالتك بتاريخ 12.8.74

تحدث الوزير يرسائيل چلييل يف املوضوع مع املستشار 

القضايئ. الوزير يدعم بالتأكيد توجهاً أكرث سخاًء يف دفع 

التعويض

رسالة عزرياهو، مساعد الوزير چلييل، إىل الجرنال ڨاردي من العام 1974 

يتبني أن طريقة الحساب يف وزارة األمن اليوم ال تختلف كثرياً عن تلك التي اعتمدوها أوائل سنوات السبعني. يظهر لنا الجدول التايل 

أن اليوم يستحق صاحب األرض الحصول عىل 186 شيكل مقابل دونم فالحة بعلية، 313 شيكل مقابل دونم أرض مروية بدون حقوق 

للمياه، و 471 شيكل مقابل دونم أرض مروية مع حقوق للمياه.

60 كان چلييل وزيراً يف ديوان رئيسة الحكومة غولدا مئري وترأس اللجنة الوزارية لشؤون اإلستيطان.خالل السنوات األوىل من احتالل الضفة الغربية، دفع چلييل نحو إقامة مستوطنات يف 

الضفة الغربية ومناطق أخرى إحتلتها إرسائيل بحزيران 1967.

جدول وزارة األمن من العام 2019 لتحديد بدل اإلستعامل ألراٍض ُوضعت اليد عليها
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املوضوع: بدل اإلستعامل لدونم أرض زراعية تم ضبطها

السنة      أرض بعل      أرض مروية )بدون حقوق للمياه(   أرض مروية )مع حقوق للمياه    

جدول وزارة األمن من العام 2019 لتحديد بدل اإلستعامل ألراٍض ُوضعت اليد عليها

جدار الفصل بني قرية خربتا ومستوطنة موديعني عيليت

الدولة مستعدة لتحويل %5 من قيمة  التي ُضبطت أن  العليا حول بدل استعامل األرض  الدولة يف جلسة املحكمة  يتضح من بالغ 

األرض.61  وفق هذا الحساب، يتضح أن قيمة دونم أرض بعل يف الضفة الغربية تعادل اليوم 3،720 شيكل؛ دونم أرض مروية بدون 

حقوق للمياه 6،260 شيكل؛ دونم أرض مروية مع حقوق للمياه 9،420 شيكل. ال تقارب هذه األرقام قيمة األرايض يف الضفة الغربية 

اليوم، خاصة إذا ما أخذنا بعني اإلعتبار أنه كان هناك ارتفاع حاد بقيمة األرايض ضمن منطقتي  A و-B، التي عىل األغلب ميكن البناء 
فيها بدون تقييدات الجيش اإلرسائييل.62

61 سليامن درويش حجازي ضد دولة إرسائيل وآخرين، ملف محكمة عليا رقم https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/99055190.htm ،5519/99. امللتمس هو تاجر أرايض من 

القدس الرشقية ميلك أراٍض يف قرية دورا القرعة شاميل مستوطنة بيت إيل التي وضع الجيش يده عليها، كام يبدو إلقامة املستوطنة.

62 أيضاً عند وضع اليد عىل أرض يف منطقة بلدية ضمن املنطقة A، كبناء الجدار حول قرب راحيل يف بيت لحم، إرتأت الدولة أن عليها دفع بدل استعامل سنوي فقط مقابل %5 من قيمة 

األرض املضبوطة فعلياً )أي ليس مقابل األرض التي يشملها أمر الضبط بحال مل يكن هناك استعامل فعيل لجميعها(. راجعوا شبيل ميخائيل سنسور ضد دولة إرسائيل، دعوى مدنية  -8417

https://www.nevo.co.il/psika_html/shalom/SH-07-8417-270.htm ،07

دولة ارسائيل

اإلدارة املدنية ملنطقة يهوا والسامرة

ضابط وزارة األمن
التاريخ: 18/2/2019



40

التلخيص
يف هذا الفصل، قمنا باستعراض القاعدة القانونية التي اعتمدتها آلية وضع اليد العسكري الذي تنفذه إرسائيل يف الضفة الغربية منذ 

1967. فعىل الرغم من أن وضع اليد العسكري يف منطقة محتلة هو خطوة شديدة القسوة تؤذي كثرياً حق التملك للسكان املحميني 

الذين يعيشون يف املنطقة املحتلة، يجيز القانون الدويل وضع اليد مؤقتاً عىل املمتلكات واألرايض، رشيطة أن يخدم أغراضاً أمنية عاجلة 

ال ميكن تحقيقها بوسيلة أخرى أكرث إعتداالً، وأيضاً رشيطة تعويض أصحاب األرض عن األرضار التي ستلحق بهم جّراء املصادرة املؤقتة 

ملمتلكاتهم.

عىل الرغم من ذلك، رأينا أنه فعلياً من أواخر سنوات الستني حتى منتصف سنوات الثامنني، أي أيضاً بعد محكمة ألون موريه سنة 

1979، وضعت إرسائيل يدها عىل عرشات األلوف من الدومنات من أجل إقامة املستوطنات. وقد صادقت املحكمة العليا عىل عمليات 

وضع اليد هذه مرة تلو األخرى، التي سبقت اآلخرين وفرست قضيتي "الرضورة األمنية" و"املؤقتية" بطريقة أتاحت للدولة مواصلة 

السيطرة عىل األرايض عرب هذه الوسيلة. عىل ما يبدو، كان التامس ألون موريه سنة 1979 حدثاً رئيساً وعالمة فارقة يف كل ما يتعلق 

بصالحية الدولة بخصوص وضع اليد عىل أراٍض خاصة بغية إقامة املستوطنات، مع أنه يتضح بعد بضع سنوات من ذلك الوقت )حتى 

1983( أن إرسائيل واصلت وضع اليد عىل األرايض من أجل "البؤر اإلستيطانية ناحل"، التي حّولوها ملدنية بوقت ليس بعيداً من إقامتها.

وعىل الرغم من "املؤقتية" الرسمية ألوامر وضع اليد، والتي كام ذكرنا هي رشط قانوين الزم، يتبني أنه وحتى العام 1989، مل يبذل الجيش 

أي جهد بتاتاً من أجل تقييد عمليات وضع اليد العسكرية زمنياً. تغرّي هذا النهج يف أعقاب األمر الصادر عن املحكمة العليا بتناولها 

اإللتامس املقدم من أحد سكان بيت لحم بعد أن تم يف نفس السنة وضع اليد عىل أرض عائلته.

وفقاً ملا يلزم به القانون الدويل، تضع إرسائيل آلية تعويض رسمية، إذ يجوز ألصحاب األرايض الذين ُوضعت اليد عىل أراضيهم، املطالبة 

ببدل إستعامل مقابل أراضيهم املصادرة. لكن وكام ُتظهر األرقام الرسمية الصادرة عن وزارة األمن، إجاميل املبالغ التي تحّولها إرسائيل 

سنوياً ألصحاب األرايض مقابل إستعامل أراضيهم  مثري للسخرية إذا ما أخذنا بالحسبان مساحة األرض الخاصة الذي وضعت إرسائيل 

األرايض  أصحاب  من  جداً  القليلة  بالنسبة  الحقيقة  هذه  ترتبط  األرايض.  لهذه  الحقيقية  القيمة  وكذلك  السنوات  عليها خالل  يدها 

الفلسطينيني الذين يتوجهون بغية الحصول عىل التعويضات يف املقام األول، وأيضاً باملبالغ املشار إليها والتي توافق إرسائيل عىل تحويلها 

ألصحاب األرايض، كام هو مبنّي يف جدول اإلدارة املدنية.

مكتوب من سنة 1969 وفيه مصادقة عىل عمليات وضع يد 

الغربية  الضفة  يف  جديدة  تدريب  قواعد  أجل  من  عسكرية 

مقابل تعويض أصحاب األرض

محفوظ

املوضوع: ضبط أراٍض ملواقع التدريب عىل إطالق النار ومسارات التدريب البدين.

1.  يف حينه، ُطرح مطلب ضبط أراٍض محدودة، بجوار قواعد اإلرشاد يف يهودا والسامرة بغية 

إقامة مواقع تدريب عىل إطالق النار، مسارات تدريب بدين وما شابه ذلك.

2.  نعطي بهذا موافقتنا عىل إصدار أوامر لضبط املساحات املطلوبة. سيتم تعويض سكان 

املكان الذين قد يترضروا جّراء هذا الضبط بعد أن يقّدموا دعواهم املعللة. 

3.  ُتنّسق األوامر مع جميع الجهات بحسب اإلجراء املوجود يف هذا الخصوص.

الفريق شلومو غزيت

رئيس القسم

محفوظ

قائد منطقة يهودا والسامرة      

لواء املنطقة الوسطى

ر   أ ج م / ه ج س ر

ر   م ه د / تدريبات

أ ج م / م ص ب

هاتف      2058

ج م         484

20 شباط 1969 
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الفصل الثاين – أوامر وضع اليد لإلستيطان 

سنتناول يف هذا الفصل عرشات أوامر وضع اليد العسكرية التي صدرت من أجل اإلستيطان، أي إلقامة مستوطنات جديدة أو تكثيف 

مستوطنات قامئة. وسيتطرق فقط لوضع اليد حتى العام 1983، من أجل إقامة مستوطنات وشق شوارع مؤدية مبارشة للمستوطنات 

)خالفاً للشوارع اإللتفافية، التي تخدم غالباً الفلسطينيني أيضاً(، وكذلك إىل األرايض الزراعية التي ُنقلت بعد وضع اليد عليها لفالحتها من 

قبل املستوطنني. قرار الرتكيز عىل األوامر الصادرة حتى العام 1983 ليس صدفة: فكام بّينا يف الفصل األول، عمليات وضع اليد العسكرية 

إلقامة مستوطنات جديدة استمرت مبسار متجاوز املحكمة العليا أيضاً بعد إصدار قرار ألون موريه يف أواخر العام 1979، من خالل 

عرضها عىل أنها مخصصة للبؤر اإلستيطانية )ناحل( – التي ُعرضت عىل أنها معسكرات جيش تؤدي دور "الرضورة العسكرية". إاّل أنه 

وكام ذكرنا سابقاً، بعد وقت قصري من إقامة هذه البؤر )ناحل( تم تحويلها ملدنية فأصبحت مستوطنات مستقلة بكل ما تعنيه الكلمة.63 

يف 5 حزيران يونيو 1969، وّقع قائد قوات الجيش اإلرسائييل يف الضفة الغربية عىل أول أمرين من وضع اليد ألغراض اإلستيطان )5/69 

و6/69-(. فوق هذه األرايض التي ُوضعت اليد عليها، ُبنيت مستوطنة ألون شڨوت وكذلك أجزاء من كفار عتسيون وروش تسوريم.64  

صدر هذا األمران عىل الرغم من أن جزءاً كبرياً من مساحتهام يحاذي أراٍض إشرتاها يهود يف غوش عتسيون قبل العام 1948. وعىل الرغم 

من أن رسيان هذين األمرين مل ُيلغ أبداً، فإن جزءاً كبرياً من مساحتهام مل توضع عليه اليد أبداً بشكل فعيل وهو ما زال ُيفلح حتى اليوم 

من قبل فلسطينيني سكان املنطقة.

رسالة بعثها يف 6 نيسان 1973 عزرياهو، مساعد الوزير ݞلييل، إىل الجرنال شلومو ݞزيت، الذي كان آنذاك مرّكزاً للجنة املدراء العامني ملعالجة املناطق 

)الوظيفة التي سبقت رئيس اإلدارة املدنية(، وفيها مصادقة عىل وضع اليد عىل أراٍض حول مستوطنتي ألون شڨوت وروش تسوريم

63 عىل الرغم من أن كل املستوطنات التي أقيمت بعد العام 1983، قد أقيمت مبدئياً عىل "أرايض دولة" أو عىل أراٍض ُسجلت بأسم رشكات إرسائيلية خاصة )ما عدا مستوطنة رحليم(، 

تواصلت عمليات وضع اليد لشق شوارع مؤدية للمستوطنات والبؤر القامئة، أيضاً طوال سنوات التسعني، بحجة أنها حيوية ألمن املستوطنني. ومنها، تم شق شوارع مؤدية إستناداً ألوامر 

وضع يد من أجل املستوطنات والبؤر پني حڨري، نحليئيل، كرمي تسور، أورنيت، تسوفني، حورشا، حورش يرون وحڨات طاليا.

64 كفار عتسيون، هي املستوطنة األوىل التي أقامتها إرسائيل يف الضفة الغربية، وذلك بأيلول 1967. صدر أمرا وضع اليد 5/69 و6/69- الحقاً ملأسسة مكانتها وخلق القاعدة القانونية من 

أجل إقامة املستوطنتني املجاورتني، اللتني نشأتا سنة 1969 )روش تسوريم( و1970- )ألون شڨوت(.
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"طريقة كريات أربع"
القواعد  الحاالت، خدمت هذه  غالبية  األردين. يف  للجيش  قواعد مهجورة  داخل  املستوطنات  أقيم عدد من  السبعني،  خالل سنوات 

بالوقت ذاته الجيش اإلرسائييل أيضاً. أقيمت املستوطنات بيت إيل، كدوميم، َشڨي شومرون ونڨيه تسوف )حلميش( داخل قواعد 

بتلك  األخرى  العسكرية  اليد  العرشات من عمليات وضع  اليد عليها وعىل مساحات واسعة من حولها. يف  أردنية ُوضعت  عسكرية 

السنوات من أجل املستوطنات، تم تسييج املناطق املفتوحة وُنقلت أليدي املستوطنني. إن إقامة املستوطنات داخل قواعد عسكرية 

قامئة، قد خدمت إثنني من األهداف:

أتاحت للمستوطنني التموضع برسعة وألغت الحاجة للبناء وتأهيل األرض، وبذلك وفرت الكثري من الوقت واملال.   .1

أتاحت للجيش التسرت عىل نشاط اإلستيطان املدين واإلدعاء أن الحديث هو عن نشاط عسكري.   .2

بتاريخ 15 متوز يوليو 1970، كتب الربيغادير جرنال شلومو غازيت الذي ترأس آنذاك الحكم العسكري، رسالة ُصنفت عىل أنها "رسية" 

وُوجهت ملجموعة محدودة من أصحاب املناصب األرفع يف جهاز األمن. يف الرسالة، لّخص غازيت معامل العملية التي أسامها "طريقة 

يف  سكنية  وحدة   250 بناء  الحكومة  نية  عىل  التسرت  بغية  إتباعها  يجب  التي  والخداع  التمويه  وسائل  جوهرها  ويف  أربع"،  كريات 

املستوطنة الجديدة وعرضها عىل أنها بناء ألهداف عسكرية )وُتفهم ضمناً أنها مؤقتة أيضاً(.65 بتاريخ 17 متوز يوليو 1970 وبعد يومني 

من كتابة رسالة غازيت، جرى التوقيع عىل أمر وضع اليد رقم 8/70، والذي بواسطته استوىل الجيش عىل 200 دونم رشقي الحي الذي 

سكنته حمولة الجعربي يف الخليل. كان هذا هو األمر األول من خمسة أوامر وضع يد صدرت يف السنوات  1970–1977 من أجل 
مستوطنة كريات أربع. لقد توزعت عىل  نحو 640 دومناً يف املجمل وخالل سنوات السبعني، زحفت املستوطنة وتوسعت.66

صورة من الجو لكريات أربع من العام 1973 وفيها ميكن رؤية املستوطنات بعد ثالث سنوات 

من إقامتها وكذلك أوامر وضع اليد التي صدرت من أجل بنائها وتوسيعها

https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.3020979 ،65 يوتام برغر، "مستند من العام 1970، يكشف كيف ُولدت طريقة إقامة املستوطنات يف الضفة"، 28.7.2016، هآريتس

66 يف سنوات الثامنني، بدأت إرسائيل حملة اإلعالن عن أرايض الدولة، وتم خاللها اإلعالن عن حوايل 3،300 دونم يف 27 موقعاً غري متسلسلة عىل أنها أرايض دولة، وقد ُضمت لكريات أربع.
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مستوطنة كريات أربع من شارع 60

رسي

ورقة رقم 2 من 2 أوراق

للمعسكر  املسيجة  املساحة  نطاق  بتوسيع  اإلرشاد 14  قاعدة  العامة  القيادة  مقر  ث.يأمر 

بحيث تشمل كل األرض املعّدة للوحدات السكنية ال 250، رشيطة أاّل يكون داخلها مباٍن 

أو كروم. 

ج.كذلك، تقوم قاعدة اإلرشاد 14 بوضع عدد من الخيام داخل املساحة املضافة.

ح.بعد استكامل العمليات من قبل قاعدة اإلرشاد 14 ومبرور عدد من األيام، يستدعي قائد 

قضاء الخليل رئيس بلدية الخليل طارحاً أمامه مواضيع أخرى : -

1.يبلغه بأننا بدأنا ببناء بيوت يف معسكر الجيش تحضرياً للشتاء.

2.أننا ال نريد إلحاق األذى بأصحاب األرايض ضمن مساحة املعسكر )حوايل 200 دونم من 

مجموع ال 3،000 دونم التي هي املساحة املسيجة(، وأننا عىل الرغم من عدم قيامنا بهدم 

وتعويضات  استعامل  بدل  لدفع  استعداد  أي شجرة، سنكون عىل  أو  بيت  بأي  اإلرضار  أو 

وفقاً للقانون.

إبالغ  الجعربي  من  نطلب  ونحن  املساحة  هذه  عىل  يد  وضع  أمر  أصدرنا  الغرض،  3.لهذا 

أصحاب األرض ال 27، وفق الالئحة، بالتوجه إىل الحاكم والحصول عىل ما يستحقونه.

خ.مبوازاة ذلك، تنقل وزارة اإلسكان جميع التفاصيل إىل شعبة البناء واإلقتصاد يف وزارة األمن 

التي تقوم بالتوقيع عىل إتفاقية مع املقاول الذي فاز باملناقصة، من أجل تنفيذ العمل كام 

هو مخطط ويف أقرب وقت ممكن.

3. كل التلخيص أعاله )ما عدا البندين 2 ث و ج املعّدين للتنفيذ الفوري( – يستلزم التنسيق 

املسبق مع وزير اإلسكان وال ُينّفذ حتى صدور تعليامت إضافية.

توقيع

العميد شلومو غازيت

رسي

دولة إرسائيل

وزارة األمن

تنسيقية العمليات يف املناطق

رّسي

      ديوان وزير األمن الكرياه، 

      15 متوز 70

مساعد وزير األمن       ج م /1956

ديوان القائد العام للقوات املسلحة

ديوان رئيس شعبة العمليات

قائد املنطقة الوسطى

قائد منطقة يهودا والسامرة

املستشار القضايئ لجهاز األمن

رئيس شعبة البناء واإلقتصاد

املوضوع: طريقة إقامة كريات أربع

1.أقيم نقاش حول املوضوع يوم الثالثاء 14 متوز يوليو 1970، يف ديوان وزير األمن مبشاركة: -

-وزير األمن

-مدير عام وزارة اإلسكان ومساعدوه

-رئيس مقر قيادة املنطقة الوسطى

-قائد منطقة يهودا والسامرة

-قائد قضاء الخليل

-مستشار قضايئ لجهاز األمن

-الناطق بأسم وزارة األمن

-رئيس شعبة العمليات/مرفق هنا

2.فيام ييل تلخيص النقاش : -

أ.تتم إقامة ال 250 وحدة سكنية يف كريات أربع ضمن نطاق مساحة األرض املسيجة 

ألغراض الوحدة العسكرية.

وزارة  ميزانيات  )من  واإلقتصاد  البناء  شعبة   – األمن  وزارة  بواسطة  يتم  كله،  ب.البناء 

اإلسكان(، وُيعرض عىل أنه جزء من البناء ألغراض جيش الدفاع اإلرسائييل.

ت.عندما يحني الوقت، ُتفحص إمكانية إسكان أفراد الجيش أوالً يف املباين التي ستقام.

ورقة 1 من 1 أوراق

نسخة 10 من 20 نسخة
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يتضح أن روح "طريقة كريات أربع" قد سادت أيضاً يف طريقة إقامة املستوطنات بعد مرور عقد من الزمان، كمستوطنة حلميش مثاًل 

التي أقيمت عىل الطريق الرئيسية بني نابلس وجنني، ويف نهاية املطاف أُخليت بصيف 2005. سنة 1978، صدر أمر وضع اليد رقم 

4/78 عىل نحو 700 دونم كانت مبلكية سكان قريتي برقة وسيلة الظهر. يف املرحلة األوىل، أقيمت يف املكان بؤرة معليه ناحل. وقبيل 

تحويلها ملدنية بعد مرور سنتني من ذلك الحني، ُأرسلت لجهات يف الجيش وشعبة اإلستيطان رسالة أوامر، من بني ما جاء فيها األمور 

التالية التي تتحدث عن نفسها:

القصد: تحويل بؤرة الناحل معليه ناحل ملدنية مع اإلمتناع قدر اإلمكان عن نرش أي يشء سواء للمحليني أو لوسائل اإلعالم.67

 رسالة من تاريخ 24 نيسان 1980 وفيها تعليامت قبيل تحويل البؤرة اإلستيطانية معليه ناحل ملدنية وإقامة مستوطنة حومش مكانها

67 ال نعرف من هو مرسل الرسالة، حيث أن قسمها الثاين الذي يحوي توقيع املرِسل، غري موجود بأيدينا.
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4,924              4,947            39,584         40,484    *73

أوامر وضع اليد بغرض االستيطان وفق توزيع األوامر ألوامر نافذة وغري نافذة

ما حجم املساحة التي ُوضعت اليد عليها ألغراض اإلستيطان وعن كم أمر وضع يد نتحدث؟
يف األعوام 1969–1983، أصدر الجيش 73 أمر وضع يد ل45- مستوطنة.68 بواسطة هذه األوامر، ُوضعت اليد عىل نحو 45 ألف دونم، 

علاًم أن جزءاً كبرياً جداً من هذه املساحات بقي بدون استعامل. مع مرور الوقت، تم إلغاء بعض األوامر أو تم تقليصها بشكل كبري 

– إن كان بسبب اإلجراءات القضائية، كام يف حالة ألون موريه، وإن كنتيجة لقرارات سياسية، كام يف حالة مستوطنة حومش، التي 

أُخليت خالل "اإلنفصال" سنة 2005. خالل هذا البحث، تبني لنا أن عدداً من أوامر وضع اليد التي صدرت من أجل اإلستيطان مل يتم 

تحقيقها. صدر أحدها سنة 1981 من أجل بؤرة الناحل متسبيه عدوالم )جنوب غرب بيت لحم(، لكن بنهاية املطاف، مل تقم البؤرة. 

وفق معلوماتنا، حتى اآلن مل ُيلَغ رسيان هذا األمر، عىل الرغم من أنه منذ العام 1995 هو موجود ضمن املنطقة B التابعة للسلطة 

الفلسطينية، ولذلك لن تقوم هذه البؤرة مستقباًل أيضاً. هناك أمر وضع يد صدر بالخطأ من أجل بلدة مي عامي، الواقعة عىل بعد 

مئات األمتار عن الخط األخرض داخل الحدود الرسمية لدولة إرسائيل )أنظروا الحقاً بصفحة 57(.

املساحة اإلجاملية ألوامر وضع اليد ألغراض اإلستيطان )بالدومنات(

عدد أوامر وضع اليد

* األوامر ذات املساحات املتفرقة عىل عدد من املواقع، تم إحصاؤها مرة واحدة فقط.

املساحة اإلجاملية لألوامر 

سارية املفعول

املساحة اإلجاملية لألوامر 

سارية املفعول بعد 

تقليص التداخالت

املساحة اإلجاملية لألوامر 

امللغية

املساحة اإلجاملية 

لألوامر امللغية بعد 

تقليص التداخالت

68 بحسب قاعدة البيانات التي أعدها الطاقم برئاسة باروخ شبيغل، ورُسبت سنة 2009، صدر أمر وضع يد عىل مايبدو أيضاً من أجل مستوطنة أرغامن يف غور األردن، لكن مل يتم إيجاد أمر 

وضع اليد. راجعوا http://www.hamoked.org.il/files/2013/1157900.pdf. هناك، ص 26.
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جدول أوامر وضع اليد ألغراض اإلستيطان وفق ترتيب إصدارها

املساحة الرقم

)بالدومنات(
اإلستعامل الهدف

الفعيل

ما زال 
سارياً

نعم ألون شڨوت، كفار عتسيون،          نعم     2,253   6/69–5  
روش تسوريم     

نعم بيت إيل           نعم     2,426 ت/1/70  

نعم كدوميم             نعم     410 ت/7/70  

نعم كريات أربع             نعم     198 ت/8/70  

نعم 32                 الطريق املؤدية لكريات أربع          نعم   ت/12/70  

نعم شڨي شومرون           نعم     322 ت/ 13/70  

نعم كريات أربع            نعم     500 ت/2/71  

نعم روش تسوريم           نعم     22 ت/5/71  

نعم كريات أربع            نعم     118 ت/8/72  

نعم غيتيت الستخدام الجيش          نعم     275.5 ت/10/72  

نعم املساحة الزراعية غيتيت          نعم     3,265 ت/12/72  

نعم مساحات زراعية غيتيت                   نعم     567 ت/12/72א 

نعم مخورا           نعم     1,141 ت/13/72  

نعم إلعزار            نعم     388 ت/3/73  

نعم ألون شڨوت           نعم     4.5 ت/4/74  

نعم إلعزار            نعم     23 ت/15/75  

نعم إلعزار            نعم     15 ت/15/75  

نعم مغدال عوز            نعم     527 ت/13/76  

نعم كريات أربع            نعم     8   ت/1/77  

نعم كريات أربع            نعم     2   ت/1/77  

نعم رميونيم            نعم     295 ت/2/77  

نعم معليه إفرايم           كاّل     755 ت/4/77  

نعم روعي            نعم     1,934 ت/5/77  

نعم طريق مؤدية لكدوميم           نعم     25 ت/7/77  

نعم ريحان            نعم     4,138 ت/8/77  

نعم سلعيت            نعم     619 ت/10/77  

نعم متتياهو            نعم     549 ت13/77  

نعم الربط بني جزيئ مي عامي          كاّل     7 ت/14/77  

نعم 149      مي عامي ) صدر األمر بالخطأ ألرض           نعم   ت/14/77  

داخل دولة إرسائيل(      
نعم ييطاڨ            نعم     679 ت/28/77  

نعم 1,009        مساحات زراعية ييطاڨ – مزرعة عومر          نعم   ت/28/77  

نعم هار چيلو            نعم     160 ت/ 30/77  

نعم كريات أربع                     نعم     1   ت/31/77  

نعم كريات أربع            نعم     2   ت/31/77  

نعم كريات أربع            نعم     0.5   ت/31/77  

ت/5-6/69
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نعم طريق زراعية ييطاڨ             كاّل     29 ت/32/77  

نعم كرنيه شومرون             نعم    371 ت/34/77  

نعم معليه إفرايم             كاّل     412 ت/35/77  

نعم معليه إفرايم             نعم    3,461 ت/35/77  

نعم تل شيلو               كالّ    116 ت/1/78  

نعم كفار تبواح              نعم    198 ت/2/78  

كاّل حومش               كالّ    698   ت/4/78  

نعم كدوميم              نعم    40 ت/10/78  

نعم أملوغ              نعم    773 ت/12/78  

نعم أريئيل              نعم    320 ت/13/78  

نعم ألكنا              نعم    76 ت/16/78  

نعم أريئيل              نعم    19 ت/17/78  

نعم ألكنا              نعم    40 ت/22/78  

نعم طريق مؤدية لكدوميم             نعم    2.5 ت/24/78  

نعم طريق مؤدية لكدوميم                            كالّ    4 ت/24/78  

نعم حلميش               كالّ    371 ت/28/78  

نعم حلميش                            نعم    315 ت/28/78  

نعم كرنيه شومرون             نعم    539 ت/29/78  

نعم كرنيه شومرون             نعم    824 ت/29/78  

نعم إفرات              نعم    428 ت/8/79  

نعم 599          زراعة كفار عتسيون وروش تسوريم            نعم  ت/9/79  

نعم شيلو              نعم    760 ت/15/79  

كاّل موقع أصيل ألون موريه              كالّ    616 ت/16/79   

كاّل 29      طريق مؤدية للموقع األصيل ألون موريه              كالّ  ت/17/79  

نعم أريئيل              نعم    4,274 ت/22/79  

نعم بيت إيل              نعم    147 ت/23/79  

كاّل بسݞوت              نعم    87 ت/29/79  

عدد األوامر: 53* 

املجموع قبل 
ألون موريه 

)بدون تقليص 
التداخالت(:

368,38 دونم 

بعد ألون موريه              بعد ألون موريه    بعد ألون موريه بعد ألون موريه       بعد ألون موريه    

نعم بيت هعراڨاه              كالّ    85 ت/11/80  

ُعّدل معون              نعم    2,924 ت/12/80  

كاّل كرمل              نعم    538 ت/12/80  

نعم طريق مؤدية إىل كرمل              كالّ    9 ت/12/80  

نعم كوخاف هشاحر             نعم    820 ت/18/80  

نعم املساحة الزراعية شيلو             نعم    16 ت/21/80  
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نعم طريق مؤدية كرمل             نعم    3 ت/38/80  

كاّل الطريق الرابطة بني معون وكرمل                نعم    73 ت/38/80  

نعم املساحة الزراعية غيتيت             نعم    75 ت/3/81  

نعم غيتيت               كالّ    58 ت/3/81  

نعم املوقع األصيل پني حيڨر              كالّ    74 ت/28/81  

نعم 73        متسبيه عدوالم – مل يقم )موجود اليوم يف                كالّ  ت/30/81  
            املنطقة B ضمن سيادة السلطة الفلسطينية(

نعم براخا              نعم    206.5 ت1/82  

نعم الشارع املؤدي لحومش              نعم    10 ت/5/82  

نعم الطريق املؤدية لپني حيڨر            نعم    171 ت/10/82  

نعم الطريق املؤدية ليتسهار                      نعم    22 ت/12/82  

نعم طريق مؤدية + معليه لبونة            نعم    77 ت/13/82  

نعم طنا               نعم    60 ت/15/82  

نعم مغداليم               نعم    100 ت/23/82  

نعم عتنيئيل               نعم    253.5 ت/3/83  

نعم توسيع معليه لبونة             نعم    209 ت/6/83  

نعم أسرب              نعم    897.5 ت/8/83  

نعم الطريق املؤدية ألسرب              نعم    1.5 ت/8/83  

نعم الطريق املؤدية ألسرب              نعم    1 ت/8/83  

نعم پني كيدم                              نعم    99 ت/8/83  

نعم دولڨ               نعم    184 ت/12/83  

عدد األوامر:

20*

املجموع بعد ألون 

موريه )بدون تقليص 

التداخالت(: 7،040 

دونم

عدد األوامر:

73

مجموع أوامر وضع 

اليد لإلستيطان )بدون 

تقليص التداخالت(:

45،408 دونم  

مة لبعض املقاطع، تم عّدها مرة واحدة فقط. * األوامر املقسَّ
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أوامر وضع اليد لإلستيطان قبل وبعد قضية ألون موريه يف املحكمة العليا )بالدومنات وبالنسب املئوية(

أوامر وضع اليد التي صدرت من أجل اإلستيطان

شارع املدخل القديم إىل مستوطة شيلو التي بنيت عىل أرض تم وضع اليد يف األصل عليها لغرض االستيطان

 • يشمل أوامر وضع اليد التي ُألغيت
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          أسم املستوطنة        حالة األرض اليوم

تم إخالء املستوطنة وُألغيت أوامر وضع اليد ألون موريه    1

ساٍر ألون شڨوت      2

ساٍر أملوغ       3

ساٍر إلعازار       4

ساٍر ألكنا       5

ساٍر أسرب       6

ساٍر إفرات       7

ساٍر أريئيل       8

ساٍر بيت إيل       9

ساٍر بيت هعرڨاه      10

ساٍر براخا       11

ساٍر غيتيت       12

ساٍر دولڨ       13

ساٍر هار چيلو       14

تم إخالء املستوطنة وُألغي أمر وضع اليد حومش     15

ساٍر حلميش       16

ساٍر طنا       17

ساٍر ييطاڨ       18

ساٍر يتسهار )شارع مؤٍد(      19

ساٍر كوخاف هشاحر      20

ساٍر كفار عتسيون      21

ساٍر كفار تبواح       22

ُألغي كرمل       23

ساٍر مغدال عوز      24

ساٍر مغداليم       25

ساٍر مخورا       26

ُعّدل معون       27

املستوطنات التي أقيمت بناًء عىل أوامر وضع يد ألغراض اإلستيطان
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ساٍر معليه إفرايم      28

ساٍر معليه لبونة      29

ساٍر متتياهو       30

ساٍر سلعيت       31

ساٍر عتنيئيل       32

ساٍر پني حيڨر       33

ُألغي بسݞوت       34

ساٍر كدوميم       35

ساٍر كريات أربع      36

ساٍر كرنيه شومرون      37

ساٍر روش تسوريم      38

ساٍر روعي       39

ساٍر ريحان       40

ساٍر رميونيم       41

ساٍر شڨيه شومرون      42

ساٍر شيلو       43

* أقيم بعض املستوطنات عىل أكرث من أمر وضع يد واحد.

شارع الوصول إىل قرية قرصة ومستوطنة مجدليم التي بنيت عىل أرض تم وضع اليد يف األصل عليها لغرض االستيطان
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املستوطنات التي أقيمت عىل أساس أوامر وضع اليد

مساحة أوامر وضع اليد ألغراض اإلستيطان بحسب التوزيع أللوية
بعد إتفاقيات أوسلو وتأسيس السلطة الفلسطينية، ُقّسمت مساحة الضفة الغربية إىل 11 لواًء إدارياً. يتبني من فحص مساحة جميع 

أوامر وضع اليد التي صدرت ألغراض اإلستيطان )ومنها تلك التي ُألغيت( أن يف لواء أريحا الذي ميتد من شامل البحر امليت عىل معظم 

طول غور األردن، قد تم وضع اليد عىل املساحة األكرب.69 نتحدث هنا عن 8،755 دومناً التي تشّكل %19 من مجموع مساحة وضع اليد 

ألغراض اإلستيطان. يستوي هذا املعطى بشكل جيد مع طريقة تطور املرشوع اإلستيطاين: يف العقد األول بعد احتالل الضفة الغربية، 

حينام أقيمت غالبية املستوطنات بواسطة أوامر وضع اليد، ُوّجهت جهود اإلستيطان الرئيسية إىل غور األردن.

مساحة أوامر وضع اليد ألغراض اإلستيطان بحسب التوزيع أللوية )بالدومنات(

69 يف املعطيات الظاهرة هنا، مل ُيحسب ما تم خصمه بسبب التداخالت بني األوامر املختلفة.

•  يشمل أوامر وضع اليد التي ُألغيت
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مساحة أوامر وضع اليد ألغراض اإلستيطان بحسب التوزيع أللوية )بالنسبة املئوية(

مساحة أوامر وضع اليد ألغراض اإلستيطان من عموم مناطق نفوذ املستوطنات
تتوزع مناطق نفوذ املستوطنات يف الضفة الغربية عىل نحو 540 ألف دونم.70 بينام تتوزع أوامر وضع اليد ألغراض اإلستيطان عىل ما 

يقارب أربعني ألف دونم، وهي تشّكل نحو %7.3 من عموم مناطق نفوذ املستوطنات. نذّكر بأن مناطق نفوذ املستوطنات مكّونة من 

فسيفساء وسائل فّعلتها إرسائيل بغية اإلستيالء عىل أرايض الضفة الغربية، منها:

• تخصيص أرايض دولة ُسجلت بالطابو قبل 1967.

• اإلعالن عن أرايض دولة وتخصيصها للمستوطنات.
• مصادرة أراٍض ألغراض الجمهور وتحويلها للمستوطنات.71

اإلستخدام الفعيل للمساحات التي تم وضع اليد عليها ألغراض اإلستيطان
مع مرور عرشات السنني عىل عمليات وضع اليد هذه، من املثري لإلهتامم معرفة بأي جزء من املساحات التي ُوضعت اليد عليها من 

أجل اإلستيطان والتي ما زال وضع اليد سارياً عليه، هناك فعاًل استعامل اليوم.72

مساحات مبنية – 10،304 دومنات التي هي عبارة عن %26 من عموم املساحة التي ُوضعت اليد عليها، مبنية اليوم.
مساحات زراعية – 6،607 دومنات التي تكاد تكون %17 من عموم املساحة التي ُوضعت اليد عليها، ُتستخدم اليوم ألغراض الزراعة.73

للتلخيص: فقط يف نحو %43 من املساحة التي ُوضعت اليد عليها يف السابق ألغراض اإلستيطان هناك إستعامل فعيل، سواء ألغراض البناء 

أو ألغراض الزراعة، بينام يف بقية املساحة التي ُوضعت اليد عليها ألغراض اإلستيطان مل يكن هناك أي استعامل.

70 راجعوا حديقة مقفلة )أعاله مالحظة 26(، ص 9.

71 أنظروا أعاله املالحظة 13.

72 تشمل الحسابات هنا أيضاً املساحات التي منذ البداية ُوضعت اليد عليها من أجل اإلستيطان وبعد ذلك، تم اإلعالن عنها أرايض دولة.

73 راجعوا "كرم نابوت: الزراعة اإلرسائيلية يف الضفة الغربية"، ترشين األول http://docs.wixstatic.com/ugd/cdb1a7_00b6ea35dd26481cb6c7e5c08cd03117.pdf ،2013، ص 30.

كروم زرعت عىل أرض سكان دير غرير التي تم وضع اليد عليها عام 1980 بغرض االستيطان وتم نقلها ملستوطنة كوخاف هشاحر

•  يشمل أوامر وضع اليد التي ُألغيت
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أوامر وضع اليد ألغراض اإلستيطان التي مل يكن بها أي استعامل 
خالفاً لغالبية األوامر التي كان أو يوجد فيها إستعامل جزيئ، مل يكن أي استعامل حتى اليوم يف 12 أمر وضع يد ألغراض اإلستيطان، لكن 

ومع ذلك، مل ُيلَغ رسيانها. متتد مساحة هذه األوامر عىل ما يقارب ألفي دونم، وهي تشّكل نحو %5 من عموم األرض التي ُوضعت 

اليد عليها. صدر بعض األوامر من أجل شق شوارع مؤدية، لكنها مل ُتعّبد، وأخرى صدرت ألراٍض كانت هناك نية عىل ما يبدو لبناء 

مستوطنات فوقها أو لتوسيع مستوطنات قامئة بواسطتها، إاّل أن هذه الخطط مل تتحقق يف نهاية املطاف.

رقم األمر             املستوطنة            املساحة بالدومنات

طريق مؤدية لكدوميم        4 ت/24/78    

الربط بني جزيئ مي عامي         7 ت/14/77    

طريق مؤدية لكرمل          9 ت/12/80    

طريق زراعية ييطاڨ        29 ت/32/77    

غيتيت – ُضم للمستوطنة لكنه مل ُينَب      58 ت/3/81    

متسبيه عدوالم – مل ُيقم. ُنقلت األرض للسلطة الفلسطينية يف إطار أوسلو     73 ت/30/81  

املوقع األصيل پني حيڨر       74 ت/28/81    

ت/11/80      بيت هعرڨاه – أقيمت املستوطنة بجوار األرض التي ُوضعت اليد عليها وبقيت فارغة     85

ت/1/78             تل شيلو – موقع أثري تحت سيطرة مستوطني شيلو    116

ت/28/78          حلميش )نڨيه تسوف( – أقيمت املستوطنة يف موقع آخر74    370

معليه إفرايم – ُضم للمستوطنة لكنه مل ُينَب    412 ت/35/77    

معليه إفرايم – ُضم للمستوطنة لكنه مل ُينَب    755 ت/4/77    

              املجموع الكيل 1،992

جدول بأوامر وضع اليد ألغراض اإلستيطان التي مل يكن بها أي استعامل

74 بأواخر سنوات السبعني، خاضت رشكة حامية الطبيعة نضاالً ضد نية إقامة مستوطنة نڨيه تسوف داخل محمية غابة أم الصفا. عىل أثر ذلك، قرر وزير الزراعة آنذاك أريئيل شارون نقل 

املوقع املخصص للمستوطنة إىل مكان آخر. 

االستخدام الفعيل ملناطق وضع اليد بغرض االستيطان )حسب الدومنات والنسبة املئوية(

 • يشمل مناطق أوامر وضع اليد النافذة بعد حسم التقاطعات بينها
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خربة سيلون – تل شيلو

تم وضع اليد عىل تل شيلو املعروف بأسمه العريب خربة سيلون، بواسطة أمر وضع اليد العسكري )1/78( بداية العام 1978 من 

سكان قرية قريوت. كان القصد منذ البداية أن يقام يف املكان موقع أثري يتم تشغيل املستوطنني فيه. سنة 1979، صدر أمر وضع 

يد إضايف )15/79(، وفوق األرض التي ُوضعت اليد عليها، أقيمت مستوطنة شيلو. الصورة الجوية من العام 1980، ال تدع مجاالً 

للشك بأن املكان كان مفلوحاً جيداً يف ذلك الوقت. بعد وضع اليد عىل خربة سيلون، تم ضمها ملستوطنة شيلو، وُمنع الفلسطينيون 

نفوذ  مناطق  جميع  أن  يعلن  عسكري  أمر  بقوة  املكان  دخول  من 

املستوطنات هي مناطق عسكرية مغلقة أمام الفلسطينيني.75 ومبا أن 

األرض قد ُضمت ملستوطنة شيلو، التي هي جزء من املجلس اإلقليمي 

بنيامني، فهذا املجلس هو الهيئة املتحكمة يف املكان، وهو من طرفه 

قام بنقل )دون مناقصة( املوقع إلدارة جمعية "مشكان شيلو" – مركز 

البحوث وتطوير مهد اإلستيطان يف أرض إرسائيل. أقيمت هذه الجمعية 

سنة 2010 وأحد أعضاء هيئتها اإلدارية هو آڨي روئيه، رئيس املجلس 

الذي نقل إدارة املوقع إىل الجمعية.  اإلقليمي بنيامني، ذلك املجلس 

الجمعية نحو ستة ماليني شيكل وشّغلت  بلغت موازنة  سنة 2016، 

257 عاماًل.76 وهكذا، تحولت أراضيي قرية قريوت التي ُوضعت اليد 

عليها ألغراض اإلستيطان األمني يف الظاهر، إىل مورد بفضله أصبحت 

جمعية محلية يف شيلو مصلحة إقتصادية مزدهرة.

صورة جوية لخربة سيلون – تل شيلو من العام 1980

 

75 راجعوا حديقة مقفلة )أعاله مالحظة 26(، ص 51–53.

https://www.guidestar.org.il/organization/580528735 76 راجعوا
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األمر 997
بتاريخ 2 آب أغسطس 1982، وّقع القائد العسكري يف الضفة الغربية عىل أمر بخصوص إعطاء تصاريح للقيام بأعامل يف األرايض التي 

ُوضعت اليد عليها ألغراض عسكرية )يهودا والسامرة( )رقم 997(، لسنة 1982. يف العموم، ال ترسي قوانني التخطيط والبناء عىل الجيش 

عند إقدامه عىل بناء مرافق عسكرية مبنطقة ُوضعت اليد عليها. الفكرة من وراء هذا اإلعفاء هي التوفري عىل الجيش من ناحية الحاجة 

إلجراءات التخطيط الطويلة الالزمة وفق القانون ضمن إجراء التخطيط اإلعتيادي وتشمل اإلعالن وإعطاء إمكانية تقديم اإلعرتاضات، 

ألن الحديث هو عن بناء مرافق عسكرية التي من املفروض أن تكون مؤقتة بطبيعتها.77 كان الهدف من األمر 997 تنظيم إجراءات 

التخطيط والبناء فقط يف املستوطنات التي ُبنيت عىل أراٍض تم وضع اليد عليها ل"أغراض عسكرية".

تنص املادة 2 من هذا األمر عىل ما ييل:

أعامل تتطلب ترصيحاً

ال يقوم شخص بأحد األعامل اآلتية وال يبارش العمل مبنطقة وضعت اليد عليها إال بعد أن منح ترصيحاً بذلك من املسؤول.

تخطيط طريق أو شقها أو تغليقها.

إقامة بناء أو هدمه أو إنشاؤه ثانية كله أو جزء منه إضافة لبناء قائم وكل ترميم له ما عدا تغيري داخيل يف الدار.

كل عمل آخر باألرض وبالبناء وكل ترصف بها.

هكذا وطوال سنني، مّتت املصادقة عىل "نظم توجيهات" )أي خطط ملستوطنات كاملة(، بدون إعطاء أي فرصة لإلعرتاض، سواء من جهة 

األشخاص الذين ُوضعت اليد عىل أراضيهم وُبنيت فوقها املستوطنات أو من جهة جريان أصحاب تلك األرايض، الذين تأثرت حياتهم 

مبارشة وبشكل عميق بسبب البناء فوق األرايض التي ُوضعت اليد عليها ألغراض اإلستيطان.78 

إاّل أنه ومن فحص املستوطنات التي عملت بها منظومة التخطيط وفق األمر 997، يتبني أنه فعلياً استعمل الجيش هذا األمر أيضاً 

للمصادقة عىل البناء فوق أراٍض مل ُتشمل أبداً بأي أمر وضع يد، مثل: مڨو حورون،79 بكعوت،80 الحي الشاميل ملعليه إفرايم، غالبية 
مستوطنة روش تسوريم، وعىل ما يبدو أيضاً مستوطنة عييل.81

77 املسؤول عن إعطاء تصاريح أعامل يف األرايض التي ُوضعت عليها اليد ألغراض عسكرية هو رئيس دائرة التخطيط يف اإلدارة املدنية. سنة 2008، جرى تعديل األمر عرب تعديل رقم 3. يخّول 

ل املسؤول يف اإلدارة املدنية بأن يخّول لجاناً خاصة يف املستوطنات يك تصدر بدالً عنه التصاريح يف املناطق التي ُوضعت اليد عليها. معنى ذلك أن املستوطنني حصلوا عىل تخويل  األمر املعدَّ

بالتخطيط عىل هذه األرايض.

78 أُدعي يف تقرير زندبرغ أنه فعلياً عملية املصادقة إستناداً لألمر 997 اليوم مامثلة للعملية التي تجري مع الخرائط الهيكلية العادية. حتى لو كان هذا اإلدعاء صحيحاً، من الواضح أنه مل 

يكن كذلك يف السابق. راجعوا تقرير لجنة زندبرغ )أعاله، املالحظة 42(، البند 326، ص72.

79 ُبنيت مستوطنة مڨو حورون  فوق أرايض قرية بيت نوبا التي ُطرد سكانها أياماً معدودة بعد انتهاء الحرب يف حزيران 1967. ُبنيت البلدة فوق أراٍض خاصة بدون قرار حكومي وبدون 

أي خارطة هيكلية سارية املفعول يف منطقة أُعلن عنها منطقة عسكرية مغلقة. يبدو هذا هو سبب استعاملهم منظومة التخطيط الخاصة باألمر 997.

80 أقيمت مستوطنة بكعوت فوق أرض أُعلن عنها منطقة عسكرية مغلقة سنة 1972.

81 تشّكل مستوطنة عييل حالة خاصة ضمن هذا السياق، فقد ُبنيت كّلها خالفاً للقانون بدون أي خارطة هيكلية سارية املفعول. جزء منها مبني فوق أراٍض أعلنت أرايض دولة وجزء آخر فوق 

أراٍض مبلكية خاصة إستوىل املستوطنون عليها تدريجياً. سنة 2012، نرش أحد السكان هناك، نتنئيل إلياشيڨ مقاالً ُفهم منه أن املجلس اإلقليمي بنيامني أصدر تصاريح بناء مزيفة يف املكان 

عىل أساس األمر 997: "نتيجة لذلك، عندما أردت بناء بيتي، دفعت للسلطات مبالغ هائلة من الرضائب والرسوم، لكن بدالً من ترصيح البناء، حصلت عىل مستند مزيف يصدره املجلس 

NRG، https://www.makorrishon. ،26.3.2012 ،"اإلقليمي بالتعاون مع ‘مسؤول إعطاء التصاريح يف أراٍض ُوضعت اليد عليها ألغراض عسكرية‘". نتنئيل إلياشيڨ، "الزواج من العشيقة

co.il/nrg/online/1/ART2/350/355.html

صورة لحدود الخارطة 212/10/2 )الخطأ يف العدد هو لإلدارة املدنية( التابعة ملستوطنة مڨو حورون والتي صودق عليها عىل أساس األمر 997
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ُوّقع يف العام 2001 عىل تعديل لألمر 997 وعقب ذلك، أُعطيت صالحيات "املسؤول" إىل لجان تخطيط خاصة لدى املجالس املحلية 

واإلقليمية اإلرسائيلية يف الضفة الغربية. عىل أثر هذا التعديل، ُنقلت صالحية املصادقة عىل البناء فوق أراٍض مبلكية فلسطينيني ُوضعت 

اليد عليها ألغراض اإلستيطان إىل املستوطنني، وبذلك أستكِملت عملية تحويل تلك األرايض إىل مدنية، علاًم أن الجيش وضع يده عليها 

أصاًل ألغراض اإلستيطان األمنية ظاهرياً.

أمر وضع اليد رقم 14/77 لبلدة مي عامي
بتاريخ 20 أيلول سبتمرب 1977، ُوّقع أمر وضع اليد رقم 14/77، الذي شمل مساحتني: إحداهام لبلدة مي عامي )149 

دومناً(، واألخرى لطريق كانت من املفروض أن تربط بني جزيئ بلدة مي عامي )سبعة دومنات(.  أقيمت بلدة مي عامي 

سنة 1963 عىل بعد بضع مئات األمتار شامل الخط األخرض كبؤرة ناحل عىل أرايض قرية عانني )يف الضفة الغربية(، 

والتي بقيت تحت سيطرة إرسائيل بعد إتفاقيات وقف إطالق النار وأُعلن عنها أرايض غائبني. سنة 1969، تم متدين 

بؤرة الناحل. وعىل ما يبدو، تقرر سنة 1977 إقامة بؤرة ناحل إضافية، تكون مربوطة مع مي عامي – وقد ُوضعت عىل 

بعد كيلومرت واحد جنوب رشق البلدة األصلية، لكن داخل مساحة الضفة الغربية، ولذلك صدر أمر وضع اليد، وشمل 

بالخطأً املساحة التابعة للبلدة داخل إرسائيل والطريق لبؤرة الناحل، التي مل ُتقم بنهاية املطاف.

 

صورة جوية، يظهر فيها جزءا أمر وضع اليد رقم 14/77
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بناء بؤر إستيطانية عىل أوامر وضع يد ألغراض اإلستيطان
خالل السنوات، ُبنيت أيضاً بؤر إستيطانية غري قانونية عىل أراٍض ُوضعت اليد عليها ألغراض اإلستيطان.

رقم أمر 

وضع اليد
أسم املستوطنة التي صدر 

حال األرض أسم البؤرة اإلستيطانيةاألمر من أجلها

خاصة تل حاييم )بيت إيل رشقاً(   1/70       بيت إيل  

غالبية املساحة أُعلنت أرض البؤرة اإلستيطانية ݞال  8/72       املنطقة الصناعية كريات أربع 

دولة          

قسم من البؤرة ديرخ هأڨوت         أُعلنت أرض دولة  3/73       إلعزار   

28/77      ييطاڨ              مزرعة عومر                   خاصة

پنيه كيدم          أُعلنت أرض دولة 8/83        أسرب    

البؤرة اإلستيطانية مزرعة عومر التي أقيمت فوق أراٍض ُوضعت اليد عليها يف األصل من أجل فالحتها من قبل مستوطنة ييطاڨ

بيت عائلة شحادة واملعهد القضايئ إيريتس
يف العام 2003، إستوىل مستوطنو عوفراه عىل منزل عائلة شحادة من قرية عني يربود ونقلوا إليه املعهد القضايئ إيريتس، الذي 

عوفراه، ويف  كيلومرت ونصف جنوب مستوطنة  املستوطنون مسافة  عليه  استوىل  الذي  البيت  يقع  القضاة.  تأهيل  يعمل عىل 

القرية التي بقيت غرب الشارع. خالل  الله منتصف سنوات التسعني، ُفصل عن بقية منازل  أعقاب شق الشارع اإللتفايف رام 

السنوات األوىل لإلنتفاضة الثانية، أضطرت العائلة ملغادرة منزلها خشية عىل حياة أفرادها. بعد اإلستيالء عىل البيت، إدعت رشكة 

الوطن التي أقامها املستوطنون يف املنطقة وكانت مشاركة بالعديد من صفقات األرايض التي اعتمدت مستندات مزيفة، أنها 

اشرتت البيت من العائلة. سنة 2013، أقرّت املحكمة املركزية يف القدس أن املستندات التي قّدمتها رشكة الوطن أيضاً يف هذه 
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الحالة مزيفة.82 إاّل أنه وبعد بضعة أيام من إعالن قرار املحكمة )4 متوز يوليو 2013(، وّقع قائد املنطقة الوسطى آنذاك 

نيتسان ألون عىل أمر وضع اليد 14/13 وأمر فيه بوضع اليد عىل قسيمة عائلة شحادة التي ُبني البيت فوقها، وهكذا بقي 

املستوطنون هناك.83 يف السنوات 2015–2018، حّولت وزارة الثقافة والرياضة إىل املعهد القضايئ إيريتس، الذي ما زال 
يعمل يف املكان، نحو 780 ألف شيكل.84

 املعهد القضايئ إيريتس الذي يعمل داخل بيت عائلة شحادة املستوىل عليه من قبل مستوطني عوفراه

أرايض دولة أردنية يف املناطق التي ُوضعت اليد عليها أصاًل ألغراض اإلستيطان
عىل الرغم من أنه رسمياً يجب أن ترسي عمليات وضع اليد عىل األرض فقط باألمالك الخاصة، لكن فعلياً كان قسم من األرايض التي 

وضع الجيش يده عليها خالل السنوات أيضاً ألغراض اإلستيطان، أراٍض ُسجلت يف الطابو عىل أنها أرايض دولة قبل احتالل الضفة الغربية 

من قبل إرسائيل سنة 1967.  85 يرتبط سبب ذلك بأن هذه األرايض ُوضعت اليد عليها يف املراحل املبكرة نسبياً من مأسسة منظومة 

السيطرة عىل أرايض الضفة الغربية، التي طورتها إرسائيل خالل السنوات. عىل ما يبدو، من كانوا مسؤولني عىل رسم حدود أوامر وضع 

اليد مل يعرفوا دامئاً موقع أرايض الدولة وأنه ال حاجة قضائية لوضع اليد عليها.

يتبني من معطيات اإلدارة املدنية التي ُحولت إلينا أن 4،870 دومناً من عموم األرايض التي ُوضعت اليد عليها ألغراض اإلستيطان والتي 

ما زال وضع اليد سارياً عليها، قد ُسجلت قبل العام 1967 يف الطابو عىل أنها أرايض دولة. إنها تعادل نحو %12 من عموم األرض التي 

ُوضعت اليد عليها ألغراض اإلستيطان، والتي كام ذكرنا، ما زال وضع اليد فيها ساري املفعول.

اإلعالن أن األرايض التي تم وضع اليد عليها يف األصل ألغراض اإلستيطان هي أرايض دولة
وكام رشحنا أعاله )ص 27(، بدأ اإلعالن عن أرايض دولة أوائل سنوات الثامنني بعد صدور قرار الحكم يف التامس ألون موريه. خالل 

السنوات، جرى اإلعالن عن مئات آالف الدومنات مبختلف أرجاء الضفة الغربية. حوايل 10،140 دومناً من تلك التي ُوضعت اليد عليها 

ألغراض  اليد  عليها  ُوضعت  التي  املساحة  عموم  من  عن 26%  هنا  نتحدث  دولة.  أرايض  أنها  الحقاً  عنها  أُعلن  اإلستيطان،  ألغراض 

اإلستيطان، وما زال وضع اليد عليها ساريا حتى اليوم. إن اإلعالن عن هذه املساحات كأرايض دولة حّل للدولة "مشكلة مؤقتية" عمليات 

وضع اليد وحررها فعاًل من الحاجة لإلنشغال مبسألة بدل اإلستعامل، بحال طولبت بذلك، حيث أنه من ناحية الدولة ليس الحديث 

هنا هو عن أمالك خاصة. وفق املعلوم لدينا جميع أوامر وضع اليد هذه، ما عدا أمر وضع اليد رقم 12/80، الذي صدر من أجل إقامة 

ل حتى اليوم، عىل الرغم من أنه يبدو عدم وجود حاجة لها. مستوطنتي كرمل ومعون جنوب جبل الخليل، مل ُيلَغ أو ُيعدَّ

https://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/ME-08-2056-542.htm 82

https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.2185464 ،83 حاييم ليڨينسون، "املستوطنون غزوا بيتاً فلسطينياً، وضع الجيش يده عليه وسمح لهم بالبقاء"، 9.12.2013، هآريتس

https://www.guidestar.org.il/organization/580365443/govsupport 84

85 بعد سنة ونصف من دخول إرسائيل إىل الضفة الغربية، ُعّلقت عملية تنظيم األرايض، أي تم تجميدها إىل أجل غري مسمى، بواسطة أمر عسكري خاص بتنظيم األرايض واملياه )يهودا 

والسامرة( )رقم 291( لسنة 1968، الذي وّقعه قائد املنطقة آنذاك العميد رفائيل ڨاردي، وبذلك، توقفت فعلياً عملية تنظيم األرايض يف الضفة حتى اليوم. ينص البند 3أ من هذا األمر عىل 

أن "ُيعلَّق رسيان أي أمر تنظيم وأي إجراء يتم وفق أمر تنظيم".
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تعديل أمر وضع اليد رقم 12/80
خالل العام 1980، وّقع القائد العسكري عىل األمر رقم 12/80، الذي شمل نحو 2،940 دومناً من أرايض قرية يطا، بهدف 

إقامة بؤريت الناحل كرمل ومعون. وكام هو حال بؤر الناحل األخرى التي أقيمت بتلك السنوات، تحولتا رسيعاً ملستوطنتني 

مدنيتني.86 خالل سنوات الثامنني، تم اإلعالن يف هذه املنطقة عن مساحات واسعة عىل أنها أرايض دولة، ومن ضمنها أيضاً 

غالبية املساحة التي ُضّمنت من قبل يف قرار وضع اليد 12/80. لسبب ما يف ترشين األول أكتوبر 2006، قرر الجيش تعديل 

خارطة أمر وضع اليد هذا بشكل تم فيه إلغاء كل األرض التي يتضمنها ما عدا 18 دومناً يف قلب مستوطنة معون، التي كانت 

مفلوحة قبل وضع اليد عليها ولذا، مل يتضمنها اإلعالن عن أرايض الدولة. نتيجة لذلك، تتكون منطقة نفوذ مستوطنة معون 

من فئتي أراٍض: أراٍض خاصة ُوضعت اليد عليها سنة 1980، وأراٍض أعلن عنها أرايض دولة أوائل سنوات الثامنني. يدل هذا 

السلوك من قبل الجيش عىل وعيه التام ملسألة مكانة األرايض يف املستوطنات وحرصه عىل الحفاظ عىل املنظومة القضائية 

يك تحفظ بدورها سالمة املستوطنات.

حوايل 18 دومناً يف قلب مستوطنة معون، بقيت ضمن أمر وضع اليد رقم 12/80 بسبب حقيقة 

أنها كانت مفلوحة ومل يكن من املمكن اإلعالن عنها أرايض دولة

"أرايض يهود" يف املناطق التي ُوضعت اليد عليها ألغراض اإلستيطان
يف السنوات 1969–1979، وّقع قادة الجيش اإلرسائييل عىل أربعة أوامر وضع يد ألغراض اإلستيطان يف منطقة غوش عتسيون. تضمنت 

أوامر وضع اليد هذه نحو 1،333 دومناً اشرتيت بحسب معطيات اإلدارة املدنية من قبل يهود قبل العام 1948. نتحدث هنا عن حوايل 

%3.5 من عموم املساحة التي ُوضعت اليد عليها ألغراض اإلستيطان والتي وضع اليد ما زال سارياً عليها حتى اليوم.

وضع اليد عىل أرايض وقف ألغراض اإلستيطان
يف العام 1970، أقيمت شامل رشق أريحا بؤرة الناحل اإلستيطانية ييطاڨ. سبع سنوات الحقاً ويف سنة 1977 قبيل تحويل البؤرة ملدنية، 

وّقع القائد العسكري عىل أمر وضع اليد 28/77، الذي شمل 1،690 دومناً. بحسب معطيات اإلدارة املدنية، 1،385 دومناً من بني هذه 

املساحة مسجلة كأراٍض مبلكية الوقف اإلسالمي. وهي تشّكل حوايل %3.5 من عموم املساحة التي ُوضعت اليد عليها ألغراض اإلستيطان 
والتي وضع اليد ما زال سارياً عليها حتى اليوم.87

86 بؤرة الناحل كرمل يف كانون الثاين يناير 1981 وتم تحويلها ملدنية يف أيار مايو 1981. أقيمت بؤرة الناحل معون يف أيار مايو 1981 وتم تحويلها ملدنية سنة 1984.

87 باإلضافة ملستوطنة ييطاڨ أيضاً مستوطنتا نتيڨ هݞدود ونريان )واألرايض الزراعية من حولهام(، أقيمتا عىل أراٍض مبلكية الوقف اإلسالمي. راجعوا عكيڨا إلدار، "آالف الدومنات من أرايض 

https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.1793628 ،الوقف يف الضفة قد صودرت منذ 67‘ إلقامة املستوطنات"، 5.8.2012، هآريتس
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تلخيص
يف السنوات 1969–1983، وّقع قادة الجيش اإلرسائييل عىل 73 أمر وضع يد هدفها إقامة املستوطنات. أقيمت عىل هذه األوامر خالل 

السنوات 43 مستوطنة، أُخيل منها إثنتان: ألون موريه التي أُخليت يف أعقاب قرار املحكمة العليا، وحومش التي أُخليت يف أعقاب 

قرار حكومي. باإلضافة لهاتني املستوطنتني، صدر بالخطأ أمر وضع يد من أجل بلدة موجودة عىل بعد بضع مئات األمتار شاميل الخط 

األخرض داخل األرض السيادية لدولة إرسائيل. املساحة اإلجاملية ألوامر وضع اليد ألغراض اإلستيطان هي تقريباً أربعون ألف دونم، التي 

تعادل حوايل %7.3 من عموم األرايض التي ُضّمت للمستوطنات يف الضفة الغربية. رغم السنوات التي مرت منذ وضع اليد عىل هذه 

األرايض، يتبني أنه وحتى اليوم يف أكرث من نصف املساحة، مل يكن هناك أي استعامل. يف 12 أمر وضع يد صدرت ألغراض اإلستيطان، مل 

يكن حتى اليوم أي استعامل، لكن وعىل الرغم من ذلك، حسب معلوماتنا مل ُتلَغ حتى اآلن. من عموم املساحة التي وضعت إرسائيل 

يدها عليها ألغراض اإلستيطان حوايل 15 ألف دونم )نحو %38( هي أراٍض ُسجلت عىل أنها أرايض دولة يف الطابو قبل العام 1967 أو 

أراٍض أعلنت كأرايض دولة من سنوات الثامنني. هناك حوايل %3.5 من األرايض إشرتاها يهود قبل العام 1948، ونسبة مامثلة هي أراٍض 

تابعة للوقف اإلسالمي.

املدخل القديم ملستوطنة أريئيل التي بنيت عىل أرض تم وضع اليد عليها بغرض االستيطان

املناطق التي وضع اليد عليها بغرض االستيطان بناء عىل وضعية ملكية األرض )حسب النسبة املئوية(

 • املشمولة فقط يف أوامر وضع اليد النافذة
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الفصل الثالث – أوامر وضع اليد سارية املفعول )1969-2014(

تناول الفصل الثاين أوامر وضع اليد التي أصدرها الجيش يف السنوات 1969–1983 ألغراض اإلستيطان، بينام سنتناول يف هذا الفصل 

مجمل أوامر وضع اليد التي أصدرها الجيش منذ احتالل الضفة الغربية بحزيران يونيو 1967 حتى نهاية سنة 2014 التي ما زالت 
سارية املفعول.88

يف هذه السنوات، أصدر الجيش 868 أمر وضع يد التي صحيح حتى اليوم ما زالت سارية املفعول.89 ترسي هذه األوامر عىل مساحة 

مقدارها 104،500 دونم، وبعد خصم التداخالت ما بني األوامر يصل املجموع إىل 101،380 دومناً.

مساحة أوامر وضع اليد بعد خصم التداخالت مساحة أوامر وضع اليد قبل خصم التداخالت   عدد أوامر وضع اليد 

101،380      104،500              868  

تصنيف أوامر وضع اليد
شمل بناء قاعدة البيانات التي عىل أساسها ُكتب هذا التقرير تصنيف جميع أوامر وضع اليد املوجودة بني أيدينا. لذلك، قمنا بتعريف 

الوظائف واملهام الرئيسية التي من أجلها صدرت أوامر وضع اليد:

إليها الستعامل  العام 1983 من أجل إقامة أو توسيع مستوطنات وشق طرق مؤدية مبارشة  • لإلستيطان – أوامر صدرت حتى 

املستوطنني فقط )خالفاً للشوارع اإللتفافية التي ُتستعمل بغالبيتها من قبل السكان الفلسطينيني أيضاً( أو للفالحة الزراعية بأراٍض 

تم تحويلها للمستوطنني. تم استعراض هذه األوامر مطّوالً يف الفصل الثاين.

• للجيش – أوامر صدرت من أجل َمرافق التدريبات العسكرية ونقاط سيطرة مركزية عىل طول حدود الضفة الغربية )مع األردن 

أو إرسائيل( أو يف قلب مناطق فلسطينية مأهولة، التي هدفها الرئييس هو تحصني السيطرة العسكرية عىل السكان الفلسطينيني 

يف الضفة الغربية.

• للمستوطنني – أوامر صدرت ألغراض منظومة الحراسة الجارية املوجودة لدى الجيش من حول املستوطنات ومرافق مدنية وكذلك 

عىل طول الشوارع اإللتفافية التي يسافر عربها املستوطنون.

• للشوارع اإللتفافية – أوامر صدرت لشق الشوارع اإللتفافية. من الواضح أن غالبية هذه الشوارع قد ُشقت باألساس من أجل 

جمهور املستوطنني يف أعقاب إتفاقيات أوسلو سنوات التسعني. خالل سنوات اإلنتفاضة الثانية، كانت غالبية هذه الشوارع مغلقة 

أمام الفلسطينيني لكن غالبيتها اليوم، إن مل تكن كّلها، مفتوحة أيضاً الستعامل السكان الفلسطينيني يف الضفة الغربية.

• لجدار الفصل – أوامر صدرت لبناء جدار الفصل وحراسته. من أجل هذا البحث، مل منّيز بني أجزاء الجدار التي ُبنيت يف عمق 

قريباً من الخط  الضفة بغية تعزيز الضم الفعيل لبعض املستوطنات )مثل أريئيل أو عمنوئيل( وبني أجزاء الجدار املبنية نسبياً 

األخرض. من املهم يف هذا السياق تذّكر أن %85 من مسارات جدار الفصل املخطط مبنية أو من املفروض أن ُتبنى داخل مساحة 
الضفة الغربية.90

• لنسيج الحياة – أوامر صدرت من أجل الحفاظ عىل ما يسّميه الجيش "نسيج الحياة" لدى السكان الفلسطينيني يف الضفة الغربية. 

صدرت غالبية هذه األوامر لشق طرق جديدة يف أعقاب بناء جدار الفصل، الذي قطع الطرق التي كانت مستخدمة حتى بنائه.

• للجيش مستعملة من قبل املستوطنني – أوامر صدرت منذ البداية ملرافق عسكرية لكن فعلياً ومع مرور السنوات، إستوىل عليها 

املستوطنون مبعرفة الجيش ومبوافقته السكوتة.

مل يكن الحسم دامئاً ألي من املهام والوظائف يتبع كل أمر بشكل قاطع، حيث أن هناك عدداً غري قليل من األوامر املستعملة ألكرث من 

مهمة واحدة. يف مثل هذه الحاالت، حاولنا فهم ما هي الوظيفة الرئيسية التي من أجلها صدر أمر وضع اليد ثم صّنفناه وفق ذلك. 

عىل سبيل املثال، القواعد العسكرية التي أقيمت داخل املستوطنات أو بجوارها، ُصّنفت عىل أنها "للمستوطنني" عىل الرغم من أنه يف 

غالبية األحوال يستعملها الجيش أيضاً بهدف السيطرة عىل السكان الفلسطينيني، حيث صّنفناها بفئة الجيش، بينام القواعد العسكرية 

األخرى التي أقيمت عىل مسافة أبعد من املستوطنات قد ُصّنفت عىل أنها "جيش" حتى لو كان من الواضح أن جزءاً كبرياً من املهامت 

الجارية للوحدات املنصوبة فيها يشمل الجوالت حول املستوطنات وعىل طول الشوارع اإللتفافية التي يسافر عربها املستوطنون يومياً.

88 سُيخصص الفصل الرابع من هذا التقرير ملناقشة أوامر وضع اليد التي ُألغيت.

89 هذا الرقم صحيح حتى نهاية سنة 2014. منذ سنة 2014 وحتى اليوم، صدر بضع عرشات قليلة من األوامر سنوياً، علاًم أن الرقم الدقيق غري موجود لدينا اآلن. أنظروا أعاله املالحظة 11.

https://www.ochaopt.org/he/theme/west-bank-barrier لقد استكمل بناء نحو %65.3 )546 كم( من الكيلومرتات ال 712 للجدار املخطط. راجعوا OCHA 90 بحسب معطيات
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مساحة أوامر وضع اليد وفقاً للمهام )بالدومنات(

مساحة أوامر وضع اليد وفقاً للمهام )بالنسبة املئوية(

يتبني من تقسيم املساحة اإلجاملية ألوامر وضع اليد السارية بحسب املهام التي ُخصصت لها أن %39 من املساحة قد ُوضعت اليد 

عليه ألغراض اإلستيطان، أي إلقامة املستوطنات. أّما املهمتني الكبريتني األخريني، اللتني بأسم كل واحدة منهام ُوضعت اليد عىل نحو 

%25 من مجمل األرايض التي ُوضعت عليها اليد، فهام جدار الفصل والجيش.

إذا ما جمعنا مساحة الفئات األربع املرتبطة مبارشة بإرضاء حاجات املستوطنني يف الضفة الغربية )اإلستيطان واملستوطنني والشوارع 

اإللتفافية والجيش مستعملة من قبل املستوطنني(، نرى أن ما يقارب نصف )%47( األرايض الخاضعة لوضع اليد العسكري هي اليوم 

مساحات تخدم مبارشة حاجات جمهور املستوطنني وليس حاجات الجيش. نذّكر مرة أخرى بأن القانون الدويل، والذي باإلستناد إليه 

تربر إرسائيل جميع أوامر وضع اليد يف الضفة الغربية، يجيز وضع اليد عىل األرايض فقط من أجل الحاجات العسكرية العاجلة ال غري، 
وذلك أيضاً ضمن حدود صارمة.91

91 راجعوا عنها بتوسع أعاله يف الفصل األول، ص 18-21.

 • ُحسبت املساحات بعد خصم التداخالت.

 • ُحسبت املساحات بعد خصم التداخالت.
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إستيالء املستوطنني عىل معسكرات تابعة للجيش
خالل السنوات، إستوىل املستوطنون عىل قواعد عسكرية هجرها الجيش. ُبنيت هذه القواعد فوق أراٍض ُوضعت اليد عليها يف 

األصل ألغراض الجيش، ومع هجرانها كان من املفروض أن تعاد هذه األرايض املبني فوقها ليد أصحابها، إاّل أنه فعلياً مل ُتلَغ أوامر 

وضع اليد واستوىل املستوطنون عىل املكان من أجل منع إعادة األرايض ألصحابها.

ُبنيت قاعدة أدورايم جنوب غرب جبل الخليل إىل جانب شارع رقم 60 )الذي يقطع الضفة الغربية طوالً( فوق أرض ُوضعت اليد 

عليها سنة 1970 )أمر وضع يد رقم 10/70( من سكان قرية دورا. سنة 2012 وبعد نحو سنتني من هجر الجيش نهائياً لها، إستوىل 

املجلس اإلقليمي هار حڨرون بعلم الجيش عىل املكان وأقام فيه ما يعرّفه عىل أنه "مركز طوارئ إقليمي". عملياً، الحديث هنا 

هو عن فقرة أخرى أقامها مستوطنو هذه املنطقة عىل طول الشارع الرئييس )شارع 60( بغية تشديد قبضتهم عىل الحّيز املأهول 
بغالبيته الساحقة من قبل الفلسطينيني.92

هناك قاعدة عسكرية أخرى استوىل عليها املستوطنون هي قاعدة التدريبات مڨو شيلو الواقعة بني قريتي مغاير ودوما رشقي 

مستوطنة شيلو، وقد أقيمت فوق أرض ُوضعت اليد عليها سنة 1976 )أمر وضع اليد رقم 10/76(. بعد هجر جزء من مساحة 

القاعدة، حاول املستوطنون عدة مرات اإلستيالء عىل املكان لكن قام الجيش بإخالئهم. سنة 2015، أقيمت يف املكان مرة أخرى 

بؤرة إستيطانية ُسميت "مألخي هشلوم" )مالئكة السالم(، وقام الجيش الذي ما زال موجوداً يف قسم من املجّمع، بتزويدها باملاء 

والكهرباء طيلة مدة معّينة. عىل الرغم من إقرار الجيش قبل أكرث من ثالث سنوات أن بقاء املستوطنني يف املكان هو "غزو غري 
قانوين"، ما زال املستوطنون يتواجدون هناك.93

موقع آخر غزاه املستوطنون هو القاعدة العسكرية شدماه رشقي بيت ساحور. إنها قاعدة أردنية قامت إرسائيل بتوسيع مساحتها 

يف سنوات السبعني بواسطة سلسلة من أوامر وضع اليد العسكرية. هجر الجيش القاعدة نهائياً سنة 2006 وبعد ذلك بسنوات 

قليلة، بدأ مستوطنون مع مساعدة املجلس اإلقليمي غوش عتسيون باإلستيالء عىل املكان يف هدف معلن هو منع إعادة األرايض 

ألصحابها الفلسطينيني، الذين أعطوا من جهتهم املوافقة عىل أن تبني بلدية بيت ساحور مستشفى يف املكان.94 أوائل العام 2016 

وبعد ميض بضع سنوات عىل قيام املستوطنني بإدارة ما أسموه "مركز ثقايف" يف املكان، عاد الجيش ليضع يده عىل املكان ويقيم 
فيه من جديد قاعدة عسكرية.95

بداية إستيالء املستوطنني عىل معسكر شدماه يف نيسان 2013 

https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.1700026 ،92 غييل كوهن، " الحياة األخرى ملعسكر أدورايم"، 3.5.2012، هآريتس

https://www.haaretz.co.il/news/ ،93 غييل كوهن، "مستوطنون استولوا عىل قسم من قاعدة عسكرية مهجورة يف الضفة: الجيش اإلرسائييل زّودهم بالكهرباء واملاء"، 3.8.2015، هآريتس

politics/.premium-1.2698275

https://news.walla.co.il/item/1506008 ،94 يهوشواع بريرن، "شدماه – رصاع عىل قطعة أرض موضع خالف"، 19.6.2009، وااله

https://www.haaretz.co.il/news/ ،95 غييل كوهن، "يف أعقاب موجة اإلرهاب: الجيش اإلرسائييل يشغل القواعد التي ُهجرت ويضيف نقاط حراسة يف الضفة"، 17.1.2016، هآريتس

politics/.premium-1.2824173
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تزايد مساحة وضع اليد العسكري يف السنوات 1969–2014
يف الرسم البياين التايل، ميكن رؤية زيادة املساحة اإلجاملية التي ترسي عليها أوامر وضع اليد سارية املفعول يف الضفة الغربية. يتبني 

عند تحليل هذا الرسم أن زيادة املساحات التي ُوضعت عليها اليد يف الضفة الغربية قد حدثت يف نقطتي زمن رئيسية: بني السنوات 

1983-1969 وبني السنوات 2014-2000. بني هاتني الفرتتني من الزمن طرأت زيادة تدريجية عىل املساحة اإلجاملية ألوامر وضع اليد:

• خالل سنوات السبعينيات وحتى العام 1983، تم وضع اليد عىل نحو 40 ألف دونم من أجل املستوطنات التي أقيمت يف هذه 

السنوات. بالتوازي  أقام الجيش منظومة التدريبات العسكرية يف الضفة الغربية وعزز السيطرة العسكرية عىل مساحة الضفة وعىل 

حدودها مع إرسائيل ومع اململكة األردنية رشقاً. 96 يف نهاية هذه الفرتة بلغ مجمل األرايض التي تم وضع اليد عليها أكرث من 63 

ألف دونم.

• خالل نهاية سنوات الثامنني وأوائل سنوات التسعني، وضع الجيش اإلرسائييل يده عىل أراٍض من أجل قمع اإلنتفاضة األوىل وتأمني 

املحاور املرورية التي سافر عربها املستوطنون وكذلك قوات الجيش. 

• منذ منتصف سنوات التسعني، أعاد الجيش إنتشاره يف الضفة الغربية عقب إتفاقيات أوسلو. بتلك السنوات، ُبنيت غالبية الشوارع 

اإللتفافية – العديد منها بأراٍض ُوضعت اليد عليها بواسطة أوامر عسكرية لهذا الغرض.97 أيضاً يف تلك السنوات، ُوضعت اليد عىل 

أراٍض بغية إقامة مرافق عسكرية وكذلك العديد من األرايض لحامية املستوطنات )التي زادت كثرياً خالل هذه السنوات( وأيضاً 

لحامية الشوارع اإللتفافية. 

• زيادة ملحوظة من ناحية وضع اليد عىل األرايض حدثت يف سنوات اإلنتفاضة الثانية. يف األعوام 2000–2014، زاد إجاميل املساحة 

التي وضع الجيش يده عليها يف الضفة الغربية بنحو 35 ألف دونم. جزء كبري من هذه الزيادة مرتبط ببناء جدار الفصل الذي 

بدأ سنة 2002، ومن أجل هذا املرشوع وحده ُوضعت اليد عىل أكرث من 25 ألف دونم. وكنتيجة حاصلة من بناء الجدار، ُوضعت 

اليد أيضاً عىل 3،000 دونم ألغراض نسيج الحياة. يف تلك السنوات، زادت كثرياً املساحة التي ُوضعت اليد عليها من أجل حامية 

املستوطنني والشوارع االلتفافية.

زيادة مساحة كل أوامر وضع اليد السارية وفق السنة )بالدومنات(

96 راجعوا حديقة مقفلة )أعاله مالحظة 26(، ص 44–32.

97 ُبني بعض الشوارع اإللتفافية فوق أراٍض صودرت بأوامر مصادرة. من غري الواضح لنا ما هو اإلعتبار الذي حسم أي نوع من األوامر ُيستخدم يف كل واحدة من الحاالت.
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 خالل السنوات 2014–1969، ُوضعت اليد عىل نحو أربعني ألف دونم ألغراض اإلستيطان. ميكن رؤية أن املساحة الرئيسية قد ُوضعت 

اليد عليها يف األعوام 1979–1976. يف هذه األعوام، ُوضعت اليد عىل ما يقارب 24،500 دونم. إستمرت عمليات وضع اليد ألغراض 

اإلستيطان حتى سنة 1983، أربع سنوات بعد قرار املحكمة العليا بخصوص ألون موريه.

زيادة مساحة أوامر وضع اليد ألغراض اإلستيطان وفق السنة )بالدومنات(

مدخل مستوطنة براخا التي بنيت عىل أرض تم وضع اليد عليها بغرض االستيطان
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الغالبية الساحقة من عمليات وضع اليد ألغراض الجيش، كانت يف األعوام 1969–1984 )حوايل 22 ألف دونم(. يف تلك األعوام، بنى 

الجيش منظومة قواعد التدريب وأرىس سيطرته عىل جميع أنحاء الضفة الغربية وعىل حدودها مع إرسائيل ومع اململكة األردنية. 

سجن عوفر الذي بني عىل أرض وضع الجيش اليد عليها عام 1976 بغرض إقامة قاعدة عسكرية

العنوان: زيادة مساحة أوامر وضع اليد ألغراض الجيش وفق السنة )بالدومنات(
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الغربية. رغم ذلك  الضفة  املستوطنات يف  أوىل  إقامة  السبعني مع  أوائل سنوات  املستوطنات منذ  اليد لحامية  بدأت عمليات وضع 

األعوام  )300 دونم(. يف  نسبياً  جداً  املستوطنني صغرياً  اليد ألغراض حامية  التي ُوضعت عليها  األرض  حتى سنة 1993، كان إجاميل 

1993–2000، زادت مساحة أوامر وضع اليد هذه بنحو ألف دونم، حيث إرتبط هذا بالزيادة امللحوظة يف املستوطنات وإقامة عرشات 

البؤر اإلستيطانية يف تلك السنوات، وأيضاً بالرغبة يف حامية الشوارع اإللتفافية التي ُشّقت يف أعقاب استعداد الجيش من جديد خالل 

تلك السنوات. حصلت قفزة أكرب بكثري يف حجم هذه األرايض بعد اندالع اإلنتفاضة الثانية، أواخر العام 2000. منذ ذلك العام وحتى 

سنة 2014، ُوضعت اليد عىل ما يقارب 3،000 دونم إضافية من أجل حامية املستوطنني.

زيادة مساحة أوامر وضع اليد ألغراض املستوطنني وفق السنة )بالدومنات(

شارع الوصول إىل مستوطنة شعري تكفا الذي تم شقه عىل أرض تم وضع اليد عليها عام 2006 بغرض تسويته بأثر رجعي
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تم شق الشوارع اإللتفافية األوىل يف الضفة الغربية منذ سنوات الثامنني. إمنا ولغاية منتصف سنوات التسعني وتوقيع إتفاقيات أوسلو، 

كانت هذه مشاريع متفرقة وليست شبكة مواصالت شاملة. قبيل تطبيق إتفاقيات أوسلو مبنتصف سنوات التسعني، ُوضعت اليد عىل 

العديد من األرايض من أجل شق شوارع إلتفافية. يف األعوام 1994–2006، ُوضعت اليد عىل نحو 3،000 دونم لبناء شبكة الشوارع 

اإللتفافية يف الضفة.

زيادة مساحة أوامر وضع اليد لشق شوارع إلتفافية يف كل سنة )بالدومنات(

شارع التفايف تم تعبيده من أجل املستوطنتني إيتامر وألون موريه والذي أقيم عىل أرض تم وضع اليد عليها بغرض شق الشارع عام 1995
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جزء كبري من األرض التي وضع الجيش يده عليها يف الضفة الغربية، ُخصص لبناء جدار الفصل. غالبية األرايض ُوضعت اليد عليها من 

أجل الجدار يف السنوات 2002–2005، وهي السنوات التي ُبني خاللها معظم مسار الجدار القائم اليوم. منذ العام 2005، طرأ تباطؤ 

ملحوظ يف وضع اليد عىل أراٍض ألغراض الجدار، واملساحات التي مع ذلك ُوضعت اليد عليها من حينها مرتبطة يف األساس بالتغيريات 

الحاصلة عىل مسار الجدار – سواء بسبب قرارات املحكمة العليا أو بسبب تغيريات تكتيكية موضعية من قبل الجيش.

زيادة مساحة أوامر وضع اليد لغرض جدار الفصل وفق السنة )بالدومنات(

جدار الفصل جنوب قرية الزعيم
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عمليات وضع اليد العسكرية ألغراض نسيج الحياة مرتبطة ببناء الجدار الذي قطع الشوارع التي استخدمها الفلسطينيون إىل ذلك 

الحني. لذلك، نجد أن معظم األرايض لهذا الغرض قد ُوضعت اليد عليها خالل السنوات األوىل من بناء الجدار – أوائل سنوات األلفني. 

بحاالت معدودة وألغراض نسيج الحياة، إستعملوا عمليات وضع يد قدمية أكرث، والتي كان أصلها مخصصاً ألهداف أخرى )مثاًل شوارع 

إلتفافية مل ُتستكمل(.

زيادة مساحة أوامر وضع اليد لغرض نسيج الحياة كل سنة )بالدومنات(

شارع )نفق( نسيج الحياة الذي أقيم بني قريتي الجيب وبدو
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الثاين من  النصف  اليد عليها يف  أراٍض ُوضعت  ُبنيت فوق  السنوات،  التي استوىل عليها املستوطنون خالل  العسكرية  املرافق  غالبية 

سنوات السبعني وخالل سنوات الثامنني. ُوضعت اليد عىل هذه األرايض للتدريبات أو كجزء من منظومة الدفاع التي بناها الجيش يف 

الضفة الغربية بحال اندالع حرب مع مملكة األردن. مع مر السنني، هجرها الجيش لكن وضع اليد عليها مل ُيلَغ.

مدخل مستوطنة رحليم التي بنيت عىل أرض تم وضع اليد عليها عام 1991 بغرض إقامة قاعدة عسكرية

زيادة مساحة أوامر وضع اليد لغرض الجيش ومستعملة من قبل املستوطنني وفق السنة )بالدومنات(
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• ُحسبت املساحات بعد خصم التداخالت.

• ُحسبت املساحات بعد خصم التداخالت.

مساحة أوامر وضع اليد وفق التقسيم لأللوية )بالدمنات(

مساحة أوامر وضع اليد وفق التقسيم لأللوية )بالنسب املئوية(
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وضع اليد عىل أراٍض ضمن مناطق السلطة الفلسطينية
بعد فحص التداخل بني األرايض التي ُوضعت اليد عليها وبني الخرائط الرسمية ملناطق السلطة الفلسطينية، كام ُوّقعت سنة 1995، 

يتبني أن املساحة التي ُوضعت عليها اليد بأوامر وضع يد سارية صحيح حتى اليوم وموجودة ضمن حدود السلطة هي حوايل 1،850 

دومناً.98 يبنّي فحص املهام التي من أجلها صدرت هذه األوامر أنه سنة 2002 وما بعدها أكرث من %60 من األرايض قد ُوضعت عليها 

اليد من أجل الجيش، وأقل من %20 ُوضعت اليد عليها لبناء جدار الفصل. يجدر اإلنتباه إىل أن %5 من مجمل املساحة التي ُوضعت 

عليها اليد يف مناطق السلطة الفلسطينية قد مّتت من أجل حامية املستوطنني، عىل الرغم من أن املستوطنني ليس من املفروض بتاتاً 

أن يسكنوا يف مناطق السلطة الفلسطينية.99 

 املساحة )بالدومنات( التي ُوضعت اليد عليها يف مناطق السلطة الفلسطينية بحسب الفئات

املزيد من النقاط التي يجدر التوقف عندها يف هذا الخصوص:

حوايل %80 من األرض املوضوعة عليها اليد داخل مناطق السلطة الفلسطينية هي باملنطقة B. هذا يعني أن غالبية األرايض  •

             التي ُوضعت عليها اليد موجودة يف مناطق القرى وليس داخل املدن.

 B-و A املساحة )بالدومنات( التي ُوضعت اليد عليها يف مناطق السلطة الفلسطينية بحسب التقسيم للمنطقتني

98 تتوزع املنطقتان A و-B معاً عىل حوايل %39 من مساحة الضفة الغربية.

99 سنناقش ضمن الفصل الرابع أوامر وضع اليد امللغية يف مناطق السلطة الفلسطينية. أنظروا الحقاً ص 81.

 • يشمل مناطق أوامر وضد اليد النافذة

 • يشمل مناطق أوامر وضد اليد النافذة
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ما يقارب %70 من املساحة املشمولة ضمن أوامر وضع اليد، ُوضعت عليها االيد قبل التوقيع عىل إتفاقيات أوسلو )1993–  •

             1995(، باألساس ملرافق عسكرية غري مستعملة اليوم، لكن األوامر مل ُتلَغ.

املساحة )بالدومنات( التي ُوضعت اليد عليها يف مناطق السلطة الفلسطينية قبل إتفاقيات أوسلو وبعدها

املساحة )بالدومنات( التي ُوضعت اليد عليها يف مناطق السلطة الفلسطينية وفق التقسيم بحسب اإلستعامل الفعيل

مقطع من جدار الفصل الذي أقيم داخل املنطقة B من الجهة الثانية للجدار يف قرية عناتا

 • يشمل مناطق أوامر وضد اليد النافذة

 • يشمل مناطق أوامر وضد اليد النافذة
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مكانة ملكية األرايض التي ترسي عليها أوامر وضع اليد
إن الصالحية املمتدة التي ُمنحت للجيش يك يضع يده عىل األرايض، حتى لو كانت ضمن رشوط معّينة جداً، يف منطقة واقعة تحت 

العديد من الحاالت تشمل إرسائيل ضمن  اإلحتالل العسكري ترسي بالطبع عىل األرايض ذات امللكية الخاصة فقط. لكن وفعلياً يف 

مناطق األوامر أيضاً أراٍض تعرتف بها عىل أنها أرايض دولة )سواء كانت مسجلة يف الطابو أو أن إرسائيل هي التي أعلنت عنها(، وأراٍض 

اشرتاها اليهود قبل العام 1948 وأراٍض ُسجلت عىل أسم الوقف اإلسالمي. يف الرسم البياين التايل، ميكن رؤية التقسيم لهذه املجموعات 
األربع.100

عموم املساحات التي ُوضعت عليها اليد وفق حالة امللكية عىل األرض )بالدومنات والنسب املئوية(

اإلستعامل الفعيل لألرايض التي ُوضعت اليد عليها
واحدة من النقاط الرئيسية التي واجهناها يف هذا البحث هي اإلستعامل الفعيل لألرايض التي ُوضعت اليد عليها، حيث يتوجب عىل 

الجيش بحال مل يكن يستعمل األرض التي وضع يده عليها إعادتها ألصحابها.101 خالل البحث، فحصنا اإلستعامل الفعيل لجميع أوامر 

وضع اليد السارية املوجودة لدينا ثم صّنفناها ألوامر مستعملة، ألوامر غري مستعملة وألوامر فقط جزء من مساحتها مستعمل.102  

اإلستنتاج أنه يف حوايل نصف مساحة أوامر وضع اليد السارية )من كل املهام سوية( ال يوجد أي استعامل.

)بالدومنات والنسب املئوية( مساحة  أوامر وضع اليد بحسب تقسيم اإلستعامل الفعيل

100 تشمل املعطيات الظاهرة هنا جميع أوامر وضع اليد، وبضمنها أوامر وضع اليد ألغراض اإلستيطان التي نوقشت بهذا السياق يف الفصل الثاين أعاله. بخصوص اإلعالنات عن أرايض دولة 

يف العديد من األوامر التي صدرت ألغراض اإلستيطان، راجعوا أعاله ص 59.

101 أنظروا الحقاً يف الفصل الرابع ص 79.

102 وجدنا باملجمل 16 أمر وضع يد التي كان اإلستعامل ألراضيها جزئياً. من مساحة هذه األوامر، حذفنا األجزاء املستعملة وأضفناها للمجموع الكيل للمساحة املستعملة.

 • ُحسبت املساحات بعد خصم التداخالت.

 أراضي دولة طابو 
9,050 

9%  
 أراضي دولة معلنة 

19,967 
20%  

أراضي 
يهود قبل 

1948    
2,022 

2%  

 أراضي وقف  
2,361 

2%  

 أراضي خاصة  
67,980 

67%  

 • ُحسبت املساحات بعد خصم التداخالت.
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مع ذلك، من امللفت رؤية كيف تتوزع املساحات غري املستعملة ما بني املهام: بشكل طبيعي، املهام الثالث الرئيسية التي من أجلها 

ُخصص وضع اليد عىل هذه األرايض، هي املهام الثالث التي من أجلها ُوضعت اليد عىل املساحة األكرب: اإلستيطان، الجيش والجدار.103  

)بالدومنات( مساحة أوامر وضع اليد غري املستعملة بحسب الفئات 

•  ُحسبت املساحات بعد خصم التداخالت.

•  ُحسبت املساحات بعد خصم التداخالت.

ولكن عندما نفحص النسبة املئوية للمساحة التي مل يستعملوها بحسب املهمة، يتبني بشكل نسبي أن مساحة أوامر وضع اليد التي 

صدرت من أجل "نسيج الحياة" )أي من أجل حاجات السكان الفلسطينيني( كانت األكرب )حوايل %70(. عىل ما يبدو فإن سبب ذلك 

هو أن هذه املهمة موجودة يف أسفل سّلم أولويات الجهاز العسكري. بعد هذه املهمة، تظهر مرة أخرى املهام الثالث التي ُوضعت اليد 

لها عىل غالبية األرايض: "اإلستيطان"104 )%57(، "الجيش" )%49( و"الجدار" )%29(. من هنا، يتضح أن أوامر وضع اليد التي صدرت 

عىل مر السنوات مل تعكس فعلياً، ولو حتى بالتقريب، اإلحتياجات الحقيقية للجيش أو للمرشوع اإلستيطاين )بحالة وضع اليد من أجل 

"اإلستيطان"(.

اإلستعامل الفعيل ملساحة أوامر وضع اليد بحسب املهمة )بالنسب املئوية(

103 يف حالة الجدار، قلة اإلستعامل مرتبطة بأن جزءاً كبرياً من مسار الجدار املخطط الذي من أجله ُوضعت اليد عىل األرايض مل ُينَب فعلياً. أنظروا }أعاله/أدناه{مالحظة 90.

104 أنظروا الحقاً { ص 62 يف هذه الوثيقة.
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التلخيص
يف األعوام 1969–2014، أصدر الجيش 868 أمر وضع يد ما زالت سارية حتى اليوم. املساحة اإلجاملية لهذه األوامر هي 104،500 دونم. 

بعد خصم التداخالت بني أوامر وضع اليد التي صدرت عىل مر السنني، تصل املساحة اإلجاملية لجميع األوامر إىل 101،380 دومناً. ميكن 

تقسيم أوامر وضع اليد لسبع مجموعات بحسب الوظائف واملهام الرئيسية التي تشغلها: 

أوامر مخصصة ألغراض اإلستيطان، أي إقامة املستوطنات، والتي ادعت الدولة أن لها قيمة أمنية.   .1

أوامر صدرت ألغراض الجيش، أي التدريبات وإحكام السيطرة العسكرية عىل الضفة.   .2

أوامر صدرت من أجل نرش شبكة حراسة حول املستوطنات وعىل طول الشوارع اإللتفافية.   .3

أوامر صدرت لشق شوارع إلتفافية يف األساس من أجل جمهور املستوطنني.   .4

أوامر لبناء جدار الفصل.   .5

أوامر ألغراض الحفاظ عىل نسيج الحياة الفلسطيني، والذي تشوش جداً يف أماكن عدة بسبب بناء جدار الفصل.   .6

أوامر صدرت يف األصل من أجل املرافق العسكرية لكن فعلياً من يستخدمها هم املستوطنون.   .7

زادت املساحة اإلجاملية ألوامر وضع اليد بشكل خاص يف أربع فرتات ملحوظة:

من منتصف سنوات السبعني حتى نهايتها، حينها تم وضع اليد عىل غالبية املساحة املخصصة إلقامة املستوطنات.   .1

خالل سنوات اإلنتفاضة األوىل، رداً عىل الوضع األمني الذي تكّون يف الضفة.   .2

.C من منتصف سنوات التسعني، عند تطبيق إتفاقيات أوسلو وقيام الجيش بإعادة إنتشاره من جديد يف مناطق   .3

يف السنوات التي تلت إندالع اإلنتفاضة الثانية، حني تغريت الظروف األمنية يف الضفة الغربية متاماً وكان املطلوب من الجيش    .4

             العمل عىل إخامدها.

صحيح حتى اليوم، ترسي أوامر وضع اليد عىل مساحة تقارب 1،850 دومناً من بني األرايض التي ُنقلت للسلطة الفلسطينية. نحو ثلثي 

التوقيع عىل اإلتفاقيات.  اليد عليها بعد  التوقيع عىل إتفاقيات أوسلو، وبقية املساحة ُوضعت  اليد قبل  هذه املساحة ُوضعت عليه 

بخصوص ملكية األرض: عىل الرغم من أنه مبدئياً من املفروض أن ترسي أوامر وضع اليد عىل األرايض ذات امللكية الخاصة، يتضح أن 

الجيش أصدر أوامر وضع يد أيضاً عىل أراٍض ُسجلت أو أُعلنت أرايض دولة. يف املجمل، حوايل %70 من عموم املساحة التي ُوضعت اليد 

عليها معروفة لدى سلطات الجيش عىل أنها أرض ذات ملكية فلسطينية خاصة. إضافة لذلك، بحوايل نصف املساحة املشمولة ضمن 

أوامر وضع اليد السارية ال يوجد أي إستعامل. عن املعاين املشتقة من ذلك، سنتوسع يف الفصل التايل.

برج حراسة وجدارت اسمنت يف منطقة تخزين بالقرب من مستوطنة بني حيرب
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الفصل الرابع – إلغاء أوامر وضع اليد

كام رشحنا بتوسع يف الفصل األول, إّن أوامر وضع اليد هي أوامر مؤقتة ال ميكنها أن تصادر حق امللكية من أصحاب األرض. هذا الوضع 

اليد بوقت محدد وأن يفحص من وقت آلخر مدى الرضورة األمنية  البداية أمر وضع  القائد العسكري بأن يقيد منذ  يلزِم  القانوين، 

اليد، عليه أن يعيد األرض ألصحابها بوضعها  "األمنية" لوضع  الحاجة الرضورية  انتهاء رسيان  اليد عىل األرض، وبحال  ملواصلة وضع 

األصيل.105 نورد مرة أخرى وباختصار اإلقتباس املتعلق من موقع النيابة العسكرية:

إلغاء وضع اليد عىل األرض

املكان الذي بحسب موقف القائد العسكري، مل تُعد فيه حاجة لوضع اليد عىل األرض، يعمل القائد العسكري أو من ينوب عنه 

عىل إلغاء وضع اليد أو تقليص حجمه مع مرور الوقت بحال كان ذلك متاحاً.106 

طوال السنوات، قام الجيش فعاًل بإلغاء وتعديل أرايض مئات أوامر وضع اليد. بحسب املعلومات التي حّولتها لنا اإلدارة املدنية فإنه 

حتى شهر آذار مارس 2016 تم إلغاء 282 أمر وضع يد كلياً، وهي تتوزع عىل مساحة قدرها 10،445 دومناً.107 كام وتم إلغاء وضع اليد 

عىل نحو 10،827 دومناً بسبب التعديالت يف تسعني أمر وضع. هذا يعني أنه يف املجموع قد ُألغي وضع اليد عىل حوايل 272،21 دومناً.108  

عند مقارنة هذه املساحة مع مساحة أوامر وضع اليد السارية التي مل يكن فيها أي استعامل )حوايل 45 ألف دونم(، يتبني أنه حتى اآلن 

ألغى الجيش وضع يده عىل جزء صغري نسبياً من املساحة التي مل يكن فيها فعلياً أي استعامل.109 
 

إلغاء أوامر وضع اليد عىل طول السنني
بدأ إلغاء أوامر وضع اليد أوائل سنوات الثامنني، ومنذ ذلك الحني وبشكل غري منتظم، ُألغيت أوامر وضع يد حتى أوائل سنوات األلفني. 

خالل هذين العقدين، ُألغيت أوامر وضع يد تتوزع معاً عىل نحو ألف دونم. يف األعوام 2001–2007، ُألغي وضع اليد عىل نحو 18،860 

دومناً، والتي تعادل بالتقريب %90 من مجمل املساحة التي تم إلغاء وضع اليد عليها. ليس لدينا تفسري كامل ومعتمد ملاذا بدأ الجيش 

بهذه السنوات عملية شاملة من إلغاء أوامر وضع اليد، بلغت ذروتها سنة 2006، لكن من املهم التذكر أن يف تلك السنوات وضع الجيش 

يده عىل أراٍض تبلغ مساحتها املرتاكمة حوايل  26،176 دومناً. من هنا فإنه عىل الرغم من إلغاء أو تعديل العديد من أوامر وضع اليد، 
يف الحساب اإلجاميل يكون الجيش قد وضع يده يف تلك السنوات عىل ما يزيد عن  7،000 دونم.110

املساحة )بالدومنات( التي تم إلغاء وضع اليد عليها بحسب السنة

105 بخصوص مؤقتية أوامر وضع اليد، راجعوا أعاله بالفصل األول، ص 32.

106 راجعوا أعاله املالحظة 19.

107 يعتمد هذا الفصل املعلومات التي مررتها لنا اإلدارة املدنية يف آذار مارس 2016. نحن نفرتض أن هناك املزيد من األوامر التي ُألغيت وليست مشمولة ضمن املعلومات املمررة لنا. بفهمنا، 

نتحدث هنا عن عدد غري كبري من األوامر، وعىل الرغم من غيابها باإلمكان وصف اتجاهاتها العامة.

108 ُيظهر فحص األوامر امللغية واملعدلة أن 617 دومناً منها تتداخل مع أوامر وضع يد أخرى مل يتم إلغاؤها. وقد قمنا بخصم هذه األرايض من مجمل مساحة األوامر امللغية أو املعدلة.

109 أنظروا الحقاً، ص 76.

110 أنظروا الحقاً، الرسم البياين ص 65.
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الهدف األصيل من األرايض التي تم إلغاء وضع اليد عنها
بإلقاء نظرة عىل مجمل األرايض التي ُألغي وضع اليد عنها، يتبني أن الفئات الثالث التي من أجلها تم وضع اليد عىل املساحة األكرب 

)اإلستيطان، الجدار والجيش( هي أيضاً بشكل طبيعي الفئات املتصدرة من حيث حجم األرايض التي ُألغي وضع اليد عنها.

مساحة األرايض )بالدومنات( التي تم إلغاء وضع اليد عنها، بحسب التقسيم ملهام

إلغاء أوامر وضع اليد ألغراض اإلستيطان
خالل السنوات، ألغى الجيش وضع يده عىل ما يقرب من 5،000 دونم ُوضعت اليد عليها يف األصل ألغراض اإلستيطان. تم إلغاء وضع 

اليد عىل هذه األرايض يف سياقني مختلفني:

إلتامسات للمحكمة العليا والتي بسببها ُألغيت عمليات وضع اليد ملستوطنتي ألون موريه    .1
             سنة 1980 وحومش سنة 2013. 111

عدم وجود حاجة ألوامر وضع اليد بسبب تداخل املساحات مع أرايض الدولة يف بسݞوت )أرايض دولة طابو(،    .2
             يف معون ويف كرمل )أرايض دولة معلنة(.112

إلغاء أوامر وضع اليد ألغراض الجدار
جرى إلغاء وضع اليد عن أكرث من 7،000 دونم لبناء الجدار خالل السنوات، ولكن تبنّي املعاينة املقارنة ألوامر وضع اليد التي صدرت 

يف تلك السنوات أن غالبية هذه األوامر ُعّدلت عملياً وتم تبديل أراضيها بأراٍض أخرى ُوضعت عليها اليد لنفس الغرض. جرى تعديل 

هذه األوامر يف أعقاب التغيريات الحاصلة مبسار جدار الفصل – سواء نتيجة القرارات النابعة من الضغط الدويل عىل أصحاب القرار 
بغية تقليص املساحة املتبقية غريب الجدار،113 أو بسبب اإللتامسات للمحكمة العليا من قبل سكان فلسطينيني ترضروا من إقامته.114

إلغاء أوامر وضع اليد ألغراض الجيش
خالل السنوات، ألغى الجيش 124 أمر وضع يد صدرت ألغراض أنشطته – النشاط التدريبي أو النشاط املتعلق بالسيطرة العسكرية عىل 

الضفة الغربية وسكانها. ما يزيد عن نصف )78( األوامر الصادرة يف األصل ألغراض الجيش وتم إلغاؤها موجود داخل مناطق السلطة 

الفلسطينية )A+B(، علاًم أن املساحة اإلجاملية لهذه األوامر هي أقل من نصف أرايض األوامر الصادرة يف األصل ألغراض الجيش وتم 

إلغاؤها )3،417 من 7،412 دومناً(.

111 للتوسع يف موضوع قرار املحكمة العليا بشأن ألون موريه، أنظروا أعاله ص 24-29.

112 بخصوص تعديل أمر وضع اليد يف مستوطنة معون، أنظروا أعاله، ص 60.

113 أحد اإلدعاءات الرئيسية بالنسبة ملسار الجدار كان أنه تحت حجج أمنية تحاول إرسائيل خلق خط حدودي جديد يتيح تكبري املستوطنات الواقعة غربه مستقباًل. يف هذا الخصوص، أنظروا 

https://www.btselem.org/download/200512_ ،يحزكيل الين وألون كوهن ليفشيتس، "تحت ستار األمن: توسيع املستوطنات برعاية عائق الفصل"، كانون األول 2005، مبكوم وبتسيلم

under_the_guise_of_security_heb.pdf

114 مثاًل، مسار الجدار حول مستوطنة ألفي منيش – أمرت املحكمة العليا بتغيريه )قضية محكمة عليا 7957/04، مراعبة وآخرون ضد رئيس حكومة إرسائيل وآخرين(؛ املسار جنويب مستوطنة 

تسوفني – أقرّت املحكمة العليا أن الدولة كذبت عىل املحكمة بخصوص اعتبارات تحديد املسار. املسار مبنطقة قرية بلعني )قضية محكمة عليا 8414، ياسني ضد حكومة إرسائيل وآخرين(، 

الذي جرى تغيريه بأمر من املحكمة العليا بعد إثبات أنه تحدد وفق "خطة رئيسية" عامة )غري مصادق عليها( لتوسيع مستوطنة موديعني عيليت. 
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إلغاء أوامر وضع اليد يف مناطق السلطة الفلسطينية
خالل السنوات، تم إلغاء وضع اليد عن نحو 3،897 دومناً داخل مناطق السلطة الفلسطينية. الحديث هنا هو عن %18 من مجمل 

املساحة التي ُألغي وضع اليد عنها يف كافة أرجاء الضفة. غالبية املساحة التي ُوضعت اليد عليها ضمن األوامر التي ُألغيت داخل مناطق 

السلطة الفلسطينية، ُخّصصت منذ البداية ألغراض تعزيز السيطرة العسكرية داخل بلدات فلسطينية ُنقلت إىل السلطة الفلسطينية 

نتيجة إتفاقيات أوسلو. مع ذلك، من املهم التذكر أنه اليوم أيضاً ما زال الجيش يواصل وضع يده عىل حوايل 1،850 دومناً موجودة داخل 

مناطق السلطة الفلسطينية. 115 

مساحة األرايض )بالدومنات( داخل مناطق السلطة الفلسطينية التي تم إلغاء وضع اليد عنها، بحسب التقسيم ملهام

115 بهذا الخصوص، أنظروا أعاله يف الفصل الثالث، ص 74.

مقطع من مسار جدار الفصل غريب قرية بلعني والذي أزيل بأمر من املحكمة العليا
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غالبية املساحة التي تم إلغاء وضع اليد عنها )%62( موجودة داخل مناطق A، وهي تدلل عىل جهود الجيش اإلرسائييل للسيطرة عىل 

مراكز املدن الفلسطينية. بقية املساحة املشمولة ضمن أوامر وضع اليد امللغية موجودة يف النطاق الريفي الذي عىل طول السنني كان 

التواجد العسكري فيه أقل.

أمر وضع اليد رقم 6/80 – معسكر حنان
بتاريخ 12.2.1980، وّقع القائد العسكري للضفة الغربية عىل أمر وضع اليد رقم 6/80 من أجل وضع اليد عىل نحو 112 دومناً 

يف األطراف الجنوبية ألريحا. يف الجزء الشاميل من هذا املجّمع، توجد بناية رشطة بريطانية والتي إنتقلت ليد الجيش األردين 

سنة 1948 وبعد ذلك للجيش اإلرسائييل سنة 1967. عىل أساس وضع اليد هذا، أقيم معسكر حنان الذي استخدم كمركز سيطرة 

إلرسائيل عىل مدينة أريحا، وفيه جلس الحاكم العسكري وجميع الجهات )الرشطة، الشاباك واإلدارة املدنية( التي كانت مؤمتنة 

عىل اإلحتفاظ بالسيطرة العسكرية عىل املدينة ومحيطها. عند انسحاب إرسائيل من أريحا نهاية أيار مايو 1994 )عقب التوقيع 

عىل إتفاقية القاهرة أسابيع معدودة قبل ذلك(، تم نقل املجّمع ليد السلطة الفلسطينية وهو يشّكل اليوم قاعدة رشطة وسجناً. 

عىل الرغم من ذلك، تم إلغاء وضع اليد الرسمي عن املجّمع فقط يف حزيران يونيو سنة 2006.

أمر وضع اليد 6/80، الذي شمل 112 دومناً، ُألغي رسمياً يف حزيران يونيو 2006، ما يزيد عن عقد بعد 

انسحاب الجيش اإلرسائييل من أريحا.

مناطق وضع اليد التي ألغيت بناء عىل تقسيم املناطق إىل A و- B )حسب الدومنات والنسبة املئوية(
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أمر وضع اليد 6/80 عىل 112 دومناً من أجل إقامة معسكر حنان يف أريحا والخارطة التي ُأرفقت معه

الجدار الشاميل ملجمع يستخدم اليوم، ضمن أمور أخرى، كسجن للسلطة الفلسطينية، والذي كان حتى العام 1994 معسكر حنان
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أرض األوامر بعد إلغائها
يعرتف الجيش بأن إلغاء أمر وضع اليد بعد اتضاح أن ال حاجة له فيها بعد، ُيلزم القائد العسكري بإعادة األرض إىل أصحابها بالحالة 

التي كانت عليها قبل وضع اليد. أقوال بهذه الروح ترِد مبوقع النيابة العسكرية:

أثناء ذلك وعىل ضوء لزوم تقليص الرضر الحاصل للممتلكات الخاصة، من واجب القائد العسكري عند انتهاء وضع اليد عىل 
األرض ألغراض عسكرية، العمل عىل إعادة األرض إىل ما كانت عليه قبل وضع اليد )قدر اإلمكان(.116

من فحص شامل أجريناه، مل نجد أي حالة قام فيها الجيش فعاًل بإعادة "وضع األرض إىل ما كانت عليه" أو ليشء قريب من ذلك. الحد 

األقىص ملا قام به الجيش بعد إلغاء قسم من األوامر هو إخالء األرض من األساسات املادية التي ُوضعت عليها. أكرث من ذلك: يف العديد 

من حاالت إلغاء األوامر، مل ُتخَل األرايض فعلياً، أو أنه ال يوجد أي إمكانية بتاتاً أمام أصحابها للوصول إليها، نتيجة محاذاتها ملستوطنة، 

شارع رئييس أو مرفق عسكري. يف بعض الحاالت، يدور الحديث عن عن أراٍض يف "منطقة التامس" غريب جدار الفصل – وهي منطقة 

غري متاحة أمام العديد من أصحاب األرايض جّراء اإلعالن عنها منطقة عسكرية مغلقة بالنسبة للفلسطينيني.117 بتقدير غليظ، نحن 

نتحدث يف املجمل عن 3،000–3،500 دونم غري متاحة ألصحابها، رغم أن وضع اليد عليها قد انتهى. فيام ييل بعض األمثلة التي تجسد 

هذه الظاهرة:

إلغاء أمر وضع اليد 4/78 – مستوطنة حومش
سنة 1978، وّقع القائد العسكري عىل أمر وضع اليد 4/78 الذي امتد عىل نحو 700 دونم من أرايض قرية برقة شاميل نابلس )أنظروا 

الصورة الجوية أدناه(. أُعّد وضع اليد من أجل إقامة مستوطنة حومش التي أُخليت يف إطار "اإلنفصال" صيف 2005. أواخر العام 2011، 

وبعد ست سنوات ونصف من إخالء املستوطنة، قّدم أصحاب األرايض إلتامساً للمحكمة العليا يطالبون فيه بأن يأمر الجيش بإلغاء أمر 

وضع اليد، الذي مل ُيلَغ رغم إخالئها.118 يف أيار مايو 2013، أبلغت الدولة أن أمر وضع اليد قد ُألغي.119 ولكن ورغم إلغاء أمر وضع اليد 

وأمر إغالق املكان )ُألغي أمر اإلغالق بعد نحو خمسة أشهر من إلغاء أمر وضع اليد(، صحيح حتى اليوم، ال يستطيع أصحاب األرايض 

الدخول إىل أراضيهم نتيجة رفض الجيش توفري الحامية لهم من نواة مستوطنني عنيفة متكث يف املكان خالفاً للقانون. زد عىل ذلك أنه 

رغم هدم بيوت املستوطنة، إاّل أن النفايات والبنى التحتية مل ُتخَل، ولذلك ال ميكن فالحة أجزاء كبرية من األرض يف وضعها الحايل اليوم.

أرض أمر وضع اليد 4/78 يف سنة 2018

116 أنظروا أعاله املالحظة 19.

 .https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.4125251 ،117 ع هس، "الدولة متنع الفلسطينيني منهجياً من فالحة أراضيهم عىل الجانب اآلخر من الجدار"، 26.5.2017، هآريتس

راجعوا أيضاً حديقة مقفلة )أعاله املالحظة 26(، ص 54.

118 قضية محكمة عليا 9389/11، رئيس مجلس قرية برقة السيد عبد الفتاح صالح ضد قائد قوات جيش الدفاع اإلرسائييل يف الضفة الغربية.

https://www.haaretz.co.il/news/ هآريتس،   ،19.5.2013 الفلسطينيني"،  ألصحابها  ستعاد  اإلنفصال  يف  أُخليت  التي  حومش  أرايض  العليا:  للمحكمة  "الدولة  ليڨينسون،  ح   119

politics/1.2023303
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تعديل أمر وضع اليد 40/02 – جدار الفصل جنويب ألفي منيش 
سنة 2002، وّقع القائد العسكري عىل أمر وضع اليد 40/02 بغية بناء جدار الفصل جنوب مستوطنة ألفي منيش. نتيجة لبنائه، هناك 

خمس قرى فلسطينية كان يقطنها يف ذلك الوقت نحو 1،200 نسمة، حورصت داخل َجيب مسّيج وُفصلت جسدياً عن بقية الضفة 

الغربية. يف أعقاب اإللتامس املقدم للمحكمة العليا سنة 2004، ُألزمت الدولة بقرار حكم صدر يف أيلول سبتمرب 2005 بتفكيك مقطع 

الجدار الذي فصل هذه القرى عن بقية الضفة، وُبني بدله مقطع جديد من الجدار )أنظروا الصورة الجوية أدناه(.120 بعد تفكيك هذا 

املقطع من الجدار سنة 2009، أبقى الجيش عىل مسار الجدار املفكك كام هو، وبالتدريج، بدأ سكان املكان بإعادة تأهيل األرض. اليوم 

أيضاً وبعد مرور تسع سنوات عىل تفكيك الجدار، ميكن بسهولة رؤية األرضار التي بقيت هناك.

تعديل مسار الجدار جنويب ألفي منيش وفق تعديل األمر 40/02

http://elyon1.court.gov.il/files/04/570/079/ راجعوا   ،15.9.2005 بتاريخ  الحكم  لقرار  وآخرين.  إرسائيل  حكومة  رئيس  ضد  وآخرون  مراعبة   ،7957/04 عليا  محكمة  قضية   120

a14/04079570.a14.pdf

موقع مستوطنة حومش التي أخليت عام 2005
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إلغاء أمر وضع اليد 20/78 – بارك عنبليم
سنة 1978، وّقع القائد العسكري عىل أمر وضع اليد 20/78 ملساحة تبلغ 77 دومناً ميلكها سكان من قريتي مخامس ودير دبوان رشقي 

رام الله )أنظروا الصورة الجوية أدناه(، وذلك لبناء تحصني عسكري. كان هذا التحصني العسكري جزءاً من سلسلة تحصينات مشابهة 

قد ُبنيت عىل طول شارع ألون.121 عىل مر السنوات، هجر الجيش املكان، ثم قام مستوطنون من البؤرة اإلستيطانية املجاورة نڨيه إيرز 

مع مساعدة من املجلس اإلقليمي بنيامني بتحويله إىل موقع حفالت ومهرجانات، ُيعرف بأسم "بارك عنبليم". سنة 2015، قّدم أصحاب 

األرايض من هاتني القريتني إلتامساً للمحكمة العليا مطالبني بإلغاء أمر وضع اليد هذا مع أمري وضع يد آخرين ألرضني مجاورتني.122 

يف شباط فرباير 2016، ألغت الدولة رسيان أوامر وضع اليد الثالثة هذه ورسمياً أعادت األرايض ألصحابها، إاّل أنه فعلياً مل ُيخَل املوقع 

العسكري، وما زال املستوطنون هناك يواصلون استعامل املكان كام يحلو لهم.

 

صورة جوية للتحصني العسكري الذي ُبني فوق األرض التي ُوضعت عليها اليد بواسطة أمر وضع اليد 20/78

121 قامت إرسائيل بشق شارع ألون يف النصف الثاين من سنوات السبعني من معليه أدوميم حتى شامل غور األردن. كان من املفروض أن يدل هذا الشارع عىل الحدود الغربية للمساحة 

التي ستسيطر عليها إرسائيل وفق "خطة ألون"، التي ُكتبت فرتة وجيزة بعد حرب األيام الستة وُسميت عىل أسم صاحب الخطة يغئال ألون، أحد القادة البارزين يف حزب العمل  يف سنوات 

الستني والسبعني. كان الهدف من الخطة إنهاء اإلحتالل اإلرسائييل ألجزاء من الضفة الغربية عرب اإلنسحاب من غالبية املناطق املأهولة بكثافة من قبل الفلسطينيني وضم غور األردن إىل 

إرسائيل، وكذلك القدس الرشقية وغوش عتسيون، إضافة للخليل وكريات أربع. مل يتم تبّني هذه الخطة من أي واحدة من حكومات إرسائيل بشكل رسمي، لكنها كانت يف أساس سياسة 

اإلستيطان لدى حزب العمل حتى سنة 1977.

122 قضية محكمة عليا 9015/15، محمد مصطفى إسامعيل مهنا ضد قائد قوات جيش الدفاع اإلرسائييل يف الضفة الغربية. املساحة املشمولة ضمن هذه األوامر الثالثة معاً هي 237 دومناً.
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التلخيص
عىل مدار السنني، ألغى الجيش رسيان مئات أوامر وضع اليد عن مساحة مرتاكمة تبلغ حوايل 21،272 دومناً. ُألغيت الغالبية الساحقة 

من هذه األوامر خالل األعوام 2001–2007، إاّل أنه يف تلك السنوات وضع الجيش يده عىل أراٍض مساحتها املرتاكمة أكرب بنحو 7،000 

الجدار  )اإلستيطان،  األكرب  املساحة  اليد عىل  تم وضع  أجلها  من  التي  الثالث  الفئات  عنها.  اليد  ُألغي وضع  التي  األرايض  من  دونم 

والجيش( هي أيضاً بشكل طبيعي الفئات الثالث التي من أجلها ُوضعت اليد عىل غالبية أرايض أوامر وضع اليد امللغية. ما يقل قلياًل 

عن ُخمس )%18( إجاميل األرايض التي ُشملت ضمن أوامر وضع اليد امللغية مشمول ضمن األوامر التي صدرت لألرايض املنقولة إىل 

سيطرة السلطة الفلسطينية يف أعقاب إتفاقيات أوسلو. صدرت غالبية هذه األوامر خالل السنوات بغية تقوية سيطرة الجيش عىل 

مراكز املدن الفلسطينية. وعىل الرغم من أن الجيش ملزم وفق القانون الدويل وأيضاً وفق إجراءاته هو نفسه، مبحاولة إعادة األرايض 

التي انتهى رسيان وضع اليد عليها إىل حالتها األصلية، من الواضح أنه فعلياً ال يقوم بذلك. يف العديد من الحاالت وبعد إلغاء وضع اليد، 

تبقى األرض مليئة بالنفايات أو مترضرة بشكل ال يتيح ألصحابها العودة إىل فالحتها. كام ويتبني أنه يف حاالت كثرية ال يستطيع أصحاب 

األرايض بتاتاً الوصول إىل أراضيهم "املحررة"، لوجودها قرب مستوطنات، شوارع رئيسية، مرافق عسكرية أو يف "منطقة خط التامس" 

غريب الجدار، املعرّفة منطقة عسكرية مغلقة.
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