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حاميهــا حراميـها





بحث وكتابة: درور اتكس 

استشارة قانونية: املحامية قمر مرشقي-اسعد 

تحرير لغوي بالعربية: نوعا شليطني 

ترجمة للعربية: مؤيد غنايم 

تحرير باللغة العربية: أنور بن باديس

ترجمة لإلنجليزية: طاليا كرفسيك

الرسامت البيانية: عدينا بن رؤوفني

الصور: نرص نواجعة، الكس ليفك ودرور اتكس 

تصميم: مروان حمد، انرتتك، رام الله 

ــل القضــايئ للســكان  ــى بالتمثي ــام 2016 وتُعن ــم انشــاؤها يف الع ــة ت ــة إرسائيلي ــة ُمســجلة( هــي منظم ــوق االنســان )جمعي ــة حق ــن لحامي ــل تضام حق

ــاء.  ــط والبن ــاالت األرايض، التخطي ــطينيني يف مج الفلس

ــل واملســتوطنات  ــى باملتابعــة، البحــث ونــرش األبحــاث حــول سياســة األرايض إلرسائي ــة أقيمــت يف العــام 2012 وتُعن كــرم نابــوت هــي منظمــة إرسائيلي

ــة.  ــة يف الضفــة الغربي اإلرسائيلي

 keremnavot.org :عنوان املوقع

 https://www.facebook.com/Keremnavot :صفحة املنظمة بالعربية والعربية عرب فيسبوك

https://www.facebook.com/Kerem-Navot-Naboths-Vineyard-666263786873603 :صفحة الفيسبوك باإلنجليزية

 info@keremnavot.org :عنوان الربيد اإللكرتوين

تُعلــن منظمــة كــرم نابــوت باعتــزاز أن التمويــل األســايس لهــا يف العــام 2019 وصــل مــن صناديــق أوروبيــة تدعــم النضــال مــن أجــل حقــوق االنســان: 

ــز  ــع هــذه املنظــامت ونعت Diakonia, Broederlijk Delen, Medico International, The Rosa Luxemburg Fund. يســعدنا أن نكــون رشكاء لجمي

بأنهــم يعتربوننــا رشكاء مــن املناســب دعــم عملهــم. 

صورة الغالف:  نرص نواجعة، اقتالع األشجار يف القرية البدوية دقيقة، 3.07.19، جنويب جبل الخليل 



ُملخص التقرير
إن هــذا التقريــر هــو التقريــر األول املُخصــص لفحــص مئــات أوامــر اإلخــالء التــي أصدرتهــا وحــدة التفتيــش املنبثقــة عــن اإلدارة املدنيــة 

مــا بــني الســنوات 2018-2005 ضــد مــا يســمى “التعــدي” أو “التوغل”-خاصــة يف أرايض الدولــة. 

يتم التوقيع عىل أوامر اإلخالء استناًدا إىل األوامر التالية: 

1. األمر الخاص باألمالك الحكومية رقم 59، الذي تم التوقيع عليه بتاريخ 31.7.1967، بعد ميض أسابيع قليلة عىل الحرب؛ 

ــا لقانــون الحفــاظ عــىل األرايض وأمــالك الدولــة رقــم 1006، الــذي يســتند يف قوتــه إىل  2. األمــر الخــاص بالتعيينــات والصالحيــات طبًق

ــون األردين.  القان

3. األمــر الثالــث الــذي تــم االســتناد عليــه هــو التوقيــع عــىل عــدد قليــل مــن أوامــر اإلخــالء يف الحــاالت التــي تطلــق عليهــا اإلدارة املدنيــة 

اســم “التوغــل الحديــث”، هــو األمــر الخــاص بــاألرايض )رصف املتوغلــني( رقــم 1472، الــذي تــم التوقيــع عليــه يف 28 كانــون األول 1999. 

يتــم اســتخدام هــذا األمــر يف حالــة مــرور ثالثــني يوًمــا أو أقــل عــىل األعــامل. 

ــا )بعــد خصــم التقاطعــات(. تتطلــب أوامــر  متتــد أوامــر اإلخــالء التــي يتــم بحثهــا يف هــذا التقريــر عــىل مســاحة 12.500 دونــم تقريبً

اإلخــالء مــن الســلطات االرسائيليــة مــوارَد وجهــوَد إداريــة متواصلــة، وهــي مرتبطــة بالتفتيــش، التعاطــي مــع االســتئنافات والتطبيــق عــىل 

األرض. ولهــذا، ووفًقــا ألقــى مــا ندركــه، فــإن هــذه األوامــر تعــرب بصــورة موثوقــة عــن ســلم أولويــات الســلطات اإلرسائيليــة بــكل مــا 

يتعلــق بسياســة إدارة األرايض يف الضفــة الغربيــة. عــىل ضــوء كل مــا ورد أعــاله فقــد فكرنــا يف الحاجــة إىل تخصيــص تقريــر يوفــر ألول مــرة 

اســتطالًعا شــامال لهــذا الجانــب املتعلــق مبنظومــة األرايض الــذي تفرضهــا إرسائيــل عــىل الضفــة الغربيــة. يف كل األحــوال، ينبغــي ان نتذكــر 

أن أوامــر اإلخــالء مــن أرايض الدولــة هــي وســيلة واحــدة مــن بــني مجموعــة مــن الوســائل التــي تهــدف إىل تقليــص التواجــد الفلســطيني 

يف مناطــق C وتجيــر أرايض الســكان الفلســطينيني لصالــح املشــاريع االســتيطانية. 

خلفية: 
قبــل احتــالل الضفــة الغربيــة مــن ِقبــل إرسائيــل يف العــام 1967 قامــت الســلطات األردنيــة باســتكامل تســوية األرايض يف حــوايل ثلــث 

مســاحة الضفــة الغربيــة وتســجيلها. وقــد تــم يف تســوية األرايض يف الضفــة الغربيــة تســجيل حــوايل 600 ألــف دونــم عــىل اســم الدولــة، أي 

عــىل اســم ســلطات االنتــداب الربيطــاين، وبعــد ذلــك، مــع الضــم الرســمي للضفــة الغربيــة إىل األردن يف العــام 1950، عــىل اســم الخزينــة 

األردنيــة. بعــد انســحاب إرسائيــل مــن املناطــق املحتلــة وتســليمها للســلطة الفلســطينية خــالل التســعينات، وبعــد التوقيــع عــىل اتفاقيــات 

أوســلو، بقــي حــوايل 530 ألــف دونــم مــن أرايض الدولــة مســجلة يف الطابــو كمناطــق C وتحــت الســيطرة اإلرسائيليــة التامــة.  

يف كانــون األول 1968، أي بعــد ســنة ونصــف تقريبًــا عــىل دخــول إرسائيــل إىل الضفــة الغربيــة، تــم تعليــق عمليــة تســوية األرايض بواســطة 

ــا عمليــة تســوية األرايض يف  أمــر عســكري وقــع عليــه قائــد املنطقــة يف حينــه، الربيغاديــر جــرال رفائيــل فــاردي، وبهــذا توقفــت عمليً

الضفــة لغايــة اليــوم. عــىل مــر الســنني أعلنــت دولــة إرسائيــل عــن حــوايل 788 ألــف دونــم مــن أرايض الضفــة الغربيــة بأنهــا أراِض دولــة. 

حــوايل 103 ألــف دونــم منهــا مشــمولة يف املناطــق التــي كانــت يف مراحــل مختلفــة مــن تطبيــق اتفاقيــات أوســلو يف التســعينات تــم 

تحويلهــا إىل الســلطة الفلســطينية )مناطــق A و-B(، وهكــذا بقيــت يف مناطــق C حــوايل 685 ألــف دونــم مــن أرايض الدولــة املُعلــن عنهــا.

ــم  ــم عــىل مــر الســنني تخصيــص حــوايل 674.459 دون ــة ت ــه لغــرض املســتوطنات اإلرسائيلي ــة أن ــران 2018 أبلغــت اإلدارة املدني يف حزي

تقريبـًـا، وهــي %99.76 مــن مجمــوع أرايض الدولــة التــي خصصــت مــن العــام 1967 وصاعــًدا. إن دالالت هــذا املعطــى هــي أن كل عمــل، 

باســتثناء حــاالت نــادرة جــًدا، يقــوم فيــه الفلســطيني بتنفيــذ أي عمــل يف أرض الدولــة يُعتــرب مســبًقا توغــاًل بنظــر اإلدارة املدنيــة. 

طــرأ خــالل التســعينيات انخفــاض حــاد يف اإلعــالن عــن أرايض الدولــة، لكــن هــذا مل ميــس باإلجــراء الكبــر الــذي أرشفــت عليــه إرسائيــل-

ــة(. جــرى اســتبدال املامرســة  ــة الغربي ــزال إىل الســيطرة عــىل مناطــق C )61% مــن مســاحة الضف ــا ي ــذي هــدف وم وهــو اإلجــراء ال

املتعلقــة بواجــب اإلعــالن عــن أرايض الدولــة إىل جانــب واجــب متكــني أصحابهــا مــن االســتئناف عــىل اإلعــالن خــالل مــدة معينــة عــىل 

مــر الســنني باإلجــراء الخــاص بــاألرايض غــر محســومة امللكيــة. وقــد رسى مفعــول هــذا اإلجــراء يف العــام 1998 ويتــم تنفيــذه مــن ِقبــل 

“طاقــم األرايض غــر محســومة امللكيــة”، ووظيفتــه إعــداد خرائــط لــأرايض التــي ميكــن االعــالن عنهــا بأنهــا أمــالك حكوميــة. إن املصطلــح 

“أرايض غــر محســومة امللكيــة” )אדמות סקר( يعنــي األرايض التــي مــا تــزال تخضــع لعمليــات الفحــص أو هنــاك قابليــة لإلعــالن عنهــا 

بأنهــا أرايض دولــة.
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إن الفرضيــة التــي تعمــل إرسائيــل وفقهــا تقــوم عــىل أن جميــع األرايض غــر املســواة يف الضفــة الغربيــة )“مــري”( هــي مبلكيــة الدولــة 

)“رقبــة”(، مــع إن الحــق بالتــرصف واســتعاملها قــد يكــون بيــدي شــخص معــني بتوافــر رشوط معينــة. تــري هــذه الفرضيــة أيًضــا يف 

حــاالت إجــراء اســتطالع جــزيئ يف األرض وحتــى يف األرايض التــي مل يتــم فيهــا القيــام بــأي اســتطالع. تــربر إرسائيــل إصــدار أوامــر اإلخــالء 

ــة تهــدف فقــط إىل “الحفــاظ عــىل  ــة فيهــا )אדמות סקר( باالدعــاء أن الحديــث يــدور عــن عملي مــن األرايض التــي مل تحســم امللكي

األمــالك الحكوميــة”، عــىل النقيــض مــن “إدارة األمــالك الحكوميــة” وهــو مــا يعنــي تخصيــص هــذه األرايض إىل أطــراف ثالثــة، وهــم كــام 

ــا. ســوف يتضــح لنــا يف هــذا التقريــر أن الحديــث ال يــدور عــن ظاهــرة هامشــية، بــل العكــس. إن أكــر مــن  ورد مــن املســتوطنني دامئً

%40 مــن أوامــر اإلخــالء التــي قمنــا بفحصهــا تــم إصدارهــا بخصــوص أراض مل يُعلــن عنهــا أبــًدا أنهــا أراض دولــة وال ميكــن أن نعــرف إذا 

مــا مــرت هــذه األرايض بعمليــة اســتطالع، وإذا مــا حصــل هــذا فــام هــي طبيعتــه ونتائجــه، إذ ترفــض اإلدارة املدنيــة نــرش أيــة معلومــات 

بهــذا الخصــوص وتدعــي أن نرشهــا قــد “ميــس بأمــن املنطقــة”. 

إن الواقــع الــذي يتســم بغيــاب األمــن املتعلــق باملمتلــكات لــدى ســكان املناطــق املحتلــة ناتــج عــن تعليــق تســوية األرايض مــن العــام 

1968 ورفــع ســقف اإلثبــات الــذي تطلبــه إرسائيــل مــن الســكان الفلســطينيني مــن أجــل االعــرتاف بحقهــم يف التــرصف بــأرايض “املــري”. 

ويهــدف هــذا الوضــع إىل التســهيل عــىل إرسائيــل عمليــة مصــادرة أرايض الســكان الفلســطينيني الذيــن ال يســتطيعون اســتيفاء الســقف 

املطلــوب إلثبــات حقوقهــم يف أراضيهــم أو تحمــل إدارة اإلجــراءات الطويلــة واملُكلفــة مــن هــذا النــوع، وتخصيصهــا الســتعامل املســتوطنني 

اإلرسائيليــني أو لصالــح “مصالــح إرسائيليــة” أخــرى. 

نحــن نــرى، بــأن الحديــث يــدور عــن مامرســة مرفوضــة تُفــرض عــىل الكثــر مــن املواطنــني الفلســطينيني مواجهــة أوامــر اإلخــالء ضــد 

األعــامل التــي تتــم يف أرايض عائالتهــم التــي تعيــش عليهــا أو تســرتزق منهــا منــذ أجيــال عديــدة دون أن يتــم إبالغهــم أن الحديــث يــدور 

عــن أرايض دولــة، وهــي تتيــح إلرسائيــل إخــالء الفلســطينيني مــن األرايض التــي مل تُجمــع األدلــة الكافيــة لالدعــاء بأنهــا أرايض دولــة، حتــى 

وفًقــا لطريقــة إرسائيــل.

ــة. تقســم هــذه  ــة أرايض دول ــة مبثاب ــة الغربي ــة C يف الضف ــل مســاحات واســعة جــًدا يف املنطق ــرب إرسائي ــص هــذا املوضــوع، تعت لتلخي

ــية: ــات رئيس ــالث مجموع األرايض إىل ث

1( أرايض دولة مسجلة يف الطابو، يف معظم الحاالت قبل العام 1967؛

2( األرايض التــي أعلنــت عنهــا إرسائيــل عــىل مــر الســنني بأنهــا أرايض دولــة -خــالل التســعينات، خاصــة منــذ التوقيــع عــىل اتفاقيــات 

أوســلو، طــرأ انخفــاض ملحــوظ عــىل عــدد اإلعالنــات، مــع أنهــا مل تتوقــف متاًمــا؛

3( أرايض غــر محســومة امللكيــة حــددت إرسائيــل طبًقــا “للقانــون الجوهــري” )أي اســتناًدا إىل القانــون العثــامين الــذي يحــدد متــى 

تتبلــور امللكيــة عــىل األرايض غــر املســواة( عــىل إنهــا أرايض دولــة. لغايــة اليــوم، ال يوجــد أي جســم مــدين ميتلــك معلومــات كاملــة 

حــول مواقــع جميــع األرايض غــر محســومة امللكيــة وإجــاميل مســاحتها. فيــام يــي أهــم النتائــج:

تقسيم أوامر اإلخالء طبًقا للسنوات 
يــدل الرســم البيــاين التــايل عــىل الفــوارق الكبــرة يف عــدد األوامــر الصــادرة عــىل مــر الســنني. وفًقــا لتقديراتنــا فــإن هــذه الفــوارق تــدل 

عــىل التغيــرات يف ســلم األولويــات يف عمــل وحــدة التفتيــش يف اإلدارة املدنيــة وال تُعــرب عــن التغيــرات التــي طــرأت يف تلــك الســنوات 

يف امليــدان. 
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تقسيم أوامر اإلخالء بني الفلسطينيني واملستوطنني 
ــة العظمــى مــن األوامــر )609 أمــر، %91( ضــد الفلســطينيني، بينــام صــدر 57 أمــرًا، التــي تُشــكل %8.5 مــن مجمــوع  صــدرت الغالبي

األوامــر، ضــد مســتوطنني إرسائيليــني. 

التقسيم النمطي لألوامر-أنواع األعامل التي تعترب توغاًل 
بعد فحص جميع األوامر قمنا بتقسيم األعامل اىل تسع مجموعات. فيام يي املجموعات التي وفًقا لها قمنا بتقسيم األوامر: 

1. األماكن التي مل نعر فيها عىل أي إشارة وليست لدينا القدرة عىل اإلشارة إىل سبب إصدار األمر. 

2. حراثة بدون تأهيل األرض-يدور الحديث غالبًا عن أراٍض صخرية نسبيًا. 

3. تأهيل األرايض، شق طرق وتسوير 

4. غرس، دفيئات زراعية وتفليح زراعي مكثف 

5. بناء خفيف 

6. تطوير ُمكثف وتفليح 

7. تطوير مكثف وبناء ثابت 

8. مجموعة أوامر غر مشمولة يف مجموعة من بني املجموعات املشار إليها أعاله 

9. األوامر الصادرة يف مناطق السلطة الفلسطينية
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تقسيم األوامر بني أقضية الضفة الغربية 
يُظهــر تقســيم أوامــر اإلخــالء طبًقــا لأقضيــة أن القضاءيــن اللذيــن صــدر فيهــام أكــرب عــدد مــن أوامــر اإلخــالء هــام بيــت لحــم )222( 

والخليــل )169(، مــع إن املســاحة اإلجامليــة لأوامــر يف قضــاء الخليــل أكــرب )2.633 دونــم( مــن املســاحة يف قضــاء بيــت لحــم )2.240 

دونــم(. أمــا القضــاء الــذي توجــد فيــه املســاحة األكــرب ضمــن أوامــر اإلخــالء فهــو قضــاء األغــوار )5.003 دونــم(، رغــم أن عــدد األوامــر 

يف هــذا القضــاء هــي 82 فقــط. وكــام تُظهــر الرســوم البيانيــة التاليــة، ففــي بقيــة محافظــات الضفــة الغربيــة فــإن عــدد األوامــر وحجــم 

املســاحات الرتاكميــة أقــل بكثــر. 

مكانة األرايض املشمولة يف أوامر اإلخالء
• تتقاطــع األرايض املســجلة يف الطابــو مبثابــة أرايض دولة-حــوايل 2.750 دونــم مــن املســاحات يف أوامــر اإلخــالء مــع أراض مســجلة يف 

الطابــو كأرايض دولــة. يــدور الحديــث عــن حــوايل الخمــس )%21( مــن مجمــوع أوامــر اإلخــالء.

• تتقاطــع أرايض دولــة ُمعلــن عنهــا -حــوايل 4.400 دونــم مــن مجمــوع املســاحة يف أوامــر اإلخــالء مــع أرايض الدولــة التــي أعلنــت 

عنهــا إرسائيــل كأرايض دولــة. يــدور الحديــث عــن حــوايل الثلــث )%34( مــن مجمــوع أوامــر اإلخــالء.

• تتقاطــع أرايض أخــرى -حــوايل 5.391 دونــم )%41.5( مــن مجمــوع املســاحة يف أوامــر اإلخــالء مــع أراٍض مل تُســجل ومل يعلــن عنهــا 

ــا مــر بإجــراءات  ــة وبعضه ــا بإجــراءات اســتطالع كامل ــّر قســم منه ــدور الحديــث عــن أراض م ــة. ي ــل كأرايض دول ــل إرسائي مــن ِقب

ــا.  اســتطالع جزئيــة أو مل يتــم اســتطالعها إطالقً

• باإلضافــة إىل ذلــك، فقــد عرنــا عــىل أراٍض صغــرة نســبيًا وتتقاطــع مــع أراض خاصــة ومســواة، أرايض يهــود تــم رشاؤهــا قبــل العــام 

1948 وأراض تقــع داخــل مناطــق الســلطة الفلســطينية ومــن غــر الواضــح مطلًقــا وفــق أي صالحيــة تأمــر اإلدارة املدنيــة بإخالئهــا. 
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أوامر اإلخالء يف مناطق نفوذ املستوطنات 
كــام ورد أعــاله، فــإن مناطــق نفــوذ املســتوطنات متتــد عــىل مســاحة تصــل إىل حــوايل 538 ألــف دونــم تقريبًــا. ويتضــح مــن الفحــص أن 

ربــع )%24.7( مجمــوع املســاحات يف أوامــر اإلخــالء تقــع داخــل مســاحات النفــوذ الخاصــة باملســتوطنات، بينــام تقــع البقيــة يف أراض 

غــر مشــمولة فيهــا أيــة مســتوطنات خاصــة. تــدل هــذه الحقيقــة عــىل أن اإلدارة املدنيــة تبــذل الجهــود إليقــاف التطويــر الفلســطيني يف 

مســاحات أكــر اتســاًعا مــن املســاحات املخصصــة لغايــة اليــوم للمســتوطنات. 
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مقدمــة 
ســعيد محمــد ربــاع، أبــو محمــد، ُولــد قبــل حــوايل 54 عاًمــا يف كهــف يف خربــة صــارورة عــىل بُعــد بضعــة كيلومــرتات إىل الــرشق مــن 

ــا غــريب صــارورة، وهــي تقــع يف املنطقــة التــي يُطلــق  يطــا. وهــو يعيــش اليــوم مــع عائلتــه يف خربــة ركيــز، عــىل بعــد كيلــو مــرت تقريبً

عليهــا ســكان يطــا اســم “املســفرة”، أي املنطقــة املفتوحــة الواقعــة إىل الــرشق مــن يطــا التــي تُســتعمل منــذ أجيــال للرعــي والزراعــة. 

مــن الناحيــة التاريخيــة فقــد امتــدت املســفرة لغايــة غــور عــراد جنوبـًـا والبحــر امليــت رشقـًـا، لكــن مــع إيجــاد خــط وقــف إطــالق النــار 

)الخــط األخــر( فقــد بقــي جــزء كبــر مــن أرايض يطــا يف الجانــب اإلرسائيــي مــن الخــط األخــر، فيــام بقيــت القريــة ذاتهــا يف الضفــة 

الغربيــة. يف خربــة ركيــز، كــام هــو الحــال يف جميــع الِخــرَب )القــرى املتفرعــة(، هنــاك تشــكيلة مــن الكهــوف الســكنية القدميــة، البيــوت 

الصغــرة املبنيــة أو رمبــا املحفــورة عــىل جوانــب كتــل صخريــة كبــرة، آبــار ميــاه ومبــاٍن إليــواء املــوايش. 

ــة  ــا مبثاب ــم اإلعــالن عنه ــي ت ــة العســكرية الت ــة داخــل املنطق ــة الغربي ــت يف الضف ــي بقي ــرب يطــا الت ــام ُمعظــم ِخ ــت مبــرور األي ُدمَج

ــة الوقــت لخطــر الطــرد.  ــار 918، ويتعــرض ســكانها طيل ــوم باســم منطقــة إطــالق الن “منطقــة عســكرية ُمغلقــة”، وهــي املعروفــة الي

غــر أن ســكان خربــة ركيــز كانــوا مــن املحظوظــني يف هــذا الســياق-إذ ميتــد الحــد الشــاميل ملنطقــة النــران ملســافة عــرشات األمتــار مــن 

بيوتهــم. قــد ورث أبــو محمــد وإخوتــه وأخواتــه األرض مــن والــده، حيــث يــروي: 

كان والــدي يحــرث األرض بواســطة البهائــم ويزرعهــا بالحنطــة والشــعر. وقــد تــويف يف العــام 2003 ومل يَعلــم ُمطلًقــا انــه تــّم اإلعــالن عــن 

األرض ولهــذا مل يقــدم أي اعــرتاض بهــذا الخصــوص. يف البدايــة كنــت أحــرث هــذه األرض وأزرع فيهــا نباتــا بريًــا يُدعــى “لســان الثــور”، 

لكننــي قــررت الحًقــا زراعــة القســيمة كلهــا باألشــجار. وقــد قمنــا بــري األشــجار مــن آبــار امليــاه الخاصــة بنــا القريبــة مــن البيــت. يبــدو 

يل أن املســتوطنني يف البــؤرة االســتيطانية غــر راضيــني عــن مجــرد تواجدنــا يف املــكان، وهــم الذيــن أبلغــوا الجيــش عــن هــذا. 

وجــد أحــد الرعــاة الذيــن مــروا باملــكان تحــت حجــر أمــر اإلخــالء الصــادر عــن اإلدارة املدنيــة ضــد األعــامل يف املوقــع وأحــره إىل أيب 

محمــد. تحــت شــعار اإلدارة املدنيــة، ورد يف األمــر: 

حرضة: املترصف 

اســتناًدا اىل الصالحيــات املخولــة يل مبوجــب األمــر بشــأن األمــالك الحكوميــة ]....[ أقــرر بهــذا بأنــه يوجــد بحوزتــك/م األرايض املوصوفة 

أدنــاه بشــكل غــر قانوين. 

املكان: أرايض دولة “خط أزرق” أفيجايل 

وصف األرض والتعدي: قسيمة حوايل 3 دومنات محروثة وأشجار فاكهة )عنب، زيتون( 

يطلب منك/م بهذا رفع يدك/م عن األرايض وإعادة وضع األرايض إىل ما كان عليه سابًقا 

وقــد ورد يف الجــزء األســفل بخــط اليــد التاريــخ 6.11.2018. أمــا الخارطــة التــي تــم إرفاقهــا يف صفحــة منفصلــة فقــد تــم مــد خــط 

أحمــر يضــم مســاحة ثالثــة دومنــات تقريبًــا، ووفًقــا ألقــوال أيب محمــد فــإن الثلــث فقــط منهــا يتبــع لــه بينــام يتبــع الباقــي لجرانــه. 

وقــد مــرت بضعــة أســابيع وعــادت اإلدارة املدنيــة مــن جديــد، لكــن هــذه املــرة مــع جرافــات. وقــد وصفــت خولــة، زوجــة ســعيد، 

مــا حــدث:  

مل يكــن ســعيد يف البيــت. كان اليــوم شــتائيًا. طلــب الجــران منــي الخــروج مــن البيــت ألن اليهــود يقتلعــون أشــجارنا. خرجــت مــع الطفلة. 

وصلــت اىل األرض الواقعــة عــىل بعــد عــرشات األمتــار مــن بيتنــا. كانــت هنــاك ثــالث جرافــات والكثــر مــن الجنــود. قامــوا بإبعــاد النــاس 

عــن األرض ومنعــوا دخــول النــاس اىل املنطقــة والخــروج منهــا. أتذكــر أن الطفلــة كان عمرهــا شــهرًا باإلجــامل ولكنهــا بكــت كثــرًا يف يــوم 

االقتــالع. لقــد هدمــوا كل يشء -السالســل الحجريــة التــي أقمناها-واقتلعــوا جميــع األشــجار. 

رسنــا مســافة قصــرة مــن بيتــه إىل املنطقــة املســتهدفة باألمــر اىل جانــب أيب محمــد واثنــني مــن أبنائــه الصغــار. اليــوم أيًضــا، بعــد مــرور 

ــا عــىل اإلخــالء، تبــدو عالمــات االقتــالع والهــدم واضحــة يف املــكان: حفــر مفتوحــة، أغصــان مكســورة وحجــارة كبــرة كانــت  عــام تقريبً

جــزًءا مــن الجــدار املهــدم والتــي تناثــرت يف كل ناحيــة. عــىل بُعــد مئــات األمتــار مــن هنــاك اســتمرت أعــامل البنــاء طيلــة ذلــك الوقــت 

يف البــؤرة االســتيطانية أفيجايــل التــي اقيمــت يف نهايــة العــام 2001 عــىل األرايض التــي أعلنــت عنهــا دولــة إرسائيــل قبــل 35 عاًمــا بأنهــا 

“أرايض دولــة”. هكــذا تحولــت أرايض أبــا محمــد وجرانــه إىل “أرايض أفيجايــل”.  



11 سعيد محمد رباع واثنان من أبنائه
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يشتمل مستودع أرايض الدولة عىل عدة مجموعات من األرايض، أهمها: 

1. أرايض ُمســجلة يف ســجل األرايض )طابــو( باعتبارهــا أرايض دولــة مــن قبــل ســلطات االنتــداب وكذلــك مــن قبــل الســلطات األردنيــة 

قبــل احتــالل الضفــة الغربيــة مــن قبــل إرسائيــل يف حزيــران 1967. 

2. األرايض التي أعلنت عنها إرسائيل باعتبارها أرايض دولة منذ نهاية العام 1979 ولغاية اليوم. 
3. األرايض التي ترى السلطات اإلرسائيلية أنها أرايض دولة مع أنها مل تُعلِن عنها.1

ــة” )אדמות סקר( أو “األرايض  ــومة امللكي ــر محس ــان “األرايض غ ــض األحي ــمى يف بع ــة تُس ــة الثالث ــوبة اىل املجموع األرايض املنس

التــي يُطالــب املســئول بامللكيــة عليهــا”، وعــىل النقيــض مــن املجموعتــني األوليتــني، ال يــدور الحديــث عــن مجموعــة ميكــن اليــوم تقديــر 

مســاحتها وال حتــى بصــورة تقريبيــة، لســبب بســيط وهــو أن الكثــر مــن األرايض يف منطقــة C مل يتــم بعــد مســحها، كــام ترفــض اإلدارة 

املدنيــة نــرش املعلومــات بخصــوص األرايض التــي تــم اســتطالعها.2 ومــع هــذا، ال شــك فــإن الحديــث يــدور عــن مســاحات واســعة جــًدا 

تزيــد مســاحتها عــن مســاحات أرايض الدولــة املُعلــن عنهــا. 

هــذا التقريــر هــو التقريــر األول املخصــص لفحــص مئــات أوامــر اإلخــالء التــي اصدرتهــا وحــدة التفتيــش املنبثقــة عــن اإلدارة املدنيــة 

خــالل الســنوات 2018-2005 ضــد مــا يســمى “التعــدي” أو “التوغل”-خاصــة، لكــن ليــس فقــط، عــىل أرايض الدولــة. وقــد تــم تحويــل 

ــت  ــي قدمناهــا خــالل الســنوات 2015-2012. وباملجمــوع فقــد حول ــة املعلومــات الت ــات حري ــا يف أعقــاب عــدد مــن طلب األوامــر إلين

اإلدارة املدنيــة إلينــا حــوايل 670 أمــِر إخــالٍء، صــدرت معظمهــا ضــد أعــامل يف أرايض الدولــة مــن األنــواع املذكــورة أعــاله.

يتــم التوقيــع عــىل أوامــر اإلخــالء اســتناًدا إىل األوامــر التاليــة: األمــر الخــاص باألمــالك الحكوميــة رقــم 59، الــذي تــم التوقيــع عليــه بتاريــخ 

31.7.1967، بعــد مــيض أســابيع قليلــة عــىل الحــرب؛3 األمــر الخــاص بالتعيينــات والصالحيــات طبًقــا لقانــون الحفــاظ عــىل األرايض وأمــالك 

الدولــة رقــم 1006، 4  الــذي يســتند يف قوتــه إىل القانــون األردين.5 ويف الوقــت الــذي يُعــرّف فيــه األمــر األول ماهيــة األمــالك الحكوميــة، فــإن 

األمــر الثــاين يهــدف اىل تعريــف املســئول مــن ِقبــل الدولــة عــن إدارة هــذه األمــالك الحكوميــة والحفــاظ عليهــا، أي أن القائــد العســكري 

يف الضفــة الغربيــة يخــول مــن خــالل هــذا األمــر صالحيــات التطبيــق الفعــي ملوظفــي وحــدات التفتيــش التابعــة لــإلدارة املدنيــة. 

األمــر الثالــث الــذي تــم باالســتناد إليــه التوقيــع عــىل عــدد قليــل مــن أوامــر اإلخــالء يف الحــاالت التــي تطلــق عليهــا اإلدارة املدنيــة اســم 

“التوغــل الحديــث”، هــو األمــر الخــاص بــاألرايض )رصف املتوغلــني( رقــم 1472، الــذي تــم التوقيــع عليــه يف 28 كانــون األول 1999. 6 يتــم 

اســتعامل هــذا األمــر يف حالــة مــرور ثالثــني يوًمــا أو أقــل عــىل األعــامل. ســيتم فيــام يل التوســع يف هــذا الشــأن. يُشــار اىل أن هــذا األمــر 
يهــدف يف األصــل اىل التعاطــي مــع جميــع حــاالت التوغــل يف األرايض، وليــس فقــط األرايض التــي تدعــي الدولــة أنهــا ممتلــكات حكوميــة.7

كــام هــو معلــوم، منــذ نهايــة الحــرب يف حزيــران 1967 تخضــع الضفــة الغربيــة لالحتــالل العســكري، الــذي يُســمى وفًقــا للمصطلحــات 

القانونيــة باســم “االســتيالء الحــريب”. إن الفرضيــة األساســية يف هــذه الحالــة هــي أن إرسائيــل تديــر الضفــة الغربيــة بصــورة مؤقتــة، ومــن 

هنــا، وفًقــا للقانــون الــدويل اإلنســاين، تــري عليهــا واجبــات وقيــود بــكل مــا يتعلــق بتعاملهــا مــع الســكان الفلســطينيني الــذي يعتــربون 

1 باإلضافــة اىل هــذه املجموعــات الثــالث توجــد مجموعتــان مــن األرايض التــي يديرهــا املســئول عــن األمــالك الحكوميــة: 1( املمتلــكات املرتوكــة، أي األرايض التــي ال يتواجــد أصحابهــا يف 

ــا أراٍض مســجلة عــىل أســامء إرسائيليــني طلبــوا متويــه رشائهــم  الضفــة الغربيــة؛ 2( “املمتلــكات التــي طلــب اصحابهــا مــن املســئول إدارتهــا ووافــق املســئول عــىل إدارتهــا”، وهــي عمليً

بواســطة اإلعــالن املصطنــع بــأن املســاحة التــي اشــرتوها هــي أرايض دولــة. راجعــوا الطاقــم املهنــي لبلــورة تصــور بخصــوص تســوية البنــاء يف منطقــة يهــودا والســامرة، تقريــر تلخيــي، 

15.2.2018 )فيــام يــي: تقريــر لجنــة زندبــرج، ص 45-46(.  

2 رفضــت اإلدارة املدنيــة تحويــل املعلومــات حــول مواقــع “األرايض التــي مل تُحســم ملكيتهــا” ومصرهــا الرتاكمــي، بدعــوى أن الحديــث يــدور عــن معلومــات قــد تشــكل “خطــرًا عــىل 

أمــن الدولــة”. 

3 األمر الخاص باألمالك الحكومية )يهودا والسامرة( )59( 1967-. 

4 راجعوا األمر الخاص بالتعيينات والصالحيات طبًقا لقانون الحفاظ عىل األرايض وأمالك الدولة )يهودا والسامرة( )10006( 1982- 

5 قانون الحفاظ عىل أرايض وأمالك الدولة رقم 14. 1961 

6 األمر الخاص باألرايض )رصف املتوغلني( )يهودا والسامرة( )1472( 1999-. 

7 مــن الناحيــة النظريــة يــري هــذا األمــر أيًضــا عــىل حــاالت التوغــل يف األرايض ذات امللكيــة الخاصــة، غــر أن قــدرة الفلســطينيني عــىل اســتعامله يف حــاالت توغــل املســتوطنني إىل 

أراضيهــم غــر قامئــة فعليًــا، ومــن بــني ذلــك بســبب الــوارد يف البنــد 4 مــن األمــر: “عــىل الرغــم مــن املذكــور يف هــذا األمــر، فــإن املتــرصف بــاألرض الخاصــة حســب القانــون، ال يعمــل كــام 

ورد يف البنــد 3 مــن هــذا األمــر، إال إذا توفــرت الــرشوط التاليــة: 1. قائــد رشطــة صــادق مســبًقا عــىل تنفيــذ العمــل كــام هــو مذكــور، ســواء مبواكبــة رشطيــة أو بدونهــا؛ 2. قائــد عســكري 

صــادق مســبًقا أنــه ليــس مــن شــأن رصف التوغــل حســب القانــون املــس بصــورة حقيقيــة بأمــن املنطقــة، بالنظــام العــام أو الحيــاة”. راجعــوا امللحــق القانــوين يف كــرم نابــوت، الزراعــة 

اإلرسائيليــة يف الضفــة الغربيــة )فيــام يــي: تقريــر “كــرم نابــوت” بخصــوص الزراعــة اإلرسائيليــة(، ترشيــن األول 2013، ص 106. 
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ســكاناً محميــني.8 تلتــزم دولــة إرسائيــل بضــامن النظــام وروتــني الحيــاة املدنيــة يف الضفــة الغربيــة واحــرتام القوانــني التــي كانــت ســارية 

ــدين، االجتامعــي  ــاة وتتضمــن الحفــاظ عــىل األمــن الب ــع مجــاالت الحي ــا. 9 هــذه املســئولية مرتبطــة بتســوية جمي ــا عشــية احتالله فيه

وممتلــكات ســكان املنطقــة.10 طبقــا لقواعــد القانــون الــدويل، يف حالــة االســتيالء الحــريب، فــإن الحكــم العســكري هــو املســئول عــن إدارة 

األمــالك الحكوميــة والحفــاظ عليهــا.11 مــن الناحيــة الفعليــة، منــذ العــام 1967 فــإن إرسائيــل تقتــرص تقريبــا يف اســتعامل هــذه الصالحيــة 

مــن أجــل تخصيــص أرايض الدولــة الحتياجــات مــرشوع املســتوطنات. وهكــذا، بــداًل مــن اســتعامل آليــة التخصيــص كوســيلة الســتيفاء 

ــة الســتعامل املســتوطنني  ــل األرايض العام ــا تســتعمله كأداة لنق ــني فإنه ــح الســكان املحمي ــة لصال ــة أرايض الدول ــل بحامي واجــب املُحت
ــا، الذيــن يُعتــرب مجــرد وجودهــم يف املنطقــة املحتلــة وفًقــا للقانــون الــدويل غــر قانــوين إطالقًــا.12 بصــورة حرصيــة تقريبً

ــا )بعــد خصــم التقاطعــات. راجعــوا الــرشح  متتــد أوامــر اإلخــالء التــي يتــم بحثهــا يف هــذا التقريــر عــىل مســاحة 12.500 دونــم تقريبً

فيــام يــي يف الفصــل ب، صفحــة 29(. لغــرض املقاربــة، فــإن الحديــث يــدور عــن مســاحة مقاربــة ملســطح مدينــة الرملــة أو النــارصة. 

ومــن الواضــح أنــه مقارنــة باملســاحات املشــمولة يف أوامــر االغــالق، التــي متتــد عــىل حــوايل 1.765 مليــون دونــم، وحتــى مســاحات أوامــر 

االســتيالء، التــي متتــد “فقــط” عــىل مائــة ألــف دونــم بالتقريــب، فــإن الحديــث يــدور عــن مســاحة متواضعــة نســبيًا. غــر أنــه عــىل 

النقيــض مــن أوامــر اإلغــالق وأوامــر االســتيالء، التــي قــام الجيــش بالتوقيــع عليهــا والتــي تتطلــب صيانتهــا انتباًهــا إداريـًـا قليــاًل نســبيًا، فإن 

أوامــر اإلخــالء تتطلــب مــن الســلطات اإلرسائيليــة مــوارد وجهــود إداريــة متواصلــة، وهــي مرتبطــة بالتفتيــش، التعاطــي مــع االســتئنافات 

ــلطات  ــات الس ــلم أولوي ــن س ــة ع ــورة موثوق ــرب بص ــر تع ــذه األوام ــإن ه ــه، ف ــا ندرك ــى م ــا ألق ــذا، ووفًق ــىل األرض. وله ــق ع والتطبي

االرسائيليــة بــكل مــا يتعلــق بسياســة إدارة األرايض يف الضفــة الغربيــة، وكذلــك فهــي تُعــرب عــن الرؤيــة السياســية بعيــدة املــدى إلرسائيــل 

يف الضفــة الغربيــة. ينبغــي أن نتذكــر أمريــن اثنــني إضافيــني: 

1. إن أوامــر اإلخــالء التــي نتناولهــا هنــا، والتــي صــدرت يف الســنوات 2018-2005، ليســت ســوى نظــرة عابــرة عــىل مجمــوع أوامــر 

اإلخــالء التــي أصدرتهــا الســلطات االرسائيليــة لغايــة اليــوم. إن العــدد الشــامل لأوامــر ومجمــوع املســاحات التــي متتــد عليهــا ليســت 

معروفــة لنــا. 

2. نظــرًا ألن املســاحات التــي تعتربهــا اإلدارة املدنيــة أرايض دولــة متتــد عــىل مســاحات شاســعة جــًدا وتضــم نســبًا معتــربة جــدا مــن 

املنطقــة C فــإن قابليــة إلحــاق الــرر الــذي تُلحقــه أوامــر اإلخــالء بالســكان الفلســطينيني كبــرة جــًدا. 

عــىل ضــوء كل مــا ورد أعــاله فقــد ارتأينــا أن نخصــص تقريــرًا يوفــر ألول مــرة اســتعراًضا شــاماًل لهــذا الجانــب املتعلــق مبنظومــة األرايض 

الــذي تفرضــه إرسائيــل عــىل الضفــة الغربيــة. يف كل األحــوال، ينبغــي ان نتذكــر أن أوامــر اإلخــالء مــن أرايض الدولــة هــي وســيلة واحــدة 

مــن بــني سلســلة مــن الوســائل التــي تهــدف إىل تقليــص التواجــد الفلســطيني يف مناطــق C وتجيــر أرايض الســكان الفلســطينيني لصالــح 

مــرشوع االســتيطان. 

8 عرضــت إرسائيــل عــىل مــر الســنني موقفــني متناقضــني بخصــوص املكانــة القانونيــة للضفــة الغربيــة: مــن ناحيــة، فقــد ادعــت أن الضفــة الغربيــة ليســت يف حالــة االســتيالء الحــريب ألنهــا 

 Meir Shamgar، :تســنمت الســيطرة يف املنطقــة يف حزيــران 1967 مــن حاكــم غــر قانــوين، أي األردن؛ وهــذا هــو املوقــف الــذي عرضــه مئــر شــمجار بصفتــه مستشــارا قضائيًــا للحكومــة

The Observance of International Law in the Administered Territories, 1 Israel Yearbook on Human Rights 262 )1971(. راجعــوا موقــف الحكومــة يف ردهــا بتاريــخ 

21.08.2017 يف ملــف محكمــة العــدل العليــا 17/2055 رئيــس مجلــس قريــة عــني يــربود ضــد الكنيســت )عالــق( وملــف محكمــة العــدل العليــا 17/1308 بلديــة ســلواد ضــد الكنيســت 

)عالــق(. تقريــر إدمونــد ليفــي، تحيــا شــابرا وألــن بيكــر، تقريــر حــول مكانــة البنــاء يف منطقــة يهــودا والســامرة، القــدس، 21.6.2012، ص 13-2. راجعــوا أيًضــا املوقــف الرســمي لحكومــة 

إرسائيــل كــام يظهــر يف موقــع وزارة الخارجيــة. طبًقــا لهــذا املوقــف، فقــد اختــارت دولــة إرسائيــل إحــالل قواعــد القانــون الــدويل اإلنســاين يف الضفــة الغربيــة بطريقــة طوعيــة. مــن الناحية 

األخــرى، يف ردودهــا عــىل االلتامســات الكثــرة التــي قدمــت لغايــة اليــوم ملحكمــة العــدل العليــا، فــإن الدولــة تعــرض موقًفــا متناقًضــا، ووفًقــا لــه فــإن الضفــة الغربيــة يف حالــة اســتيالء 

حــريب. هــذا املوقــف يتفــق مــع قــرارات محكمــة العــدل العليــا. راجعــوا ملــف محكمــة العــدل العليــا 393/82 جمعيــة اســكان املعلمــني ضــد قائــد قــوات جيــش الدفــاع اإلرسائيــي يف 

منطقــة يهــودا والســامرة، قــرار حكــم ل. ز )4(، صفحــة 797 )فيــام يــي: قضيــة االســكان(؛ يف هــذا الشــأن راجعــوا ايضــا إيــال زمــر، أرايض الدولــة يف يهــودا والســامرة: عــرض أمــر قضــايئ 

)1985(، )فيــام يــي: زمــر(، صفحــة -1110دافيــد كرتســمر وجرشــوم جورنبــرج “السياســة، القانــون واإلجــراء القضــايئ: حالــة محكمــة العــدل العليــا واملناطــق املحتلــة” قانــون وحكــم، 

ي. ز 249، 259 )2016(.    

9 اتفاقيــة بخصــوص القوانــني وأعــراف الحــرب الربيــة مبــا يف ذلــك األنظمــة بخصــوص قوانــني وأعــراف الحــرب الربيــة )هــاج 1907(، النظــام 43 مــن األنظمــة املرفقــة. )فيــام يــي: اتفاقيــة 

هــاج 1907(. 

10 عــىل ســبيل املثــال هنــاك، البنــود 46، 52، 53؛ اتفاقيــة جنيــف الرابعــة بخصــوص حاميــة الســكان املدنيــني وقــت الحــرب مــن1949- )فيــام يــي: اتفاقيــة جنيــف الرابعــة(، البنــود 27، 

53. تحــدد يف قــرارات متشــعبة عــن املحكمــة العليــا واجــب إرسائيــل الحفــاظ عــىل النظــام العــام وأمــن الجمهــور يف الضفــة الغربيــة. راجعــوا عــىل ســبيل املثــال ملــف محكمــة العــدل 

العليــا 69/81 أبــو عيطــة ضــد قائــد قــوات جيــش الدفــاع اإلرسائيــي يف منطقــة يهــودا والســامرة، قــرار حكــم ل. ز )2(، صفحــة 309؛ ملــف محكمــة العــدل العليــا 548/04، أماناه-حركــة 

االســتيطان لجــوش إميونيــم ضــد قائــد قــوات جيــش الدفــاع اإلرسائيــي يف منطقــة يهــودا والســامرة )مل يُنــرش بعــد(، قضيــة اإلســكان )أعــاله يف املالحظــة رقــم 8(، ملــف محكمــة العــدل 

العليــا 04/9593، مــراد ضــد وزيــر الدفــاع )نـُـرش يف “نيفــو”، 19.1.2006(.   

11 االتفاقية الخاصة بالحقوق االقتصادية، االجتامعية والثقافية، 1966، البند 11. 

ــا ملعطيــات مكتــب اإلحصــاء املركــزي، يف نهايــة العــام 2018 ســكن يف املســتوطنات )بــدون رشقــي القــدس( حــوايل 428 ألــف شــخص. عــىل فــرض أن الزيــادة الســكانية لــدى  12 طبًق

املســتوطنني هــي حــوايل %3.5 يف الســنة، فــإن عــدد املســتوطنني اليــوم يصــل اىل حــوايل 450 ألــف شــخص. طبًقــا لتقديــرات مكتــب اإلحصــاء املركــزي الفلســطيني، يف نهايــة العــام 2019 

مــن املتوقــع أن يعيــش يف الضفــة الغربيــة حــوايل 2.9 مليــون مواطــن فلســطيني. هــذا العــدد يضــم الســكان الفلســطينيني الذيــن يســكنون يف رشقــي القــدس الذيــن يصــل تعدادهــم 

اىل حــوايل 345 ألــف مواطــن. 
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ــا  ــدى قانونيته ــر وم ــذه األوام ــل ه ــا تفعي ــم وفقه ــي يت ــوين الت ــار القان ــة واإلط ــب املختلف ــص الجوان ــر إىل فح ــذا التقري ــعى يف ه نس

ــة.  ــق املحتل ــىل املناط ــيطر ع ــي تس ــل الت ــارية يف ارسائي ــني الس ــع القوان ــا م ومواءمته

مالحظــة بخصــوص املصطلحــات التــي نســتعملها: جهــاز اإلعــالن عــن أرايض الدولــة الــذي أنشــأته إرسائيــل مــن فــراغ يف مســتهل ســنوات 

الثامنــني كان محاولــة لاللتفــاف عــىل منظومــة امللكيــة عــىل األرايض الــذي كان ســائًدا حتــى حينــه، وهــو يهــدف إىل املصــادرة الفعليــة 

ملســاحات شاســعة مــن الســكان الفلســطينيني، بدعــوى أن الحديــث ال يــدور عــن مصــادرة وإمنــا عــن نــزع امللكيــة عــن أرايض الدولــة. 

بنــاًء عــىل ذلــك، مــن املهــم التأكيــد عــىل أن اســتعاملنا املتكــرر يف هــذا التقريــر ملصطلحــات مثــل “أرايض دولــة”، “أرايض غــر محســومة 

ــتيطان يف  ــرشوع االس ــرض م ــذه األرايض لغ ــتعامل ه ــل يف اس ــة إرسائي ــق دول ــرتف بح ــا نع ــتنتاج بأنن ــي االس ــل” ال يعن ــة” و”توغ امللكي

املناطــق املحتلــة. يــأيت اســتعاملنا لجميــع هــذه املصطلحــات فقــط مــن بــاب االحتيــاج إىل املفــردات ولغــرض وصــف الطريقــة التــي 

تعمــل بهــا اإلدارة املدنيــة.

ــة  ــاول مســاحة الضفــة الغربي ــذي نســتعمله يتن ــة” ال ــح “الضفــة الغربي ــداد الجغــرايف: مصطل ــة هامــة، بخصــوص االمت مالحظــة اضافي

باســتثناء ســبعني ألــف دونــم التــي تــم ضمهــا اىل دولــة إرسائيــل بعــد مــرور أســابيع قليلــة عــىل احتــالل الضفــة الغربيــة يف العــام 1967، 

ــد  ــة يف العه ــا يتقاطــع مــع مســاحة القــدس الرشقي ــة” )مــع إن قســاًم صغــرًا منه ــوم تســميتها “القــدس الرشقي ــدارج الي ــي مــن ال الت

ــة  ــا مرتبــط بكــون االدارة املدنيــة، وهــي هيئــة عســكرية، ال تعمــل يف املناطــق التــي تــم ضمهــا إىل دول األردين(. الســبب يف ذلــك طبًع

ارسائيــل والتــي فرضــت عليهــا إرسائيــل قوانينهــا املدنيــة. 

مبنى التقرير
يشــتمل هــذا التقريــر عــىل فصلــني اثنــني. الفصــل األول مخصــص ملناقشــة الخلفيــة الوقائعيــة والقانونيــة ملســألة أرايض الدولــة يف اإلدارة 

املدنيــة وأوامــر اإلخــالء. نفحــص يف هــذا الفصــل الخلفيــة املتعلقــة بتنامــي اســتعامل آليــة اإلعــالن عــن أرايض الدولــة وتراجــع اســتعامل 

ــرش  ــالن، ن ــل اإلع ــالن )الفحوصــات قب ــة اإلع ــة املســتوطنات. ســوف نتمحــور يف فحــص عملي ــرض إقام ــتيالء العســكرية لغ ــر االس أوام

اإلعــالن ومــا شــابه(، التناقــص يف عــدد اإلعالنــات واالنتقــال إىل اســتعامل مــا تســميه اإلدارة املدنيــة “اإلجــراء الخــاص بــاألرايض التــي مل 

تُحســم ملكيتهــا”.  

يشــتمل الفصــل الثــاين عــىل تحليــل أوامــر اإلخــالء واســتعراض املعطيــات: عــدد األوامــر، ســنة إصدارهــا، حجــم املســاحة املشــمولة يف 

ــة  ــون، املكان ــا، فلســطينيون أم مســتوطنون إرسائيلي ــر بحقه ــي صــدرت األوام ــات الت ــر، الجه ــم إصــدار األوام ــة ت ــة أقضي ــر، يف أي األوام

الدقيقــة لــأرض، نــوع األعــامل التــي صــدرت األوامــر بحقهــا. 

مصدر املعلومات وأدوات البحث 
تــم الحصــول عــىل جميــع املعلومــات يف هــذا البحــث عــىل مــر الســنني مــن اإلدارة املدنية-يــدور الحديــث باألســاس عــن معلومــات رقميــة 

حصلنــا عليهــا مــن اإلدارة املدنيــة وتــم تحويلهــا إلينــا خــالل العقــد األخــر يف أعقــاب طلبــات والتامســات تتعلــق بحريــة املعلومــات قمنــا 

بتقدميهــا. وقــد جــرى تحويــل أوامــر اإلخــالء إلينــا يف أعقــاب التامســني بخصــوص حريــة املعلومــات قمنــا بتقدميهــا يف الســنوات 2013 

و2017. 13 وقــد ســبق تقديــم هــذه االلتامســات تقديــم طلبــات بخصــوص حريــة املعلومــات بصــورة رســمية مل تســتجب لهــا اإلدارة املدنية 

ألســباب خاصــة بهــا. يف أعقــاب األحــكام القضائيــة التــي صــدرت يف االلتامســني فقــد حصلنــا عــىل مئــات النســخ املطبوعــة مــن أوامــر 

اإلخــالء. وقــد كان مــن املفــرتض لهــذه النســخ أن تشــمل جميــع أوامــر اإلخــالء التــي أصدرتهــا اإلدارة املدنيــة منــذ العــام 2005 عــىل األقــل 

حتــى صــدور قــرار الحكــم يف االلتــامس بتاريــخ 17.9.2018. 

يتكــون كل أمــر إخــالء مــن قســمني: أمــر مكتــوب ويتضمــن املطالبــة باإلخــالء الــذي مــن املفــرتض أن يشــمل وصــف املكونــات عــىل 

األرض؛ وكذلــك صــورة جويــة مــع التأشــر إىل املنطقــة التــي يتطــرق إليهــا األمــر. معظــم أوامــر اإلخــالء يتــم تعليقهــا أو وضعهــا تحــت 

حجــارة عــىل مقربــة مــن املنطقــة ذات الصلــة؛ يف بعــض الحــاالت يتــم تســليم أوامــر اإلخــالء إىل أشــخاص يعملــون يف املوقــع يف حالــة 

تواجدهــم هنــاك. مــن الناحيــة الفعليــة، مــن بــني أوامــر اإلخــالء التــي تــم تحويلهــا إلينــا، كانــت هنــاك أوامــر قُدمــت كاملــة واشــتملت 

عــىل جــزيئ األمــر )الجــزء املكتــوب والصــورة الجويــة(، بينــام يف بعــض الحــاالت األخــرى وصلــت إلينــا فقــط الصــور الجويــة فقــط بــدون 

األوامــر املكتوبــة أو العكــس. يف الحــاالت التــي تلقينــا فيهــا الصــور الجويــة فقــط حاولنــا اســرتجاع املعطيــات بواســطة الصــور الجويــة 

التاريخيــة والوقــوف عــىل العلــة الكامنــة مــن وراء إصــدار األمــر. وقــد قمنــا بدمــج جميــع األوامــر املحولــة إلينــا يف قاعــدة املعطيــات 

التــي اســتعملناها يف كتابــة هــذا التقريــر. 

13 التامس اداري 13-08-19522، درور اتكس ضد اإلدارة املدنية، 6.1.2015، محكمة العدل العليا 17/2778 درور اتكس ضد اإلدارة املدنية، 17.9.2018. 
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صور ألمر اإلخالء 19/7 )الذي مل يتم دمجه يف قاعدة البيانات التي تم إعدادها لغرض كتابة هذا التقرير(، 

وقد صدر األمر بخصوص مساحة تصل اىل حوايل 380 دونم تقع جنوب-رشق الخليل 
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مــع االنتهــاء مــن املعالجــة الرقميــة لجميــع األوامــر التــي تــم تحويلهــا إلينــا مــن اإلدارة املدنيــة قمنــا بتصنيــف كل واحــد منهــا، ومــن 

بــني ذلــك وفًقــا للمعايــر التاليــة: 

1. مكانة األرض-أي إن كان الحديث يدور عن أرايض دولة )ُمسواة أو ُمعلن عنها( أو أراٍض مل تُحسم امللكية عليها 

2. السنة التي بدأت فيها األعامل 

3. ماهية األعامل 

4. مساحة األرض 

5. القضاء الذي يوجد فيه األمر 

6. إن كان األمر صدر ضد فلسطينيني أو مستوطنني 

7. املوقع نسبة إىل مناطق نفوذ املستوطنات 

8. إذا ما كان تم اإلخالء يف حالة التوغل، متى حصل ذلك وماذا كان مصر املوقع بعد اإلخالء. 

إن قاعدة املعلومات التي أعددناها تتضمن جميع أوامر اإلخالء التي بحوزتنا وقد قمنا باستعاملها يف كتابة هذا التقرير. 

النواقص وفجوات املعلومات 
ــل اإلدارة  ــا مــن ِقب ــا إلين ــم تحويله ــي يعتمــد عليهــا هــذا البحــث تشــتمل عــىل حــوايل 670 أمــٍر ت ــات الت كــام ورد، فــإن قاعــدة البيان

املدنيــة. يتيــح قانــون حريــة املعلومــات طلــب املعلومــات التــي تــم إعدادهــا مــن قبــل الســلطات لغايــة ســبع ســنني بشــكل رجعــي، 

ولهــذا فقــد طلبنــا وحصلنــا عــىل أوامــر اإلخــالء التــي صــدرت مــن العــام 2005 وصاعــًدا )ســبع ســنني قبــل العــام 2012(. ليــس بوســعنا 

القــول عــىل وجــه التأكيــد أي جــزء مــن أوامــر اإلخــالء التــي صــدرت يف تلــك الســنني تــم تحويلهــا إلينــا،14 لكــن تتوفــر لدينــا دالالت بأنــه 

مل تصــل جميــع األوامــر إلينــا. وللتوضيــح: كــام أرشنــا أعــاله، تُقســم أوامــر اإلخــالء إىل مجموعتــني: األوامــر التــي صــدرت اســتناًدا اىل أمــر 

59 )األمــر الخــاص باألمــالك الحكوميــة( واألوامــر التــي صــدرت اســتناًدا إىل أمــر 1472 )أمــر إخــالء املتوغلــني(.15 وقــد ورد يف الخطــاب 

املرســل إلينــا مــن قبــل اإلدارة املدنيــة يف متــوز 2017 بأنــه صــدر 48 أمــر إخــالء عــىل أســاس األمــر الخــاص بإخــالء املتوغلــني. ومــع هــذا، 

مــن بــني املــواد التــي تــم تحويلهــا إلينــا واملشــمولة يف قاعــدة البيانــات، فقــد نجحنــا يف العثــور عــىل 14 أمــٍر مــن هــذا النــوع فقــط. يف 

الوقــت الحــايل ال يوجــد لدينــا تفســر مقنــع بخصــوص النقــص يف بقيــة األوامــر لكــن مــن الواضــح أن هــذا الوضــع ال يتيــح لنــا تشــكيل 

صــورة كاملــة ودقيقــة بخصــوص التقســيم بــني أنــواع األوامــر. باإلضافــة إىل ذلــك، وكــام أوردنــا أعــاله، مــن الواضــح أنــه صــدرت الكثــر 

مــن أوامــر اإلخــالء قبــل العــام 2005 ولكنهــا ليــس بحوزتنــا. وبنــاًء عــىل ذلــك، مــن املهــم أن نتذكــر أن هــذا التقريــر ال يتباهــى بتقديــم 

صــورة كاملــة عــن جميــع أوامــر اإلخــالء مــن أرايض الدولــة التــي أصدرتهــا الســلطات االرسائيليــة منــذ العــام 1967. 

وقــد واجهتنــا مشــكلة أخــرى تتعلــق بعــدم اشــتامل جميــع األوامــر التــي وصلــت إلينــا مــن اإلدارة املدنيــة عــىل خرائــط مرفقــة، ولهــذا 

الســبب مل نتمكــن يف جميــع األوامــر مــن تحديــد حــدود املســاحة عــىل وجــه التأكيــد التــي متــت فيهــا األعــامل ومــا هــي املســاحة التــي 

يســعى األمــر اىل إخالئهــا.  يف هــذه الحــاالت اضطررنــا إىل إعــداد خارطــة اســتنادا اىل املعطيــات يف األرض. يــدور الحديــث عــن مجموعــة 

أوامــر ليســت قصــرة، خاصــة مــن الســنوات 2019-2017. عــىل ضــوء ذلــك، مــن املهــم أن نتذكــر أن املعطيــات الخاصــة بحجــم املســاحة 

اإلجامليــة التــي تــري عليهــا األوامــر تقريبيــة. ومــن الناحيــة األخــرى، هنــاك الكثــر مــن أوامــر اإلخــالء التــي تــم تحويلهــا إلينــا بــدون 

الجــزء املكتــوب، وعليــه فنحــن نعــرف عــىل وجــه الدقــة أي منطقــة يــري عليهــا األمــر، لكــن ال يوجــد بحوزتنــا املســتند األصــي الــذي 

يتضمــن تفاصيــل املعطيــات عــىل األرض حــال صــدور األمــر. يف مثــل هــذه الحــاالت حاولنــا إعــادة بنــاء العلــة الكامنــة مــن وراء إصــدار 

ــا مــن عمــل هــذا.  األمــر بواســطة الصــور الجويــة، غــر انــه بســبب القيــود الفنيــة النابعــة مــن جــودة الصــور الجويــة مل نتمكــن دامئً

باملجمــوع، يف 123 أمــرًا )%18( مل نتمكــن مــن العثــور عــىل وجــه التأكيــد عــىل ســبب اصدارهــا، ونفــرتض ان معظــم هــذه األوامــر صــدرت 

ضــد الحراثــة الســطحية نســبيا التــي ال تظهــر يف الصــور الجويــة. 

إن الفجــوات األكــرب يف املعلومــات التــي اضطررنــا إىل التعاطــي معهــا خــالل العمــل عــىل هــذا التقريــر متعلقــة بتخصيــص أرايض الدولــة 

يف الضفــة الغربيــة. يف حزيــران 2018 حولــت اإلدارة املدنيــة إىل “حركــة حريــة املعلومــات” ولحركــة “الســالم اآلن” مســتنًدا جــاء فيــه أنــه 

تلبيــة الحتياجــات املســتوطنات االرسائيليــة فقــد تــم خــالل الســنني تخصيــص حــوايل 674.459 دومنـًـا، التــي تُشــكل %99.76 مــن مجمــوع 

14 يتضــح مــن ردود اإلدارة املدنيــة عــىل طلبــات حريــة املعلومــات أنــه يف الســنوات 2012-2000 تــم اصــدار 1.000 أمــر. بــار اكــوكا، ضابــط توجهــات الجمهــور يف االدارة املدنيــة، اىل 

منظمــة “شــومري مشــباط”، 10.7.2013؛ 13.10.2013. يتضــح مــن رد اإلدارة املدنيــة عــىل طلــب حريــة املعلومــات مــن قبــل منظمــة “شــومري مشــباط” بتاريــخ 17.1.2012 انــه يف 

ــة.  الســنوات 2012-2000 تــم إصــدار 679 أمــرًا يف أرايض الدول

15 رد بار ناؤوري، ضابط توجهات الجمهور يف االدارة املدنية، إىل منظمة “حقل”، 4.7.2017. 
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أرايض الدولــة املخصصــة منــذ العــام 1967 وصاعــًدا.16 معظــم هــذه املســاحة )حــوايل 538 ألــف دونــم( مشــمول داخــل مناطــق نفــوذ 

املســتوطنات، لكــن ليــس بحوزتنــا معلومــات بخصــوص تخصيــص حــوايل 278 ألــف دونــم مــن أرايض الدولــة غــر املشــمولة يف مناطــق 

نفــوذ املســتوطنات.17 أمــا الســبب يف عــدم توفــر املعلومــات لدينــا فيكمــن يف التوقيــع عــىل عقــود التخصيــص عــىل مــر الســنني بــدون 

شــفافية.18   

نحــن نؤكــد عــىل هــذا املوضــوع ألنــه هــو الســبب الرئيــي يف عــدم قدرتنــا عــىل التعاطــي هنــا مــع الســؤال األســايس: مــا هــو عــدد 

توغــالت املســتوطنني االرسائيليــني؟ عــىل ســبيل املثــال: معلــوم لدينــا اليــوم ان حــوايل 28 ألــف دونــم مــن األرايض الزراعيــة يتــم تفليحهــا 

ــر املعلومــات بخصــوص  ــة غــر مشــمولة يف مناطــق نفــوذ املســتوطنات، لكــن بســبب عــدم توف ــني هــي أرايض دول ــل إرسائيلي مــن ِقب

التخصيصــات ال ميكننــا القــول أي جــزء مــن هــذه املســاحة، هــذا إن متكنــا أصــاًل، تــم تخصيصــه بصــورة رســمية للمســتوطنني. مــن الناحيــة 

األخــرى، ال توجــد بحوزتنــا معلومــات دقيقــة حــول األعــامل الفعليــة للفلســطينيني يف أرايض الدولــة، ولهــذا ال ميكننــا القــول بصــورة جازمــة 
مــا هــي نســبة األعــامل الفعليــة التــي أصــدرت اإلدارة املدنيــة بحقهــا األوامــر.19

تلخيًصــا لهــذا الشــأن، ال توجــد بحوزتنــا لغايــة اليــوم معلومــات ميكننــا مــن خاللهــا االســتنتاج إىل أي مــدى كان عمــل وحــدة التفتيــش 

التابعــة لــإلدارة املدنيــة بخصــوص العثــور عــىل األعــامل وإصــدار أوامــر اإلخــالء ضــد مــا يعتربونــه “توغــالت يف أرايض الدولــة”، كان ناجًعــا 

أو محايــًدا. اســتناًدا إىل املعلومــات املتوفــرة لدينــا ميكننــا أن نقــول أمريــن اثنــني عــىل وجــه التأكيــد، يوجــد بينهــام عالقــة: 

1. يوجد متييز مفرط ضد الفلسطينيني بكل ما يتعلق بتخصيص أرايض الدولة. 

2. الغالبية العظمى من أوامر اإلخالء موجهة ضد الفلسطينيني، وهذا ما نتناوله يف الفصل التايل. 

اقتالع اشجار بقرية املفقرة يف جنوب الخليل

16 يف أعقــاب التوجــه إىل اإلدارة املدنيــة طبًقــا لقانــون حريــة املعلومــات الــذي قدمتــه “حركــة حريــة املعلومــات” مــع “الســالم اآلن” يتضــح أن %99.76 )حــوايل 674.459 دونــم( مــن 

أرايض الدولــة املخصصــة الســتعامل مــا يف املناطــق املحتلــة مخصصــة ألغــراض املســتوطنات اإلرسائيليــة. وقــد خصــص للفلســطينيني عــىل أقــى تقديــر %0.24 فقــط مــن املســاحة )حــوايل 

1.625 دونــم(. 

17 كــام ورد، فــإن مناطــق نفــوذ املســتوطنات متتــد عــىل مســاحة تصــل إىل حــوايل 538 ألــف دونــم. حــوايل 396 ألــف دونــم هــي أرايض دولــة مســجلة يف الطابــو او أعلنــت عنهــا إرسائيــل. 

أمــا بقيــة املســاحة فهــي تدمــج مــا بــني مناطــق تــم االســتيالء عليهــا ألغــراض عســكرية، متــت مصادرتهــا ألغــراض الجمهــور، أرايض وقــف تــم أخذهــا لصالــح ثــالث مســتوطنات يف غــور 

األردن، أراض يهــود تــم رشاؤهــا قبــل 1948 وأرايض مســجلة عــىل اســم رشكات إرسائيليــة بعــد 1967. 

ــا 15/8217، ش. ع. ل ضــد وزيــر الدفــاع )نُــرش يف نيفــو، 1.8.2019(،  ــا )ملــف محكمــة العــدل العلي ــا إىل محكمــة العــدل العلي 18 يف العــام 2015 قدمــت حركــة “الســالم اآلن” التامًس

وطالبــت بنــرش مســبق لجميــع تخصيصــات األرايض مــن قبــل املســئول عــن األمــالك الحكوميــة يف الضفــة الغربيــة وتحديــد مــدة زمنيــة معقولــة لتقديــم التحفظــات. لاللتــامس وردود 

الدولــة راجعــوا يف موقــع الســالم اآلن. 

19 عرض هذه املعطيات يوجب القيام بدراسة واستطالع واسع جدا الذي حالياً ليس مبقدرتنا  القيام به.   
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الفصل األول: خلفية وقائعية وقانونية 

تسوية األرايض يف الضفة الغربية وتعليقها يف العام 1968 
قبــل احتــالل الضفــة الغربيــة مــن قبــل إرسائيــل يف العــام 1967 تــم اســتكامل تســوية األرايض يف حــوايل ثلــث مســاحة الضفــة الغربيــة 

وتســجيلها.20 يــدور الحديــث عــن مناطــق حــول املــدن رام اللــه، نابلــس، جنــني وطوبــاس وغــور األردن. وقــد قامــت ســلطات االنتــداب 

الربيطــاين ومــن بعــد ذلــك الســلطات األردنيــة بالدفــع قدًمــا بتســوية األرايض يف هــذه املناطــق وتضمــن ذلــك تقســيم أرايض القــرى اىل 

أحــواض وقســائم وتســجيل امللكيــة لــكل قســيمة مــن القســائم.21 وقــد تــم يف تســوية األرايض يف الضفــة الغربيــة مــن بــني مــا تــم عملــه 

تســجيل حــوايل 600 ألــف دونــم عــىل اســم الدولــة، أي عــىل اســم ســلطات االنتــداب الربيطــاين، وبعــد ذلــك، مــع الضــم الرســمي للضفــة 

ــة وتســليمها للســلطة  ــن املناطــق املحتل ــل م ــة.22 بعــد انســحاب إرسائي ــة األردني ــام 1950، عــىل اســم الخزين ــة اىل األردن يف الع الغربي

الفلســطينية خــالل ســنوات التســعينات، بعــد التوقيــع عــىل اتفاقيــات اوســلو، بقــي حــوايل 530 ألــف دونــم مــن أرايض الدولــة مســجلة 

يف الطابــو كمناطــق C وتحــت الســيطرة اإلرسائيليــة التامــة.  

يف كانــون أول 1968، أي بعــد ســنة ونصــف تقريبًــا عــىل دخــول إرسائيــل إىل الضفــة الغربيــة، تــم تعليــق عمليــة تســوية األرايض بواســطة 

ــا عمليــة تســوية األرايض يف  أمــر عســكري وقــع عليــه قائــد املنطقــة يف حينــه، الربيغاديــر جــرال رفائيــل فــاردي، وبهــذا توقفــت عمليً

الضفــة لغايــة اليــوم.23 منــذ تعليــق التســوية ميكــن تســجيل الحقــوق عــىل األرض يف الضفــة الغربيــة فقــط مــن خــالل اإلجــراء املســمى 

“تســجيل أويل”، وعــىل النقيــض مــن عمليــة تســوية األرايض الــذي تقــف الدولــة مــن ورائــه ومتولــه، فهــو يتــم مببــادرة أصحــاب األرض 

وعــىل حســابهم.24 معلــوم لدينــا انــه يف عــدد مــن الحــاالت قامــت إرسائيــل بتســجيل أراٍض يف الضفــة الغربيــة بواســطة هــذا اإلجــراء عــىل 

أنهــا أرايض دولــة، لكــن ال تتوفــر لدينــا معلومــات مرتبــة تفــر ملــاذا اختــارت عمــل هــذا يف أماكــن معينــة بينــام امتنعــت عــن عمــل 

هــذا يف أماكــن أخــرى. 

* تتناول املعطيات جميع مناطق الضفة الغربية، وبضمن هذا املساحات الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية

ــر )أعــاله يف املالحظــة 8(، ص 27.  ــم 40، 1952. حــول هــذا راجعــوا زم ــاه رق ــون تســوية األرايض واملي ــة(، 1928؛ قان ــر األرايض )تســوية حــق امللكي ــا ألم ــد التســوية طبًق ــم تحدي 20 ت

 Ian Lustick، ‘Israel and the West Bank after Elon Moreh: The Mechanics of De Facto Annexation’، Middle East Journal, :وراجعــوا خارطــة التســوية كــام تظهــر لــدى

35 )1981( , p. 570

أجــزاء مــن هــذا الفصــل مأخــوذة مــن الفصــل األول يف كــرم نابــوت، أزرق-ابيــض اســود: عمــل طاقــم الخــط األزرق يف الضفــة الغربيــة )فيــام يــي: تقريــر كــرم نابــوت الخــط األزرق(، 

وكذلــك مــن امللحــق القانــوين يف تقريــر كــرم نابــوت بخصــوص الزراعــة اإلرسائيليــة )أعــاله، املالحظــة 7(. 

21 يف أرايض عــدد مــن القــرى )وبضمنهــا بيتونيــا، جبــع، كفــر عقــب والخــر( بــدأت عمليــة التســوية، ويف حــاالت معينــة وصلــت اىل مراحــل نهائيــة لكــن مل تنتــِه متاًمــا، ولهــذا فــإن 

ــة  الســلطات اإلرسائيليــة تعتــرب أرايض هــذه القــرى غــر مســواة. هــذه الحقيقــة كانــت مصريــة بالنســبة ألرايض هــذه القــرى، التــي تــم اإلعــالن عــن اجــزاء كبــرة منهــا كأرايض دول

وأقيمــت عليهــا مســتوطنات، مــن بينهــا جفعــات زئيــف، جيفــع بنيامــني، كوخــاف يعقــوب، نفــي دانئيــل وافــرات. 

.C 22 حوايل 535 ألف دونم منها موجودة اليوم يف املنطقة

23 األمر الخاص بتسوية األرايض واملياه )يهودا والسامرة( رقم 291، 1968. البند 3 أ من األمر يحدد بأن “مفعول كل امر تسوية وكل إجراء تم طبًقا ألمر تسوية فهو معلق”. 

24 للمزيد حول إجراء التسجيل األويل راجعوا موقع النائب العسكري الرئيي. 
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االستيالء عىل األرايض الحتياجات األمن وتخصيصها للمستوطنات 
ــا  ــن خــالل االســتيالء عــىل األرايض املخصصــة كأنه ــة أقيمــت معظــم املســتوطنات م ــة الغربي ــالل الضف ــال احت ــذي ت ــد األول ال يف العق

لالحتياجــات العســكرية.25 وقــد اقيمــت أكــر مــن أربعــني مســتوطنة يف الســنوات 1983-1969 بهــذه الطريقــة.26 إن القانــون الــدويل الــذي 

يســمح باالســتيالء عــىل األرايض لأغــراض األمنيــة مبنــي عــىل الفرضيــة بــأن االســتيالء مؤقــت فقــط، إذ أن الحالــة األمنيــة هــي حالــة متغرة 

ــا  ــة الحًق ــت الســلطات االرسائيلي ــات االســتيالء املذكــورة فقــد أعلن ــا. لغــرض االلتفــاف عــىل مشــكلة التوقيــت الخاصــة بعملي بطبيعته

عــن الكثــر مــن املســاحات التــي تــم االســتيالء عليهــا وتحويلهــا للمســتوطنات عــىل أنهــا أرايض دولــة. املســاحات األخــرى، التــي مل يكــن 

باإلمــكان اإلعــالن عنهــا بأنهــا أرايض دولــة )ســواء لكونهــا أراٍض خاصــة مســواة ومســجلة يف الطابــو عــىل أســامء أصحــاب أو لكونهــا أراض 

غــر مســواة لكــن ال شــك أن أصحابهــا الفلســطينيني قامــوا بتفليحهــا قبــل االســتيالء عليهــا مــن قبــل الجيــش(، بقيــت لغايــة اليــوم مبكانــة 

األرايض التــي تــم االســتيالء عليهــا عســكريًا.27 بعــد صــدور قــرار الحكــم يف محكمــة العــدل العليــا يف ملــف ألــون موريــه يف نهايــات العــام 

1979، الــذي قيّــد حــق القائــد العســكري يف االســتيالء عــىل األرايض لغــرض بنــاء املســتوطنات، قلصــت الدولــة إىل حــد بعيــد، إن مل تكــن 

ألغــت نهائيًــا، اســتعامل أوامــر اإلخــالء لغــرض إقامــة املســتوطنات الجديــدة، لكــن لغايــة اليــوم تســتمر يف البنــاء باملســتوطنات التــي تــم 
االســتيالء عــىل أراضيهــا قبــل قــرار الحكــم هــذا.28

محكمة العدل العليا ألون موريه واالنتقال إىل طريقة اإلعالن عن أرايض الدولة 
كــام ورد، فقــد أدى صــدور قــرار الحكــم يف محكمــة العــدل العليــا ألــون موريــه إىل تقييــد قــدرة الدولــة عــىل إصــدار أوامــر إخــالء جديــدة 

لغــرض إنشــاء املســتوطنات الجديــدة أو تكثيــف املســتوطنات القامئــة.29 يف أعقــاب هــذا كان عــىل الدولــة تأســيس جهــاز قضــايئ جديــد 

يتيــح لهــا االســتمرار يف الســيطرة عــىل األرايض لغــرض تحويلهــا إىل عــرشات املســتوطنات التــي انكبــت الحكومــة عــىل تخطيطهــا يف تلــك 

الســنوات وإقامتهــا وتكثيفهــا. وقــد ورد وصــف جيــد لهــذا يف تقريــر “بتســيلم” بعنــوان “تحــت غطــاء الرشعيــة”:

إن الخطــوة القضائيــة األساســية يف هــذا االتجــاه كانــت توســيع التعريــف يف األمــر الخــاص باألمــالك الحكوميــة. يف العــام 1984 نــرش 

القائــد العســكري تعديــاًل لأمــر، ووفًقــا لــه فــإن “األمــالك الحكوميــة” تشــمل “األمــالك التــي كانــت يف اليــوم املحــدد ]7.6.1967[ أو 

بعــده تابعــة، مســجلة عــىل اســم، وممنوحــة” للمملكــة األردنيــة. مــن خــالل هــذا التعديــل تــم تغيــر “التعريــف األصــي للممتلــكات 

الحكوميــة”، الــذي كان تعريًفــا ســاكًنا، يقــوم باألســاس عــىل صــورة الوضــع يف اليــوم املحــدد”. طبًقــا لأمــر املُعــدل، “حتــى لــو كانــت 

حقــوق الدولــة املعاديــة مكتســبة أو نابعــة بعــد اليــوم املحــدد )يــوم دخــول قــوات جيــش الدفــاع االرسائيــي إىل املنطقــة(، فهــي 

تتحــول إىل جــزٍء مــن األمــالك الحكوميــة”. تعديــل األمــر يعــربِّ جيــًدا عــن التغيــر الــذي طــرأ عــىل النظــرة االرسائيليــة بخصــوص أرايض 

الدولــة يف الضفــة الغربية-مــن تصــور ســاكن اىل تصــور فعــال، ووفًقــا لــه، فــإن األرايض التــي مل تكــن تعتــرب يف املــايض أرايض دولــة، 

وبتوافــر رشوط معينــة، قــد تتحــول إىل أمــالك حكوميــة.

إن االنتقــال إىل السياســة الفعالــة الخاصــة باإلعــالن عــن أرايض الدولــة حــّول مــا كان يف حينــه مبثابــة أمــر عابــر ذي تبعــات محــدودة إىل 

شــأن لــه اســقاطات بعيــدة املــدى عــىل منظومــة األرايض التــي أوجدتهــا إرسائيــل يف الضفــة الغربيــة. يف ثلثــي مســاحات الضفــة الغربيــة 

التــي مل تبــدأ فيهــا أو مل تكتمــل فيهــا عمليــة تســوية األرايض، فــإن إرسائيــل تســتعمل البنــد 78 مــن قانــون األرايض العثــامين مــن العــام 

1858، الــذي يتيــح لهــا، طبًقــا لتفســراتها، اســتمالك األرايض غــر املفلحــة -أو التــي مل يتــم تفليحهــا بصــورة كافيــة. طريقــة اســتعامل دولــة 

إرسائيــل لقانــون األرايض العثــامين يعتمــد عــىل االدعــاء الضبــايّب بصــورة خاصــة بــأن كونهــا قــوة احتــالل ال يســمح لهــا بإحــداث تغيــرات 
يف القانــون املحــي، إال إذا كانــت التغيــرات نابعــة مــن حاجــة أمنيــة رضوريــة أو مطلوبــة لصالــح الســكان املدنيــني يف املنطقــة.31

مسألة التفليح التي متنح الحقوق يف األرض 

ينــص البنــد 78 مــن قانــون األرايض العثــامين عــىل أن مــن يقــوم بتفليــح األرض ملــدة عــرش ســنوات متواصلــة بــدون اســتئناف يســتحق 

ــي  ــح الزراع ــوع التفلي ــة إىل ن ــون ال يشــر بدق ــر أن القان ــون.32 غ ــح القان ــا ملصطل ــرصف” وفًق ــا يســمى “ت االســتمرار بتفليحها-وهــو م

25 راجعــوا كــرم نابــوت، أمســكَت الكثــر لكنــك مل متســك: االســتيالء عــىل األرايض ألغــراض األمــن يف الضفــة الغربيــة، كانــون األول 2018 )فيــام يــي: تقريــر “كــرم نابــوت” أمســكت الكثــر(، 

الصفحــات -41 61. 

26 لقامئة املستوطنات الكاملة راجعوا هناك، صفحة 51.

27 هناك، صفحة 59. 

28 هناك، الصفحات 30-29؛ ملف محكمة العدل العليا 79/390، دويكات ضد حكومة إرسائيل، قرار حكم ل. د )1(. 

29 للتوسع يف هذا الشأن راجعوا امسكَت الكثر )أعاله، مالحظة 25(، الصفحات 24-26. 

30 بتسيلم، تحت غطاء الرشعية: االعالن عن أرايض دولة يف الضفة الغربية، شباط 2012، الصفحة 11. 

31 هناك، صفحة 5-6. 

32 مصطلــح “التــرصف” يعنــي حــق اإلنســان يف التــرصف بــأرض معينــة واســتعاملها فيــام تبقــى امللكيــة التامــة عــىل األرض، “الرقبــة”، بيــد الدولــة. بخصــوص قضيــة التفليــح راجعــوا هنــاك، 

الصفحــات 36-29، وراجعــوا أيًضــا البحــث يف امللحــق القانــوين يف تقريــر “كــرم نابــوت” بخصــوص الزراعــة اإلرسائيليــة )أعــاله املالحظــة 7(. 
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الــذي يُكســب هــذا الحــق. يعــرب هــذا القانــون عــن مصلحــة الدولــة العثامنيــة بتشــجيع النــاس عــىل تفليــح األرايض مــن أجــل زيــادة 

مدخوالتهــا مــن الرائــب. أمــا ســلطات االنتــداب الربيطــاين، ومــن بعدهــا الســلطات األردنيــة، فقــد حــددت بــأن التفليــح وفًقــا للقانــون 

هــو “التفليــح املعقــول”، أي التفليــح الــذي يناســب ظــروف املســاحة املفلحــة. أمــا معنــى هــذا، فهــو إن كانــت األرض صخريــة، فــإن 

التفليــح املعقــول ال يشــمل إخــالء الصخــور بــل اســتعامل املســاحات الفارغــة مــن األرض. ويف املقابــل، فــإن التفســر االرسائيــي ملصطلــح 

ــا لــه فــإن التفليــح املعقــول هــو التفليــح املرتاكــم ألكــر مــن  “تفليــح األرض” أكــر رصامــة وغــر مســبوق مــن الناحيــة القانونية-ووفًق

%50 مــن مســاحة كل قســيمة بغــض النظــر عــن نــوع األرض، ويف حالــة كان مجمــوع املســاحة املفلحــة يف األرض أقــل مــن %50 فــإن 
القســيمة كلهــا تُعتــرب أرض دولــة.33

جهاز اإلعالن عن أرايض الدولة وتخصيصها للمستوطنات 
إن االنتقــال اىل الطريقــة الفعالــة لجهــة االعــالن عــن أرايض الدولــة اســتلزم تخصيــص املــوارد إليجــاد خرائــط تُبــني حــدود املســاحات التــي 

تدعــي إرسائيــل أنهــا أرايض دولــة. لهــذا الغــرض أُقيــم طاقــم خــاص ترأســته مديــرة القســم املــدين يف وزارة العــدل يف حينــه، املحاميــة بليئــا 

ألبيــك. خــالل الثامنينــات قــام طاقــم ألبيــك بإجــراء عــرشات االستطالعات-بواســطة الجــوالت امليدانيــة وكذلــك مبســاعدة الصــور الجويــة 

ــة مســاحات ميكــن اإلعــالن  ــد مــا كان يعتــربه أعضــاء الطاقــم مبثاب ــك بهــدف تحدي ــة ســجالت األرايض والدفعــات الريبية-وذل ومعاين

عنهــا مبثابــة أرايض دولــة. وقــد أرفقــت مــع هــذه االســتطالعات خرائــط طوبوغرافيــة )معظمهــا مبقيــاس 1:20,000( وتــم اإلشــارة عليهــا 

عــىل املســاحات املناســبة لإلعــالن عنهــا عــىل أنهــا أرايض دولــة.34 وفقــاً لنتائــج هــذه االســتطالعات فقــد أصــدر املســئول عــن األمــالك 

الحكوميــة شــهادات إعــالن. 

املستند الذي أرسلته املحامية بليئا ألبيك يف العام 1982 

بخصوص األرايض التي أقيمت عليها الحًقا مستوطنة جفعوت 

جنوب-غرب بيت لحم

33 يعــود مصــدر هــذا التفســر إىل قــرارات املحاكــم يف إرسائيــل بخصــوص أرايض الجليــل، وقــد رشــح التفســر اىل املناطــق املحتلــة، واســتعملته لجــان االســتئنافات العســكرية. راجعــوا 

 Geremy Forman، ‘A Tale of Two Regions: Diffusion of the Israeli ”50 percent rule“ from the Galilee to the Occupied West Bank’، Law and Social Inquiry, 34,

3 )Summer 2009(، pp. 671–711

34 كتبــت ألبيــك يف عــدد مــن األماكــن أن املــدة الزمنيــة التــي ميكــن خاللهــا االســتئناف هــي 21 يوًمــا، بينــام تحــدد يف اماكــن اخــرى 30 و45- يوًمــا. للمزيــد حــول الــرأي االستشــاري 

الخــاص باملحاميــة ألبيــك واملامرســة الخاصــة باإلعــالن عــن أرايض الدولــة راجعــوا تقريــر زندبــرج )أعــاله يف املالحظــة 1(، صفحــة 21. 
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إن املســئول عــن األمــالك الحكوميــة هــو ممثــل القائــد العســكري يف الضفــة الغربيــة، وطبًقــا لأمــر الخــاص باألمــالك الحكوميــة رقــم 59، 

فهــو ُمخــّول بــإدارة األمــالك الحكوميــة كــام هــو ُمعــرف يف األمــر، ومــن بــني ذلــك اإلعــالن عــن أراٍض بأنهــا أرايض دولــة. 

ورد يف البند 2 ج من األمر: 

إذا صــادق املســئول يف شــهادة خطيــة موقعــة مــن قبلــه بــأن ممتلــكات مــا هــي ممتلــكات حكوميــة، تعتــرب تلــك املمتلــكات مبثابــة 

ممتلــكات حكوميــة مــا دام مل يثبــت العكــس. 

تنقــل هــذه الشــهادة، التــي تُســمى “شــهادة إعــالن عــبء إثبــات الحقــوق يف األرايض إىل الســكان الذيــن يدعــون الحقــوق يف األرايض، 

ــل  ــىل كاه ــات ع ــبء اإلثب ــل ع ــكرية.35 إن نق ــتئنافات العس ــة االس ــدوده، للجن ــه أو ح ــالن كل ــد اإلع ــتئناف ض ــم اس ــم تقدي ــق له ويح

الســكان، الذيــن يُطلــب منهــم إثبــات حقوقهــم يف األرض، لــه مدلــوالت قضائيــة وعمليــة مصريــة، وهــذا بســبب الصعوبــة الحقيقيــة يف 

ــا للقانــون العثــامين، كــام  إثبــات الحقــوق بســبب التفســرات الصارمــة التــي تتبناهــا إرسائيــل بخصــوص ماهيــة التفليــح املطلوبــة وفًق

ورد أعــاله )صفحــة 20-19(. بالنظــر إىل الــوراء، مــن الصعــب املبالغــة يف دالالت هــذا التطــور بــكل مــا يتعلــق ببلــورة نظــام األرايض الــذي 

أسســته إرسائيــل يف الضفــة الغربيــة عــىل مــر الســنني.

ــا باإلعــالن  تجــدر االشــارة إىل أنــه وفًقــا لقانــون األرايض العثــامين، فــإن التحديــد إذا مــا كانــت األرض ممتلــكات حكوميــة ليــس مرشوطً

ــة بعــد مكانتهــا يف إجــراءات التســوية ونظــرًا لوجــود  ــك، كــون مل تحــدد ثلثــي مســاحة الضفــة الغربي عــىل املــأ. عــىل الرغــم مــن ذل

شــكوك حــول تحديــد األرايض التــي هــي مبثابــة أرايض دولــة وتلــك اململوكــة مبلكيــة خاصــة، وقبــل كل اســتعامل ألرايض الدولــة التــي 

مل تتحــدد مكانتهــا ضمــن إجــراء تســوية، فــإن املســئول يــرشع يف عمليــة إعــالن مركبــة، تشــتمل عــىل رأي استشــاري وقائعــي وقانــوين 

بخصــوص منظومــة الحقــوق يف األرايض، جولــة ميدانيــة مــع الســكان ونــرش الشــهادة. جــرى يف املــايض نــرش االعالنــات عــن طريــق املخاتر 

يف القــرى ذات الصلــة، لكــن الحًقــا رشع املســئول يف نــرش االعالنــات عــن طريــق تعليقهــا يف مكاتــب التنســيق واالرتبــاط والفتــات تــم 
نصبهــا يف املواقــع.36

35 طبًقا لأمر بخصوص لجان االستئناف )منطقة الضفة الغربية( رقم 172، 1967. 

36 زمــر )أعــاله املالحظــة 8(، ص 32. وراجعــوا أيًضــا ملــف محكمــة العــدل العليــا 06/3998، ياســني ضــد القائــد العســكري يف الضفــة الغربيــة، بــدؤور، 9.11.2006؛ ملــف محكمــة العــدل 

العليــا 81/285، الناظــر ضــد قائــد يهــودا والســامرة، قــرار حكــم ل. و )1( 701، 1982؛ ملــف محكمــة العــدل العليــا 06/4999، املســئول عــن األمــالك املرتوكــة والحكوميــة يف منطقــة 

يهــودا والســامرة ضــد كســارات قريــة جلعادي-تعاونيــات. 15.2.2009. 

الفتة وضعتها االدارة املدنية يف اذار 2017 يف ارايض قرية سنجل التي خصصت ملستوطنة عيي
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وحدة التفتيش التابعة لإلدارة املدنية 
 ،C يف العــام 1983 أقامــت اإلدارة املدنيــة وحــدة التفتيــش املركزيــة. الوحــدة مســئولة عــن شــؤون اإلرشاف وفــرض القانــون يف مناطــق

ومــن بــني ذلــك يف مجــاالت التخطيــط والبنــاء، األرايض، مناطــق النــار وجــودة البيئــة. يعمــل ضمــن الوحــدة “طاقــم العثــور عــىل األرايض 

التــي مل تُحســم ملكيتهــا”، ويســعى إىل العثــور عليهــا وتعليــم األرايض التــي ميكــن اإلعــالن عنهــا كأمــالك حكوميــة، أي أنهــا أرايض دولــة. 

يعمــل يف وحــدة التفتيــش أيًضــا طاقــم “خــط أزرق” ومهمتــه األساســية هــو التأشــر بدقــة عــىل حــدود اإلعالنــات، ومعظمهــا مــن ســنوات 

ــا لكتــاب تفويــض خــاص، يضــم  الثامنينــات.37 هنــاك العــرشات مــن املفتشــني الذيــن يعملــون يف وحــدة التفتيــش وهــم معينــون طبًق

تفاصيلهــم الشــخصية ويفصــل صالحياتهــم. صالحيــة تعيينهــم يف هــذه الوظيفــة مناطــة بقائــد املنطقــة الوســطى ورئيــس االدارة املدنيــة. 

فيــام يــي وصــف وظيفــة الوحــدة كــام ورد يف موقــع اإلدارة املدنيــة: 

 ،C إن وحــدة التفتيــش التابعــة لــإلدارة املدنيــة يف منطقــة يهــودا والســامرة مســئولة عــن فــرض القانــون والترشيعــات األمنيــة يف مناطــق

اســتناًدا إىل قوانــني التنظيــم والبنــاء ضــد البنــاء غــر القانــوين يف الوســط الفلســطيني واإلرسائيــي، الحفــاظ عــىل أرايض الدولــة ومناطــق 
النــار.38

37 راجعوا تقرير “الخط األزرق” )أعاله املالحظة 20(.

http://www.cogat.mod.gov.il/he/Judea_and_Samaria/Pages/JSInspectionUnitSection.aspx 38

كتاب تفويض لعنارص وحدة التفتيش التابعة لإلدارة املدنية من 

العام 2010

جيش الدفاع اإلرسائييل

كتاب تفويض

اســتناًدا إىل صالحيــايت كقائــد لقــوات جيــش الدفــاع اإلرسائيــي يف 

ــا لــكل قانــون وترشيــع أمنــي،  ــا لصالحيــايت وفًق املنطقــة، وطبًق

ــواردة اســامؤهم يف القامئــة املرفقــة  ــي أفــوض األشــخاص ال فإنن

بهــذا ليكــون مفتًشــا و/أو مفتًشــا لغــرض فــرض القانــون، القيــام 

بتحقيــق مســبق للشــهود طبًقــا لأمــر الخــاص بتفويــض أشــخاص 

إلجــراء تحقيــق مســبق للشــهود )منطقــة الضفــة الغربيــة( )رقــم 

ــع  ــة، وكل ترشي ــورة يف اإلضاف ــات املذك ــوص الترشيع 17( بخص

صــدر باالســتناد إليهــا. 

يبدأ رسيان مفعول كتاب التفويض هذا من تاريخ توقيعه.
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عــىل الرغــم مــن التباهــي بتقديــم وحــدة التفتيــش التابعــة لــإلدارة املدنيــة مبثابــة جســم مهنــي موضوعــي وغــر منحــاز ويفــرض القانــون 

بصــورة متســاوية، فــإن األمــور عــىل أقــل تقديــر فهــي أكــر تعقيــًدا، وهــذا مــع التلطــف يف التوصيــف: إن الكثــر مــن عنــارص وحــدة 

ــن يكــون مــن  ــدو أن هــذا ل ــار الدينــي املتطــرف. ويب التفتيــش يســكنون يف املســتوطنات، وبضمنهــا املســتوطنات املحســوبة عــىل التي

بــاب الرهــان املفــرط التخمــني بــأن الجــو الســائد يف وحــدة التفتيــش التابعــة لــإلدارة املدنيــة ينــارص إىل حــد كبــر مــرشوع االســتيطان 

واملصالــح املواكبــة لــه. أحــد األمثلــة عــىل ذلــك يكمــن يف قصــة عنــرص طاقــم “الخــط األزرق” مــن ســكان مســتوطنة تقــوع، املفتــش 

يــويس ليفيــت، الــذي كان مســئواًل عــن إعــداد خارطــة أرايض الدولــة عــىل مقربــة مــن مســتوطنة معاليــه عامــوس. يف مســتهل العــام 2014 

اســتقال ليفيــت مــن اإلدارة املدنيــة وأقــام مــع رشيــك لــه رشكــة تبنــى بــؤرة اســتيطانية غــر قانونيــة تســمى “حــان تســوري يعليــم” 

بالضبــط يف املنطقــة التــي كان مســئواًل عــن الخرائــط فيهــا قبــل ذلــك بســنوات.39 رغــم أن الحديــث يــدور عــن قصــة شــاذة مــن حيــث 

حجــم الفســاد الشــخي والوقاحــة املرتبطــة بهــا، غــر أنــه مل تتــم محاســبة ليفيــت بصــورة شــخصية بســبب هــذا العمــل. وليــس مــن 

نافلــة القــول اإلشــارة إىل أن األعــامل غــر القانونيــة يف املوقــع مل يتــم ايقافهــا مــن قبــل زمــالء ليفيــت يف وحــدة التفتيــش التابعــة لــإلدارة 

املدنيــة حتــى إىل حــني قريــب. بعــد مــرور أشــهر قليلــة عــىل نــرش قصــة ليفيــت اتضــح أنــه ليــس املفتــش الوحيــد الــذي يســكن يف بــؤرة 

اســتيطانية غــر قانونيــة. يائــر البيليــه، وهــو أيًضــا موظــف مخــرم يف وحــدة التفتيــش، ســكن أيًضــا يف البــؤرة غــر القانونيــة متســبي 

كرميــم التــي أقيمــت عــىل أراٍض مبلكيــة فلســطينية خاصــة إىل الــرشق مــن املســتوطنة الدينيــة املتطرفــة كوخــاف هشــاحر. الحًقــا انتقــل 
البيليــه للســكن يف مســتوطنة طلمــون اىل الغــرب مــن رام اللــه، وهــي تنتمــي أيًضــا إىل التيــار الدينــي املتطــرف.40

الضلوع املبارش ملنظامت املستوطنني يف “فرض” القانون-وحدة التفتيش غري الرسمية للدولة 
ل  ال يقتــرص ضلــوع املســتوطنني فيــام يســمى “التفتيــش” عــىل التواجــد املكثــف يف وحــدة التفتيــش التابعــة لــإلدارة املدنيــة. تُشــغِّ

ــز أراٍض”، وظيفتــه الرســمية هــي منــع “التوغــل  جــزء مــن املجالــس االقليميــة واملحليــة يف الضفــة الغربيــة موظًفــا مبثابــة “ُمركِّ

ألرايض الدولــة يف مجــال املجلــس”. يحافــظ هــؤالء األشــخاص عــىل عالقــات عمــل مقربــة مــع عنــارص وحــدة التفتيــش التابعــة 

لــإلدارة املدنيــة، وعــىل األقــل يف حالــة واحــدة، يف حالــة يــويس ليفيــت املذكــور أعــاله، قبــل اســتيعابه يف وحــدة التفتيــش يف اإلدارة 

املدنيــةـ تــم تشــغيله بوظيفــة ُمركــز أراض يف املجلــس االقليمــي هــار حفــرون. 

نشــأت خــالل الســنوات األخــرة منظــامت مســتوطنني أخــذت عــىل عاتقهــا وظيفــة “الدفــاع عــن أرايض الدولــة”، ومــن أبرزهــا 

ــا األرض  ــا عــىل قضاي ــدأت بالعمــل أيًض ــي أقيمــت يف العــام 2006، ومبــرور الســنني ب ــم” الت ــة “رجفي ــة املتطرف املنظمــة اليميني

داخــل دولــة إرسائيــل. أمــا وظيفتهــا املُعلــن عنهــا فهــي “الحفــاظ عــىل األرايض وأمــالك الوطــن ]...[ منــع الســيطرة غــر القانونيــة 

عــىل أرايض الدولــة والحفــاظ عــىل قواعــد اإلدارة الســليمة بــكل مــا يتعلــق بسياســة األرض لدولــة إرسائيــل”. 

ــك يف الســنوات -2017 ــل ذل ــت يف مقاب ــد حصل ــة، وق ــة الغربي ــة يف الضف ــس اإلقليمي ــم” “حراســة األرايض” للمجال ــر “رجفي توف

2018 عــىل مبالــغ ماليــة كبــرة.41 مل تــزغ العالقــات املتبادلــة بــني “رجفيــم” وبــني املجلــس اإلقليمــي بنيامــني )الــذي يُســيطر عــىل 

املســتوطنات يف منطقــة رام اللــه( عــن عيــون مراقــب الدولــة، ويف العــام 2017 تطــرق األخــر إىل االشــتباه بــأن مناقصــات املجلــس 

متــت خياطتهــا مســبًقا ملقاســات منظمــة “رجفيــم”.42 يف إحــدى املــداوالت يف لجنــة الخارجيــة واألمــن التــي اســتندت اىل اســتعراض 

مــن قبــل منظمــة “رجفيــم” قــال عضــو الكنيســت موطــي يوغيــف مــن الحــزب اليمينــي املتطــرف “البيــت اليهــودي”:

أقــرتح يف حالــة عــدم وجــود أشــخاص جيديــن يف اإلدارة املدنيــة للقيــام بالعمــل اســتحضار مصــادر مــن الخــارج وأن يأخــذوا 
رجفيــم. اقــرتح منــح املجالــس االقليميــة صالحيــات فــرض يف مناطقهــا وليــس فقــط يف البلــدات.43

39 يوتام برجر، “موظف اإلدارة املدنية يعلن عن مساحة كأرض دولة-ويقيم عليها بؤرة استيطانية غر قانونية”، “هآرتس”، 29.6.2018.  

40 نرُشت قصة املفتش يائر البيليه بإسهاب يف صفحة “كرم نابوت” عىل الفيسبوك بتاريخ 8.3.2019. 

41 راجع التقرير املايل للمنظمة للعام 2018، صفحة 3. 

42 يوتام برجر، “مراقب الدولة: اشتباه بأن مجلس مطي بنيامني نسج مناقصات لجمعيات مرتبطة بسموطريتش”، “هآرتس”، 20.11.2017. 

43 بروتوكــول النقــاش يف اللجنــة الفرعيــة لشــؤون يهــودا والســامرة التابعــة للجنــة الخارجيــة واألمــن بتاريــخ 3.6.2018 حــول موضــوع “الســيطرة االســرتاتيجية للســلطة الفلســطينية عــىل 

 .”C مناطــق
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اإلعالن عن أرايض الدولة-الجانب الكمي 
أعلنــت دولــة إرسائيــل عــىل مــر الســنني عــن حــوايل 788 ألــف دونــم مــن أرايض الضفــة الغربيــة بأنهــا أراض دولــة. حــوايل 103 ألــف 

دونــم منهــا مشــمولة يف املناطــق التــي كانــت يف مراحــل مختلفــة مــن تطبيــق اتفاقيــات أوســلو يف التســعينات تــم تحويلهــا إىل الســلطة 

الفلســطينية )مناطــق A و-B(، وهكــذا بقيــت يف مناطــق C حــوايل 685 ألــف دونــم مــن أرايض الدولــة املُعلــن عنهــا.46 تــم اإلعــالن عــن 

أرايض الدولــة يف أنحــاء الضفــة الغربيــة، خاصــة يف األقضيــة الجنوبيــة مــن الضفــة الغربية-القــدس، بيــت لحــم والخليــل )التــي توجــد 

فيهــا حــوايل %71 مــن املناطــق املعلــن عنهــا( -ألنــه يف العــام 1967 كانــت إجــراءات تســوية األرايض فيهــا يف املراحــل األوليــة أو مل تبــدأ 

مطلًقــا. يف املقابــل، يف األقضيــة الشــاملية مــن الضفــة الغربيــة كانــت أجــزاء كبــرة مــن األرايض قــد متــت تســويتها منــذ العــام 1967 ولهــذا 

تــم اإلعــالن عــن القليــل مــن األرايض فيهــا. 

هنــاك منظمــة مســتوطنني اخــرى تعمــل يف “الدفــاع عــن أرايض الدولــة” 

وهــي “منتــدى غــالف القــدس” التــي اقيمــت قبــل بضــع ســنوات مــن 

قبــل مســتوطنني يســكنون يف املســتوطنات مــا بــني رشقــي القــدس 

وأريحــا )معاليــه ادوميــم، كفــار أدوميــم ومتســبي يريحــو(. تعمــل هــذه 

املنظمــة يف “التفتيــش” عــىل البنــاء البــدوي وطــرد الســكان البــدو مــن 
املنطقــة، ومعظمهــم مــن أبنــاء قبيلــة الجهالــني.44

ــتوطنات يف  ــكنون يف املس ــن يس ــتوطنون الذي ــام املس ــام 2018 أق يف الع

ــادرة صهيونيــة”. تعمــل داخــل  منطقــة بيــت لحــم منظمــة “روغــم مب

املنظمــة مــا يطلقــون عليــه اســم “وحــدة الرعــاة” التــي وصفــت 

ــايل:  ــا كالت وظيفته

بالتعــاون بــني رشطــة إرسائيــل واملجلــس اإلقليمــي جــوش عتســيون 

تــم إنشــاء وحــدة متطوعــني وظيفتهــا: القضــاء ومنــع الجرميــة 

الزراعيــة والحفــاظ عــىل أرايض الدولــة، املواقــع التاريخيــة والــرتاث. 

مــن الواضــح للجميــع بــأن الزراعــة هــي رأس الحربــة والســور 

الواقــي ألرض إرسائيــل. “يف املــكان الــذي يحــرث بــه املحــراث 
ــا”.45 ــر حدودن ــاك مت ــم األخر-هن ــودي التل اليه

44 حويف عاموس، “الرصاع عىل تواصل الدولة الفلسطينية يُحسم هنا”، “مكور ريشون”، 16.1.2017. 

https://www.rjm.co.il/?page_id=4839 45

46 تعتمــد األرقــام يف هــذا الفصــل عــىل طبقــات الخرائــط )منظومــة املعلومــات الجغرافيــة( التابعــة لــإلدارة املدنيــة التــي تــم تحويلهــا إلينــا وهــي أقــل مــن األرقــام التــي تظهــر يف 

ــة التــي عالجــت املوضــوع.  التقاريــر والنــرشات الخاصــة مبنظــامت أخــرى وتقريــر مراقــب الدول

ملصقة لوحدة الرعاة، من صفحة “رجم مبادرة صهيونية” 

عىل الفيسبوك 

* تتناول املعطيات جميع مساحات الضفة الغربية وبضمنها املساحات الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية
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االنخفاض يف عدد اإلعالنات عن أرايض الدولة 
خــالل التســعينات مــن القــرن العرشيــن طــرأ انخفــاض عــىل عــدد اإلعالنــات عــن أرايض الدولــة.47 يف هــذه املرحلــة تــم اإلعــالن عــن 

مئــات آالف الدومنــات كأرايض دولة-أكــر بكثــر مــن قــدرة دولــة إرسائيــل عــىل التوطــني يف أي مــدى منظــور، ولهــذا مل تكــن هنــاك حاجــة 

حقيقيــة إىل اإلعــالن عــن املزيــد مــن األرايض. يُســتفاد مــن املســتند الــذي تــم تحويلــه إىل منظمــة “مبكــوم” يف العــام 2009 أنــه يف األعــوام 

2009-2003 تــم اإلعــالن عــن حــوايل 5.100 دونــم إضــايف، أي أن حجــم املســاحة التــي تــم اإلعــالن عنهــا يف تلــك الســنوات كان أقــل بكثــر 

مقارنــة مــع حجــم املســاحات املعلــن عنهــا يف الثامنينــات. يف الســنوات 2019-2014 أعلنــت اإلدارة املدنيــة عــن أراض إضافيــة، مبســاحة 

إجاملهــا حــوايل 8.200 دونــم. تقــع معظــم هــذه املســاحة يف املنطقــة الواقعــة غــريب بيــت لحــم )“جــوش عتســيون”( وتهــدف إىل تكثيــف 

منظومــة املســتوطنات يف هــذه املنطقــة. 

الخطاب الذي تم تحويله يف العام 2009 اىل منظمة “مبكوم” بخصوص 

املساحات التي تم اإلعالن عنها كأرايض دولة يف السنوات 2003-2009

فيام يي ترجمة الخطاب من اللغة العربية اىل اللغة العربية: 

اإلدارة املدنية

حرة: 

السيد نر شليف-” مبكوم” 

هاتف: 5569665-02

فاكس: 1550665-02

املوضوع: طلب حسب قانون حرية املعلومات-األمالك الحكومية وأرايض الدولة

1. أصادق عىل تلقي توجهك املشار إليه. فيام يي ردنا. 

2. بحكــم عمليــة تجميــع املعلومــات الطويلــة، فــإن املعلومــات املطلوبــة سرتســل إليــك عــىل أجــزاء، لغــرض عــدم تأخــر تســليم املعلوماتأكــر مــام 

يجــب. 

3. فيــام يــي ردنــا عــىل البنــد 3 مــن توجهــك، الــذي يتطــرق إىل الحجــم اإلجــاميل لــأرايض يف املنطقــة C التــي تــم اإلعــالن عنهــا كأمــالك حكوميــة يف 

الســنوات الســبع األخــرة: 

-2003حوايل 1708 دونم 

-2004حوايل 1773 دونم 

-2005حوايل 897 دونم 

-2008حوايل 24 دونم 

-2009حوايل 712 دونم 

4. سرتسل إليك الحًقا املعلومات اإلضافية الواردة يف طلبك. 

5. للعلم. 

مع االحرتام،

عنبال ليدان، )--(

ضابطة متابعة وتوجهات الجمهور

ديوان رئيس االدارة املدنية

47 رمبا يكون االنخفاض مرتبطًا، من بني ما هو مرتبط به، بالتغير يف املناخ السيايس الذي طرأ يف إرسائيل مع التوقيع عىل اتفاقيات أوسلو يف العام 1993. 
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االنتقال إىل “إجراء األرايض غري محسومة امللكية” وفحص مكانة األرض طبًقا “للقانون الجوهري” 
إن االنخفــاض الحــاد يف اإلعــالن عــن أرايض الدولــة مــن التســعينيات مل ميــس باإلجــراء الكبــر الــذي أرشفــت عليــه إرسائيل-وهــو اإلجــراء 

الــذي هــدف ومــا يــزال إىل الســيطرة عــىل مناطــق    ) %61 مــن مســاحة الضفــة الغربيــة(. إن املامرســة املتعلقــة بواجــب اإلعــالن عــن 

أرايض الدولــة إىل جانــب واجــب متكــني أصحابهــا مــن االســتئناف عــىل اإلعــالن خــالل مــدة معينــة )واجــب مذكــور يف جميــع مســتندات 

االســتطالع الخاصــة باملحاميــة البيــك( فقــد تــم اســتبدالها عــىل مــر الســنني باإلجــراء الخــاص بــاألرايض غــر محســومة امللكيــة. وقــد رسى 

مفعــول هــذا اإلجــراء يف العــام 1998 ويتــم تنفيــذه مــن ِقبــل “طاقــم األرايض غــر محســومة امللكيــة”، ووظيفتــه إعــداد خرائــط لــأرايض 

التــي ميكــن اإلعــالن عنهــا بأنهــا أمــالك حكوميــة. إن املصطلــح “أرايض غــر محســومة امللكيــة” )אדמות סקר( يعنــي األرايض التــي مــا 

تــزال تخضــع لعمليــات الفحــص أو هنــاك قابليــة لإلعــالن عنهــا بأنهــا أرايض دولــة. مل يتــم أبــًدا نــرش نتائــج هــذه االســتطالعات بســبب 

رفــض اإلدارة املدنيــة نرشهــا، ولهــذا ال تتوفــر صــورة كاملــة بخصــوص املواقــع وحجــم املســاحات التــي مســحتها إرسائيــل لغايــة اليــوم 

وتعتربهــا أرايض دولــة.48 ومــع هــذا فمــن الواضــح، إن مل يكــن فعليًــا ففــي الحــد األدىن بالقــوة، يــدور الحديــث عــن مســاحات أكــرب بكثــر 

مــن املســاحات التــي تــم اإلعــالن عنهــا لغايــة اليــوم بأنهــا أرايض دولــة. 

لتلخيــص هــذا املوضــوع، فــإن إرسائيــل تعتــرب مســاحات واســعة جــًدا يف املنطقــة C يف الضفــة الغربيــة مبثابــة أرايض دولــة. تقســم هــذه 

األرايض إىل ثــالث مجموعــات رئيســية: 1( أرايض دولــة مســجلة يف الطابــو، يف معظــم الحــاالت قبــل العــام 1967؛ 2( األرايض التــي أعلنــت 

عنهــا إرسائيــل عــىل مــر الســنني بأنهــا أرايض دولة-خــالل ســنوات التســعينات، خاصــة منــذ التوقيــع عــىل اتفاقيــات أوســلو، طــرأ انخفــاض 

ملحــوظ عــىل عــدد اإلعالنــات، مــع أنهــا مل تتوقــف متاًمــا؛ 3( أرايض غــر محســومة امللكيــة حــددت إرسائيــل طبًقــا “للقانــون الجوهــري” 

)أي اســتناًدا إىل القانــون العثــامين الــذي يحــدد متــى تتبلــور امللكيــة عــىل األرايض غــر املســواة( أنهــا أرايض دولــة. لغايــة اليــوم ال يوجــد 

اي جســم مــدين ميتلــك معلومــات كاملــة حــول مواقــع جميــع األرايض غــر محســومة امللكيــة وإجــاميل حجمهــا. 

القاعدة القانونية إلصدار أوامر اإلخالء 
كــام رشحنــا أعــاله، يتــم إصــدار أوامــر اإلخــالء ضــد مــا تعتــربه الدولــة مبثابــة توغــالت حديثــة )لغايــة ثالثــني يوًمــا( وكذلــك التوغــالت 

األقــدم. يف حالــة التوغــالت التــي وقعــت خــالل أكــر مــن ثالثــني يوًمــا يتــم إصــدار أمــر اإلخــالء اســتناًدا إىل األمــر 59، فيــام يحتفــظ مــن 

ــم  ــة يت ــة التوغــالت الحديث ــا. يف حال ــة االســتئنافات العســكرية خــالل 45 يوًم ــم اســتئناف إىل لجن صــدر األمــر بحقهــم بالحــق يف تقدي

إصــدار األمــر اســتناًدا اىل األمــر الخــاص بــرصف املتوغلــني 1472، الــذي يُلــزم املتوغــل بإخــالء األرض خــالل أيــام معــدودة )غالبــا خــالل 

72-48 ســاعة(. ميكــن هنــا أيًضــا تقديــم تحفــظ إىل وحــدة التفتيــش التابعــة لــإلدارة املدنيــة، ويف حالــة الرفــض ميكــن تقديــم التــامس 

إىل محكمــة العــدل العليــا. مــن املهــم اإلشــارة إىل أن عــبء اإلثبــات يف الحالتــني يقــع عــىل عاتــق مــن تعتــربه اإلدارة املدنيــة “متوغــل”، 

وعليــه أن يثبــت بــأن األرض مبلكيتــه الخاصــة. 

كــام أرشنــا أعــاله، فــإن الفرضيــة األساســية للســلطات االرسائيليــة تقــوم عــىل أن اإلعــالن ليــس رشطـًـا لتحويــل األرض مللكيــة الدولــة. البنــد 

3 مــن األمــر 59 يُفصــل صالحيــات املســئول ويحــدد أن “املســئول يديــر األمــالك الحكوميــة التــي أخــذ التــرصف بهــا”، وأن عمليــة ســحب 

التــرصف تتــم مــن خــالل التوقيــع عــىل شــهادة اإلعــالن. تدعــي الدولــة أن إصــدار أوامــر اإلخــالء هــو إجــراء يهــدف إىل الحفــاظ عــىل 

أرايض الدولــة وأن الهــدف منــه هــو الحفــاظ عــىل الوضــع القائم-وهــذا عــىل عكــس إدارة األرايض، التــي تســتوجب ســحب التــرصف عــن 

طريــق اإلعــالن بــأن األرايض هــي أرايض دولــة طبًقــا للبنــد 2 ج مــن األمــر 59.

يُعــرف البنــد 1 مــن األمــر 59 “اإلدارة” عــىل الشــكل التــايل: “اســتعامل، تصنيــع، تفعيــل، إنتــاج، تفليــح، رشاء، بيــع، تســليم، نقــل، إيجــار، 

تأجــر أو كل عمليــة مرتبطــة بواحــدة منهــا، أو الحفــاظ عــىل األمــالك، تفعيلهــا أو صيانتهــا”. نعتقــد أن تفســرات الدولــة، بــأن “الحفــاظ” 

يختلــف عــن “اإلدارة”، ال يتفــق مــع لغــة األمــر، الــذي يحتــوي رصاحــة يف تعريــف اإلدارة أيًضــا عــىل عمليــة الحفــاظ. إن تفســرات الدولــة 

بأنهــا ليســت ملزمــة باإلعــالن عــن األرايض غــر محســومة امللكيــة قبــل إصــدار أوامــر اإلخــالء ضــد األعــامل التــي يتــم تنفيذهــا، ألنــه يتــم 

القيــام بعمليــة “الحفــاظ” فقــط ـ تهــدف عمليًــا إىل متكــني الدولــة مــن التنصــل مــن عمليــة اإلعــالن والثمــن الســيايس والــدويل املرتبــط 

بهــا. هــذه التفســرات تولــد واقًعــا يعــرف فيــه األشــخاص بــأن أرضهــم تُعتــرب أرايض دولــة فقــط عندمــا يتــم إصــدار أمــر اإلخــالء الــذي 

يطالبهــم بإخــالء األرض التــي يف الكثــر مــن الحــاالت يعتربونهــا مــن ممتلكاتهــم بــكل مــا تعنيــه الكلمــة مــن معنــى. 

48 تقرير زندبرج )أعاله املالحظة 1(، صفحة 23. 
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عــالوة عــىل ذلــك، يتــم يف بعــض األحيــان إصــدار أوامــر اإلخــالء ضــد األعــامل يف األرايض التــي مل تنتــِه بعــد إجــراءات االســتطالع فيهــا ومل 

يتــم بعــد حســم مكانتهــا كأرايض دولــة. وهــذا يعنــي أنــه بخصــوص جــزء مــن هــذه األرايض مل يتــم بعــد جمــع كافــة األدلــة يك يكــون 

ــة. نعتقــد أن إصــدار أوامــر اإلخــالء يف هــذه  ــه ميكــن اعتبارهــا أرايض دول ــد بأن ــاح أصــاًل اإلعــالن عنهــا، أو عــىل األقــل التحدي مــن املت

الحــاالت بــدون إجــراء اإلعــالن أو اســتطالع تــام هــو محاولــة غــر الئقــة مــن قبــل الدولــة لتقصــر اإلجــراءات دون إثبــات ملكيتهــا، ولــو 

يف الظاهــر، عــىل هــذه األرايض. وقــد نالــت هــذه املامرســة انتقــاًدا مــن قبــل القــايض إيــال نــون، عضــو لجنــة االســتئنافات التــي تقــدم 

إليهــا االســتئنافات ضــد أوامــر اإلخــالء: 

أمــر اإلخــالء الــذي ال يســتند إىل حقائــق وتفاصيــل كاملــة، إذ أن مــا ال يتوفــر للمســتأنَف ضــده قبــل إصــدار أمــر اإلخــالء، وهــذا 
عطــب إداري خطــر، ]...[ ال ميكــن الســكوت عنــه، وهــو يســتوجب وفًقــا ملــا أراه إلغــاء القــرار وإىل جانــب ذلــك إلغــاء أمــر اإلخــالء.50

وردت أقــوال مشــابهة عــىل لســان عضــو لجنــة االســتئنافات أدريــان أجــايس يف اســتئناف آخــر، حيــث أشــار إىل أن إصــدار أمــر إخــالء بــدون 

فحــص مســبق “ميــس بثقــة الجمهور”-51ومــن بــني ذلــك ألنــه خــالل تنفيــذ االســتطالع رمبــا تكتشــف الســلطات معلومــات تنعكــس عــىل 

املكانــة القانونيــة لــأرض.52 باإلضافــة إىل ذلــك، فــإن موقــف الدولــة أنــه يف حالــة عــدم اكتــامل االســتطالع ال ميكــن التحديــد بوضــوح بــأن 
الحديــث يــدور عــن أرايض دولــة.53

يف هذا السياق كتب عضو لجنة االستئنافات القايض مئر فيجير ما يي: 

ــوق يف  ــة الحق ــات محــدودة جــًدا بخصــوص منظوم ــة[ معلوم ــر بحــوزة املســتأنَف ضــده ]أي اإلدارة املدني ــرة، تتوف يف حــاالت كث

األرايض غــر املســواة، مثــل املســاحات الزراعيــة أو املســاحات الصخريــة؛ ســجالت رضيبــة االمــالك تتميــز بغيــاب التفاصيــل التــي تتيح 

تحديــد القســائم داخــل األحــواض الطبيعيــة؛ مــن املتوقــع أن تواجــه املســتأنَف ضــده صعوبــات ملحوظــة عندمــا يرغــب يف جمــع 
املعلومــات ذات الصلــة لغــرض إصــدار أمــر إخــالء األرض مــن هــذا النــوع.54

أمــا النتيجــة فهــي انــه يف عــدد غــر قليــل مــن الحــاالت فــإن اإلدارة املدنيــة تصــدر أوامــر إخــالء بــدون االنتهــاء نهائيًــا مــن فحــص حالــة 

ــة  ــة الترشيعــات العســكرية إلخــالء األشــخاص مــن أراضيهــم مــن خــالل التســبب بــأرضار غــر قابل الحقــوق يف األرض. تســتعمل الدول

لإلصــالح لهــؤالء النــاس. 

كــام ســرى يف الفصــل التــايل، ال يــدور الحديــث عــن ظاهــرة هامشــية-أكر مــن %40 مــن مســاحات أوامــر اإلخــالء التــي يســتند إليهــا 

هــذا البحــث مل تســجل مطلًقــا أو تــم اإلعــالن عنهــا كأرايض دولــة. 

مــن املهــم يف هــذا الســياق التأكيــد، أن سياســة اإلعــالن بحــد ذاتهــا ليســت مامرســة خاليــة مــن املشــاكل القانونيــة والتطبيقيــة: يف الكثــر 

ــة كــام يجــب ومل يصــل إىل املترريــن املحتملــني، وهكــذا صــودر منهــم الحــق يف  مــن الحــاالت مل يتــم اإلعــالن عــن األرض كأرض دول

ــة االســتئنافات العســكرية كــام ورد تفســرات صارمــة بخصــوص  ــك، فقــد فرضــت لجن ــم اســتئناف ضــد اإلعــالن. باإلضافــة إىل ذل تقدي

متطلبــات التفليــح، التــي مل تكــن ســارية يف فــرتات الحكــم الســابقة. ولهــذا فــإن فــرص الفلســطينيني الذيــن تــم اإلعــالن عــن أراضيهــم 
بأنهــا أرايض دولــة بالفــوز يف االســتئنافات كانــت منــذ البدايــة ضئيلــة.55

مــن بــاب التلخيــص، فحصنــا يف هــذا الفصــل الزيــادة يف اســتعامل آليــة االعــالن عــن أرايض الدولــة، عــىل خلفيــة مــا حددتــه املحكمــة 

العليــا يف ملــف ألــون موريــه يف محكمــة العــدل العليــا )يف العــام 1979( بــأن اســتعامل أوامــر االســتيالء لغــرض اقامــة املســتوطنات التــي 

ال تخــدم بالدرجــة األوىل االحتياجــات العســكرية واألمنيــة ليســت قانونيــة. هــذه االعالنــات كانــت مرتبطــة بفحوصــات قانونيــة للحقــوق 

49 الكولونيل دورون بن براك، املستشار القضايئ يف الضفة الغربية، إىل املحامية قمر مرشقي-أسعد من قبل منظمة “شومري مشباط”، 8.7.2013. 

50 لجنــة االســتئنافات 09/37، عبــد حســني حســن مــوىس ضــد املســئول عــن األمــالك الحكوميــة واملــرتوكات، 16.8.2011، البنــد 17 مــن الــرأي االستشــاري لليفتينانــت كولونيــل إيــال نــون 

)رأي أقليــة(. 

51 لجنة االستئنافات 04/7، أحمد عي سعيد عويضة ضد املسئول عن األمالك الحكومية واملرتوكات، 10.7.2006، البند 36 من قرار الرائد ادريان أجايس.  

52 راجعوا ملف محكمة العدل العليا 09/6505، عي داوود اسامعيل بركات ضد وزير الدفاع، 5.3.2014، البند 16 من رد الدولة بتاريخ 19.8.2012. 

53 راجعوا ملف محكمة العدل العليا 17/5838، بلدية الخر ضد وزير الدفاع، 17.10.2017، رد الدولة بتاريخ 5.3.2013، البند 14. 

54 اســتئناف 12/12 عبــد الرحمــن خليــل محمــد حالحلــة )منــر( ضــد املســئول عــن األمــالك الحكوميــة )نـُـرش يف نيفــو، 26.5.2014(. تجــدر اإلشــارة إىل أن أقــوال القــايض فيجيــر قيلــت 

بخصــوص أهميــة القيــام باالســتامع والفائــدة املرجــوة بحكــم الحاجــة إىل قاعــدة وقائعيــة كاملــة قبــل القــرار اإلداري.  

55 بتسيلم، نهب األرايض، أيار 2002، الفصل 2. راجعوا أيًضا بتسيلم، كل الوسائل مرشوعة: سياسة االستيطان يف الضفة الغربية، متوز 2010، صفحة -22 23. 
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يف األرايض واالســتطالعات التــي تهــدف إىل فحــص نســبة األجــزاء املفلحــة يف هــذه األرايض. يف الثامنينــات وصــل اســتعامل آليــة اإلعالنــات 

ــة،  ــا املامرســة الخاصــة باإلعــالن عــن أرايض الدول ــات وحجــم املســاحات. أم ــك طــرأ انخفــاض عــىل عــدد اإلعالن ــذروة، وبعــد ذل إىل ال

وإىل جانــب ذلــك واجــب متكــني أصحــاب األرايض مــن االســتئناف عــىل اإلعــالن، فقــد تــم اســتبدالها عــىل مــر الســنني بآليــة األرايض غــر 

محســومة امللكيــة، التــي تهــدف إىل تحديــد األرايض التــي ميكــن اإلعــالن عنهــا مبثابــة أمــالك حكوميــة. غــر أن نتائــج االســتطالعات التــي 

تســتند إىل هــذه اآلليــة مل تنــرش أبــًدا، وال تتوفــر اليــوم معلومــات حــول حجــم األرايض التــي قامــت الســلطات االرسائيليــة باســتطالعها 

ــة عــىل هــذه األرايض  ــة تطالــب بامللكي ــة فــإن الســلطات االرسائيلي ــة الفعلي ــة وال مواقعهــا. مــن الناحي ــة اآلن وتعتربهــا أرايض دول لغاي

غــر املســواة وغــر املفلحــة يف مناطــق C بدعــوى “التــرصف بهــا كونهــا أمــالك حكوميــة”، حتــى لــو مل يتــم فحصهــا أو اســتطالعها. تقــوم 

ــك  ــة، وكذل ــأرايض املســتطلعة ضمــن إجــراءات اســتطالع كامل ــك ل ــا، وكذل ــن عنه ــأرايض املعل ــة بإصــدار أوامــر اإلخــالء ل اإلدارة املدني

لــأرايض املســتطلعة جزئيًــا وكذلــك لــأرايض التــي مل يتــم اســتطالعها مطلًقــا بدعــوى أن الحديــث يــدور عــن “حفــظ” األرايض، وأن الحفــظ 

ال يســتوجب اإلعــالن أو حتــى القيــام باســتطالع كامــل ونــرشه لغــرض تقديــم االســتئنافات. نحــن نــرى أن هــذا املوقــف غــر معقــول أبــًدا، 

وهــو يولــد واقًعــا تطلــب فيــه الدولــة إخــالء النــاس مــن األرايض التــي مل يتــم بخصوصهــا جمــع األدلــة التــي تؤكــد أنهــا أرايض دولــة. 

اقتالع اشجار بقرية املفقرة يف جنوب الخليل
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الفصل ب: أوامر اإلخالء 
كــام ورد، فــإن هــذا التقريــر يســتند إىل حــوايل 670 أمــِر إخــالء أصدرتهــا وحــدة التفتيــش التابعــة لــإلدارة املدنيــة يف الســنوات -2005

2018. ســوف نخصــص الصفحــات التاليــة لتحليــل األوامــر وفــق رشائــح مختلفــة.56 

املساحة اإلجاملية ألوامر اإلخالء
ــإن  ــا، وبعــد رصف التقاطــع ف ــرًا متقاطًع ــاك 155 أم ــا، وهن ــم تقريبً ــف دون ــر اإلخــالء إىل حــوايل 13 أل ــة ألوام يصــل املســاحة االجاملي

ــي ســوف نتجاهــل  ــام ي ــي ســنعرضها في ــة الت ــات العددي ــم.57 يف املعطي ــع األوامــر يصــل إىل حــوايل 12.500 دون إجــاميل مســاحة جمي

التــامس الجــزيئ بــني األوامــر. 

تقسيم أوامر اإلخالء طبًقا للسنوات 
يــدل الرســم البيــاين التــايل عــىل الفــوارق الكبــرة يف عــدد األوامــر الصــادرة عــىل مــر الســنني. وفًقــا لتقديراتنــا فــإن هــذه الفــوارق تــدل 

عــىل التغيــرات يف ســلم األولويــات يف عمــل وحــدة التفتيــش يف اإلدارة املدنيــة وال تُعــرب عــن التغيــرات التــي طــرأت يف تلــك الســنوات 

يف امليــدان. يســتند هــذا التقديــر إىل مربريــن اثنــني: 

ــد  ــدرت ض ــي ص ــالء الت ــر اإلخ ــا يف أوام ــدو ملحوظ ــذا يب ــنوات، وه ــذه الس ــاحاتها يف ه ــر ومس ــدد األوام ــاد يف ع ــاع الح 1. االرتف

ــة 41 (.  ــي يف صفح ــام ي ــني )في ــتوطنني إرسائيلي مس

ــك  ــة يف تل ــالءات الفعلي ــدد اإلخ ــني ع ــنوات -2011 2012 وب ــادرة يف الس ــالء الص ــر اإلخ ــدد أوام ــني ع ــة ب ــن املقارن ــتفاد م 2. يُس

الســنوات، أنــه خــالل هــذه الســنني تــم تســجيل ارتفــاع ملحــوظ يف عــدد األوامــر الجديــدة الصــادرة وكذلــك يف عــدد األوامــر املطبقــة 

ــا. هــذا املعطــى يعــزز التقديــرات بــأن الحديــث يــدور عــن ُجهــد جامعــي مركــز تــم توظيفــه خــالل تلــك الســنوات لزيــادة  فعليً
الرقابــة وفــرض القانــون خاصــة يف هــذا الشــأن.58

وكــام ميكننــا أن نــرى يف الرســم البيــاين التــايل، فــإن االرتفــاع الحــاد يف عــدد أوامــر اإلخــالء يف الســنوات 2013-2011 يبــدو ملحوظـًـا أيًضــا يف 

حجــم املســاحات اإلجامليــة املشــمولة يف هــذه األوامــر، وتبــدو ســنة 2012 مبثابــة ســنة الــذروة يف عــدد األوامــر )135( وكذلــك يف حجــم 

املســاحات املشــمولة يف األوامــر )4.181 دونــم(. 

56 كام رشحنا يف مقدمة هذا التقرير، فإن املعلومات التي بحوزتنا ال تشمل جميع األوامر الصادرة خالل العام 2018. أعاله صفحة 14

57 تجدر االشارة إىل أن جزًء من خرائط األوامر جرى رسمها بصورة مهملة، وهي تشمل مساحات أكرب بكثر من املساحات التي متت فيها األعامل فعليًا. 

58 يتعــزز هــذا التقديــر عنــد فحــص عــدد أوامــر الهــدم الصــادرة يف ذات الســنوات ضــد مبــاين فلســطينيني مــن قبــل ذات املســتخدمني يف وحــدة التفتيــش. يتضــح مــن فحصنــا أنــه ال 

توجــد تغيــرات ملحوظــة يف عــدد أوامــر الهــدم الصــادرة يف ذلــك الســنوات. 
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تقسيم أوامر اإلخالء بني الفلسطينيني واملستوطنني 
صــدرت الغالبيــة العظمــى مــن األوامــر )609 أمــرًا، %91( ضــد الفلســطينيني، بينــام صــدر 57 أمــرًا، التــي تُشــكل %8.5 مــن مجمــوع 

األوامــر، ضــد مســتوطنني إرسائيليــني. وقــد صــدر أمــران، أحدهــام ضــد مقــاول مــن قبــل وزارة الدفــاع تــم تشــغيله يف شــق شــارع 4370، 
59 واألمــر الثــاين ضــد جهــة مل نتمكــن مــن التحقــق مــن هويتهــا عــىل وجــه التأكيــد.60

يتضــح مــن تقســيم مجمــوع املســاحات املشــمولة يف أوامــر اإلخــالء أن %96 منهــا مشــمولة يف األوامــر الصــادرة ضــد الفلســطينيني، وفقــط 

حــوايل %3.5 مشــمولة يف األوامــر الصــادرة ضــد مســتوطنني إرسائيليــني. وكــام ذكرنــا ســابًقا )صفحــة 17(، عــىل الرغــم مــن عــدم توفــر 

املعطيــات لدينــا بخصــوص عــدد األعــامل التــي متــت فعليًــا مــن قبــل الفلســطينيني واملســتوطنني، فــإن مجــرد الحقيقــة بــأن جميــع أرايض 

ــا مــن ِقبــل الفلســطينيني لهــذه  ــا )%99.76( مخصصــة للمســتوطنني االرسائيليــني مفادهــا مســبًقا بــأن كل اســتعامل تقريبً الدولــة تقريبً

األرايض باســتثناء حــاالت نــادرة جــًدا، يُعتــرب “توغــاًل”.

59 تــم شــق شــارع 4370 يف الســنوات 2008-2001 بــني شــارع 1 وبــني شــارع 437 عــىل مقربــة مــن مدخــل مســتوطنة عنتــوت، وهــو جــزء مــن شــارع الغــالف الرشقــي. منــذ نهايــة األعــامل 

عــىل مــدار أكــر مــن عقــد مل يُســتعمل الشــارع، ويف كانــون الثــاين 2019 تــم فتحــه بضغــط مــن املســتوطنني ملــدة ســاعات قليلــة أثنــاء النهــار. 

ــا عــىل مقربــة مــن شــارع 5 )“عابــر الســامرة”( إىل الغــرب مــن الجــدار الفاصل-الواقــع يف “منطقــة التــامس” الــذي يُعتــرب  60 صــدر أمــر اإلخــالء ملســاحة تصــل إىل حــوايل أربعــني دومنً

ــا ملوقــع األمــر ال  ــاح الدخــول إليهــا فقــط للفلســطينيني الذيــن يحملــون تصاريــح دخــول خاصــة. طبًق “منطقــة عســكرية مغلقــة” بالنســبة للفلســطينيني ســكان الضفــة الغربيــة، ويُت

يُســتبعد أن يكــون املقصــود ســكان كفــر قاســم التــي تقــع بيوتهــا الرشقيــة األبعــد عــىل بعــد مئــات األمتــار مــن املــكان. 
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التقسيم النمطي لألوامر-أنواع األعامل التي تعترب توغاًل 
بعــد فحــص جميــع األوامــر قمنــا بتقســيم األعــامل إىل تســع مجموعــات. ينبغــي اإلشــارة مســبًقا إىل أنــه يف حــاالت كثــرة، يف املســاحة 

التــي يــري عليهــا أمــر إخــالء واحــد تبــدو أنــواع مختلفــة مــن األعــامل، بحيــث أن التقســيم املعــروض فيــام يــي ليــس قطعيًــا بــل هــو 

مثــرة تفســرات وأحــكام مــن قبلنــا لجهــة املعطيــات امليدانيــة. 

فيام يي املجموعات التي وفًقا لها قمنا بتقسيم األوامر: 

1. األماكن التي مل نعر فيها عىل أي إشارة وليست لدينا القدرة عىل اإلشارة إىل سبب إصدار األمر. 

2. حراثة بدون تأهيل األرض-يدور الحديث غالبًا عن أراٍض صخرية نسبيًا. 

3. تأهيل األرايض، شق طرق وتسوير 

4. غرس، دفيئات زراعية وتفليح زراعي مكثف 

5. بناء خفيف 

6. تطوير ُمكثف وتفليح 

7. تطوير مكثف وبناء ثابت 

8. مجموعة أوامر غر مشمولة يف مجموعة من بني املجموعات املشار إليها أعاله 

9. األوامر الصادرة يف مناطق السلطة الفلسطينية

فيام يي تقسيم املعطيات: 

ــور يف الصــور  ــم )%17.5(، مل ننجــح بالعث ــد عــىل مســاحة 2.279 دون ــر )%17( ومتت ــكل حــوايل ســدس األوام ــي تُش ــٍر، الت 1. يف 115 أم

الجويــة عــىل أيــة عالمــات عــىل التفليــح. نفــرتض أن الحديــث يــدور عــن حراثــة موســمية ســطحية مل نتمكــن مــن رؤيــة آثارهــا يف الصــورة 

الجويــة، ســواء بســبب جــودة الصــور التــي بحوزتنــا أو ألن األرض تــم تفليحهــا قبــل موعــد التصويــر ببضعــة أشــهر واختفــت املعــامل خــالل 

هــذه الفــرتة. 



32

املجموعة رقم 1: صورة جوية من العام 2005 ألمر إخالء صدر بحق أراٍض يف قرية نحالني غريب بيت لحم 

ــا فيهــا بالعثــور عــىل حراثــة ســطحية فقــط وتضــم 66 أمــرًا،  ــة، التــي نجحن ــا املجموعــة األوىل إىل مجموعــة األوامــر الثاني 2. إذا جمعن

ــم )حــوايل  ــرًا )%27( وتشــمل حــوايل 3.966 دون ــل الســائد، وتضــم باإلجــامل 181 أم ــة املوســمية هــي العم ســوف نالحــظ أن الحراث

  .)30.5%

املجموعة رقم 2: صورة جوية ألمر إخالء من العام 2006 الصادر بحق أرايض قرية دير إستيا شاميل سلفيت
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ــل األرايض بطــرق متنوعة-تســوية  ــا تأهي ــم فيه ــم )حــوايل %8( صــدرت ضــد مواقــع ت 3. 111 أمــرًا )حــوايل %17( وتشــمل 1.071 دون

األرض، شــق طــرق أو تســوير. 

املجموعة رقم 3: صورة جوية ألمر إخالء من العام 2005 صدر ضد أرايض قرية جبع غريب بيت لحم 

ــادرة  ــر الص ــي األوام ــا، ه ــامل فيه ــوع األع ــىل ن ــة ع ــورة واضح ــرف بص ــا يف التع ــي نجحن ــالء الت ــر االخ ــن أوام ــرب م ــة األك 4. املجموع

بحكــم األعــامل التــي تشــمل األعــامل الزراعيــة املرتبطــة باســتثامر أكــرب )عــىل النقيــض مــن املجموعــات 2 و3-(، مثــل غــرس األشــجار 

وإقامــة الدفيئــات الزراعيــة. تشــمل هــذه املجموعــة 173 أمــرًا )حــوايل %26( وتشــمل مســاحة 5.308 دونــم )حــوايل %41 مــن مجمــوع 

ــع األوامــر(.  املســاحات يف جمي

املجموعة رقم 4: صورة جوية ألمر إخالء من العام 2012 صدر ضد أرايض قرية دورا غريب الخليل 
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ــم )حــوايل %3.6( وتــري عــىل  ــي تشــمل 464 دون 5. مجموعــة صغــرة نســبيًا مــن أوامــر اإلخــالء وتشــمل 19 أمــرًا )حــوايل %3( الت

املناطــق التــي توجــد فيهــا أعــامل بنــاء خفيفــة. ويف املقابــل فقــد أصــدرت اإلدارة املدنيــة أوامــر هــدم ضــد الكثــر مــن هــذه املبــاين.

املجموعة رقم 5: صورة جوية من العام 2009 ألمر إخالء صادر ضد أرايض قرية بتيلو شامل غرب رام الله 

6.هنــاك 142 أمــر إخــالء، التــي تُشــكل أكــر مــن ُخمــس األوامــر )حــوايل %21( وتشــمل 1.747 دونــم )حــوايل %13.5(، صــدرت يف مواقــع 

متــت فيهــا أعــامل تطويــر زراعيــة، شــملت تســوية األرض، بنــاء سالســل حجريــة وتســوير. تختلــف هــذه املجموعــة عــن املجموعــة 3 

بكــون األعــامل يف هــذه املواقــع أكــر اتســاًعا وحجــاًم ويبــدو أنــه اســتثمرت فيهــا مبالــغ ماليــة أكــرب. 

املجموعة رقم 6: صورة جوية من العام 2009 ألمر إخالء صادر ضد أراٍض يف قرية حوسان غريب بيت لحم
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7. مجموعــة أصغــر بكثــر تضــم 26 أمــر إخــالء )حــوايل %4( تشــمل 117 دونــم )حــوايل %1( مــن مجمــوع مســاحات األوامــر، تتنــاول 

ــب إصــدار أوامــر هــدم  ــا يف الغال ــم يف هــذه املواقــع أيًض ــك، ت ــاء ثابــت. يف مــوازاة ذل ــر ملحــوظ وبن ــا تطوي ــي يوجــد فيه املواقــع الت

للمبــاين. 

املجموعة رقم 7: صورة جوية من العام 2011 ألمر هدم صادر ضد أراض يف الخليل

8. مجموعــة صغــرة تضــم 14 أمــر إخــالء )حــوايل %2( تتنــاول مواقــع غــر منســوبة ألي مجموعــة مــن بــني املجموعــات الــواردة هنــا. 

يــدور الحديــث هنــا عــن أوامــر تختلــف عــن بعضهــا البعض-منهــا مــا صــدر ضــد مداخــل لأبنيــة يف بيــت لحــم والخليــل، وكذلــك ضــد 

البــؤرة االســتيطانية بلديــم التــي أقيمــت يف منطقــة مســتوطنة كوخــاف هشــاحر داخــل منطقــة النــار 906. 61 تشــمل هــذه األوامــر 205 

دونــم )%1.7 مــن مجمــوع املســاحة(. 

املجموعة رقم 8: صورة جوية من العام 2011 ألمر إخالء صادر ضد معدات تركها مقاول 

من قبل وزارة الدفاع بنى شارع 437 رشقي العيساوية يف مناطق الضفة الغربية 

61 يبــدو أن الحديــث يــدور عــن أمــر إخــالء مــن منطقــة نــران وقــد صــدر مبوجــب األمــر الخــاص بتعليــامت األمــن 373 وتــم تحويلــه إلينــا مــع باقــي أوامــر اإلخــالء، لكــن ليــس مبقدورنــا 

تحديــد هــذا عــىل وجــه التأكيــد ألنــه ُحولــت إلينــا خارطــة األمــر فقــط بــدون الجــزء املكتــوب. 
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9.تتنــاول املجموعــة األخــرة أمريــن اثنــني ميتــدان عــىل مســاحة 82 دونــم )حــوايل %0.6( باملجموع وتقــع يف مناطق الســلطة الفلســطينية. 

وفًقــا ملــا نفهمــه، فقــد صــدرت هــذه األوامــر بالخطــأ، إذ ان اإلدارة املدنيــة ال متلــك صالحيــات فــرض القانــون املــدين بــكل مــا يتعلــق 
بالفلســطينيني يف مناطــق الســلطة الفلســطينية.62

املجموعة رقم 9: صورة جوية من العام 2011 ألوامر إخالء صدرت ضد أرايض قرية نوبا وحارس 

B إىل الشامل الغريب من الخليل داخل منطقة

بامللخــص، إن الغالبيــة العظمــى مــن األعــامل التــي صــدرت بشــأنها أوامــر اإلخــالء هــي أعــامل زراعيــة مــن أنــواع مختلفــة. يف القليــل 

مــن الحــاالت شــملت أعــامل بنــاء خفيفــة، ويف حــاالت أقــل مــن ذلــك يــدور الحديــث عــن بنــاء ثابــت اســتثمرت فيــه مبالــغ ملحوظــة. 

62 ورد يف الرســم البيــاين التــايل صفحــة 39 أن الحديــث يــدور عــن 96 دونــم تقــع يف مناطــق الســلطة الفلســطينية. الفــوارق بــني املعطــى هنــاك وبــني املعطــى هنــا تنبــع مــن التــامس 

بــني أجــزاء صغــرة بــني عــدد مــن األوامــر يف مناطــق الســلطة. هــذه الحــاالت مــن التــامس الصغــرة مل يتــم احتســابها هنــا، ونعتقــد أن الحديــث عــن حــاالت متــاس مصدرهــا عــدم 

الدقــة يف خرائــط أوامــر اإلخــالء.   
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تقسيم األوامر بني أقضية الضفة الغربية 
يُظهــر تقســيم اوامــر اإلخــالء طبًقــا لأقضيــة أن القضاءيــن اللذيــن صــدر فيهــام أكــرب عــدد مــن أوامــر اإلخــالء هــام بيــت لحــم )222( 

والخليــل )169(، مــع أن املســاحة اإلجامليــة لأوامــر يف قضــاء الخليــل أكــرب )2.633 دونــم( مــن املســاحة يف قضــاء بيــت لحــم )2.240 

دونــم(.63  أمــا القضــاء الــذي توجــد فيــه املســاحة األكــرب ضمــن أوامــر اإلخــالء فهــو قضــاء األغــوار )5.003 دونــم(، رغــم أن عــدد األوامــر 

ــة فــإن عــدد األوامــر وحجــم  ــة الضفــة الغربي ــة، ففــي باقــي أقضي ــة التالي يف هــذا القضــاء هــي 82 فقــط. وكــام تُظهــر الرســوم البياني

املســاحات الرتاكميــة أقــل بكثــر. 

ــا يعتمــد عــىل التقســيم الخــاص بــاإلدارة املدنيــة. تجــدر االشــارة إىل أنــه يوجــد  63 نظــرًا ألن الحديــث يــدور عــن أوامــر أصدرتهــا اإلدارة املدنيــة، فــإن تقســيم األقضيــة املعــروض هن

ــة.   للســلطة الفلســطينية تقســيم إداري مختلــف ملناطــق الضفــة الغربي
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الســؤال املطــروح هــو كيفيــة تفســر الحقيقــة بأنــه يف األقضيــة الثالثة-األغــوار، الخليــل وبيــت لحم-صــدرت أكــر مــن %70 مــن األوامــر 

ــا.  ــم( مــن مجمــوع مســاحات األوامــر كله ــا تصــل إىل حــوايل %76 )9.876 دون ــة لهــذه األوامــر مًع )473 بالعــدد(، واملســاحة اإلجاملي

يُظهــر الفحــص العميــق أنــه توجــد هنــا عــىل مــا يبــدو ظاهرتــان مختلفتــان التقيتــا مًعــا: 

1. إن كــرة األوامــر يف قضــاء الخليــل مرتبطــة بكونــه القضــاء الــذي يســكن فيــه أكــرب عــدد مــن الســكان الفلســطينيني، وكذلــك لقيــام 

إرسائيــل عــىل مــر الســنني باإلعــالن عــن مســاحات واســعة جــًدا كأرايض دولــة يف هــذا القضــاء.64 

ــا باألجنــدة السياســية اليوميــة التــي تتبناهــا حكومــات   2. إن كــرة األوامــر يف أقضيــة األغــوار وبيــت لحــم يبــدو يف الظاهــر مرتبطً

إرسائيــل خــالل الســنوات األخــرة بهــدف الدفــع قدًمــا بضــم غــور األردن و”جــوش عتســيون”.65 تدعــم هــذا االســتنتاج مجموعــة مــن 

املعطيــات: 

1. 222 امــرًا، التــي تشــكل حــوايل ثلــث مجمــوع األوامــر الصــادرة يف أنحــاء الضفــة الغربيــة، صــدرت يف قضــاء بيــت لحــم مــع أن 
مســاحته هــي املســاحة األصغــر تقريبــا )بعــد قضــاء غــالف القــدس( ويوجــد فيــه القليــل مــن أرايض الدولــة.66

2. كل األوامــر )%93( يف قضــاء بيــت لحــم مركــزة يف املنطقــة الواقعــة اىل الشــامل مــن مســتوطنة إفــرات67 وإىل الغــرب مــن 

ــن  ــدد م ــي رصح ع ــيون”، الت ــوش عتس ــم “ج ــميتها باس ــدارج تس ــن ال ــي م ــة الت ــر-أي املنطق ــط األخ ــة الخ ــارع 60 لغاي ش

السياســيني االرسائيليــني انهــم ينــوون ضمهــا إىل دولــة إرسائيــل.68 يف املقابــل، يف املناطــق الرشقيــة أكــر مــن قضــاء بيــت لحــم، يف 

املســاحات التــي أعلنــت عنهــا إرسائيــل مبثابــة أرايض دولــة )لصالــح املســتوطنات أســفر، معاليــه عامــوس، تقــوع ونوكديــم( هنــاك 

القليــل جــًدا مــن أوامــر اإلخــالء. 

3. إن أكــر مــن ثلــث األوامــر التــي صــدرت يف قضــاء بيــت لحــم )عددهــا 85( صــدرت ضــد األعــامل التــي تتــم بصــورة تامــة أو 

جزئيــة عــىل األرايض التــي مل يعلــن أي مــرة عنهــا أو ُســجلت كأرايض دولــة. يــدور الحديــث عــن حــوايل 800 دونــم، وهــي أكــر 

مــن ثلــث مجمــوع مســاحة األوامــر يف هــذا القضــاء. تــدل هــذه الحقيقــة عــىل مــا يبــدو عــىل أن اإلدارة املدنيــة تســتثمر جهــًدا 

خاًصــا يف محاولــٍة إلحبــاط التطويــر الفلســطيني يف هــذه املنطقــة، ووفًقــا ملــا نفهمــه فــإن األمــر يتــم بســبب النوايــا غــر املخفيــة 

بخصــوص الدفــع قدًمــا بضــم هــذه املنطقــة. 

4. كــام ورد، صــدر يف قضــاء األغــوار عــىل مــر الســنني 82 أمــر إخــالء، متتــد عــىل مســاحة 5.000 دونــم تقريبًــا. غــر ان الفحــص 

املُعمــق يُظهــر أن حــوايل 2.970 دونــم، أي حــوايل %60 مــن املســاحة يف األوامــر الصــادرة ضــد الفلســطينيني يف هــذا القضــاء، 

تقــع يف مســاحات مل تســجل أو يُعلــن عنهــا أبــًدا كأرايض دولــة. كــام هــو الحــال يف قضــاء بيــت لحــم، ووفًقــا ملــا نفهمــه، فــإن 

هــذه الحقيقــة تــدل عــىل أن اإلدارة املدنيــة تســتثمر جهــًدا خاًصــا يف منــع التطويــر الفلســطيني عــىل امتــداد غــور األردن ألســباب 

سياســية صارخــة.   

مكانة األرايض املشمولة يف أوامر اإلخالء

• تتقاطــع أرايض اليهــود التــي تــم رشاؤهــا قبــل العــام -1948حــوايل 70 دونــم مــن مجمــوع املســاحات املشــمولة يف اوامــر اإلخــالء مــع 

أراٍض اشــرتاها يهــود قبــل العــام 1948. تــم إدارة هــذه األرايض يف العهــد األردين مــن قبــل الــويص عــىل أمــالك العــدو، وبعــد العــام 1967 
تتــم ادارتهــا مــن ِقبــل املســئول عــن األمــالك الحكوميــة واملرتوكــة كأمنــا هــي أرايض دولــة.69

64 أعــاله الرســم البيــاين صفحــة 23. األســباب الكامنــة وراء هــذا هــي الحجــم الكبــر نســبيًا لقضــاء الخليــل، الــذي ال توجــد فيــه مناطــق انتهــى فيهــا تســوية التســجيل، وفيــه مســاحات 

واســعة مــن األرايض الصخريــة واملقفــرة. هــذه املالبســات مًعــا هــي التــي أتاحــت للســلطات اإلرسائيليــة اإلعــالن عــن مســاحات واســعة مبثابــة أرايض دولــة. عــدا عــن املســاحات الواســعة 

التــي تــم اإلعــالن عنهــا يف هــذا القضــاء، توجــد مســاحات صخريــة واســعة مل يتــم اإلعــالن عنهــا لكــن إرسائيــل تعتربهــا “أراٍض مل تُحســم امللكيــة فيهــا” وتقــوم اإلدارة املدنيــة بإصــدار 

أوامــر إخــالء حتــى يف هــذه املســاحات. 

ــت”،  ــور األردن وشــامل البحــر املي ــة عــىل غ ــة انتخــايب ســوف ابســط الســيادة اإلرسائيلي ــون وجــايك خــوري، “نتنياهــو: يف حال ــر تيب ــام برجــر، أم ــداو، يوت ــا الن ــس، نوع ــان لي 65 يونت

“هآرتــس”، 10.9.2019. 

66 املعطيــات الــواردة أعــاله يف الرســم البيــاين يف صفحــة 23 تعــرض حجــم املســاحة املعلنــة يف قضــاء بيــت لحــم طبًقــا لتقســيم الســلطة الفلســطينية، وهــو أكــرب بكثــر مــن قضــاء بيــت 

لحــم اإلرسائيــي. 

67 يــدور الحديــث عــن منطقــة خلــة النحلــة الــذي تدفــع فيهــا حكومــة إرسائيــل قدًمــا مبخططــات لبنــاء آالف الوحــدات الســكنية لتكــون جــزًءا مــن مســتوطنة إفــرات. راجعــوا مقالــة 

يوتــام برجــر يف “هآرتــس”، “الحكومــة تدفــع قدًمــا ببنــاء واســع يحيــط بيــت لحــم باملســتوطنات”، “هآرتــس”، 8.1.2019. 

68 املنطقــة املســامة اليــوم “جــوش عتســيون” أكــرب بكثــر مــن جــوش عتســيون يف العــام 1948، وأقــل مــن %20 مــن األرايض التــي تــم تحويلهــا إىل املســتوطنات يف هــذه املنطقــة التــي 

تــم رشاؤهــا مــن ِقبــل يهــود قبــل العــام 1948. راجعــوا كــرم نابــوت، عمــل طاقــم الخــط األزرق يف “جــوش عتســيون”، كانــون الثــاين 2017. 

69 ُعرضــت مســألة مكانــة ممتلــكات اليهــود يف الضفــة الغربيــة عــىل محكمــة العــدل العليــا يف العــام 2006 )ملــف محكمــة العــدل العليــا 06/3103، شــلومو فلــرو ضــد دولــة إرسائيــل، 

6.2.2011. وقــد حســم قــرار الحكــم )البنــود 53، 58 مــن قــرار الحكــم( أن الدولــة متلــك الصالحيــة باالســتمرار يف إدارة املمتلــكات وال يُطلــب منهــا إعادتهــا أو تعويــض أصحابهــا عنهــا. 
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ــم مــن املســاحات يف  ــة دون ــا مــن مائ ــه قريبً ــة األرايض املشــمولة يف أوامــر اإلخــالء يظهــر أن • أرايض الســلطة الفلســطينية-فحص مكان

ــط  ــة تحديدهــا يف خرائ ــدور عــن خطــأ يف عملي ــث ي ــدو أن الحدي ــر تقــع يف مناطــق الســلطة الفلســطينية )مناطــق A و-B(. يب األوام

األوامــر، لكــن مصدرهــا غــر متوفــر لنــا. تعتمــد فرضيتنــا هــذه عــىل أنــه يف كل الحــاالت التــي فرضــت فيهــا اإلدارة املدنيــة أوامــر اإلخــالء 
التــي يقــع قســم منهــا داخــل مناطــق الســلطة الفلســطينية، فقــد توقفــت عمليــات التنفيــذ عــىل حــدود املنطقــة   . 70

ــة  ــع أراض ُمســجلة مبلكي ــر اإلخــالء م ــاحات يف أوام ــن املَس ــم م ــة خاصة-حــوايل 250 دون ــو مبلكي ــجلة يف الطاب • تتقاطــع األرايض املُس

خاصــة. مــن الواضــح أن الحديــث يــدور يف بعــض الحــاالت عــن “توغــالت” أصلهــا خرائــط غــر دقيقــة بخصــوص حــدود األوامــر، بينــام يف 

حــاالت اخــرى نفــرتض أن الحديــث يــدور عــن اراٍض ذات ملكيــة خاصــة تتــم إدارتهــا “كأرايض غائبــني” مــن ِقبــل املســئول عــن األمــالك 
الحكوميــة واملرتوكــة.71

ــم مــن املســاحات يف أوامــر اإلخــالء مــع اراض مســجلة يف  ــة ارايض دولة-حــوايل 2.750 دون ــو مبثاب • تتقاطــع األرايض املســجلة يف الطاب

ــدور الحديــث عــن حــوايل الخمــس )%21( مــن مجمــوع أوامــر اإلخــالء. ــة. ي ــو كأرايض دول الطاب

• تتقاطــع أرايض دولــة ُمعلــن عنها-حــوايل 4.400 دونــم مــن مجمــوع املســاحة يف أوامــر اإلخــالء مــع أرايض الدولــة التــي أعلنــت عنهــا 

إرسائيــل كأرايض دولــة. يــدور الحديــث عــن حــوايل الثلــث )%34( مــن مجمــوع أوامــر اإلخــالء.

• تتقاطــع أرايض أخرى-حــوايل 5.391 دونــم )%41.5( مــن مجمــوع املســاحة يف أوامــر اإلخــالء مــع أراٍض مل تُســجل ومل يعلــن عنهــا مــن 

ــة وبعضهــا مــر بإجــراءات اســتطالع  ــة. يــدور الحديــث عــن أراٍض مــر قســم منهــا بإجــراءات اســتطالع كامل ِقبــل إرسائيــل كأرايض دول

جزئيــة أو مل يتــم اســتطالعها مطلًقــا.72 

برئ مياه رشقي الخليل هدمته االدارة املدنية يف عام 2009 . يف عام 2008 اصدربحقه امر اخالء رقم 08\-2

70 بخــالف أوامــر الهــدم الصــادرة عــىل أســاس ادعــاءات أمنيــة. عــىل ســبيل املثــال، يف متــوز 2019 هدمــت إرسائيــل يف وادي الحمــص مبــاٍن تــم بناؤهــا يف مناطــق الســلطة الفلســطينية 

التــي يحظــر الجيــش البنــاء فيهــا “ألســباب أمنيــة”، بحكــم قربهــا مــن الجــدار الفاصــل. 

71 ينبغــي عــدم الخلــط بــني األمــر الخــاص باملمتلــكات املرتوكــة )ممتلــكات خاصــة( )منطقــة يهــودا والســامرة( رقــم 58، 1967، وبــني قانــون أمــالك الغائبــني، الــذي ســنته الكنيســت يف 

العــام 1950 والــذي يــري مفعولــه فقــط داخــل املســاحة الســيادية لدولــة إرسائيــل. عــىل عكــس ممتلــكات الغائبــني داخــل مســاحة دولــة إرسائيــل، التــي تنتقــل طبًقــا للقانــون إىل 

الدولــة لأبــد، فإنــه مــن املفــرتض أن تتــم إدارة األمــالك املرتوكــة يف الضفــة الغربيــة مــن ِقبــل املســئول إىل حــني عــودة أصحابهــا الغائبــني إىل مناطــق الضفــة الغربيــة. 

72 أعاله، الفصل أ، صفحة 26-28    
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أوامر اإلخالء الصادرة ضد املستوطنني 
الفصــل الثــاين التــايل مخصــص لفحــص أوامــر االخــالء الصــادرة ضــد مســتوطنني إرسائيليــني. رأينــا مــن املناســب تخصيــص بحــث منفــرد 

بخصــوص هــذه األوامــر، إذ يــدور الحديــث عــن مجموعــة صغــرة نســبيا مــن أوامــر اإلخــالء57- فقــط )%8.5 مــن مجمــوع األوامــر( التــي 

متتــد عــىل مســاحة 463 دونــم )%3.5 مــن مجمــوع مســاحات األوامــر( -ذات املميــزات الخاصــة والتــي ال ميكــن متييزهــا عنــد فحــص 
جميــع األوامــر كقطعــة واحــدة.74

قبــل أن نتوجــه إىل عــرض مميــزات أوامــر اإلخــالء الصــادرة ضــد املســتوطنني، نكــرر التأكيــد عــىل أنــه ليــس مــن شــأن املقارنــة أي اعــرتاف 

بقانونيــة تواجــد املســتوطنني االرسائيليــني يف املناطــق املحتلــة. هنــاك مالحظــة إضافيــة نــرى مــن الواجــب إعــادة التذكــر بهــا، بحكــم 

ــا إليهــا أعــاله  ــا، وهــي مرتبطــة بقضيــة تخصيــص األرايض يف الضفــة الغربيــة، التــي تطرقن أهميتهــا لفهــم املعطيــات التــي نعرضهــا هن

بصــورة ُمفصلــة: يف حزيــران 2018 أبلغــت اإلدارة املدنيــة أنــه لغــرض املســتوطنات االرسائيليــة تــم عــىل مــر الســنني تخصيــص حــوايل 

674.459 دونــم تقريبــا، وهــي %99.76 مــن مجمــوع أرايض الدولــة التــي خصصــت مــن العــام 1967 وصاعــًدا.75 إن دالالت هــذا املعطــى 

هــي أن كل عمــل، باســتثناء حــاالت نــادرة جــًدا، يقــوم فيــه الفلســطيني بتنفيــذ أي عمــل يف أرض الدولــة يُعتــرب مســبًقا توغال بنظــر اإلدارة 

املدنيــة. وهــذا عــىل الرغــم مــن أنــه يف معظــم الحــاالت، إن مل يكــن يف كلهــا، فــإن الفلســطينيني الذيــن يعتــربون “متوغلــني” يعملــون 

يف الحقيقــة يف األرايض التــي يفلحونهــا مــع أبنــاء عائالتهــم منــذ ســنوات كثــرة، ولــو عــىل أســاس موســمي، وبحوزتهــم مســتندات تــدل 

ــا القــول عــىل وجــه  عــىل حقوقهــم يف هــذه األرايض.76 مالحظــة هامــة وأخــرة ال ميكــن بدونهــا فهــم الواقــع الســائد يف امليــدان: ميكنن

أوامر اإلخالء يف مناطق نفوذ املستوطنات 
كــام ورد أعــاله، فــإن مناطــق نفــوذ املســتوطنات متتــد عــىل مســاحة تصــل إىل حــوايل 538 ألــف دونــم تقريبـًـا.73 ويتضــح مــن الفحــص أن 

ربــع )%24.7( مجمــوع املســاحات يف أوامــر اإلخــالء تقــع داخــل مســاحات النفــوذ الخاصــة باملســتوطنات، بينــام يقــع الباقــي يف أراض 

غــر مشــمولة فيهــا أيــة مســتوطنات خاصــة. تــدل هــذه الحقيقــة عــىل ان اإلدارة املدنيــة تبــذل الجهــود إليقــاف التطويــر الفلســطيني يف 

مســاحات أكــر اتســاًعا مــن املســاحات املخصصــة لغايــة اليــوم للمســتوطنات. 

73 ألسباب فنية مرتبطة بدقة الخرائط بخصوص مناطق نفوذ املستوطنات، وأصلها من اإلدارة املدنية، فإن املعطيات يف هذه الفقرة تظهر بصورة تقريبية فقط. 

74 ينبغــي أن نتذكــر أن املعطيــات الــواردة يف هــذا الفصــل الثانــوي تعتمــد عــىل 57 أمــٍر فقــط، التــي تصــل املســاحة التــي يتــم إخالؤهــا إىل حــوايل %3.5 فقــط مــن مجمــوع املســاحة، 

ولهــذا فقــد اخرتنــا وصــف املعطيــات وكنــا حذريــن يف التوصــل إىل اســتنتاجات قاطعــة بخصوصهــا. 

75 أعاله، صفحة 15. 

76 يــدور الحديــث يف معظــم األحيــان عــن تســجيل يف ســجالت الريبــة التــي ســبقت الحكــم االرسائيــي الــذي يثبــت أننهــم دفعــوا الرائــب عــن تلــك األرايض. هــذه التســجيالت تســمى 

باللغــة العربيــة “ماليــة” )خزينــة الدولــة(، وتتضمــن اإلشــارة إىل اســم املــكان الــذي تقــع فيــه األرض، مســاحتها واســم املتــرصف بهــا. ميكــن يف إجــراءات معينــة أن تكــون هــذه املســتندات 

مبثابــة أدلــة يف الظاهــر عــىل تــرصف املواطــن بــاألرض، إىل جانــب إثبــات تفليــح أكــر مــن %50 مــن األرض، طبًقــا للتفســر الصــارم إلرسائيــل للبنــد 78 لقانــون األرايض العثــامين. باإلضافــة 

إىل املصادقــات بخصــوص دفــع رضيبــة األرض، هنــاك ســكان بحوزتهــم مســتندات “طابــو” )تســجيل يف ســجل األرايض يثبــت امللكيــة الخاصــة( مــن فــرتة الحكــم العثــامين أو الربيطــاين 

أو األردين. راجعــوا بليئــا البيــك، “اســتعامل األرايض يف يهــودا والســامرة لغــرض االســتيطان اليهــودي: الجوانــب القانونيــة واختبــار الواقــع”، ابراهــام شــفوت )محــرر(، الصعــود إىل الجبــل: 

االســتيطان اليهــودي املتجــدد يف يهــودا والســامرة، مكتبــة بيــت ايــل، 2002، صفحــة 225. 
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ــم يف مســاحات ليســت أرايض  ــة تت ــة للمســتوطنني يف الضفــة الغربي ــك األعــامل الزراعي ــاء وكذل ــرة جــًدا مــن البن ــد أن أجــزاًء كب التأكي

دولــة، وإمنــا يف ارايض تعتربهــا الســلطات االرسائيليــة أيًضــا مبلكيــة فلســطينية خاصــة. وقــد فُــرض هــذا الواقــع يف عــدة فــرص عــىل مــر 

الســنني عــىل األجنــدة، ويف كانــون الثــاين 2017 ســنت الكنيســت “قانــون التســوية”، الــذي يهــدف إىل منــع الفلســطينيني مــن املطالبــة 
باســرتداد ممتلكاتهــم.77

تقسيم أوامر اإلخالء الصادرة ضد املستوطنني عىل مر السنني 
عــىل غــرار تقســيم جميــع أوامــر اإلخــالء )أعــاله، ص 30-29(، كذلــك يف األوامــر الصــادرة إلخــالء املســتوطنني يبــدو واضًحــا االرتفــاع يف 

ــا لذلــك حجــم املســاحات، خــالل الســنوات 2013-2012. يتضــح إذن انــه عندمــا زادت اإلدارة املدنيــة مــن جهــود  عــدد األوامــر، وطبًق

فــرض القانــون يف هــذا املجــال، ارتفــع يف املقابــل عــدد األوامــر الصــادرة ضــد املســتوطنني. 

77 يهــدف قانــون التســوية إىل متكــني الســيطرة الواســعة عــىل األرايض ذات امللكيــة الخاصــة، كــام ورد يف قانــون تســوية االســتيطان يف يهــودا والســامرة، 2017:”ســواء كانــت مخصصــة 

للبنــاء، للزراعــة، الصناعــة أو مخصصــة إلقامــة البنــى التحتية-بــرشط أن تكــون متــت “مبوافقــة الدولــة” رصاحــة أو باالســتدالل، مســبًقا او بعــد العمــل، مبــا يف ذلــك املســاعدة يف وضــع 

البنــى التحتيــة، منــح املحفــزات، وضــع املخططــات، نــرش النــرشات التــي تهــدف اىل تشــجيع البنــاء أو التطويــر أو املشــاركة يف املــال أو العــني”. 
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التقسيم النمطي لألوامر الصادرة ضد املستوطنني طبًقا لنوع األعامل 
ــني  ــني هــذه األوامــر وب ــوع األعــامل عــىل نقــاط تشــابه واختــالف ب ــا لن ــدل فحــص أوامــر اإلخــالء الصــادرة إلخــالء املســتوطنني طبق ي

ــي املخرجــات األساســية:  ــام ي ــر اإلخــالء. في مجمــوع أوام

• يف املســاحات الخاصــة بعــرشة أوامــر )%17.5 مــن بــني األوامــر الصــادرة ضــد املســتوطنني( مل نتمكــن مــن التعــرف عــىل أيــة أعــامل 

)املجموعــة 1(. نفــرتض أنــه عــىل غــرار باقــي األوامــر التــي مل ننجــح فيهــا بالعثــور عــىل أيــة أعــامل، يف هــذه الحــاالت أيًضــا يــدور 

الحديــث عــن حراثــة موســمية ســطحية نســبيًا مل تــرتك أثــرًا صارًخــا يف األرض عــىل املــدى. 

ــة  ــة خفيف ــط، حراث ــدة فق ــة واح ــىل حال ــة ع ــه الثق ــىل وج ــرف ع ــا يف التع ــتوطنني، نجحن ــد املس ــادرة ض ــر الص ــني األوام ــن ب • م

)املجموعــة 2(. 

• عرشة أوامر )%17.5( صدرت ملواقع تم فيها تأهيل األرض بعدة طرق-تسوية األرض، شق طرق أو تسوير. 

• يوجــد نوعــان مــن األعــامل الســائدة ضمــن األوامــر الصــادرة ضــد املســتوطنني، وهــام نوعــان مــن األعــامل األكــر شــيوًعا وســط 

جميــع األوامــر، وتشــمل غــرس األشــجار وإنشــاء الدفيئــات الزراعيــة )املجموعــة 4(، التــي تشــمل 24 أمــرًا )42%(. 

أوامر إخالء صدرت ضد حقول زيتون زرعها املستوطنون شاميل مستوطنة حلميش

• يف املقابــل فــإن املجموعــة 6 التــي تشــمل األوامــر التــي يف مســاحاتها شــوهد تطويــر مكثــف وتفليــح، هــي مجموعــة صغــرة وهامشــية، 

وتشــمل أمريــن اثنــني فقــط )%3.5( علــاًم أنــه مــن بــني مجمــوع األوامــر فــإن الحديــث يــدور عــن مجموعــة األوامــر الثانيــة مــن حيــث 

حجمهــا وتشــمل 142 أمــرًا. 
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تقسيم األوامر الصادرة ضد املستوطنني بني األقضية يف الضفة الغربية 
ــن  ــاء )م ــة يف القض ــتوطنات الغربي ــول املس ــع ح ــرًا( تق ــا )15 أم ــم. معظمه ــت لح ــاء بي ــدرت يف قض ــوايل %37( ص ــرًا )ح • 21 أم
ــم، أســفر(.78 ــوع، نوكدي ــي القضــاء )تق ــع حــول املســتوطنات الواقعــة رشق ــر )6 باملجمــوع( تق ــي األوام ــا(. باق ــرات غربً مســتوطنة إف

• صدر يف قضاء نابلس 12 أمِر إخالء ضد املستوطنني. ترتكز األوامر حول املستوطنات تبوح وألون موريه. 

• صدر يف قضاء رام الله 9 أوامر إخالء ضد املستوطنني. ترتكز األوامر حول املستوطنات حلميش وشيلو. 

• صــدر يف قضــاء الخليــل 7 أوامــر إخــالء ضــد املســتوطنني. ترتكــز األوامــر باألســاس يف مســتوطنة كريــات أربــع ومنطقــة H2 داخــل 

مدينــة الخليــل.

78 يستند تقسيم األقضية إىل تقسيم اإلدارة املدنية. حول هذا راجع املالحظة 55 أعاله. 
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أوامر إخالء صادرة ضد مستوطنني رشقي “جفعات هخرصينا” يف كريات أربع
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مكانة األرايض املشمولة يف أوامر اإلخالء الصادرة ضد املستوطنني 
إن النتيجــة األبــرز عنــد فحــص مكانــة األرايض املشــمولة يف أوامــر اإلخــالء هــي أن 116 دونــم )حــوايل %25( مــن مجمــوع أوامــر اإلخــالء 

الصــادرة ضــد املســتوطنني هــي أرايض خاصــة ُمســواة. يــدور الحديــث عــن أمــر إخــالء واحــد مــن العــام 2011 صــدر ضــد ســكان البــؤرة 

االســتيطانية هبلديــم يف منطقــة النــار 906. 79 كــام تجــدر اإلشــارة إىل الحقيقــة بــأن 130 دونــم، وهــي أكــر مــن الربــع )%28( مــن مجموع 

ــة. وهــذا يف  ــا ومل تســجل كأرايض دول ــم اإلعــالن عنه ــر اإلخــالء الصــادرة ضــد املســتوطنني، هــي أراض مل يت املســاحة املشــمولة يف أوام

مقابــل %41.5 مــن مجمــوع األوامــر الصــادرة ضــد األعــامل املنفــذة يف أراٍض ذات مكانــة مشــابهة. 

أوامر اإلخالء الصادرة ضد مستوطنني بخصوص مناطق نفوذ املستوطنات 
ــا )%19.5( تقــع داخــل  إن إحــدى النتائــج املهمــة يف فحــص أوامــر االخــالء الصــادرة ضــد املســتوطنني هــي أن خمــس مســاحتها تقريبً

مناطــق نفــوذ املســتوطنات.80 تــدل هــذه الحقيقــة عــىل أن مناطــق النفــوذ بحــد ذاتهــا ليســت بالــرورة دليــاًل عــىل أن كل عمــل يتــم 

يف مجالهــا مســموح، وهنــاك أعــامل، رغــم وقوعهــا داخــل مناطــق نفــوذ املســتوطنات، فــإن اإلدارة املدنيــة تعتربهــا توغــاًل. 81 وكــام أرشنــا 

ــر نســبة األعــامل التــي يقــوم بهــا املســتوطنون داخــل مناطــق نفــوذ  ــا اليــوم تقدي ــر )صفحــة 17-16(، ال ميكنن يف مقدمــة هــذا التقري

املســتوطنات، وهــي توغــالت مــن الناحيــة العمليــة، إذ ال تتوفــر لدينــا معطيــات كاملــة بخصــوص عقــود التخصيــص التــي أُبرمــت مــع 

املســتوطنني. 

79 حول هذا راجع أعاله املالحظة 63. 

80 ألسباب فنية تتعلق بدقة الخرائط الخاصة مبناطق نفوذ املستوطنات فإن املعطيات الواردة يف هذه الفقرة تقريبية فقط. 

81 يرتبط هذا املعطى مع ادعائنا بخصوص الفجوات يف املعلومات بكل ما يتعلق بتخصيص األرايض للمستوطنني. أعاله صفحة 17-16 
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للتلخيــص، فقــد اســتعرضنا يف هــذا الفصــل مميــزات حــوايل 670 أمــر إخــالء أصدرتهــا اإلدارة املدنيــة يف الســنوات 2018-2005. املســاحة 

االجامليــة لهــذه األوامــر هــو أقــل بقليــل مــن 13 ألــف دونــم، مــع أنــه بحكــم التقاطــع بــني األوامــر، فــإن املســاحة تتنــاول حــوايل 12.500 

دونــم. خــالل الســنوات 2013-2011 طــرأ ارتفــاع حــاد عــىل عــدد األوامــر التــي أصدرتهــا اإلدارة املدنيــة، ووفًقــا لرأينــا فــإن هــذا االرتفــاع 

مرتبــط بالتغيــرات يف ســلم األولويــات لوحــدة التفتيــش يف اإلدارة املدنيــة وال يُعــرب عــن الزيــادة يف عــدد األعــامل الفعليــة. %91 مــن 

مجمــوع األوامــر الصــادرة يف الســنوات 2018-2005 موجهــة إىل الفلســطينيني. مــن الواضــح ان هــذا املعطــى نتــاج مبــارش للحقيقــة بــأن 

أقــل مــن نســبة الربــع مــن مجمــوع أرايض الدولــة يف مناطــق C خصصــت لغايــة اليــوم مــن ِقبــل املســئول عــن األمــالك الحكوميــة يف 

ــا لتقديراتنــا،  الضفــة الغربيــة لصالــح الفلســطينيني. تقــع حــوايل %70 مــن أوامــر اإلخــالء يف أقضيــة الخليــل، بيــت لحــم واألغــوار. وفًق

فــإن كــرة األوامــر يف أقضيــة بيــت لحــم واألغــوار يُعــرب عــن الجهــود املتواصلــة لحكومــات إرسائيــل بالدفــع قدًمــا لضــم هــذه املناطــق، 

التــي تــم التأشــر عليهــا يف نهايــة الســتينيات يف مخطــط ألــون كمناطــق مســتهدفة للضــم.82 يتعــزز هــذا التقديــر بعــد فحــص مكانــة 

األرايض التــي تســتهدفها أوامــر اإلخــالء يف هذيــن القضاءيــن، ويتضــح منهــا أن حــوايل ثلــث مســاحة أوامــر اإلخــالء يف قضــاء بيــت لحــم 

وحــوايل %60 مــن مســاحة أوامــر اإلخــالء يف قضــاء األغــوار هــي مســاحات غــر مســجلة ومل يتــم اإلعــالن عنهــا كأرايض دولــة. كــام أرشنــا 

إىل مكانــة األرايض التــي تتناولهــا أوامــر اإلخــالء وتــري عليهــا: حــوايل 5.391 دونــم )%41.5( مــن املســاحات اإلجامليــة يف أوامــر اإلخــالء 

صــدرت ضــد أعــامل يف أراض غــر مســجلة ومل يتــم اإلعــالن عنهــا مــن ِقبــل إرسائيــل كأرايض دولــة. يــدل هــذا املعطــى عــىل أن جــزًءا 

ــا مــن جهــود اإلدارة املدنيــة يف منــع التطويــر الفلســطيني يف الضفــة الغربيــة موجــه إىل األرايض التــي مل تنتــِه بعــد الفحوصــات  ملحوظً

الخاصــة بامللكيــة عليهــا. 

 

اقتالع اشجار بقرية املفقرة يف جنوب الخليل

82 رغم أن مخطط ألون مل يُعتمد مطلًقا بصورة رسمية، غر أنه من الناحية الفعلية قاد سياسة إرسائيل االستيطانية يف العقد األول بعد احتالل الضفة الغربية. 
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