
                       
أنديــة كرة القدم 
اإلرسائيليــة يف 
املســتوطنات يف 
الضفــة الغربية  

هدف 
ذا 
 



                                                      	
	

	

1	

 

الفیفا ترعى مباریات على "عنوانھ  تقریًرا قصیًرا  (HRW)واتش رایتس ھیومن منظمةنشرت  26.9.2016في تاریخ 

ري خمس مستوطنات مختلفة، في ألعاب الدو فيتناول التقریر مسألة مشاركة ستة أندیة كرة قدم إسرائیلیّة ". أراض مغتصبة

تقع ھذه . 1، جبعات زئیف، معلیھ أدومیم وتومر)نادیین مختلفین(أورنیت، أریئیل : المعنیة ھي المستوطنات. اإلسرائیليّ 

من مجمل أراضي الضفة الغربیّة، وھي تحت السیطرة المدنیّة  %61التي تشكل نحو  ”C“المستوطنات جمیعھا في المنطقة 

وبقیت على ھذه الحالة حتى بعد اتفاقیات أوسلو التي وقعت في السنوات  1967والعسكریّة التامة لدولة إسرائیل منذ عام 

1993-1995. 

والتي  13.10.2016انعقاد الھیئة العامة للفیافا المقررة لیوم  بضعة أسابیع قبل  واتش رایتس ھیومن منظمةنُشر تقریر 

ار قرإ إیقاف األندیة الستة التي تعلب في المستوطنات. في حالةخرى سؤال ھل ستتم مطالبة إسرائیل بستناقش من بین أمور أ

ي شھر أیار ة الفیافا المقرر عقده فھذه التوصیّة سیتم التصویت على القرار النھائّي في اجتماع الكونغرس الدولّي لمنظم تقدیم

2017. 

 ضمن أمور أخري ما یلي: واتش رایتس ھیومن منظمةجاء في تقریر 

 بشكل انتزعت أراض على الغربیة بالضفة اإلسرائیلیة المستوطنات في مباریات ترعى) القدم لكرة الدولي االتحاد( الفیفا... 
 ،"القدم كرةل اإلسرائیلي االتحاد" ومطالبة اإلنسان، حقوق في مسؤولیاتھا تحّمل الفیفا على. الفلسطینیین من قانوني غیر
 واألنشطة لعاباأل جمیع بنقل للفلسطینیین، تعود إسرائیل حدود خارج قانونیة غیر مستوطنات في مباریات على یُشرف الذي
	...إسرائیل داخل إلى الفیفا ترعاھا التي

 الذي ،"لقدما لكرة الفلسطیني االتحاد" وبین بینھ نزاع موضع بالفعل ھي توطناتالمس في اإلسرائیلي االتحاد مباریات... 
 دون أخرى اتحادات مناطق في مسابقات إقامة من أعضاءھا تحظر التي الفیفا قوانین ینتھك االسرائیلي االتحاد أن یدعي

 بھا المعترف غزة، وقطاع الغربیة الضفة تشمل أراضیھ باعتبار ،1998 عام منذ الفیفا في عضو الفلسطیني االتحاد. إذن
 یُشرف الذي ،"القدم لكرة في عضو أیضا وھو اإلسرائیلي، االتحاد یقول. فلسطین أو" المحتلة الفلسطینیة األراضي" كـ دولیا
 ترعاھا التي ةواألنشط األلعاب جمیع بنقل للفلسطینیین، تعود إسرائیل حدود خارج قانونیة غیر مستوطنات في مباریات على
	...إسرائیل داخل إلى الفیفا

 الذي ،"لقدما لكرة الفلسطیني االتحاد" وبین بینھ نزاع موضع بالفعل ھي المستوطنات في اإلسرائیلي االتحاد مباریات... 
 دون أخرى اتحادات مناطق في مسابقات إقامة من أعضاءھا تحظر التي الفیفا قوانین ینتھك االسرائیلي االتحاد أن یدعي

 بھا المعترف غزة، وقطاع الغربیة الضفة تشمل أراضیھ باعتبار ،1998 عام منذ الفیفا في عضو الفلسطیني االتحاد. إذن
 رائیلییناإلس اطنین في عضو أیضا وھو اإلسرائیلي، االتحاد یقول. فلسطین أو" المحتلة الفلسطینیة األراضي" كـ دولیا

 غربیةال الضفة لسكان یُسمح ال. یھودیة أصول من األفراد أو اإلسرائیلیة، التأشیرات وحاملي اإلسرائیلیین والمقیمین
 26 من یقرب ما باستثناء المستوطنات، بدخول الشرقیة، القدس سكان اعتبار دون ملیون، 2.5 عددھم البالغ الفلسطینیین

																																																													
ھ زئیف شیبي، بتار عیروني معلی األندیة الستة ھي: نادي كرة القدم ألوموت مكابي أریئیل، نادي كرة القدم عیروني أریئیل، بیتار جبعات 1

	أدومیم، ھبوعیل أورنیت عیروني، ھبوعیل بقعات ھیردین.

 مقدمة
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 دخول الیھود، نظرائھم مثل إسرائیل، في والمقیمین العرب للمواطنین یمكن. خاصة تصاریح یحملون عامل ألف
 .المستوطنات

توضیح  لكرم نبوت ھو ختصرة، فإّن ھدف ھذا التقریر المبما أن محرر التقریر یوضح جیًدا اإلشكالیات السیاسیّة والقضائیّ 

ختصر م عرضة في المستوطنات، ومكانة األراضي التي أقیمت علیھا المالعب التي تجري علیھا مباریات الدوري المنتظم

 یًا. ونقلھا إلى استعمال المستوطنین اإلسرائیلیین حصرالتي تتیح إلسرائیل السیطرة على تللك األراضي  اتاآللیف لوص

 ترى مؤسسة كرم نبوت أنّھ ال ینبغي للفیفا االستمرار في رعایة الفرق التي تلعب في مالعب أقیمت على أراٍض مسلوبة.
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في الضفة الغربیّة، مستوطنة "كفار عتسیون" على أرٍض  أول مستوطنةبعد أشھر قلیلة من احتالل الضفة الغربیّة اُقیمت 

. في السنوات الالحقة تنامي مشروع المستوطنات اإلسرائیلیّة في الضفة الغربیّة وتضخم، مما 1948ام اشتراھا یھود قبل ع

ى األراضي بغیة تعزیز المشروع. نستعرض في الصفحات التالیة بعجالة تلك حث إسرائیل على ابتداع آلیات سیطرة عل

سستھا، والتي ما زالت تستخدمھا الیوم حتى بعد مرور خمسة عقود على احتالل نونیّة التي ابتكرتھا إسرائیل ومأاآللیات القا

 الضفة الغربیّة.

 

 1968تسویة األراضي في الضفة الغربیّة وتعلیقھا عام 

 

ل نحو ثلث أراضي الضفة الغربیّة، وھي األراضي تم استكمال تسویة وتسجی 1967احتالل إسرائیل للضفة الغربیّة عام قبل 

الواقعة في بعض المناطق القریبة من رام هللا، نابلس، جنین، طولكرم، قلقیلیة، وفي المنطقة الشمالیة من منطقة األغوار. في 

ریطانّي ومن ثم السلطات األردنیّة عملیة تسویة األراضي، والتي شملت تقسیم أراضي ھذه المناطق دفعت سلطات االنتداب الب

 600,000القرى إلى أحواض وقطع وتسجیل ملكیّة كل واحد منھا. ضمن تسویة األراضي في الضفة الغربیّة تم تسجیل نحو 

 م الخزینةُسجلت باسضفة الغربیّة إلى األردن، دونم باسم "الدولة"، أي باسم سلطات االنتداب البریطانّي، والحقًا، بعد ضم ال

أنظروا  –األردنیّة. مع الوقت استولت إسرائیل في العدید من الحاالت على تلك األراضي (كما في حالة مستوطنة تومر  العامة

إسرائیل  ، أي بعد نحو سنة ونصف السنة من احتالل1968، ونقلتھا إلى مستوطنین إسرائیلیین. في كانون األول الحقًا)

یّا إلى أنذاك مما أدى عملللضفة الغربیّة، تم تعطیل عملیة تسویة األراضي بواسطة أمر عسكري موقع من قبل قائد المنطقة 

 مشروع تسویة األراضي في الضفة إلى یومنا ھذا. تعطیل

 

 وتخصیصھا للمستوطنات ض ألغراض أمنیةوضع الید على األر

في العقد األول بعد احتالل الضفة أقیمت معظم المستوطنات بواسطة وضع الید على األرض وكأنھا لـ"أغراض عسكریّة". 

 ّي الذي یسمح بوضع الید على أراضٍ القانون الدول نحو أربعین مستوطنة بھذه الطریقة. على مر السنین في المجمل أقیمت

ید على ھذه األراضي مؤقت فقط، حیث أّن الوضع األمنّي ھو وضع متغیّر ألغراض عسكریّة یستند إلى فرضیّة أن وضع ال

 السلطات اإلسرائیلیّة، وبأثر رجعّي، عن جزء یّة" إجراءات وضع الید ھذه، أشھرتبطبیعتھ. بغیة اإللتفاف على مشكلة "زمن

كبیر من تلك المناطق التي تم وضع الید علیھا ونقلھا للمستوطنات (كما في حالة بعض مناطق مستوطنة أریئیل على سبیل 

 المثال)، كأراضي دولة.
  

 الضفة أراضي على السیطرة آلیة
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 التماس ألون موریھ واالنتقال إلى طریقة اإلشھار عن أراضي الدولة

دویكات ضد حكومة إسرائیل) أدى إلى تقیید قدرة الدولة  – 79/390 التماسقرار المحكمة العلیا المسمى "ألون موریھ" (

على استدخدام "وضع الید ألغراض أمنیة" من أجل إقامة مستوطنات جدیدة أو توسیع مستوطنات قائمة. في أعقاب ذلك كان 

لسیطرة على األراضي من أجل نقلھا إلى عشرات المستوطنات التي خططت ال بد من ابتكار آلیة جدیدة تتیح استمرار ا

 ى ذلكحتل ما كان یبدو حكومة اللیكود إقامتھا أو توسیعھا. اإلنتقال إلى سیاسة "نشطة" إلشھار األراضي كأراضي دولة حوّ 

أوجدتھ إسرائیل في الضفة. ففي ثاره بعیدة المدى على نظام األراضي الذي ى أمر آثاره محدودة، إلضي آكأمر عر للوقت

من قانون األراضي  68، تسخدم إسرائیل المادة فیھا ثلثي مساحة الضفة التي لم تبدأ أو لم تستكمل عملیة تسویة األراضي

، والذي یتیح لھا، وفق تفسیرتھا ھي، استمالك األراضي الُمستصلحة، أو التي لم یجري استصالحھا 1858العثماني من عام 

 ل مدة تزید عن ثالث سنوات.بعد، خال

 

 الجانب الكميّ  –اإلشھار عن أراضي دولة 

دونم  100,000دونما من أراضي الضفة الغربیّة كأراضي دولة. نحو  755,000على مر السنین أشھرت دولة إسرائیل عن 

سلطة سعینیات، إلى الألراضي التي تمل نقلھا مع الوقت، خالل تطبیق اتفاقیات أوسلوا في سنوات التمنھا ھي من ضمن ا

. نحو Cمن األراضي التي تم إشھارھا ضمن مناطق  ادونم 655,000)، مما أبقى على نحو Bو  Aالفلسطینیّة (مناطق 

مت إلى مناطق نفوذ المستوطنات ) ضُ Cمن المناطق التي تم إشھارھا وبقیت في مناطق  %42(التي تشكل  ادونم 273.000

اطق التي تم إشھارھا كأراضي دولة، باستثناء الحاالت المعدودة جًدا التي نُقلت فیھا إلى اإلسرائیلیّة، بینما بقیة المن

 الفلسطینیین، ُضمت إلى مناطق نفوذ ستة مجالس إقلیمیّة إسرائیلیّة في الضفة الغربیّة.
 

 تخصیص أراضي الدولة

یص ائیلیّة من أجل تخصعن أراضي الدولة كأداة إداریّة األكثر أھمیة بید السلطات اإلسر على مر السنین تم استخدام األشھار

من أراضي  %0.7وكانت مؤسسة "بمكوم" قد كشفت قبل بضع سنوات أنّھ فقط في الضفة الغربیّة للمستوطنات.  أراضٍ 

. وبكلمات أخرى، یتیح مصطلح 2دام الفلسطینیینالدولة (تلك التي تم اإلشھار عنھا أو تلك المسجلة في الطابو) تم نقلھا الستخ

السكان ض لمصلحة بدل إدارة مورد األر، منافي للمساواة سرائیل ممارسة سیاسة تخصیص أراضٍ "أراضي الدولة" إل

 بھ. الدولّي القیامما یُلزمھا القانون الفلسطینیین المحلیین، وب

 

  

																																																													
، 28.3.2013من أراضي الدولة خصصت للفسطینیین"، ھآرتس،  %0.7حاییم لفینسون، " 2

http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.1978691	
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 المصادرة لألغراض العامة

طنات. مصادرة مستوالإداریة مختلفة بغیة إقامة  واتدیات أاستخدمت إسرائیل خالل السبعینیات والثمانینفي عدة حاالت فردیة 

). حیث یتم 1969 –رة دا والسام(یھو 321األرض "ألغراض عامة" تمت بموجب قانون المصادرة ألغراض عامة رقم 

أن  صادر وفق ھذه الطریقةفترض باألراضي التي تُ نقل حقوق ملكیّة األرض بشكل دائم إلى المسؤول عن أمالك الحكومة. ی

تخدم مجمل سكان الضفة، لكن من الناحیة الفعلیة فقد أقامت إسرائیل عدة مستوطنات على األراضي التي صودرت وفق ھذه 

 28 نالطریقة. المستوطنة األكبر ھي مستوطنة "معلیھ أدومیم" التي أقیمت منتصف السبعینیات، بعد مصادرة مساحة أكثر م

كمناطق  1997ة منذ أذار فمن األھمیة أن نفھم أّن المستوطنات اإلسرائیلیّة ُمعرّ ألف دونما من عدة قرى شرقي القدس. 

 فقط. ةصخا على تصاریحم في الدخول إلیھا بناء عسكریّة مغلقة أمام السكان الفلسطینیین في الضفة، والذین یسمح لھ

 مسار القرصنة

 مات األراضي في الضفة، التي صودرتئیلیة عن طریقھ مئات آالف دونالذي نقلت السلطات اإلسرا -ة المسار الرسمّي ابموز

الثاني  إسرائیل تعزیز المسار تواصل حكومة - بوسائل متنوعة، من أصحابھا الفلسطینیین إلى استخدام المستوطنین فقط

ونیّة التي ال یوجد طریقة قانوي الفلسطینیّة الخاصة، الذي یھدف إلى تعزیز االستیالء على األراضظاھریًا)  غیر الرسميّ (

لسطینیّة ف عملیات قرصنة لإلستیالء على أراضٍ في الغالبیة العظمى للمستوطنات ھنالك  ھلتخصیصھا للمستوطنین. نعلم أنّ 

 وحتى إسرائیل تعترف بھا كأراٍض ذات ملكیّة فلسطینیّة خاصة.

 

 

 ندرس ضمن أموركي نكرس الصفحات التالیة لدراسة عینیّة لكل واحد من المواقع التي أقیمت علیھا مالعب كرة القدم،  

 ةمصدر المعلومات القانونیّ كیف استولت إسرائیل على كل موقع من تلك األراضي.  ةقدیم ةجویّ ات بواسطة تصویر أخرى

جمیع نظم المعلومات بالواردة في الصفحات التالیة ھو اإلدارة المدنیّة التي زودتنا، في إطار إجراء حریة المعلومات، 

ھنا  ھاق إلیرنتطالمعروضة بألوان مختلفة على التصویر الجوي. في كل واحد من المواقع الستة التي  (GIS)الجغرافیّة 

 نتعامل مع المعاییر التالیة:

 إلداریّة المستخدمة بغیة اإلستیالء على األرضالوسیلة ا •

 اإلستیالء الرسمیّة السنة التي تمت فیھا عملیة •

 من ناحیة االستصالح قبل البناء علیھا وضعیة األرض •

 سنة/سنوات بناء الموقع •

 ستةال القدم كرة لمالعب القانونیّة الوضعیة تحلیل
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 عنھا كأراضي دولة. األشھار –الوسیلة اإلداریة التي استخدمت بغیة اإلستیالء على األرض  •

 .1989-1988على ما یبدو خالل السنوات   – متى بدأ إجراء اإلستیالء الرسميّ  •

 استصالح فالحة موسمیّة –من ناحیة االستصالح قبل البناء علیھا  وضعیة األرض •

 1999-1997 –سنوات بناء الموقع  •

 

 

 أورنیت مستوطنة
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ي شھار عنھا كأراضوضع الید ألغراض أمنیة واإل –الوسیلة اإلداریة التي استخدمت بغیة اإلستیالء على األرض  •

 دولة.

). 79/22(أمر عسكري  7.11.1979وضع الید ألغراض أمنیة تم في تاریخ   – سنة بدء إجراء اإلستیالء الرسميّ  •

 قدر أن األمر جرى خالل الثمانینیات.دولة غیر معروفة، لكننا ن يضاسنة اإلشھار عن األرض كأر

 استصالح فالحة موسمیّة –من ناحیة االستصالح قبل البناء علیھا وضعیة األرض  •

 على ما یبدو خالل التسعینیات. ال نعرف السنوات بالضبط. –سنوات بناء الموقع  •

 

 القدم كرة ملعب – أریئیل مستوطنة
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ھا شھار عنوضع الید ألغراض أمنیة ومن ثم اإل –الوسیلة اإلداریة التي استخدمت بغیة اإلستیالء على األرض  •

 كأراضي دولة.

). 78/13(أمر عسكري  6.4.1978وضع الید ألغراض أمنیة تم في تاریخ   – سنة بدء إجراء اإلستیالء الرسميّ  •

 ا نقدر أن األمر جرى خالل الثمانینیات.سنة اإلشھار عن األرض كأرض دولة غیر معروفة، لكنن

یح لنا مشاھدة یت بما یكفي كي ال نملك تصویر جوي سابق –من ناحیة االستصالح قبل البناء علیھا  وضعیة الألرض •

 وضعیة المنطقة قبل البناء علیھا بشكل واضح. 

 كان خالل التسعینیات.نقدر أن األمر  .ال نعرف متى تم بناء الموقع بالضبط –وات بناء الموقع ة/سنسن •

  

  

 الصاالت قدم كرة – أریئیل مستوطنة
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لیة عم لم یكن ھناك إجراء إداري. الحدیث ھنا عن –الوسیلة اإلداریة التي استخدمت بغیة اإلستیالء على األرض  •

 بملكیة عائلة القرط وعائلة فلسطینیة أخرى طلبت حمایة خصوصیة إسمھا. قرصنة لإلستیالء على أراضٍ 

 استصالح فالحة موسمیّة –من ناحیة االستصالح قبل البناء علیھا  وضعیة األرض •

 .2004-1999 –سنوات بناء الموقع  •

 

 

 زئیف جبعات مستوطنة
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 المصادرة لألغراض العامة –الوسیلة اإلداریة التي استخدمت بغیة اإلستیالء على األرض  •

 )75/14(أمر عسكري  4.1.1974  – سنة بدء إجراء اإلستیالء الرسميّ  •

الجزء الشمالي الشرقي كان مستصلًحا بفالحة موسمیة  –من ناحیة االستصالح قبل البناء علیھا  وضعیة األرض •

 .اعيوبقیة المساحة استخدمت على ما یبدو كمنطقة مر

 2000-1997 –سنة/سنوات بناء الموقع  •

 

 

 أدومیم معلیھ مستوطنة
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تخصیص أراضي دولة مسجلة في الطابو قبل عام  –الوسیلة اإلداریة التي استخدمت بغیة اإلستیالء على األرض  •

 للمستوطنین 1967

 غیر معروفة  – سنة بدء إجراء اإلستیالء الرسميّ  •

 .ر صحراویة استخدمت كما یبدو كمراعيأرض بو –من ناحیة االستصالح قبل البناء علیھا  وضعیة األرض •

 ال نعرف متى بالضبط، لكن كما یبدو خالل التسعینیات. –نوات بناء الموقع سنة/س •

 

 

 رتوم مستوطنة


