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 األراضي يف اإلنسان حلقوق اإلسرائيلي املعلومات مركز عن الصادر التقرير ملخص
 اإلعالن عن أراضي دولة:  حتت غطاء الشرعية" بعنوان" بتسيلم" احملتلة

   "يف الضفة الغربية 
 ٣/٢٠١٢/؟

 

  

  التقرير ملخص

االستيالء على ، الذي حظر )١٩٧٩" (ألون موريه"منذ صدور قرار حمكمة العدل العليا املسمى 
أراضٍ فلسطينية بملكية خاصية من أجل إقامة مستوطنات مدنية، تأسس املشروع االستيطاين 

على أنها ) الطابو(راضي التي سُجلت يف السجل العقاري إال أن األ. الدولة على استخدام أراضي
 ٥٢٧,٠٠٠، كانت حمدودة وبلغت مساحتها ١٩٦٧أراضي دولة قبل االحتالل اإلسرائيلي عام 

وتركزت غالبية هذه . من مساحة الضفة الغربية، ال تشمل القدس الشرقية% ٩دونم، أي ما يقرب 
) اجلبال بين القدس واخلليلسلسلة " (منصة اجلبل"األراضي يف غور األردن، يف حين مل تشتمل 

  .، على أراضي دولةاًتقريب

ببناء املستوطنات يف جميع أرجاء ماح ومن أجل الس" ألون موريه" قضية يف أعقاب قرار احلكم يف
دونم على أنها  ٩٠٠,٠٠٠كثر من أ، أعلنت إسرائيل عن "منصة اجلبل"الضفة الغربية، بما يف ذلك 

نين، بانتقاد سياسة ومؤسسات حقوق إنسان أخرى، وعلى مر الس" بتسيلم"وقد قامت . ضي دولةأرا
تقديم  التي أدّت إىل احليلولة دون إسرائيل يف إشهار األراضي، ذلك نتيجة للشوائب اإلجرائية

الة إلشهار األراضي، وكذلك نتيجة لكون هذه اإلشهارات مُعدّة لدفع الفلسطينيين العتراضات فع
 اًقوانين الدولية كونها تخلق تغييرغاية غير قانونية وهي إقامة املستوطنات، احملظورة يف ال

  .يف األراضي اخلاضعة لالحتالل اًدائم

د الوارد يف التقرير احلايل يف أنه يتناول سياسة اإلشهار ويفحصها يف مرآة قوانين ينعكس التجدي
ويف مركز هذا التقرير . ١٨٥٨األراضي احمللية، وعلى رأسها قانون األراضي العثماين الصادر عام 

حتليل مفصّل لقانون األراضي وقوانين األراضي العثمانية واالنتدابية واألردنية التي غيّرته 
ويؤدي هذا التحليل إىل . الصادرة يف فترة االنتداب دخلت عليه التعديالت، ولقرارات احلكموأ

على أنها  ضٍت قانونية كونها قامت بتصنيف أراسياسة اإلشهار اإلسرائيلية ليس االستنتاج بأن
  .خاصاً فلسطينياً لكاًأراضي دولة، رغم أن هذه األراضي تعتبر وفق القوانين احمللية م
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ويتعلق ). امليري(غالبية عمليات اإلشهار التي نفذتها إسرائيل تتعلق بأراضٍ من فئة اَملشاع كانت 
كلم حول املنطقة املبنية يف القرية، كما  ٢.٥هذا املصطلح بغالبية األراضي املوجودة يف قطر 

ة كما جرت عمليات إشهار على أراضي رعي من فئ. ، سواءً أكانت مستصلحة أم ال١٨٥٨كانت عام 
سياسة اإلشهار تناقض قوانين األراضي  إىل أن" حتت غطاء الشرعية"تقرير ويشير ". متروكة"

  :بعاد أساسيةاحمللية عبر ثالثة أ

  ملكية الستصالح الزراعي التي تمنح حقوقجودة ا

لفترة عشرة  "ميري"املزارع الذي استصلح أرض  من قانون األراضي على أن ٧٨ادة امل تنص
القانون ال  إال أن. صل على حقوق ملكية عليهاارضة من طرف الدولة فإنه يحأعوام من دون مع

لهذا ". امليري"يُعرّف جودة وطبيعة هذا االستصالح الذي يؤدي إىل منح حقوق امللكية على أراضي 
صخرية ال  يف الضفة الغربية تتميز بأراضٍ" ة اجلبلمنص"ؤال إسقاطات هامة كون منطقة الس

استصالح  كمة العليا يف فترة االنتداب أنوقد قرّرت احمل. قسم صغير منها يمكن استصالح إال
 تمنح املزارع حقوق" امليري"راضي خرية التابعة ألملناطق الصاملنتشرة يف ا" اجليوب املثمرة"

ية يف سنوات احلكم األردين وقد طُبق هذا الشّرع يف الضفة الغرب. ملكية على القسيمة بأكملها
 .اًأيض

من يدعي  ينص على أن اً،جد اًوضيق اًخمتلف اًيل يف إطار سياسة اإلشهار تفسيرإسرائ واتبعت
من مساحتها % ٥٠حقوق ملكية على قسيمة صخرية عليه أن يثبت أنه استصلح ما ال يقلّ عن 

فإنه يجري اإلعالن عن القسيمة % ٥٠من  لمساحة جممل اجليوب املستصلحة أق وإذا كانت. الكلية
ذه الوسيلة، وبناءً على ه. بأكملها على أنها أراضي دولة وسيخسر املزارع جميع حقوقه عليها

فلسطينية بملكية خاصة وفق  على أنها ممتلكات حكومية، رغم أنها أراضٍ أشهرت إسرائيل أراضي
  .القوانين احمللية

  مطلب استصالح األراضي املتواصل

خالل عشرة أعوام، " ميري"املزارع الذي استصلح أراضي  كمة العليا يف فترة االنتداب أنّررت احملق
ا على قطعة إال أنه توقف عن استصالحها بعد هذه الفترة، ال يخسر حقوق امللكية التي اكتسبه

يف  وقد ُعمل بهذا التفسير). الطابو(لها على اسمه يف السجل العقاري األرض، حتى لو مل يسج
  .اًضفة الغربية أثناء احلكم األردين أيضال

التي " امليري"، حيث قالت إن األرض اً معكوساً ل يف إطار سياسة اإلشهار تفسيروتبنّت إسرائي
تُعدّ  ف يف مرحلة معينة من دون تسجيلهااستصالحها توق ت لعشرة أعوام وأكثر، إال أنستصلحا

وبهذه الطريقة أشهرت إسرائيل . ها أراضي دولةممتلكات حكومية ويمكن اإلعالن عنها على أن
 على أنها أراضٍ ضفة الغربية كأراضي دولة، رغم أن القوانين احمللية تنصمناطق واسعة يف ال

  .ينية بملكية خاصةفلسط
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  عيجتاهل حقوق اجملموعات السكانية على أراض الرّ 

) أ: نالعامة التي تنقسم إىل نوعيراضي هي األ" املتروكة"األراضي  ينصّ قانون األراضي على أن
صصة لصالح جمموعة سكنية عينية خم أراضٍ) ؛ ب)الطرقات، مثال(تخدم اجلمهور بأكمله  أراضٍ

كمة العليا يف فترة وقضت احمل. مثل أراضي الرعي التي تستخدمها قرية معينة لسنوات طويلة
أرض معينة ال يستوجب سوى  تأسيس وإثبات سكان قرية ما حلقوقهم اجلمعية على االنتداب بأن

  .األرض لسنوات طويلة لغرض الرّعي أن يثبت سكان هذه القرية استخدامهم لهذه

الدولة التي بادرت إليها، احلقوق اجلمعية اخلاصة وجتاهلت إسرائيل يف عمليات إشهار أراضي 
 ليات اإلشهاربل على العكس؛ فقد استندت عم. كنية الفلسطينية على أراضي الرّعيباجملموعات الس

وقد . األرض ال تُستخدم لالستصالح الزراعي بل للرعي فقط يف حاالت عديدة على االدعاء بأن
ماليين دونم من أراضي الرعي يف الضفة  ٣.٦ثمة  ىل أنإ ١٩٧٦أشار استطالع حكومي جرى عام 

ة الضفة من مساح% ٣٥ قرابة(الغربية، مليونا دونم من بينها غير صاحلة لالستصالح الزراعي 
صة، تتبع خمص" متروكة" من هذه األراضي هي أراضٍ اًكبير اًوال شك يف أن قسم). الغربية برمتها

إشهار هذه األراضي على أنها أراضي دولة  ولذلك فإن. ةجملموعات سكنية فلسطينية حملي
  .وتسخيرها للمستوطنات، يناقضان تعليمات القوانين احمللية

مات قوانين األراضي احمللية، فإن التقرير احلايل يشمل بنود وتعلي إىل جانب النقاش النظري حول
أُجري يف منطقة رام الله، وهو يفحص حجم ونطاق أراضي الدولة يف املناطق التي  اًمقارن اًمسح

، من جهة، ويفحص حجم األراضي التي يف فترة احلكم األردين) الطابو( سُجلت يف السجل العقاري
من جهة ) الطابو(سجل يف السجل العقاري ضي دولة يف املناطق التي تل كأراأشهرتها إسرائي

ويكشف املسح عن فوارق دراماتيكية بين نسبة املساحة املعرفة كممتلكات حكومية وبين . أخرى
  .نسبة املناطق املصنفة كأراضي دولة من طرف إسرائيل

أراضي قرية عين  يف نصف) ابوالتسجيل الط(، استكملت السلطات األردنية ترتيبات األراضي فمثالً 
يف مقابل ذلك، أعلنت . دونم كممتلكات حكومية قينية، حيث مل يسجل يف إطار هذه اإلجراءات أي

من األراضي يف قرية اجلانية اجملاورة، التي مل يجرِ فيها التسجيل يف % ٣٤إسرائيل عن قرابة 
" دوليف"ليها مستوطنتي ، على أنها ممتلكات حكومية وأقامت ع)الطابو(السجل العقاري 

 اً دونم ٣,٢٤٠ويف قرية كفر عقب جنوبي رام الله، سُجلت يف إطار ترتيبات األراضي ". طلمون"و
من املنطقة % ٠.١(دونمات منها  ٢.٤، ومل يُعرف كأرض دولة سوى )الطابو(يف السجل العقاري 

من ) من املنطقة غير املسجلة% ٦٣( اً دونم ١,٤١٥ل ذلك، عرّفت إسرائيل يف مقاب). املسجلة
كممتلكات حكومية، وذلك يف ضمن عمليات اإلشهار التي ) اًدونم ٢,٢٥٠قرابة (أراضي كفر عقب 

  ".كوخاف يعقوب"ستخدمت هذه األراضي إلقامة مستوطنة وقد ا .نفذتها إسرائيل
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اإلشهار التي تقوم نتائج عمليات  ى مشمولة يف التقرير تشير إىل أنهذه املعطيات ومعطيات أخر
عن نتائج ترتيبات األراضي التي جرت يف  اًجوهري اًئيل عن أراضي دولة، تختلف اختالفبها إسرا

 اًدعّم هذه احلقيقة االستنتاج بأن قسموتُ. لطة األردنيةنتداب حتت السالضفة الغربية يف فترة اال
نية خاصة، سُرقت من من املساحات التي أُعلنت كأراضي دولة هي ممتلكات فلسطي اًكبير

  .واءقوانين احمللية والدولية على السأصحابها الشرعيين بواسطة مناورات قضائية وعبر انتهاك ال
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