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ييش دين  منظـمــة متطــوعـين لحقـــوق اإلنســان 

قاموس المصطلحات
ا حكومًيا )باسم المملكة األردنية الهاشمية( وأراض أعلنت عنها اإلدارة المدنية 

ً
أراضي دولة )أراض عامة( – أراض تم تسجيلها لدى دائرة تسجيل األراضي ملك

ا خاًصا والمفترض أن تستخدم للمصلحة العامة علًما بأن اإلدارة المدنية وقوات جيش الدفاع قامت بتخصيص 
ً
أراضي دولة وتقوم بإدارتها أي أنها ليست ملك

الغالبية العظمى من أراضي الدولة لخدمة المشروع االستيطاني1. 

أراض فلسطينية خاصة -أراض بملكية فلسطينية خاصة حيث لم يتم تنظيم سوى قلة قليلة من هذه األراضي عبر تسجيلها باسم أصحابها الفلسطينيين 
إثر وقف إسرائيل إلجراءات تسجيل العقارات لدى دائرة التسجيل في المناطق المحتلة )طابو( عام 1967.   

أراض تحت إجراءات المسح – األراضي التي يوجد شك حول الحقوق فيها ولم يحّدد وضعها من ناحية الملكية بعد حيث ترّوج فيها الدولة لما يعرف ب 
)إجراءات المسح( التي تهدف إلى حسم وضعها القانوني والنظر في إمكانية اإلعالن عنها أراضي دولة، وبقول موقف اإلدارة المدنية بأن المقصود في األراضي 
التي تخضع للمسح هي األراضي التي يطالب بملكيتها المسؤول عن الممتلكات الحكومية ولم ُيستكمل بعد تحديد وضعها القانوني نهائًيا عبر اإلعالن 

عنها أراضي دولة.             

أراض تم وضع اليد عليها الحتياجات عسكرية أراض فلسطينية خاصة تم االستيالء عليها بموجب أمر صادر عن القائد العسكري في المنطقة )قائد المنطقة 
الوسطى( ألغراض عسكرية ضرورية وطارئة، ال يغّير االستيالء من ملكية األرض وإنما يعتبر مصادرة مؤقتة لحق استعمالها بحيث يحولها لتصرف الجيش 

لغاية انتهاء الحاجة العسكرية الضرورية والعاجلة.         

م استعماالت األرض المسموح بها، وتشمل الخطة الهيكلية تفاصيل استعماالت 
ّ
خطة هيكلية )خطة بناء مدينة( – مستند يكون له مفعول قانوني ينظ

األرض أي البناء للسكن والمباني العامة والتجارية وغيرها( حيث تصدر بموجبها تراخيص البناء، تصادق على الخطة الهيكلية اللجنة العليا للتخطيط وهي هيئة 
تابعة لإلدارة المدنية وتشمل في عضويتها مهنيين من أصحاب الشأن عن اإلدارة المدنية وحقوقيين عسكريين ولكن بدون تمثيل فلسطيني. يعّد البناء بدون 
ا للقانون، إذ تصدر تراخيص البناء بموجب الخطة 

ً
خطة هيكلية أو بخالف ما تحّدده وكذلك استعمال األرض بخالف االستعماالت التي تنّص عليها الخطة تجاوز

ا للقانون. وتسمى الخطة الهيكلية لألرض التي تم االستيالء عليها عسكرًيا )نظام تعليمات(.            
ً
ا للبدء في البناء وفق

ً
الهيكلية وتشكل شرط

ا للمنصوص عليه في أمر القائد العسكري في المنطقة )قائد المنطقة الوسطى(، وقد بلغت منطقة 
ً
منطقة نفوذ – حدود المنطقة البلدية لسلطة محلية وفق

النفوذ الرسمية للمستوطنات بما فيها مناطق نفوذ المجالس المحلية عام 2013 نحو 2،1 مليون دونم أي حوالي 63 بالمائة من مناطق c. وتشمل مناطق نفوذ 
المستوطنات معظم األراضي التي تعرفها إسرائيل على أنها »أراضي دولة« علًما أن مستوطنات كثيرة حّددت لها مناطق نفوذ أكبر بكثير من المساحة التي 

ها عملًيا.2 
ّ
تستغل

فريق الخط األزرق-فريق )الخط األزرق( تم تشكيله في اإلدارة المدنية عام 1999 ويتولى مهمة فحص اإلعالنات عن أراضي دولة التي صدرت خالل السبعينات 
والثمانينات وفي إطارها تم اإلعالن عن مئات االف الدونمات أراضي دولة والهدف من هذا الفحص التأكد من أن الترويج إلجراءات التخصيص والتخطيط يتم 

على أراضي دولة فقط والتي يسمح بإنشاء مستوطنات عليها حسب موقف إسرائيل.

إنشاء  الدولي  القانون  وفيما يحظر  إسرائيلي،3  مواطن  ألف  نحو370  فيها  الغربية يسكن  الضفة  إنشاء 125 مستوطنة في  تم  اليوم  حتى   – مستوطنات 
تجمعات سكانية إسرائيلية في المنطقة المحتلة إاّل أن المحكمة العليا امتنعت عن النظر في هذه القضية بحجة أنها سياسية في الجوهر ومن هنا فإنها 

)غير قابلة للمقاضاة(4 وبالتالي تتعامل إسرائيل مع إنشاء المستوطنات على أراضي دولة وبعد موافقة المستوى السياسي على أّنه أمر قانوني.     

نقاط استيطانية عشوائية غير شرعية – تجمعات سكانية تم إنشاؤها بدون موافقة المستوى السياسي خاصة منذ منتصف التسعينيات وحتى بداية 
األلفية الجديدة، وقد عّرف تقرير ساسون النقطة االستيطانية العشوائية أنها تجمع سكاني ال يستوفي أحد الشروط التالية أو أكثر منها وهي أّواًل قرار 
ا إنشاء التجمع السكني باالعتماد على خطة 

ً
الحكومة رسمًيا إنشاء هذا التجمع السكني، وثانًيا تعّد األرض من أراضي الدولة أو تعود ملكيتها ليهود، وثالث

بناء مفّصلة يمكن بموجبها استصدار ترخيص بناء، ورابًعا تحديد منطقة نفوذ التجّمع السكني من قبل قائد المنطقة.5 وقد تم حتى أيامنا إنشاء نحو 100 
نقطة استيطانية عشوائية يسكن فيها نحو 10 آالف مواطن إسرائيلي.6        

ا للقانون. 
ً
شرعنة – الغسل والتبييض، أي منح وضع قانوني بأثر رجعي لمبان وتجمعات سكانية تم إنشاؤها بدون إذن وخالف

مت الدولة معطيات حول حجم أراضي الدولة المخصصة 
ّ
طون من أجل حقوق التخطيط ضد اإلدارة المدنية سل

ّ
ت إدارته جمعية حقوق المواطن ومنظمة )بمكوم( – مخط

ّ
في إطار التماس حول حرية المعلومات تول  1

للفلسطينيين، وتبّين هذه المعطيات أّنه منذ 1967 خّصصت اإلدارة المدنية ليس أكثر من 8600 دونم )أي نحو 7 بالمائة فقط( لجهات فلسطينية )التماس حرية معلومات رقم 10 - 03 - 40223، بمكوم – 
طون من أجل حقوق التخطيط، جمعية مسّجلة ضد اإلدارة المدنية(.         

ّ
مخط

موقع منظمة بتسيلم. فلتخترق – بناء وتطوير المستوطنات بما يخرق مناطق النفوذ الرسمية )السالم اآلن، تموز 2007(.    2
دائرة اإلحصاء المركزية »التجمعات السكانية والسكان حسب اللواء والقضاء والطبيعة )1(، الكتاب اإلحصائي السنوي في إسرائيل 2014 )ال تشمل هذه المعطيات 12 حًيا من األحياء في شرق القدس والتي   3

تعتبر هي األخرى مستوطنات(.
محكمة العدل العليا، ملف 4481/91 جبرئيل بارجيل وآخرون ضد حكومة إسرائيل، قرار صادر في يوم 25.8.93.  4

المحامية )تاليا ساسون(، رأي حول قضية النقاط االستيطانية غير الشرعية )القدس، شباط 2005(، ص 20-21 )فيما يلي تقرير ساسون(. رفع هذا التقرير إلى رئيس الوزراء أرئيل شارون رحمه الله في شباط   5
عام 2005، تبّنت إسرائيل استنتاجات التقرير وتوصياته ضمن قرار حكومي رقم 3376 يوم 13.3.2005 حيث أقّر المستشار القانوني للحكومة في حينه )مني مازوز( بالشروط األربعة التي حّددا ساسون لتعريف 

نقطة استيطانية غير شرعية.    
. http://peacenow.org.il/settlements :موقع االنترنت لمنظمة السالم اآلن  6

http://bimkom.org/wp-content/uploads/k16kg157XmdeT16Ig15DXk9ee15XXqiDXnteT15nXoNeUIC0g16TXmdeo15XXmCDXlNen_-%D7%A6%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D.pdf
http://bimkom.org/wp-content/uploads/k16kg157XmdeT16Ig15DXk9ee15XXqiDXnteT15nXoNeUIC0g16TXmdeo15XXmCDXlNen_-%D7%A6%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D.pdf
http://www.btselem.org/hebrew/area_c/what_is_area_c
http://peacenow.org.il/settlements
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مقدمة 

نشر تقرير لجنة ليڤي في صيف عام 2012 وهو يقّدم عقيدة قضائية تنص على عدم انطباق قوانين االحتالل الدولية في الضفة الغربية وأنه ال مانع أو حظر 
على اإلطالق من ناحية القانون الدولي يحول دون إنشاء مستوطنات إسرائيلية على أراضيها، ومن منطلق هذا اإلقرار يوصي ليڤي باتخاذ خطوات ملموسة 
لشرعنة كافة أعمال البناء التي اعتبرها القانون اإلسرائيلي غير شرعية حتى هذه المرحلة إضافة إلى تثبيت وتوسيع المشروع االستيطاني اإلسرائيلي في 

الضفة الغربية.

ي تقرير ليڤي إاّل أن األربعة أعوام ونصف العام التي أعقبت 
ّ
خذ أي قرار رسمي بتبن

ّ
نا وعبر ورقة الموقف هذه نسعى إلظهار أّن الحكومة وإن لم تت

ّ
إن

ي العقيدة القضائية المتضمنة في صفحاته بل وتطبيق الحكومة والهيئات المنبثقة عنها 
ّ
طرحه على رئيس الوزراء شهدت سيرورة واضحة من تبن

لبعض توصياته.

يعّد أبرز تعبير ميداني على تطبيق هذا التقرير هو ما يمّيز السنوات األخيرة من زخم واندفاع نحو شرعنة النقاط االستيطانية العشوائية حيث تمت شرعنة 
أكثر من ربع عدد النقاط االستيطانية غير الشرعية أو أّنها تخضع إلجراءات الشرعنة.7 واستمراًرا لتوصيات تقرير ليڤي تعكف الحكومة على إزالة العقبات 
القضائية وغيرها التي كانت تعترض في السابق التطلعات إلى شرعنة النقاط االستيطانية والتجمعات السكانية التي أقيمت على أراض خاصة وعلى أراضي 

دولة، وإلى جانب الزخم التشريعي تدفع إسرائيل بإدخال تعديالت قانونية ودستورية ومؤسساتية الغاية منها شرعنة وتوسيع المشروع االستيطاني.

أنشئ العديد من النقاط االستيطانية التي تسعى إسرائيل إلى شرعنتها حالًيا بشكل جزئي أو كامل على أراض فلسطينية خاصة إذ تنطوي شرعنتها في 
بعض الحاالت على سلب ممتلكات فلسطينية خاصة ونقلها إلى عهدة المسؤولين عن اقتحامها بخالف القانون وبالقوة في العديد من األحيان ومن هنا 
تعتبر سياسة الشرعنة سياسة نهب وسلب بمساعدة القانون، ويمكن االفتراض على العموم بأن حكومة إسرائيل تنوي شرعنة كافة أعمال البناء على األراضي 
الفلسطينية الخاصة وإبقائها على ما هي عليه، وتعمل لتحقيق هذا الهدف من خالل عّدة قنوات حيث قامت بتشكيل لجنة التنظيم وتروج  لقانون التنظيم 
وتسعى إلنشاء محكمة عقارية يفترض بها أن تنشط في المنطقة المحتلة وتحسم في قضايا الملكية وحيازة األرض. وتعبر كل هذه الخطوات عن انزالق 
إسرائيل نحو موقف جديد يقضي بإعفائها من مسؤولية حماية ممتلكات الفلسطينيين وحظر مصادرتها أو التعّرض لها، باإلضافة إلى ذلك تبّنت إسرائيل 
توصيات ملموسة طرحتها لجنة ليڤي حول الوسائل والطرق إلزالة العقبات التي حالت في السابق دون النهوض بإجراءات تنظيم وشرعنة النقاط االستيطانية 

التي أقيمت على أراضي دولة. 

ينطوي تبّني موقف ليڤي بأن قوانين االحتالل ال يسري مفعولها في الضفة الغربية على تداعيات بعيدة المدى ألنه إذا تبّنت الحكومة هذه المقاربة بالكامل 
سيكون المعنى منها التجّرد من التزاماتها المتضمنة في اإلطار القضائي والمعياري الذي تنشط فيه منذ عام 1967، مع ذلك تمتنع حكومة إسرائيل في 
هذه المرحلة عن ضم مناطق الضفة الغربية إلى إسرائيل بشكل رسمي ومنح الفلسطينيين كامل الحقوق المدنية حيث يخلق هذا الوضع نوًعا من الضبابية 
القضائية إزاء عدم وضوح اإلطار القضائي الذي تنشط فيه إسرائيل في الضفة الغربية إضافة إلى الواجبات والقيود التي تحّددها لنفسها فيما يخّص حماية 

السكان الفلسطينيين وحقوقهم، وتفسح هذه الضبابية أمام الحكومة اإلسرائيلية القيام بأعمال ال تتوافق مع قوانين االحتالل. 

يتناول الفصل األّول كيفية تبّني حكومة إسرائيل بشكل تدريجي للعقيدة القضائية األساسية في تقرير ليڤي والتي تنّص على عدم سريان قوانين االحتالل 
في الضفة الغربية وأّنه ال يحظر على إسرائيل إنشاء مستوطنات إسرائيلية على أراضيها، وتؤدي هذه العملية إلى تطبيق بعض توصيات التقرير التي تهدف 
ا لهذا الهدف على التغيير الدرامي للواقع القضائي في الضفة الغربية. 

ً
إلى شرعنة كافة أشكال البناء غير الشرعي في الضفة الغربية، وتعمل الدولة تحقيق

ويتناول الفصل الثاني تطبيق توصيات تخّص وضع الملكية وحيازة األراضي مع العلم أن حكومة إسرائيل تعكف على إدخال تعديالت ملموسة بعضها بعيد 
المدى تهدف إلى السماح بتنظيم وضع الملكية ألراض فلسطينية خاصة أو أراضي مسح استعداًدا لتبييض وغسل بناء غير قانوني مقام عليها.

أّما الفصل الثالث فيتناول تطبيق توصيات تخص تنظيم الوضع التخطيطي للتجمعات السكنية اإلسرائيلية التي أقيمت على أراضي دولة ولم يتم تنظيم 
وضعها إضافة إلى البناء الذي تم فيها. تعود الحاجة إلى تنظيم هذا الوضع التخطيطي إلى حقيقة إنشاء هذه التجمعات السكانية بدون أي قرار حكومي 
حول إقامة تجمع جديد ومن هنا لم يتم تعريف حدود نفوذها والمصادقة على خطط هيكلية لها يمكن بموجبها إصدار تراخيص بناء. أوصى تقرير ليڤي 
باستكمال تنظيم هذه التجمعات السكانية عبر الدفع قدًما بإجراءات التخطيط حيث يلقى تطبيق التوصيات الخاصة بهذه التجمعات زخمًا متزايدًا لشرعنة 
ا تمت حتى اآلن شرعنة أكثر من ربع عدد النقاط االستيطانية غير الشرعية أو أنها تمّر في إجراءات الشرعنة، ومما تعتمد 

ً
النقاط االستيطانية، وكما ذكر سابق

ة بكل 
ّ
عليه طريقة الشرعنة التي تلجأ إليها إسرائيل الموقف المتضمن في تقرير ليڤي الذي يسمح بشرعنة نقاط استيطانية تعّد تجمعات سكانية مستقل

معنى الكلمة وكأنها أحياء منبثقة عن مستوطنات قديمة وبالتالي تكون نتائج هذه السياسة إنشاء مستوطنات جديدة بدون اتخاذ قرار حكومي بشأنها. 
تسمح هذه الطريقة بالتفاف حكومة إسرائيل على آليات المراقبة اإلدارية المنصوص عليها في القانون اإلسرائيلي والتي تعتبر إنشاء تجمع سكاني قراًرا 

يستلزم تدخاًل حكومًيا مع كل ما يتطلب ذلك إضافة إلى التهرب من االنتقاد داخلًيا وخارجًيا إزاء توسيع المشروع االستيطاني.     

7  راجع –تحت الرادار: السياسة الهادئة لشرعنة النقاط االستيطانية غير القانونية وتحويلها إلى مستوطنات رسمية، )ييش دين، آذار 2015( وفي هذا التقرير تحليل التحول الذي طرأ على سياسة إسرائيل 
بالنسبة لمستقبل النقاط االستيطانية ووضعها.  
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فة )c( حيث تتواجد 
ّ
إن هذه السياسة من مأسسة السلب والنهب تعزز االنطباع بأن إسرائيل تسعى إلى دفع وإبعاد الفلسطينيين من المناطق المصن

المستوطنات والنقاط االستيطانية غير الشرعية وتقليل الوجود الفلسطيني في تلك المناطق ومن هنا تزداد المخاوف من أن يكون الهدف من هذه 
الخطوة هو تسهيل عملية ضم المناطق )c( إلى دولة إسرائيل بشكل رسمي في نهاية المطاف.

تقرير لجنة ليڤي 

ف كتاب التفويض أعضاء اللجنة 
ّ
في شباط عام 2012 عّين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لجنة لفحص الوضع القانوني للبناء في منطقة يهودا والسامرة، وكل

ن اليهودي في يهودا والسامرة عامة وآفاق توسيعه بشكل خاص«.8 عّين قاضي المحكمة العليا 
ّ
برفع توصيات إلى الحكومة حول »الوضع القانوني للتوط

السابق، المرحوم إدموند ليڤي رئيًسا لهذه اللجنة وإلى جانبه قاضية المحكمة المركزية المتقاعدة تحيا شابيرا والمستشار القانوني لوزارة الخارجية وسفير 
ا لما نشر في اإلعالم تم تشكيل اللجنة بصفة هيئة استشارية مع إخضاع توصياتها لموافقة المستشار القانوني 

ً
ا د. أالن بيكر، ووفق

ً
إسرائيل في كندا سابق

للحكومة.9 

وجاء تقرير ليڤي على خلفية سلسلة إجراءات قضائية كان يتم تداولها لدى محكمة العدل العليا طلبت من خاللها الدولة بهدم مبان غير قانونية أقامها 
مواطنون إسرائيليون وإخالء نقاط استيطانية لم توافق حكومة إسرائيل على إنشائها،10 وعقب هذه اإلجراءات قامت جهات إسرائيلية بممارسة الضغوط سعًيا 
منها لمواجهة االدعاءات القضائية المتضمنة في هذه االلتماسات وإلغاء أثر التقرير الذي وضعته طاليا ساسون بشأن النقاط االستيطانية غير الشرعية عام 

2005 بطلب من رئيس الوزراء آنذاك، آرئيل شارون.

كانت حكومة نتنياهو وعبر تشكيل هذه اللجنة تسعى إلى إيجاد طريق قضائي يبّرر عدم تنفيذ أوامر الهدم وترسيم الحدود الصادرة عن الدولة بنفسها ضد 
البناء والنقاط االستيطانية غير الشرعية ويشرعن أعمال البناء بأثر رجعي.11 وبعد نحو نصف عام من نشر التقرير كشف عن تسجيل للوزير سيلفان شالوم، 
الذي كان يشغل في حينه منصب نائب رئيس الوزراء وهو يشرح للحضور في اجتماع عقد في مستوطنة نفيه تسوف أن اختيار أعضاء اللجنة الثالثة تم على 

أن يتوّصلوا إلى االستنتاجات التي ترغب فيها الحكومة.12  

في يوم 21 حزيران تم نشر التقرير الذي وضعته لجنة ليڤي13. تجاوز الجزء األّول من تقرير ليڤي التفويض الممنوح له حيث تناول »وضع مناطق يهودا 
والسامرة من وجهة نظر القضاء الدولي« وقّرر ليڤي وزمالؤه أن قوانين االحتالل حسب تعبيراتها في االتفاقيات الدولية ذات الشأن ال يسري مفعولها في 
ن في يهودا والسامرة ومن هنا فإن مجّرد إنشاء التجمعات 

ّ
الضفة الغربية، ويستند هذا النّص إلى موقفهم القائل »بحق اإلسرائيليين القانوني في التوط

ا قانونية مشروعة إلضفاء صبغة الشرعية على نقاط استيطانية أقيمت بدون ترخيص وإن أقيمت على أراض 
ً
السكانية ال يفتقر إلى الشرعية« وأن ثمة طرق

فلسطينية خاصة«.14  

وتناول الجزء الثاني من التقرير مسألة قانونية النقاط االستيطانية غير الشرعية وقابلية شرعنتها وتحويلها إلى تجمعات سكانية/مستوطنات مرخصة أي 
ا للقانون اإلسرائيلي. في هذا السياق طرحت لجنة ليڤي ادعاء قضائًيا يقول بأن النقاط االستيطانية وإن أقيمت بدون موافقة رسمية من الحكومة إاّل 

ً
شرعية وفق

أن كيفية التعامل المستمر أعواًما للدوائر الحكومية وغيرها من السلطات من تشجيع وتدعيم ومساعدة هذه النقاط خلقت »الوعد اإلداري« تجاه المستوطنين. 
ق بالنقاط االستيطانية والمستوطنات التي لم يتم تنظيم وضعها بعد بحيث يمكن 

ّ
ا من هذا اإلقرار إلى تنظيم سياسة إسرائيل فيما يتعل

ً
ودعا التقرير منطلق

منحها وضعًا قانونيًا تامًا حسب القانون اإلسرائيلي وإزالة الضبابية بشأن وضعها القضائي ومستقبلها. بعد ذلك قامت اللجنة بصياغة سلسلة توصيات 
تهدف إلى إيجاد آليات لتحديد الجوانب القانونية والتخطيطية والُملكية التي تسمح بدورها بتنظيم الوضع القانوني للنقاط االستيطانية والمباني التي 
ا للقانون، إضافة إلى الوضع القانوني لألرض التي شّيدت عليها هذه المباني، وكان الهدف من هذه التوصيات اإلفساح 

ً
كانت قد شّيدت على أراضيها خالف

أمام استمرار وجود بل وتعزيز استقرار هذه النقاط االستيطانية غير الشرعية واعتبارها تجمعات سكانية عادية.

يختتم التقرير بدعوة اللجنة أّنه بعد تطبيق توصياتها يجب على الدولة والمواطنين اإلسرائيليين المؤّيدين لالستيطان االلتزام بالعمل ضمن اإلطار القانوني 
فقط.15 

8  »تقرير حول وضع البناء في منطقة يهودا والسامرة« )فيما يلي تقرير ليڤي«(، القدس 21.6.2012 ص 1.
9  )تومير زرحين(، »التوقعات تشير إلى رفض المستشار )فاينشتاين( منح الموافقة القانونية على تقرير )ليڤي( حول النقاط االستيطانية«، هأرتس، 9.9.2012.

10  وقد ساهمت )ييش دين( في تقديم جزء كبير من هذه اإلجراءات القضائية.
11  دعيت منظمة ييش دين لطرح موقفها أمام لجنة ليڤي ولكّنها رفض الدعوة عبر رسالة مسّببة وّجهتها في نيسان 2012.

12  )بهوشوع براينر(، »الوزير شالوم يعترف: عّين القاصي كونه من مؤّيدي الليكود«، واال، 10.12.2012
م التقرير المستشار القانوني للحكومة الذي أعلن أنه غير ملتزم باستنتاجاته.

ّ
13  قبل نشر التقرير رسمًيا أحاله رئيس اللجنة إلى رئيس الوزراء ووزير العدل، في تموز 2013 تسل

14  تقرير ليڤي، ص 83. 
15  المصدر السابق، ص 88

http://files.yesh-din.org/userfiles/file/Letters/%D7%9E%D7%9B%D7%AA%D7%91%2520%D7%9C%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA%2520%D7%9C%D7%95%D7%99.pdf
http://files.yesh-din.org/userfiles/file/Letters/%D7%9E%D7%9B%D7%AA%D7%91%2520%D7%9C%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA%2520%D7%9C%D7%95%D7%99.pdf
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تجاهلت اللجنة في مقرراتها اإلجماع الواسع السائد لدى المجتمع القضائي والذي يلقى تعبيرًا له بقرارات حكم كثيرة ومتعّددة صدرت عن المحكمة العليا 
في إسرائيل وكذلك عن هيئات دولية إضافة إلى مقاالت وكتابات وضعها قضائيون كبار بخصوص وضع المناطق التي احتلتها إسرائيل عام 1967 وعدم 
شرعية المستوطنات والنقاط االستيطانية العشوائية. وفي كانون الثاني 2014 نشرت ييش دين بالتعاون مع كرسي حقوق اإلنسان على اسم )أميل زوال( 

ا تحت عنوان »غير مسبوق« وطرح تحلياًل شاماًل وناقًدا لالدعاءات الرئيسية المدرجة في تقرير ليڤي.16 
ً
تقريًرا مشترك

حالت هذه المقّررات البعيدة األثر دون تبّني حكومة إسرائيل للتقرير بشكل رسمي،17 ذلك أن تبّني سياسية تقول بعدم سريان قوانين االحتالل في الضفة 
ا في عالقاتها مع المجتمع الدولي، ومن هنا، ورغم 

ً
الغربية وإضفاء الشرعية القانونية شاملة على كافة النقاط االستيطانية كان كفياًل بدفع إسرائيل ثًمنا باهظ

الضغوط السياسة داخل إسرائيل إاّل أن القرار بعدم تبّني تقرير ليڤي بقي كما هو عليه. 

نسعى عبر ورقة الموقف هذه إلى تبيان كيف أّن حكومة إسرائيل وإن لم تتبّن تقرير ليڤي رسمًيا إاّل أّنه منذ االنتهاء من إعداده وخالل السنوات الثالث 
والنصف منذ طرحه على رئيس الوزراء اتخذت الحكومة والسلطات التابعة لها خطوات مختلفة تهدف إلى تغيير القاعدة المعيارية التي تعمل بموجبها 

السلطة التنفيذية والتحّول تدريجًيا نحو تبّني العقيدة القضائية التي يقوم عليها هذا التقرير وتطبيق بعض توصياته.

ي وتطبيق توصيات تقرير ليڤي 
ّ
تبن

ي العقيدة القضائية التي يقوم عليها تقرير ليڤي
ّ
أ. تبن

طرأ تحّول الفت عام 2011 على موقف إسرائيل من مستقبل النقاط االستيطانية ووضعها القانوني حيث كانت الدولة تسعى إليجاد طرق قضائية لشرعنتها.18 
من هذا المنطلق تم تشكيل لجنة ليڤي حيث أوجد التقرير الذي وضعته اإلطار والمسوغات القضائية لتطبيق السياسة الجديدة.

ن اإلسرائيلي في 
ّ
قام تقرير ليڤي بصياغة عقيدة قضائية تقول بأن قوانين االحتالل الدولية ال يسري مفعولها في الضفة الغربية وبالنتيجة يبقى التوط

الضفة الغربية مشروًعا حسب القانون الدولي، وقد يكون هذا الموقف المثير للخالف السبب وراء امتناع حكومة إسرائيل عن تبّني تقرير ليڤي رسمًيا ومع ذلك 
ثمة سيرورة تدريجية من تبّني العقيدة القضائية المطروحة في هذا التقرير.

يمكن مالحظة تعبير واضح على التحّول في موقف إسرائيل الرسمي من خالل وثيقة جديدة نشرتها وزارة الخارجية اإلسرائيلية )ويترأسها رئيس الوزراء 
بنيامين نتنياهو( نهاية تشرين الثاني 2015 وجاءت تحت عنوان: »المستوطنات اإلسرائيلية والقانون الدولي«، تقّدم هذه الوثيقة موقف إسرائيل القضائي 
من الضفة الغربية وتعتمد بشكل واسع على اّدعاءات متضّمنة في تقرير ليڤي ويدل نشرها على أن إسرائيل قد تبّنت موقف اللجنة حول الوضع القضائي 
ا لما نشر إعالمًيا تلزم ممثليات إسرائيل في العالم بنشر هذه الوثيقة على مواقعها 

ً
الساري مفعوله في الضفة الغربية والوضع القانوني للمستوطنات، ووفق

الرسمية في شبكة االنترنت.19

يتبّين من هذه الوثيقة أن موقف إسرائيل الرسمي والمفترض أن يقّدمه ممثلوها في العالم يقول بأن الضفة الغربية ال تعتبر منطقة محتلة من الناحية 
القانونية وأن إلسرائيل مطالب مشروعة تخص الملكية في األرض: 

»من الناحية القانونية يجب اعتبار يهودا والسامرة )الضفة الغربية( منطقة توجد فيها دعاوى متنافسة يجب تسويتها عبر مفاوضات 
سلمية ... إلسرائيل دعاوى ملكية صحيحة بالنسبة لهذه المنطقة ليس فقط إزاء الصلة التاريخية اليهودية والوجود على هذه األرض طوال 
سنين والغاية منها كجزء من الوطن القومي اليهودي تحت تفويض عصبة األمم وحق إسرائيل المعترف به في الحدود القابلة للدفاع عنها 

وإّنما بفضل حقيقة أن هذه المنطقة لم تخضع لسيادة مشروعة لدولة ما ووقعت تحت سيطرة إسرائيلية نتيجة حرب دفاعية«.20 

ا موقف إسرائيل القائل بشرعية كافة التجمعات السكانية ما وراء الخط األخضر وال تتناقض مع القانون الدولي، وبما أن إسرائيل ال تعتبر 
ً

تعرض الوثيقة أيض
الضفة الغربية منطقة محتلة فهي ترى عدم انطباق المادة 49 )6( من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تحظر نقل سكان دولة االحتالل إلى المنطقة المحتلة، 

في الضفة الغربية.

16  غير مسبوق: تحليل قضائي لتقرير لجنة النظر في الوضع القانوني للبناء في يهودا والسامرة )تقرير ليڤي(، ييش دين وكرسي حقوق اإلنسان على اسم اميل زوال، كانون الثاني 2014.(
17  بعد نشر التقرير أعّد ديوان رئاسة الوزراء مسّودة مشرع قرار تنص على تبّني جزء من مبادئه، وفيما كان لمشروع القرار أن يطرح لنقاش الكنيست بكامل هيئتها إال أنه وضع على الرف في نهاية المطاف. »نتنياهو 

ينوي تبّني مبادئ التقرير حول النقاط االستيطانية«، اإلذاعة اإلسرائيلية، ريشي بيت، 17.10.2012.    
18  طرح الموقف الجديد ألّول مّرة في إطار التماس قّدمته حركة السالم اآلن ويطالب بإخالء ست نقاط استيطانية صدر أمر برسم حدود ضدها، وقد تبلور قبل أيام عدة من موعد النطر في هذا االلتماس إثر مشاورات 
أجراها رئيس الوزراء بمشاركة عدد من الوزراء ورجاالت القانون وممثلين عسكريين. بيان جواب تكميلي عن الدولة في محكمة العدل العليا، ملف 7891/07. حركة السالم اآلن – ش. ع. ل – مشاريع تربوية ضد 

وزير الدفاع وآخرين، 3.7.2011.  
NRG  3.12.2015 ،19  )أودي سيغال( »العاصفة السياسية القادمة: المستوطنات قانونية«، أخبار القناة الثانية 3ظ12ظ2015، )أرئيل كهانا( »إسرائيل ستعرض وثيقة تنّص على قانونية المستوطنات

Israeli Settlement and International Law  20, موقع وزارة الخارجية اإلسرائيلية. نشر في 30.11.2015 )مع إضافة التشديد(. 

http://mfa.gov.il/MFA/ForeignPolicy/Peace/Guide/Pages/Israeli%20Settlements%20and%20International%20Law.aspx
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ا في هذه الوثيقة أن »التجمعات السكانية اليهودية في يهودا والسامرة أنشئت بعد عملية مراجعة شاملة وتحت مراقبة المحكمة العليا اإلسرائيلية 
ً

وجاء أيض
مع مراعاة الحق في االستئناف وهو إجراء يهدف إلى منع إنشاء تجمعات سكانية على أرض خاصة بخالف القانون«. ينطوي هذا البند على تجاهل واضح من 
ا للقانون. فقد أقرت محكمة 

ً
وزارة الخارجية ألكثر من مئة نقطة استيطانية غير شرعية وغيرها من األحياء التي تم إنشاؤها في مناطق الضفة الغربية خالف

ا للقانون اإلسرائيلي حيث انتقدت البناء غير القانوني ال بل وأمرت 
ً
العدل العليا وعبر قرارات أصدرتها بعدم شرعية هذه التجمعات وبالتالي عدم قانونيتها وفق

ا للقانون. 
ً
الدولة في عدد من الحاالت بتطبيق أوامر هدم )قد أصدرتها هي نفسها ولم تنفذها( وإخالء تجمعات سكانية ومبان شّيدت بدون موافقة وانتهاك

باإلضافة إلى النقاط االستيطانية أنشئ بعض المستوطنات على أراض فلسطينية خاصة مع مساعدة مباشرة أو غير مباشرة من الدولة )على سبيل المثال 
»عوفرا« التي أنشئت على أرض خاصة بموافقة المستوى السياسي( وفي بعض األحيان تحت مظلة االحتياجات األمنية التي استخدمت ذريعة لالستيالء على 

األرض من أصحابها الشرعيين )مثاًل »بيت إيل« والعازر« اللتين تم إنشاؤهما على أرض خاصة بعد االستيالء عليها بموجب أمر عسكري(.

يفتتح فصل االستنتاجات والتوصيات في التقرير بتوصية شاملة تدعو حكومة إسرائيل إلى العمل في ضوء قرار اللجنة القائل بأن إنشاء التجمعات السكانية 
ال ينطوي على عدم القانونية واالندفاع نحو تنظيم الوضع القانوني للنقاط االستيطانية.

ل أبرز تعبير ميداني على تبّني عقيدة لجنة ليڤي من خالل التحّول الدرامي الذي طرأ على سياسة حكومة إسرائيل تجاه النقاط االستيطانية غير الشرعية 
ّ
يتمث

ا طوال سنين فمن ناحية حظيت بدعم واسع من الحكومات اإلسرائيلية التي لم تأمر بإخالئها ومن ناحية أخرى بتنظيم الوضع 
ً

علًما أن وضعها بقي غامض
القانوني لهذه النقاط االستيطانية, في حاالت عديده أقّرت الدولة أمام المحكمة بوجوب إخالئها ال بل والتزمت بذلك في إطار عالقاتها الدولية وضمن عّدة 
اتفاقيات وتعهدات متعّددة األطراف21. ولكن هذه السياسة تبّدلت خالل السنوات األخيرة بوتيرة متزايدة لشرعنة نقاط استيطانية تعتبر انقالًبا حقيقًيا في 

موقف الحكومة من وضعها القانوني.

منذ دخلت الوزيرة أييليت شاكيد وزارة العدل يالحظ تدخل متزايد للوزارة في قضية الوضع القانوني للنقاط االستيطانية العشوائية واألراضي في الضفة 
وإخالء  الشرعي  غير  البناء  بشأن  العليا  العدل  محكمة  إلى  المقّدمة  االلتماسات  من  الدولة  مواقف  وصياغة  بلورة  في  مباشرة  تشارك شاكيد  الغربية حيث 
النقاط االستيطانية، حّتى أّنها أشارت إلى تحّول حصل في رد الدولة على االلتماسات في العليا منذ توليها مهام منصبها بفضل عملها المشترك مع وزير 
الدفاع.22 باإلضافة إلى ذلك تعكف شاكيد على إعداد األرضية والقابلية القانونية لتنظيم النقاط االستيطانية من خالل لجان التنظيم والترويج للمصادقة 
على خطط هيكلية. وإلى جانب ذلك قامت شاكيد في كانون أّول 2015 بزيارة اإلدارة المدنية بقصد التعّرف بعمق على الوحدات العاملة فيها وضباط الركن 
الذين يعالجون قضايا البناء والمستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية مع العلم أنه تدخل غير مألوف لوزراء العدل اإلسرائيليين في عمل اإلدارة المدنية 

الخاضعة إلمرة وزارة العدل حيث كانت آخر زيارة قام بها وزير عدل لإلدارة المدنية خالل التسعينات.23

ويلقى االنقالب في موقف الحكومة من النقاط االستيطانية تعبيًرا آخر له عبر مضامين جديدة ألحقت بالمنهج الدراسي المقّدم في دورة تأهيل الدبلوماسيين 
التي تم افتتاحها في تشرين الثاني 2015، علًما أن هذه الدورة تعّد دورة رسمية إلعداد الدبلوماسيين اإلسرائيليين في وزارة الخارجية اإلسرائيلية، وتمت 
في هذه الدورة إضافة أعمال تأهيل حول قانونية االستيطان في يهودا والسامرة على أساس االدعاء بأن الضفة الغربية ال تعّد منطقة محتلة، وحول هذه 
ا، وعندما أقول قانوًنا أقصد 

ً
ن اليهودي في يهودا والسامرة شرعي قانوًنا وعرف

ّ
المضامين الجديدة قالت نائبة وزير الخارجية، تسيبي حوطوبيلي: "إن التوط

ا."
ً

القانون24 الدولي أيض

ا لتعريفه في القانون الدولي، ومن هنا ال تنطبق قوانين االحتالل 
ً
 وفق

ً
إن تبّني العقيدة القضائية القائلة بأن الوضع القانوني في الضفة الغربية ال يعّد احتالال

في مناطق الضفة وال توجد موانع أمام إنشاء تجمعات سكانية إسرائيلية على أراضيها، إنما يتيح تطبيق التوصيات المدرجة في الجزء الثاني من هذا التقرير 
الذي يتناول شرعنة البناء الموجود وتوسيع المشروع االستيطاني.

 ب. قضايا وضع وملكية األراضي الخاصة وأراض المسح 

ن سكان دولة االحتالل في المنطقة المحتلة عالوة عن حظره قيام دولة 
ّ
 اعتمد تحليل ليڤي على فرضية أن المنطقة غير محتلة ألن القانون الدولي يحظر توط

االحتالل بإجراء تغييرات بعيدة المدى في المنطقة المحتلة.25

استناًدا إلى تقرير ليڤي يستدعي الوضع القانوني لملكية األرض التسوية في األراضي الفلسطينية الخاصة وأراضي المسح،26 وتخص هذه القضايا العديد 
من التجمعات السكانية والمباني في مناطق الضفة الغربية، وتبّين من معطيات حصلت عليها منظمة السالم اآلن من اإلدارة المدنية أن 80 بالمائة من النقاط 
االستيطانية أنشئ بصورة جزئية أو كاملة على أراض فلسطينية خاصة27. ودعمت جهات يمينية هي األخرى هذه االدعاءات بقولها إن نحو 2000 مبنى في 

المستوطنات وفي النقاط االستيطانية شّيدت على أرض فلسطينية خاصة.28

وخاصة عقب »خارطة الطرق« حول إنهاء الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني التي طرحتها الرباعية في نيسان 2003 وكان من محاورها تجميد البناء في المستوطنات )بما في ذلك النمو الطبيعي( وإزالة النقاط   21
االستيطانية التي تم إنشاؤها بعد آذار 2001. وفيما أّيد رئيس الوزراء حينها، أرئيل شارون، هذه الخطة لم يطّبق االلتزام بإزالة النقاط االستيطانية. يمكن االطالع على ترجمة غير رسمية لخارطة الطريق في موقع 

 .http://www.knesset.gov.il/process/docs/roadmap.htm الكنيست االلكتروني
حزكي عزرا »جهاز األمن العام يلجأ إلى اتخاذ إجراءات لم تستخدم حتى اآلن«، القناة 7، 21.12.2015   22

حزكي عزرا »لم يحاول المعتقل االنتحار«، القناة 7، 22.12.2015  23
إيلئيل شاحار، »دورة تأهيل الدبلوماسيين في وزارة الخارجية – رواية تسيبي حوطوبيلي«، إذاعة جيش الدفاع، 1.11.2015    24

كانت إسرائيل تدعي بعدم سريان حظر إنشاء مستوطنات رغم وجود االحتالل، واستند هذا االدعاء إلى التمييز بين اتفاقية الهاي التي قبلت إسرائيل بسريانها وبين اتفاقية جنيف التي ادعت إسرائيل بعدم   25
ا لنّص االتفاقية وأن األردن لم يكن صاحب السيادة في الضفة الغربية.   

ً
سريانها في الضفة الغربية نظًرا لعدم احتالل الضفة »من دولة عضو« وفق

راجع الصفحة 2 في قاموس المصطلحات الستيضاح المصطلحات الخاصة بوضع الملكية لألراضي في الضفة الغربية )أراض فلسطينية خاصة وأراضي مسح وأراضي دولة(   26
موقع االنترنت لمنظمة السالم اآلن.  27

حاييم ليڤيسون، »دراسة عرضت على سياسيين من اليمين: 2،026 بيًتا في المستوطنات مبنية على أرض فلسطينية خاصة«، هآرتس، 3.5.2015.   28

http://www.knesset.gov.il/process/docs/roadmap.htm
http://www.peacenow.org.il/content/%25D7%259E%25D7%2590%25D7%2597%25D7%2596%25D7%2599%25D7%259D-%25D7%25A7%25D7%25A6%25D7%25AA-%25D7%25A1%25D7%2593%25D7%25A8-%25D7%2591%25D7%2591%25D7%259C%25D7%2592%25D7%259F
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االدعاءات  ل 
َّ

األراضي بحيث تفض التي تخص ملكية  والخالفات  النزاعات  االنحياز في طرق حسم  اللجنة حول  التقرير على قرار  يعتمد عدد من توصيات 
الفلسطينية حول هذه الملكية ما يؤدي إلى التمييز ضد إسرائيليين يسكنون في الضفة الغربية. وبالتالي أوصى التقرير بإلغاء تسويات وأنظمة قائمة 
ز على 

ّ
ى حسم القضايا الخاصة بهوية أصحاب األرض وذلك بشكل يختلف عن طرق الحسم المعمول بها حالًيا وتترك

ّ
وتشكيل هيئات وآليات بديلة تتول

ا من 
ً

تحديد الوضع القانوني لألرض )ما إذا كانت خاصة أو إذا تم تصنيفها أراضي عامة(. ويؤّدي قرار عدم وجود ملكية خاصة لألرض إلى تصنيفها أرض
أراضي الدولة.  

باإلضافة إلى اآلليات المفترض أن تحسم أمر الملكية في األراضي نّص تقرير ليڤي على أنه حتى إثبات الملكية الفلسطينية الخاصة في أرض أقيمت عليها 
نقطة استيطانية أو حي، ال يلزم إعادة هذه األرض إلى أصحابها إذ يجب تفضيل حلول أخرى مثل تعويض صاحب األرض عن اإلخالء والهدم.

بيروقراطية  تسويات  خالل  من  االستيطاني  المشروع  وتوسيع  مأسسة  إلى ضمان  تهدف  إلى سلسلة خطوات  اللجوء  على  حالّيًا  إسرائيل  حكومة  تعكف 
الملكية ألراض  ليڤي حول تسوية وضع  تقرير  في  المدرجة  التوصيات  يلي تفصيل  فيما  ممتلكاتهم.  الفلسطينيين وسلب  بموازاة تهميش  وتشريعية 
القانون  بنظر  وتبييضها  تغيير  دون  من  إبقائها  بغية  التقرير  اقترحها  التي  والتسويات  إسرائيلية  سكانية  تجمعات  عليها  أقيمت  خاصة  فلسطينية 

اإلسرائيلي إضافة إلى تطبيق التوصيات المدرجة في تقرير ليڤي حول طرق حسم الخالفات حول ملكية األراضي.

إنشاء محكمة عقارية

»يقترح التفكير في إنشاء محاكم عقارية في يهودا والسامرة لتنظر في نزاعات األراضي أو بداًل من ذلك توسيع اختصاص قضاة المحاكم 
ا«.

ً
اللوائية ليشمل النظر في قضايا تقع في إطار اختصاصهم بشأن نزاعات األراضي في يهودا والسامرة لتشمل المنطقة أيض

)توصية 7، تقرير ليڤي، ص 86(

ة الواجب أن يقدمها صاحب األرض إلثبات ملكيته لها هي ليست ذاتها بالنسبة للفلسطينيين 
ّ
نّص تقرير ليڤي على أن المعيار المطّبق حالًيا حول نوعية األدل

والمواطنين اإلسرائيليين حيث أن الفلسطيني المّدعي ملكية أرض يطالب بتقديم حد أدنى من األدلة مثل الوصل أو مستند يدل أنه دفع الضرائب عن األرض 
فيما يطلب من اإلسرائيلي الذي يدعي ملكية األرض تقديم عقد شراء بشأنها.29     

في الواقع ومن أجل إثبات ملكية األرض ولغاية تسجيل الملكية العقارية يطلب المّدعي بالملكية بتقديم مصدر شرعي على أّنه صاحب الملكية في األرض 
إضافة إلى إثبات أّنه يقوم بفالحتها على مدار عشر سنوات متتالية، وإزاء حقيقة أن الصفقات العقارية تمت في أوقات تاريخية مختلفة فال أساس على اإلطالق 
لطلب مساواة سقف األّدلة  بتقديم مصدر شرعي على أّنه صاحب الملكية في األرض ، وتبقى الوثيقة الوحيدة الممكن من خاللها إثبات الملكية التاريخية 
لألرض هي وثيقة »مالية« التي تثبت دفع ضريبة األمالك للسلطات العثمانية )وفيما بعد للسلطات البريطانية واألردنية واإلسرائيلية(. أّما شراء أرض جديدة 
فيمكن إثباته من خالل عقد تم بموجب أحكام إجازة صفقة30 وهنا تكمن الفجوات بشأن األدلة المطلوبة إلثبات الملكية بين المالك الجديد والمالك القديم 

)وليس بين مواطن إسرائيلي وفلسطيني(.

ا على أن محكمة العدل العليا ال تشكل درجة التقاضي المالئمة للنظر في نزاعات األراضي ألن هذه القضية تقع في مجال القضاء الخاص 
ً

نّص تقرير ليڤي أيض
الذي يستدعي مستوى قضائًيا مهنًيا يسمح بالنظر في األدلة والحقائق31. وأوصت اللجنة بتصحيح هذا الوضع عبر تشكيل محاكم للنظر في نزاعات األراضي 

في الضفة الغربية تنظر وتبت في النزاعات التي تخص الخالفات على الحقوق في األرض.32  

سعًيا لتطبيق هذه التوصية وبأمر من وزير الدفاع شرعت هيئات مختلفة في الجيش ووزارة الدفاع باالستعدادات لتشكيل محكمة نزاعات األراضي في الضفة 
الغربية، وجاء في التقرير السنوي الصادر عن منّسق شؤون الحكومة في المناطق المحتلة لعام 2013 »أن هذا العام شهد استهالل إجراءات تحضيرية متنّوعة 
إلنشاء محكة عقارية وهيئة مفتش العقارات«.33 وفي إطار هذه الخطوات نظرت الهيئة )منسق شؤون الحكومة في المناطق( في طبيعة القضايا التي تطرح 
على هذه المحكمة.34 تتناول النيابة العسكرية هي األخرى مسألة تشكيل هذه المحاكم، وجاء في التقرير السنوي الصادر عنها عام 2013 وتحديًدا في الجزء 
ق بتشكيل مؤسسة شبه قضائية )أي مفتش العقارات( 

ّ
الخاص بعمل قسم المستشار القضائي في منطقة يهودا والسامرة أّن هناك »مبادرة هامة أخرى تتعل

ا.35  
ً

ا أن القسم سيتناول هذه المسائل في العام 2014 أيض
ً
لمواجهة نزاعات األراضي في المنطقة« وجاء الحق

تقرير ليڤي، ص 70 - 71.  29
أمر بشأن صفقات عقارية )يهودا والسامرة( )رقم 25(، 1967 ينّص على أن كل صفقة عقارية في مناطق يهودا والسامرة تتطلب موافقة )ترخيص وأحياًنا تصريح( من القائد العسكري )أو مفّوض عنه(. ويقضي   30
د من إتمام الصفقة بموجب القانون ومنع حاالت 

ّ
األمر بأن صفقة تمت دون الحصول على ترخيص ال يسري مفعولها القانوني وأن مخالفة األمر تعد جريمة جنائية عقوبتها السجن. ومن أهداف الموافقة التأك

االحتيال والتزوير.    
تقرير ليڤي، ص 74.  31

المصدر السابق، ص 77.   32
تقرير منسق أعمال الحكومة في المناطق عام 2013، تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، نيسان 2013.  33

حاييم ليفينسون، »الدولة تصّعب على الفلسطينيين طرد مستوطنين من أراضيهم«. هآرتس، 27.5.2014.   34
التقرير السنوي لعمل النيابة العسكرية عام 2013، النيابة العسكرية )التاريخ لم ينشر(.  35
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يتوقع إلحاق محاكم األراضي في الضفة الغربية بنظام القضاء العسكري ومثل ما هو مألوف في المحاكم العسكرية لن يعمل فيها إاّل قضاة إسرائيليون36، 
ر على قراراتها وعلى مدى ثقة 

ّ
وسيكون من اختصاص المحكمة البت في نزاعات حول ملكية األراضي، وحقيقة خلو هذه المحاكم من قضاة فلسطينيين قد تؤث

ا كبيًرا أمام التوجه إلى المحكمة، في الواقع يمكن االفتراض في هذه المرحلة أصاًل بأن أصحاب الحق الفلسطينيين سيترّددون 
ً
الفلسطينيين بها، ما يعّد حاجز

ا وقمعًيا.37  
ً
ا ومتحّيز

ً
في التوجه إلى هذه الدرجة القضائية مثلما يترّددون حالًيا في التوّجه إلى الجهاز القضائي العتباره ممّيز

يهدف تشكيل محكمة تبت في النزاعات العقارية إلى إيجاد مسار لاللتفاف على محكمة العدل العليا بحيث تلغي األولى قرارات محّددة صدرت عن األخيرة، 
وتنهي النموذج المعمول به منذ سنين في العشرات من االلتماسات الخاصة بالبناء على أرض فلسطينية خاصة أو الغزو الزراعي لألراضي. 

ال تبت محكمة العدل العليا بصفتها درجة إدارية في قضايا ملكية األرض وإّنما تنظر فيما إذا كان تصّرف الدولة بموجب السلطة ومن منطلق المعقولية، إذ أّنها 
وفي كافة القضايا الخاصة بالنقاط االستيطانية غير الشرعية والبناء بخالف القانون التي بّتت فيها لم تتعامل أبًدا مع الهوية الفعلية لمّدعي ملكية األرض 
ذ األوامر بالهدم الصادرة عن اإلدارة 

ّ
بل تناولت المعقولية من عدمها في تصّرف السلطات اإلسرائيلية التي لم تعمل على تطبيق القانون بمعنى أّنها لم تنف

ة والحقائق« بل اعتمدت موقف الدولة في المسائل 
ّ
المدنية. لهذه الغاية وبعكس انتقادات لجنة ليڤي لم تتناول محكمة العدل العليا أصاًل النظر في »األدل

ا خاصة أو أرض دولة أو أرض مسح( ومعقولية تصّرف السلطات.
ً

الخاصة بالوضع القانوني لألرض )أي ما إذا كانت أرض

ا أساًسا في نظام القانون اإلسرائيلي والذي يضمنه القانون الدولي المنطبق على العالقات 
ً
رسمت قرارات المحكمة العليا نموذًجا يعتمد على حق الملكية حق

بين الفلسطينيين وهيئات نظام الحكم في الضفة الغربية، ومن هنا تقّرر مّرة تلو األخرى عدم جواز المساس بحق الملكية للفلسطينيين على اعتبارهم سكاًنا 
محميين في منطقة محتلة وأن البناء على أرض خاصة مخالف للقانون ويجب تنفيذ أوامر الهدم الصادرة عن اإلدارة المدنية ضد مبان أقيمت على هذه األراضي. 
ا للقانون وذلك 

ً
حسب تقييم )ييش دين( جاء تشكيل هذه المحكمة ليحول دون نظر محكمة العدل العليا في التماسات تخص إخالء مبان إسرائيلية شّيدت خالف

ا إلى محكمة عقارية مع العلم أن إدعاءات ملكية ال تنطوي على تداعيات مباشرة بالنسبة لقضية قانونية البناء.  
ً

عن طريق إحالة كل ادعاء ملكية وإن كان مدحوض

ا لمحكمة العدل العليا بصفتها درجة إدارية فإن الهدف من إنشاء المحكمة العقارية هو الحسم في ملكية األراضي ولكن الواضح أن القصد هو تأخير 
ً
خالف

ومماطلة كل إجراء يتم خوضه إلخالء بناء غير قانوني عبر طرح ادعاءات من جهة خاصة لملكيته، ما سيؤدي بالتالي إلى تحّول التركيز إلى إجراءات الملكية. 
في الواقع يعني إنشاء هذه المحكمة نزع احتكار اإلدارة المدنية لتحديد الوضع القانوني لألرض )أي ما إذا كانت أرض دولة أم أرضًا خاصة( إضافة إلى تحويل 

ا ومطّواًل في المحكمة المنتظر إنشاؤها والتي تعجز أصاًل عن البت في القضية اإلدارية الخاصة بعدم تطبيق القانون.
ً
القضية إلى مسار ربما يكون مكلف

ا في سياق إنشاء محكمة عقارية في الضفة الغربية من أن تكون خطوة أخرى على درب تنفيذ توصية أخرى مدرجة في تقرير ليڤي أي الدفع 
ً

ويخشى أيض
بإجراء تسوية األراضي:

ان يهودا والسامرة من فلسطينيين 
ّ
العقارية نرى من الصحيح تشجيع سك الحقوق  »سعًيا لتعزيز االستقرار وتفادًيا للغموض في مجال 

وإسرائيليين على حّد سواء على تسجيل حقوقهم في األرض خالل فترة محّددة )ويبدو أن 4 إلى 5 سنوات تعّد فترة معقولة( وفي نهايتها 
يفقد من يتقاعس عن التسجيل حقوقه أًيا كانت«.

)التوصية 9، ص 87، تقرير ليڤي(.

بعد احتالل إسرائيل للضفة الغربية عام 1967 قام الحكم العسكري بتجميد إجراء تسوية األراضي. ويتم التسجيل حالًيا بشكل غير منتظم وتبادر إليه عادة 
جهات خاصة )وليس السلطات(38 ويتّم إدارًيا عن طريق لجنة التسجيل األّولي، وفيما تشرف السلطة النظامية على إدارة إجراءات التسوية وتحسم فيها 
النزاعات في إطار قضائي إاّل أن إجراء التسجيل األّولي غالًبا ما تبادر إليه جهات خاصة، وتحسم النزاعات من قبل لجنة التسجيل األّولي وهي هيئة إدارية ال 
ا خطيًرا على المبدأ 

ً
ل المبادرة إلى إجراء لتسوية األراضي تجاوز

ّ
قضائية. حالًيا تتولى المحاكم المدنية صالحية البت في النزاعات العقارية وبالتالي ستشك

ه لإلدارة المدنية في المناطق حتى اآلن ويقول بعدم إدخال تغييرات بعيدة األثر والمدى على وضع األراضي والحقوق فيها.   الموجِّ
ا لألحكام التي تنّص على وجوب أن تعمل قوة االحتالل بصفة 

ً
يعتبر القانون الدولي تسوية شاملة للعقارات في الضفة الغربية تغييًرا بعيد المدى يعّد انتهاك

مؤتمن على المنطقة المحتلة بشكل مؤقت فقط وتحظر إدخال تغييرات بعيدة المدى.39 تشكل التسوية العقارية الشاملة تغييًرا بعيد األثر للوضع القانوني 
ا.

ً
ر على الوضع الميداني أيض

ّ
في الضفة سيؤث

كما أشير إليه أعاله العمل على إنشاء المحكمة العقارية في مراحله األّولية ولم تنشر بعد تفاصيل بشأن اختصاصاتها، بيد أن هذه المحكمة وفي حال كان من 
اختصاصها أن تأمر بإدخال تغيير في التسجيل سيكون المعنى إفساح المجال أمام المبادرة إلى تسوية عقارية في الضفة40 وفي هكذا حال قد تسعى دولة 
إسرائيل إلى التسجيل باسمها عقارات لم يتم مطالبتها لتسجل باسم جهات أخرى، حينها يفقد الفلسطينيون الذين لم تسّجل األرض باسمهم حقوقهم 

في األرض لتسّجل على أنها أرض دولة.   

حاييم ليفينسون، »الدولة تصّعب على الفلسطينيين طرد مستوطنين من أراضيهم«. هآرتس، 27.5.2014، يعمل في المحاكم العسكرية جنود في الخدمة النظامية أو خدمة االحتياط وهم حقوقيون تم تأهيلهم   36
في أقسام الدراسات القانونية في إسرائيل ومدرسة القانون العسكري لجيش الدفاع، وقد يكون أفراد الخدمة الثابتة وخدمة االحتياط منهم محامين في السابق أو في الحاضر ومحاضرين قانونيين أو أصحاب 

مناصب في الخدمة العامة. راجع )سمدار بن نتان( »وأهل مكة أدرى بشعابها« – تطبيق القانون اإلسرائيلي في المحاكم العسكرية في المناطق«، نظرية ونقد، 43، خريف 2014.  
: محاكم في الساحة الخلفية – تطبيق الحقوق اإلجراء المنصف في المحام المناطق العسكرية )ييش دين، كانون األول 2007(، معتقل حتى ثبات براءته –االعتقال حتى نهاية اإلجراءات في 

ً
راجع مثال  37

محاكم الضفة العسكرية )بتسيلم حزيران 2015(.
في منطقة شمال البحر الميت )وإزاء انحسار البحر وانكشاف األراضي( بادرت الدولة إلى إجراء تسجيل أّولي للعقارات على اسمها ولكّنه استثناء يدل على القاعدة.      38

النظام 43 المرفق باتفاقية الهاي حول قوانين الحرب البرية )1907(، النظام 55 المرفق بأحكام الهاي حول قوانين الحرب البرية )1907(.  39
حالًيا يجوز لدائرة تسجيل األراضي وللمحكمة المركزية أن تأمرا بتغيير في التسجيل بخصوص األرض التي تمت تسويتها.   40
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لجنة التسوية - النظر في إجراءات اإلثبات المطلوبة إلثبات ملكية األرض

إلى جانب العمل على إنشاء محكمة عقارية أوصى رئيس الوزراء في تموز 2015 بتشكيل طاقم حكومي يعرف باسم )لجنة التسوية( »بهدف بلورة خطة 
لتسوية مبان وأحياء في تجمعات سكانية يهودية في يهودا والسامرة كان للسلطات دور في إقامتها«.41 بادرت إلى تشكيل لجنة التسوية وزيرة العدل 
أييليت شاكيد42 وتضم في عضويتها سكرتير الحكومة أفيحاي مندلبليت43 – رئيس اللجنة، ومدير عام وزارة الزراعة شلومو بن الياهو – ممثل وزير الزراعة، 
والمستشار القانوني ألجهزة األمن أحاز بن أري – ممثل وزير الدفاع، والدكتور حجاي فينيتسكي – ممثل وزيرة العدل، والمستشار القانوني لديوان رئيس 
الوزراء. وينّص كتاب التفويض المذّيل بتوقيع رئيس الوزراء على تقديم الطاقم لتوصياته خالل فترة 60 يوًما.44 في تشرين أّول 2015 جاء في معرض رد 
الدولة على التماس تم تقديمه إلى محكمة العدل العليا في ملف 7986/14 )خط أزرق( أن عمل اللجنة من المقّرر أن ينتهي في بداية عام 2016 بحيث »تتضح 

ق بنتائج عملها.45 
ّ
صورة الوضع« فيما يتعل

من أهداف اللجنة تسوية تصنيفات األراضي التي تعتبر خاصة من خالل النظر في إجراء اإلثباتات المطلوب إلثبات ملكية األرض الخاصة، وقالت وزيرة العدل 
أييليت شاكيد بالنسبة لتشكيل اللجنة إنها ستخرج بتسوية شاملة في مجال العقارات في الضفة الغربية وأّنه »آن األوان إلزالة الضبابية القضائية والسماح 
بإنهاء المخاوف التي تساور سكان هذه المنطقة ويعيش معظمهم في تجمعات سكانية أنشأتها حكومات إسرائيل المتعاقبة، من التهديد المستمر على 
مجّرد ملكيتهم لبيوتهم«.46 وكما أشير إليه أعاله فإن التسوية العقارية الشاملة في الضفة الغربية التي تهدف إلى تعزيز مركز المستوطنات على شكل 
تجمعات سكانية ثابتة على أراضيها تناقض القانون الدولي الذي يحظر على قوة االحتالل إدخال تغييرات بعيدة المدى في المنطقة المحتلة وينص على 

وجوب إدارتها للمنطقة بائتمان وبصورة مؤقتة ال غير.47 

وقد يوجد تلميح على نتائج عمل اللجنة في رّد صادر عن الدولة في ملف محكمة العدل العليا الذي يتناول البناء غير الشرعي على أراض خاصة في النقطة 
االستيطانية )ديرخ هآفوت( حيث طلبت الدولة من المحكمة إرجاء تقديم رّدها على أمر تمهيدي صدر في االلتماس حتى انتهاء عمل لجنة التسوية، وجاء 
في حيثيات الطلب أن من بين مهام اللجنة قد يكون »احتمال أن تضطر إلى استخدام آلية »التجميع وإعادة التقسيم« في سياق تسوية البناء في يهودا 
منح مؤسسات التخطيط في إسرائيل صالحية المصادقة على توحيد قطع أرض مجاورة وإعادة تقسيمها غصًبا عن إرادة أصحاب الحق في األرض 

ُ
والسامرة«.48 ت

بهدف تطويرها واستغاللها إلى أقصى حد فيما يخدم المصلحة العامة، وقد يوحي هذا األمر بأن اللجنة تطلب )استيراد(49 أداة مشابهة إلى التشريعات 
األمنية المعمول بها في الضفة الغربية وإرساء سلطة تفرض بموجبها على أصحاب األراضي الفلسطينيين تسويات تنّص أساًسا على استالم أرض بديلة 
عن أراضيهم التي أقيمت عليها مبان بخالف القانون، وتساعد هذه األداة الدولة على إبقاء المباني في النقاط االستيطانية مع تشويه الغاية األصلية للقانون 
اإلسرائيلي الذي يهدف إلى سد احتياجات تخطيطية وعامة. وقد جاء ضمن إفادة خطية في رّد قّدمته الدولة للمحكمة في كانون األّول 2015 أّنه يوجد مانع 

قانوني يحول دون الترويج للتسوية في هذه الحالة عبر استخدام أداة »التجميع وإعادة التقسيم« القضائية.50              

قانون التسوية: إثبات الصلة باألراضي ال يلزم إعادتها إلى أصحابها                  

حتى في حال إثبات الملكية الخاصة ألرض أقيم عليها تجمع سكاني يهودي ال بد من األخذ في االعتبار ادعاءات دفاع محتملة يطرحها المالك 
وحلواًل إضافية مفضلة عن اإلخالء والهدم، على سبيل المثال دفع تعويضات ألصحاب األرض...«   

)تقرير ليڤي، ص 75-74(

تبذل الحكومة الحالية برئاسة نتنياهو محاوالت محمومة إليجاد طرق تسمح بتسوية قانونية للنقاط االستيطانية بعيًدا عن المطالبة بإزالة البناء الذي تم على 
أرض فلسطينية خاصة. ومن التعبيرات التي تلقاها هذه المحاوالت اللجوء إلى طرح تشريعات عرفت باسم »قانون التسوية«، وشهد الكنيست منذ صيف 
2012 51 محاوالت عّدة لدفع تشريعات تؤدي إلى ترسيخ سلطة الدولة في فرض تسوية تعويض على أصحاب األراضي الفلسطينيين بشكل يجبرهم على 

التنازل عن أراضيهم.

كتاب تفويض حول تشكيل طاقم مهني لبلورة خطة تسوية البناء في يهودا والسامرة. ديوان رئيس الوزراء 19.7.2015.   41
استناًدا إلى ما نشر إعالمًيا يندرج تشكيل لجنة التسوية في إطار االتفاق االئتالفي بين حزبي الليكود والبيت اليهودي.  42

ًحا وحيًدا لهذا المنصب.
ّ

 للحكومة وكان مرش
ً
 قضائسا

ً
وفي كانون أّول 2015 اختارت لجنة البحث عن مرشحين مندلبليت مستشارا  43

كتاب تفويض حول تشكيل طاقم مهني لبلورة خطة تسوية البناء في يهودا والسامرة. ديوان رئيس الوزراء 19.7.2015.  44
محكمة العدل العليا ملف رقم 7986/14، بمكوم مخططون من أجل حقوق التخطيط ضد رئيس اإلدارة المدنية وآخرين، رد على رّد الملتمسين على إعالن محدث صادر عن المدعى عليهم. 21.10.2015  45

نعناع 10،  البناء في يهودا والسامرة،  هآرتس، 21.7.2015، عكيفا نوفيك، »لجنة جديدة تنظر في تسوية  النقاط االستيطانية«،  ل لجنة لتسوية 
ّ
حاييم ليفينسون ورفيتال حوفال »وزيرة العدل تشك  46

.21.7.2015
47  نظام 43 المرفق باتفاقية الهاي حول قوانين الحرب البرية )1907(، النظام 55 المرفق بأحكام الهاي حول قوانين الحرب البرية )1907(.

48  محكمة العدل العليا ملف 7291/14 علي محمد عيسى موسى وآخرون ضد وزير الدفاع وآخرين. طلب تمديد موعد عن المّدعى عليهم 4-1، 12.11.2015. 
تشتمل القوانين األردنية والعثمانية على آلية مشابهة وليست مماثلة لما يتضمنه القانون اإلسرائيلي.  49

محكمة العدل العليا ملف 7291/14 علي محمد عيسى موسى وآخرون ضد وزير الدفاع وآخرين، إفادة رّد عن الدولة 31.12.2015، بلور موقف الدولة المستشار القانوني للحكومة )يهودا فاينشتاين( ويعني إلغاء   50
توصية صادرة عن لجنة التسوية التي يرأسها أفيحاي مندلبليت والمقّرر أن يخلف فاينشتاين في هذا المنصب نهاية كانون الثاني 2016.    

طرح مشروع قانون التسوية ألّول مرة في حزيران 2012 على خلفية التزام قطعته الدولة أمام محكمة العدل العليا بإخالء حي "هؤولبانا" في بيت إيل وذلك في إطار التماس مشترك قّدمته ييش دين مع صاحب   51
األرض من سكان قرية دورا القرع. ورّدت الكنيست بكامل هيئتها مشروع القانون هذا الذي بادر إليه النائب زفولون ـ أولليف بعد أن أعلن رئيس الوزراء أن الحكومة واستناًدا إلى رأي لمستشارها القانوني، لن تؤّيد 

مشروع القانون. كما وبادر إلى تقديم مشاريع قوانين مشابهة كل من أعضاء الكنيست يعقوب كاتس وميري ريغف ويريف ليفين.  
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وتهدف هذه المحاوالت التي يقوم بها بعض نواب االئتالف إلى طرح تشريعات ترّسخ أواًل الموقف المطروح في تقرير ليڤي بأن الملكية الفلسطينية المثبتة 
في األرض ال تلزم إجالء المواطنين اإلسرائيليين منها وإعادة األرض إلى أصحابها الفلسطينيين، وأن دفع التعويضات ألصحاب األرض يعّد حاًل أفضل من 

اإلجالء والهدم.52

وتم آخر هذه المحاوالت في تشرين األّول 2015 بمبادرة من النائب الليكودي يوآف كيش حيث كان يسعى عبر مشروع القانون الذي طرحه إلى اإلرساء القانوني 
لسلطة إسرائيل في »تبييض« البناء غير الشرعي على أراض فلسطينية خاصة عن طريق مصادرة هذه األراضي من أصحابها مقابل التعويض )أي األرض 
البديلة والتعويض المالي( ولكن مع حرمانهم من حق االستئناف53، نّص مشروع القانون بوضوح على وجوب تسوية الوضع القانوني ل )بيت إيل( و)عامونا( 
و)عوفرا( و)ميتسبيه كراميم( أّواًل باعتبارها مواقع سكنية لم تتم تسويتها وتوجد فيها مبان أقيمت على أراض خاصة وقد صدر أمر من محكمة العدل العليا 
يقضي بإخالئها.54 كان يفترض طرح مشروع القانون هذا للتصويت عليه في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع يوم 11 تشرين األّول 2015 مع توقعات تبنيه 
القرار بضغوط  الوضع األمني، وعلى يبدو تأثر  بأغلبية ساحقة ولكنه تقّرر شطبه من على جدول األعمال قبل التصويت عليه بيوم واحد في ظل حساسية 

دبلوماسية مورست هي األخرى على الحكومة لثنيها عن عدم النهوض بمشروع القانون هذا.

ينطوي قانون التسوية على عدد من التداعيات البعيدة المدى، فحسب القانون اإلنساني الدولي تحمل سلطة االحتالل طابًعا مؤقًتا حيث ال تعتبر قوة االحتالل 
ا لهذا المبدأ يجب اإلبقاء على القانون المطّبق في المنطقة المحتلة ساري المفعول فيما تكون 

ً
صاحبة السيادة وإنما تتمتع بصالحية إدارية مؤقتة ال غير.55 وفق

 االحتالل بالحفاظ عليه قدر اإلمكان حيث ال يسمح لها إاّل بسن أحكام ضرورية ألداء واجباتها 
ُ
مة قوة

َ
قاعدة التشريع في هذه المنطقة القانون المحلي والملز

المنصوص عليها في القانون الدولي وهي الحفاظ على النظام العام واالحتياجات األمنية لقواتها العسكرية، ويقضي هذا المبدأ بعدم جواز سن البرلمان في 
دولة االحتالل للقوانين وتطبيقها في المنطقة المحتلة.56 

ال يعّد الكنيست اإلسرائيلية المشّرع في مناطق الضفة الغربية الخاضعة لنظام احتالل إسرائيلي إذ يكون القائد العسكري هو الجهة السيادية في المنطقة 
ًرا 

ّ
المحتلة وله صالحيات التشريع فيها، وقد يكون تطبيق قوانين سّنها الكنيست في مناطق الضفة الغربية والمغزى منها إدخال تغييرات بعيدة األثر مؤش

 ،
ً
على الضم الفعلي للضفة إلى إسرائيل.57 ينطوي انتزاع صالحيات التشريع بالنسبة للضفة الغربية وال سيما تلك الخاصة بالسكان الفلسطينيين مباشرة
على تبّني موقف لجنة ليڤي القائل بعدم انطباق قوانين االحتالل في الضفة الغربية وبالتالي فال مانع أمام سن الكنيست تشريعات تخص المنطقة المحتلة.

ا وتوسيًعا لالنتهاك المستمر لحظر نقل مجموعات من السكان المدنيين في 
ً
من منظور القانون الدولي ُيعتَبر قانون التسوية بتجسيداته المختلفة ترسيخ

دولة االحتالل إلى المنطقة المحتلة والذي تنص عليه الماّدة 49 )6( من اتفاقية جنيف الرابعة، وحظر المساس بممتلكات السكان المحميين في المنطقة 
م قوة 

َ
المحتلة )المادة 46 من اتفاقية الهاي(. وفيما هو حظر شامل ال يقبل التأويل وال أي استثناء يفرض على مصادرة أراض خاصة. باإلضافة إلى ذلك تلز

االحتالل بإدارة المنطقة بائتمان ويحظر استغالل المناطق الواقعة تحت سيطرتها في خدمة احتياجات دولة االحتالل ما عدا االحتياجات األمنية )نظام 43 
المرفق باتفاقية الهاي(، وفيما يتعلق باستعمال األرض تفرض على قوة االحتالل قيود تهدف إلى تحقيق مبدأ كون االحتالل حالة مؤقتة. يهدف هذا التشريع 
المذكور إلى تجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم خدمة لترسيخ وتوسيع المشروع االستيطاني والمصالح االستيطانية لدولة إسرائيل بشكل ينتهك األحكام 

المنصوص عليها في القانون الدولي.

من منظور القانون اإلسرائيلي يعني مشروع القانون إلغاء حق الملكية بالنسبة للفلسطينيين وجعله ثانوًيا مقارنة بحقوق الملكية لإلسرائيليين في الضفة 
إلى حد كبير  المشروع  بل ويهّدد هذا  ال  التنازل عنها،  األرض على  الحقوق في  للقانون ويجبر أصحاب  ا 

ً
أراض خالف َمن استولى على  الغربية حيث يكافئ 

ل جزءًا من القوانين المطبقة على 
ّ
ا أساسًيا في نظام القضاء اإلسرائيلي، ورغم أن قانون أساس: كرامة اإلنسان وحريته ال يشك

ّ
وضع حق الملكية باعتباره حق

 أن المبادئ الدستورية واإلدارية لدولة إسرائيل تلزم سلطاتها النظامية وإن عملت خارج حدودها.59      
ّ

الفلسطينيين58 في الضفة الغربية إال
  

زد على ذلك أن مشروع قانون التسوية يتناقض مع قرارات محكمة العدل العليا الساعية لضمان حق الملكية للسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية60 
دت بحزم على عدم قبول بناء تجمعات سكانية يهودية على أراض بملكية فلسطينية خاصة.61

ّ
ويبتغي إلغاء عشرات القرارات التي أصدرها قضاة مختلفون وأك

أّما على الصعيد السياسي والدولي فإن المعنى من قانون التسوية هو شق الطريق أمام شرعنة نقاط استيطانية غير شرعية وإنشاء مستوطنات جديدة األمر 
الذي يتناقض مع االلتزامات التي قطعتها إسرائيل على المجتمع الدولي باالمتناع عن إقامة مستوطنات جديدة في المناطق المحتلة.62 يتعارض الهدف المرجو 

ا للقانون الدولي.
ً
تحقيقه عبر هذا القانون معارضة واضحة مع موقف المجتمع الدولي قضائًيا وسياسًيا والذي يعتبر كافة المستوطنات اإلسرائيلية انتهاك

52  تقرير ليڤي، ص 75-74.
53  مشروع قانون التسوية، 2015 الفصل/1973/20.  

54  وهذا عقب أمر محكمة العدل العليا بإخالء )عامونا( حتى كانون األول 2016 وتسعة بيوت في )عوفرا( حتى شباط 2017. كما ويوجد التماس ضد البناء في النقطة االستيطانية )ميتسبيه مراميم( قيد النظر في 
محكمة العدل العليا.

النظام 43 من اتفاقية الهاي بشأن قوانين الحرب البرية )1907(، النظام 55 المرفق بأنظمة الهاي بشأن قوانين الحرب البرية )1907(، المادة 49 )6( من اتفاقية جنيف الرابعة )1949(.  55
 Orna Ben-Naftali, Aeyal M. Gross and Keren Michaeli, 2014 56  )سمدار بن نتان(، »وأهل مكة أدرى بشعابها« – تطبيق القانون اإلسرائيلي في المحاكم العسكرية في المناطق«، نظرية ونقد، 43، خريف

“Illegal Occupation: Framing the Occupied Palestinian Territory”, Berkeley Journal of International Law, Vol. 23 )3( )2005(, pp. 581-582
قد يشكل تطبيق قانون دولة االحتالل في المنطقة المحتلة مسعًى للضم من جهة واحدة وهو ما يحظره القانون الدولي. راجع )يعيل رونين( »سريان قانون كرامة اإلنسان وحريته في الضفة الغربية« "شعاريه   57

مشباط"، 7  2013-2014، ص 162. 
58  أبقت المحكمة هذه المسألة بدون حسم ولكّنها قّررت بسريان قانون األساس على إسرائيليين، راجعوا محكمة العدل العليا، ملف رقم 1661/05 مجلس "حوف عزة" ضد الكنيست اإلسرائيلية، قرار حكم 52 )2( 

الفقرة 80 في رأي األغلبية، يعيل رونين سريان قانون كرامة اإلنسان وحريته في الضفة الغربية« شعاريه مشباط، 2013-2014، ص 162. 
ملف محكمة العدل العليا 69/81 باسل أبو عيطة ضد قائد منطقة يهودا والسامرة، قرار حكم 37 )2( 197، ص 226 - 227 ملف محكمة العدل العليا 7015/02 كفاح محمد أحمد العجوري وآخرون ضد قائد   59

منطقة يهودا والسامرة وآخرين، ملفات المحكمة العليا 2002 )3( 1021، 1025 )2002(.
، ملف محكمة العدل العليا 7862/04، أبو ضاهر ضد قائد منطقة يهودا والسامرة. قرار حكم 59 )5( 2005 368، ص 377 – 376.

ً
60  مثال

، ملف محكمة العدل العليا 8887/06 يوسف عبد الرزاق النبوط وآخرون ضد وزير الدفاع وآخرين، قرار حكم صادر في 2.8.2011 )نقطة ميغرون االستيطانية(، ملف محكمة العدل العليا سعيد زهدي 
ً

مثال  61
محمد شحادة وآخرين ضد وزير الدفاع وآخرين، قرار حكم صادر في 8.2.2015 )تسعة مبان في عوفرا( ملف محكمة العدل العليا 9949/08، مريم حسن عبد الكريم حماد ضد وزير الدفاع، قرار حكم صادر في 

25.12.2014 )نقطة عامونا االستيطانية(، ملف محكمة العدل العليا 9669/10 عبد الرحمن قاسم عبد الرحمن ضد وزير الدفاع، قرار حكم صادر في 6.9.2014 )مباني دراينوف في )بيت إيل(.
Israeli Settlements in International Law  62, راجع الحاشية 20 في هذه الوثيقة.

http://mfa.gov.il/MFA/ForeignPolicy/Peace/Guide/Pages/Israeli%20Settlements%20and%20International%20Law.aspx
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ال مانع أمام البناء في تجمع سكاني تم االستيالء عليه ألغراض عسكرية 

»نوصي بإصدار التعليمات إلى اإلدارة المدنية بعدم وجود حظر أو مانع أًيا كان أمام الموافقة على بناء إضافي في محيط تجمع سكاني كان قد 
أقيم على أرض تم االستيالء عليها عسكرًيا وبالتالي يجب النظر في طلبات من هذا القبيل على الصعيد التخطيطي فقط.«

)التوصية 14، تقرير ليڤي، ص 88(   

انتقد تقرير لجنة ليڤي سياسة كانت تنتهجها اإلدارة المدنية بعدم الموافقة على مشاريع توسيع تجمعات سكانية أقيمت على أراض تم االستيالء عليها 
لتلبية  اليد صدر  أمر عسكري بوضع  السبعين بموجب  أراض فلسطينية خاصة تم االستيالء عليها خالل سنوات  لوجود حاجة عسكرية63 والمقصود بذلك 
احتياجات عسكرية طارئة ولكنها لم تستعمل من قبل الجيش، وكانت قد أقيمت في الماضي تجمعات سكانية كثيرة على مثل هذه األراضي حيث يريد 
الناحية  من  بالكامل  استغاللها  يتم  لم  عليها  مناطق مستولى  أو  ذاته  القانوني  بالوضع  تتمتع  أرضية مجاورة  لتشمل مساحات  بها  التوّسع  اآلن  سكانها 
التخطيطية. وأقيمت تجمعات سكانية على أرض تم االستيالء عليها بمقتضى هذا األمر خالل السنوات األولى من المشروع االستيطاني ولكن محكمة العدل 
العليا أعلنت عن هذه الممارسة غير قانونية في ملف ألون موريه )دويكات(64 عام 1979، فقد نص قرار المحكمة على عدم جواز استعمال أرض تم االستيالء 
عليها عسكرًيا، ألغراض مدنية في غياب حاجة عسكرية حقيقية، والمعنى من هذا القرار أّنه ال يسمح إلسرائيل بإقامة تجمعات وأحياء سكنية إسرائيلية على 
رت سياسة  تقول بعدم إنشاء 

ّ
أراض هي ليست بأراضي دولة إاّل بوجود ادعاء راسخ بأن هذه التجمعات تخدم حاجة أمنية. وفي أعقاب قرار المحكمة هذا تجذ

تجمعات سكانية جديدة على أراض مستولى عليها.       

حسب رؤية لجنة ليڤي استندت إقامة التجمعات السكانية على أراض تم االستيالء عليها عسكرًيا، إلى مفهوم يقول بمساهمة هذه التجمعات في الدفاع 
ا بأّنه ال بد 

ً
عن المنطقة، وأن حقيقة عدم إعادة أراض لم يتم استعمالها إلى أصحابها تّدل على أن الحاجة األمنية ما زالت قائمة،65 وادعى تقرير ليڤي أيض

 تم تحديده في قرار الحكومة 
ٌ

من االستجابة الحتياجات هذه التجمعات السكانية في النمو والتطور وأن توسيع تجمعات سكانية وزيادة عدد سكانها هدف
66.145 ومن هنا قّررت لجنة ليڤي بعدم وجود سبب لحظر البناء على أرض تم االستيالء عليها عسكرًيا داخل تجمع سكاني أو ضمن منطقة النفوذ المحّددة 
له،67 أّما حول البناء خارج منطقة النفوذ في أرض تم االستيالء عليها فقد رأت لجنة ليڤي أن الجهات األمنية يجب أن تعّبر عن موقفها من مسألة ضرورة البناء 
الحتياجات أمنية قبل النظر في الطلب على الصعيد التخطيطي، وبالتالي أوصت اللجنة باإليعاز إلى اإلدارة المدنية أّنه من ناحية الُملكية ال يوجد حظر أو مانع 

يحول دون البناء اإلضافي داخل تجمعات سكانية أقيمت على أرض قد تّم االستيالء عليها عسكرًيا.

ا ألحكام القانون اإلنساني الدولي التي تنّص على حظر المساس بممتلكات  المدنيين المحميين 
ً
ل البناء المدني على أرض مستولى عليها انتهاك

ّ
كما ويشك

 حقيقة أن الجيش ال يستعمل األرض خدمة الحتياجاته على عدم وجود حاجة 
ّ

إال بوجود احتياجات عسكرية وطالما أّن هذه االحتياجات تبقى قائمة،68 وتدل
 عدم إعادة األرض إلى أصحابها على أن الحاجة األمنية ما زالت موجودة وقائمة بل هو نوع من 

ّ
أمنية ملّحة بينما، وبعكس ما يحاول تقرير ليڤي طرحه، ال يدل

 السعي وراء شرعنة التجمعات السكانية والمباني المدنية الثابتة على أن االستيالء ليس مؤقًتا وإنما دائم، هذا 
ّ

أنواع اإلجحاف الذي يجب إصالحه، كما ويدل
ا لمبدأ التمييز بين العساكر والمدنيين ولواجب إبعاد المدنيين عن 

ً
باإلضافة إلى أن البناء المدني على أرض تم االستيالء عليها الحتياجات عسكرية يعّد خرق

أهداف عسكرية.69 

إن تغيير حكومة إسرائيل لموقفها والذي يشير إلى الرغبة في تطبيق التوصية 14 من تقرير ليڤي المذكورة أعاله لقي تعبيًرا له في قضية بيوت دراينوف في 
بيت ايل، ففي يوم 16 تموز 2015 وافقت لجنة االعتراضات الفرعية المنبثقة عن مجلس التخطيط األعلى في اإلدارة المدنية منظومة التعليمات )وهو مصطلح 
أشبه بخطة هيكلية( الخاصة بمبنيين سكنيين أقيما على أرض خاصة تعود ألحد سكان قرية دورا القرع تم االستيالء عليها بموجب أمر استيالء عسكري عام 
1979. وكان الهدف من منظومة التعليمات هذه تسوية وضع البناء بأثر رجعي في المجّمع الذي يطلق عليه اسم )بيوت دراينوف( في بيت إيل رغم قرار حكم 
ا للقانون وأمر بوجوب إخالئهما،70 يعني ذلك أن اإلدارة المدنية وبتعليمات من 

ً
سابق صادر عن محكمة العدل العليا نّص على أن هذين المبنيين أقيما خالف

المستوى السياسي عمدت إلى تبّني توصية لجنة ليڤي بعدم وجود مانع، من ناحية الُملكية، أمام الموافقة على البناء ألهداف مدنية واستيطانية في أرض 
تم االستيالء عليها الحتياجات عسكرية.71                      

                

على العموم لم تستخدم بشكل موسع منظومات من التوجيهات تخّص المستوطنات التي أقيمت على أراض خاصة تم االستيالء عليها، مع ذلك وقبل نشر تقرير ليڤي وقعت حاالت تم خاللها اللجوء إلى استخدام   63
هذه المنظومات، على سبيل المثال في حالة المنطقة الصناعية في )ميفو حورون( عام 2009، وفي )العزار(. 

محكمة العدل العليا، ملف رقم 390/79، دويكات ضد دولة إسرائيل، قرار حكم صادر في 22.10.1979.   64
تقرير ليڤي، ص 81  65

قرار الحكومة رقم 145 من يوم 11.11.1979 حول »سياسة االستيطان وينّص على توسيع المستوطنات من جهة وتحديد إنشاء مستوطنات جديدة على أراض بملكية الدولة من جهة أخرى.  66
بين قوسين نشير إلى التناقض بين هذه التوصية وبين أجزاء أخرى من تقرير ليڤي علًما أن االستيالء على أرض يتم بموجب للصالحيات الممنوحة لقوة االحتالل والمنصوص عليها في قوانين االحتالل الدولية،   67
فال يعتبر االستيالء بمثابة مصادرة وتختلف كلًيا األحكام السارية على االستيالء واستعمال الملك المستولى عليه عن تلك الخاصة بالمصادرة، ومن هنا فإّن استناد لجنة ليڤي إلى نهج االستيالء على أرض خاصة 

ا ضمنًيا بين أجزاء التقرير المختلفة.  
ً

ل تناقض
ّ
لوجود حاجة عسكرية إلى جانب االدعاء بأن الوضع العسكري في الميدان غير قابل الحتواء اإلطار المعياري لقوانين االحتالل الدولي يشك

اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 53.   68
يوفال شاني وأورنا بن نفتالي، القانون الدولي بين السلم والحرب، تل أبيب، 2006، ص 151.   69

راجع: محكمة العدل العليا ملف رقم 5165/15، عبد الرحمن أحمد عبد القاسم وآخرون ضد المسؤول عن إصدار التصاريح في المنطق المستولى عليها ألهداف عسكرية. وآخرين، 26.7.2015.   70
قبلت نائبة رئيس المحكمة العليا آنذاك، القاضية مريام نؤور في رأيها المنفرد تفسير الدولة القائل بأن الحاجة العسكرية قد تجّمدت مع مرور الوقت، محكمة العدل العليا 9669/10، عبد الرحمن قاسم عبد   71

الرحمن ضد وزير الدفاع، قرار حكم صادر في 8.9.2014 )بيوت دراينوف في بيت إيل(.
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إلغاء أمر االستعمال المزعج للعقارات

»بالنسبة لألمر حول االستعمال المزعج للعقارات نرى أنه يجب إلغاؤه...« 
)التوصية 10، تقرير ليڤي، ص 87(

نها من 
ّ
صدر عام 2007 »أمر بشأن االستعمال المزعج للعقارات )االستعمال المزعج للعقارات الخاصة(«72 الذي يهدف إلى توفير أدوات قانونية للسلطات تمك

التعامل مع حماية ممتلكات الفلسطينيين وقضايا الغزو الزراعي ويحّدد إطار معالجتها، ويخّول األمر رئيس اإلدارة المدنية إصدار أوامر إخالء إدارية ما يتيح 
التعامل السريع والفوري مع مظاهر الغزو الزراعي بداًل من اللجوء إلى إجراءات قضائية مطّولة.

بملكية  ألراض  إسرائيليون  مواطنون  بها  يقوم  التي  الزراعي  الغزو  مظاهر  مع  الفّعال  التعامل  تالئم  أداة قضائية  غياب  إلى  األمر  هذا  وراء  الخلفية  تعود 
فلسطينية73، علًما بأن األداة الرئيسية التي استخدمت للتعامل مع قضية الغزوات الزراعية حتى ذلك الحين كانت األمر بطرد الغزاة الذي يحّدد آلية من أخذ 
القانون باليد لمّدة نحو 30 يوًما ويسمح لصاحب العقار بطرد الغزاة من أرضه رهًنا بموافقة قائد شرطة ومع السماح بإمكانية استخدام قوة معقولة،74 بيد أن 

هذه اآللية لم تنفع في توفير حماية حقيقية ألصحاب األراضي الفلسطينيين بوجه الغزاة.      
        

م بوجوده«، ومما جاء في التقرير أن هذا التعريف 
ّ
انتقد تقرير ليڤي بشّدة هذا األمر ونّص على أّنه »شديد القسوة« وأّنه »ال يجوز لنظام قضائي سليم أن يسل

)االستعمال المزعج( إشكالٌي ومثله االفتراض بأن غزو األراضي يؤّدي إلى اإلخالل بالنظام العام، هذا باإلضافة إلى ما نّص عليه التقرير من أن نزاعات األراضي 
ن 

ّ
تندرج في مجال القانون الخاص ومن هنا يجدر أن تبت فيها سلطة قضائية وليس سلطة إدارية »وبالتأكيد تلك التي تظهر بلباس االنحياز ضد المتوط

اإلسرائيلي« حسب تعبير التقرير، وبنظره يستوجب البت في نزاعات األراضي النظر في األدلة والحقائق بأعين قضاة محترفين،75 وعلى ضوء ما تقّدم يوصي 
تقرير ليڤي بإلغاء األمر كلّيا أو على األقل بتعديله بحيث ُيلزم قرار لجنة االعتراضات رئيس اإلدارة المدنية بالعمل بموجبه.76 

 القوانين في الضفة )مجموعة مناشير وأوامر وتعيينات( إاّل أنه جرى الحّد من استخدامه بشكل 
ّ

وفيما لم يتخذ قرار رسمي حول إلغاء األمر وشطبه من سجل
ى وزير الدفاع موشيه يعالون سلطة تفعيلية بعد أن كانت في السابق من سلطات رئيس اإلدارة المدنية.77   

ّ
شبه مطلق حيث تول

 الفعلي للتوصية المدرجة في تقرير ليڤي حتى قبل إنشاء بديل الستخدام األمر، وتستند التوصية بإلغائه على افتراض ضمني بأن 
َ

ويعني ذلك التطبيق
محكمة شؤون األراضي ستحسم في نزاعات حول ملكية األراضي ولكن هذه المحكمة لم يتم تشكيلها بعد. وخلق التوقف عن استخدام هذا األمر وضًعا أبقى 
الفلسطينيين الذين تعّرضت أراضيهم لغزو مواطنين إسرائيليين بدون مساعدة كافية تسمح لهم بالدفاع عن حقهم في األرض بصورة فعالة وسريعة ولم 
يبق أمامهم اآلن سوى خيار التوجه إلى المحكمة أو طلب استصدار أمر حول طرد الغزاة وهي وسائل كان تقرير ساسون قد نص على عدم فاعليتها في حماية 

حقوق الملكية للفلسطينيين.78    

ق واجب القائد العسكري بالحفاظ على النظام 
ّ
زد على ذلك أن هذه التوصية وتطبيقها يناقض كل التناقض قرار محكمة العدل العليا بأن أحكام األمر تحق

العام وعلى ممتلكات السكان المحميين ويعّد »من أبسط واجبات القائد العسكري«79. 

حتى قبل نشر تقرير ليڤي كانت نادرة ممارسة رئيس اإلدارة المدنية لصالحيته بإصدار أوامر االستعمال المزعج وحتى في حاالت صدورها قلياًل ما كانت 
السلطات تعمل على تنفيذها،80 وفي عام 2015 قّدمت منظمة )شومريه مشباط – حاخامون من أجل حقوق اإلنسان( التماًسا إلى محكمة العدل العليا طالبت 
فيه بأن تأمر المحكمة بتنفيذ أمرين صدرا عقب حالة غزو ألراض فلسطينية في منطقة وادي )شيلو( وكان األمران قد صدرا عام 2007 وبالرغم من رّد اعتراضات 
قّدمت بشأنهما لم يعمل رئيس اإلدارة المدنية على تنفيذهما وإجالء الغزاة.81 وقد صدر في كانون أّول 2015 قرار في إطار التماس، يقبل موقف الدولة وغزاة 

األراضي بجالئهم من تلقاء أنفسهم من قطعة األرض المذكورة خالل مّدة عام.82 وفي هذا القرار ما يضعف أكثر قوة األمر.       
   

أمر بشأن عقارات )االستعمال المزعج للعقارات الخاصة( )يهودا والسامرة( )رقم 1586(، 2007.  72
لقد صدر األمر عقب توصيات تقرير ساسون الذي نص على عدم وجود أدوات قضائية مالئمة للتعامل مع حاالت الغزو الزراعي التي قام بها مواطنون إسرائيليون ألراض فلسطينية وقت إعداد هذا التقرير، وأشارت   73
مة ومسّجلة لدى دائرة تسجيل األراضي فيما لم يتم تنظيم نحو 70 بالمائة من األراضي في مناطق الضفة الغربية. )تقرير ساسون، 

ّ
)ساسون( إلى أن الصعوبة تكمن في حقيقة أن معظم األراضي في إسرائيل منظ

ص – 314 - 317(.   
ا لألمر بشأن عفارات )طرد الغزاة(، أمر عسكري رقم 1472، يهودا والسامرة. 

ً
وفق  74

تقرير ليڤي، ص 71 - 73.  75
تقرير ليڤي، ص 78. )التوصية 10(.  76

حاييم ليفينسون، »الدولة تصّعب على الفلسطينيين اإلبعاد عن أراضيهم«. هآرتس، 27.5.2014، وقد أفادت )ييش دين( وتنظيم شومري مشباط( – حاخامون من أجل حقوق اإلنسان بحصول تراجع ملموس في   77
ف الكلي عن استخدامه.

ّ
استخدام هذا األمر إلى حد التوق

المحامية تاليا ساسون، رأي حول النقاط االستيطانية غير الشرعية، القدس، فبراير 2005، ص 312--320.  78
لة بموجب أمر لجان االستئنافات، قرار حكم صادر في 20.3.2012. 

ّ
محكمة العدل العليا ملف رقم 8174/09 أحمد عبد القادر وآخرون ضد لجنة االستئنافات العسكرية المشك  79

راجع، مسار السلب – حالة النقطة االستيطانية غير الشرعية )عادي عاد( )ييش دين، شباط 2013، ص 66 - 71.   80
محكمة العدل العليا ملف رقم 6174/15، فوزي إبراهيم عبد الحاج محمد ضد رئيس اإلدارة المدنية في الضفة الغربية، بيت إيل، التماس الستصدار أمر تمهيدي، 10.9.2015.  81

محكمة العدل العليا 6174/15، فوزي إبراهيم عبد الحاج محمد ضد رئيس اإلدارة المدنية في الضفة الغربية، بيت إيل، قرار حكم صادر في 22.12.2015 وقد صدر برأي أغلبية القاضيين )هنديل( و)سولبيرغ(   82
مقابل رأي القاضي )فوغيلمان(.
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إلغاء نظام نزاعات األراضي

إلغاء النظام الخاص بالتعامل مع نزاعات العقارات الخاصة، فعند اندالع نزاعات في هذا المجال تنظر وتحسم في أمرها درجة قضائية فقط.
)التوصية 12، تقرير ليڤي، ص 88(

رع في استخدام »نظام التعامل مع نزاعات األراضي في العقارات الخاصة« قبل عّدة سنوات وهو يخّول المستشار القانوني في منطقة يهودا والسامرة أو 
ُ

ش
الممثل عنه »بالحسم السريع من خالل قرار إداري في نزاعات األراضي في العقارات الخاصة تفادًيا لتصعيد النزاع ليصل حّد العنف أو إراقة الدماء ال سمح 

الله«.83       

والمقصود من هذا النظام التعامل مع حاالت يّدعي فيها طرفان بحق الحيازة ويقضي أساًسا بتخويل المستشار القضائي لمنطقة يهودا والسامرة أو ممثاًل عنه 
إعداد رأي أّولي ومؤقت حول هوية الحائز الفعلي وأرجحية أن تكون الحيازة قانونية. كما ويخّول النظام المستشار القضائي لمنطقة يهودا والسامرة أن ينظر 
ض 

َ
ويتخذ القرار حول الحق في حيازة العقار خالل فترة وجيزة، ويلزم قرار المستشار القضائي هذا سلطات الجيش والشرطة بالعمل بموجبه طالما أنه لم ينق

من قبل المحكمة أو لجنة االستئنافات العسكرية.84  

ومنذ البدء في تطبيقه يلقى هذا النظام انتقادات الذعة في أوساط اليمين اإلسرائيلي التي تعتبره أخذ المستشار القانوني في يهودا والسامرة صالحيات 
ل نموذًجا آخر على الحسم 

ّ
 بإلغائه بعد أن قّررت أنه يشك

ً
ا على مسامع لجنة ليڤي التي أوصت فعال

ً
مفرطة وتّدعي بأّنه يمّيز ضدها،85 طرح هذا االنتقاد أيض

في نزاعات أراض ليس من قبل سلطة قضائية.86 

ا لم يتم تبّنيها بالكامل كما ولم يتم إلغاء هذا النظام رسمًيا، مع ذلك يبدو أن النيابة العسكرية وخاصة المستشار القضائي لمنطقة 
ً

ولكن هذه التوصية أيض
 النزاعات العقارية حيث يالحظ االهتمام المتزايد بهذا الموضوع في تقارير النيابة العسكرية الصادرة خالل 

ّ
يهودا والسامرة منشغالن بإيجاد بدائل لحل

ص لعمل النيابة لعام 2012 أنه »بدأ عمل الطاقم لدراسة نظام اإلجراءات القانونية 
ّ
سنوات ما بعد نشر تقرير ليڤي. على سبيل المثال جاء في تقرير ملخ

ص العمل لعام 2013 أّنه يبدو أن توجه السلطات نحو التدخل في 
ّ
ق بمعالجة القضاء  لنزاعات األراضي...«87 وجاء في تقرير ملخ

ّ
المعمول به حالًيا فيما يتعل

ع في هذا اإلطار أن تطرح مجّدًدا المطالبة »بتغيير التسويات المعمول بها حالًيا لتحديد الحقوق في حيازة 
ّ
نزاعات األراضي سيستمّر ويزداد حجًما حيث يتوق

لة 
ّ
العقارات...«88، باإلضافة إلى ذلك واستناًدا إلى ما نشر في اإلعالم يبدو أنه يتم دراسة إمكانية إلغاء هذا النظام وبضمن ذلك سلطة النيابة العسكرية متمث

بالمستشار القانوني وتوجيه قوات األمن في الميدان على كيفية التصّرف عند في حاالت الخالف على ملكية األرض.89 

حتى في حال إنشاء محكمة عقارية سيفسر التوقف عن استخدام هذا النظام عن غياب آلية ميدانية تعمل على حسم الخالفات بشأن الحقوق العقارية في 
ر له عملًيا حصانة 

ّ
وقت حقيقي، ما يعني بالتالي الحسم بالقوة وإعطاء األفضلية الواضحة للمواطن اإلسرائيلي المسموح له بحمل السالح بل يتمتع بسياسة توف

)impunity( شبه مطلقة من المالحقة القضائية عقب أعمال العنف والتعّرض للفلسطينيين،90 لتمتعه بالحماية التي يقّدمها له جنود جيش الدفاع الذين 
نادًرا ما يهبون لحماية الفلسطينيين عند وقوع نزاعات عنيفة في الميدان.91 

ا تقع في 
ً
تعود الخلفية وراء تشكيل اآلليات المستعملة حالًيا لحسم خالفات ملكية األراضي إلى الحاجة في حسم سريع يوفر حلول لنزاعات كان بعضها عنيف

الميدان وتفادي حاالت من خلق الوقائع على األرض والحصول على حيازة األراضي بالقوة، وينال إلغاء أمر االستعمال المزعج ونظام نزاعات األراضي من قدرة 
الفلسطينيين على الدفاع عن نفسهم بوجه غزو أراضيهم واستيالء مواطنين إسرائيليين عليها، وكما سبق ذكره كان الهدف من الوسيلتين المشار إليهما 
أعاله التجاوب مع واقع غياب أدوات قضائية مالئمة تعالج بشكل ناجع وسريع حاالت الغزو الزراعي التي يقوم بها مواطنون إسرائيليون ألراض فلسطينية حيث 
ال يبقى أمامهم بعد إلغاء هاتين الوسيلتين سوى التوّجه الستصدار أمر بشأن طرد الغزاة. ولكن هذا األمر عاجز عن توفير الحماية للفلسطينيين بوجه هذه 
الغزوات حيال الواقع األمني في الضفة الغربية وسوء أداء شرطة يهودا والسامرة علًما بأن استصدار األمر خاضع لموافقة قائد شرطة، والقيود المفروضة على 
تحرك الفلسطينيين التي ال تسمح بالكشف السريع عن أعمال الغزو علًما أن العديد من الفلسطينيين ُيمنعون أو يواجهون صعوبات جمة في وصول أراضيهم 
بسبب أوامر إغالق المناطق والقيود المفروضة على الحركة وحظر دخول أراضي المستوطنات واألراضي القريبة منها وغيرها، ومن هنا فإّنهم ال يستطيعون 

متابعة ما يحدث فيها.

والمعنى من تفويض محكمة شؤون األراضي السلطة الحصرية للبت في هذه الخالفات هو عدم التمكن من الحصول على حسم سريع، وبطبيعة الحال قد 
ق بالدفاع عن الحقوق العقارية وسيخدم 

ّ
تستغرق اإلجراءات القضائية التي تتطلب النظر في األدلة والحقائق وقًتا طوياًل والوقت عامل حاسم فيما يتعل

نظام التعامل مع نزاعات األراضي في العقارات الخاصة، موقع النيابة العسكرية.   83
المصدر السابق.  84

.NRG، 14.10.2013 ،»ن
ّ
راجع مثال: يهودا يفراح »هكذا يحارب المستشار القانوني في يهودا والسامرة التوط  85

تقرير ليڤي، ص 78-73.  86
تقرير عمل النيابة العسكرية لعام 2012 )نشر بدون تاريخ(، ص 5.   87
تقرير عمل النيابة العسكرية لعام 2012 )نشر بدون تاريخ(، ص 42.  88

حاييم ليفينسون، »الدولة تصّعب على الفلسطينيين طرد مستوطنين من أراضيهم«. هآرتس، 27.5.2014.  89
يتعّرضون  إسرائيليين  مدنيين  على  القانون  تطبيق   ،)2015 أيار  معلومات،  ورقة  دين،  )ييش  العدالة  إلى  الغربية  الضفة  في  لفلسطينيين  بتعرضهم  يشتبه  إسرائيليين  مدنيين  تقديم  ا 

ً
أيض راجع   90

لفلسطينيين وممتلكاتهم، )ييش دين، ورقة معلومات، تشرين األّول 2015(. 
راجع: يقفون جانًبا –أداء جنود جيش الدفاع عند وقوع جرائم مدنيين إسرائيليين يعتدون عل فلسطينيين في مناطق الضفة الغربية، )ييش دين، أيار 2015(.   91
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 بالواجب الذي يحّمله 
ّ

استمرار هذه اإلجراءات مصلحة الغزاة اإلسرائيليين ويعمل ضد مصلحة الفلسطينيين المدعين لحقوق الملكية لألرض، وهكذا تخل
القانون الدولي للجهة العسكرية في الميدان بحماية ممتلكات الفلسطينيين )وبضمنها تعّرض الغير لها( واتخاذ خطوات فعالة تضمن حقهم باالستفادة 

من أمالكهم وممارسة حقوقهم فيها.92          

استكمال إجراءات المسح في الضفة الغربية

»ينبغي تسريع واستكمال إجراءات المسح في كافة أنحاء يهودا والسامرة خالل فترة زمنية محّددة حيث أّنها تسير ببطء، والتفكير في 
ا لنتائج المسح وتحديد تصنيف األرض 

ً
االستعانة بجهات خارجية، وعند استكمال هذه العملية سيستمر التعامل مع كل تجمع سكاني وفق

ا لروح الخطوات التي أوصينا باتخاذها«.
ً
وفق

)التوصية 5، تقرير ليڤي، ص 86(

وفي سياق وتيرة الشرعنة المتزايدة يتم بذل الجهود لتسوية وضع ملكية األراضي الواقعة ضمن النقاط االستيطانية عبر إجراءات المسح واإلعالن عن أراضي 
دولة إضافة إلى تسوية وضع التخطيط للنقاط االستيطانية ذاتها والمباني المشّيدة على أراضيها من خالل المبادرة إلى خطط هيكلية والترويج لها في 
مؤسسات التخطيط التابعة لإلدارة المدنية. ال تنشر القائمة بأسماء النقاط االستيطانية التي ترّوج الدولة إلجراءات الشرعنة أو مسح األراضي فيها وأحياًنا 
يعلم أصحاب األرض الفلسطينيون كغيرهم من الجمهور بنيات الحكومة في حال اتخاذ إجراءات قضائية فقط، ومن األمثلة األخيرة على ذلك حالة النقطة 

االستيطانية )متسبيه داني( وحالة أربع نقاط استيطانية في وادي )شيلو(.93

ى فريق متخصص في اإلدارة المدنية إجراءات المسح التي تهدف إلى تحديد اإلعالن من عدمه عن أرض معينة أرض دولة، حيث يتم هذا اإلجراء في أراض 
ّ
يتول

 للدولة، 
ً
لم يحّدد وضعها القانوني بعد ويشمل تحليل صور جوية من سنوات سابقة والقيام بجوالت ميدانية والتصريح بنية اإلعالن عن قطعة أرض أّنها تابعة

وال تنشر اإلدارة المدنية معلومات شاملة حول إجراءات المسح التي تتم في أنحاء الضفة الغربية والهادفة إلى تحديد الوضع القانوني لألراضي.

يتم حالًيا العديد من إجراءات المسح في مناطق قّدمت بشأنها التماسات إلى محكمة العدل العليا في أعقاب بناء غير قانوني ألحياء ونقاط استيطانية غير 
شرعية على أراضيها، وفي هذه الحاالت تهدف عملية المسح إلى استيضاح »الوضع القانوني للعقارات« تمهيًدا لدراسة إمكانية من ناحية التخطيط تتيح 
تنظيم البناء غير القانوني بأثر رجعي. وحسب أقوال جلعاد بلمون المسؤول عن فريق معالجة أغلب قضايا العقارات في الضفة الغربية )منها فرق »سيكر« 
و»الخط األزرق«( ضمن إفادته خالل استئناف إلعالن عن أراضي دولة في منطقة كفر عقب فإن التعليمات حول البدء في إجراءات المسح في هذه المنطقة 
ا للقانون في )كوخاف يعكوف( وذلك في أعقاب التماس قّدمه رئيس مجلس 

ً
صدرت عن وزارة الدفاع في مسعى منها إليجاد طريق يسمح بتفادي بناء تم خالف

القرية وأصحاب األراضي.94   

وإلى جانب الفريق الذي يقوم بإجراءات المسح بدأ يعمل في اإلدارة المدنية عام 1999 فريق آخر يسمى فريق »الخط األزرق« أنيطت به مهمة النظر في اإلعالنات 
عن أراضي دولة التي صدرت خالل السبعينات والثمانينات، بهدف التأكد من أن إجراءات التخصيص والتخطيط يتّم الترويج لها على أراض دولة فقط.95 

وأسفرت عمليات الفحص التي أجراها فريق »الخط األزرق« بين العامين 2012 و2015 عن إضافة 63,777.61 دونًما96 إلى أراضي الدولة ما يعّد مساحات أرضية 
ا لجلعاد بلمون يتمحور نشاط 

ً
شاسعة ألحقتها الدولة بمخزون أراضي الدولة التي تخصّصها لمصلحة المشروع االستيطاني97 بشكل حصري تقريًبا، ووفق

فريقه حول عمل »الخط األزرق«.98 

النظام 46 من أنظمة الهاي بشأن الحرب البرية )1907(، اتفاقية جنيف الرابعة )1953(، المادة 53.     92
وفي كلتا الحالتين علم الملتمسون أي أصحاب األرض الفلسطينيين ومنظمة ييش دين بأن الدولة تنوي الترويج لشرعنة هاتين النقطتين االستيطانيتين، في حالة وادي )شيلو( من خالل رّد الدولة في إطار   93
التماس يطالب بإخالء نقطة )عادي عاد( االستيطانية، فقد اتضح أن الدولة تجري فحص يقوم به فريق الخط األزرق لتحديد الوضع القانوني ألراض تقع داحل النقطة االستيطانية )عادي عاد( )محكمة العدل العليا 
ملف رقم ط4621/13، 5383/09، محكمة العدل العليا، ملف رقم 4621/13، 5383/09 عبد الله مناصرة ضد وزير الدفاع، بالغ بشأن ادعاءات رئيسية عن الدولة، 8.11.2015. )متسبيه داني(، محكمة العدل العليا 

ملف رقم 8395/14، رئيس مجلس قرية ترمسعيا، السيد ربحي عبد الرحمن محّمد أبو عوض وآخرون ضد وزير الدفاع وآخرين رد عن المّدعى عليهم 4-1. 27.9.2015.( 
إفادة جلعاد بلمون في إطار التماس/استئناف 68/13 رئيس مجلس قرية كفر عقب وآخرون ضد المسؤول عن األمالك الحكومية المهدورة وآخرين من يوم 18.2.2014.  94

راجع موقع النيابة العامة: عمل فريق تعيين أراضي الدولة )فريق الخط األزرق(.  95
تعتمد هذه المعطيات على منظومة معلومات جغرافية )GIS( تم استالمها من اإلدارة المدنية، طبقة »الخط األزرق« في العامين 2012 - 2015.  96

راجع الحاشية رقم 1 أعاله.  97
إفادة جلعاد بلمون في إطار التماس/استئناف 68/13 رئيس مجلس قرية كفر عقب وآخرون ضد المسؤول عن األمالك الحكومية المهدورة وآخرين من يوم 18.2.2014.  98
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* الخريطة ال تشمل البؤر االستيطانية
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عمل فريق الخط األزرق 

في منطقة عيلي وعيمق شيلو

عمل فريق الخط األزرق 

في منطقة إيتمار

عمل فريق الخط األزرق 

في منطقة جوش عتصيون
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ا داخل النقاط االستيطانية واألحياء غير الشرعية التي تسعى الدولة إلى شرعنتها بحيث يتسنى إبقاء المباني المقامة 
ً

تتم فحوصات فريق الخط األزرق أيض
على هذه األراضي، وهذا ما حصل مثاًل في حالة النقطة االستيطانية )عادي عاد( التي أعلنت الدولة مؤخًرا أمام محكمة العدل العليا عن أنه تنوي شرعنتها، 

وفي إطار النظر في التماس يطالب بإخالء هذه النقطة االستيطانية أعلنت الدولة أنها بدأت بإجراء فحص »الخط األزرق« على أراضيها99. 

في الواقع يعود أحد األسباب وراء اندفاع الدولة نحو إجراءات المسح والخط األزرق خالل السنوات األخيرة )مع العلم أّنه ال يوجد في الظاهر نقص في أراضي 
نة( إلى سعي الدولة وراء الشرعنة بأثر رجعي ألعمال بناء غير شرعية تّمت على أراض غير 

َ
دولة وال يتم استغالل مساحات شاسعة من أراضي الدولة المعل

منظمة استولى مستوطنون عليها.

وجاء في التماس قّدمه رؤساء مجالس قرى الساوية واللبن الشرقية وقريوت بالمشاركة مع منظمتي )بمكوم( و)ييش دين( أن تصنيف األراضي على أّنها أراضي 
دولة عقب عمل فريق »الخط األزرق« هو عملًيا إجراء إعالني ال يتيح ألصحاب الشأن االعتراض عليه، وأعلنت الدولة خالل جلسات النظر في االلتماس أنها ستغّير 
عمل فريق »الخط األزرق« وأّنها قامت ببلورة نظام جديد يقضي بنشر نتائج عمل الفريق على المأل ليفسح أمام المّدعي بالتضّرر من عمل الفريق التوّجه إلى 

رئيس اإلدارة المدنية، كما وأعلنت الدولة أنه يتوقع أن تعالج لجنة التنظيم مجال مسؤوليات فريق »الخط األزرق« وطرق عمله.100      

ت. تطبيق توصيات خاصة بالوضع التخطيطي للبناء على أراضي دولة

»بالنسبة للتجمعات السكانية التي تم إنشاؤها في يهودا والسامرة على أراضي دولة أو أراض قام إسرائيليون بابتياعها مع مساعدة جهات 
رسمية مثل دائرة التوطين التابعة للوكالة الصهيونية العالمية ووزارة اإلسكان وقد تم تعريفها »غير مرخصة« أو »غير قانونية« من منطلق 
أن إنشاءها لم يسبقه قرار حكومي رسمي، فيكون استنتاجنا بأن إنشاء هذه التجمعات السكانية تم بعلم وتشجيع من أعلى مستويات الدولة 
السياسية أي وزراء الحكومة ورؤسائها ومن هنا يجب اعتبار هذا السلوك موافقة ضمنية، وبالتالي نعتقد أّنه يمكن التوّجه نحو تسوية وضع 

هذه التجمعات السكانية بدون اللجوء إلى قرار آخر من الحكومة أو أحد وزرائها«.
)تقرير ليڤي، ص 60-61 وقد أضافت منظمتنا الخط العريض للتشديد(. 

ا بأن تجمعات سكانية أقيمت على أراضي دولة 
ً

كما ذكر أعاله قضت لجنة ليڤي بأّن إنشاء مستوطنات جديدة يعّد شرعًيا حسب القانون الدولي101 وقضت أيض
ا لرؤية اللجنة ال تعاني النقاط االستيطانية إاّل من 

ً
ا للقانون، من هنا ووفق

ً
ل انتهاك

ّ
ال تشوبها شائبة عدم الترخيص أو عدم القانونية وأن مجّرد إقامتها ال يشك

صعوبة واحدة هي عدم تحديد مناطق نفوذها وبالتالي لم تتم المصادقة على خطط هيكلية لها تصدر بموجبها تراخيص بناء. وأوصت اللجنة بإصالح أوجه 
الخلل هذه بأثر رجعي من خالل تنظيم األبعاد التخطيطية الناقصة.

ا للقانون اإلسرائيلي على عقيدة الوعد اإلداري وتنّص على أن وعًدا قطعته جهة 
ً
يعتمد قرار ليڤي بأن إنشاء النقاط االستيطانية ال يشكل بحد ذاته انتهاك

سلطوية للمواطن يكون ملزًما في ظروف معّينة وأن السلطة ستبقى ملزمة بالوفاء بوعدها وإن كانت غير معنية بذلك، وإذا أريد أن يكون وعد قطعته سلطة 
إدارية للفرد ملزًما يجب أن تتوفر فيه ثالثة شروط متراكمة وهي أن يكون قاطع الوعد صاحب سلطة في تقديمه أصاًل، ويكون الوعد قد قّدم بنية أن يكون 

ملزًما قانوًنا وأن يكون قاطع الوعد قادًرا على تنفيذه.102 

اعتماًدا على هذه العقيدة قضت لجنة ليڤي بأّنه رغم عدم استباق الحكومة إقامة النقاط االستيطانية بقرار رسمي إاّل أنها وعبر مبعوثيها قّدمت للمستوطنين 
وعًدا إدارًيا بحيث أنها ساعدت في إنشاء هذه النقاط في الماضي وال تزال تؤّيد وتشّجع وجودها في الوقت الراهن. »حتى إذا لم تستبق قرارات حكومية 
رسمية إنشاء )األحياء( أو )التجمعات السكانية( الجديدة ولكنه لم يعد مجال للشك في أنها أقيمت بعلم الحكومة وموافقتها الصامتة إلى جانب االستثمار 
المالي الكبير من خزانة الدولة،«103 ومن هنا رأت لجنة ليڤي أّنه يجوز للمستوطنين االفتراض بأن توسيع المستوطنات قضية ترغب فيها الحكومة وتشجعها.

عالوة على ذلك قّررت لجنة ليڤي بأنه ال يوجد تبرير قانوني للتخلص من الوعد اإلداري الذي قطعته الحكومة بفعل سياستها الخاصة بالنقاط االستيطانية، 
ويعتمد هذا القرار من بين أمور أخرى على كتاب تعيين لجنة ليڤي الذي يستنتج منه أعضاؤها أن الحكومة الراهنة ليس فقط أنها ال تسعى للتراجع عن وعود 

نها من إضفاء صيغة قانونية على األمر«.104  
ّ
قّدمتها سابقاتها للمستوطنين بل أّنها تبحث عن طريقة تمك

ل بدياًل عن قرار حكومي، يدفع بأعضاء اللجنة إلى االستنتاج أّنه بخصوص المستوطنات 
ّ
قرار اللجنة أن سياسة الحكومة بخصوص النقاط االستيطانية تشك

المقامة على أراضي دولة ليس ثمة حاجة إلى قرار »إضافي« من المستوى السياسي ينّص على تسوية وضع النقاط االستيطانية، وإلى التوصية بعدم التلكؤ 
في تسوية وضعها وبدون أن يتطلب ذلك قراًرا من الحكومة أو أحد وزرائها.105 

محكمة العدل العليا ملف رقم 8395/14، رئيس مجلس قرية ترمسعيا، السيد ربحي عبد الرحمن محّمد أبو عوض وآخرون ضد وزير الدفاع وآخرين رد عن المّدعى عليهم 4-1. 27.9.2015.(   99
محكمة العدل العليا ملف رقم 7986/14، بمكوم – مخططون من أجل حقوق التخطيط وآخرون ضد رئيس اإلدارة المدنية وآخرين، رّد على رد الملتمسين على بالغ محدث عن المدعى عليهم، 21.10.2015.  100

تقرير ليڤي، ص 13، ص 83.  101
المصدر السابق، ص 24 49-، 83 85-، للمزيد من القراءة في موضوع عقيدة الوعد اإلداري والنقد لتقرير ليڤي راجع تقرير "غير مسبوق"، ص 27-25، 47-35.     102

تقرير ليڤي، ص 59.   103
المصدر السابق، ص 59  104

المصدر السابق، ص 61-60.  105



19 www.yesh-din.org

ييش دين  منظـمــة متطــوعـين لحقـــوق اإلنســان 

تشتمل شرعنة النقاط االستيطانية على ثالثة مكّونات رئيسية هي بمثابة مراحل على درب الشرعنة وهي:

• المكّون السياسي – الحاجة إلى قرار وأمر من المستوى السياسي بإنشاء تجمع سكاني جديد والنظر في إجراءات لشرعنة النقطة االستيطانية والترويج لها.	

مكّون الُملكية – الحاجة إلى قطعة أرض هي ليست بملكية خاصة فلسطينية أي أراض مسّجلة أنها أراضي دولة أو تلك التي تم اإلعالن عنها أراضي دولة  	
من خالل إجراء إداري.  

مكّون التخطيط - االرتقاء بإجراءات التخطيط حتى المرحلة النهائية من المصادقة على خطة هيكلية )وتسمى أيًضا خطة بناء مدينة( وإصدار تصاريح بناء بموجبها،  	
وتجرى حالًيا النقاشات والمصادقة على هذه الخطط لدى مجلس التخطيط األعلى في اإلدارة المدنية وتستوجب كل مرحلة من مراحل التخطيط موافقة وزير الدفاع عليها. 

بالنسبة للمكّون السياسي وكما سبق ذكره يقضي ليڤي باالستناد إلى عقيدة الوعد اإلداري أّن قرار المستوى السياسي بشأن إقامة التجمعات السكانية هذه 
قد صدر أصاًل وأّنه ليست ثمة حاجة لقرار إضافي بغية شرعنتها. بالنسبة لمكّون الملكية يقضي ليڤي بعدم وجود أي مانع قانوني يحول دون إنشاء تجمعات 
سكانية إسرائيلية على األراضي المصّنفة أراضي دولة، أّما بالنسبة لمكّون التخطيط فيوصي ليڤي بإزالة العقبات اإلدارية والتقّدم نحو شرعنتها من خالل 

مؤسسات التخطيط.

تتم تسوية النقاط االستيطانية غير الشرعية بواحدة من طريقتين أوالهما شرعنة التجمع السكاني باعتباره مستقاًل وذلك عن طريق تحديد منطقة نفوذه 
البلدية وتنظيم خطة هيكلية له، والثانية الشرعنة من خالل اعتبارها حًيا أو توسيًعا لتجمع سكاني قائم، ويمكن إتمام عملية شرعنة كهذه إذا كانت النقطة 
ص )أي مستوطنة(، وفي حاالت معّينة يتم توسيع منطقة النفوذ لتشمل 

ّ
االستيطانية غير الشرعية قد أقيمت أصاًل داخل منطقة نفوذ تجمع سكاني مرخ

ا.
ً

النقطة االستيطانية أيض

ل حكومة إسرائيل اإلمكانية الثانية التي تفسح أمامها التهرب من اإلعالن عن إنشاء مستوطنة مما 
ّ

من الناحيتين العامة والسياسية إسرائيلًيا ودولًيا تفض
يعني خرق التزام إسرائيل بعدم إنشاء مستوطنات جديدة. وإذا كانت كلتا الطريقتين تؤّديان عملًيا إلى إيجاد مستوطنات جديدة في نهاية المطاف إاّل أن 
شرعنة نقطة استيطانية غير شرعية باعتبارها حّيا أو توسيًعا لمستوطنة قديمة عادة ما تغيب عن أنظار الجمهور اإلسرائيلي والمجتمع الدولي ويكون ثمنها 

 بكثير.
ّ

السياسي أقل

تشهد السنوات األخيرة طفرة من تشريع النقاط االستيطانية غير الشرعية تقوم بها حكومة إسرائيل حيث تمت حتى اآلن شرعنة أكثر من ربع عدد هذه النقاط 
ة.107 أّما بقية النقاط االستيطانية 

ّ
أو أّنها تمّر بمراحل مختلفة من عملية الشرعنة،106 فيما تمت شرعنة أربع نقاط استيطانية فقط على أّنها مستوطنات مستقل

فقد تمت شرعنتها أو دخلت في مراحل مختلفة من عملية الشرعنة على أّنها أحياء أو أعمال توسيع في مستوطنات قائمة. ويتسنى شرعنة بعض هذه النقاط 
االستيطانية بشكل أحياء وليس باعتبارها مستوطنات مستقلة في أعقاب التفسير الوارد في تقرير ليڤي لمبدأ تالصق الجدار.

أراضي هذه  في  قائم  لبناء  مجاورتها  أو  مع  تالصقها  بشرط  قائمة  توسيع مستوطنة  يتم  أن  وجوب  على  األساس  في  الجدار«  »متالصق  وينّص مصطلح 
المستوطنة.108  

المبدأ التخطيطي وراء هذا الشرط هو أن البناء في موقع يبعد كثيًرا عن التجمع السكاني القديم يشكل انشاء تجمع سكاني منفصل، وبسبب التداعيات 
الواسعة إلقامة تجمع سكاني جديد فإن الهدف من شرط تالصق الجدار كان منع إنشاء تجمعات سكانية جديد بدون صدور قرار حكومي. أقّرت لجنة ليڤي هي 
األخرى بأن المطالبة بتالصق البناء تهدف إلى منع إقامة تجمعات سكانية جديدة تحت ستار أحياء وبالتالي االلتفاف على ضرورة الحصول على قرار حكومي 
بإقامة تجمع سكاني جديد: »ما من شك في أن الهدف كان منع إقامة تجمعات سكانية جديدة تحت ستار )أحياء( بعيًدا عن قرار حكومي«.109 مع ذلك وّسع 
التقرير بشكل كبير تعريف مصطلح )تالصق الجدار( بحيث أصبح فارغ المضمون وفي الواقع تجيز توصياته االعتراف حتى بتجمعات سكانية أقيمت على ُبعد 

كبير عن المستوطنة »األم« سواء كأحياء أو كتوسيع لها بعيًدا عن الحاجة إلى قرار بإنشاء تجمع سكاني جديد. 

أقّر تقرير ليڤي بعدم قانونية البناء في النقاط االستيطانية غير الشرعية ولكّنه نّص على جواز اعتبراه حًيا أو توسيًعا للمستوطنة طالما أّنه يقع ضمن األرض 
)ما يعَرف بالمرّبع( التي خّصصتها اإلدارة المدنية لدائرة التوطين وفي إطار منطقة النفوذ والخطة الهيكلية للمستوطنة »األم«، وهذا حتى في حاالت يقع 
ا ملموًسا يفصل بين هذين التجمعين السكانيين. فقد جاء 

ً
ل حاجز

ّ
ص وإن كانت تضاريس األرض تشك

ّ
هذا البناء على ُبعد كبير عن التجمع السكاني المرخ

في التقرير - »هكذا مثاًل حالة تجمع سكاني يقطعه واٍد عميق مهما كان واسًعا إاّل أن البناء في الطرف اآلخر من طرفيه قد يستوفي شرط )تواصل األراضي(، 
وقد رأينا نموذًجا على هكذا حالة خالل جولة قمنا بها قرب كفار إلداد الواقعة ضمن منطقة نفوذ التجمع السكاني )نوكديم( ولكنها تبعد كثيًرا عن التجّمع 
)األم(«.110 يناقض تقرير لجنة ليڤي هذا المنطق التخطيطي والمصلحة العامة حيث أن شرعنة النقاط االستيطانية باعتبارها أحياء أو توسيًعا ال تؤدي في 

راجع: تحت الرادار.  106
في عام 2013 تم دمج النقطتين االستيطانيتين )رحليم( و)نوفي نحميا( في مستوطنة رسمية واحدة، وفي عام 2014 تمت شرعنة النقطة االستيطانية )بروخين( وفي عام 2013 تمت شرعنة النقطة االستيطانية   107

)سنسنة(. 
ا عن تجمع سكاني قديم يستوجب قراًرا حكومًيا بشأنه، واستبدل قرار الحكومة رقم 175 في عام 1999 القرار الصادر عام 1984 

ً
نّص قرار الحكومة رقم 640 الذي صدر عام 1984 على أن البناء البعيد بعًدا ملحوظ  108

حيث نّص على أن البناء المتالصق الجدار وغير المتالصق الجدار يستوجب إذًنا من وزير الدفاع وبموافقة رئيس الوزراء. 
تقرير ليڤي، ص 46.  109

المصدر السابق، ص 47.  110
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نهاية المطاف إلى إيجاد تجمع سكاني واحد وإّنما توجد تجمعين سكانيين مستقلين داخل منطقة نفوذ واحدة.111 كما ويناقض التقرير األوامر العسكرية 
القائد  إنشاء تجمع سكاني واحد ال غير داخل منطقة نفوذ موافق عليها بتوقيع  للمستوطنات وتنّص على جواز  البلدية  النفوذ  التي ترسم حدود منطقة 

العسكري.112 هكذا تخلق السلطات مظهر المستوطنة الواحدة فيما يوجد على األرض تجمعان سكانيان منفصالن.

تكمن أهمية مبدأ تالصق الجدار والحسم في اعتبار نقطة استيطانية تجّمًعا سكانًيا مستقاًل أو توسيًعا لمستوطنة قائمة، في مجّرد األهمية التي تنطوي 
عليها مسألة إقامة تجّمع سكاني جديد، ذلك أن قرار إقامة تجمع سكاني جديد سواء في المناطق أو داخل حدود إسرائيل يعّد قراًرا خطيًرا له تداعيات بعيدة 
المدى، ولهذا السبب كانت صالحية القرار في هذا الشأن دائًما بيد حكومة إسرائيل، بالمقابل تتطلب صالحية القرار بتوسيع تجمع سكاني قائم ومنذ عام 

1999 موافقة وزير الدفاع فقط وبعلم من رئيس الوزراء.113 

يالَحظ تبّني تقرير ليڤي بخصوص المطالبة بتالصق الجدار من خالل التغيير الذي حصل على موقف السلطات بالنسبة لشرعنة نقاط استيطانية خالل فترات 
مختلفة:

في عام 2009 عمدت الحكومة إلى الترويج لشرعنة نقطة سنسنة االستيطانية على أّنها حي من أحياء مستوطنة )اشكولوت( علًما بأن المسافة الهوائية 
بينهما تبلغ ثالثة كيلومترات إضافة إلى أنهما يشكالن كيانين مستقلين ومنفصلين، وفي كانون الثاني 2012 قبلت لجنة االعتراضات الفرعية في مجلس 
التخطيط األعلى التابع لإلدارة المدنية االعتراضات على الخطة ورفضتها بصورة غير مسبوقة واستثنائية.114 وقّررت اللجنة الفرعية بأّنه ال يوجد مبّرر من الناحية 
التخطيطية لضّم سنسنة حًيا في مستوطنة اشكولوت وأن المسافة الكبيرة التي تفصل سنسنة عن اشكولوت تتنافى مع مبدأ التخطيط الملزم بتالصق الجدار 

لتجمع سكاني قائم أريَد توسيعه، وال يمكن الحياد عن هذا المبدأ إاّل في ظروف خاصة.115      

تعّبر شرعنة سلسلة من النقاط االستيطانية بمنطق أنها أحياء وليست مستوطنات وذلك رغم المسافة الفاصلة بين التجمعات السكانية واستقاللها عن 
بعضها من الناحية اإلدارية، عن التغيير الحاصل خالل السنوات األخيرة في تفسير مبدأ تالصق الجدار. صحيح أن السنوات الماضية شهدت على شرعنة بعض 
ا أكثر ليونة إزاء 

ً
نقاط استيطانية بشكل مشابه ولكن عدد النقاط التي تمت وما زالت تتم شرعنتها منذ صدور تقرير ليڤي ازداد بشكل يدل على تبّني موقف

هذا الشرط، ومن خالل هذه الشرعنة يتم تجاهل اعتبارات تخطيطية مثل البنى التحتية والمؤسسات العامة واالنتشار السكاني وشوارع الوصول والتأثيرات 
البيئية فيما يتم التركيز على ُبعد أساسي ووحيد هو توسيع السيطرة اإلسرائيلية وتعزيز االستيطان في الضفة الغربية.

ويتضح أن موقف الدولة كما لقى تعبيرًا له في الملفات الخاصة بالوضع القانوني للنقاط االستيطانية غير الشرعية التي نظرت فيها محكمة العليا خالل عام 
2015، كان يقول بالتوّجه نحو شرعنة كافة هذه النقاط وعلى أقل تقدير )في هذه المرحلة( تلك التي أنشئت كامال أو جزئًيا على أراضي دولة حيث تترجم 
ت الدولة بصورة كاملة 

ّ
هذه السياسة على أرض الواقع عبر تبّني عقيدة الوعد اإلداري مع التفسير الجديد الذي أعطاه تقرير ليڤي لمبدأ تالصق الجدار. فقد تبن

سياسة شرعنة النقاط االستيطانية كتجمعات سكانية تعمل بشكل مستقل بكل معنى الكلمة تحت ستار أحياء في مستوطنات قديمة وبدون الحاجة 
إلى موافقة المستوى السياسي.

هكذا مثاًل أعلنت الدولة في بداية تشرين الثاني 2015 عن نيتها شرعنة النقطة االستيطانية )مستبيه داني( باعتبارها حًيا من أحياء التجمع السكاني )معاليه 
مخماش(116 وذلك في إطار خطة هيكلية أوسع في المنطقة وصفها أحد المشاركين في جلسة مجلس التخطيط األعلى بأن نطاقها »استثنائي بالفعل«.117 
إذ  ومنفصلين  مستقلين  كتجمعين سكانيين  ويعمل كالهما  مخماش  معاليه  عن مستوطنة  كيلومتر  يبلغ نصف  مسافة خط جوي  داني  مستبيه  يبعد 
يقطنهما مجتمعان مختلفا الطابع أحدهما من التيار الديني المتزمت )الحريديم( واآلخر من التيار الديني القومي، ويتضح من النقاش في مجلس التخطيط 
أنه رغم وجود قطع أرض للبناء في معاليه مخماش لم يطلب الحصول على تراخيص بناء فيها إاّل أن مؤسسات التخطيط تسعى لشرعنة متسبيه داني كحي 

أو توسيع لمعاليه مخماش تحت غطاء تخطيطي من النقص المزعوم في احتياطي البناء في هذا التجمع السكاني.118 

تضاف إليها النقطة االستيطانية )تبواح معراڤ( التي تسعى الدولة حالًيا إلى إجراء مسح بشأنها بهدف شرعنتها كحي من أحياء مستوطنة )كفار تبواح( 
وهي األخرى غير متالصقة الجدار للبناء في المستوطنة،119 كما أّن معظم مساحة هذه النقطة االستيطانية مبني على أراض فلسطينية خاصة وال يمكن قانونًيا 
تنظيم شوارع تربط بينها وبين مستوطنة كفار تبواح، وبالتالي فإن إجراء المسح الذي صّرحت به الدولة يثير التساؤالت حيال حقيقة أن أعمال الفحص التي 

قام بها فريق )الخط األزرق( عام 2011 أنصت أراضي أدرجت في إعالن أراضي الدولة الصادر في منتصف الثمانينات.  

بقيت النقاط االستيطانية التي تمت شرعنتها كأحياء في تجمعات سكانية قائمة تجمعات سكانية مستقلة من الناحية اإلدارية ولم يجر دمج مؤسساتها مع المستوطنة )األم( التي تتواجد على أراضيها، هكذا   111
ا في مستوطنة )نوكديم(. حصل مثاًل في النقطة االستيطانية )تال منشيه( التي تّمت شرعنتها حًيا من أحياء مستوطنة )حينانيت( وفي النقطة االستيطانية )كفار إلداد( التي تّمت شرعنتها حّيً

ينظم األمر بشأن إدارة المجالس اإلقليمية )يهودا والسامرة( )رقم 783( عام 1978 واألمر بشأن إدارة مجالس محلية )رقم 892( عام 1978 على التوالي قوانين المجالس اإلقليمية والمحلية في الضفة الغربية.   112
ويعّرق هذان األمران سلطة قائد المنطقة الوسطى الخاصة بتحديد مناطق نفوذ التجمعات السكانية من خالل أمر وعلى خارطة. 

غير مسبوق، 35-29.  113
قّدمت االعتراضات على الخطة في أذار 2009 وشباط 2013 جمعية بمكوم –مخططون من أجل حقوق التخطيط بالمشاركة مع مجلس قرية اللرماضين الواقعة قرب سنسنة.   114

مجلس التخطيط األعلى، لجنة االعتراضات الفرعية، محضر رقم 3/12 من يوم 30.1.2012 حول االعتراض على مخطط تفصيلي رقم 505/1 – حي سنسنة في التجمع السكاني اشكولوت.   115
محكمة العدل العليا، ملف رقم 4621/13، 5383/09 عبد الله مناصرة ضد وزير الدفاع، بالغ بشأن ادعاءات رئيسية عن الدولة، 8.11.2015.ألحق بهذا البالغ محضر نقاش لمجلس التخطيط األعلى حول خطة   116

هيكلية واسعة النطاق بشكل غير اعتيادي. 
محضر رقم 2015013، مجلس التخطيط األعلى، لجنة االعتراضات الفرعية، 21.10.2015، ص 9.    117

المصدر السابق، ص 13.  118
محكمة العدل العليا، ملف رقم 2297/15، حافظ محمود عبد الحليم أحمد، رئيس مجلس قرية ياسوف ضد وزير الدفاع، رّد عن المّدعى عليهم. 4-1، 19.11.2015.  119



21 www.yesh-din.org

ييش دين  منظـمــة متطــوعـين لحقـــوق اإلنســان 

بؤر استيطانية أعلنت الدولة عن نيتها شرعنتها كأحياء تابعة لمستوطنات، والمسافة بينها وبين المستوطنة التي أتبعت بها.
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تدعو التوصية )أ( في تقرير ليڤي إلى تنظيم مناطق النفود وتنّص على وجوب »تحديد منطقة النفوذ البلدية لتجمع سكاني في حالة عدم إتمامه وذلك عبر 
أمر ومن خالل االستجابة المالئمة مع التكاثر الطبيعي في المستقبل«120 أقيم جزء من النقاط االستيطانية غير الشرعية التي تسعى الدولة إلى تنظيمها حالًيا، 
خارج مناطق نفوذ المستوطنات ما يضطر الدولة إذا أرادت شرعنتها سواء أحياء أو توسيعات إلى إعطاء أمر لقائد المنطقة الوسطى بإصدار أوامر عسكرية 
ا )يشار إلى أن مناطق نفوذ العديد من المستوطنات هي أوسع بكثير 

ً
تنص على توسيع مناطق نفوذ المستوطنات بحيث تشمل هذه النقاط االستيطانية أيض

من المساحة التي تستعملها عملًيا، فقد نشرت منظمة السالم اآلن عام 2007 أن 9 بالمئة فقط من مجمل مناطق نفوذ المستوطنات هي مساحة مبنية وفي 
ق بخطتها لشرعنة أربع نقاط استيطانية في وادي 

ّ
الواقع ال تستعمل 79 بالمئة منها(.121 وستضطر الدولة للجوء إلى هكذا خطوة على سبيل المثال فيما يتعل

)شيلو( كأحياء لمستوطنة شيلو حيث أن النقاط األربع هذه )عادي عاد( و)كيدا( و)أحيا( و)ايش كوديش( تقع خارج منطقة نفوذ المستوطنة »األم« وهي شيلو 
ر التوسيع ستضطر 

ّ
وتبعد عنها كثيًرا.122 وبالتالي إذا أريد شرعنة هذه النقاط باعتبارها أحياء سيتم توسيع منطقة نفوذ المستوطنة بشكل ملحوظ وإذا تعذ

الدولة إلى تحديد منطقة نفوذ منفصلة لهذه النقاط االستيطانية كتجمعات سكانية مستقلة ما يتطلب بدوره قراًرا من المستوى السياسي ينّص على إنشاء 
ا.      

ً
تجمعات سكانية جديدة وهو ما تحاول الدولة التهّرب منه كما ذكر سابق

صورة أربع نقاط استيطانية في وادي شيلو تقع خارج منطقة نفوذ مستوطنة شيلو وقد صّرحت الدولة بنية شرعنتها.  

تقرير ليڤي، التوصية )أ(، ص 85.   120
فلتخترق –البناء والتطوير في المستوطنات خارج مناطق النفوذ الرسمية )السالم اآلن، تموز 2007(.  121

ا جوًيا يبلغ عّدة كيلومترات عن كل واحدة من هذه النقاط االستيطانية: نحو 2.433 متًرا عن )عادي عاد( ونحو 2،965 متًرا عن )كيدا( ونحو 2،993.61 متًرا عن )إيش كوديش( ونحو 1,902 
ً
تبعد مستوطنة )شيلو( خط  122

متًرا عن )أحيا(، فقد تم أخذ القياس عن طريق حساب المسافة بين أقرب نقطتين في المنطقتين المبنيتين بين كل نقطة استيطانية ومستوطنة )شيلو(.  
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التلخيص   
كان الهدف المعلن من التقرير الذي وضعته لجنة ليڤي البحث عن طرق تساعد حكومة إسرائيل في إضفاء صبغة الشرعية على توسيع المشروع االستيطاني 

ا للقانون بأثر رجعي. 
ً
اإلسرائيلي في الضفة الغربية وسعيها نحو شرعنة مبان وتجمعات سكانية أقيمت بدون ترخيص وخالف

يتبين من النظر في سياسة إسرائيل منذ نشر التقرير عام 2012 أّننا موجودون في أوج عملية تبّني التحليل القضائي المثير للخالف الذي ال يقضي فقط بأن 
قة خّصصها القانون الدولي للدولة اليهودية. ومن هنا فإن إسرائيل تتجرد تدريجًيا عن التزاماتها بالعمل 

ّ
ة بل أّنها منط

ّ
الضفة الغربية ليست منطقة محتل

 كاملة السيادة وتطبيقها تغييرات بعيدة 
ً
في إطار قوانين االحتالل الدولية التي تهدف إلى فرض قيود على حرية تصرفها في الضفة الغربية جهة

المدى على أراضي الضفة تماشيًا مع مصالحها.     

وفي الوقت ذاته توجد إسرائيل في أوج عملية التراجع عن واجبها حماية ممتلكات السكان المحميين ولكّنها تمتنع عن ضم مناطق الضفة رسمًيا ما سيلزمها 
بمنح السكان الفلسطينيين الذين يقطنون فيها وضع المواطنة المتساوية الحقوق، ويؤّدي ذلك إلى طمس حدود اإلطار القضائي الذي تعمل فيه إسرائيل 

حالًيا في الضفة الغربية.

وتناقض الخطوات التي تتخذها إسرائيل استعداًدا لتسوية شاملة في مجال العقارات في الضفة الغربية وتعزيز مكانة المستوطنات والنقاط االستيطانية 
على أّنها تجمعات سكانية دائمة، مع األحكام العينية المتضمنة في القانون الدولي وفي مقّدمتها األحكام التي تلزم قوة االحتالل بإدارة المنطقة المحتلة 
ا للمبدأ أّن االحتالل ليس إاّل حالة مؤقتة123. تنّص هذه األحكام على أن دولة االحتالل ليست 

ً
بائتمان وبما يخدم مصلحة السكان الواقعين تحت االحتالل ووفق

هي الجهة السيادية في المنطقة المحتلة وإنما تديرها بصورة مؤقتة فقط وبما يخدم مصلحة السكان الواقعين تحت االحتالل حيث تحظر عليها إدخال 
تغييرات بعيدة المدى تهدف إلى خدمة مصالحها )باستثناء تغييرات لسد احتياجات أمنية( بما في ذلك استغالل األرض الحتياجات غير االحتياجات األمنية 

وتغيير الوضع القانوني.

أّدت قوانين االحتالل الدولية وغيرها من االعتبارات السياسية والدولية التي عملت إسرائيل في ضوئها حتى مؤخًرا إلى الحد من قدرتها على شرعنة كافة 
ا لتوصيات لجنة ليڤي تعكف في السنوات األخيرة على 

ً
التجمعات السكانية اإلسرائيلية التي أقيمت في الضفة الغربية، إاّل أن الحكومة اإلسرائيلية ووفق

الترويج لتعديالت تشريعية ومؤسساتية مثل قانون التنظيم ولجنة التنظيم والمحاكم العقارية تهدف إلى إزالة القيود والعقبات من الطريق نحو شرعنة 
م وضعها بعد، والتسهيل الملحوظ لقاء إقامة تجمعات سكانية جديدة مستقبال، واالستيالء على المزيد 

ّ
كافة النقاط االستيطانية والمستوطنات التي لم ينظ

ا للقانون، فقد 
ً
من األراضي. وتشهد هذه األعوام وبتعليمات من المستوى السياسي زخًما في شرعنة نقاط استيطانية ومبان شّيدت بدون ترخيص وخالف

تمت شرعنة أكثر من ربع عدد النقاط االستيطانية أو دخلت مراحل الشرعنة والقائمة تسير نحو التوسيع. وتسعى حكومة إسرائيل من خالل شرعنة النقاط 
االستيطانية إلى إزالة غيوم عدم الشرعية المتلبدة فوق وضعها القانوني وضمان مستقبلها كتجمعات سكانية ثابتة في مناطق الضفة الغربية.

وتعّد طرق التنظيم التي يعرضها تقرير ليڤي بغية اإلفساح أمام شرعنة النقاط االستيطانية وتسوية قضايا تخص ملكية األراضي، والتي تعمل حكومة 
ًرا على تراجع الحكومة عن التزامها المنصوص عليه في القانون الدولي بحماية ممتلكات السكان المحميين واالمتناع عن اإلضرار 

ّ
إسرائيل على استيعابها، مؤش

بها إاّل في حال الحاجة العسكرية الضرورية 124. وتسمح طرق التنظيم الجديدة التي تعمل الحكومة على تطبيقها في الميدان باستمرار ال بل وتصاعد سياسة 
السلب والنهب ضد الفلسطينيين تحت عباءة األعمال القانونية. فمثاًل التسويات تفرض على فلسطينيين التنازل عن أراض يملكونها مقابل التعويض، ما 

يعني مصادرة أراضيهم، تكافئ المجرمين الذين قاموا أصاًل بغزو األراضي وتضفي صبغة قانونية على عملية النهب.          

النقاط  توجد  حيث   c المصنفة  المناطق  من  الفلسطينيين  إبعاد  تبتغي  إسرائيل  دولة  أن  االنطباع  ز 
ّ
تعز والنهب  السلب  مأسسة  من  السياسة  هذه  إن 

االستيطانية والمستوطنات والتقليل من الوجود الفلسطيني فيها، ولهذا السبب تزداد المخاوف من أن يكون الهدف وراء عملية اإلبعاد هذه هو تسهيل 
الضم الرسمي للمناطق المصنفة c إلى دولة إسرائيل في نهاية المطاف.  

النظام 43 المرفق باتفاقية الهاي حول قوانين الحرب البرية )1907(، النظام 55 المرفق بأحكام الهاي حول قوانين الحرب البرية )1907(، لمادة 49 )6( من اتفاقية جنيف الرابعة )1949(.  123
واجب حماية السكان المحميين نّصت عليه مواد االتفاقيات المذكورة أعاله )الحاشية رقم 1( وكذلك في النظام 46 من أنظمة الهاي والمادة 43 من اتفاقية جنيف الرابعة، ويحظر القانون الدولي بدون أي استثناء   124

مصادرة أراض خاصة.
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  التوصيات
على حكومة إسرائيل االلتزام بأحكام القانون الدولي التي تنّص على وجوب الحفاظ على مبدأ أن االحتالل حالة مؤقتة واالمتناع عن إجراء تغييرات بعيدة المدى 

ال رجعة فيها في المنطقة المحتلة.

ًرا على ضم ما يحظر ضمه . 1
ّ

على حكومة إسرائيل االمتناع عن دعم أو تشجيع تشريعات أساسية تنطبق على المنطقة المحتلة من شأنها أن تعتبر مؤش
بمقتضى القانون الدولي.

على المستشار القضائي للحكومة العمل على منع إيجاد درجة قضائية إسرائيلية لها سلطة البت في قرارات قضائية تخص الشؤون العقارية في الضفة . 2
الغربية.

أصحابها . 3 من  الفلسطينية  األراضي  مصادرة  إلى  تسعى  مختلفة  تسويات  أو  لتشريعات  الترويج  منع  على  العمل  للحكومة  القضائي  المستشار  على 
وإجبارهم على التنازل عن حقهم في األرض المملوكة لهم بهدف شرعنة البناء غير القانوني.

 على وزارتي العدل والدفاع التصّدي إلقامة مستوطنات جديدة وشرعنة النقاط االستيطانية غير الشرعية بأثر رجعي األمر الذي يمس بحق الملكية . 4
للفلسطينيين. 

تم . 5 التي  المناطق  استخدام  الذي يحظر  الدولي  للقانون  باالمتثال  الغربية  الضفة  مناطق  العاملة في  الجهات  إلى  التعليمات  الدفاع إصدار  وزير  على 
االستيالء عليها ألغراض عسكرية ضرورية وطارئة، في غير هذه األغراض.   

ا . 6
ً
على وزارة الخارجية إدراج أحكام القانون الدولي اإلنساني )قوانين االحتالل( في برنامج تأهيل الدبلوماسيين وكيفية انطباقها في المنطقة المحتلة وفق

للقانون الدولي والقرارات الصادرة عن محكمة العدل العليا. 

على القائد العسكري في الميدان ورئيس اإلدارة المدنية حماية ممتلكات السكان المحميين بما في ذلك من خالل استخدام الوسيلة اإلدارية المعروفة . 7
ب )أمر االستعمال المزعج( الذي أقّرت بأهميته المحكمة العليا.                  
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القانون اإلنساني الدولي - قوانين االحتالل 
)المواد ذات الشأن(  

النظام 43 المرفق بأنظمة الهاي )1907( التي تعّد المبدأ األساس الموّجه لعمل قوة االحتالل والعالقات بين المواطن والسلطة في المنطقة المحتلة وتنص 
على أن االعتبار الرئيسي عدا األمن الذي يسمح في ضوئه بتفعيل الجيش المحتل لصالحياته وسلطته النظامية هو مصلحة السكان المحليين ومبدأ الحفاظ 
ا للتفسير المقبول لهذه المادة فإن القوة الحاكمة ملزمة بإدارة المنطقة بائتمان مع التوازن بين الحفاظ على األمن واستمرارية الحياة 

ً
على الموجود.125 وفق

المدنية للسكان المحليين باعتبارهم منتفعي سلطة االحتالل، ويحظر واجب االئتمان على دولة االحتالل استغالل المناطق الواقعة تحت سيطرتها في سبيل 
ق باستعمال األرض تفرض على قوة االحتالل قيود تهدف إلى ضمان مبدأ أن 

ّ
احتياجاتها عدا االحتياجات األمنية )مع بعض القيود(، ومن هنا وفيما يتعل

االحتالل حالة مؤقتة حيث يحظر مصادرة أرض خاصة إذا كان الهدف منها خدمة احتياجات دولة االحتالل باستثناء وضع اليد الحتياجات عسكرية بشكل 
ت. 

ّ
مؤق

وتمتلك الدولة األراضي العامة )أي أراضي دولة( هي األخرى بصفتها مؤتمًنا فقط وال يجوز لها أن تغّير من طبيعتها. ويبقى مدار خالف السؤال هل يسمح 
بإدخال تغييرات بعيدة المدى في حال وجود احتالل بعيد المدى ولكن حتى الجهات التي تسمح بهذه التغييرات تحّددها بحيث تقتصر على الحاالت الهادفة 

إلى خدمة مصلحة السكان المحليين أو خدمة حاجة أمنية ال لبس فيها.126 

النظام 55 من أنظمة الهاي )1907( ينّص على التزام دولة االحتالل بحماية الممتلكات العامة )الحكومية( في المنطقة المحتلة والتي تحتفظ بها وتكون 
مؤتمنة على إدارتها بشكل مؤقت ال غير، ويحظر هذا النظام على المحتل إجراء تغييرات بعيدة المدى في الممتلكات العامة التي يحتفظ بها بصفته مؤتمًنا 
وال يسمح إاّل بإدارتها واستخدام فوائدها دون المساس برأس المال، أو بعبارة أخرى ال يسمح للمحتل على سبيل المثال بتغيير ملكية الممتلكات العامة ولكن 
 واجب الحفاظ على الممتلكات العامة 

ّ
يسمح له بتأجيرها شرط استثمار العوائد لصالح المنتفعين أي السكان المحتلين. وبحكم هذا النظام يتحمل المحتل

واستدامتها وتفرض عليه قيود تحظر اتخاذ خطوات تخص الممتلكات واألصول العامة من شأنها تغيير الوضع القائم بشكل دائم، وتقّر قرارات المحكمة 
االئتمان وحظر  لقواعد  ا 

ً
وفق المحتلة  المنطقة  العامة في  المحتل لألصول  إدارة  النظام حيث تنّص على وجوب  لهذا  المقبول  بالتفسير  األخرى  العليا هي 

استغاللها إّما عبر عدم المحافظة عليها أو تغييرها بشكل دائم.127

ا للتفسير المقبول 
ً
المادة 49 )6( من اتفاقية جنيف الرابعة )1949( تحظر على دولة االحتالل ترحيل أو نقل جزء من سكانها إلى المنطقة المحتلة، ووفق

يعّد النقل محظوًرا حتى إن لم تفرض الهجرة قسًرا على المهاجرين وبالتأكيد إذا تّمت بدعم من الدولة أو بتشجيعها. وفيما تعترف قوانين االحتالل الدولية 
باالحتياجات األمنية لدولة االحتالل إاّل أن هذا االعتراف ال ينطبق على المستوطنات، وال يشمل حظر نقل السكان المدنيين أي استثناء يجيز هذا النقل ألسباب 
أمنية، ومن هنا فإن المستوطنات ال تعّد وسيلة أمنية سارية المفعول.128 وينص تفسير الصليب األحمر على أن هدف واضعي االتفاقية كان الحفاظ على 

وضع جغرافي قائم في مناطق محتلة.129  

قامت حكومات إسرائيل المتعاقبة بتفسير حظر نقل السكان إلى المنطقة المحتلة على أّنه يعني حظر نقل السكان بصورة قسرية فقط، مّدعية بأن المدنيين 
ا للقانون الدولي.130 بالمقابل نّص الرأي االستشاري الصادر عن محكمة 

ً
اإلسرائيليين ينتقلون إلى المستوطنات بإرادتهم الحرة وبالتالي ليس ثمة انتهاك

ا قرار 446 الصادر عن مجلس األمن 
ً

ا للمادة 49 )6(، وهو ما ينص عليه أيض
ً
العدل الدولية في قضية الجدار الفاصل131 على أن المستوطنات أنشئت خالف

الدولي في تاريخ 22 آذار 132.1979 ويصيغ نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية هذا الحظر بشكل يجّرم النقل المباشر أو غير المباشر للسكان إلى 
المنطقة المحتلة.133 في ضوء التطورات الحاصلة على هذه التفسيرات ثمة إجماع قضائي واسع على أن السياسة اإلسرائيلية التي تبادر وتشجع وتمول نشاط 

ا للحظر المفروض على نقل سكان إلى منطقة محتلة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.134 
ً
المستوطنات تعّد انتهاك

ينّص النظام 46 من اتفاقية الهاي )1907( على واجب حماية قوة االحتالل للممتلكات الخاصة بالسكان المحميين وتحظر مصادرة أراض بدون أي استثناء.

تلزم الماّدة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة قوة االحتالل بحماية ممتلكات السكان المحميين وتحظر تدمير الممتلكات الخاصة والعامة إال في حاالت وجود 
حاجة عسكرية حتمية.  

راجع أورنا بن نفتالي وايال عروس وكيرين ميخائيلي »قيبواح«: احتالل وضم وظلم - حول الهيكل القضائي لنظام االحتالل، نظرية ونقد 31 )شتاء 2007(.   125
راجع محكمة العدل العليا ملف رقم 393/82، جمعية إسكان المعلمون صد قائد قوات جيش الدفاع في يهودا والسامرة، قرار حكم صادر عام 1983، الفقرة 13.   126

محكمة العدل العليا، ملف رقم 285/81، الناظر ضد قائد قوات جيش الدفاع، قرار حكم، م 36 )1(، ص 704، ييش دين – منظمة متطوعين لحقوق اإلنسان ضد قائد قوات جيش الدفاع، التماس، ص 29-26،   127
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ا لهذا التفسير فإن الهدف من المادة 49 من اتفاقية جنيف والتي تمت صياغتها بعد الحرب العالمية األولى هو حماية السكان المحليين من الترحيل ما يعني أنها ال تحظر االنتقال باإلرادة. لالطالع على 
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الدولية  القوانين  الذي صدر في صيف 2012 عقيدة قضائية تنص على عدم انطباق  يطرح تقرير لجنة ليڤي 
من  أراضيها  على  مستوطنات  إنشاء  أمام  مانع  أو  حظر  أي  يوجد  ال  وأّنه  الغربية  الضفة  في  باالحتالل  الخاصة 
ا من هذا النص أوصت اللجنة باتخاذ خطوات ملموسة لشرعنة كافة 

ً
ناحية القانون الدولي أو اإلسرائيلي. وانطالق

أعمال البناء التي ما زال يعتبرها القانون اإلسرائيلي حتى اآلن غير شرعية إضافة إلى تعزيز وتوسيع المشروع 
االستيطاني اإلسرائيلي في الضفة الغربية.

تبّين ورقة الموقف هذه أنه بعد مرور ثالثة أعوام ونصف عام على صدور تقرير لجنة ليڤي تعمل إسرائيل تدريجًيا 
على تبّني العقيدة القضائية المطروحة فيه وتطبيق بعض توصياته وإن لم تتخذ الحكومة قراًرا رسمًيا بتبّني 

هذا التقرير.

وتعكف الحكومة عقب توصيات تقرير ليڤي على إزالة العقبات التي أوقفت في السابق الطموح إلى شرعنة النقاط 
االستيطانية غير الشرعية والبناء غير القانوني على أراض خاصة وأراضي دولة. وفي أبرز تعبير عن تطبيق التقرير 
على األرض، هو ما تشهده السنوات األخيرة من زخم في شرعنة النقاط االستيطانية غير الشرعية حيث تم في 
هذا اإلطار شرعنة أكثر من ربع عدد هذه النقاط أو دخلت مراحل الشرعنة. يمكن االفتراض بأن حكومة إسرائيل 

تنوي شرعنة كافة أعمال البناء التي تّمت على أراض بملكية فلسطينية خاصة.                  

أنشئ العديد من النقاط االستيطانية التي تسعى دولة إسرائيل إلى شرعنتها حالًيا، على أراض فلسطينية خاصة 
ل شرعنتها سلب ممتلكات فلسطينية خاصة ونقلها إلى المسؤولين 

ّ
ا أو جزئًيا، وفي بعض األحيان يتخل إّما كلّيً

ا من دولة إسرائيل 
ً
ل هذه السياسة انزالق

ّ
ا للقانون وبالقوة مرات كثيرة. وتمث

ً
عن اقتحام أراض فلسطينية خالف

نحو موقف جديد مفاده التنّصل من واجب حماية أمالك الفلسطينيين وحظر مصادرتها أو اإلضرار بها بموجب 
مقتضيات القوانين الدولية الخاصة باالحتالل.

الغربية  الدولية ال تنطبق في الضفة  إن تبّني توصيات تقرير ليڤي وفي مقّدمتها حسمه أن قوانين االحتالل 
الحظر  إلى إسرائيل رغم  الغربية وضمها  السيادة اإلسرائيلية على الضفة   على عملية تدريجية من فرض 

ّ
يدل

المنصوص عليه في القانون الدولي. وتنطوي هذه السياسة من مأسسة السلب والنهب على تعزيز االنطباع بأن 
دولة إسرائيل تسعى لتهميش وإبعاد الفلسطينيين من المناطق المصّنفة )c( التي توجد فيها المستوطنات 
والنقاط االستيطانية غير الشرعية والحّد من حضورهم في هذه المناطق حيث يكون الهدف النهائي هو تيسير 
عملية ضمها رسمًيا إلى دولة إسرائيل. ومع ذلك تمتنع حكومة إسرائيل في هذه المرحلة عن الضم رسمًيا لمناطق 

الضفة الغربية ومنح سكانها الفلسطينيين كامل الحقوق المدنية.  

ييش دين – منظمة متطوعين لحقوق اإلنسان تم إنشاؤها مارس/ آذار 2005 ومنذ ذلك الحين يعمل المتطوعون 
فيها على تحسين بنيوي وطويل األمد لوضع حقوق اإلنسان في المناطق المحتلة. تعمل المنظمة عبر جمع ونشر 
معلومات موثوقة ومحدثة حول التجاوزات الممنهجة لحقوق اإلنسان في المناطق وممارسة الضغط على سلطات 
حقوق  انتهاك  وضع  حول  الجمهور  توعية  إلى  إضافة  وقفها،  بغية  والعام  القضائي  المستويين  على  الدولة 
اإلنسان في المناطق المحتلة. وفي مسعى لتحقيق أهدافها بشكل فعال تعمل ييش دين حسب نموذج ممّيز 
ى المتطوعون العمل األساسي فيها مع االستعانة 

ّ
عن غيرها من منظمات حقوق اإلنسان في إسرائيل بحيث يتول

اليومية بطاقم مهني من خبراء القانون وحقوق اإلنسان ومستشارين في المجاالت االستراتيجية واإلعالمية. 
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