القدس احملتلة عام 1967

االستيالء على القدس

ما هو اثر السياسات اإلرسائيلية عىل القدس؟
نتيجة لسياسات إرسائيل العنرصية مل يبق للفلسطينيني من القدس
الرشقية سوى  ٪12.1من مساحة املدينة احملتلة عام  1967رمغ
تضاعف عددمه أربع مرات.

يف انهتاك صارخ للقانون الدويل ،والتفاقيات جنيف قامت إرسائيل عقب
حرب عام  1967وحتديدا بتارخي  28حزيران  ،1967بضم اريض بلدية
القدس الرشقية اليت اكنت حتت السيطرة األردنية،

منذ العام  ،1967بقيت نسبة األرايض املتاحة لملقدسيني ثابتة برمغ
ازدياد عدد املقدسيني أربعة أضعاف منذ االحتالل .يزيد عدد الفلسطينيني
املقدسني عن  361ألف نمسة أي ما نسبته  ٪39من ساكن القدس
الرشقية ٪6 .من أرايض القدس الرشقية؛ أي نصف ما هو متاح من
األرايض للفلسطينيني ،مملوكة لغائبني ،األمر الذي جيعلها أمر االستيالء
علهيا مسألة وقت مبوجب قانون أمالك الغائبني اإلرسائييل ،الذي أصبح
نافذًا عىل القدس بعد إعالن مضها من قبل إرسائيل.

باإلضافة إىل عدد من القرى واألحياء املجاورة (ما يزيد عىل ٪1.3
(72مك )2من مساحة الضفة الغربية .وبذلك ،أخضعت املدينة احملتلة
للقوانني اإلرسائيلية لغايات هتويدها واالستيالء علهيا لكيا.
بضم القدس ،مدت إرسائيل نطاق تطبيق قانون حارس أمالك الغائبني
إلهيا .اكنت تستثين مؤقتا األمالك العائدة لساكن الضفة الغربية رشيطة
تقدمهم بطلب حلارس أمالك الغائبني لتجسيل ممتلاكهتم .يف المثانيننيات
مت توسيع نطاق تطبيق هذا القانون.

خصصت إرسائيل من األرايض املصادرة يف القدس ،أي أكرث من ( )٪87٫9لغايات:

للتوسع
االستيطاين
الهيودي

“مناطق خرضاء”
تديرها الدولة
وحتظر البناء
علهيا أو تقييده
برشوط تعجزيية

من أرايض
القدس الرشقية
خمصصة
لإلغراض
واملنشآت
العسكرية
اإلرسائيلية،
والطرقات.

ال لملصادرة والضم واحلرمان من االستعامل

هدم املنازل في القدس( ،املصدر)Activestills.org :

وقد أعلنت ارسائيل يف العام  2005عزمها
عىل وضع القانون موضع التطبيق بال
استثناءات؛ أي باعتبار املالك من الضفة
غائبني ،حيث جيري استخدامه حاليا
كوسيلة لرشعنة املصادرة.
يف العام  ،1980أصدرت الكنيست
اإلرسائييل قانون أساس يعرف بامس قانون
القدس عامصة إرسائيل ،والذي مبوجبه مت
رشعنة سياسات الضم الفعيل اليت مورست
منذ بداية االحتالل عام .1967

ماذا ميكنك ان تفعل خطوات وقائية؟
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حفظ الوثائق اخلاصة بامللكية يف ماكن آمن ،سواء اكنت سند طابو،
أو واكلة دورية ،أو حرص إرث ،او قيد مالية ،أو عقد بيع خاريج،
أو خرائط وغريها من السندات ذات الصلة ،وسواء اكنت األصلية أو
الصور عهنا ،واحلفظ يكون آمنا من الناحية التقنية ،مبا يف ذلك حفظها
بالطرق االلكرتونية.
العمل عىل توثيق لك ما لديك من وثائق يف أكرث من موقع ولدى أكرث من
دائرة رمسية.
عدم تركزي امللكية و/أو حق الترصف بيد خشص معني خصوصا يف
امللكيات الواسعة ،فالتعدد والتنوع يقطع الطريق عىل إماكنية االحتيال،
والزتوير ،أو اإلغراء بالبيع ،أو التذرع بقانون حارس أمالك الغائبني،
وغريه من القوانني واألوامر العسكرية.
العمل عىل استصدار وثائق ملكية وجتديد الواكالت والسندات من
اجلهات املختصة ،وإعالن اجلهات الرمسية والقانونية يف حال فقدان
أي من تلك السندات ،أو أي حماولة للعبث فهيا.
عدم إمهال العقار ،أو االنقطاع عن فالحة األرض ،أي املواظبة عىل
استعامل العقار.
االحتفاظ بأية وثيقة ذات صلة باالنتفاع بالعقار ،سواء عقد إجيار أو
مزارعة ، ،أو عقد بيع عريف(عادي) ،وأية رخص إنشاء أو فواتري خدمية أو
إنشائية ،أو حىت صور فوتوغرافية ،وغريه مبا يفيد احليازة واالستعامل.
العمل عىل ربط العقار بشباكت اخلدمات العامة ،اكلكهرباء ،واملاء،
واهلاتف ،والطرقات العامة.
يف حال عدم القدرة عىل استعامل العقار وتطويره ،عليك التوجه لطلب
املساعدة الرمسية ،أو األهلية لتنفيذ فعاليات شعبية وأمعال طوعية ،أو
للقطاع اخلاص لتجشيعه عىل االستمثار.
تنشيط ارتياد املنطقة من العامة ،من خالل ختصيص جزء مكرافق عامة
للتزنه ،واالستجامم ،والرياضة أو غريها من املرافق الثقافية أو حىت عرب
تجشيع القطاع اخلاص عىل االستمثار فهيا.

ماذا ميكنك أن تفعل في حال صدور قرار باملصادرة؟

االستيالء على األراضي الفلسطينية

 nاملبارشة يف طلب املساعدة القانونية من حمام خاص أو املؤسسات
الرمسية واألهلية :الوطنية مهنا والدولية .إن فوات املواعيد أو الترصفات
غري املدروسة قد تشلك ذريعة ملنعك من االعرتاض ،وبالتايل رشعنة
املصادرة.

ال للمصادرة والضم واحلرمان من االستعمال

 nتوفري وتأمني اكفة األوراق واملستندات الالزمة إلثبات امللكية ،او احليازة
الفعلية واالستعامل الدامئ ،سواء اكنت سند طابو ،أو واكلة دورية ،أو
حرص ارث ،أو قيد مالية ،أو عقد بيع خاريج ،أو خرائط وغريها من
السندات ذات الصلة ،وسواء اكنت األصلية أو الصور عهنا.

احلفاظ عىل األرض واجب ،والثبات فهيا مقاومة،
واسرتدادها حق

 nطلب مساعدة ومنارصة القوى الشعبية والوطنية والدولية لتوفري امحلاية
الفزييائية (التواجد والعمل) وتنفيذ أنشطة طوعية وميدانية الزراعة
والبناء أو الرتسمي باجلدران واألسالك...اخل لتثبيت أمر واقع ،ولتوثيق
الصلة باألرض -العقار.
 nاجعل قضيتك قضية عامة عرب التوجه لإلعالم من خالل التعاون مع
املؤسسات األهلية والرمسية.
 nعدم االستجابة أو االنصياع ألوامر املنع من االستعامل/االستغالل أو
الوقف عن العمل ،أو اإلخالء ،حىت لو اكنت قضائية ،أو غريها من
اإلجراءات اهلادفة ملنعك من ممارسة حقوقك،

BADIL
Resource Center
for Palestinian Residency & Refugee Rights

بديــل

املركز الفلسطيني

ملصـادر حقـوق املواطنـة والالجئـيـن

 nعدم التسلمي باملصادرة كأمر واقع من خالل مواصلة حتدي القرار
بالتواجد ،والعمل ،والبناء وتنظمي الفعاليات الشعبية وغريها.

احلفاظ عىل األرض واجب ،والثبات فهيا مقاومة ،واسرتدادها حق

جنود االحتالل يخلون املتظامنني على أراضي قرية بورين( ،املصدر :األيام)

على أراضي نابلس (املصدر :األيام)

ما يه القواعد العامة النامظة لملصادرة؟
مبوجب القوانني واألعراف الدولية ،ويه ملزمة إلرسائيل ،ميكن حتديد القواعد
النامظة لملصادرة بالتايل:
حيظر عىل دولة االحتالل مصادرة امللكيات اخلاصة .واملنع
من املصادرة حبسب السوابق القضائية والقانون ال يقترص فقط عىل
نقل امللكية ،بل يعترب املنع من االستعامل الفعيل شلكا من أشاكل
املصادرة .عىل سبيل االستثناء وعند توافر رضورات عسكرية ملحة
ال ميكن جتنهبا ،جيزي القانون مصادرة فقط األموال اخلاصة املنقولة
(مركبة مثال) عىل حنو مؤقت ،وعىل أن جيري تعويض املالك عن
اليشء عند إعادته.
حيظر عىل دولة االحتالل مصادرة املمتلاكت العامة بنية
االستيالء علهيا ومضها هنائيا ،وجيوز هلا فقط إدارهتا مؤقتا
دون املساس مببدأ احملافظة علهيا ويكون االنتفاع هبا لرضورة
عسكرية ملحة ودون إهدار مصلحة ساكن اإلقلمي احملتل.
باإلضافة إىل استغالل وتوظيف مجلة من الترشيعات العمثانية والربيطانية
واألردنية السابقة لتحقيق غاياهتا ،رشعت إرسائيل مجلة من القوانني واألنمظة
وأصدرت املائت من األوامر العسكرية إلضفاء “صفة القانونية” عىل سياساهتا
حيال مصادر األرايض الفلسطينية سواء اململوكة ملكية خاصة أو عامة.

أنواع األراضي في فلسطني

املصادرة :األرقام والغايات

املصادرة في القدس

حبسب قانون األرايض العمثاين لعام  1858والذي ال يزال ساريا يف فلسطني
حىت اليوم تقسم األرايض إىل :األرايض اململوكة ملكية فردية خاصة،
واألرايض اململوكة ملكية عامة ويه ما متلكه الدولة ملكية مطلقة ،أو تديرها
لملصلحة العامة ،وتمشل األرايض األمريية ويه اليت تعود ملكيهتا إىل بيت
املال (الدولة) ،واملرتوكة أي املخصصة لملنفعة العامة ،واألرايض املوات أي غري
اململوكة ملكية خاصة والبعيدة وتديرها الدولة وميكن متلكهيا لألفراد مبوافقهتا،
وأخريًا األرايض الوقفية.

ما مساحة األرايض الفلسطينية املصادرة؟
تسيطر إرسائيل واملؤسسات الصهيونية عىل أكرث من  ٪85من مساحة فلسطني
حبدودها االنتدابية.
اقل من  ٪15من أرض فلسطني (من أصل  ٪94اكنت مملوكة هلم قبل )1947بقيت
للفلسطينيني عىل جانيب اخلط األخرض.
فقط  ٪3.5من األرض بقيت للفلسطينيني من مواطين إرسائيل رمغ إهنم يشلكون
أكرث من  ٪20من الساكن.
تبلغ مساحة األرض احملتلة عام  1967تبلغ  6209مك ،2ما يعادل  ٪22من مساحة
فلسطني حبدودها االنتدابية.
تبلغ مساحة ما يعرف بالضفة الغربية  5844مك ،2أي ما يعادل  ٪21من فلسطني،
ومساحة قطاع غزة  365مك ،2أي  ٪1من فلسطني.

ما يه الطرق املستخدمة لالستيالء عىل األرايض الفلسطينية؟
لغايات االستيالء عىل األرايض الفلسطينية باملصادرة ،و/او الضم و/او املنع من
االستعامل ،تلجأ إرسائيل لإلعالن عن األرايض املستوىل علهيا كـ“ :كأرايض
دولة”؛ مكنطقة عسكرية أو منطقة إطالق نار ،أو منطقة مغلقة لدواع أمنية ،أو
مكنطقة خرضاء ال جيوز البناء علهيا ،أو مكنطقة خمصصة لملنفعة العامة (لشق
الطرق ،أو إلنشاء الساحات واملرافق العامة مثال) ،أو مملوكة لغائبني وبالتايل توضع
يمسى حارس أمالك الغائبني ،أو بادعاء ملكيهتا من قبل افراد
يف ترصف ما ّ
إرسائيليني أو املؤسسات الصهيونية اكلواكلة الهيودية ،او الصندوق القويم ،أو
دائرة أرايض إرسائيل.

توزيع األرايض يف فلسطني حىت عام :1918
املالك/املتصرف

نوع األرض/طبيعة امللكية
مسجلة باسم الدولة  -أميرية

 %فلسطني
االنتدابية
%42.9

الدولة
العرب
والفلسطينيون
اليهود

مسجلة ملكية خاصة (للعرب)

%52

مسجلة ملكية خاصة باسم مالك يهود

%2.5

الدولة

متروكة عامة (انهار وبحيرات)...

%2.6

تصنيف األرايض احملتلة عام  1967بعد اوسلو:

املنطقة املصنفة (أ) وتبلغ اقل من  ،%4واملنطقة (ب) اقل من %5؛ واملنطقة
(ج) أكرث من  %13من مساحة فلسطني؛ أي  %18و  %22و  %60عىل التوايل
من مساحة الضفة الغربية.

ما يه غايات املصادرة؟
•إقامة املستعمرات اإلرسائيلية و/أو توسيعها ،يوجد يف األرض
احملتلة عام  1967حوايل  236مستعمرة.
•إقامة جدار الفصل العنرصي ،حيث أكرث من  ٪85منه مقام أو سيقام
عىل أراض احتلت عام  ،1967ومت فعليًا مض  ٪10تقريبًا من أرايض
الضفة الغربية حىت اآلن.
•مد الطرق العرضية وااللتفافية خلدمة املستعمرات،
•إنشاء مناطق أمنية (عازلة أو حمرمة) حتيط باملستعمرات أو تفصل
الفلسطينيني عن بعضهم أو تقطع التواصل اجلغرايف،
•ختصيص مناطق محمية ملشاريع استيطانية مستقبلية حيظر عىل
الفلسطينيني دخوهلا و/او استعامهلا.
•السيطرة عىل املوارد املختلفة وأمهها املائية ،وحرص االنتفاع هبا
بالهيود اإلرسائيليني.

“

“

املصادرة في القانون

االستيالء على األراضي الفلسطينية

ما يه الوسائل اليت تستخدمها إرسائيل إلمتام معليات املصادرة؟
من الوسائل املستخدمة القوانني العمثانية ،والربيطانية كأنمظة الطوارئ ،واألوامر
العسكرية واألحاكم القضائية والوثائق املزورة ،ووضع اليد ،وسياسات اإلغالق
واملنع من االستخدام وغريها.
ال زالت إسرائيل منذ العام  1979تستخدم قانون األراضي
العثماني لعام  1858لالستيالء على مساحات شاسعة من
الضفة الغربية والقدس الشرقية وذلك من خالل إعالنها كـ «أراضي دولة»
او مناطق خضراء او مناطق متروكة (مهملة) .وفي ظل سياسة
اإلغالق ،والعزل ،ونظام التصاريح ،وغيرها من السياسات ،يعجز
الفلسطينيون عن فالحة أراضيهم فيما يعرف باملناطق اخلضراء
واملسماة مهملة/متروكة.

ال للمصادرة والضم واحلرمان من االستعمال
احلفاظ عىل األرض واجب ،والثبات فهيا
مقاومة ،واسرتدادها حق
هذه املطوية:
املعلومات واإلرشادات والتوصيات الواردة يف هذه املطوية تشكل نقطة بداية
ومقدمة تلقي بعض الضوء عىل املوضوع املعروض وكيف ميكن التعامل معه
بالعموم .وعليه ،فهي ليست حرصية وال شاملة ،وال تشكل بديال عن االستشارة
القانونية الواجبة يف كل الحاالت ،خصوصا يف حاالت املصادرة ،اإلخالء ،املنع من
االستعامل ،األمر بالهدم ،عدم الرتخيص بالبناء وغريها من املامرسات اإلرسائيلية.
BADIL
Resource Center
for Palestinian Residency & Refugee Rights

بديــل

املركز الفلسطيني

ملصـادر حقـوق املواطنـة والالجئـيـن

بديل  -المركز الفلسطيني لمـصــادر حقـــوق المـواطـنـــة والالجـئـيـــن
شارع الكركفة ،بيت لحم ،فلسطين.
تلفاكس+970-2-277-7086 :
www.badil.org
www.ongoingnakba.org

جدار الفصل بني شعفاط وبزغات زئيف ،القدس( ،املصدر)Activestills.org :

أراضي قرية الوجلة مهددة بتوسع مستوطنة غيلو ،القدس( ،تصوير :مركز بديل)

جبل أبو غنيم قبل املصادرة ،القدس( ،املصدر)arij.org :

أراضي قرية صفورية قضاء الناصرة ،املهجرة في العام ( ،1948تصوير :مركز بديل)

مستوطنة هارحوما على جبل أبو غنيم قبل املصادرة ،القدس( ،املصدر)arij.org :

مصادرة األراضي في قرية بدرس ،رام اهلل (املصدر)Activestills.org :

