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ّ
تعرض هذه السلسلة من أوراق العمل ،التي تتناول التهجير القسري للسكان ،نظرة عامة ووافية
حول إجراءات التهجير القسري التي ّ
تعرض لها الفلسطينيون على مدى تاريخهم ،وما ينفكون
يتعرضون لها .ويفرز هذا التهجير القسري آثارًا وخيمة على الفلسطينيين في حياتهم اليومية
ّ
ويهدد وجودهم على أرض وطنهم.

ّ
السياق التاريخي :حالة فلسطين
كان معظم الفلسطينيين يعيشون ،في مطلع القرن العشرين ،داخل حدود فلسطين ،التي
باتت َّ
مقسمة اآلن إلى :ما يعرف بدولة إسرائيل ،واألرض الفلسطينية المحتلة (الضفة الغربية،
ّ
شرقي القدس ،وقطاع غزة) .وقد أدت سياسات التهجير القسري المنفذة منذ فرض
بما فيها
االنتداب البريطاني على فلسطين في مطلع عشرينيات القرن الماضي إلى تحويل الفلسطينيين
ًّ
إلى أكبر حالة من حاالت اللجوء المتطاولة على مستوى العالم اليوم والتي لم تشهد حل لها بعد.
فبحلول نهاية العام  ،2014أشارت التقديرات إلى أن ما مجموعه  7.98مليون فلسطيني (أو )%66
من إجمالي الفلسطينيين على وجه البسيطة ،والذين يبلغ تعدادهم  12.1مليون فلسطيني ،هم
ّ
2
مهجرون قسرًا عن بالدهم.
ّ
ُ
تعنى هذه السلسلة بالتشجيع على إطالق حوار حول التهجير القسري للسكان وتحفيز النقاش
حوله والخروج بمالحظات نقدية بشأنه .وفي الواقع ،تستدعي هذه السلسلة تحديثها بصورة
دورية بالنظر إلى ّ
أن السياسات اإلسرائيلية التي ترتكز على التهجير القسري للفلسطينيين ال
ّ
ّ
ّ
تتصف بالتغيير الدائم في ّ
حدتها وشكلها ونطاق إنفاذها .ويكمن الهدف
تتسم بالثبات ،بل
 1نبذة مقتبسة من :ورقة عمل رقم « ،15التهجريالقرسي للسكان :الحالة الفلسطينية  -مـقــدمـــة» ،بديل  -املركز الفلسطيني
ملصادر حقوق املواطنة والالجئني ،حزيران  ،2015متوفرة عىل املوقع:
http://badil.org/phocadownloadpap/badil-new/publications/research/working-papers/WP15-FPT-Intro-Ara-.pdf

 2الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني« ،الـسـيـدة عـوض ،رئيس جهاز اإلحصاء الفلسطيني ،تستعرض أوضاع الشعب الفلسطيني
من خالل األرقام والحقائق اإلحصائية عشية الذكرى الرابعة والستني لنكبة فلسطني» ،الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني.2012 ،
متوفر عىل املوقع:
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/PressRelease/nakba_64A.pdf
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النهائي ،الذي تسعى هذه السلسلة إلى إنجازه ،في إماطة اللثام عن الشبكة المعقدة من
التشريعات والسياسات التي تؤلف النظام العام الذي تحتكم إليه إسرائيل في تنفيذ إجراءات
ُ
التهجير القسري للفلسطينيين .وال تعنى هذه السلسلة باستخالص إدانة عامة فضفاضة لنظام
إسرائيل ،بل تسعى إلى بيان الطريقة التي تسهم فيها كل سياسة من السياسات اإلسرائيلية
في إنجاز غايتها التي تستهدف تهجير أبناء الشعب الفلسطيني قسرًا عن ديارهم وأرضهم،
في ذات الوقت الذي تعمل فيه على توطين المستعمرين (المستوطنين) اليهود-اإلسرائيليين
في جميع أنحاء فلسطين على جانبي الخط االخضر.
ونادرًا ما يحظى موضوع التهجير القسري للفلسطينيين ،على الرغم من أهميته ،على االستجابة
المالئمة من جانب أسرة المجتمع الدولي .التدخالت الدولية يجب ان تتضمن االدانة ،التدخالت
الطارئة على شكل تقديم المساعدات االنسانية واالغاثية ،ومعالجة لألسباب الجذرية المسببة
للتهجير .ان االستجابة الدولية غير كافية حاليًا ،حيث انها معالجة قصيرة االمد ،وال تعالج اسباب
التهجير ،ويلزم بالتالي تطوير منهج للمعالجة طويلة االمد وإلنهاء التهجير المستمر بحسب معايير
القانون الدولي .ففي الوقت الذي يناقش فيه العديد من األفراد والمؤسسات العوامل التي تقف
ّ
وراء إنفاذ سياسات التهجير القسري للسكان ،ال يزال المجتمع المدني يفتقر إلى تحليل شامل
ُ
ومتكامل يتناول منظومة التهجير القسري التي ما تفتأ تع ِمل القمع واالضطهاد على الفلسطينيين
وتحرمهم من حقوقهم الواجبة لهم حتى يومنا هذا .ولذلك ،فقد تولى بديل  -المركز الفلسطيني
لمصادر حقوق المواطنة والالجئين زمام المبادرة في إعداد األبحاث المتخصصة والمركزة حول
ّ
التهجير القسري للسكان ،وإعداد األوراق النقدية التي ترمي إلى التأثير في السياسات والمواد
األكاديمية التي تسهم في جسر ّ
الهوة التي يشهدها التحليل الذي يتصدى لهذا الموضوع.

ّ
التهجير القسري للسكان
ّ
ّ
ال يشكل مفهوم التهجير القسري للسكان  -واالعتراف بضرورة التعامل مع المظالم المتأصلة
ّ
التي يفرزها  -ظاهرة جديدة في أي حال من األحوال ،كما أنه ليس ظاهرة فريدة تنحصر في
فلسطين بحدودها االنتدابية .فقد عززت المساعي الحثيثة التي تقف وراء استعمار األقاليم
األجنبية على مدى آالف السنين هذه الظاهرة ورسختها .وقد ّ
عرف اإلمبراطور الفارسي قورش
الكبير “مبدأ عدم قبول االستيالء على األرض بالقوة وممارسة التهجير القسري الذي يقترن به
ويصاحبه في أحوال ليست بالقليلة” 3،حيث جرى تقنين هذا التعريف في مخطوطة قورش في
العام  539قبل الميالد  -وهي ّأول ميثاق حقوق إنسان عرفته البشرية .وبعد ذلك بنحو ألفي سنة،
ّ
ّ
وظفت القوى األوروبية تهجير السكان باعتباره وسيلة من وسائل غزو البلدان األجنبية ّإبان الحقبة
 3جوزيف شيكال« ،جرمية نقل السكان :التجريم ،املالحقة القضائية ،والتحصني من العقوبة» ،بديل  -املركز الفلسطيني ملصادر
حقوق املواطنة والالجئني ،جريدة حق العودة ،العدد  ،54متوفر عىل املوقع:
http://badil.org/ar/publications-ar/periodicals-ar/haqelawda-ar/itemlist/category/237-haq-alawda54.html
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المسيحية .ومن األمثلة الشاهدة على هذا األمر ما قام به الشعب األنجلوسكسوني من تهجير
ّ
الكلتية األصالنية من ديارها ،ومحاكم التفتيش اإلسبانية التي حكمت بتهجير أبناء
للشعوب
األقليات الدينية من ديارهم وأراضيهم في مطلع القرن السادس عشر.
ّ
وفي هذه األيامُ ،يعتبر التهجير القسري للسكان المحميين سواء بالتهجير المباشر ،أو غير
المباشر أو خلق بيئة قهرية ،واحدًا من االنتهاكات الجسيمة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة
وجريمة حرب بموجب نظام روما لمحكمة الجنايات الدولية .إن التهجير القسري الذي يرتكب
ّ
مسوغ قانوني يشكل انتهاكا جسيما ،وقد يشكل جريمة ضد اإلنسانية إذا ارتكب كسياسة
دون
ممنهجة وواسعة النطاق بحق مجموعة عرقية أو إثنية معينة .يتضمن القانون الدولي ،بما فيه
ّ
ميثاق األمم المتحدة ،قواعد واضحة تحظر التهجير القسري للسكان من خالل الفروع المحددة
المنبثقة عن القانون الدولي اإلنساني ،والقانون الدولي لحقوق اإلنسان ،والقانون الدولي الجنائي
ّ
والقانون الدولي لالجئين .وتنظم هذه الصكوك الدولية عمليات التهجير القسري للسكان على
الصعيدين الداخلي (ضمن الحدود الدولية المعترف بها) والخارجي.
ّ
ويسعى مركز بديل إلى تقديم سلسلة أوراق العمل هذه في صورة موجزة يسهل على األطراف
ّ
المعنية قراءتها واالطالع عليها ،بما يشمل أعضاء المؤسسات األكاديمية والقائمين على إعداد
السياسات والنشطاء وأفراد الجمهور العام .وعلى وجه العموم ،تسهم هذه السلسلة في فهم
نكبة الشعب الفلسطيني المستمرة ،وفي إبراز الحاجة الى معالجتها على اساس منهج حقوق
اإلنسان من قبل لدى األطراف الفاعلة على المستويات المحلية واإلقليمية والدولية .ويحدونا
األمل بأن توفر هذه السلسلة ما يلزم من التوجيه واإلرشاد ألصحاب المصلحة المعنيين ،وأن تتيح
القدرة في نهاية المطاف على إطالق حمالت للتأثير في السياسات الرامية الى وقف و/أو تقويض
منهجية انتهاك حقوق المواطنين الفلسطينيين على أساس يومي.
تتناول سلسلة أوراق العمل تسع سياسات إسرائيلية رئيسة تعنى بتهجير الفلسطينيين قسرًا
عن ديارهم .وهذه السياسات هي:
1 .1الحرمان من اإلقامة والسكن
2 .2إنفاذ نظام استصدار التصاريح
3 .3التمييز في سياسات التنظيم والتخطيط الحضري
4 .4قمع المقاومة
ّ
5 .5مصادرة األراضي وحرمان أصحابها من التصرف واالنتفاع بها

ّ
العامة
6 .6حرمان الفلسطينيين من الوصول إلى الموارد الطبيعية والخدمات

7 .7التمييز الممأسس والفصل العنصري
8 .8األعمال التي تنفذها أطراف غير حكومية وتحظى بموافقة من جانب حكومة إسرائيل
9 .9إنكار الحق في جبر الضرر (العودة ،استعادة الممتلكات ،التعويض ،وعدم التكرار والرضا)
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المنهجيــة
تتألف جميع أوراق العمل ،التي تضمها هذه السلسلة بين دفتيها ،من أبحاث ميدانية وأبحاث
مكتبية .ويتألف البحث الميداني من دراسات حالة تستند إلى مقابالت فردية وجماعية
ّ
(مجموعات مركزة) ُعقدت مع فلسطينيين تكبّدوا معاناة التهجير القسري ،أو مع مختصين (من
قبيل المحامين أو الموظفين العاملين في المؤسسات المعنية) ممن يعملون في المجال او على
قضية محددة ذات صلة .وتشمل سلسلة أوراق العمل في نطاقها الجغرافي فلسطين بحدودها
االنتدابية (ما أصبح يعرف بإسرائيل ،واألرض الفلسطينية المحتلة عام  )1967والفلسطينيين
الذين يعيشون في منفاهم القسري (الشتات) .ورغم ّ
أن معظم البيانات التي تستعرضها أوراق
ّ
العمل نوعية في طابعها ،اال ّ
أن األبحاث تشتمل أيضًا على بيانات ّ
كمية في حال توفرها  -أو في
حال ُّ
تيسر القدرة على جمعها.
ّ
وتضع األبحاث المكتبية سياسات التهجير القسري للسكان في سياقها من خالل تحليل الظروف
التاريخية واالجتماعية والسياسية والقانونية ذات الصلة ودراستها من أجل تحديد االنتهاكات
التي ّ
تمس حقوق اإلنسان الواجبة ألبناء الشعب الفلسطيني .وفي هذا المقام ،يضطلع القانون
الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني بأدوار محورية .وتسهم المقاالت العلمية
والتقارير ذات الصلة في رفد التحليل الذي تسوقه هذه األبحاث وإثرائه.

توضيح وشكر:
لقد جرى تغيير أسماء األفراد الذي قدموا شهاداتهم في سلسلة أوراق العمل هذه .وهذا يعود
إلى خشية هؤالء األفراد من التبعات االمنية واإلجراءات االنتقامية التي تمارسها إسرائيل
بحقهم جراء مشاركتهم في فضح سياساتها كما في هذا المشروع .في هذا المقام ،وعرفانا
ّ
بدورهم ،ال يسعنا إال ان نشكر هؤالء المشاركين/ات الذين تحلوا بالشجاعة لإلسهام في إبراز
الحقيقة عبر المشاركة في رفد هذه الورقة وإغنائها بشهاداتهم ،او قضاياهم ،أو آرائهم.
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مقدمـــــــة الورقة
ُ
ت َع ّد مصادرة األراضي وحرمان أصحابها من التصرف واالنتفاع بها إحدى األدوات الرئيسة التي
دأبت ‘إسرائيل’ على توظيفها على مدى تاريخها من أجل االستيالء على أراضي الفلسطينيين،
كما تشكل أحد األسباب الجذرية التي تقف وراء الترحيل القسري المتواصل الذي يستهدف
السكان الفلسطينيين اليوم .في الوقت الذي تحظى فيه بعض الحاالت المحددة من مصادرة
ّ
التصرف في أراضيهم بالتغطية في
األراضي أو هدم المنازل أو حرمان الفلسطينيين من
وسائل اإلعالم ،إال أنه من النادر ان تضع التقارير اإلعالمية هذه اإلجراءات في سياق السياسة
ً
ّ
قسرا عن أراضيهم وديارهم .وفي
األعم التي ترمي إلى تهجير الفلسطينيين
اإلسرائيلية
هذا المقام ،تسعى هذه الورقة بصورة رئيسية إلى إقامة الدليل على أن مصادرة ‘إسرائيل’
ّ
ً
قسرا عن
لألراضي تمثل سياسة ممنهجة تفضي إلى تهجير الفلسطينيين وترحيلهم
أراضيهم بصورة مباشرة وغير مباشرة .تتناول الورقة انعدام الصفة القانونية لهذه السياسة
ّ
واآلثار التي تفرزها باالستناد إلى احكام القانون الدولي ،وتسلط الضوء على اآلليات الرئيسية
التي توظفها ‘إسرائيل’ في مصادرة األراضي وحرمان أصحابها من التصرف واالنتفاع .كما
تستعرض هذه الورقة طائفة من دراسات الحالة التي تقيم الحجة على ما يرافق إنفاذ هذه
السياسة من انتهاكات ّ
تمس حقوق اإلنسان.
ُ
وتنطوي السياسة اإلسرائيلية التي تعنى بمصادرة األراضي على جملة من اآلليات التي
صممتها ‘إسرائيل’ لغايات نقل الملكية أو حقوق الملكية التي تعود للفلسطينيين ،وال سيما
تلك التي تتعلق بحقوق التصرف في أراضيهم ،وتحويلها إلى الهيئات والسلطات اإلسرائيلية،
والمنظمات الصهيونية ،من قبيل الصندوق القومي اليهودي واألفراد اليهود اإلسرائيليين.
ويمكن تقسيم هذه اآلليات إلى نوعين ،هما :مصادرة األراضي بحكم القانون ،ومصادرتها بحكم
األمر الواقع .في الوقت الذي ال تتسبب فيه مصادرة األراضي بحكم األمر الواقع بإفراز تغيير فوري
على وضع الملكية وال تزيد على أنها انعكاس للوضع القائم على األرض ،تشكل المصادرة بحكم
ً
القانون نقل لملكية هذه األراضي تحت غطاء رسمي .في الحاالت التي تشهد مصادرة األراضي
بحكم األمر الواقع ،فإن ‘إسرائيل’ تبسط سيطرتها على هذه األراضي وتطبق طائفة متنوعة
9

من التدابير التي تعوق أصحاب األراضي أو تحول بينهم وبين التصرف واالنتفاع بأراضيهم أو
ممتلكاتهم .وقد تأتي هذه القيود في صورة قوانين أو أوامر عسكرية إسرائيلية تصنّف ً
قطعا
من األراضي باعتبارها مناطق عسكرية مغلقة ،أو محميات طبيعية ،أو حدائق وطنية ،أو مناطق
تماس 4،أو لتشييد جدار الضم والتوسع وإقامة المستعمرات ،ونصب الحواجز العسكرية ،وشق
الطرق االلتفافية .وبناءً على ذلكُ ،يمنع أصحاب األراضي من االنتفاع بأراضيهم أو استعمالها،
ُ
على الرغم من أن ملكيتها لم تنقل بصفة رسمية .ومصادرة األراضي بحكم األمر الواقع هي ما
ُيعرف على العموم بالحرمان من حقوق التصرف واالنتفاع باألراضي والوصول إليها .وفي معظم
الحاالت ،توظف السلطات اإلسرائيلية هذه السياسة بصفة عامة كخطوة وسيطة تفضي في
نهاية المطاف إلى مصادرة األراضي بحكم القانون حيث يجري نقل ملكيتها بالفعل.
تشير خصخصة امالك الفلسطينيين المستولى عليها إلى اإلجراءات التي يجري من خاللها
نقل ملكية العقارات أو األراضي من السلطات أو المؤسسات شبه الحكومية إلى القطاع الخاص.
فمن خالل خصخصة األراضي التي تعود ملكيتها للفلسطينيين في األصل ،تسعى ‘إسرائيل’
إلى تحويل المصادرة إلى حالة دائمة والقضاء على اإلمكانيات التي تتيح إبطال هذه اإلجراءات
َّ
وفسخها ضمن األنظمة القانونية اإلسرائيلية .توظف الخصخصة بصورة رئيسية داخل
ّ
شرقي
‘إسرائيل’ ،وذلك في مدن من قبيل حيفا وعكا ويافا ،كما تنفذها السلطات اإلسرائيلية في
القدس بحق العقارات التي يملكها الالجئون والمهجرون الفلسطينيون الذين كانوا ،أو ما يزالون
يقيمون ،في تلك المدن.
ما تقوم به ‘إسرائيل’ من مصادرة لألراضي يشكل سياسة تخالف القوانين والمبادئ الدولية،
سواء نفذت المصادرة بحكم األمر الواقع ،أو بحكم القانون ،أو باستخدام القوة ،أو من خالل
ً
التشريعات أو شرعنة أعمال االستيالء الباطلة التي تنفذها أطراف غير حكومية .وفضل عن ذلك،
تثبت الحاالت التي نستعرضها في ثنايا هذه الورقة أن مصادرة أراضي الفلسطينيين تمثل
سياسة تمييزية تحركها أهداف سياسية وتوظفها ‘إسرائيل’ لغايات تهجير الفلسطينيين
من أراضيهم وديارهم.

نشأة سياسة مصادرة األراضي
وحرمان أصحابها من التصرف واالنتفاع بها
ُ َّ
لقد نفذت اإلجراءات التي كانت ترمي إلى مصادرة األراضي ومنع أصحابها من التصرف واالنتفاع
بها والوصول إليها في فلسطين على عدة مراحل ومن خالل جملة من اآلليات المتباينة .فإبان عهد
االنتداب البريطاني ،ورد اقتراح يقضي بتسجيل جميع األراضي غير القابلة للزراعة باسم المندوب
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 4يشري مصطلح ‘مناطق التامس’ إىل أرايض الفلسطينيني الواقعة يف داخل األرض الفلسطينية املحتلة عام  ،1967والتي جرى عزلها
نتيجة لبناء جدار الضم والتوسع .وتقع هذه األرايض يف املنطقة املمتدة بني الجدار وخط الهدنة ،الذي أُق ّر يف العام ( 1949الخط
األخرض) ،وهي بهذا الوضع معزولة عن بقية أنحاء الضفة الغربية .لالطالع عىل املزيد من املعلومات يف هذا الخصوص ،انظر:
BADIL Resource Center, Seam Zones, available at: http://www.badil.org/phocadownloadpap/Badil_docs/
bulletins-and-briefs/Bulletin-25.pdf

السامي في فلسطين ،شريطة استعمال هذه األراضي لما فيه صالح المجتمع 5.وفي أعقاب حرب
ُ
العام  ،1948التي تعرف بـ’النكبة‘ 6،والتهجير القسري الذي طال ما يربو على  750,000فلسطيني
إلى ما بات ُيعرف باألرض الفلسطينية المحتلة والبلدان المجاورة لفلسطين ،أقامت ‘إسرائيل’
دولتها على ما نسبته  %78من إقليم فلسطين 7.وقد ورثت ‘إسرائيل’ ،بصفتها الدولة السيادية
الوريثة جميع األراضي التي جرى تسجيلها باسم المندوب السامي ،من الحكومة البريطانية،
ً
حيث باتت تعرف ُبمسمى ’أراضي الدولة‘ اإلسرائيلية 8.وفضل عن ذلك ،أعلنت ‘إسرائيل’ عن
َّ
المهجرين الفلسطينيين ’أمالك غائبين‘ ونقلتها إلى حارس امالك
الممتلكات التي تعود لجميع
الغائبين 9.وقد نفذت ‘إسرائيل’ إجراءات تتطابق مع هذه اإلجراءات إلى حد كبير في األرض
الفلسطينية المحتلة في أعقاب حرب العام  ،1967بعدما احتلت ما تبقى من أرض فلسطين،
والتي بلغت نسبتها  .%22فقد أعلنت ‘إسرائيل’ عن جميع األراضي التي كان األردن يصنفها
على أنها ’أراضي دولة‘ خالل الفترة التي تولى فيها إدارة الضفة الغربية ’أراضي دولة‘ ،ووضعتها
في عهدة حارس أمالك الدولة.
وشرعت ‘إسرائيل’ في استمالك أراضي الفلسطينيين في األرض الفلسطينية المحتلة ،بعدما
احتلتها في العام  ،1967من خالل إنفاذ عدة منهجيات في الوقت ذاته :االستيالء على األراضي
لغايات خاصة ،من قبيل استعمالها ألغراض عسكرية أو عامة ،واإلعالن عن المزيد من األراضي
ً
باعتبارها ’أراضي دولة‘ ،والبيوع الخاصة 10.وفضل عن ذلك ،ضمت ‘إسرائيل’ ما مساحته 70.5
كيلومتر مربعا من أراضي شرقي القدس في العام  11،1967واستعملت ثلث هذه األراضي التي
استملكتها لغايات بناء المستعمرات 12.وكما هو الحال في السياسات والممارسات التمييزية
األخرى ،يكمن الهدف الذي تتوخاه ‘إسرائيل’ من هذه اإلجراءات في ترحيل الفلسطينيين ً
قسرا
ّ
التصرف واالنتفاع بها.
من أراضيهم وممتلكاتهم من خالل منعهم من
Bakir Abu Kishk, “Arab Lands and Israeli Policy,” Journal of Palestine Studies 11, no. 127:)1981( 1 [hereinafter
Abu Kishk, “Arab Lands”].

5

 6يرتبط مصطلح «النكبة» بأكرب عملية تهجري قامت بها الحركة الصهيونية و‘إرسائيل’ ضد الشعب الفلسطيني يف الفرتة ما بني ترشين
الثاين ( 1947منذ إعالن خطة األمم املتحدة لتقسيم فلسطني) وإبرام اتفاقيات وقف إطالق النار ما بني ‘إرسائيل’ والدول العربية
يف العام  .1949تعني ال ّنكبة عملية تهجري السكّان (التطهري العرقي) والتي نُفّذت بغرض إقامة ‘إرسائيل’ كدولة تضمن عىل وجه
الدوام سيطرة املستعمرين واملهاجرين اليهود عىل الشعب الفلسطيني األصيل .لقد ت ّم تهجري أكرث من  750,000فلسطيني قرسا ً من
ديارهم وأراضيهم خالل النكبة ،وما زالوا منذ ذلك التاريخ محرومني من مامرسة حقّهم يف العودة .مركز بديل  -املركز الفلسطيني
ملصادر حقوق املواطنة والالجئني« ،أسئلة شائعة» ،عىل املوقع اإللكرتوين:

9

http://www.badil.org/ar/publications-ar/faqs-ar.html#faqnoanchor
Jad Isaac, The Israel-Palestine Conflict: Parallel Discourses, (University of California Los Angeles Center for
]Middle East Development Series 1st ed., 68 ,)2011 [hereinafter Isaac, Parallel Discourses
Abu Kishk, “Arab Lands”, supra note 2.

7
8

قانون أمالك الغائبني لسنة .1950-5710

10 BADIL and Centre on Housing Rights and Evictions, Ruling Palestine: A History of the Legally Sanctioned

Jewish-Israeli Seizure of Land in Palestine, 78.

 11يف العام  ،1968أعلن مجلس األمن الدويل أن قرار الضم قرار غري قانوين ويشكل مخالفة جسيمة للقانون الدويل .انظر قرار مجلس
األمن الدويل رقم (.)252

12 OCHA oPt, “Continued settlement activity in East Jerusalem,” 30 September 2014, available at: https://www.

ochaopt.org/content/continued-settlement-activity-east-jerusalem [accessed 19 September 2017].
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ُ
لقد نصت اتفاقية أوسلو الثانية ،التي أبرمت في العام  ،1995على تقسيم الضفة الغربية إلى
ّ
المنطقة (أ) ،التي تشكل ما نسبته  %١٨من الضفة الغربية ،والمنطقة (ب) التي تؤلف  %٢٢منها،
13
والمنطقة (ج) التي تمثل النسبة المتبقية من مساحتها ،والتي تبلغ ( %60انظر رابط الخريطة).
كما نصت اتفاقيات أوسلو على أن تمارس السلطة الفلسطينية سيطرتها الكاملة على الشؤون
المدنية واألمنية في المنطقة (أ) 14.وبينما تتولى السلطة الفلسطينية السيطرة على الشؤون
المدنية والنظام العام في المنطقة (ب) ،فقد بقيت الشؤون المدنية والعسكرية في يد ‘إسرائيل’
في هذه المنطقة .وتفرض ‘إسرائيل’ سيطرتها العسكرية واإلدارية الكاملة على المنطقة (ج).
وتضم هذه المنطقة المستعمرات اإلسرائيلية 15وشبكات البنية التحتية التي تلزمها ،باإلضافة
إلى المحميات الطبيعية والحدائق الوطنية اإلسرائيلية ،ومناطق إطالق النار العسكرية وجدار
ّ
التصرف
الضم والتوسع 16.تصادر ‘إسرائيل’ أراضي الفلسطينيين وممتلكاتهم وتحرمهم من
واالنتفاع بها والوصول إليها في جميع أنحاء الضفة الغربية من خالل طائفة واسعة من األوامر
العسكرية وغيرها من الممارسات.

اآلليات الرئيسية التي تعتمدها ‘إسرائيل’
لمصادرة األراضي ومنع أصحابها من االنتفاع بها
حدد مركز بديل ،في سياق البحث الذي أجراه حول نشأة إجراءات مصادرة األراضي وحرمان
أصحابها من التصرف واالنتفاع بها ،ثالث آليات رئيسية توظفها ‘إسرائيل’ في هذا المضمار.

 .1استخدام القوة
ُ
استهلت آلية مصادرة األراضي باستخدام القوة في أواخر العقد الرابع من القرن الماضي .وتشكل
النكبة المثال األبرز على استخدام القوة في منع الفلسطينيين من االنتفاع بأراضيهم والوصول
إليها (المصادرة بحكم األمر الواقع) .فقد ّ
هجرت الميليشيات الصهيونية ،التي شكلت الجيش
13 Israel Ministry of Foreign Affairs, “Israel-Palestinian Interim Agreement Maps”, 28 September 1995, available

at: http://www.mfa.gov.il/MFA_Graphics/MFA%20Gallery/1995/9/MFAJ01v30.jpg [accessed 19 September
2017].

 14ومع ذلك ،ما تنفك القوات اإلرسائيلية تنفذ اقتحامات يومية يف املنطقة (أ) عىل نحو يخالف تلك االتفاقيات .وقد ادعى رئيس
الوزراء اإلرسائييل نتنياهو أن «حرية العمل [التي تلزم القوات اإلرسائيلية] يف املنطقة (أ) مقدسة» .انظر:
Barak Ravid, “Bennett Threatens: Limiting Israel›s Military Activity in West Bank Cities Will Undermine
Coalition›s Stability,” Haaretz, 7 April 2016.

 15يشري مصطلح “املستعمرات” الوارد يف هذه الورقة إىل املستعمرات الرسمية والبؤر االستيطانية .ويشيع استخدام مصطلح “البؤرة
االستيطانية” لإلشارة إىل مستعمرة إرسائيلية-يهودية مقامة داخل الضفة الغربية دون ترصيح رسمي من جانب «إرسائيل».
 16بتسيلم  -مركز املعلومات اإلرسائييل لحقوق اإلنسان يف األرايض املحتلة« ،السيطرة عىل األرايض وإغالق املناطق أمام استخدام
الفلسطينيني لها» 30 ،ترشين األول  ،2013وهذا التقرير منشور عىل املوقع اإللكرتوين:
http://www.btselem.org/arabic/area_c/taking_over_land.
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ً
قسرا من أراضيهم بغية السيطرة عليها.
اإلسرائيلي فيما بعد ،ما مجموعه  750,000فلسطيني
َّ
وفي هذا السياق ،استولت ‘إسرائيل’ من فورها على مساحة تقدر بـ 17,178,000دونم (17,178
كيلومترا ً
ً
مربعا) من أراضي الالجئين الفلسطينيين خالل العام  ،1948ثم عمدت إلى االستيالء
على مساحة إضافية بلغت  700,000دونم ( 700كيلومتر مربع) من أراضي الفلسطينيين الذين
ّ
هجرتهم إلى مناطق أخرى داخل فلسطين 18.ولم تكن حقوق الفلسطينيين تشكل عقبة أمام
‘إسرائيل’ في هذا المسار ،حيث افترض دافيد بن-غوريون ،وهو أول من تقلد منصب رئيس الوزراء
في ‘إسرائيل’ ،في العام “ :1948الحرب ستمنحنا األرض .إن المفاهيم المرتبطة بـ’لنا‘ و’ليس
لنا‘ هي مفاهيم سلمية ،فقط ،وهي تفقد معناها في الحرب 19”.وما يزال استخدام القوة يشكل،
على مدى تاريخه ،خطوة مهمة في حرمان الفلسطينيين من التصرف واالنتفاع بأراضيهم ،وجرى
رفده باآلليتين األخريين اللتين تعتمدهما ‘إسرائيل’ في مصادرة األراضي .فعلى سبيل المثال،
جرت مصادرة األراضي التي استولت عليها ‘إسرائيل’ باستخدام القوة من خالل تشريعاتها ،من
قبيل القانون بشأن أمالك الغائبين .كما باشرت ‘إسرائيل’ ،في مرحلة الحقة ،إنفاذ إجراءات ترمي
إلى خصخصة هذه األمالك.
17

 .2التشريعات اإلسرائيلية
شرعت ‘إسرائيل’ ،بعدما استولت على أراضي الفلسطينيين بالقوة ،في العمل على جسر الهوة
بين السيطرة الفعلية وحقوق الملكية القانونية المتعلقة بتلك األراضي ،إذ لم تزل حقوق
الملكية هذه تعود للفلسطينيين الذين هجرتهم من ديارهم .وكانت فلسطين قد شهدت ،على
مدى تاريخها ،عدة موجات من االحتالل وجملة من اإلدارات ،وهي اإلدارات العثمانية ،والبريطانية
واألردنية والمصرية .وقد عمدت ‘إسرائيل’ وعلى نحو انتقائي إلى االستئثار بقوانين مختلفة
من كل إدارة من تلك اإلدارات أو إسقاطها لغايات تيسير السياسة التي تعتمدها في مصادرة
ً
األراضي .ففضل عن اختيار القوانين التي كانت سارية في السابق ،وفضال عن اعطائها تفسيرات
غير أصيلة تناسب غاياتها االستعمارية ،أعدت ‘إسرائيل’ قوانين وأوامر عسكرية جديدة
وصادقت عليها من أجل استكمال إطار قانوني مزدوج صممته لهذه الغاية ،وهو إطار يتألف
من قانون مدني إسرائيلي يحكم ‘إسرائيل’ وأوامر عسكرية تحكم األرض الفلسطينية المحتلة.
ُ
وي َع ّد استخدام وتوظيف ’أراضي الدولة‘ من أنجع األدوات القانونية وأكثرها فعالية 20.فقد ورثت
‘إسرائيل’ األراضي التي كانت مسجلة باسم المندوب السامي البريطاني من الحكومة البريطانية
17 Isaac, Parallel Discourses, supra note 4.

 18بديل  -املركز الفلسطيني ملصادر حقوق املواطنة والالجئني« ،الالجئون واملهجرون الفلسطينيون :املسح الشامل لعام  ،»2002ص.11 .

19 Nur Masalha, Expulsion of the Palestinians: The Concept of “Transfer” in Zionist Political Thought, 1948-1882

(Washington: Institute for Palestine Studies 180:)1992.

 20أرايض الدولة تكون ملكيتها يف يد الدولة/الحكومة ،وذلك عىل خالف األرايض اململوكة ملكية خاصة أو األرايض العامة التي تديرها
الدولة واملخصصة لالستخدام العام.
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ً
بعد العام  .1948وعالوة على ذلك ،عدلت ‘إسرائيل’ مفهوم/تعريف ’أراضي الدولة‘ بحيث بات
يشمل نطاق تطبيقه وسريانه فئات أخرى من األراضي الفلسطينية .فمن خالل استغالل نظام
سجل األراضي التقليدي ،وطرح تعريفات جديدة لـ’أراضي الدولة‘ عبر عدد ال يحصى من األوامر
العسكرية ،والتعمد في إساءة تفسير األحكام ذات الصلة التي كانت سارية في السابق ،عملت
‘إسرائيل’ على طمس الخط الفاصل بين “أراضي الدولة” وغيرها من فئات األراضي .لقد صممت
‘إسرائيل’ مفهومها لـ’أراضي الدولة‘ على نحو يشمل األراضي العامة والفئات األخرى التي تضم
األراضي غير المزروعة واألراضي الخاصة غير المسجلة 21.وفي العام  ،1980أعلنت ‘إسرائيل’ أن
جميع األراضي غير المزروعة وغير المسجلة بمثابة ’أراضي دولة‘ ،بما فيها جميع أراضي الموات
تجر زراعتها على مدى فترة تزيد على  10سنوات 23.وقد أفضى هذا التعديل
والميري 22التي لم
ِ
ّ
وغيره من التعديالت ،ناهيك عن القوانين التي سنتها ‘إسرائيل’ منذ حقبة الخمسينيات من
القرن الماضي ،إلى تخصيص ما نسبته  %93من أراضي الفلسطينيين ووضعها تحت سيطرة
الحكومة 24.وتعود ملكية أراضي الدولة هذه بصورة مباشرة إلى الحكومة أو الهيئات شبه الحكومية
اإلسرائيلية :حيث تملك ‘إسرائيل’ ُ
نفسها ما نسبته  %67من تلك األراضي ،بينما تملك سلطة
27
التطوير ،%13 25والصندوق القومي اليهودي %13 26منها.

 21أنظر:

Lorenszo Kamel, “Israeli concept of ‘State Land’ Needs Another Look”, al-Monitor, 6 May 2013, available

at:
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/05/settlements-land-ownership-palestine-israel.
html#ixzz4pvgeW9Oa; BADIL, Israeli Land Grab and the forced Population Transfer of Palestinians, 12 June
2013, available at: https://www.badil.org/phocadownloadpap/Badil_docs/publications/handbook2013eng.pdf
[accessed 19 September 2017].

 22تشكل أرايض املريي أر ٍ
اض زراعية أو ريفية يف معظمها .وتقع امللكية النهائية لهذه األرايض يف يد الدولة .ومع ذلك ،يستطيع الفرد
أن ميلك حق االنتفاع بهذه األرايض وميكن ان تنقل ملكية هذه األرايض من الدولة إىل الفرد بعد  10سنوات من زراعتها .أنظر:

Fredric M. Goadby and Moses J. Doukhan. The Land Law of Palestine (Tel Aviv: Shoshany Print Co., 1935),
page 7.

أما أرايض املوات فتشري إىل األرايض املجدبة أو غري املزروعة أو غري املشغولة التي تقع عىل مسافة ال تقل عن ميل ونصف من
املناطق املأهولة بالسكان .وال ميلك هذه األرايض أحد وال تقع يف حيازة أحد ،وإمنا يستطيع أي شخص رشع يف االنتفاع بها مبوافقة
اإلدارة أن ميلك الحق يف زراعتها ،وبذلك ،تتحول هذه األرايض إىل أرايض مريي.

23 Najeh S. Tamim, “A Historical Review Of The Land Tenure and Registration System In Palestine”, An-Najah

J. Res.III, no. 96 :)1995( ,9, available at: https://journals.najah.edu/media/journals/full_texts/historical-reviewland-tenure-and-registration-system-palestine.pdf [accessed 19 September 2017].
24 Knesset, “The State of Israel as a Jewish State,” available at: http://knesset.gov.il/constitution/
ConstMJewishState.htm [accessed 19 September 2017].

 25متثل سلطة التطوير هيئة أنشأتها الحكومة اإلرسائيلية يف العام  1952لغايات إدارة أرايض الالجئني الفلسطينيني وإتاحتها للدولة
لتنفيذ خططها التطويرية.
 26ما يزال الصندوق القومي اليهودي رشيك ‘إرسائيل’ يف تحويل األرايض التي ميلكها املهجرون الفلسطينيون إىل أر ٍ
اض «متلكها» الدولة
واملنظامت شبه الحكومية الصهيونية «بصفة قانونية» .وقد عمل هذا الصندوق ،حتى منذ تأسيسه كرشكة يف بريطانيا يف العام
 ،1907عىل استمالك األرايض يف فلسطني لغايات تشييد املستوطنات املخصصة لليهود دون غريهم ،وذلك مبا يتامىش مع مبادئه
التأسيسية .انظر:
Alaa Mahajneh, «Situating the JNF in Israel›s Land Laws.» Al-Majdal 43,2010, available at: http://www.badil.
org/en/component/k2/item/1404-mahajneh-jnf-and-israeli-law.html

 27املصدر السابق.
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وقد ّادعت ‘إسرائيل’ لنفسها الحق في األراضي التي صنفها األردن على أنها أراضي دولة في
ً
الضفة الغربية عقب احتاللها في العام  .1967وفضل عن ذلك ،نص أحد األوامر العسكرية الذي
تبنته ‘إسرائيل’ في العام  196728على السماح لحارس ّ
يعينه الحاكم العسكري اإلسرائيلي لكي
أراض هي أراضي دولة ،حتى لو ثبت بأثر رجعي أنها ليست كذلك ،شريطة أن يكون
يقرر أن أي
ٍ
ً
ً
ً
الحارس قد توخى ’النية الحسنة‘  -أي كان يؤمن إيمانا خالصا أو صادقا – عند تصنيفه لهذه
29
األراضي كأراضي دولة.

 .3شرعنة االعمال الباطلة التي تنفذها األطراف غير الحكومية
ُ
تنطوي اآللية الثالثة على إضفاء الصفة القانونية على اإلجراءات التي تعنى بحرمان الفلسطينيين
من التصرف واالنتفاع بأراضيهم والحيلولة دون وصولهم إليها ،أو مصادرتها بحكم األمر الواقع.
ويتولى المستعمرون والمنظمات التابعة لهم تنفيذ هذه اآللية .فعلى سبيل المثال ،صادقت
‘إسرائيل’ على جملة من المستعمرات اإلسرائيلية التي أقامها المستع ِمرون والمنظمات
الخاصة في بادئ األمر وأجازتها رسميا بأثر رجعي .وتأتي هذه المساندة في صورة مباشرة في
بعض األحيان ،حيث توفر ‘إسرائيل’ الحماية أو البنية التحتية الالزمة لهذه البؤر االستعمارية،
أو في صورة ضمنية من خالل اإلحجام عن إزالة المستعمرات أو نقل المستع ِمرين من األرض
الفلسطينية المحتلة.
وبات ما تقوم به ‘إسرائيل’ من المصادقة على إجراءات المصادرة التي تنفذها أطراف غير حكومية
بحكم األمر الواقع يكتسب ً
قدرا أكبر بكثير من األهمية على مدى السنوات القليلة الماضية ،على
الرغم من أن إجراءات المصادرة هذه ال تتطابق مع إجراءات خصخصة األراضي .ففي يوم  6شباط
ً
 ،2017مثل ،أصدر الكنيست اإلسرائيلي ’قانون التسوية‘ ،الذي يشرعن  55بؤرة استعمارية
أراض خاصة تعود ملكيتها للفلسطينيين
تضم ما يقرب من  4,000وحدة سكينة أقيمت على
ٍ
في الضفة الغربية 30.وفي هذا السياق ،ادعى وزير الحكومة اإلسرائيلية أن مشروع هذا القانون
يمثل “الخطوة األولى نحو إجراء تسوية شاملة ،بمعنى ترسيخ السيادة اإلسرائيلية على يهودا
والسامرة [وهو االسم الذي تطلقه ‘إسرائيل’ على الضفة الغربية] 31”.ويقنن هذا القانون بأثر
 28األمر العسكري رقم ( )59بشأن أمالك الحكومة (يهودا والسامرة).1967 ،
 29املصدر السابق ،املادة .5
 30بديل  -املركز الفلسطيني ملصادر حقوق املواطنة والالجئني‘« ،قانون التسوية’ اإلرسائييل تقنني لسياسات ‘إرسائيل’ االستعامرية»،
 10شباط  ،2017تقرير منشور عىل املوقع اإللكرتوينhttps://www.badil.org/ar/publications-ar/press-releases/85- :
2017/4732-pr-ar-100217-12.html؛ مجلس منظامت حقوق اإلنسان الفلسطينية« ،مجلس منظامت حقوق اإلنسان الفلسطينية
يدعو املجتمع الدويل للتحرك الفوري ملواجهة قانون «التسوية» اإلرسائييل» 9 ،شباط  ،2017وهذا البيان الصحفي منشور عىل
املوقع اإللكرتوينhttps://www.badil.org/ar/publications-ar/press-releases/85-2017/4730-pr-ar-090217-11.html :
[متت زيارة املوقع يف يوم  19أيلول .]2017

31 Carey and Emanuella Grinburg, “Israel’s Parliament Passes West Bank Outposts Bill,” CNN, 7 February 2017,

available at: http://edition.cnn.com/2017/02/06/middleeast/israel-knesset-west-bank-outposts-bill/ [accessed
19 September 2017].
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أراض فلسطينية خاصة بموجب القانون اإلسرائيلي،
رجعي أي بؤر استعمارية أقيمت على
ٍ
بحيث يجيز وبصورة فعلية وضع اليد دون وجه قانوني على األراضي الخاصة التي تعود ملكيتها
لفلسطينيين ويعزز االستعمار ضمن النظام القانوني اإلسرائيلي.
ُ
وت َع ّد المصادرة التي تنفذها األطراف غير الحكومية بحكم األمر الواقع وتقنينها في مرحلة
الحقة إحدى الطرق التي تطبقها ‘إسرائيل’ لبسط سيطرتها على األراضي المملوكة ملكية
خاصة والتي تعجز او يصعب االستيالء عليها بالطرق األخرى .وبما أن ‘إسرائيل’ ال تستطيع أن
تصادر األراضي الخاصة الفلسطينية في جميع األحوال من خالل التشريعات وحدها ،فهي تجيز
لألطراف غير الحكومية أن تؤدي هذه المهمة على الرغم من أن ذلك يشكل مخالفة للقوانين
اإلسرائيلية .ويحول اإلفالت من العقوبة الذي ما زال المستعمرون اإلسرائيليون اليهود يتمتعون
به دون إمكانية مالحقتهم .وبالنظر إلى أن ‘إسرائيل’ نفسها ال تضطلع بدور مباشر في إجراءات
مصادرة األراضي ،فهي معفاة من أية مسؤولية تقع على كاهلها في هذا الشأن .ولذلك ،تيسر
هذه اآللية لتقنين اإلجراءات غير القانونية التي تستهدف مصادرة أمالك الفلسطينيين أن يمر
االستيالء دونما اعتراض أو عقاب .حالما تقع األرض تحت السيطرة الدائمة للمستوليين عليها من
االفراد ،تقوم ‘إسرائيل‘ بشرعنة المصادرة بحكم القانون .يجدر التمييز هنا بين هذه اإلجراءات
وإجراءات الخصخصة ،حيث أن األخيرة تنطوي على نقل ملكية األراضي أو الممتلكات المصادرة
من الحكومة اإلسرائيلية إلى أفراد أو شركات خاصة ،بينما اجراءات الشرعنة تنطوي على شرعنة
استيالء االفراد (أشخاص طبيعيين أو شركات) على أراضي الفلسطينيين الخاصة وما تعجز
السلطات عن االستيالء عليه بالطرق االخرى.
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اإلطـــار القانـــوني
بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان ،الذي يسري في جميع األوقات على كل من ‘إسرائيل’
ً
واألرض الفلسطينية المحتلة ،والقانون الدولي اإلنساني الذي ُي َع ّد نافذا خالل أوضاع النزاعات
المسلحة واالحتالل ،ويسري بالتالي على األرض الفلسطينية المحتلة وحدها ،يحظر على الدول
تنفيذ اإلجراءات التعسفية التي ترمي إلى مصادرة الممتلكات أو تدميرها.
ً
ّ
التصرف واالنتفاع بها آثارها
وفضل عن ذلك ،تفرز سياسة مصادرة األراضي وحرمان أصحابها من
على طائفة ممتدة من الحقوق األساسية األخرى ،بما فيها حق الالجئين والمهجرين في جبر الضرر
الذي حل بهم (إعادتهم إلى ديارهم ،واستعادة أمالكهم ،وتعويضهم وتوفير الضمانات لهم
ّ
تخلف هذه السياسة ً
آثارا عميقة على الهوية والثقافة القومية
بعدم تكرار االنتهاكات) .كما
وسبل العيش المتاحة للفلسطينيين.

أحكام القانون الدولي لحقوق اإلنسان
ً
وفقا للقانون الدولي لحقوق اإلنسان ،يتعين على ‘إسرائيل’ أن تحترم حقوق اإلنسان التي تنص
عليها معاهدات األمم المتحدة التي صادقت عليها وأن تكفل حمايتها وأن تفي بها .وينبغي أن
تضع جميع القرارات التي تتخذ في الحاالت المتصلة بمصادرة األراضي أو تلك التي تفضي إلى
ّ
التصرف واالنتفاع بها تلك المعاهدات في عين االعتبار وأن تحترمها ،وذلك
حرمان أصحابها من
32
داخل ‘إسرائيل’ نفسها وخارج إقليمها في األرض الفلسطينية المحتلة .كما تقع الدول تحت
التزام يملي عليها احترام القانون الدولي العرفي ،الذي يشكل مجموعة من المبادئ أو األعراف
33
ملزمة للدول كافة.
العامة التي تحظى بالقبول باعتبارها ِ
32 Elisabeth Wickeri and Anil Kalhan, «Land Rights Issues in International Human Rights Law», Institute for Human

Rights and Business, 2010 available at: https://www.ihrb.org/pdf/Land_Rights_Issues_in_International_HRL.
pdf [accessed 15 September 2017].
33 Legal Information Institute, “Customary International Law”, Cornell Law School, available at: https://www.law.
cornell.edu/wex/customary_international_law [accessed 15 September 2017].
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حق الملكية
ُيعد حق الملكية ،والحق في الملكية الخاصة على وجه الخصوص ،أحد حقوق اإلنسان التي
يثور حولها أكبر قدر من الجدل .فال يثير الكثيرون االعتراض على هذا الحق من ناحية تفسيره
ً
والمحاور التي يتألف منها فحسب ،بل يثيرون التساؤالت حتى حول مجرد وجوده باعتباره حقا
ً
انعكاسا لالنقسامات األيديولوجية التي كانت سائدة
من حقوق اإلنسان 34.ويمثل هذا الجدل
إبان حقبة الحرب الباردة ،واألنظمة السياسية المتعددة على وجه البسيطة  -من قبيل الكتلة
الشيوعية أو عدد ليس بالقليل من دول أمريكا الالتينية  -والتي كانت تعتمد منهجيات متباينة
بشأن ملكية العقارات الخاصة .وفي نهاية المطاف ،نجحت الدول الغربية بعد أن خاضت نقاشات
ّ
35
عدة وأجرت جملة من التعديالت ،في إدراج هذا الحق ضمن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان،
ّ
الذي تنص المادة ( )17منه على أنه “( )1لكل فرد حق في التملك ،بمفرده أو باالشتراك مع غيره.
ً
تعسفا ”.وفي العادةّ ،
يعد مثل هذا اإلعالن بمثابة قانون غير آمر
( )2ال يجوز تجريد أحد من ملكه
36
بموجب أحكام القانون الدولي وقواعده ،ومع ذلك ،فقد بلغ اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان مرتبة
القانون الدولي العرفي ،وصار ّ
يعد ً
37
ملزما بناءً على ذلك.
ّ
الحق في التملك في العهدين الخاصين بحقوق اإلنسان ،واللذين يعدان ملز ْ
مين من
وال يرد
ِ
الناحية القانونية ،وهما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي
الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية .ومع ذلك ،تكفل المادة ( )17من العهد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لإلنسان الحماية من اإلجراءات التي تنطوي على
“تدخل غير قانوني ...في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته” ،كما تنص على وجوب كفالة
الحماية لكل إنسان “من مثل هذا التدخل أو المساس” .وبناءً على ذلك ،تشترط المادة ( )2من
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على الدول األطراف في هذا العهد “توفير
سبيل فعال للتظلم” ألي شخص انتهكت حقوقه .وبموجب المادة ( )2من العهد الدولي الخاص
بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،تلتزم الدول باتخاذ “ما يلزم من خطوات” إلنفاذ
“الحقوق المعترف بها في هذا العهد” ،والتي تشمل التزام الدول بأن “تمتنع عن القيام
بعمليات إخالء المساكن باإلكراه وأن تكفل تطبيق أحكام القانون على موظفيها أو على أطراف
38
ثالثة تمارس هذه العمليات”.
34 Jacob Mchangama, “The Right to Property in Global Human Rights Law,” CATO Policy Report, CATO Institute,

May-June 2011, available at: https://www.cato.org/policy-report/mayjune-2011/right-property-global-humanrights-law [accessed 19 September 2017].
35 Ibid.

 36ويشري هذا املصطلح ،يف معرض مقارنته مع القانون اآلمر ،إىل أدوات القانون السهل التي ال ت ُعد ملزِمة من الناحية القانونية ،أو
تلك التي تكون القوة امللزمة فيها «أضعف» بوجه أو بآخر.

37 Hurst Hannum, The Status of the Universal Declaration of Human Rights in National and International Law, 25

Ga. J. Int’l & Comp. L. 290-289 :)1996( 287, available at: http://digitalcommons.law.uga.edu/gjicl/vol25/iss1/13
[accessed 19 September 2017].

 38اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية ،التعليق العام رقم ( :)7الحق يف السكن املالئم (املادة  1-11من العهد):
حاالت إخالء املساكن باإلكراه 20 ،)E/1998/22( ،أيار .1997
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الحرمان من الملكية
بموجب أحكام القانون الدولي وقواعده ،ال ُت ّ
عد مصادرة األمالك الخاصة من جانب الدولة أمرًا
غير قانوني أو تعسفيًا بحد ذاته .وفي الوقت الذي تفرض فيه االتفاقيات األساسية بشأن
حقوق اإلنسان حظرًا واضحًا على الحرمان من الملكية على أساس تعسفي أو على نحو يتنافى مع
القانون ،فهناك طائفة من األدوات القانونية الدولية التي تجيز حرمان المرء من ممتلكاته في
َّ
بعض الحاالت المحددة .وغالبًا ما ترتبط هذه الحاالت بمشاريع التنمية الواسعة النطاق التي تنفذ
في سياق السعي نحو تحقيق الصالح العام ،من قبيل تشييد السدود أو شبكات البنية التحتية
الالزمة للطرق .وبينما تملك الدولة ،حسبما ينص عليه القانون الدولي ،السلطة التي ّ
تخولها وضع
يدها على العقارات المملوكة ملكية خاصة ،فال بد من اتباع بعض المبادئ المحددة لكي تكتسب
إجراءات وضع اليد صفة قانونية ومشروعة .ونورد المبادئ التالية التي تتسم بشيوعها وتحظى
بالقبول العام وجرى استنباطها من محاور مختلفة من محاور القانون الدولي لحقوق اإلنسان .وقد
جرت إعادة التأكيد على هذه المبادئ في التشريعات المحلية واإلقليمية بغية توفير منظومة
39
لحماية الممتلكات الخاصة.
•المشروعية :مراعاة األصول القانونية أو مشروعية إجراء الحرمان من الملكية .وهذا يعني
أن الحرمان من الملكية يجب أن ينطوي على هدف مشروع يتماشى مع مقتضيات
القانون ،ووجوب ضمان المراجعة القانونيةُ .
ويعنى هذا الهدف بتفادي الحرمان من
40
الملكية على أساس تعسفي.
َّ
•المصلحة العامة :ينبغي أن ينفذ إجراء الحرمان من الملكية للغايات العامة ،أو لما فيه
41
صالح المجتمع.
•التناسب :ال بد من وجود عالقة معقولة تقوم على التناسب بين الوسائل المستخدمة
وتحقيق الهدف المتوخى .وينبغي وجود توازن عادل بين حماية الحق في التملك
42
واالحتياجات التي تفرضها المصلحة العامة.
43
•ضمان التعويض التام والعادل (بحيث ُيدفع في موعده ويتسم بكفايته وفعاليته).
 39أنظر االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان ،الربوتوكول ،املادة ()1؛ واالتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان ،املادة ()21؛ وامليثاق
األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب ،املادتان ( )14و( .)21وميكن الوقوف عىل هذه املبادئ التي ترد يف صيغة أو هيكلية مختلفة
يف العديد من األدوات واالتفاقيات املنبثقة عن القانون الدويل لحقوق اإلنسان .فعىل سبيل املثال ،تشتمل املبادئ األساسية
واملبادئ التوجيهية املتعلقة بعمليات اإلخالء والرتحيل بدافع من التنمية عىل قامئة من املبادئ التي ينبغي تطبيقها ليك يكتسب
اإلخالء صفة مرشوعة( :أ) أن تتم بإذن قانوين؛ (ب) أن ت ُنفَّذ وفقاً ملقتضيات القانون الدويل لحقوق اإلنسان؛ (ج) أن يُضطلع بها
لغرض وحيد وهو تعزيز الرفاه العام؛ (د) أن تكون معقولة ومتناسبة؛ (هـ) أن تكون منظمة عىل نحو يضمن عدالة التعويـض
والتأهيل؛ (و) أن ت ُنفَّذ وفقاً لهذه املبادئ التوجيهية.

40 Laurent Sermet, The European Convention on Human Rights and property rights, Council of Europe, 1998,

Human rights files no. 32 ,11, available at: http://www.echr.coe.int/LibraryDocs/DG2/HRFILES/DG2-ENHRFILES-11(1998).pdf [accessed 19 September 2017].

 41املصدر السابق ،ص.33 .
 42املصدر السابق ،ص.34 .
 43املصدر السابق ،ص.38 .
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ً
وهذه المبادئ مترابطة مع بعضها بعضا ،وال بد أن تشكل اإلطار الذي تنتظم ضمنه ممارسة
ّ
التصرف بها ،وذلك في الحاالت التي تنظر فيها الدول
مصادرة األراضي ومنع أصحابها من حقوق
ً
في تقييد حق األفراد في االنتفاع بأمالكهم ،أو حرمانهم منها .وعالوة على ذلك ،فمن األهمية
بمكان أن نشدد على أن الحرمان من الممتلكات الخاصة ينبغي أن تشكل إجراءً
ً
استثنائيا ،وأن ال
44
يشكل سياسة تعتمدها الدولة.
ً
وفضل عما تقدم ،يجب تنفيذ المبادئ الواردة أعاله جنبًا إلى جنب مع مراعاة الحظر المفروض
على التمييز .ويرد الحكم بشأن الحق في عدم التمييز في المادة ( )7من اإلعالن العالمي لحقوق
اإلنسان والمادة ( )26من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .كما يرد االعتراف
بهذا الحكم في المادة ( )5من االتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري،
ّ ّ
حيث تضمن هذه المادة على وجه الخصوص “حق كل إنسان ،دون تمييز بسبب العرق أو اللون
أو األصل القومي أو االثني ،في المساواة أمام القانون [ ]...حق التملك بمفرده أو باالشتراك مع
آخرين”.

الحقوق األخرى التي يؤثر الحرمان من الملكية عليها
تعتمد القدرة على ممارسة الكثير من الحقوق األخرى ،التي تكفل مختلف المعاهدات حمايتها
ً
بصورة صريحة ،على ممارسة الحقوق المرتبطة بالملكية .ومن جملة هذه الحقوق األساسية ،مثل،
ّ
ّ
ّ
ّ
الحق في مستوى معيشي مالئم ،والحق في الحياة األسرية ،والحق في التنقل ،والحق في الغذاء،
ّ
ّ
ُ
والحق في العمل ،وحتى الحق في الحياة في بعض الحاالت .ولذلك ،تعد الحماية من حرمان
ً
اإلنسان من أمالكه تعسفا بمثابة األساس الذي يكفل كرامته ويصونها.
وقد تفرز مصادرة األراضي دون وجه مشروع ً
آثارا مباشرة على مصادر رزق الناس وأعمالهم ،وال
سيما في المناطق الريفية التي يعتمد فيها الكثيرون على الزراعة وتربية الماشية .كما يمكن
ّ
ّ
تخلف هذه اإلجراءات ً
آثارا ّ
جمة على الحق في الغذاء ،في حال كان المصدر الرئيسي للغذاء
أن
ّ
يتأتى من زراعة األرض ،وعلى الحق في التنقل في حال كانت مصادرة األراضي تقترن مع حرمان
ّ
التصرف واالنتفاع بها .وعدا عن الحقوق المذكورة أعاله ،فعندما تؤثر إجراءات
أصحابها من
ّ
ً
مصادرة األراضي على بيوت الناس ،فهي تؤثر أيضا على حقهم في الحماية من التدخل في
ُ
خصوصياتهم وأسرهم ،وحقهم في مستوى معيشي مالئم بصورة أعم.
وفي هذا المقام ،قررت اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أنه ينبغي
ّ ّ ّ
كاف له وألسرته ،يوفر ما يفي بحاجتهم
للدول أن “تقر بحق كل شخص في مستوى معيشي ٍ
ّ
ّ ّ
فإن حق اإلنسان
من الغذاء والكساء والمأوى ،وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية.
 44املصدر السابق ،ص.26 .
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في السكن المالئم ،الناتج هذا عن الحق في مستوى معيشي كاف ،يتسم بأهمية أساسية
بالنسبة إلى التمتع بجميع الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 45”.وبناءً على ذلك ،فقد
يؤثر الحرمان من الملكية بصورة تعسفية أو غير مشروعة على طائفة واسعة من حقوق اإلنسان،
وقد يفضي ّ
المس بحقوق اإلنسان األساسية بصورة ممنهجة إلى تهجير المتضررين من ديارهم.

التهجير القسري غير القانوني والمهجرون
يشكل تهجير األفراد والجماعات ،والذي ينتج عن اإلخالل بأي من المبادئ أو الحقوق الواردة أعاله
ً
ً
ً
المباشر في الحاالت
قسريا .وفي العادة ،قد يتخذ هذا التهجير الشكل
تهجيرا
أو بمجموعة منها،
التي يتم فيها “تهجير األشخاص من أماكن سكناهم بصورة فعلية” ،أو غير المباشر كما في
الحاالت التي “يؤدي فيها إلى فقدان مصادر أرزاقهم” 46.وغالبًا ما يجبر فقدان مصادر الرزق أو
ً
سبل العيش األشخاص إلى الرحيل عن بيوتهم بحثا عن مستوى معيشي أفضل .وباإلضافة إلى
ذلك ،فغالبًا ما يصيب الفقر أولئك المهجرين حالما يغادرون المناطق التي يقطنون فيها أو تلك
47
التي توجد فيها مصادر رزقهم وسبل عيشهم.
في الحاالت التي ال يعبُر فيها المهجرون أية حدود دولية ويبقون فيها داخل حدود دولهم،
فهم يتحولون إلى أشخاص مهجرين داخليا .ويقصد بالمهجرين داخليا “األشخاص أو جماعات
ُ
األشخاص الذين أكرهوا على الهرب أو على ترك منازلهم أو أماكن إقامتهم المعتادة أو اضطروا
إلى ذلك ،وال سيما نتيجة أو سعيًا لتفادي آثار نزاع مسلح أو حاالت عنف عام األثر أو انتهاكات
حقوق اإلنسان [ ]...ولم يعبروا الحدود الدولية المعترف بها للدولة 48”.ويحظر القانون الدولي
ً ً
حظرا باتا .وفي هذا المقام ،تستعرض المبادئ التوجيهية
لحقوق اإلنسان التهجير التعسفي
الصادرة عن األمم المتحدة بشأن التشريد الداخلي جملة من األمثلة على هذا التهجير .وهذه
تشمل التهجير الذي يقوم على أساس “سياسات الفصل العنصري ،أو ’التطهير العرقي‘ ،أو
أية ممارسات مماثلة رامية أو مؤدية إلى تغيير التركيبة اإلثنية أو الدينية أو العرقية للسكان
المتضررين” ،وحاالت مشاريع التنمية الواسعة النطاق التي “ال تبررها مصلحة الجمهور العليا
49
والغالبة” ،والحاالت التي يستخدم فيها التهجير “كأداة للعقوبة الجماعية”.
 45اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية« ،التعليق العام رقم ( :)4الحق يف السكن املالئم (املادة  )1(11من العهد.
( 13 ،)23/1992/Eكانون األول  ،1991وهو منشور عىل املوقع اإللكرتوينhttp://hrlibrary.umn.edu/arabic/cescr-gc4.html :

46 UNESCO, “Displaced Person/Displacement”, available at: http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-

sciences/themes/international-migration/glossary/displaced-person-displacement/ [accessed 18 September
2017].

 47املصدر السابق.
 48املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني« ،مبادئ توجيهية بشأن الترشيد الداخيل» ،)OCHA/IDP/2004/01( ،حزيران
 ،2001وهي منشورة عىل املوقع اإللكرتوين[ http://hrlibrary.umn.edu/arab/IDP-guiding.html :متت زيارة املوقع يف يوم 18
أيلول [ ]2017ونشري إليها فيام ييل بـ :مفوضية شؤون الالجئني :مبادئ توجيهية بشأن الترشيد الداخيل].
 49املصدر السابق ،املبدأ (.)6
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حقوق الالجئين والمهجرين
في العام  ،2005أصدرت لجنة حقوق اإلنسان “المبادئ المتعلقة برد المساكن والممتلكات
إلى الالجئين والمشردين” (فيما يلي ’مبادئ رد المساكن والممتلكات‘) ،التي “تتجلى فيها
َّ
والمضمنة في قانون حقوق اإلنسان الدولي وقانون الالجئين
المبادئ المقبولة على نطاق واسع
ّ
50
الدولي والقانون الدولي اإلنساني والمعايير ذات الصلة” .وفيما يتصل بالحق في رد المساكن
ينص الفرع الثاني من مبادئ ّ
والممتلكاتّ ،
رد المساكن والممتلكات على أنه:
ّ
ّ
أراض و/أو ممتلكات ُحرموا
والمشردين أن يستعيدوا أي مساكن أو
•يحق لجميع الالجئين
ٍ
منها ،بصورة تعسفية أو غير قانونية ،أو أن يحصلوا على تعويض عن أي مساكن أو
ً
عمليا إعادتها إليهم ،حسبما تخلص إليه محكمة مستقلة
أراض و/أو ممتلكات يتعذر
ٍ
محايدة.
•تولي الدول أولوية َب ِّينة للحق في إعادة الحالة الى ما كانت عليه ما قبل التهجير باعتباره
َّ
ً
ً
أساسيا من عناصر العدالة
وعنصرا
سبيل االنتصاف المفضل فيما يتعلق بالتشريد،
ّ
التعويضية .ويقوم الحق في إعادة الحالة على ما كانت عليه كحق مستقل بذاته ،ال
ّ
51
تنتقص منه العودة الفعلية من عدمها لالجئين والمشردين أصحاب الحق.
ً
ً
وبناءً على ذلك ،ترتبط مصادرة الممتلكات ارتباطا وثيقا بالقانون الدولي لالجئين ،ألنها تشكل
ّ
ً
انتهاكا ّ
يمس الحق في جبر الضرر (العودة ،واسترداد الممتلكات والتعويض).
في بعض الحاالت
ّ
“تقوض مبدأ حق
كما ّبينت لجنة حقوق اإلنسان أن اإلخالل بحقوق الملكية الواجبة للمهجرين
52
العودة”.
ً
وفضل عن ذلك ،شددت اللجنة الفرعية لألمم المتحدة لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان على أن
“اعتماد الدول أو تطبيقها لقوانين ترمي أو تؤدي إلى فقدان أو نزع حقوق الحيازة أو االستخدام
أو الملكية أو غيرها من الحقوق المتصلة بالسكن أو الممتلكات ،أو سحب حق اإلقامة في مكان
َّ
معين ،أو اعتماد الدول أو تطبيقها لقوانين الممتلكات المهجورة ضد الالجئين أو المشردين
ِّ
داخليًا ،هي أمور تشكل عوائق خطيرة أمام عودة الالجئين والمشردين داخليًا وإعادة اندماجهم
53
وأمام إعادة البناء والمصالحة”.
 50لجنة حقوق اإلنسان ،اللجنة الفرعية لتعزيز وحامية حقوق اإلنسان« ،ر ّد املساكن واملمتلكات يف سياق عودة الالجئني واملرشدين
داخليا ً 28 ،)E/CN.4/Sub.2/2005/17( ،حزيران  ،2005وهي منشورة عىل املوقع اإللكرتوينhttp://www.hlrn.org/img/ :
[ documents/ECN4Sub2200517%20restitution%20ar.pdfمتت زيارة املوقع يف يوم  25آب .]2017
 51املصدر السابق.
 52لجنة األمم املتحدة لحقوق اإلنسان ،القرار (.)1996/71

53 UN Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights, Resolution 26/1998 on Housing and

Property Restitution in the Context of the Return of Refugees and Internally Displaced Persons , 26 ,26/1998
August 1998,  available at: http://www.refworld.org/docid/3dda64517.html [accessed 25 August 2017].
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كما تنص المادة ( )19من مبادئ رد المساكن والممتلكات بشأن حظر القوانين التعسفية
والتمييزية على أنه:
•ينبغي على الدول أن تمتنع عن اعتماد أو تطبيق أي قوانين تضر بعملية رد األمالك،
ال سيما قوانين التنازل وقوانين التقادم التعسفية أو القوانين التمييزية أو المجحفة.
• ينبغي على الدول أن تتخذ خطوات فورية إلبطال القوانين المجحفة أو التعسفية،
وكذلك القوانين التي لها آثار تمييزية على التمتع بحق استرداد المساكن واألراضي
ّ
والممتلكات ،وأن تضمن سبل انتصاف للمتضررين دون وجه حق من تطبيق هذه
54
القوانين في الماضي.
ً
وأخيرا ،أعاد القراران ( )A/RES/54/74) (1999و( )A/RES/70/86) (2015الصادران عن الجمعية العامة
لألمم المتحدة التأكيد على أنه لالجئين الفلسطينيين “الحق في ممتلكاتهم وفي اإليرادات
اآلتية منها 55”.ومن ناحية أساسية ،تنص المبادئ التوجيهية بشأن التشريد الداخلي وبصورة
َّ
محددة على أن “توفر الحماية لألموال والممتلكات التي يتركها المشردون داخليًا وراءهم ،وذلك
56
من التدمير واالستيالء التعسفي وغير القانوني ،وأيضًا من شغلها أو استخدامها”.

أحكام القانون الدولي اإلنساني
ً
فضل عن االلتزام بأحكام القانون الدولي لحقوق اإلنسان ،بما فيها جميع األحكام التي ورد ذكرها
أعاله (الصفة القانونية ،والمصلحة العامة ،والتناسب ،والوصول إلى سبل االنتصاف ،باإلضافة إلى
ً
َ
الصفة االستثنائية للمصادرة واالمتناع عن التمييز) ،فإن ‘إسرائيل’ ملزمة أيضا بمبدأ الضرورة
العسكرية في الحاالت المتصلة بمصادرة األراضي في األرض الفلسطينية المحتلة.

مصادرة األراضي في القانون الدولي اإلنساني
يتناول القانون الدولي اإلنساني االلتزامات والمحظورات المترتبة على القوة القائمة باالحتالل
فيما يتصل باألراضي في اإلقليم الذي يقع تحت احتاللها على نحو واضح .فال يجوز االستيالء
 54لجنة حقوق اإلنسان ،اللجنة الفرعية لتعزيز وحامية حقوق اإلنسان« ،رد املساكن واملمتلكات يف سياق عودة الالجئني واملرشدين
داخلياً 28 ،)E/CN.4/Sub.2/2005/17( ،حزيران  .2005الهامش رقم ( )٥٠أعاله.
 55الجمعية العامة لألمم املتحدة« ،ممتلكات الالجئني الفلسطينيني واإليرادات اآلتية منها» ،القرار رقم (6 ،)A/RES/54/74
كانون األول  ،1999وهو منشور عىل املوقع اإللكرتوينhttp://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/ :
[ RES/54/74&referer=/english/&Lang=Aمتت زيارة املوقع يف يوم  18أيلول ]2017؛ الجمعية العامة لألمم املتحدة« ،ممتلكات
الالجئني الفلسطينيني واإليرادات اآلتية منها» ،القرار رقم ( 9 ،)A/RES/70/86كانون األول  ،2015وهو منشور عىل املوقع
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/86&referer=/english/&Lang=A
اإللكرتوين:
[متت زيارة املوقع يف يوم  18أيلول .]2017
 56مفوضية شؤون الالجئني :مبادئ توجيهية بشأن الترشيد الداخيل ،املبدأ  ،)3(21الهامش رقم ( )48أعاله.
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على الممتلكات إال بموجب معايير صارمة :حيث ال يجوز االستيالء على الممتلكات إال إذا كانت
العمليات الحربية تقتضي حتمًا هذا االستيالء 57.وبموجب المادة (23ز) من لوائح الهاي لسنة
 ،1907يحظر “تدمير ممتلكات العدو أو حجزها ،إال إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتمًا هذا
التدمير أو الحجز” .وعلى هذا المنوال ،تؤكد المادة ( )46من اللوائح المذكورة على وجوب احترام
58
الملكية الخاصة وعلى أنه ال يجوز مصادرتها.
ً
وفضل عن ذلك ،تشترط المادة ( )53من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة  1949على أنه “يحظر على
دولة االحتالل أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات [ ]...إال إذا
كانت العمليات الحربية تقتضي حتمًا هذا التدمير ”.كما يشكل “تدمير واغتصاب الممتلكات
على نحو ال تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية” مخالفة
ّ
59
ويعد تدمير الممتلكات وغصبها جريمة حرب بموجب نظام
جسيمة التفاقية جنيف الرابعة،
60
روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
ً
وأخيرا ،تنص القاعدة ( )133من القانون الدولي اإلنساني العرفي على وجوب احترام الممتلكات
61
التي تعود لجميع األشخاص النازحين والالجئين والمهجرين.

الترحيل القسري
تتناول جملة من األحكام الصارمة على نحو خاص التهجير القسري الذي يطال األشخاص
المحميين في سياق االحتالل ،حيث تعكس هذه األحكام حساسية انتهاك حقوق هؤالء
األشخاص .ويتمتع الفلسطينيون في األرض الفلسطينية المحتلة بوضع يحظى بالحماية .وبذلك،
62
يشكل تهجيرهم من أراضيهم وديارهم مخالفة ألحكام القانون الدولي.
بموجب أحكام المادة ( )49من اتفاقية جنيف الرابعة“ ،يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي
لألشخاص المحميين أو نفيهم من األراضي المحتلة إلى أراضي دولة االحتالل أو إلى أراضي أي
دولة أخرى ،محتلة أو غير محتلةً ،أيا كانت دواعيه ”.وتستشرف هذه االتفاقية االستثناءات التي
57
58
59
60
61
62
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اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حامية األشخاص املدنيني يف وقت الحرب ،املادة ( 12 ،)53آب  ،1949وهي منشورة عىل املوقع
اإللكرتوين[ https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm :املشار إليها فيام بعد بـ :اتفاقية جنيف
الرابعة]؛ وللجنة الدولية للصليب األحمر ،القاعدة ( )50والقاعدة ( )51من القانون الدويل اإلنساين العريف.
املؤمترات الدولية (الهاي) :اتفاقية الهاي (الرابعة) الخاصة باحرتام قوانني وأعراف الحرب الربية وملحقها :الالئحة املتعلقة بقوانني
وأعراف الحرب الربية ،املادة ( 18 ،)46ترشين األول  ،1907وهي منشورة عىل املوقع اإللكرتوينhttp://hrlibrary.umn.edu/ :
[ arabic/RegulationsLawsCustomsWar.htmlمتت زيارة املوقع يف يوم  19أيلول .]2017
اتفاقية جنيف الرابعة ،املادة ( )147واملادة ( ،1949 ،)149الهامش رقم ( )57أعاله.
نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية (نظام روما األسايس) ،املادة (،)2(8أ)([ )4املشار إليها فيام بعد بـ :نظام روما
األسايس].
اللجنة الدولية للصليب األحمر ،القاعدة ( )133من قواعد القانون الدويل اإلنساين العريف ،الهامش رقم ( )57أعاله.
اتفاقية جنيف الرابعة ،املادة ( ،)49الهامش رقم ( )57أعاله.

ترد على هذا الحظر في ظل ظروف خاصة“ :يجوز لدولة االحتالل أن تقوم بإخالء كلي أو جزئي
لمنطقة محتلة معينة ،إذا اقتضى ذلك أمن السكان أو ألسباب عسكرية قهرية 63”.وتشكل
ً
ً
مخالفة هذا القانون خرقا صارخا التفاقية جنيف الرابعة بموجب أحكام المادة ( )147منها ،كما
تمثل جريمة حرب ،وقد ترقى إلى جريمة ضد اإلنسانية ،بموجب أحكام نظام روما األساسي
64
للمحكمة الجنائية الدولية.
ّ
التصرف او االنتفاع بأراضيهم والوصول
يفضي حرمان الفلسطينيين من أصحاب األراضي من
ً
إليها ،ناهيك عن مصادرتها دون وجه قانوني ،إلى ترحيلهم قسرا عن أراضيهم وديارهم في
حاالت ليست بالقليلة .فمصادرة األراضي بحكم األمر الواقع وبحكم القانون يفرز ً
آثارا واسعة
النطاق ،تتسبب في تقويض طائفة ممتدة من الحقوق األساسية إلى درجة ال تترك أي خيار
أمام الضحايا سوى التخلي عن أراضيهم التي طالتها المصادرة .وبذلك ،يقع الترحيل القسري
غير المباشر من خالل خلق بيئة قسرية تعمل على تحويل منطقة إلى حيز ال يصلح للسكن .وفي
ّ
استقر فقه المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الجنائية الدولية على التأكيد
هذا المقام ،فقد
على أن الطابع القسري للتهجير ال يقتصر على الترحيل القسري المادي ،بل يشمل هذا الترحيل
القسري األعمال أو التقصير في منع األعمال التي ترقى إلى درجة التهديد باستخدام القوة أو
اإلكراه ،أو نشر الخوف من االعتقال أو ممارسة العنف ،أو استغالل وجود بيئة قهرية أو االستفادة
منها .وفي هذا السياق ،يتمثل المحور األساسي في أن التهجير غير طوعي ،حيث ُيحرم الشخص
أو األشخاص المعنيون من أن يتمتعوا بالقدرة التي تيسر لهم اتخاذ القرار بشأن ترك بيوتهم
ً
ً
قسريا،
وتجمعاتهم 65.ويشكل التهجير غير الطوعي الذي ينجم عن وجود بيئة قهرية ترحيل
وذلك في الحاالت التي ُيرتكب فيها ألسباب ال يجيزها القانون الدولي حسب األحكام التي
سقناها أعاله أو “ألسباب عسكرية قهرية”.

 63اتفاقية جنيف الرابعة ،املادة ( ،)49الهامش رقم ( )57أعاله.
 64نظام روما األسايس ،املادة (7د) واملادة (8هـ)( ،)8الهامش رقم ( )60أعاله.

65 ICTY, Prosecutor v. Popović et. al, Case No. IT88-05- -T, Trial Judgment, 2010, BADIL, Coercive Environments,

February 2017.

25

26

حاالت مصادرة األراضي ومنع أصحابها من االنتفاع بها
داخل ‘إسرائيل’
ما تزال ‘إسرائيل’ تنفذ سياسة تمييزية تقوم على مصادرة األراضي وإعادة توزيعها ،بعد أن
استهلت إجراءاتها غير القانونية التي استهدفت االستيالء على أراضي الفلسطينيين الذين
هجرتهم ً
ّ
قسرا من ديارهم في العام  1948ووضع يدها على ممتلكاتهم 66.فمنذ العام  1950وحتى
يومنا هذا ،دأبت ‘إسرائيل’ وبصورة منهجية على طرح وإنفاذ قوانين تسعى إلى إضفاء سمة
شرعية على السياسة التي تعتمدها في مصادرة أراضي الفلسطينيين وتقنين هذه المصادرة
على أرض الواقع .فعلى سبيل المثال ،كان من المفترض أن يعمل القانون بشأن أمالك الغائبين
والدور الذي يضطلع به حارس امالك الغائبين على حراسة هذه األمالك وحماية الممتلكات التي
تعود لالجئين والمهجرين الفلسطينيين 67،غير أن هذا القانون ّ
يسر لدولة ‘إسرائيل’ أن تصادر
ً
تلك الممتلكات على نطاق واسع وأن تطرحها للخصخصة في مرحلة الحقة .وعالوة على ذلك،
منظر عام ملدينة تل أبيب التي بني جزء منها عىل أرايض فلسطينية هي
قرى :سلمة ،صميل (املسعودية) ،الشيخ مؤنس ،والجامسني ،وكذلك
عىل أجزاء من أرايض مدينة يافا( .الصورة :بديل)٢٠١٧ ،

66 Adalah, Land and Planning Rights Database, available at: https://www.adalah.org/en/content/index/2007

[accessed 25 August 2017].

 67أريج صباغ خوري« ،الفلسطينيون املهجرون داخلياً ضمن نطاق الخط األخرض» ،بديل  -املركز الفلسطيني ملصادر حقوق املواطنة
والالجئني ،جريدة حق العودة ،العدد  ،52آذار  ،2013ص .19-18 .وهذه املقالة منشورة عىل املوقع اإللكرتوينhttp://www.badil. :
[ org/phocadownload/Badil_docs/publications/haqelawda-52.pdfمتت زيارة املوقع يف يوم  19أيلول .]2017
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ّ
يسرت قوانين األراضي التي سنتها ‘إسرائيل’ خالل العقد السادس من القرن الماضي وضع هذا النظام
الذي يقوم على نزع ملكية األراضي من أصحابها الفلسطينيين وخصخصتها موضع التنفيذ .وقد جرى
ُ
إنفاذ القوانين اإلسرائيلية على نحو منتظم ومنهجي ،مما ّ
يسر”إلسرائيل” أن تحكم قبضتها على أراضي
الفلسطينيين وممتلكاتهم بصورة تدريجية و/أو أن تحولها إلى ملكية الدولة .وفيما يلي قائمة بالقوانين
الرئيسية التي وظفتها ‘إسرائيل’ لتحقيق هذه األهداف.
, , ,

68 69 70

السنة

نطاق القانون

القانون

الهدف املعلن للقانون

1943

قانون األراضي
(استمالكها
للغايات العامة)
وتعديالته

يجيز هذا القانون الذي ُس ّن إبان
حقبة االنتداب البريطاني لوزير
املالية أن يصادر األراضي “للغايات
العامة” .وتشمل عبارة “غاية عامة”
أي غاية من الغايات العامة التي
٦٨
يشهد وزير املالية بأنها كذلك.
وقد تبنت ‘إسرائيل’ هذا القانون
وأدخلت عليه تعديالت في السنوات
 1964و 1978و .2010ومينح هذا
القانون وتعديالته الوزير صالحيات
واسعة تخوله اإلعالن عن غايات
جديدة تقع ضمن تعريف “الغايات
العامة”.

يجيز التعديل الذي ورد على هذا وُظف هذا القانون في نزع ملكية
القانون في العام  2010للدولة األراضي من أصحابها الفلسطينيني.
أن ال تستخدم األراضي املصادرة
ويحول انقضاء  25عامًا واحتمالية
للغايات العامة التي ُخصصت
نقل ملكية األرض إلى طرف ثالث
لها في األصل ملدة  17عامًا.
دون إقدام الفلسطينيني على رفع
كما ينص هذا التعديل على منع
دعاوى قانونية الستعادة أراضيهم
أصحاب األراضي من املطالبة
التي صودرت منهم.
باستعادة األراضي املصادرة التي
لم ت ُستخدم للغايات التي أُعلن
عنها في األصل في حال نقل
ملكيتها إلى طرف ثالث ،أو في
حال مرور ما يزيد على  25سنة
على مصادرتها.

1950

القانون بشأن
أمالك الغائبني

يعرّف هذا القانون ’الغائب‘ على
نحو فضفاض ،بحيث يسري على
كل مقيم فلسطيني ترك مكان
إقامته املعتاد بعد أن اعتمدت هيئة
األمم املتحدة خطة تقسيم فلسطني
في شهر تشرين الثاني .1947
أما الفلسطينيون داخل 'إسرائيل'،
والذين لم يبرحوا أرضهم وكان من
اجلائز تعريفهم كأعداء ،فاعت ُبروا
“غائبني حاضرين” ،وصودرت
أراضيهم كذلك .وينص هذا القانون
على وجوب نقل ملكية أمالك
الغائبني إلى حارس أمالك الغائبني
لغايات حمايتها وتيسير االنتفاع
بها في مشاريع التنمية التي تنفذها
الدولة ٦٩.وال يجيز القانون حلارس
أمالك الغائبني بيع هذه األمالك.

صودرت األمالك التي كانت تعود ملا
مجموعه  750,000فلسطيني هُجروا
في أعقاب حرب العام  1948ووُضعت
حتت احلراسة على أساس اعتبار
جميع الفلسطينيني الذين فروا من
ديارهم بعد شهر تشرين الثاني مبثابة
'غائبني‘ .واستملك حارس أمالك
الغائبني مليون دومن ( 1,000كيلومتر
مربع) من أراضي هؤالء بحلول العام
٧٠
.1950

جرّد هذا القانون الالجئني
واملهجرين الفلسطينيني من
حقوقهم في امللكية .وحاملا
استملك حارس أمالك الغائبني
تلك املمتلكات ،باتت 'إسرائيل‘
قادرة على االنتفاع بأراضي
الفلسطينيني وخصخصتها عن
طريق إنفاذ املزيد من القوانني
بالشراكة مع احلكومة والوكاالت
غير احلكومية.

اآلثار التي يفرزها القانون

وبينما ينص القانون على حماية
األمالك التي تقع في حيازة حارس
أمالك الغائبني ،فلم يكن هذا هو احلال
على أرض الواقع .فقد عمل احلارس
على نقل ملكية مساحات شاسعة من
تلك األراضي إلى سلطة التطوير.

68 Yifat Holzman-Gazit, Land Expropriation in Israel: Law, Culture and Society, (Abingdon: Routledge, 13 ,)2016.
69 David Kretzmer, The Legal Status of Arabs in Israel 49, (Boulder: Westview Press, 55 :)1990.
70 George Bisharat, “Land, Law, and Legitimacy in Israel and the Occupied Territories,” American University Law Review 43, no.

2 (Winter 514 :)1994 [hereinafter Bisharat, “Land, Law”].
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1950

1953

القانون بشأن
سلطة التطوير
(نقل امللكية)

أُنشئت سلطة التطوير لكي تعمل لم يكن يُسمح لسلطة التطوير
مع الهيئات احلكومية ،ومُنحت بيع األراضي إال للدولة أو
صالحيات واسعة تخولها استمالك الصندوق القومي اليهودي أو
املؤسسات التي تصادق احلكومة
األراضي وتطويرها لغايات بيعها.
٧١
عليها.
وكان يتعني على سلطة التطوير أن
تتأكد من أن ملكية األراضي تبقى
في أيدي اليهود على الدوام.

قانون استمالك يجيز هذا القانون حلارس أمالك
األراضي (املصادقة الغائبني أن مينح ملكية أراضي
على اإلجراءات الفلسطينيني التي استملكها لسلطة
٧٢
والتعويض)
التطوير لغايات تطوير 'إسرائيل'.

جرى نقل ملكية جميع األراضي ت ُركت أمالك الفلسطينيني ،مبوجب
التي وقعت في حيازة حارس هذا القانون ،للسلطة التقديرية التي
أمالك الغائبني إلى سلطة متارسها 'إسرائيل' ،وذلك في مظهر
٧٣
تظهر فيه كما لو كانت تكتسي صفة
التطوير.
قانونية.
و ُسحب ما تبقى من حقوق امللكية
من أصحابها الفلسطينيني
صودرت
كما
األصليني،
مساحات إضافية من األراضي
بذريعة ’التطوير‘ .وينص القانون
على منح التعويض ألصحاب
األراضي الذين جُردوا من
أراضيهم ،غير أن الفلسطينيني
املقيمني خارج ‘إسرائيل’ وهم
االغلبية الساحقة لم يستفيدوا
ً
وفضل عن
من هذا القانون.
٧٤
ذلك ،كانت التعويضات بخسة.

يعرف هذا القانون “أراضي
إسرائيل”باعتبارها تلك األراضي
التي متلكها الدولة والصندوق
القومي اليهودي وسلطة التطوير.
وينص القانون على عدم جواز نقل
ملكية األراضي التي تقع حتت إدارة
مديرية أراضي 'إسرائيل'.

يحظر القانون على سلطة أراضي بلغت مساحة األراضي التي صنفها
'إسرائيل‘ بيع األراضي ،بيد أنه هذا القانون باعتبارها “أراضي
إسرائيل” فيما بات يُعرف بـ 'إسرائيل›
يجيز لها أن تؤجرها.
ما نسبته  .%93وال ميلك السكان
الفلسطينيون سوى نسبة تتراوح من
٧٥
 %3إلى  %3.5من األراضي.

ويعرّف القانون التطوير على أنه
يندرج ضمن “االستيطان ،أو األمن
أو 'التحسني‘ ،مما يفسح املجال أمام
مصادرة املزيد من األراضي مبوجب
هذه الذرائع.
كما يجيز القانون تسجيل األراضي
املستملكة بصفة قانونية.
وينص هذا القانون على تعويض
أصحاب األراضي الذين جرى
جتريدهم من أراضيهم.
1960

جاءت صياغة القانون على نحو
فضفاض يتيح لسلطة التطوير أن
تنقل ملكية األراضي وتبيعها جلهات
سياسية ومنظمات استعمارية ،مما
أفضى من الناحية الفعلية إلى مباشرة
إجراءات خصخصة أمالك الغائبني.
ففي الفترة الواقعة بني العامني 1948
و 1953وحدها ،جرى إنشاء  350من
أصل  370جت ّمع إسرائيلي-يهودي
على األراضي التي صودرت مبوجب
قانون أمالك الغائبني ،والتي منحتها
سلطة التطوير لتلك التجمعات.

قانون أساس:
أراضي ‘إسرائيل’

 71الكنيست ،القانون بشأن سلطة التطوير (نقل امللكية) ،املادة (4أ) 31 ،متوز .1950

Bisharat, “Land, Law”, 518, supra note 67.
Ibid.
Ibid., 519.
Adalah, “Land Acquisition Law (Actions and Compensation)”, available at: https://www.adalah.org/en/law/view/533
[accessed 19 September 2017].
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1960

قانون دائرة أراضي ينص هذا القانون على إنشاء دائرة
أراضي 'إسرائيل' ،وهي عبارة عن
‘إسرائيل’
السلطة احلكومية التي تتولى إدارة
“أراضي إسرائيل” ،وعلى إنشاء
مجلس أراضي ‘إسرائيل’ الذي يقرر
ومُنح مجلس أراضي 'إسرائيل‘
السياسة املتصلة بـ “أراضي إسرائيل”
بعض الصالحيات التي تخوله بيع
ويشرف على النشاطات التي تنفذها
“أراضي إسرائيل” ونقل ملكيتها
الدائرة املذكورة.
وتأجيرها بنا ًء على املوافقة التي
يصدرها في هذا اخلصوص.

يتيح القانون لهذه الهيئة احلكومية أن
متارس قد ًرا أكبر من الرقابة على توزيع
أراضي الفلسطينيني ،حيث تؤجر هذه
األراضي لإلسرائيليني اليهود بصورة
رئيسية .وكانت عقود اإليجار ُتنح
في العادة لفترات تتراوح من  49إلى
 69عامًا .وباتت عقود اإليجار طويلة
األمد هذه متثل نوعًا من امللكية ومهدت
الطريق نحو نقل ملكية األراضي في
نهاية املطاف ،وذلك مبوجب قوانني ُسن ّت
في مراحل الحقة.

1961

االتفاقية املبرمة بني منحت هذه االتفاقية الصندوق القومي
احلكومة والصندوق اليهودي ً
متثيل تبلغ نسبته  %50في
القومي اليهودي مجلس أراضي 'إسرائيل' ،على الرغم
من أن هذا الصندوق ال ميلك سوى
 %13من “أراضي إسرائيل”.

يُحظر على الصندوق القومي
اليهودي ،مبوجب لوائحه الداخلية،
عرض املمتلكات التي تقع في
حيازته للبيع أو التأجير لغير
اليهود .وبينما تتولى “دائرة
أراضي إسرائيل” إدارة األراضي
التابعة للصندوق ،يقرر مجلس
“أراضي إسرائيل” ،الذي يقع
حتت تأثير الصندوق ،السياسات
التي تنفذها هذه الدائرة.

تبوأ الصندوق القومي اليهودي ،وهو هيئة
شبه حكومية ،موقعًا قوي ًا ومؤث ًرا في
“مجلس أراضي إسرائيل” ،حيث يتولى
إدارة جميع “أراضي إسرائيل” ،مبا فيها
تلك النسبة التي ميلكها بصورة مباشرة .وال
ت ُفتح العطاءات التي ت ُطرح بشأن األراضي
التابعة للصندوق إال أمام اإلسرائيليني
اليهود .وبذلك يستبعد غير اليهود (وال
سيما الفلسطينيني) بصورة صريحة من
الوصول إلى األراضي التي تقع حتت إدارة
الصندوق القومي اليهودي.

2009

قانون سلطة أراضي عدّل هذا القانون مقاعد “مجلس أراضي ييسر القانون نقل ملكية األراضي
إسرائيل (إصالح إسرائيل” ،ولكنه أبقى على التمثيل بني “دائرة أراضي إسرائيل”
قانون األراضي) الكبير الذي يحظى به الصندوق القومي والصندوق القومي اليهودي.
اليهودي ،بواقع  6من أصل  13عض ًوا.
وقد وافقت احلكومة اإلسرائيلية
كما طرح القانون  800,000دومن من على أن تدار األراضي في النقب
أراضي الدولة للخصخصة ،مما أتاح واجلليل مبا يتماشى مع املبادئ
لألفراد استمالك حقوق امللكية .ونص التي يرعاها الصندوق القومي
القانون على التوصل إلى اتفاقية لتبادل اليهودي ،مبعنى أن تدار ملصلحة
األراضي بني “دائرة أراضي إسرائيل” ،اليهود دون غيرهم.
التي كانت قد أنشئت حديثًا في حينه،
والصندوق القومي اليهودي ،بحيث
يتنازل الصندوق عن السيطرة على
األراضي التي جرى تطويرها في وسط
البالد .وفي املقابل ،متنح “دائرة أراضي
إسرائيل” الصندوق حق ملكية األراضي
٧7
الواقعة في النقب ٧6واجلليل.

حال استكمال خصخصة األرض وبعد
٧8
مشتر حسن النية،
أن يشتريها
ٍ
يستحيل على الفلسطينيني أن يدّعوا
احلق في ملكية األراضي املعنية ،حتى
ولو كان ذلك مبوجب أحكام القانون
بشأن أمالك الغائبني.

وبنا ًء على ذلك ،تتولى هذه
السلطة إدارة جميع أراضي
الالجئني واملهجرين الفلسطينيني
تقريبًا.

كما يسرت مساحات األراضي
اإلضافية التي جرى تبادلها قدرة
الصندوق القومي اليهودي على توطني
اليهود اإلسرائيليني دون غيرهم في
جتمعات أخرى داخل ‘إسرائيل’.

 76وهي املنطقة التي تشري إليها ‘إرسائيل’ مبسمى صحراء «ني ِغف» [النقب].
 77عدالة  -املركز القانوين لحامية حقوق األقلية العربية يف ‘إرسائيل’« ،عدالة وحقوق املواطن يطالبان بإلغاء اتفاقية ت ُلزم الحكومة اإلرسائيل ّية مببدأ
«األرايض لليهود فقط» ،كانون الثاين/يناير  ،2016وهذا الخرب منشور عىل املوقع اإللكرتوينhttps://www.adalah.org/ar/content/view/8726 :
[متت زيارة املوقع يف يوم  19أيلول .]2017
 78من جملة املبادئ الرئيسية التي تحكم ملكية األرايض الخاصة املبدأ املتصل بـ «املشرتي حسن النية» أو إجراء البيع بحسن نية .وطاملا أن املشرتي
حسن النية يشرتي األرض دون أن يالحظ ادعاء أي طرف آخر بشأنها ويسجل معاملة البيع عىل الوجه الصحيح ،مينح هذا املشرتي حسن النية
حق ملكية تلك األرض عىل الرغم من ادعاءات الخصوم.
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وقد اختتم قانون إصالح األراضي لسنة  2009إجراءات تحويل األراضي التي تملكها الدولة إلى
أراض مملوكة ملكية خاصة ،حيث ضمن تحقيق الغاية التي تكمن في منع الالجئين والمهجرين
الفلسطينيين من رفع أي دعاوى بملكية األراضي إلى السلطات اإلسرائيلية أو ضمن إطار المنظومة
القضائية اإلسرائيلية .فبادئ ذي بدء ،صودرت األراضي من الفلسطينيين ،ثم أديرت لغايات بناء
ً
وأخيرا بيعت هذه األراضي ،وهي ما تزال تباع ،لجهات خاصة .وتبين دراستا
الدولة اإلسرائيلية،
حالة تتناوالن مدينة يافا وقرية العراقيب السياق الذي تعمل فيه القوانين اإلسرائيلية المختلفة
والطريقة المعتمدة في إنفاذها ،من خالل السياسات التي تستهدف منع الفلسطينيين من
أصحاب األراضي والممتلكات من االنتفاع بها والوصول إليها ومصادرتها.
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الحالة األولى :مدينة يافا
هذه نكبة مستمرة ،ولكنها هذه األيام لها طابع اقتصادي أكثر من أي شيء آخر.
نكبتنا هذه األيام تسببت بها االستثمارات الكبيرة التي تحصل في يافا .الخصخصة
تجعل من الفلسطينيين بال حول وال قوة .في هذه المدينة ال يحارب الفلسطينيون
باستخدام القوة والعنف ،فإسرائيل تستخدم نوعًا جديدًا من األسلحة ،فهي تحاربنا
بسالح المال واالقتصاد .ويعاني للفلسطينيون في يافا من مشاكل إقتصادية
وأعباء مالية تدفعهم للبحث عن بدائل خارج يافا ،ولهذا السبب أعدادنا في المدينة
تتناقص باستمرار.
ر .صايغ 33 ،عامًا ،فلسطيني من سكان يافا
مقابلة :يافا 20،آذار 2017
يعاين الفلسطينيني يف مدينة يافا من سياسات متييزية وإجراءات متارس لتهجريهم من العام  ،١٩٤٨وتهدف
هذه السياسات اإلرسائيلية إيل استبدال من تبقّى منهم بإرسائيليون-يهود( ..الصورة :بديل)٢٠١٧ ،

الخلفية
هجرت الميليشيات الصهيونية عشرات اآلالف من الفلسطينيين من مدينة يافا إبان النكبة.
ولم يتمكن سوى  4,000من أصل  120,000فلسطيني من البقاء في المدينة .أما البقية ،ففروا
وباتوا الجئين في الضفة الغربية وقطاع غزة والدول المجاورة .وخضع الفلسطينيون الذين لم
يبرحوا مدينة يافا للحكم العسكري 79،وحصر الجيش اإلسرائيلي وجودهم في حي العجمي داخل
79 Eve Spangler, Understanding Israel/Palestine: Race, Nation, and Human Rights in the Conflict, (Rotterdam:

Sense Publishers, 119 ,)2015.
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المدينة ،حيث أقاموا في عقارات كان فلسطينيون ممن فروا من المدينة خالل الحرب يملكونها.
ولذلك ،يصنف هؤالء السكان الفلسطينيون باعتبارهم مهجرين بالنظر إلى أن تهجيرهم كان
ً
قسريا ووقع ضمن حدود دولة حديثة العهد.

80

ُ
ووضعت جميع األراضي والمباني والبيوت والمصانع والمزارع واألماكن الدينية ،التي تعود
ملكيتها لالجئين أو المهجرين الفلسطينيين من أبناء مدينة يافا ،تحت إدارة ‘إسرائيل’ ،ليصار
في نهاية المطاف إلى خصخصتها من خالل نقل ملكيتها على مراحل عدة .فبادئ ذي بدء ،نقلت
ملكية هذه العقارات إلى حارس أمالك الغائبين ،ثم تحولت في مرحلة الحقة إلى ’أراضي دولة‘
بموجب القوانين والسياسات التي سنتها ‘إسرائيل’ بصورة منهجية منذ العقد الخامس من
القرن الماضي 81،ونقلت ملكيتها بعد ذلك إلى منظمات إسرائيلية شبه حكومية ،ثم إلى أفراد أو
شركات في نهاية المطاف.
ويعد نقل ملكية العقارات واألراضي من الالجئين والمهجرين إلى دولة ‘إسرائيل’ إجراءً غير
قانوني بموجب أحكام القانون الدولي اإلنساني العرفي والقانون الدولي لحقوق اإلنسان ،بما
يشمل القانون الدولي بشأن الالجئين .وعلى الرغم من هذا الحظر ،نقلت ‘إسرائيل’ ملكية العقارات
الكائنة في مدينة يافا ،والتي تعود ملكيتها في األصل لالجئين والمهجرين الفلسطينيين
نفسها ،وعهدت بإدارتها إلى الشركات التي تملكها الحكومة اإلسرائيلية ،من قبيل شركة
إليها ِ
83
82
“عاميدار” وشركة “حالميش” .ووضعت الحكومة والشركات شبه الحكومية ،كتلك المذكورة
84
أعاله ،يدها على الغالبية العظمى من األمالك والمساكن وغيرها من العقارات في المدينة.
وما تزال هذه الشركات تضطلع بدور محوري في بيع هذه األراضي واألمالك ،وال سيما من خالل
المزادات العلنية .كما تؤدي تلك الشركات ً
دورا يتسم بالتعقيد والتشابك في إنفاذ السياسات
القسرية التي تضع الفلسطينيين من سكان مدينة يافا تحت وطأة الضغوط التي تستهدف
85
إجبارهم على ترك المدينة والرحيل عنها.

80 Sami Abu Shehadeh and Fadi Shbaytah, «Jaffa: From Eminence to Ethnic Cleansing», Al-Majdal 39, no.40,

(Autumn 9 :)2008, available at: http://www.badil.org/phocadownload/Badil_docs/publications/al-majdal-39-40.
pdf, [accessed 19 September 2017] [hereinafter Abu Shehadeh and Shbaytah, “Jaffa”].
81 Ibid. 10.

 82تأسست رشكة «عاميدار» يف العام  ،1949بعد ميض عام واحد عىل نكبة فلسطني أو إقامة ‘إرسائيل’ .وهذه الرشكة هي الرشكة
الوطنية اإلرسائيلية التي متلكها الوكالة اليهودية والصندوق القومي اليهودي والحكومة اإلرسائيلية باالشرتاك فيام بينها .وتتوىل هذه
الرشكة إدارة جميع مشاريع اإلسكان العامة .أنظر:
Abu Shehadeh and Shbaytah, “Jaffa”, 13, supra note 77

« 83أنشئت رشكة «حالميش» يف العام  ،1961ومتلكها الحكومة اإلرسائيلية باالشرتاك مع بلدية تل أبيب-يافا .وقد أقرضت الدولة رشكة
حالميش بعض األموال ليك تستهل عملها ،حيث اشرتت أر ٍ
اض وشققًا سكنية بهذه األموال ».انظر:
”Orly Vilnai, «Public Housing Company Halamish May Sell Off Assets to Pay NIS 100 Million Debt to Treasury

Haaretz, 7 February 2012

84 Nezar Al Sayyed, Consuming Tradition, Manufacturing Heritage (New York: Routledge, 254 ,)2001.
85 Jonathan Cook, “Jaffa ‘renewal plan’ aims at eviction”, The National, September 2008,available at: http://www.

jonathan-cook.net/2008-09-15/affa-renewal-plan-aims-at-eviction/ [accessed 19 September 2017].
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وضع التأجير
ُه ِّجر الفلسطينيون الذين لم يبرحوا منطقة يافا إلى أمالك الغائبين ُ
ومنحوا وضع المستأجرين
فيها ،بمعنى أنه ال يسمح لهم بشراء هذه األمالك أو حتى ترميمها وصيانتها .فحتى العام ،1985
لم تكن السلطات اإلسرائيلية تمنح الفلسطينيين المقيمين في مدينة يافا التراخيص التي
تتيح لهم تحسين المباني التي يسكنون فيها أو إجراء تغييرات عليها ،أو بناء إضافات إليها.
وقد دفع هذا الوضع هؤالء السكان ،بحكم النمو الطبيعي الذي شهدته أعدادهم ،إلى توسيع
بيوتهم دون الحصول على التراخيص المطلوبة لكي يتمكنوا من إيواء أسرهم التي طرأت زيادة
على أعداد أفرادها.
ولم تزل مدينة يافا في طي النسيان وتعاني من اإلهمال حتى أواخر الثمانينيات ومطلع
التسعينيات من القرن الماضي .فبعدما شرع اإلسرائيليون اليهود في االنتقال إلى هذه المدينة
بسبب االكتظاظ الذي شهدته تل أبيب ،باشرت السلطات اإلسرائيلية توثيق العقارات غير
المرخصة وبدأت الشركات التابعة للحكومة تفرض الغرامات على تلك العقارات التي لم يقدم
أصحابها أوراق ملكيتها أو تراخيص البناء المطلوبة .وفي حال لم يكن في وسع المستأجرين،
ُّ
لملك المباني (أي الوكاالت شبه الحكومية
وغالبيتهم من الفلسطينيين ،تسديد هذه الغرامات
86
أو الهيئات الحكومية) ،فقد جرى إخالؤهم وطرح أمالكهم للبيع في المزادات العلنية.
ومن خالل فرض وضع التأجير على أمالك الغائبين ،بات الفلسطينيون عرضة للسياسات
التمييزية ،من قبيل الرفض المنهجي الذي تالقيه الطلبات التي يقدمونها لترميم أمالكهم
وتصليحها ،وغياب الخدمات العامة أو عدم كفايتها .وحسب التصريح الذي أدلى به النائب
السابق لرئيس لجنة البناء والتخطيط المحلية للصحافة في إحدى المناسبات في العام :2008
“لقد جمدت البلدية جميع تراخيص [البناء] في المنطقة لفترة طويلة ،ولن تسمح للناس حتى
باستبدال سقف من األسبستوس .لقد جعلوا من جميع سكان الحي مجرمين 87”.وقد أفضى هذا
الوضع إلى إصدار أوامر باإلخالء بصورة منتظمة ،حيث كانت هذه األوامر تستند إلى المخالفات
التي كانت تقع على عقود اإليجار ،من قبيل ترميم المباني دون الحصول على التراخيص أو اإلقامة
ّ
في عقار دون وجه حق 88.ويتسم هذا الوضع بانتشاره ،حيث أن “كل فلسطيني في يافا إما يواجه
اإلخالء بصورة مباشرة من جانب السلطات البلدية ،أو له جار أو قريب يواجه اإلخالء .ويقدر عدد
89
األسر التي تعيش في هذا الوضع بـ 500أسرة”.
 86عدالة  -املركز القانوين لحامية حقوق األقلية العربية يف ‘إرسائيل’« ،التهجري العرصي» ،أيار  ،2009وهذا التقرير منشور عىل املوقع
اإللكرتوين[ https://www.adalah.org/ar/content/view/1437 :متت زيارة املوقع يف يوم  19أيلول ]2017؛ وانظر أيضً ا:

Noam Leshem, Life after Ruin: The Struggles over Israel›s Depopulated Arab Spaces (Cambridge: Cambridge
University Press, 42 ,)2017.
87 Jonathan Cook, “Jaffa ‘renewal plan’ aims at eviction”, The National, September 2008,available at: http://www.
jonathan-cook.net/2008-09-15/affa-renewal-plan-aims-at-eviction/ [accessed 19 September 2017].
88 Abu Shehadeh and Shbaytah, “Jaffa”, 12, supra note 80.
89 Ibid., 14.
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وفي الوقت الذي منح فيه الفلسطينيون المقيمون في مدينة يافا خيار شراء العقارات ،فإن
اإلمكانيات المالية المتاحة لمعظمهم لم تيسر لهم القدرة على شرائها ،ال بصورة مباشرة وال من
خالل المزادات العلنية ،ناهيك عن انعدام قدرتهم على دفع الغرامات التي فرضت عليهم لكي
يتمكنوا من البقاء في المساكن التي يقطنون فيها .وبعد سنوات من اإلهمال والتهميش ،لم
تترك األوضاع المالية للفلسطينيين المقيمين في أماكن من قبيل حي العجمي ،أحد أفقر األحياء
في مدينة يافا ،أي فرصة مشروعة أمامهم للبقاء في بيوتهم .ولذلك ،تفضي هذه السياسات في
نهاية المطاف إلى طرد الفلسطينيين المقيمين في يافا من مدينتهم.
“ما يحدث في المزادات العلنية هو كالتالي :تقوم شركة مثل عاميدار باإلعالن عن
وجود المزاد العلني ومكان وتاريخ إقامته ،دعونا نفترض أن هذا المزاد خاص ببيع
منزل أبو يوسف .ويتضمن اإلعالن الدعوة العامة لجميع الناس بأن يأتوا ويشاهدوا
المنزل ،ومن منهم يدفع أكثر يحصل على المنزل .ال يوجد ألبو يوسف أو أحد آخر من
عائلته السيطرة على منازلهم ،فهم ليسوا المالكين ...بل حكومة اسرائيل!”.
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ً
وفضل عما تقدم ،فقد ُوثقت النوايا الحقيقية التي تبيتها الحكومة اإلسرائيلية في المخططات
الهيكلية التي صممتها لألحياء الفلسطينية على مدى السنوات الماضية .فعلى سبيل المثال،
يستشرف المخطط الهيكلي المحلي رقم (“ )2236تضاعف أعداد السكان اليهود في األحياء
التي تقطنها أغلبية عربية ،والتي تطل على البحر األبيض المتوسط في يافا” 90.وقد جرت
صياغة هذا المخطط بعينه ورفعه إلقراره خالل العام  .1965وعلى الرغم من أن هذا المخطط لم
َ
ُ
يحظ بإقراره في ذلك الوقت ،فقد استهل العمل على تنفيذه على الفور 91.وجرت المصادقة على
92
المخطط المذكور في العام  1995في نهاية المطاف.
ومع الشروع في خصخصة أمالك الغائبين التي تقع تحت سيطرة الدولة بموجب قانون إصالح
ً
تصاعدا في حي
األراضي لسنة  ،2009شهدت السياسات التي تقوم على التمييز والتهجير
العجمي وفي غيره من األحياء الفلسطينية 93.وال تزال هذه السياسات قائمة حتى يومنا هذا،
وبات حي العجمي بمثابة منطقة عقارية ساخنة يتهافت عليها المشترون اليهود اإلسرائيليون.
& 90 Daniel Monterescu, Jaffa Shared and Shattered: Contrived Coexistence in Israel/Palestine (Bloomington

Indianapolis: Indiana University Press, 122 ,)2015.

»91 Ravit Goldhaber, «The Jaffa Slope Project: An Analysis of “Jaffaesque” Narratives in the New Millennium,

Adalah, n.d., 52, available at: https://www.adalah.org/uploads/oldfiles/Public/files/English/Publications/Makan/
Makan-v2/Makan-Vol-2-Right-to-a-Spatial-Narrative-47-Jaffa-Slope-Project-Analysis-Jaffaesque-Narrativesin-New-Millennium-Ravit-Goldhaber.pdf [accessed 21 September 2017].
92 Ibid.
93 Nufar Auni, and Oren Yiftachel, “The New Divided City? Planning and ‘Gray Space’ between Global NorthWest and South-East,” in The Routledge Handbook on Cities of Global South, eds: Susan Parnell and Sophie
Oldfield (London and New York: Routledge, 499 ,)2014.
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شهـــادة
فيما يلي شهادة أدلت بها أسرة تقطن في مدينة يافا ،حيث تتقاسم هذه األسرة ملكية بيتها
ُ
ً
قسما منه يندرج ضمن أمالك الغائبين
مع شركة “عاميدار” ،التي تملكت جزءً ا منه بعدما أعلن أن
ُ
ونقلت ملكيته إلى الدولة (سلطة التطوير) .ويواجه هذا البيت خطر خضوعه للخصخصة بسبب
سيطرة شركة “عاميدار” على جزء منه في هذه اآلونة.
“عمري  77سنة ،وأنا ساكنة في يافا طوال عمري .كان لزوجي ستة أخوة وأخوات،
أي مجموعهم سبعة أخوة وأخوات .في العام  ،1948وقت النكبة والحرب ،كان
ٌ
ثالثة منهم في رحلة إلى لبنان بالصدفة! فتم تسجيلهم كغائبين ،وكذلك تم
تسجيل جميع أمالكهم كأمالك غائبين .بعد وفاة والده (رحمه الله) ورث زوجي
جميع الحصص ال( 7بما فيها الحصص ال 3المسجلة كأمالك غائبين) في بيت
العائلة بعد ما كان قد ّ
سجل البيت باسمه .زوجي توفى في العام  ،1973وبعد 30
سنة جاءنا اإلسرائيليون يدقوا الباب ،قالوا لي“ :نحن من عاميدار هناك ثالثة
ّ
ّ
مسجلة كملك
مسجلة كأمالك غائبين ،وهذا يعني أنها
حصص في هذا البيت
للدولة ،وهكذا نحن شركاء معك في هذا البيت” .دخلوا وأخدوا قياسات البيت
باألمتار ،ومن بعدها بدأوا يأتوننا كل شهر ومعهم أوراق تطالبنا بدفع بدل إيجار
الثالثة حصص التي يدعون ملكيتها .هذه الورقة تشمل مبلغ اإليجار عن الشهر
نفسه باإلضافة إلى الديون المتراكمة بأثر رجعي عن السنوات الماضية .وهكذا
أصبحت مدينا للدولة فقط لبقائي في بيتي .اقترحوا على أن ّ
يقسموا البيت لكي
يتمكنوا من تأجير حصصهم ال 3ألشخاص غرباء ،تخيلوا أن يأتي غرباء ليعيشوا
معي في بيتي ويقاسمونني الحمام والمطبخ! هذا األمر صعب وعيب وال يجوز
في ثقافتنا.
كان عمري  29عام عندما مات زوجي ،كنت ال أزال صغيرة رغم أنه كان عندي أربعة
أطفال ألعتني بهم وحدي .بدأت العمل وفتحت حضانة لألطفال في البيت ،نجحت في
تربية أطفالي ووفرت لهم أفضل تعليم ،إثنين من أوالدي ذهبوا للدراسة في فرنسا،
رغم وضعنا االقتصادي الصعب ،كنت أعمل وأرسل لهم المال .كان وضعنا صعب
للغاية ،أغلب طعام أطفالي كان األرز بالحليب.
(في العام  94)2007وصلنا قرار من المحكمة على أساس أن عاميدار قدموا قضية
ضدنا .استمرت جلسات المحكمة هذه تقريبًا عشرة سنوات .كان آخر قاضي في آخر
جلسة للمحكمة أفضل من القضاة الذين سبقوه ،حيث كانوا لئيمين جدًا وأصروا أن
ندفع ثمن إيجار بيتنا الذي نملكه .هذا القاضي سمح لي بالكالم ،فقلت له :أنظر إلى
يدي! هل لك أن تقطع يدي وتفصلها عن جسمي؟ ،وكذلك قلت له باللغة العبرية:
94 Dana Weiler-Polak, «Why is Israel laying claim to an Arab home in Jaffa?», International Solidarity Movement,

22 November 2009, available at: https://palsolidarity.org/2009/11/why-is-israel-laying-claim-to-an-arab-home]in-jaffa/ [accessed 21 September 2017
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“نحن لم نسرق البيت وعشنا فيه ،نحن نملكه ،فزوجي قبل أن يموت أعطاني أوراق
المنزل وقال لي أن هذا البيت هو ورثتي ألوالدي الصغار”.
المحامي الخاص بعاميدار قال للقاضي أن هذا البيت يخضع لقانون من عام 1948
[95 ،]1950قانون أمالك الغائبين ،مما يعني أن ثالثة حصص [سبق أن أعلنت ملكيتها
لغائبين] أصبحت تملكها الدولة .يريدون بيع البيت ،ويريدون جني الكثير من المال
من وراء هذه الحصص الثالثة .في النهاية ،حكم القاضي بأنه ال مفر لنا سوى شراء
الحصص الثالثة وقضى بدفع نصف السعر ،أي دفع مليون شيكل (حوالي 275,000
دوالر) .حكم علينا بشراء حصص هي في األساس ملكًا لنا ،وأعطتنا المحكمة مهلة 90
يوم لالتفاق مع عاميدار حول كل التفاصيل لشراء الحصص وكيفية دفعها.
لم يكن هذا البيت خاليًا أبدًا منذ بنائه .أنا عشت فيه  50سنة ،وزوجي عاش فيه من
قبل العام  .1948ال يمكن لهذا البيت أن يكون ملكًا لغائبين ألنه ببساطة لم يحصل
مطلقًا أن خال من إصحابه .على مدار الخمسين عامًا الماضية وهم يضايقونني ودائمًا
يطرقون بابي ،ويرسلون آخرين لمضايقتي .أتذكر أحد المرات عندما جاءني أحدهم
إلى البيت وبدء بالصراخ قائال”“ :هذا ليس بيتك! ،هل تظنين أنك سوف تأخذيه؟
إنه ليس لك لتأخذيه” .كان ذلك بمثابة عذاب ،أمضينا أغلب عمرنا في المحاكم.
شعرنا بالضغط وخطورة الموقف طوال العشرة سنوات الماضية (منذ أن بدأت
جلسات المحكمة في القضية المرفوعة ضدهم من عاميدار عام  .)2007التوتر أصبح
سيد الموقف ،حيث أيقنا أنه ليس باإلمكان تخطي الموقف ،قد أتعبتنا هذه القضية
كثيرًا .إذا لم نستطع نحن حل هذه المشكلة فتستمر ليعاني منها أوالدنا وأوالد
أوالدنا من بعدهم .كل ما نريده هو أن نعيش يومنا بسالم وراحة البال ،ال نريدهم أن
يستمروا في القدوم إلى بيتنا وال نريد استالم المزيد من األوراق .الحل الذي قدمته
ً
ً
لنا المحكمة والمتمثل بشراء تلك الحصص ليس حال سهال .كما أن السعر عالي
ٌ
والمبلغ المطلوب كبير جدًا .من أين يمكن أن أحصل على ذلك المليون .أنا خائفة جدًا
من فكرة أن أموت قبل أن أرى أوالدي يسكنون هذا البيت بسالم ،فقط أريدهم أن
ينعموا بهذا البيت ويعيشوا فيه سعداء .ما الذي ّ
علي عمله؟ ولدي الكبير عنده أربعة
ّ
يتدبر المليون شاقل.
أطفال ليعتني بهم ،فكيف له
بناتي أشاروا ّ
علي بأن نبيع البيت وننتقل للسكن في مكان آخر لنعيش بسالم وراحة
البال بعيدًا عن القضايا والمحاكم .لكني دائمًا أقول لهم بأنني أصبحت أرملة وعملت
على مدار كل هذه السنين بكد وتعب حتى أحافظ على البيت ،وألحتفظ به لهم،
فكيف أبيعه اآلن؟ لماذا أفعل ذلك؟ من المستحيل أن أفعل ذلك! .لن أبيع هذا البيت
أبدًا ولن أرحل من هذا المكان.
س .أفتيم 77 ،عاما ،فلسطينية من سكان يافا
مقابلة :يافا 20 ،آذار 2017
 95السيدة ذكرت يف املقابلة العام  ،1948ولكن القانون أصبح نافذا ً بشكل رسمي يف العام .1950
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التحليل القانوني
تشكل هذه الحالة بجميع عناصرها مخالفة لمبادئ القانون الدولي لحقوق اإلنسان بشأن الحق
ً
في حماية الممتلكات .فتصنيف هذا البيت باعتباره ملكا من أمالك الغائبين يشكل مصادرة
للممتلكات الخاصة بحكم القانون .وفي الوقت الذي يمكن فيه اعتبار الهدف المعلن في األمر
ً
مشروعا ،فإن استخدام هذا األمر وتنفيذ اإلجراءات اإلسرائيلية التي
الوارد في هذا السياق
تلته في مواجهة أمالك الغائبين ليسا كذلك .وال تتيح اإلجراءات القضائية الالحقة والغرامات
التي ارتبطت بهذا التصنيف إجراء مراجعة قضائية وافية ،بالنظر إلى أن التبعات التي ترتبها
القوانين اإلسرائيلية المحلية تلحق الضرر بالفلسطينيين المقيمين في بيوتهم في هذه اآلونة.
ً
وعالوة على ذلك ،خضعت هذه الممتلكات للخصخصة بصورة تدريجية ،وهو ما يثبت انعدام
وجود غاية عامة في نهاية المطاف .كما يفتقر اإلجراء المذكور إلى االلتزام بمبدأ التناسب ،وذلك
بالنظر إلى غياب التوزان العادل بين حماية حق الملكية واالحتياجات التي تفرضها المصلحة
العامة في هذه الحالة .ويحظى حق المشتري اإلسرائيلي اليهودي في شراء هذا البيت الذي
جرت خصخصته باألولوية على حق األسرة الفلسطينية التي تمتلكه ،وهو ما ّ
ينم عن اختالل
واضح ال لبس فيه .وتشير هذه العناصر الثالثة (عدم وجود مصلحة عامة ،انعدام التناسب،
تفضيل اإلسرائيلي اليهودي) ،باإلضافة إلى غياب التعويض الذي كان الواجب يقتضي دفعه
إلى أصحاب البيت ،إلى غياب المبادئ التي تحكم حرمان المرء من ملكية بيته ،مما ينفي الصفة
القانونية عن هذه الحاالت التي تنطوي على الحرمان من الملكية.
ومن جانب آخر ،يقيم العدد الهائل من الحاالت المماثلة في يافا ُ
الح ّجة على أن قضية أسرة
أفتيم (الشهادة السابقة) هي واحدة من قضايا وافرة ومتكاثرة تسلط الضوء على وجود سياسة
ً
ممنهجة .وبذلك ،ال تشير هذه القضية إلى فعل استثنائي ال ثاني له .وفضل عن ذلك ،تخالف
القوانين اإلسرائيلية ،التي تستهدف مصادرة أراضي الفلسطينيين وممتلكاتهم ووضع اليد
عليها لمصلحة اإلسرائيليين اليهود ،طائفة من المحظورات التي يرتبها القانون الدولي لحقوق
اإلنسان فيما يتصل بعدم التمييز ،بالنظر إلى أن تلك القوانين ال تمس السكان اإلسرائيليين
96
اليهود.
كما تشتمل وقائع هذه القضية على مخالفة ألحكام المادة ( )17من العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية ،التي تحظر التدخل التعسفي أو غير القانوني في خصوصيات اإلنسان أو
شؤون أسرته أو بيته .كما ينم حرمان الفلسطينيين من الخدمات وإهمال شبكات البنية التحتية
في مناطق سكناهم عن دالالت واضحة على أن السلطات اإلسرائيلية ال توفر الحد األدنى من
 96املقابلة التي أجراها مركز بديل  -املركز الفلسطيني ملصادر حقوق املواطنة والالجئني مع عدالة  -املركز القانوين لحامية حقوق
األقلية العربية يف «إرسائيل» ،شباط .2017
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المستوى المعيشي المناسب للفلسطينيين في مدينة يافا ،بالمقارنة مع اإلسرائيليين اليهود.
ولذلك ،فإن ‘إسرائيل’ ال تنتهك الحق في عدم التمييز فحسب ،بل تنتهك الحق في المستوى
ً
المعيشي المناسب أيضا.
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ال تزال هذه األسرة تعيش تحت وطأة الخوف وفي حالة من انعدام اليقين وانعدام االستقرار
بسبب المضايقات والتهديدات المتواصلة التي تتعرض لها ،ناهيك عما يتلو ذلك من اإلجراءات
القانونية والغرامات التي تفرض عليهم .ويعاني الفلسطينيون المقيمون في مدينة يافا من
ُّ
أوضاع اقتصادية غير مواتية تحرمهم من القدرة على تملك البيوت بصورة قانونية بسبب التمييز
المؤسسي الذي تنطوي القوانين اإلسرائيلية عليه ،وبسبب اإلهمال االقتصادي واالجتماعي الذي
يطال المناطق الفلسطينية في هذه المدينة .ويمكن الوقوف على عناصر اإلكراه في الضغط
القانوني والمالي والنفسي الذي تواجهه األسرة المذكورة .فعلى سبيل المثال ،تفرض الغرامات
والضرائب التي تطالب السلطات اإلسرائيلية األسرة بها لقاء ’استئجار‘ ثالث حصص من بيتها
ً ً
عبئا ً
ماليا ال ِقبل لها به .ففي
وما يقترن بذلك من رسوم ترتبت عليها على مدار  30سنة تقريبا
هذا السياق ،تفرض اإلخطارات التي تسلم لألسرة باستمرار والمضايقات التي تتعرض لها
والزيارات التي يأتي فيها ممثلو شركة “عاميدار” إلى البيت والقضية التي ما زالت منظورة
أمام المحكمة على مدى  10سنوات الضغط على هذه األسرة إلى درجة دفعت بأبناء الضحية إلى
تشجيع والدتهم على التنازل عن بيتها.
يجر إخالء الضحايا المذكورين في الحالة الواردة أعاله من بيتهم بعد ،تنتفي الصفة
وفي حين لم ِ
القانونية عن إخالئهم منه في حال وقوع اإلخالء في ظل هذه الظروف .وفي هذا المقام ،يشكل
التهجير المباشر الذي يتمخض عن انتهاكات الدولة للقوانين والمبادئ التي يكفلها القانون
ّ
الدولي لحقوق اإلنسان بشأن الحقوق األساسية المرتبطة بالحق في التملك والحق في حماية
ً
تهجيرا غير مشروع .وبناءً على ذلك ،تعد إجراءات اإلخالء التي تنشأ عن هذا الوضع
الممتلكات،
إجراءات تعسفية .كما يعد التهجير القسري غير المباشر ،والذي يترتب على االنتهاكات التي
تمس حقوق اإلنسان وتفضي إلى فقدان سبل العيش ومصادر الرزق وتنتهي بالتهجير (دون
إخالء رسمي)؛ ّ
تعد اجراءات غير مشروعة كذلك.
وعلى الرغم من أن هذه األسرة لم تنفك تقطن في بيتها بصورة متواصلة حتى من قبل العام
ً
 ،1948فال يزال قسم من البيت مصنفا باعتباره من أمالك الغائبين بسبب التالعب غير القانوني
في إنفاذ قانون أمالك الغائبين .ويكمن الهدف المعلن من قانون أمالك الغائبين في حماية
أمالك الغائبين إلى حين التوصل إلى حل لوضع الالجئين الفلسطينيين .وبما أنه جرى تصنيف
ثالث حصص من هذا البيت على أنها من جملة أمالك الغائبين على أساس من التضليل والخداع،
فإن بيع هذه الحصص أو خصخصتها يشكل مخالفة لقانون الالجئين ،الذي يحظر على الدولة
97 Jo Roberts, Contested Land, Contested Memory: Israel›s Jews and Arabs and the Ghosts of Catastrophe,

(Toronto: Dundurn, 2013).
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أن تتملك ممتلكات الالجئين والمهجرين أو أن تطرحها للخصخصة 98.وال يسع المرء ،في هذا
المقام ،إال أن يخلص إلى استنتاج مفاده أن قانون أمالك الغائبين ،وما يقترن به من قوانين أخرى
بشأن األراضي ،يشرعن اإلجراءات اإلسرائيلية غير القانونية ،وهي إجراءات تخلف ً
آثارا وخيمة
على الحق في رد الممتلكات إلى أصحابها من الالجئين والمهجرين الفلسطينيين 99.وتجسد هذه
الحالة الطريقة التي اعتمدتها ‘إسرائيل’ في مصادرة ممتلكات الالجئين والمهجرين من خالل
التشريعات المتصلة بأمالك الغائبين ،وكيف باعتها وما تزال تبيعها .وال تعد خصخصة هذه
الممتلكات محظورة فحسب ،بل إنها تقوض الحق الواجب لالجئين الفلسطينيين في استرداد
أراضيهم وممتلكاتهم ،مما يجعل عودتهم إلى ديارهم ً
أمرا بالغ التعقيد .ويجعل هذا الواقع
إجراءات التهجير التي تشهدها مدينة يافا إجراءات تعنى بتأهيل أحيائها القديمة وتجديدها
على أساس إثني ،بحيث تهدف إلى إفراغ البلدة القديمة التي تتسم بطابعها التاريخي من
الفلسطينيين وإحالل اإلسرائيليين اليهود محلهم فيها.

98 «Adalah to Attorney General and Custodian of Absentee Property: Israel›s Sale of Palestinian Refugee

Property Violates Israeli and International Law,» Adalah, 2009, available at: https://www.adalah.org/en/content/
view/7003 [accessed 21 September 2017].

 99انظر القسم أعاله حول القانون الدويل لالجئني .وانظر أيضً ا:

UNHCR, Housing, Land and Property Rights in Post-Conflict Societies: Proposals for a New United Nations

Institutional and Policy Framework, March 2005, PPLA/01/2005, available at: http://www.refworld.org/
docid/425689fa4.html [accessed 21 September 2017].

40

الحالة الثانية :قرية العراقيب
“من الصعب أن يرحل أحدنا من هنا فقط لمجرد أنه يريد ذلك .إذا سمعت أن أحدًا قد
ّ
رحل ،فتيقن جيدًا أنه أجبر على الرحيل ولم يكن متاحًا أمامه أي خيار آخر“.

		

م .الطوري ،فلسطيني من سكان العراقيب
مقابلة :العراقيب 23،آذار 2017
هدمت السلطات اإلرسائيلية
قرية العراقيب أكرث من مائة
مرة( .الصورة :جريدة الحياة)

الخلفية
تشكل منطقة النقب ما نسبته  %60من المساحة اإلجمالية إلسرائيل ،ويملك السكان البدو
الفلسطينيون  %5.5من األراضي في هذه المنطقة ،التي تتألف من  600,000دونم ( 600كيلومتر
101
مربع) 100.وتعد قرية العراقيب واحدة من القرى البدوية العديدة ’غير المعترف بها‘في النقب.
وحسبما جاء في تقرير نشرته منظمة “هيومن رايتس ووتش” في العام “ :2008على الرغم
من أن القرى البدوية في النقب كانت قائمة قبل صدور المخطط الهيكلي األول الذي وضعته
100 Israel Land Authority, “Background” - Bedouin Information, n.d., available at: http://www.mmi.gov.il/static/

HanhalaPirsumim/Beduin_information.pdf [accessed 21 September 2017].

 101تتفاوت األعداد املنشورة لهذه القرى من  39إىل ما يزيد بقليل عىل  50قرية باالستناد إىل تقييم كلمة قرية .فحسبام ورد يف تقرير
مثل ،يوجد ما مجموعه  39قرية بدوية تؤوي ما يقرب من  600,000بدوي فلسطيني
صادر عن منظمة «هيومن رايتس ووتش»ً ،
يف النقب ،ويشكل هؤالء نصف عدد السكان البدو يف تلك املنطقة تقري ًبا( .هيومن رايتس ووتش« ،خارج حدود الخريطة :انتهاك
حقوق األرض واإلسكان يف قرى البدو اإلرسائيلية غري امل ُعرتف بها» 30 ،آذار  ،2008وهذا التقرير منشور عىل املوقع اإللكرتوين:
)https://www.hrw.org/ar/report/2008/03/30/255725
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‘إسرائيل’ في أواخر العقد السادس من القرن الماضي ،فلم تعمل هيئات التخطيط في الدولة
على إدراج هذه القرى في مخططاتها األصلية ،مما ترك هذه التجمعات التي كانت موجودة منذ
أمد بعيد ’غير معترف بها‘ .ونتيجة لذلك ،وبموجب األحكام الواردة في قانون التخطيط والبناء
اإلسرائيلي ،تعد جميع المباني القائمة في هذه التجمعات غير قانونية ،وترفض سلطات الدولة
ربطها بشبكات الكهرباء والمياه الوطنية ،أو تأمين شبكات البنية التحتية األساسية ،من قبيل
102
الطرق المعبدة ،لها”.
العراقيب قرية بدوية فلسطينية تقع في النقب ،شمال مدينة بئر السبع (التي تسميها ‘إسرائيل’
“بير شيفع”) .وفي الواقع ،تنفذ السياسات التمييزية التي تستهدف قرية العراقيب بحق جميع
مضارب البدو التي تنضوي تحت التصنيف نفسه ،حيث تفرز هذه السياسات آثارها في نهاية
المطاف على اآلالف من الفلسطينيين .وقبل تصاعد وتيرة السياسات اإلسرائيلية وانطالق موجه
الهدم التي استهلت في العام  ،2010كان ما يربو على  400بدوي فلسطيني يقطنون في هذه
القرية 103.ولم يبق في هذا اليوم سوى  22أسرة بدوية  -يقرب تعداد أفرادها من ً 80
فردا  -في
قرية العراقيب 104،بينما انتقل اآلخرون إلى مدن قريبة منها ،مثل مدينة رهط البدوية.
وتعود ملكية األراضي في قرية العراقيب إلى عشيرة الطوري البدوية ،التي اشترتها في العام
 1905عندما كانت فلسطين تحت حكم الدولة العثمانية .وفي العام  ،1929إبان حقبة االنتداب
البريطاني على فلسطين ،جدد أبناء العشيرة وثائق ملكية أراضيهم ،والتي ما تزال في حوزتهم
حتى هذا اليوم .وكانت الحكومة العثمانية وحكومة االنتداب البريطاني تعترفان بحقوق عشيرة
الطوري في ملكية أراضيهم في قرية العراقيب.
وفي العام  ،1926اشترت مجموعة من اليهود (اليهود اإلسرائيليين فيما بعد) قطعة أرض تقع
بمحاذاة قرية العراقيب ،وحولتها إلى “كيبوتس ميشمار هاني ِغف” 105.وعقب جالء االنتداب
البريطاني وقيام ‘إسرائيل’ ،لم تعترف السلطات اإلسرائيلية إال بسندات شراء األرض التي أقيم
“كيبوتس ميشمار هانيغف” عليها 106،واعتبرت قرية العراقيب قرية مقامة بصورة غير قانونية

 102املصدر السابق.

103 Ahmad Melhem, “Why Israel wants these Bedouins to pay for their village›s demolition”, Al Monitor, 17

April 2016, available at: http://www.al-monitor.com/pulse/originals/04/2016/araqib-village-israel-demolitionpalestine-land.html [accessed 21 September 2017].
104 Oren Yiftachel, Ahmad Amara, and Sandy Kedar, «Israel Says Bedouin ‹Trespass› on State Land. New Study:
Not So,» Haaretz, 1 January 2014, available at: http://www.haaretz.com/opinion/.premium1.566357- [accessed
25 September 2017].
105 Amelia Smith & Penny Green, “Forced evictions in Israel-Palestine,” Middle East Monitor, June 2,7 ,2014,
available at: http://statecrime.org/data/20140709/07/2014_ForcedEvictionsInIsraelPalestine.pdf [accessed 21
September 2017].
106
Oren Yiftachel, Ahmad Amara, and Sandy Kedar, «Israel Says Bedouin ‹Trespass› on State Land»,
Haaretz, 1 January 2014, available at: http://www.haaretz.com/opinion/.premium1.566357- [accessed 21
September 2017].
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بموجب القوانين اإلسرائيلية 107.وكان هذا القرار التمييزي بمثابة الخطوة األولى التي جاءت ضمن
سلسلة من السياسات التي وظفتها ‘إسرائيل’ في سبيل تهجير سكان قرية العراقيب ً
قسرا من
108
بيوتهم وأراضيهم.
الغايات العامة
صادرت ‘إسرائيل’ مساحات شاسعة من أراضي الفلسطينيين داخل ‘إسرائيل’ بذريعة
تقضي بمصادرتها لـ’الغايات العامة‘ .وفي هذا الخصوص ،تعرف المادة ( )2من قانون
األراضي لسنة  1943الغاية العامة على أنها “أي غاية من الغايات العامة التي يشهد
وزير المالية بأنها كذلك” 109.ويجيز هذا القانون نفسه مصادرة األراضي لغايات توسيع
طرق قائمة ،أو شق طرق جديدة أو تشييد حدائق عامة أو مالعب 110.وحسبما ورد في قائمة
ً
القوانين أعاله ،أصدر الكنيست في شهر شباط/فبراير تعديل على قانون األراضي لسنة
 1943للتأكد من أن األراضي المصادرة من الفلسطينيين لغايات عامة لن تعود إلى أصحابها
الفلسطينيين 111.وقد أكد هذا التعديل على أن ‘إسرائيل’ تملك أراضي الفلسطينيين التي
جرت مصادرتها لغايات عامة ،حتى في الحاالت التي لم يسبق أن استخدمت فيها األرض
لمثل هذه الغايات .وقد تحقق هذا األمر من خالل توسيع نطاق الصالحيات الممنوحة لوزير
المالية اإلسرائيلي ،بحيث تيسر له تغيير الغاية المتوخاة من المصادرة في حال لم تتحقق
الغاية األولى منها .كما ينص التعديل المذكور على أنه بالضرورة يتم استخدام األراضي
ً
التي تصادر لنفس الغايات العامة المعلنة بشأن تلك األراضي لمدة تبلغ ً 17
عاما .وفضل عن
ذلك ،ينص القانون على أن مالك األرض ال يملك الحق في استرداد أرضه بعد انقضاء ً 25
عاما
ً
على وقوع المصادرة 112.وزيادة على ذلك ،ينص القانون المعدل على توسيع نطاق تعريف
113
الغايات العامة بحيث تشمل “إنشاء بلدات جديدة وتوسيع البلدات القائمة أو تطويرها”.

تهجريا جامع ًيا من أراضيهم» 29 ،آب  .2013وهذا التقرير منشور عىل املوقع
 107هيومن رايتس ووتش‘« ،إرسائيل’ ـ البدو يواجهون ً
اإللكرتوين[ 250915/29/08/2013/https://www.hrw.org/ar/news :متت زيارة املوقع يف يوم  21أيلول .]2017
جانبي الخط األخرض»،
 108نادية بن يوسف ،هساد بشارة ورينا روزنربغ« ،من العراقيب إىل سوسيا :التهجري القرسي للفلسطينيني من
ّ
عدالة  -املركز القانوين لحامية حقوق األقلية العربية يف ‘إرسائيل’ ،أيار .2013

Yifat Holzman-Gazit, Land Expropriation in Israel: Law, Culture and Society, (Abingdon: Routledge,
13 ,)2016.
110 POICA, “’For Public Purposes’ The Israeli Finance Minister requests the acquisition of 102 dunums of land
in Bethlehem Governorate,” 18 December 2015,available at: http://poica.org/12/2015/for-public-purposes-theisraeli-finance-minister-requests-the-acquisition-of-102-dunums-of-land-in-bethlehem-governorate/ [accessed
21 September 2017].
111 Adalah, “Land (Acquisition for Public Purposes) Ordinance - Amendment No. 2010 ”,10, available at: https://
www.adalah.org/en/law/view/502 [accessed 21 September 2017].
109

 112املصدر السابق.

113 Adalah, “Knesset Enacts New Amendment to the Land Ordinance of 1943 to Block Palestinian Claims for

Land Previously Confiscated by the State,” 25 February 2010, available at: https://www.adalah.org/en/content/
view/7677 [accessed 21 September 2017].
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القوانين والمؤسسات التمييزية اإلسرائيلية الفاعلة
في قرية العراقيب
ً
ُ
ه ّجر سكان قرية العراقيب ،في العام  ،1951تحت غطاء ’الغايات العامة‘ وفقا ألحكام قانون
استمالك األراضي لسنة  114،1953وكان ذلك بحجة أن أراضي القرية كانت ستستخدم لغايات
التدريب العسكري لفترة تصل إلى ستة أشهر .ووعدت ‘إسرائيل’ سكان القرية بأنها ستسمح
لهم بالعودة إليها بعد مضي هذه الفترة ،بيد أنها منعتهم من العودة إلى بيوتهم في القرية
بعد أن انقضت هذه الفترة ،دون أن تبدي ّ
أي تفسير لذلك.
ّ
عنا ،ثم أقاموا حدودًا بين ما ّ
يسمونه المنطقة العسكرية
“أجبرونا على الرحيل رغمًا
وبين ما تبقى من القرية .وبعد حوالي ستة أشهر ،أخبرونا أنه غير مسموح لنا بالعودة
إلى تلك المنطقة [المعلنة كمنطقة عسكرية] .ستة شهور كاملة لم َنر فيها جنديًا
واحدًا .لم يجروا أي تدريب عسكري ولم يفعلوا أي شيء في تلك المنطقة“.

		

ن .الطوري 74 ،عاما ،فلسطيني من سكان العراقيب
مقابلة :العراقيب 23،آذار 2017

ً
رسميا لدى السلطات اإلسرائيلية،
وبما أن ملكية معظم األراضي في النقب لم تكن مسجلة
سمحت ‘إسرائيل’ لمواطنيها في العام  1972بتقديم االدعاءات بحقوق ملكية هذه األراضي
بموجب قانون تسوية األراضي لسنة  115.1969وعلى الرغم من تقديم العديد من االدعاءات بالحق
في تملك األراضي المذكورة ،لم يجر النظر في الطلبات التي قدمتها عشيرة الطوري في هذا
ً
الخصوص على اإلطالق 116.وفضل عن ذلك ،لم تنظر السلطات اإلسرائيلية في أي من الطلبات التي
قدمتها قرى أخرى ’غير معترف بها‘ بشأن أراضيهم منذ العقد السابع من القرن الماضي ،حيث
117
صنفت هذه األراضي على أنها ’أراضي مخصصة لالستيطان‘.

 114يجيز هذا القانون «للدولة أن تضفي طاب ًعا رسميًا عىل نقل ملكية األرايض الفلسطينية التي مل تكن يف يوم  1نيسان 1952
يف حيازة أصحابها ،وتلك األرايض التي كانت تستخدم أو خصصت بني يومي  14أيار  1948و 1نيسان  1952لغايات عسكرية
واستعامرية ،والتي مل تزل مطلوبة لتلك الغايات ».انظر:

BADIL, “Land Ownership in Palestine/Israel (2000-1920)”, Stocktaking and Perspectives no. 5, Spring 2000.
115 Adalah, “ILA and JNF should stop plan to build forest on ruins of Bedouin village,” August 2009, available

at: https://www.adalah.org/en/content/view/6990 [accessed 21 September 2017], [hereinafter Adalah,
“ILA and JNF”]..
 116ذاكرات« ،العراقيب» .2014 ،وهذا التقرير منشور عىل املوقع اإللكرتوين[ http://zochrot.org/ar/village/52884 :متت زيارة

املوقع يف يوم  21أيلول [ ]2017املشار إليها فيام ييل بـ :ذاكرات« ،العراقيب»].
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117 Adalah, “ILA and JNF”, supra note 115.

الصندوق القومي اليهودي
أنشئ الصندوق القومي اليهودي في العام  1901خالل المؤتمر الصهيوني الخامس الذي
ُعقد في بازل ،سويسرا ،حيث أقيم هذا الصندوق باعتباره ً
جزء ا من شبكة من الجمعيات
الخيرية التي عنيت باستعمار األراضي لمصلحة اليهود في فلسطين .وقد أسس الصندوق
القومي اليهودي في األصل باعتباره منظمة غير حكومية .ومع ذلك ،فللمرء أن يفترض أن هذا
الصندوق يمثل وكالة شبه حكومية بالنظر إلى أنه ُم ِنح عالقة خاصة مع الحكومة اإلسرائيلية.
ويتملك الصندوق القومي اليهودي ،في هذه اآلونة ،ما نسبته  %13من األراضي التي تقع
تحت سيطرة الدولة في ‘إسرائيل’ .ويؤجر الصندوق جميع األراضي التي تقع في حوزته
 سواء كان يملكها أو يديرها  -لليهود دون غيرهم 118.وليس في وسع الصندوق أن يبيعاألراضي بالنظر إلى أنه يملكها بالنيابة عن “الشعب اليهودي إلى األبد” ،ولكنه يستطيع أن
119
يطورها ويؤجرها ألي يهودي أو ألي شركة تقع تحت سيطرة اليهود.
وتتمثل أعمال التنمية الرئيسية التي ينفذها الصندوق القومي اليهودي في هذه األراضي
في زراعة الغابات ،وذلك لغاية تنحصر في جلها في طمس معالم القرى الفلسطينية التي
كانت مقامة عليها .وقد زرع ما يربو على ثلثي الغابات التابعة للصندوق على أراضي القرى
الفلسطينية التي دمرتها ‘إسرائيل’ 120.وفي هذا السياقّ ،
أقر أحد الموظفين العاملين في
ً
“جزء ا ال يستهان به من حدائقنا مقام على األراضي التي كانت تشكل قرى
الصندوق بأن
121
عربية ،والغابات عبارة عن غطاء”.

خطط زراعة الغابات
يرى الصندوق القومي اليهودي ،الذي ينفذ المخططات بالنيابة عن مديرية أراضي ‘إسرائيل’ ،في
قرية العراقيب “مساحة ترويحية” وأن أراضيها مصنفة لزراعة غابة حرجية 122.وقد بذل الصندوق
محاولته األولى لزراعة غابة على أراضي القرية خالل العام  ،1998حيث صرح ما يقارب  45أسرة
عادت إلى القرية في ذلك الوقت بأن زراعة غابة على أراضيهم كان من شأنه أن يحول بينهم
118 Palestine Land Society, “Jewish National Fund›s Violation of International and Domestic Law,” August 2005,

available at: http://www.palestineremembered.com/Articles/JNF/Story1513.html [accessed 21 September
2017].
119 Ibid.
”120 Eitan Bronstein Aparicio, “Most JNF - KKL forests and sites are located on the ruins of Palestinian villages,
Zochrot, April 2014, available at: http://www.zochrot.org/en/article/55963 [accessed 21 Septmeber 2017].
121 SOS Israel, «Eretz Yisroel Shelanu Expose: The Arab ’Right of Return’ Begins at ’Park Ayalon Canada’,» June
2008, available at: http://www.sos-israel.com/?pageID=6319&siteLang=2 [accessed 21 September 2017].
122 Noga Malkin, “Erasing links to the land in the Negev,” Foreign Policy, 11 March 2011, available at: http://
foreignpolicy.com/2011/03/11/erasing-links-to-the-land-in-the-negev/ [accessed 25 September 2017].
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وبين ادعاءاتهم بملكية هذه األراضي 123.وفي الواقع ،فمن شأن إقدام الصندوق القومي اليهودي
على زراعة غابة على أراضي قرية العراقيب أن يخلق وقائع على األرض ،الهدف منها قطع أي صلة
تجمع البدو الفلسطينيين بأراضيهم .وفي أعقاب عودة بعض األفراد الذين كانوا يقطنون في
القرية في السابق والشروع في زراعة األشجار الحرجية في أراضيها ،اتخذت ‘إسرائيل’ التدابير
124
التي أفضت إلى تدمير المحاصيل الزراعية في القرية وطرد هؤالء األفراد منها.
“في العام  ،1982خرجت طائراتهم [السلطات اإلسرائيلية] وقامت برش أراضينا
بالمواد الكيماويةّ 125،
ومرة أخرى في العام  126.1999ليس هناك من قانون يحمي
الفلسطينيين المقيمين هنا في إسرائيل ،القوانين هنا تحمي فقط اإلسرائيليين
ّ
السامة ألربعة أو خمسة أعوام
اليهود .وواصلوا رش أراضينا ومزارعنا بالكيماويات
الحقة ،تسببت في الكثير من األمراض مثل السرطان حيث توفي أربعة من أفراد
عائلتي نتيجة ذلك ،واألطباء في إسرائيل رفضوا إعطائنا أوراقًا تذكر أسباب الوفاة.
في نهاية المطاف ،قضت محكمة العدل العليا بوقف أعمال الرش ،ولم يشمل
األمر القضائي أي شيء آخر .لم تشتمل على دفع تعويضات عن كل المواشي التي
ماتت والمحاصيل الزراعية التي تسممت بالكامل .بعد كل هذا ،رجعنا للعمل وبدأنا
بزراعة أراضينا من جديد .لعدة سنوات ،وبعد زراعتنا لحقولنا ،كانت تأتي السلطات
اإلسرائيلية بآلياتهم الكبيرة في موسم الحصاد وتسرق منا كل المحصول .نحن نزرع
األرض وهم يأخذون كل شيء”.

		

ن .الطوري 74 ،عاما ،فلسطيني من سكان العراقيب
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وفي العام  ،2007قضت المحكمة العليا اإلسرائيلية ،بناءً على التماس رفعه مركز عدالة  -المركز
القانوني لحماية حقوق األقلية العربية في ‘إسرائيل’ إليها ،بعدم مشروعية رش الحقول بالمواد
الكيماوية (اجراء قامت به السلطات اإلسرائيلية لتسميم الماشية ومنع البدو من الرعي) ،دون
تقديم أي تعويض على الخسائر التي سببتها هذه المواد 127.ولم تزل الخطط الرامية إلى زراعة
الغابات متواصلة في هذه األثناء .وفي العام  ،2006شرعت ‘إسرائيل’ والصندوق القومي اليهودي
123 Nadia Ben-Youssef, Suhad Bishara, and Rina Rosenberg, “The forced displacement of Palestinians,” Open

Democracy, 19 September 2013, available at: https://www.opendemocracy.net/nadia-ben-youssef-suhadbishara-rina-rosenberg/forced-displacement-of-palestinians [accessed 21 September 2017][hereinafter BenYoussef, Bishara, and Rosenberg, “Forced Displacement”].

 124ذاكرات« ،العراقيب» ،الهامش رقم ( )116أعاله.
 125من الجدير مالحظته أن الرجل الذي أجريت معه املقابلة ذكر حادثة رش األرايض بالكياويات السا ّمة التي حصلت قبل العام 2002
(وهو العام الذي ذكرته منظمة هيومن رايتس ووتش كبداية لحوادث الرش) أو العام ( 2003وهو العام الذي ذكرته مؤسسة عدالة
كبداية لحوادث الرش).
 126قامت السلطات اإلرسائيلية بتكرار عمليات الرش يف األعوام .2004-2003
 127وقد ذكرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن هذه الحادثة كانت قد استهلت يف العام  .2002أنظر :هيومن رايتس ووتش،
«’إرسائيل’ :يجب وقف أعامل هدم منازل البدو يف النقب :مداهمة قبل الفجر تنتهي بتدمري قرية بأكملها» 1 ،آب  .2010وهذا
التقرير منشور عىل املوقع اإللكرتوين[ https://www.hrw.org/ar/news/2010/08/01/240296 :متت زيارة املوقع يف يوم  21أيلول
.]2017
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في تنفيذ مشروع آخر لزراعة الغابات على أراضي قرية العراقيب .كما أطلق الصندوق محاولته
الثالثة في سبيل زراعة الغابات على أراضي القرية ،والتي يقدر أن تغطي ما يقرب من  1,200دونم،
في العام  128.2009كما باشر الصندوق وقناة ( )God-TVالتلفزيونية 129العمل على زراعة مليون
130
شجرة في المنطقة الغربية من القرية.
وفي أعقاب الشكاوى التي رفعها سكان القرية ،أرسل التماس يطالب بوقف العمل على تنفيذ
هذه المخططات إلى مدير مديرية أراضي ‘إسرائيل’ والصندوق القومي اليهودي 131.ولم ينجح
هذا االلتماس وأمثاله في وقف تنفيذ الخطط اإلسرائيلية التي ترمي إلى مصادرة أراضي القرية.
وفي شهر آذار  ،2010وقبل ثالثة أشهر من هدم القرية للمرة األولى ،قال وزير الزراعة اإلسرائيلية
132
أمام البرلمان إن زراعة الغابات في قرية العراقيب كانت تهدف إلى “صون األراضي الوطنية”.
وقبل يوم واحد من هدم القرية للمرة األولى في تاريخها ،صرح رئيس الوزراء اإلسرائيلي نتنياهو
في اجتماع عقدته حكومته بأن السماح بوجود منطقة ال تقطنها أغلبية يهودية في النقب قد
ً
ً
جسيما” يكتنف ‘إسرائيل’ 133.وفي شهر آذار  ،2012قال بنزي ليبرمان ،مدير
“تهديدا
يشكل
مديرية أراضي ‘إسرائيل’ ،إن “مديرية أراضي ‘إسرائيل’ سوف تبذل كل ما في وسعها من
أجل حماية أراضي الدولة من المعتدين  -وهذا يشمل زراعتها  -من أجل المحافظة على هذه
األراضي 134”.وتشير هذه التصريحات إلى وجود دافع سياسي يقف وراء مصادرة األراضي في
قرية العراقيب ووراء الخطط التي ترمي إلى زراعة الغابات فيها ،ووراء مواجهة البدو الفلسطينيين
وأراضيهم بوجه أعم.

أعمـــال الهـــدم
في يوم  27تموز  ،2010هدم موظفو مديرية أراضي ‘إسرائيل’ ،الذين رافقهم ما يزيد على 1,000
فرد من أفراد الشرطة ،قرية العراقيب للمرة األولى عن بكرة أبيها .وادعت المديرية بأن تدمير هذه
القرية وإخالء سكانها منها جاء بعد سنوات من المعارك القانونية والمادية التي خاضتها ضد
عشيرة الطوري في النقب 135.وتسبب هدم القرية في تهجير ما يربو على  300فلسطيني وتركهم

 129الشبكة اإلعالمية املسيحية الدولية.

128 Adalah, “ILA and JNF,” supra note 115.

130 Ben-Youssef, Bishara, and Rosenberg, “Forced Displacement”, supra note 123.
131 Ibid.
132 Ibid.
133 Ibid.
134 Joanna Paraszczuk and Sharon Udasin, “Court Rejects 6 Beduin Negev Land Lawsuits,” The Jerusalem Post,

19 March 2012,available at: http://www.jpost.com/National-News/Court-rejects-6-Beduin-Negev-land-lawsuits
[accessed 21 September 2017].
135 Jack Khoury and Yair Yagna, “Police Destroy Dozens of Buildings in Unrecognized Bedouin Village in
Negev,” Haaretz, 28 July 2010, available at: http://www.haaretz.com/police-destroy-dozens-of-buildings-inunrecognized-bedouin-village-in-negev-1.304443 [accessed 21 September 2017].
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ً
قسرا منها إلى البلدات الحضرية التي وضعت الحكومة
دون مأوى 136،وتهجير معظم األسر
اإلسرائيلية مخططات تشييدها ،مثل بلدة رهط 137.ومنذ هدم القرية للمرة األولى في العام 2010
ً
وحتى نهاية شهر نيسان  ،2017هدمت قرية العراقيب  112مرة 138.وعالوة على ذلك ،فرضت
ّ
مليوني شيكل (ما يعادل  554,000دوالر أمريكي) على سكان القرية
‘إسرائيل’ غرامات تزيد على
139
منذ العام  ،2010بغية التخفيف من التكلفة التي تحملتها جراء هدم القرية أكثر من  100مرة.
ً
مؤخرا لهدم بيوت القرية على مدى الشهور
وقد أفرزت موجة أطلقتها السلطات اإلسرائيلية
السبعة المنصرمة ً
آثارا وخيمة على نحو خاص على حياة البدو من سكانها.

شهــادة
“أنا من عشيرة الطوري في العراقيب عمري  74سنة ،متزوج وعندي  17أوالد وبنات،
جميعهم متزوجون ما عدا بنت واحدة وولد واحد .يعيش أوالدي في كل مكان ،لم
نعد نعيش كلنا في العراقيب .فبعد المأساة التي تسببت بها إسرائيل للقرية،
معظم أوالدي أخذوا عائالتهم وانتقلوا للسكن في البلدات المجاورة لكن بعضهم
ما زالوا يسكنون في العراقيب .عليهم االستيقاظ مبكرًا جدًا ليتمكنوا من الوصول
إلى مدارسهم وأعمالهم في بلدة رهط المجاورة ،ويعودون مساءًا للمبيت هنا في
العراقيب .أنا شخصيًا لم أغادر قرية العراقيب أبدًا إال مؤخرًا ولبعض المرات التي
ذهبت فيها إلى المحكمة أو مركز الشرطة [لمتابعة قضية ملكية أراضي القرية].
ّ
يهجرونا من أرضنا وأن نصبح
هذه أرضنا وهذه معركتنا للحفاظ عليها .يريدون أن
الجئين .نحن نرفض الرحيل والتهجير فهذه أرضنا وأرض آبائنا وأجدادنا .تريد
إسرائيل منا الرحيل إلى رهط أو إلى حورة أو إلى أي بلدة أخرى في النقب .لكننا
صامدين هنا ولن نتخلى عن العراقيب مهما فعلت إسرائيل إلجبارنا على المغادرة.
في العام  ،2009قالوا بأنهم جاهزين لدفع المال أو إعطائنا مساحة بديلة من األرض
في مكان آخر بشرط مغادرتنا العراقيب .بالطبع رفضنا ،فنحن ال نريد األموال بل نريد
ّ
أرضنا .لقد رأينا بأم أعيينا ما الذي حصل للبدو الذين وافقوا على المغادرة والتخلي
عن أرضهم مقابل مساحة بديلة من األرض ،حيث تم خداعهم وأجبرتهم إسرائيل
على دفع بدل استئجار األرض البديلة ،وبعد عدة سنواتّ ،ادعت إسرائيل أن مدة
اإليجار انتهت وطلبت منهم المغادرة والبحث عن مساحة أرض بديلة.
136 Ben-Youssef, Bishara, and Rosenberg, “Forced Displacement”, supra note 123.
137 Ibid.
138 “Al-Araqeeb demolished for 112th time,” Middle East Monitor, 26 April 2017, available at: https://www.

middleeastmonitor.com/20170425-al-araqeeb-demolished-for-112th-time/ [accessed 21 September 2017].

139 «Israeli forces demolish Bedouin village of al-Araqib for 110th time,» Ma›an News Agency, 9 March 2017,

available at: http://maannews.com/Content.aspx?id=775870 [accessed 21 September 2017].
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ً
اإلسرائيليون ال يحترمون أي أحد ،ويقومون بإهانة أي أحد ،سواء كانوا كبارًا أو أطفاال
أو حتى نساء .في ال  27تموز  2010تفاجئنا بقوات الكوماندوز وقوات حرس حدود
ووحدة شرطية ووحدة خيول ووحدة طيران وسجن ميداني ومستشفى ميداني
تحاصر القرية باإلضافة للقنابل المضيئة التي مألت سماء القرية .وبعد ان اقتحموا
القرية أجبروا الجميع على الخروج من بيته أو خيمته في منتصف الليل ،ومن بعد ذلك
بدأت الجرافات بهدم كل شيء .هدموا في تلك الليلة  57بيتًا ،ورموا وبعثروا جميع
ّ
محتوياتها :الحليب ،الطحين ،الماء وكل ما نخزنه من طعام .اقتلعوا مئات األشجار
(زيتون وعنب وخروب وغيره) ،واألسوأ من ذلك أنهم قاموا بزراعة األشجار المقتلعة
ذاتها في مكان آخر .سرقوا أشجارنا ومنحوها للصندوق القومي اليهودي ( .)JNFهذا
ال يحصل في كل العالم سوى هنا ،أن تقوم الدولة بسرقة الشجر من الناس وتمنحه
كهدية ألناس آخرين .في تلك الليلة هدموا جميع بيوت القريةّ ،
دمروا كل شيء
واعتقلوا الكثير من سكان القرية وأهانوا وضربوا نسائها وأطفالها.
بتاريخ  16كانون ثاني  ،2011عاد اإلسرائيليون وجمعوا ركام البيوت ونقلوها إي خارج
القرية .لم يتركوا لنا شيئا ،وبدت المنطقة قاحلة كأنها لم تسكن من قبل .ال بيوت
وال أشجار وال حيوانات ،حتى الركام أزالوه .لم يبقى سوى المقبرة .وبقيت  30عائلة
في القرية بعد الهدم ولكن باقي العائالت وخصوصًا التي عندها أطفال غادرت ،ال
مكان لهم للنوم ،وكان موسم شتاء وأيام ماطرة .وفي يوم  17كانون ثاني  2011عادوا
إلى القرية ولكن هذه المرة لالعتداء على من بقي فيها من رجال ونساء وأطفال وكبار
السن بالضرب المبرح واالهانة ،لم يهتموا ألي شخص.
هدموا هذه القرية  109مرات 140،ولكن بالمقابل ارتفعت عزيمتنا  109مرات .هم
يهدمون ونحن نبني ،هذه هي حياتنا .زرعت إسرائيل الخوف والرعب في قلوب
العديد من السكان ،أعلم عن حاالت اضطرابات نفسية وخصوصًا بين األطفال بسبب
التجارب القاسية التي ّ
مروا بها .أنظروا إلى صديقي ،كسروا يدي ابنه الصغير ،حتى
النساء لم تسلم منهم ،فلن تجد امرأة واحدة ال تعاني من خدش على جسمها أو أنها
أصيبت برصاصة مطاط أو ضربت بعصا الشرطة.
أنا أشعر بالتهديد طوال الوقت ،أنظروا إلي! وبينما أنا جالس معكم .ربما يأتون في
أية لحظة ليهدموا كل ما بنيناه .فهذا ما يفعلوه ،يأتون على غفلة منا ،يهدمون ثم
يغادرون”.

		

ن .الطوري 74 ،عاما ،فلسطيني من سكان العراقيب
مقابلة :العراقيب 23،آذار 2017

 140حتى وقت إجراء هذه املقابلة.
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التحليل القانوني
تنطوي حالة قرية العراقيب ،مثلها مثل حالة حي العجمي في مدينة يافا ،على عناصر تمييزية
ال يمكن إغفالها .وتتبوأ هذه العناصر أهمية محورية بالنظر إلى أن السياسات التي تعتمدها
‘إسرائيل’ في حرمان سكان القرية من التصرف واالنتفاع بأراضيهم ومصادرتها منهم قد
أفضت إلى اقتراف عدد ال يحصى من االنتهاكات التي مست حقوق اإلنسان الواجبة لهم .فقد
تكرر التهجير القسري الذي طال البدو الفلسطينيين في قرية العراقيب مرات عديدة على مدى
العقود المنصرمة 141،وذلك من خالل إنفاذ إجراءات متعمدة تمعن في خلق بيئة قسرية تفرز
آثارها على أجيال متعددة من أبنائها.
وتقوم هذه البيئة القهرية التي تخلقها ‘إسرائيل’ عن قصد في قرية العراقيب في جانب رئيسي
منها على السياسات التمييزية التي تستهدف البدو الفلسطينيين :ويعود السبب الرئيس
وراء ذلك إلى أن ‘إسرائيل’ ’لم تعترف‘ بالقرية ،بينما اعترفت بكيبوتس “ميشمار هانيغف”
ً
ً
القريب منها ،مثل ،وقدمت له ما لزمه من دعم وإسناد .وفضل عن ذلك ،عمدت ‘إسرائيل’ إلى
إنشاء  59مزرعة خاصة في النقب في الفترة الواقعة بين العامين  1998و ،2008حيث خصصت
مساحات شاسعة من أراضي هذه المنطقة لليهود اإلسرائيليين 142.وما تفتأ ‘إسرائيل’ ترفض
االعتراف لعشيرة الطوري بملكية أراضيهم في قرية العراقيب ،وذلك على الرغم من الواقع الذي
يشهد بوجود إثبات صحيح يشمل أوراق الملكية الصادرة عن اإلدارة العثمانية وإدارة االنتداب
البريطاني .وفي الواقع ،تشكل هذه السياسة التمييزية التي تصب في مصلحة االستعمار
اليهودي  -اإلسرائيلي في النقب ،في ذات الوقت الذي تستهدف فيه االستيالء على أراضي البدو
الفلسطينيين ونقلها ً
قسرا إلى بلدات حضرية ،مخالفة صريحة ألحكام المادة ( )5من االتفاقية
الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري ،التي تحظر التمييز بسبب العرق أو اللون أو
األصل القومي أو اإلثني.
وال يستوفي القرار الذي اتخذته ‘إسرائيل’ في مرحلة الحقة ،وأعلنت بموجبه عن أراضي قرية
العراقيب ’أراضي دولة‘ وخصصتها بالتالي للغايات العامة ،الشروط التي تقضي بقيام الصفة
القانونية والغايات العامة ومبدأ التناسب ،حسبما ينص عليه القانون الدولي لحقوق اإلنسان.
ففي هذا المقام ،يشترط على ‘إسرائيل’ أن تراعي التوازن بين قراراتها بشأن حماية حق الملكية،
إلى جانب الحقوق األخرى المرتبطة بتمكين أبناء قرية العراقيب من ممارسة هذا الحق ،وبين
المصلحة العامة .فالصفة القانونية تنتفي عن القرار الذي يقضي باإلحجام عن االعتراف بهذه
أراض أخرى غير
القرية .وبالنظر إلى مساحة منطقة النقب ،فمن المرجح أنه كان الممكن اختيار
ٍ
 141فقد هدمت السلطات اإلرسائيلية القرية تسع مرات يف الفرتة الواقعة بني يومي  23متوز  2016و 23شباط  .2017وكانت املرة
األخرية التي هدمت فيها القرية قبل إجراء هذه املقابلة يف يوم  8شباط  ،2017هي املرة التاسعة بعد املائة .وقد جمع مركز بديل
هذه البيانات من مصادر إعالمية مختلفة.
 142هيومن رايتس ووتش« ،خارج حدود الخريطة :انتهاك حقوق األرض واإلسكان يف قرى البدو اإلرسائيلية غري املُ عرتف بها» 30 ،آذار
 ،2008وهو منشور عىل املوقع اإللكرتوينhttps://www.hrw.org/ar/report/2008/03/30/255725 :
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مأهولة بالسكان لغايات التدريب العسكري خالل العقد الخامس من القرن الماضي ،وكذلك
لغايات زراعة الغابات أو الزراعة خالل السنوات القليلة الماضية .وعلى الرغم من أن أولى اإلجراءات
التي استهدفت مصادرة األراضي في القرية كانت تستند إلى غايات عامة ،فلم يتحقق الهدف
المعلن من هذه المصادرات على اإلطالق ،مما ينفي صفة المشروعية عن أعمال المصادرة وينفي
عنها الوفاء بأي غاية عامة حقيقية .وبينما تشكل زراعة الغابات سياسة لها أهميتها وضرورتها،
فهي ال تسوغ اقتراف ما رافقها من انتهاكات صارخة مست حقوق اإلنسان على نطاق واسع.
ً
وأخيرا ،هناك العشرات من القرى غير المعترف بها في النقب ،والتي تواجه هذه المعضلة
نفسها .ولذلك ،ال ّ
تعد قرية العراقيب حالة استثنائية ،وإنما تشير إلى سياسة تنتهجها الدولة
وترتكز على أسس سياسية وتمييزية.
ً
وفضال عما تقدم ،يتسبب تصنيف القرى كقرى ’غير معترف بها‘ في حرمانها من أعمال تطوير
بنيتها التحتية ومن الخدمات التي تقدم لسكانها .وفي هذا المقامّ ،بينت المقابلة التي أجراها
مركز بديل أن أبناء القرية من الجيل الناشئ قد رحلوا عن قريتهم األصلية ،العراقيب ،واستقروا
في مناطق أخرى لكي يتمكنوا من الحصول على الخدمات األساسية وعلى فرص عمل أفضل.
ويفرز الحرمان من تلقي الخدمات ،من قبيل الماء والصرف الصحي والكهرباء بحكم الوضع ’غير
المعترف به‘ لتلك القرى ،آثارًا وخيمة على الحق في مستوى معيشي مالئم .وباإلضافة إلى ذلك،
تتسبب سياسات التهجير التي تنفذها ‘إسرائيل’ في قرية العراقيب في إلحاق الضرر بالنسيج
االجتماعي في المجتمع البدوي ،حيث تؤثر على وحدة األسرة أو العشيرة التي تشكل محورًا أساسيًا
ال يستغني عنه البدو في ثقافتهم .كما يقوض التهجير المتواصل الحق الواجب ألبناء القرية في
143
حياتهم األسرية ،بما يشمله ذلك من التمتع بالعالقات األسرية والمحافظة عليها.
كما فرضت عمليات الهدم المتعاقبة التي طالت قرية العراقيب تبعات قاسية على رفاه سكانها
وشعورهم باألمن واألمان .فلم يزل سكان القرية ،بمن فيهم األطفال وكبار السن ،مشردين بال
ً
مأوى على مدى شهور في وقت من األوقات ،وهو ما ينتهك حقهم في السكن الالئق .وعالوة على
ذلك ،تعرض سكان القرية ،خالل عمليات الهدم المذكورة ،الستخدام القوة المفرطة بالنظر إلى
انتشار قوات الشرطة والجيش التي تواجدت في قريتهم ،والعنف الذي استخدمه أفراد هذه
القوات ضدهم .وقد أفرزت عمليات الهدم المتواصلة التي طالت القرية ً
آثارا وخيمة على أسلوب
الحياة البدوي الذي يحياه سكانها ،والذي يقوم على الزراعة وتربية المواشي ،مما أدى إلى تدهور
األوضاع المالية لألسر القاطنة في القرية .ومما زاد من سوء األوضاع المعيشية لهؤالء السكان
البدو أن مديرية أراضي ‘إسرائيل’ شرعت في رش أراضي قريتهم بالمواد الكيماوية ،مما خلف
ً
آثارا خطيرة على صحتهم ،بل قد تكون هذه المواد الكيماوية هي المسؤول المباشر عن وفاة
 143الجمعية العامة لألمم املتحدة« ،اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان» 10 ،كانون األول  ،1948القرار رقم (،))A (III 217
املادة ( ،)16وهو منشور عىل املوقع اإللكرتوينhttp://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf. :
[ pdf?reldoc=y&docid=47a080b52متت زيارة املوقع يف يوم  28أيلول [ ]2017املشار إليه فيام ييل بـ :اإلعالن العاملي لحقوق
اإلنسان].
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عدد من أبناء القرية .وقد يرقى هذا اإلجراء إلى مرتبة االنتهاكات الجسيمة التي تمس الحق في
الصحة والحق في الحياة.
ً
وأخيرا ،يرزح سكان قرية العراقيب تحت أعباء اقتصادية هائلة ،حسبما يدلل على ذلك غياب
أي شكل من أشكال التعويض الذي يستحقونه جراء الخسارة التي تكبدوها في مواشيهم
ومحاصيلهم بسبب المواد الكيماوية التي ُرشت على أراضيهم وهدم بيوتهم ،ناهيك عن الغرامات
التي تفرضها ‘إسرائيل’ عليهم .وفي هذا السياق ،تنص المادة ( )2من العهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية على ضمان سبيل فعال للتظلم الذي يقع بسبب االنتهاك الواقع
على حق الملكية ،وهو الحق الذي تحرم ‘إسرائيل’ سكان قرية العراقيب منه ،وذلك بإجبارها على
دفع التعويضات عن منازلهم وممتلكاتهم التي أقدمت على هدمها .ولذلك ،تتحمل ‘إسرائيل’
المسؤولية عن وقوع السكان البدو من أبناء القرية في ربقة الفقر بسبب حرمانهم من الوصول إلى
ً
ً
أراضيهم الزراعية ،وهو ما يشكل انتهاكا للحق في العمل والحق في الغذاء .وعالوة على ذلك،
تمعن ‘إسرائيل’ في حرمان سكان القرية من المصدر الوحيد المتاح لهم لكسب رزقهم ،ومن
الموارد المالية التي يدرها عليهم ،مما يفضي إلى استشراء الفقر وارتفاع معدالت البطالة في
أوساطهم .وبسبب هذه العوامل مجتمعة ،يمر اقتصاد القرية في ضائقة شديدة تزيد من حدة
البيئة القسرية المفروضة عليها وتفضي إلى تهجير سكانها.
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حاالت مصادرة األراضي ومنع أصحابها من االنتفاع بها
في األرض الفلسطينية المحتلة
تشتمل السياسة التي تنتهجها ‘إسرائيل’ في مصادرة األراضي ومنع أصحابها من التصرف
واالنتفاع بها في األرض الفلسطينية المحتلة على العديد من السياسات الفرعية التي تلحق
ً
ً
’أشخاصا محميين‘،
أضرارا فادحة بحقوق الفلسطينيين وتغض الطرف عن وضعهم بوصفهم
حيث تقدم السلطات اإلسرائيلية على انتهاك حقهم في الحياة ،وحقهم في المستوى
المعيشي المالئم والسكن الالئق ،وحريتهم في التنقل ،وحقهم في عدم التمييز وحقوقهم
في التملك .وعلى غرار الوضع السائد داخل ‘إسرائيل’ ،تسوغ ‘إسرائيل’ مصادرة األراضي
ّ
وحرمان أصحابها من التصرف واالنتفاع بها من خالل تبني القوانين التي كانت سارية إبان
عهود اإلدارات األجنبية السابقة التي تعاقبت على حكم فلسطين ،وسن المزيد من القوانين
كلما اقتضت الحاجة ذلك بغية إضفاء صفة قانونية زائفة على هذه اإلجراءات .وبعبارة أخرى،
تنفذ ‘إسرائيل’ سياساتها وإجراءاتها في األرض الفلسطينية المحتلة من خالل إنفاذ القوانين
التي تسنها في صورة أوامر عسكرية.
صورة ملتقطة من قرية الخرض ملستعمرة أفرات،
بيت لحم ( .٢٠١٧الصورة :مركز بديل)
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وقد وسعت ‘إسرائيل’ نطاق تشريعاتها ،من قبيل القانون اإلسرائيلي بشأن أمالك الغائبين،
لتشمل الضفة الغربية ،عقب احتاللها في العام  ،1967بحيث باتت هذه التشريعات تسري
على ممتلكات الفلسطينيين الذين ُه ِّجروا ً
قسرا من أراضيهم وديارهم في أثناء الحرب وبعدها.
ً
ً
حارسا ألمالك الغائبين في منطقة ’يهودا
وفضل عن ذلك ،عينت السلطات اإلسرائيلية
ً
ً
قانونيا على
طابعا
والسامرة‘ 144.وفي شهر نيسان  ،2015أضفت المحكمة العليا اإلسرائيلية
قانون أمالك الغائبين في شرقي القدس المحتلة من أجل تيسير مصادرة األراضي الواقعة في
المدينة والتي تعود ملكيتها للفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية ،كما أضفت صفة
قانونية وبأثر رجعي على أي إجراء اتخذه حارس أمالك الغائبين في سياق عمله على إنفاذ
قانون أمالك الغائبين في شرقي القدس .ومع ذلك ،صرحت المحكمة أنه ال يمكن تطبيق هذا
145
القانون إال في ظروف نادرة في الحاالت التي تنشأ في المستقبل.
وفي الفترة الممتدة بين العامين  1967و ،1979وضعت ‘إسرائيل’ يدها على أراضي
الفلسطينيين تحت ستار الضرورة العسكرية ،واستعملت هذه األراضي في مراحل الحقة
لغايات إقامة المستعمرات الدائمة ،وذلك في انتهاك مباشر لاللتزامات المترتبة عليها
بصفتها القوة القائمة باالحتالل.
وفي العام  ،1979قضت المحكمة العليا اإلسرائيلية في قضية دويكات (الحكم الصادر
بشأن مستعمرة “ألون موريه”) بأنه ال يمكن اعتبار المستعمرات ’ضرورة أمنية‘ وأنه ال
يمكن استعمال األراضي الخاصة لغايات إقامتها 146.ففي هذه القضية ،قررت المحكمة أنه
أراض جرت مصادرتها من قبل ولغايات محددة طالما
ال يجوز تشييد المستعمرات إال على
ٍ
كان تشييد تلك المستعمرات يتماشى مع تلك الغايات .وقد لجأت السلطات اإلسرائيلية،
التي ساورها القلق من القيود التي فرضها هذا القرار ،إلى البحث عن وسائل بديلة تتيح
لها استمالك األراضي لغايات تشييد المستعمرات وتوسيعها .وفي هذا اإلطار ،استنسبت
‘إسرائيل’ حكمًا من أحكام مرسوم دستور فلسطين ،الذي سن إبان حقبة االنتداب البريطاني،
والذي ّ
يعرف “األراضي العامة” باعتبارها “كافة أراضي فلسطين التي تشرف عليها حكومة
فلسطين بمقتضى معاهدات أو اتفاقات أو توارث وكافة األراضي المستملكة للمصلحة العامة
َ
147
وشرعت السلطات اإلسرائيلية ،التي استغلت فترات االنقطاع التي شهدتها
أو غيرها”.
148
إجراءات تسجيل األراضي قبل أحد عشر عامًا من ذلك الحين ،في اإلعالن عن مساحات شاسعة
 144األمر بشأن األمالك املهجورة (األمالك الخاصة) (يهودا والسامرة) .1967-5727

145 Norwegian Refugee Council (NRC), “Legal Memo: The Absentee Property Law and its Application to East

_Jerusalem,” February 2017, available at: https://www.nrc.no/globalassets/pdf/legal-opinions/absentee_law
memo.pdf [22 September 2017].
146 Peace Now, «The Bluff Behind Land Takeovers as a Military Necessity Revealed,» July 2016,available at:
http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2016/08/bluff-revealed.pdf [accessed 22 September 2017].
147 George Emile Bisharat, “Land, Law and Legitimacy in Israel and the Occupied Territories,” American University
Law Review 43, no. 2 (Winter 539 :)1994.
148 Raja Shehadeh, “From Occupation to Interim Accords: Israel And the Palestinian Territories,” BRILL, (1 January
81 :)1997.
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من األراضي كـ ’أراضي دولة‘ 149.غير أنه جرى تحويل وجهة سياسة المصادرة خالل العام 2017
لعدم االكتفاء باالعالن عن االراضي كاراضي دولة وذاك من خالل أصدار ’إسرائيل‘ لما سمي
’قانون التسوية‘ ،الذي أضفى  -وبأثر رجعي  -الصفة القانونية على البؤر االستعمارية التي
150
أقيمت على األراضي التي يملكها الفلسطينيون ملكية خاصة.
ويشيع تطبيق آليتين أخريين  -يتنافى كالهما مع أحكام القانون الدولي  -في الضفة الغربية:
أولهما جدار الضم والتوسع ،وثانيهما إقامة المستعمرات وشبكات البنية التحتية المرتبطة
بها وتوسيعها 151.ويمر الجدار في مساره عبر مناطق الضفة الغربية ،حيث يستولي على
األراضي الخاصة التي تعود ملكيتها لفلسطينيين 152.وسوف يتسبب هذا الجدار ،في حال
153
اكتمال تشييده ،في ضم ما مساحته  708كيلومتر من أراضي الضفة الغربية.
ويوجد في قطاع غزة ما يسمى ’المنطقة العازلة‘ ،وهي منطقة عسكرية يحظر الدخول إليها،
وتقع على طول المحيط الشمالي والشرقي للحدود التي تفصل قطاع غزة عن ‘إسرائيل’ وتمتد
في عمق األراضي الفلسطينية ،كما تفرض ‘إسرائيل’ هذه المنطقة نفسها في البقعة البحرية
ُ
المحاذية للقطاع .وال تعرف المناطق التي تعلن ‘إسرائيل’ أنها ’منطقة عازلة‘ على وجه الدقة،
ُ
حيث تفرض السياسات اإلسرائيلية التي ال يمكن التكهن بتغيرها بين الفينة واألخرى من
خالل عمليات إطالق النار الحي 154.وتمتد المنطقة العازلة البرية على مساحة تبلغ نسبتها %17
من مجمل أراضي قطاع غزة ،واألهم من ذلك أن ما نسبته  %35من األراضي في هذه المنطقة
أراض زراعية 155.ويقدر أن ما مجموعه  113,000فلسطيني ،أو  %7.5من سكان القطاع ،يعانون
ٍ
بصورة مباشرة من اآلثار التي تفرزها هذه المنطقة العازلة 156.وتشكل هذه المنطقة مخالفة
ألحكام اتفاقيات أوسلو وجميع اتفاقيات وقف إطالق النار التي تلتها 157.وقد تشكل المنطقة
149 Raja Shehadeh, “The Land Law of Palestine: An Analysis of the Definition of State Lands,” Journal of Palestine

 150قانون تسوية املستوطنات يف يهودا والسامرة.2017-5777 ،

Studies 11, no. 2 (January 1982): 95.

151 BADIL. Israeli Land Grab and Forced Population Transfer of Palestinians: A Handbook for Vulnerable

Individuals and Communities, June 57 ,2013.

 152محكمة العدل الدولية ،الفتوى« ،اآلثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار يف األرض الفلسطينية املحتلة» 9 ،متوز  ،2004وهي
منشورة عىل املوقع اإللكرتوين للمحكمة:
http://www.icj-cij.org/homepage/ar/advisory/advisory_2004-07-09.pdf

153 BADIL. Israeli Land Grab and Forced Population Transfer of Palestinians: A Handbook for Vulnerable

Individuals and Communities, June 57 ,2013.

 154املركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان« ،املنطقة العازلة يف قطاع غزة» ،أيار  ،2010وهذا التقرير منشور عىل املوقع اإللكرتوين:

http://www.pchrgaza.org/facts/factsheet-bufferzone-ar.pdf

 155مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية وبرنامج الغذاء العاملي ،األرض الفلسطينية املحتلة« ،بني الجدار والسندان :األثر
اإلنساين للقيود اإلرسائيلية عىل الوصول إىل األرايض والبحر يف قطاع غزة» ،2010 ،ص .11-10 .وهذا التقرير منشور عىل املوقع
اإللكرتوين:
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_special_focus_2010_08_19_arabic.pdf

156 Diakonia, “Within Range: An Analysis of the Legality of the Land ’Buffer Zone’» In the Gaza Strip,” September

10 ,2011, available at: https://www.diakonia.se/en/IHL/Occupied-Palestinian-Territory/Administration-ofOccupation/Gaza-Blockade-Land--Sea/Land-Buffer-Zone/ [accessed 22 September 2017].
157 PCHR, “Israeli Buffer Zone Policies Typically Enforced with Live Fire,” IMEMC, 11 May 2015, available at:
http://imemc.org/article/71548/ [accessed 22 September 2017].
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ً
ضربا من
العازلة التي تفرضها ‘إسرائيل’ في محيط قطاع غزة ،من جهة البر ومن جهة البحر،
مصادرة األراضي بحكم األمر الواقع.
وتوظف ‘إسرائيل’ طائفة متنوعة من اآلليات األخرى التي تفضي إلى مصادرة أراضي
الفلسطينيين في األرض الفلسطينية المحتلة .ونتناول بعض هذه اآلليات في سياق دراستي
الحالة اللتين نستعرضهما أدناه ،حيث ترسمان صورة تبين الطريقة التي تنفذ ‘إسرائيل’ من
خاللها تلك اآلليات على أرض الواقع.
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الحالة الثالثة :دير استيا
“كانت مسافة الطريق إلى أراضينا تستغرق ساعة واحدة أو أقل ،أما اآلن فتحتاج من
ثالثة إلى خمسة ساعات ،من المستحيل الوصول إليها قبل ثالثة ساعات إال إذا أخذنا
التكسي الذي سيكلفنا حوالي مائة شاقل [ 28دوالر] ،ومن المستحيل أن نستطيع
العمل ما يكفي لتغطية نفقات هذه المواصالت من وإلى األرض”.

		

إ .يوسف 57 ،عاما ،فلسطيني من سكان دير استيا
مقابلة :دير استيا 21،آذار 2017

قرية دير استيا ،سلفيت ( .٢٠١٧الصورة :مركز بديل)

الخلفية
تقع قرية دير استيا الفلسطينية في محافظة سلفيت بالضفة الغربية ،ويبلغ تعداد سكانها
 4,000فلسطيني ،وتحيط بها سبع مستعمرات إسرائيلية ،هي“ :عمانوئيل” ،و”كارني شومرون”،
158
و”غينوت شوميرونم” ،و”ياكير” ،و”نوفيم” ،و”ريفافا” و”معاليه شومرون”.
وفي الفترة الممتدة بين العامين  1967و ،2013صادرت ‘إسرائيل’ ما مجموعه  4,017دونما
( 4.071كيلومتر مربع) من أراضي قرية دير استيا .وتعادل هذه المساحة ما نسبته  %12من
158 Tulkarem Qalqilya Team, «The road that blocks other roads,» EAPPI BLOG, 29 June 2016, available at: https://

;]blog.eappi.org/tag/deir-istiya/ [accessed 22 September 2017

معهد األبحاث التطبيقية – القدس (أريج)« ،دليل بلدة دير استيا» ،أيلول  ،2013وهذا الدليل منشور عىل املوقع اإللكرتوين[ :متت
زيارة املوقع يف يوم  22أيلول [ ]2017املشار إليه فيام ييل بـ :معهد األبحاث التطبيقية – القدس (أريج)« ،دليل بلدة دير استيا»].
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المساحة الكلية للقرية .وقد ّ
يسر عدد معتبر من األوامر العسكرية التي أصدرتها اإلدارة المدنية
اإلسرائيلية (وهي في الحقيقة ،اإلدارة العسكرية اإلسرائيلية في األرض الفلسطينية المحتلة
في العام  159،)1967وهي ما تزال تيسر ،إقامة المستعمرات وتشييد شبكات البنية التحتية
ً
المرتبطة بها ،من قبيل الحواجز العسكرية والطرق االلتفافية .وفضل عن ذلك ،فحسبما ورد
في مخططات البناء اإلسرائيلية المقترحة ،سوف يقتطع جدار الضم والتوسع ،بعد استكمال
ً
دونما من أراضي الفلسطينيين ،وهي مساحة تعادل ما نسبته %55
تشييده ،ما مجموعه 18,827
160
من المساحة الكلية للبلدة ،لغايات استعمالها في تنفيذ النشاطات االستعمارية اإلسرائيلية.
الطرق االلتفافية
صممت ‘إسرائيل’ منظومة الطرق االلتفافية لغايات ربط المستعمرات اإلسرائيلية بعضها
ببعض وبالمدن الواقعة داخل ‘إسرائيل’ ،من أجل تسهيل تنقل المستعمرين اإلسرائيليين
بينها ،دون أن يتطلب ذلك منهم المرور عبر المناطق المأهولة بالفلسطينيين .وبينما تكمن
ً
الغاية العامة المعلنة من شق الطرق االلتفافية في ربط األشخاص واألماكن ببعضها بعضا،
ً
فال يستطيع سوى اليهود اإلسرائيليون الوصول إلى معظم هذه الطرق والسفر عليها .وفضل
ً
عائقا ً
ماديا ّ
يكبل مشاريع التنمية
عن ذلك ،تشكل معظم الطرق االلتفافية في الضفة الغربية
الحضرية واالجتماعية في التجمعات الفلسطينية ويشلها ،حيث أفضى عزل هذه التجمعات
وتفتيت عرى التواصل فيما بينها .ويشير المسار الفعلي لهذه الطرق االلتفافية المنتشرة
في أرجاء الضفة الغربية وبنيتها إلى سياسة تمييزية تعزز غايات الهيمنة المكانية والعزل
أو الفصل التي تفرضها ‘إسرائيل’ على الضفة الغربية وسكانها.

من الناحية العملية ،تحرم ‘إسرائيل’ سكان بلدة دير استيا من استعمال واالنتفاع بأراضيهم.
ويتأتى هذا الحرمان من مجموعة أخرى من السياسات غير القانونية ،التي ال يمكن تتبعها في
التدابير التي تعلنها السلطات اإلسرائيلية أو األوامر التي تصدرها .ففي هذا السياق ،أفضى
توسيع الطريق ( 161،)55الذي يقع على مقربة من دير استيا ،إلى إغالق جميع الطرق الزراعية
التي كان المزارعون الفلسطينيين يستخدمونها في سابق عهدهم ،مما أدى إلى عزلهم عن
أراضيهم الزراعية التي تقع على الجهة المقابلة للطريق االلتفافي المذكور .ونتيجة لذلك ،حرم
هؤالء المزارعون من االنتفاع بأراضيهم بحكم األمر الواقع .ويتمثل الطريق الوحيد الذي يستطيع
المزارعون سلوكه لبلوغ أراضيهم في قناة لتصريف مياه األمطار ،حيث أن هذه القناة كبيرة بما
يكفي إلنسان أن يمر عبرها ،بيد أنها ال تتسع لنقل المعدات الزراعية أو المواشي منها .لقد
 159معهد األبحاث التطبيقية – القدس (أريج)« ،دليل بلدة دير استيا» ،ص ،20 .الهامش رقم ( )158أعاله.
 160املصدر السابق ،ص18 .
 161وهو طريق شقته ‘إرسائيل’ لربط املستعمرات املقامة شامل الضفة الغربية مع ‘إرسائيل’ .ويربط هذا الطريق مدينة كفار سابا
داخل ‘إرسائيل’ باملستعمرات القريبة من نابلس ،ويلتقي يف نهايته مع الطريق ( ،)60وهو طريق استعامري آخر مير عرب أرايض
الضفة الغربية كلها.
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تسبب هذا الطريق االلتفافي اإلسرائيلي في عزل األراضي التي يملكها الفلسطينيون ملكية
ً
قيودا عسيرة عليهم في تنقلهم وحركتهم وخلف ً
آثارا وخيمة على سبل عيشهم
خاصة وفرض
ومصدر رزقهم ،وهو الزراعة.
كما تنفذ ‘إسرائيل’ سياستها في منع الفلسطينيين من استعمال واالنتفاع بأراضيهم والوصول
واد خصب يزخر
إليها في منطقة وادي قانا الذي يقع على مقربة من بلدة دير استيا .وهذا الوادي ٍ
أراض خاصة تعود للفلسطينيين الذين دأبوا على زراعتها وفالحتها
بالينابيع الطبيعية ويضم
ٍ
على مدى أجيال متعاقبة .وفي العام  ،1979أعلنت ‘إسرائيل’ هذه المنطقة منطقة عسكرية
مغلقة ،ولكن السلطات اإلسرائيلية سحبت األمر العسكري الذي جاء بهذا اإلعالن عقب احتجاج
األهالي عليه 162.وفي نهاية المطاف ،أعلنت ‘إسرائيل’ هذه المنطقة ،التي تمتد مساحتها على
163
 14,000دونم ( 14كيلومتر مربع) ،محمية طبيعية إسرائيلية في العام .1983
أراض في وادي قانا بزراعة
ويعني هذا التصنيف أنه لم يعد يسمح للفلسطينيين الذين يملكون
ٍ
أراضيهم وفالحتها بحرية 164.ومنذ العام  ،2011ما تزال سلطة الطبيعة والحدائق اإلسرائيلية
تحظر على المزارعين الفلسطينيين زراعة أي شيء على أراضيهم في وادي قانا .كما يتحمل هذا
الجهاز اإلسرائيلي المسؤولية عن اقتالع األشجار التي زرعها الفلسطينيون ومصادرتها في هذه
ً
المنطقة .وعالوة على ذلك ،وردت التقارير الموثقة التي تفيد بأن المستعمرين اإلسرائيليين
المقيمين في البؤر االستعمارية المحيطة بالوادي ،من قبيل “ألوني شيلو” و”إلمتان” ،يضخون
ُ
مياه الصرف الصحي في أراضي الوادي مباشرة 165.وقد فرضت هذه الضغوط على سكان الوادي
الذين اضطروا إلى االنتقال إلى بلدة دير استيا بسبب تصنيف أراضيهم كمحمية طبيعية وبسبب
النطاق الواسع من القيود التي فرضتها السلطات اإلسرائيلية عليهم فيما يتصل باالنتفاع
بأراضيهم والوصول إليها .كما تمخضت هذه السياسات التي تقوم على منع الفلسطينيين من
االنتفاع بأراضيهم واستعمالها والوصول إليها عن ارتفاع معدالت البطالة في القطاع الزراعي
166
في بلدة دير استيا.
162 International Women›s Peace Service, “Wadi Qana,” 2014, available at: http://iwps.info/villages/wadi-qana/

;][accessed 22 September 2017

«وادي قانا» ،عىل املوقع اإللكرتوين[ http://wadiqana.wixsite.com/salfit/about2 :متت زيارة املوقع يف يوم  22أيلول .]2017
سياحي
فلسطيني إىل متن ّزه
اعي
ّ
ّ
 163بتسيلم  -مركز املعلومات اإلرسائييل لحقوق اإلنسان يف األرايض املحتلة« ،وادي قانا :من وا ٍد زر ّ
للمستوطنات» 23 ،نيسان  .2015وهذا التقرير منشور عىل املوقع اإللكرتوينhttp://www.btselem.org/arabic/area_c/wadi_ :
[ qanaمتت زيارة املوقع يف يوم  22أيلول .]2017
 164املصدر السابق.
 165املصدر السابق .وانظر أيضاً :بتسيلم  -مركز املعلومات اإلرسائييل لحقوق اإلنسان يف األرايض املحتلة« ،اليوم :مسرية مستوطنني
يف وادي قانا ،الذي تقوم السلطات بطرد املزارعني الفلسطين ّيني أصحاب األرايض منه» 23 ،نيسان  .2015وهذا التقرير منشور عىل
املوقع اإللكرتوين[ http://www.btselem.org/arabic/area_c/201504_wadi_qana :متت زيارة املوقع يف يوم  22أيلول .]2017
 166مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية (األرض الفلسطينية املحتلة)« ،توسيع االستيطان حول ’محمية طبيعية‘ أعلنتها
إرسائيل» ،مراقب الشؤون اإلنسانية – تقرير شهري ،ترشين األول  ،2014وهذا التقرير منشور عىل املوقع اإللكرتوينhttps:// :
[ www.ochaopt.org/sites/default/files/ocha_opt_the_humanitarian_monitor_2014_11_26_arabic.pdfمتت زيارة
املوقع يف يوم  22أيلول .]2017
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الشهادة األولى
أنا مزارع ،عمري  60سنة ،متزوج وعندي خمس أوالد وبنت .انتقلنا من بيتنا الواقع
على شارع دير استيا الرئيسي قبل ستة سنوات ( )2011وذلك بسبب خوفنا من
العيش هناك ،وأيضًا بسبب صعوبة الوصول إليه .نحن نخاف على أطفالنا من عنف
المستعمرين وغطرسة الجنود في المنطقة 167.صحيح أن اإلسرائيليين لم يطلبوا منا
المغادرة ،ولكنهم خلقوا كل الصعوبات من حوالينا لجعل بقائنا في بيتنا ووصولنا
إليه صعبًا للغاية .قامت عائلتي ببناء هذا المنزل في العام  ،1975وكانوا قد تحصلوا
على ترخيص البناء في وقتها ،أما اليوم ،ممنوع البناء في هذه المنطقة ،فهي واقعة
ضمن المنطقة المصنفة (ج).
التهجير القسري
أنا أعمل هنا في دير استيا ،لكني اضطررت أن أنتقل من بيتي القديم إلى منطقة
أخرى في القرية .أنا ال ولن أبيع بيتي وأرضي مهما صار ،لكني فقدت جزءًا من أرضي
عندما فتحوا شارع التفافي في المنطقة .كان بيتي في منطقة مجاورة لثالثة
مستعمرات هي ياكير ،رافافا ،ونوفيم .ومن جهة ثانية هناك مستعمرة رابعة قريبة
ّ
من دير استيا هي عمانوئيل .عندما شقوا الشارع االلتفافي لم يعلمونا باألمر ولم
يبلغونا بأي قرار مصادرة.
كان عندي بركس (حظيرة) أو مزرعة في أرضي لتربية الصيصان والدجاج ،استلمت
إخطارًا يخيرني بأن أهدمه بنفسي أو أن يهدموه هم وبعدها أتحمل دفع فاتورة
الهدم ،لكني قمت بهدمه بنفسي ألتجنب تكاليف الهدم الكبيرة .كانت مساحة
البركس 100م ،2قمت بهدم ٧٠-٦٠م 2منها وتركت الباقي الستخدامه كمخزن،
لكنهم عادوا إلى وطلبوا هدم بقية البركس.
كنت بالفعل تحت ضغط رهيب لترك البيت ،خسرت من أرضي نصف دونم بسبب
شق الشارع ،باإلضافة لخسارتي خمسة إلى ستة دونومات أخرى وشجرة تين ّ
معمرة
أيضًا بسبب الشارع اإللتفافي .وتم شق شارع آخر خاص بمولدات الكهرباء الخاصة
بالمستعمرات ،تسبب أيضًا بخسارتي لحوالي 300-250م 2حيث أجبروني على هدم
ّ
المعمرة والمثمرة.
السنسلة (جدار حجري) واقتالع اثنتين من أشجار الزيتون
بالطبع كان لرحيلي عن بيتي وأرضي أثر سلبي كبير على وضعي االقتصادي .فأنا اآلن
أدفع  700شيكل ( 193دوالر) عن كل شهر إيجار البيت ،بينما في السابق كنت أسكن
بيتي الخاص وكنت أعمل في أرضي ووضعي المادي جيد والحمد لله .ورغم التكلفة
 167ع ّب الشخص الذي متت مقابلته عن مخاوف جديّة من أن يقوم املستعمرين بإيذاء األطفال الفلسطينيون وبالتحديد عن طريق
دهسهم بالسيارات عىل الشارع الرئييس.
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العالية لوضعي الجديد ،إال أن ما يقتلني هو إجباري على الرحيل عن بيتي ،إن قلبي
ّ
يتقطع على تركه.
المستعمرات تأتي بالخوف وبالعنف
أراضينا مزروعة بشجر الزيتون ،وفي موسم قطف الزيتون نذهب إلى أراضينا فقط
أيام السبت ،ونقف على رصيف الشارع لقطف ثمار زيتوننا .نخاف دائمًا الذهاب
ألن الخطر مستمر (عنف المستعمرين) ،حيث علينا قطع الشارع للوصول إلى
األرض والزيتون .أنا شخصيًا ال أخاف منهم ،لكن زوجتي وولدي يخافون من أعمال
ّ
بتعمد
المستعمرين وعنفهم لدرجة المرض .في إحدى المرات قام أحد المستعمرين
دهس إبن إبن عمي ّ
وجره أكثر من 100م بسيارته 168،وهو اليوم يعاني من إعاقة
ً
ّ
حركية .إبن عمي غادر المنطقة مباشرة بعد تلك الحادثة ،وألنه كان قد تعرض
للضرب وإطالق النار عليه بينما كان عائدًا إلى بيته من المدرسة.
ما تريده إسرائيل هو أن تصادر األرض وتطرد الفلسطينيين من بيوتهم وأراضيهم.
وهنا ،كما الحال في مناطق أخرى كثيرة ،يقوم الجيش اإلسرائيلي بحماية
المستعمرين .في وادي قانا ،على سبيل المثال ،يقوم الجيش والمستعمرون بمنع
الفلسطينيين من دخول أراضهم التي يملكونها ،ومن ثم يصادرونها ويقتلعون
الشجر منها”.
ر .صالح 60 ،عاما ،فلسطيني من سكان دير استيا
مقابلة :دير استيا 21،آذار 2017

الشهادة الثانية
“عمري  57سنة ،وأنا مزارع وناشط سياسي واجتماعي في قرية دير استيا ،متزوج
وعندي ابنتين وولدين ،ابنتي الكبيرة طالبة في الجامعة وولدي الصغير بالصف األول
[ 6سنوات].
أنا وأخوتي خسرنا ما يقرب الـ  120دونم من األرض التي ورثناها عن والدنا ،تقع في
منطقة اسمها خربة شحادة ،والتي هي جزء من أراضي دير إستيا .لم يعد باستطاعتنا
دخول هذه األرض لكونها محاطة بثالثة مستعمرات إسرائيلية هي ياكير ،رافافا،
ونوفيم ،حيث أغلقت مستعمرتا نوفيم وياكير الطريق األولى ألراضينا في العام ،1995
أما مستعمرة رافافا فأغلقت الطريق الثانية في العام  .2001وهكذا لم يعد لنا طريقًا
 168بحسب الوقائع املذكورة يف هذه اإلفادة ،استنتاج مركز بديل هو أن تلك الحادثة وقعت يف يومٍ من السنوات الستة املاضية.
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للعبور وحرمنا من الوصول لألرض .قبل بناء المستعمرات في المنطقة ،كنا نحتاج
لساعة أو أقل مشيًا على األقدام للوصول إلى أرضنا ،أما اآلن نحتاج لخمسة ساعات.
في أحد المرات خرجنا من بيتنا إلى األرض مشيًا ورافقنا متضامنون أجانب ،خرجنا
ً
الساعة التاسعة صباحًا وعندما رجعنا إلى القرية كانت الساعة الثامنة ليال ،أستغرقنا
اليوم بكامله ذهابًا وإيابًا .ولهذا ،من المستحيل أن أستطيع زراعة األرض أو استخدامها
واالعتناء بها .ملكية األراضي في خربة شحادة لم تتغير (مساحة الخربة حوالي 6,300
دونم) .وهناك الكثيرون من الفلسطينيين غيري يعانون من نفس المشكلة ،أنا أملك
جزءًا صغيرًا منها ،عندما كنت أسكن هناك كنا ّ
نربي األغنام ونعيش ونعتاش من األرض.
كانت هذه الحياة أول خسارة لي.
لم ُي ْبن أي مستعمرة على أراضينا ،ولكن تم مد خط لتصريف مياه المجاري عبرها يوصل
ما بين مستعمرتي نوفيم ورافافا ،والذي تسبب بالكثير من الضرر البيئي باإلضافة إلى
أنه قسم قطعة األرض إلى قسمين ،وبالطبع أستولوا (اسرائيل) على مساحة من األرض
(للمرة الثانية) ،وتسبب خط المجاري في اقتالع أغلب أشجار الزيتون التي زرعناها بإيدينا
في العام  .1986وبالرغم من إنشاء خط أنابيب المجاري إال أن مجاري مستعمرة رافافا
تفيض وتغمر المنطقة بين الفترة واألخرى ،وهو ما ألحق الضرر الجسيم بأشجار الزيتون
في أرض الجيران .هذا باإلضافة إلى الروائح الكريهة والمخاطر الصحية والبيئية .أيضًا،
يستهدف المستعمرون أراضينا من خالل إشعال النيران في األشجار ،حدث هذا معي
ومع المزارعين اآلخرين في المنطقة .هدف هذه الحرائق هو منعنا من االستثمار فيها
والعناية بها ،وبالتالي هجرها.
خسارتي الثالثة جاءت مع مد شبكة كهرباء ومولدات الضغط العالي ،حيث تم حفر
وتجريف أرضي لتركيب أحد أعمدة األكهرباء ومولد للضغط العالي .هذه األيام ،أنا
أخاف من الذهاب إلى أرضي ،أخاف أن أستثمر فيها أو أن أقطف زيتونها .وكذلك
أوالدي يتجنبون القدوم معي في حال ذهبت .لم أعد أستطيع زراعتها حتى أبسط
المزروعات كالبصل والبامية .لم أعد أستطيع اصطحاب عائلتي معي ،وكان هذا أصعب
شيء حدث لي.
استطاع أبي ،بالرغم من أنه لم يكن متعلمًا أو موظفًا ،أن يغطي جميع نفقات تعليمي
أنا وأخوتي األربعة ،حيث كان يعمل على تربية األغنام في خلة شحادة .أنا اآلن أعمل
كموظف ،وعندي ذات األرض التي ورثتها عن والدي ،لكني ال أستطيع أن أستثمر في
هذه األرض ،وبالتالي لست قادرًا على توفير نفقات تعليم أبنتي .بإمكانكم القول أنني
اآلن محطم اقتصاديًا .يعني أبوي علمني أنا وإخوتي األربعة .في نهاية األمر ،نحن
خسرنا مصدر رزقنا الذي كنا نعتاش عليه من العمل في األرض ،وخسرنا اعتمادنا على
أنفسنا واستقاللنا المادي.
نحن اآلن نعمل مع البلدية ومؤسسات أخرى معنية بمساعدتنا الستعادة حريتنا في
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الوصول إلى أراضينا في خربة شحادة وتشجيع العائالت لإلنتقال والعيش فيها ،فهذه
المساحة الكبيرة من األرض ( 6,300دونم) ،ومشكلتها الوحيدة تتمثل في صعوبة
الدخول إليها .لو وجدنا عددا من العائالت الفلسطينية القادرة على العيش داخل
المنطقة والتواجد فيها على مدار  24ساعة في اليوم على مدار األسبوع ،عندها يمكن
للوضع على األرض أن يتغير ويمكن فتح طريق .لنتكلم ببساطة ،من المستحيل على
ّ
وتعبر
الناس تروح وتيجيء كل يوم على األرض ،والسبب األساسي هو الشارع اإللتفافي.
هذه السياسة غير المباشرة عن االستراتيجية التي تنتهجها إسرائيل لطردنا .تقوم
الطيارات اإلسرائيلية بالتحليق كل ستة شهور لغرض التقاط صور للمنطقة ،ولتجنب
إثبات هجر الناس الناس لتلك األراضي علينا التواجد فيها كعائالت ،فهذا واجب على
الجميع .ال نريد أن نساعدهم في إثبات أن هذه األرض هي أرض غائبين أو متروكة
وبالتالي يصادرونها”.
إ .يوسف 57 ،عاما ،فلسطيني من سكان دير استيا
مقابلة :دير استيا 21،آذار 2017

التحليل القانوني
بادئ ذي بدء ،يشكل وجود المستعمرات اإلسرائيلية ونقل السكان المدنيين من ‘إسرائيل’
إلى األرض الفلسطينية المحتلة مخالفة جسيمة ألحكام المادة ( )49من اتفاقية جنيف
الرابعة ،التي تحظر على القوة القائمة باالحتالل نقل سكانها المدنيين إلى اإلقليم الذي يقع
تحت احتاللها .ويستتبع ذلك أنه ال يمكن تسويغ مصادرة األراضي الواقعة تحت االحتالل
لغايات تشييد المستعمرات وتوسيعها ،بما يشمله ذلك من وضع اليد على األراضي ومنع
االنتفاع بها من أجل توفير الخدمات لتلك المستعمرات ،حيث تقع هذه اإلجراءات ضمن
دائرة الحظر.
ففي وادي قانا (القريب من بلدة دير استيا) ،صادرت السلطات اإلسرائيلية األراضي الخاصة
التي يملكها الفلسطينيون بموجب اإلعالن عنها محمية طبيعية .وفي دير استيا ،صادرت
‘إسرائيل’ األراضي لغايات شق الطرق االلتفافية وتمديد أنابيب الصرف الصحي وتركيب
المولدات الكهربائية لصالح المستعمرات .وفي هذا الخصوص ،تحظر المادة (23ز) من اتفاقية
الهاي الرابعة والقانون الدولي اإلنساني العرفي االستيالء على الممتلكات الخاصة في األقاليم
تستدع ذلك ضرورة عسكرية ملحة .وفي كلتا الحالتين ،ال يستوفي
الواقعة تحت االحتالل ،ما لم
ِ
ما تقوم به ‘إسرائيل’ من مصادرة لألراضي المعايير الواجب مراعاتها بموجب معايير الضرورة
العسكرية الملحة.
ً
تعقيدا شق الطرق االلتفافية لربط المستعمرات المقامة في هذه المنطقة
ومما يزيد هذا الوضع
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وتقديم الخدمات لها .فهذه المستعمرات وشبكات البنية التحتية المرتبطة بها تعمل على عزل
ً
الفلسطينيين عن أراضيهم 169،وعن مصادر رزقهم 170،وعن بعضهم بعضا .ويفضي منع الوصول
إلى األراضي واالنتفاع بها في األرض الفلسطينية المحتلة إلى تعريض أصحاب هذه األراضي إلى
مكابدة ما يقترن بذلك من عقبات وصعوبات (من قبيل إغالق الطرق الزراعية ،والوقت اإلضافي الذي
يحتاجون إليه لبلوغ أراضيهم) ،وهو ما يفاقم البيئة القسرية التي يعيشونها في األصل .كما
تزداد فداحة الوضع الذي تعيشه منطقة دير استيا بفعل الهجمات التي يشنها المستعمرون
اإلسرائيليون ،والتي يتغاضى الجيش اإلسرائيلي عنها  -إن لم يكن يساندها  -حسبما ورد في
الشهادة األولى أعاله .وتستتبع أعمال العنف التي يرتكبها هؤالء المستعمرون وما يتمتعون به
من اإلفالت من العقوبة الواجبة على هذه األعمال المزيد من العوامل القهرية التي تفرز تأثيراتها
على الفلسطينيين .وتثبت الشهادتان الواردتان أعاله أن سكان دير استيا لم يختاروا االنتقال
إلى مناطق أخرى ً
طوعا منهم .وبعبارة أخرى ،فإن التهجير الذي تعرض له هؤالء السكان كان
ً
قسريا بسبب البيئة القهرية التي أفرزتها السياسات والممارسات التي تنتهجها ‘إسرائيل’
ً
ً
قسريا :مخالفة جسيمة
بحقهم .وفي ظل هذه الظروف ،يشكل تهجير الفلسطينيين ترحيل
ألحكام اتفاقية جنيف الرابعة وجريمة حرب بموجب نظام روما األساسي.
وال يرقى الوضع الناجم عن السياسات التي تنفذها الحكومة اإلسرائيلية في األرض الفلسطينية
المحتلة إلى مرتبة ينتهك فيها طائفة واسعة من حقوق اإلنسان فحسب ،بل يشكل كذلك
مخالفة صارخة لاللتزامات المترتبة على ‘إسرائيل’ بوصفها القوة القائمة باالحتالل .ولذلك،
فللمرء أن يستنتج أن إقامة المستعمرات (التي تعد محظورة بحد ذاتها) وتوسيعها يشكل أداة
تيسر ارتكاب جرائم حرب أخرى من قبيل الترحيل القسري الذي يتمخض عن وجود بيئة قهرية،
أو تدمير الممتلكات على نطاق واسع واالستيالء عليها عند ارتكاب هذه الجرائم على نحو غير
171
مشروع وتعسفي.

 169تنص املادة ( )17من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان عىل أنه «لكل فرد حق يف التملك [ ]...وال يجوز تجريد أحد من ملكه
تعسفًا ».انظر اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ،املادة ( ،)17الهامش ( )143أعاله.
 170تكفل املادة ( )23من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان واملادة ( )6من العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية
والثقافية الحق يف العمل .انظر اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ،املادة ( ،)17الحاشية ( )140أعاله؛ العهد الدويل الخاص بالحقوق
االقتصادية واالجتامعية والثقافية 16 ،كانون األول  ،1966األمم املتحدة ،سلسلة املعاهدات ،املجلد  ،99املادة ( ،)6وهو منشور
عىل املوقع اإللكرتوين[ http://hrlibrary.umn.edu/arab/b002.html :متت زيارة املوقع يف يوم  22أيلول .]2017
 171نظام روما األساس ،املادة (،)2(8أ)( ،)4الهامش رقم ( )60أعاله.
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الحالة الرابعة :سلوان
بلدة سلوان .القدس ( .٢٠١٧الصورة :مركز بديل)

الخلفية
سلوان ّ
حي فلسطيني يقع على مشارف البلدة القديمة في شرقي القدس المحتلة .وقد احتلت
‘إسرائيل’ شرقي القدس وضمتها إلى إقليمها دون وجه قانوني في أعقاب حرب العام 1967
على نحو يخالف أحكام القانون الدولي .وتتمثل اآلليات الرئيسية التي توظفها ‘إسرائيل’ في
مصادرة الممتلكات الفلسطينية في سلوان على التالعب بقانون أمالك الغائبين ،وعمليات الشراء
التي تقوم على االحتيال ،واإلعالن عن األراضي حدائق وطنية.

التالعب بقانون أمالك القائمين
ما يزال قانون أمالك الغائبين أحد أشرس األسلحة التي تعتمدها ‘إسرائيل’ في تجريد السكان
الفلسطينيين في ّ
حي سلوان من ممتلكاتهم .وتستند هذه األداة في فعاليتها ونجاعتها إلى
التواطؤ القائم بين الحكومة اإلسرائيلية والمنظمات  /الشركات االستعمارية الخاصة.
تخف الحكومة اإلسرائيلية مساندتها ودعمها للمنظمات والشركات االستعمارية الخاصة ،من
ولم
ِ
172
قبيل “إلعاد” و”عطيرت كوهانيم” .فقد أنشئت منظمة “إلعاد” “بهدف استرداد األراضي،
 172عملت منظمة «إلعاد» عىل تيسري وتسهيل عملية استيطان  300مستعمر يف حي سلوان منذ العقد التاسع من القرن املايض.
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وترسيخ ارتباط اليهود بالقدس وعودة الوعي اليهودي بمدينة داود” 173،بينما تتخصص منظمة
ّ
الحي اإلسالمي في البلدة
“عطيرت كوهانيم” في بسط سيطرتها على األصول الموجودة في
القديمة بالقدس على وجه الخصوص 174.وتعمل منظمتا “إلعاد” و”عطيرت كوهانيم” في
منطقتي عين حلوة وبطن الهوى ،وهما ّ
حيين من أحياء سلوان.
وفي العام  ،1992تولت لجنة تحقيق رسمية ،تعرف باسم تقرير كلوغمان ،التحقيق في العالقة
القائمة بين هاتين المنظمتين االستعماريتين والحكومة اإلسرائيلية في شرقي القدس ،حيث
ّبينت ،وعلى وجه من التفصيل ،الطرق التي اعتمدتها الحكومة اإلسرائيلية في نقل ملكية
األراضي من الفلسطينيين إلى المستعمرين 175.وقد خلص هذا التقرير إلى أنه في الحاالت
التي كانت منظمتا “إلعاد” و”عطيرت كوهانيم” تجدان أن ً
أسرا فلسطينية تقطن في المباني
التي ترغبان فيها ،فإنهما كانتا تلجآن إلى الحكومة اإلسرائيلية لمساندتهما .وتعتمد كلتا
المنظمتين على حارس أمالك الغائبين من أجل مصادرة أراضي الفلسطينيين وبسط سيطرتهما
عليها .وحسبما بينّا في جزئية اإلطار القانوني أعالهّ ،
ينص قانون أمالك الغائبين على أنه إذا
ً
كان مالك العقار يعيش في دولة عدو ،فيجري اإلعالن عن ذلك العقار ملكا ’من أمالك الغائبين‘.
وهذه هي الطريقة التي اعتمدتها ‘إسرائيل’ في اإلعالن عن الممتلكات الفلسطينية في سلوان
أمالك غائبين وفي نقل ملكيتها إلى حارس أمالك الغائبين 176.كما أعلنت السلطات اإلسرائيلية
عن الممتلكات التي تعود للفلسطينيين الذين يقيمون خارج سلوان ،في بقية أنحاء الضفة
الغربية المحتلة ،باعتبارها من أمالك الغائبين 177.وبعد ذلك ،يتكفل الحارس بتأجير تلك األمالك
التي تضع الحكومة يدها عليها للمنظمات االستعمارية ،من قبيل منظمتي “عطيرت كوهانيم”
ّ
وتيسر لهم االنتقال
و”إلعاد” ،والتي تأخذ زمام المبادرة لنقل ملكيتها إلى اليهود اإلسرائيليين
178
للسكن فيها.
ً
فخالل العام  ،2015مثل ،استصدرت منظمة “عطيرت كوهانيم” أوامر إخالء بحق  18أسرة
فلسطينية تسكن على أرض مساحتها  2.6دونم في حي بطن الهوى في سلوان .وفي يوم
 19تشرين األول  ،2015أخلت السلطات اإلسرائيلية أسرتين من هذه األسر من األرض المذكورة
”173 Moaz Al-Za’tari and Jonathan Molony, “House Demolitions in Silwan: The Judaization of East Jerusalem,

Al-Maqdese for Society Development (MSD), October 28 ,2010,available at: http://www.al-maqdese.org/AR/
wp-content/uploads/2014/06/demoltion-silwan_English_ayman-final.pdf [accessed 22 September 2017].

 174املصدر السابق ،ص.17 .
« 175تقرير اللجنة املشكلة لدراسة املباين يف رشقي القدس (تقرير كلوغامن)» 10 ،أيلول  .1992وتتوفر ترجمة إنجليزية لهذا التقرير يف:

“The Klugman Report – Report of the Committee to Examine Buildings in East Jerusalem”, The Palestine
Yearbook of International Law 417 :)1997/1996( ,9.
176 Peace Now, “The Government Helps the Settlers Take Over a Home in Silwan,” 10 March 2015, available
at: http://peacenow.org.il/en/the-government-helps-the-settlers-take-over-a-home-in-silwan [accessed 22
September 2017].
177 Norwegian Refugee Council, “Legal Memo: FAQs on Main Legal Issues in East Jerusalem,” February 2017,
available at: https://www.nrc.no/globalassets/pdf/legal-opinions/faqs_ej_memo.pdf [accessed 22 September
2017].
178 Meron Rapoport, Shady Dealings in Silwan,” (Jerusalem: Ir Amim, 13 ,)2009 [hereinafter Rapoport, “Shady
Dealings in Silwan”].
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ّ
بالقوة ،ثم انتشرت قوات الشرطة وفرضت حظر التجوال على منطقة سلوان برمتها 179.وال ينفك
وجود المستعمرين في شرقي القدس عن وجود أفراد الشرطة وجنود الجيش اإلسرائيلي ،مما
ً
يتسبب في خلق ّ
جو من التوتر والضغط في أوساط السكان الفلسطينيين في المدينة .وفضل
عن ذلك ،يتعرض األطفال في حي سلوان لالحتجاز التعسفي والحبس المنزلي وسوء المعاملة
على يد جنود الجيش اإلسرائيلي في كل يوم 180.وفي هذا المقام ،تواجه األسر الفلسطينية
اإلحدى والثمانين وبقية سكان حي سلوان بيئة قهرية ال نظير لها.
ً
تصاعدا يبعث على القلق .فحتى هذا
وقد شهدت وتيرة مصادرة الممتلكات في حي بطن الهوى
ً
اليوم ،تملك منظمة “عطيرت كوهانيم” السيطرة على  27وحدة سكنية ،كانت في معظمها بيوتا
تعود ملكيتها ألسر فلسطينية ،في هذه الحي 181.وما يفتأ النظام القضائي اإلسرائيلي يتغاضى
عن هذا النوع من “العنف المنظم الذي تمارسه الدولة” ،والذي تسبب بصورة فعلية في تجريد
ً
قسرا من بيوتهم ،على نحو يشكل مخالفة
األشخاص المحميين من ممتلكاتهم وترحيلهم
جسيمة ألحكام اتفاقية جنيف الرابعة 182.وقد أقرت المنظمتان االستعماريتان نفسهما وبصورة
ال مواربة فيها بقيام هذه العالقة شبه الحكومية التي تحوم حولها الشبهات .فحسبما ورد على
لسان دورون سبيلمان“ ،مدير دائرة التطوير في منظمة “إلعاد”“ :هذا مشروع حكومي .ونحن
183
تقريبًا فرع من فروع حكومة ‘إسرائيل’ ،غير أننا لسنا مدفونين في البيروقراطية الحكومية”.
ً
ً
دونما من أراضي
دونما من أصل 116
وللتمثيل على هذه العالقة ،فقد ُمنحت منظمة “إلعاد” 36
184
حي وادي حلوة في سلوان بسبب استغالل قانون أمالك الغائبين.
كان مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة قد ّ
عين بعثة مستقلة لتقصي الحقائق من
أجل التحقيق في مسألة المستعمرات اإلسرائيلية في األرض الفلسطينية المحتلة .ورفعت
هذه البعثة األممية تقريرها في العام  ،2013حيث أيدت فيه النتيجة التي خلص فيها “تقرير
كلوغمان” إلى أن حارس أمالك الغائبين كان بالفعل “مؤسسة ّ
مكرسة لتجريد الفلسطينيين من
أراضيهم وممتلكاتهم” 185.وخلص تقرير األمم المتحدة إلى أن أعمال المصادرة كانت تنفذ دون
179 UN OHCHR, “Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and the

_occupied Syrian Golan,” October 3 ,2016, available at: http://www.ohchr.org/Documents/Countries/PS/SG
Report_on_Israeli_A.71.355.pdf [accessed 22 September 2017].
180 Defense for Children International Palestine (DCIP), “Arrest and abuse by Israeli police part of life for children
in Silwan,” 22 February 2014.

حي بطن
 181بتسيلم  -مركز املعلومات اإلرسائييل لحقوق اإلنسان يف األرايض املحتلة« ،التهويد القادم يف القدس الرشقية سيطال ّ
الهوى يف سلوان» 11 ،كانون األول  .2016وهذا التقرير منشور عىل املوقع اإللكرتوينhttp://www.btselem.org/arabic/ :
[ jerusalem/20161208_batan_al-hawaمتت زيارة املوقع يف يوم  22أيلول [ ]2017يشار إليه فيام ييل :بتسيلم« ،بطن
الهوى»].

182 Rapoport, “Shady Dealings in Silwan”, 39, supra note 178.

 183املصدر السابق ،ص.45 .
 184املصدر السابق ،ص.13 .
 185مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة« ،تقرير البعثة الدولية املستقلة لتقيص الحقائق من أجل التحقيق يف آثار بناء
املستوطنات اإلرسائيلية علـى الحقـوق املدنيـة والـسياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية للشعب الفلسطيني يف جميع أنحـاء
األرض الفلسطينية املحتلة ،مبا فيها القدس الرشقية» 7 ،)A/HRC/22/63( ،شباط  ،2013ص.32 .

67

إجراء اختبار مالئم لصحة األدلة التي تثبت إمكانية اإلعالن عن المقيمين “غائبين” ضمن المعنى
الذي يؤديه القانون .فبعد اإلعالن عن الممتلكات أمالك غائبين ،وهو ما يفضي إلى وضعها
تحت سيطرة الحكومة ،يتولى الحارس نقل ملكيتها إلى سلطة تطوير القدس .كما خلص تقرير
األمم المتحدة الصادر في العام  2013إلى أن مصادرة األراضي في سلوان ،باعتبارها وسيلة لنقل
المستعمرين اإلسرائيليين اليهود إلى األرض المحتلة ،تعد “سياسة إسرائيلية صريحة ،وغير
معلنة ،تشارك فيها شخصيات رفيعة المستوى في مختلف الوزارات الحكومية ،ووزارة المالية
(حارس أمالك الغائبين) ،ووزارة اإلسكان ،ومدرية أراضي ‘إسرائيل’ ،والصندوق القومي اليهودي،
186
والشركات الحكومية ،والقوات األمنية وبلدية القدس”.

شراء الممتلكات الفلسطينية بطريق االحتيال
بات من الشائع في أوساط المستع ِمرين اعتماد طرق تلفها الريبة والشبهات في شراء األراضي أو
العقارات التي تشكل محط أطماعهم عقب صدور تقرير “كلوغمان” الذي أضفى صفة جرمية على
إجراءات المصادرة شرقي القدس .وغالبًا ما تنطوي هذه اآللية على اقتحام بيوت الفلسطينيين
واستخدام العنف ضدهم ،والحصول على بصمات أصابع الفلسطينيين من أصحاب األراضي أو
تواقيعهم ،واختطافهم ،واالستعانة بسماسرة األراضي الفاسدين والتزوير 187.وعلى الرغم من
تواتر الشواهد على عمليات شراء األراضي بطرق احتيالية ،فما تزال الحكومة اإلسرائيلية تيسر،
بل وتصادق على ،ما يقوم به المستعمرون من احتالل لبيوت الفلسطينيين على نحو يتنافى مع
القانون وينطوي على استخدام العنف في حاالت ليست بالقليلة ،من خالل الحماية التي ّ
تؤمنها
قوات األمن والشرطة لهم 188.وقد زادت المنظمات االستعمارية من وتيرة هذه التكتيكات بغية
سلب ممتلكات المزيد من الفلسطينيين ،حيث تعتمد هذه المنظمات في ذلك على العالقة
ً
الخاصة التي تجمعها بالحكومة اإلسرائيلية ،التي تؤمن لها غطاءً شامل يكفل إفالتها من
العقاب .وفي المقابل ،يقع العبء المضني الذي يقتضي إثبات ملكية األراضي أو العقارات على
ً
189
ونادرا ما يلقى الفلسطينيون
كاهل الفلسطينيين ،وليس على كاهل المنظمات االستعمارية،
اإلنصاف في الطعون التي يرفعونها على التكتيكات التي ينتهجها المستعمرون أو المنظمات
190
والشركات االستعمارية أمام المحاكم اإلسرائيلية.
 186املصدر السابق ،ص.15 .
 187محمد إلياس نزال« ،ترسيب االرايض والعقارات يف الضفة الغربية».2016 ،
 188املصدر السابق ،ص.16 .
 189املصدر السابق ،ص.18 .
 190وحتى يف قضايا من قبيل بيت العبايس يف سلوان ،والتي حكم فيها قايض املحكمة اللوائية يف القدس بأن األرض صودرت باعتبارها
من «أمالك الغائبني» يف ظل «غياب تام لحسن النية» ودون وجود «أساس واقعي أو قانوين» ،فام تزال هذه األرض رهن املصادرة
وما يزال املستعمرون من منظمة «إلعاء» يسكنون فيها .انظر:

See Ahdaf Soueif, “The dig dividing Jerusalem,” The Guardian, 10 May 2010,available at: https://www.
theguardian.com/world/2010/may/26/jerusalem-city-of-david-palestinians-archaeology
[accessed
22
September 2017].
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الشهادة األولى
“في سلوان ،حتى لو ملكت بيتك أو أرضك الخاصة ،فيمكن أن تكون قد بيعت مرة
أو مرتين دون أن تعلم ،أنا شخصيًا لم أعد أثق بأحد هذه األيام .قبل فترة قريبة،
كنت جالسًا مع بعض أفراد عائلتي ،فقال أحد أبناء عمومة زوجي أنه يريد أن يبيع
بيته الواقع في وسط سلوان .قال أنه عرض على رجل أوراق الملكية .وفي اللحظة
التي سمعت فيها االسم [المشتري] انتابني الرعب .كنت قد سمعت كثيرًا عن
هذا السمسار بالتحديد وعن سمعته السيئة في تسريب األراضي والعقارات إلى
اإلسرائيليين وعن تورطه في الكثير من عمليات تزوير عقود شراء األراضي .فقلت له
مباشرة وحذرته من أنه يمكن أن يخسر بيته هذا إن لم يكن قد خسره بالفعل .لم
ً
ننتظر طويال ،ذهبنا مباشرة إلى بيته لجلب أوراق الملكية ،وذهبنا بها إلى المحامي
ّ
وسجلنا البيت كوقف إسالمي [الوقف يمكن أن ّ
يورث ولكن ال يمكن بيعه] .بعد عدة
أيام ،جاء عدد من المستعمرين إلى ذلك البيت وحاولوا اقتحامه ّ
مدعين بأنه لهم.
في العام  ،2015تم تسليم ما بين  25إلى  27بيتًا فلسطينيًا من حي وادي حلوة في
سلوان إلى اإلسرائيليين في فترة أسبوع واحد فقط .كان أصحاب هذه البيوت قد قاموا
ببيعها لرجل دين مسلم (شيخ معروف بعيد عن الشبهات) من الداخل الفلسطيني.
ّ
بتدينه قد قام بشراء هذه البيوت على أساس أنه
وكان هذا الشخص المعروف
سينقلها لملكية لألوقاف ،ولكن البيوت بيعت لجمعية “إلعاد” االستيطانية.
يقع بيتي أنا أيضًا في الحارة الوسطى من سلوان ،وهذه الحارة كلها مستهدفة
ويتعرض سكانها للكثير من الضغوطات لترك بيوتهم ،حيث ّ
ّ
يدعي اليهود بأن
الفلسطينيين ال يملكون أي بيت في هذه الحارة ويطالبون برحيلنا عنها”.
ي .عدنان ،فلسطينية من سكان سلوان
مقابلة :سلوان 22،آذار 2017

الحدائق الوطنية
ما تزال السلطات اإلسرائيلية تصادر أراضي الفلسطينيين بحكم األمر الواقع من خالل اإلعالن
ّ
عنها حدائق وطنية ،إلى جانب مصادرتها بحكم القانون حسبما ّبينا ذلك أعاله .وقد استهلت
السلطات اإلسرائيلية تنفيذ هذه اإلجراءات في حي وادي حلوة في سلوان في العام  ،1974حيث
أقامت الحديقة الوطنية لمحيط أسوار القدس .كما أعلنت عن حي البستان القريب من وادي حلوة
’ساحة عامة‘ في العام  ،1976ثم أعادت تسمية هذه ’الساحة العامة‘ ووسعتها وحولتها إلى
“حديقة الملك”.
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وأقدمت ‘إسرائيل’ على ضم  70,500دونم ( 70.5كيلومتر مربع) من األراضي في شرقي القدس
كيلومترا ً
ً
مربعا) من هذه
دون وجه قانوني خالل لعام  ،1967حيث صادرت  24,000دونم (24
المساحة ’لغايات عامة‘ ،من قبيل إقامة الحدائق العامة .وفي الواقع ،يحظر على القوة القائمة
ً
إقليما يقع تحت االحتالل بموجب أحكام
باالحتالل مصادرة األراضي في شرقي القدس بوصفها
القانون الدولي  -ما لم تستدع ذلك ضرورة عسكرية ملحة .وال تستوفي مصادرة األراضي الواقعة
في اإلقليم المحتل للغايات العامة ،وال سيما لغايات إنشاء الحدائق الترويحية أو المحميات
ّ
مبدأي الضرورة والتناسب اللذين يشترطهما القانون الدولي اإلنساني لكي يعد إجراء
الطبيعية،
َ
المصادرة بمثابة ضرورة عسكرية ملحة .وفي الوقت الذي ال تصادر فيه األراضي التي تخصص
إلقامة الحدائق الوطنية بصورة مباشرةُ ،يحرم الفلسطينيون من الوصول إلى هذه األراضي من
خالل طرق أخرى ،من قبيل هدم البيوت وإخالء سكانها منها ،مما يفضي إلى مصادرة تلك األراضي
بحكم األمر الواقع .وغالبًا ما تضع المنظمات والشركات الخاصة التابعة للمستعمرين ،الذين
يعملون لدى و/أو بالتواطؤ مع سلطة الطبيعة والحدائق اإلسرائيلية ،مخططات الحدائق الوطنية
ويباشرون العمل على إقامتها .وبذلك ،تعمل تلك المنظمات على إعداد الخطط التي تكفل لهم
مصادرة األراضي ،حيث يجري “استغالل غاية الحفاظ على الطبيعة والمناظر الطبيعية كأداة بيد
191
الدولة للسيطرة على األرض”.

ّ
حي وادي حلوة
ّ
تمتد الحديقة الوطنية لمحيط أسوار القدس على مساحة تبلغ  1,110دونمات ( 1.11كيلومتر
مربع) 192.وبسبب تصنيف هذه األراضي كحديقة وطنية ،بات الهدم يهدد  250بناية يسكن فيها
نحو  4,000أسرة فلسطينية على هذه األراضي 193.وفي الفترة الممتدة بين العامين  2006و،2015
ً
هدمت السلطات اإلسرائيلية ما ال يقل عن  15بيتا في سلوان ،بما فيها بيوت تقع في حي وادي
حلوة 194.وقد أفضى هدم هذه البيوت إلى ترحيل بعض سكان الحي ً
قسرا من حيهم .وفي المقابل،
تشير أوامر الهدم التي ينتظر تنفيذها إلى أن ً
عددا أكبر من سكان الحي معرضون كذلك لخطر
الترحيل القسري منه.
وقد منحت الحكومة اإلسرائيلية منظمة “إلعاد” (صالحيات إدارية وتطويرية) في حديقة مدينة
 191جمعية مبكوم  -مخططون من أجل حقوق التخطيط« ،من العام اىل القومي :الحدائق الوطنية يف القدس الرشقية» ،2012 ،ص.4 .
وهذا التقرير منشور عىل املوقع اإللكرتوين[ http://bimkom.org/ar/wp-content/uploads/mail-of-BIMKOM-arab.pdf :متت
زيارة املوقع يف يوم  22أيلول [ ]2017املشار إليه فيام ييل بـ :جمعية مبكوم« ،من العام إىل القومي»].

192 Emek Shaveh, “East Jerusalem: Where are the Antiquities? National Parks Between the Old City of Jerusalem

and Area E13 ,”1 September, 2013, available at: http://alt-arch.org/en/nationalparks/ [accessed 25 September
2017].

 193بتسيلم  -مركز املعلومات اإلرسائييل لحقوق اإلنسان يف األرايض املحتلة« ،الحديقة الوطنية ملحيط أسوار القدس» 16 ،أيلول .2014
وهذا التقرير منشور عىل املوقع اإللكرتوينhttp://www.btselem.org/arabic/jerusalem/national_parks_jerusalem_walls :
[متت زيارة املوقع يف يوم  22أيلول [ ]2017املشار إليه فيام ييل بـ :بتسيلم « ،الحديقة الوطنية ملحيط أسوار القدس»].
 194املصدر السابق.
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داود الوطنية 195،وذلك في الوقت الذي سمحت فيه للمنظمة بتحديد المواقع التي تجري فيها
أعمال التنقيب عن اآلثار وحفر األنفاق في سلوان 196.ويجري العمل على تنفيذ أعمال الحفريات
المذكورة دون موافقة السكان الفلسطينيين في المنطقة ،وغالبًا ما تتسبب هذه الحفريات في
تصدعات تصيب الجدران ،وانهيار األرضيات وحدوث حفر في الطرق ،مما يحول دون إمكانية
الوصول إلى هذه األراضي 197.وتفرز هذه اإلجراءات ً
آثارا مباشرة على تنمية األحياء المتضررة في
198
سلوان ،وتحرم سكانها من الوصول إلى ممتلكاتهم وأراضيهم.

ّ
حي البستان
ً
تطال مصادرة األراضي والممتلكات بحكم األمر الواقع سكان حي البستان في سلوان أيضا .ففي
العام  ،1967أعلنت السلطات اإلسرائيلية حي البستان مساحة مفتوحة بموجب المخطط الهيكلي
ّ 199
للمدينة رقم ( ،)9وحظرت أي أعمال إضافية ترمي إلى البناء أو التطوير في هذا الحي.
وفي العام  ،2010نشرت بلدية القدس مخطط حديقة وادي الملك 200،الذي يضيف توسعة إلى
ً
حديقة مدينة داود الوطنية 201.وتقع حديقة وادي الملك في وادي البستان الذي يضم  90بيتا
تعود ملكيتها للفلسطينيين الذين شيدوها بعد العام  1976الستيعاب النمو الطبيعي في
ُ
أعداد السكان الفلسطينيين في الحي .ومن المقرر هدم جميع هذه البيوت ،التي شيدت دون
الحصول على تراخيص البناء المطلوبة .ومن شأن أعمال الهدم هذه ،في حال تنفيذها ،أن تفضي
ً
202
قسرا من حيهم.
إلى تهجير السكان الفلسطينيين
وسعت ‘إسرائيل’ ،خالل العامين  2009و ،2010إلى إجبار السكان الفلسطينيين في حي البستان
على االنتقال إلى بيت حنينا ،وهي ّ
حي فلسطيني آخر من أحياء شرقي القدس .وتخطط ‘إسرائيل’،
في هذه اآلونة من العام  ،2017لنقل األسر الفلسطينية إلى الشطر الشرقي من حي البستان،
ً
بينما تهدم  22بيتا في شطره الغربي 203.وتعد خطة النقل القسري هذه ،والتي تلحق الضرر بما
يزيد على  20أسرة ،غير قانونية بموجب أحكام القانون الدولي ألنها ترقى إلى مرتبة الترحيل
ً
القسري .وفضل عن ذلك ،ال تملك بلدية القدس التي تسيطر عليها ‘إسرائيل’ الصالحية التي
195 Ir Amim, “Settlements and National Parks,” n.d., available at: www.ir-amim.org.il/en/issue/settlements-and-

national-parks [accessed 25 September 2017].

196 Ibid.

 197بتسيلم « ،الحديقة الوطنية ملحيط أسوار القدس» .الهامش رقم ( )193أعاله.
 198جمعية مبكوم« ،من العام إىل القومي» .ص ،31الهامش رقم ( )191أعاله.
«حي البستان« -حديقة امللك» 16 ،أيلول  .2014وهذا
 199بتسيلم  -مركز املعلومات اإلرسائييل لحقوق اإلنسان يف األرايض املحتلةّ ،
التقرير منشور عىل املوقع اإللكرتوينhttp://www.btselem.org/arabic/jerusalem/national_parks_al_bustan_garden_ :
«حي البستان»].
[ of_the_kingمتت زيارة املوقع يف يوم  22أيلول [ ]2017املشار إليه فيام ييل بـ :بتسيلمّ ،
 200جمعية مبكوم« ،من العام إىل القومي» .ص ،26الهامش رقم ( )191أعاله.

201 Rapoport, “Shady Dealings in Silwan,” 19, supra note 178.

«حي البستان» ،الهامش رقم ( )199أعاله.
 202بتسيلمّ ،
 203بتسيلم« ،الحديقة الوطنية ملحيط أسوار القدس» ،الهامش رقم ( )193أعاله.
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أراض يملكها فلسطينيون آخرون في الجانب
تخولها تشييد بيوت جديدة لتلك األسر على
ٍ
204
الغربي من حي البستان.
ً
وفضل عن أوامر الهدم واإلخالء المذكورة ،تواجه األسر الفلسطينية الدعاوى القانونية التي
ّ
الحي من الحصول
تجرم أولئك الذين يسعون إلى مقاومة مصادرة أراضيهم .كما يحرم سكان
على الخدمات ،من قبيل خدمات التعليم والصرف الصحي والعمل ،باإلضافة إلى حرمانهم من
تراخيص البناء التي تلزمهم لترميم بيوتهم أو توسيعها من أجل استيعاب األعداد المتزايدة
205
ألسرهم.

الشهادة الثانية
“أنا ولدت وترعرعت هنا في حي البستان ،وعندما تزوجت بقيت هنا في ذات الحي.
ّ
بدأت أنا وزوجي ببناء بيتنا الخاص حتى جاءنا اإلسرائيليون وسلمونا إخطارًا بالهدم.
ّ
هناك قضية رفعت للمحكمة ضد جميع بيوت حي البستان بحجة البناء غير المرخص،
فهذا الحي معلن على أنه منطقة خضراء (محمية) ويمنع فيها البناء منعًا باتًا.
قضيتنا مع البناء لها خصوصية وهي أن ملف حي البستان يتداول قضائيا كملف
جماعي وليس قضايا فردية أو عائلية .بيت أهلي وبيوت أعمامي وجميع بيوت الحي
مستهدفة من قبل إسرائيل وجميعهم استلموا إخطارات بالهدم بدءًا من العام
 206.2005جميع مخططاتهم [بما فيها إنشاء حديقة ّ
عامة] واإلعالن عن حي البستان
كمنطقة خضراء هي مجرد طريقة غير مباشرة إلجبارنا على ترك بيوتنا والرحيل من هنا.
ومع صدور أول إخطار بالهدم بدء اإلسرائيليون حملة اعتقاالت بحق سكان الحي
ً
ً
بمن فيهم األطفال والشباب ،وعادة ما يتم االعتقال ليال .القصة ليست فقط قضية
أوامر الهدم واالستيالء على أرضنا وأمالكنا ،وإنما في الضغط الذي يمارسونه على
سكان الحي .األطفال توقفوا عن الذهاب اللمدارس ،وأغلب شباب الحي هم من غير
المتعلمين وعاطلين عن العمل.
أنا أعلم أنه ليس لدينا ترخيص بالبناء ولكن يوجد هناك بالمقابل بيوت وبنايات
في ذات المنطقة تم تسريبها للمستوطنين وهذه البنايات بنيت بدون ترخيص،
فلماذا لم يصدر بحقها أوامر بالهدم .لماذا تصدر أوامر الهدم ووقف البناء بحق
الفلسطينيين فقط دون غيرهم؟
«حي البستان» ،الهامش رقم ( )199أعاله.
 204بتسيلمّ ،
 205بتسيلم« ،بطن الهوى» ،الهامش رقم ( )181أعاله .وانظر أيضً ا:
.178 supra note ,10 ,”Rapoport, “Shady Dealings in Silwan
حي البستان.
 206كام الحظنا أعاله ،بدأت دائرة الهندسة التابعة لبدلية القدس يف العام  2004بعملية إصدار أوامر الهدم البيوت يف ّ
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مجرد ما أن يصدر إخطار بهدم بيتك أو أن ترفع ضدك قضية في المحكمة ،ستكون
مجبرًا على دفع غرامات شهرية للبلدية ،لتصبح وكأنك تدفع إيجار بيتك الخاص ،أنا
ً
مثال مجبرة على دفع مبلغ  2500شاقل ( 688دوالر) بداية كل شهر ،وهذه تعتبر بدل
مخالفة وبالعادة بسبب البناء بدون ترخيص ،وطبعًا ال يوجد بيت واحد في كل الحي
بني بترخيص ،بما فيها البيوت القديمة والتاريخية.
وتتفاوت ردود فعل الفلسطينيين على أوامر  /إخطارات الهدم ،فالبعض يفكر بشكل
جدي باالنتقال من الحي ،وهناك آخرون اشتروا أو يريدون شراء بيوت في أماكن أخرى
ليكونوا جاهزين للحظة التي يتم فيها الهدم ويكون لهم بيت بديل ليسكنوه.
ً
وبالطبع هناك آخرون انتقلوا فعال للسكن خارج حي البستان ولكنهم قليلون ألنهم
من الفئة القليلة المقتدرة ماديًا لشراء بيت في القدس على عكس أغلبية الناس غير
المقتدرة ماديًا ودخلهم محدود والحل الوحيد أمامهم هو البقاء في حي البستان.
أنا شخصيًا لم أفكر ولو لمرة واحدة في اليوم الذي سيهدم فيه بيتنا وما الذي
سنفعله .عندي شعور عميق بأن هذا اليوم قادم .لكننا اليوم في مرحلة انتظار ،ليس
لدي مخططات للمستقبل وأنا على علم أن أغلب أهالي سلوان ليس لديهم مخططات
كذلك .عائلتي وعائلة زوجي وجميع من أعرفهم باقون في البستان .حتى لو قررت
الرحيل عن البستان ،إلى أين سأذهب؟ وهل سيكون بمقدوري عمل ذلك؟
السياسات اإلسرائيلية باألساس تعمل على تفريغ كل القدس من سكانها
الفلسطينيين ،هدفهم األول واألخير هو إجبار الفلسطينيين المقدسيين على
الرحيل واستبدالهم باإلسرائيليين اليهود”.
أ .عودة ،فلسطينية من سكان حي البستان ،سلوان
مقابلة :سلوان 22،آذار 2017

التحليل القانوني
تصادر ‘إسرائيل’ أراضي الفلسطينيين الواقعة تحت احتاللها دون وجه قانوني وعلى نحو
يخالف القاعدة ( )51من قواعد القانون الدولي اإلنساني العرفي والمادة ( )23من اتفاقية الهاي
الرابعة لسنة  ،1907وذلك من خالل توظيف قانون أمالك الغائبين ،وصفقات بيع األراضي التي
ّ
يلفها االحتيال ،واإلعالن عن استعمال األراضي للغايات العامة ،وكل ذلك على نحو يتخطى
االستثناء الصارم الذي يشترط قيام الضرورة العسكرية الملحة .كما تنتهك ‘إسرائيل’ طائفة
من قوانين حقوق اإلنسان وأحكامها ،بما فيها وبما ال يقتصر على األحكام المرتبطة بالحق في
حماية الممتلكات.
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وتتمخض التبعات المترتبة على هذه االنتهاكات عن ترحيل األشخاص المحميين في شرقي
قسرا عن ديارهم وأراضيهم بصورة مباشرة وغير مباشرة في آن ً
ً
معا .فالترحيل
القدس المحتلة
القسري الذي يشهده حي سلوان يقع بفعل األوامر التعسفية التي تقضي بإخالئهم من بيوتهم
ّ
الحي من خالل
وهدمها من جهة ،وبفعل بيئة قهرية يمكن التدليل على استشرائها في هذا
الضغوط التي ال تحتمل والتي يرزح سكانه تحت وطأتها على المستويات االقتصادية والجسدية
والنفسية .ويشكل ما تقوم ‘إسرائيل’ به من تنفيذ لسياسة مصادرة األراضي مخالفة ألحكام
المادة ( )49من اتفاقية جنيف الرابعة ،التي تحظر الترحيل القسري .وقد ترقى هذا اإلجراءات
إلى مرتبة جرائم الحرب ،وربما ترقى إلى مرتبة الجرائم ضد اإلنسانية بموجب أحكام نظام روما
207
األساسي.
كما تشكل صفقات بيع األراضي التي تقوم على االحتيال واإلعالن عن استعمال األراضي لغايات
ً
عامة انتهاكا ألحكام المادة ( )17من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،التي تكفل حق الفرد “في
ً
التملك ،بمفرده أو باالشتراك مع غيره” ،وعلى أنه “ال يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا” ،وأحكام
المادة ( )17من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،التي تكفل الحماية من
اإلجراءات التي تنطوي على “تدخل غير قانوني ...في خصوصياته [اإلنسان] أو شؤون أسرته أو
بيته”.
وحسبما يتضح في الشهادة الثانية ،يترافق الهدم المرتقب الذي يطال بيت هذه األسرة أو
مصادرة أرضها مع طائفة من السياسات األخرى التي تفرز أثرها على حياتها اليومية وقدرتها
على التمتع بجملة من الحقوق األساسية األخرى .فالدعاوى القانونية ،واالعتقاالت ،والغرامات،
والتجريم ،وانعدام القدرة على الحصول على الخدمات من قبيل خدمات التعليم والعمل والصرف
الصحي ،ناهيك عن أعمال العنف التي يمارسها المستعمرون وأفراد الشرطة ،تجتمع كلها
لتشكل بيئة قسرية في حي البستان .وبناءً على ذلك ،تنتهك ‘إسرائيل’ الحق في مستوى
معيشي مناسب ،بما يشمله من الحق في السكن الالئق ،وهو الحق الذي تكفله المادة ( )25من
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والمادة ( )11من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية.

 207نظام روما األسايس ،املادة (7د) واملادة (8ه)( ،)8الهامش رقم ( )60أعاله.
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الخالصـــــة

تشكل سياسة مصادرة األراضي وحرمان أصحابها من التصرف واالنتفاع بها ،بعد النظر
فيها ودراستها ،إحدى اآلليات اإلسرائيلية التي تفوق غيرها في ضررها ونجاعتها على
ً
قسرا عن أراضيهم ،منذ النكبة التي حلت بهم
صعيد تهجير الفلسطينيين أو ترحيلهم
في العام  1948حتى يومنا هذا .فقد صودرت أكبر مساحة من أراضي الفلسطينيين في
العام  1948بموجب قانون أمالك الغائبين ،وبضم شرقي القدس إلى إقليم ‘إسرائيل’
دون وجه قانوني عقب احتالل الضفة الغربية وقطاع غزة في العام  .1967وال يتماشى
هذان اإلجراءان ،وما تالهما من تشريعات سعت إلى إضفاء سمة شرعية عليهما ،مع أحكام
القانون الدولي وقواعده .فقد دأبت ‘إسرائيل’ عن قصد وعلى نحو منهجي على مخالفة
أحكام حقوق اإلنسان المتصلة بالمصادرة الجائزة ،وهي :الصفة القانونية ،والمصلحة
العامة ،ومبدأ التناسب والتعويض ،إلى جانب الشرط الذي يقضي بوجوب تطبيق هذه
المبادئ على أساس استثنائي وعلى نحو غير تمييزي .ولم تعمد ‘إسرائيل’ إلى إعداد آليات
قانونية متنوعة ومعقدة ترمي إلى تيسير إجراءات المصادرة بحكم القانون وبحكم األمر
الواقع فحسب ،بل إنها تنفذ هذه اآلليات على أساس تمييزي وبدافع سياسي كذلك ،لكي
تضمن إجبار الفلسطينيين على الرحيل عن ديارهم وأراضيهم وإحالل المستعمرين اليهود
اإلسرائيليين محلهم.
وتميط الحاالت التي استعرضناها أعاله اللثام عن جملة من اآلليات المعتمدة في مصادرة
األراضي بحكم األمر الواقع ،حيث تتحكم ‘إسرائيل’ في الحقوق المتصلة بملكية األراضي
دون أن تكون هي مالكها القانوني ،مما يفضي إلى منع الفلسطينيين من ممارسة
حقوقهم في التملك والتصرف .ويفضي هذا الواقع إلى منع الفلسطينيين من الوصول
إلى بيوتهم أو أراضيهم أو سبل عيشهم أو مصادر رزقهم ومرافق الخدمات األساسية
التي ال يستغنون عنها .ومن شأن هذا المنع أن يؤدي إلى تهجير السكان الفلسطينيين
ً
أراض
قسر ا وبصورة مباشرة من بيوتهم في الحاالت التي تقع فيها هذه البيوت على
ٍ
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مصادرة ،أو بصورة غير مباشرة بسبب إكراههم والضغط عليهم إلجبارهم على الرحيل عن
208
مناطق سكناهم.
وتتشابه التبعات الناجمة عن األوضاع التي تشهد مصادرة األراضي بحكم القانون مع تلك
التي تنشأ عن إجراءات المصادرة بحكم األمر الواقع بالنسبة إلى الفلسطينيين المتضررين
منها .فبصرف النظر عما إذا طرأ تغيير على الملكية أم ال ،تتساوى التبعات المترتبة على
المصادرة بشقيها مع الحرمان من حقوق التصرف ،التي تترافق مع حق الملكية في العادة.
وبالتالي ،تشكل السياسات اإلسرائيلية التي تستهدف مصادرة األراضي بحكم القانون
ً
وبحكم األمر الواقع انتهاكا لحقوق الفلسطينيين داخل ‘إسرائيل’ والسكان المحميين في
األرض الفلسطينية المحتلة في التمتع بملكية فعلية ألراضيهم وممتلكاتهم .وقد تفضي
هذه السياسات ،في نهاية المطاف ،إلى التهجير أو الترحيل القسري لهؤالء السكان.
ّ
وقد سلطت دراسات الحالة والتحليالت القانونية التي استعرضناها فيما تقدم من هذه
الورقة الضوء على التناقض الواضح بين القوانين والممارسات اإلسرائيلية من جهة
والقانون الدولي وااللتزامات الواقعة على ‘إسرائيل’ بصفتها القوة القائمة باالحتالل من
جهة ثانية .فإسرائيل تنفذ سياستها في مصادرة األراضي ومنع أصحابها من االنتفاع بها
على مستويات ومراحل متعددة تشمل القانون ،واستخدام القوة ،وإضفاء الصفة القانونية
على األفعال التي ترتكبها األطراف غير الحكومية (المستعمرون والمنظمات االستعمارية).
وتبين هذه الخطوات الثالث أن هذه السياسة اإلسرائيلية تتسم بسمة منهجية ودائبة ،وأن
‘إسرائيل’ تستجيب لرغبتها في بسط سيطرتها على أكبر مساحة من األراضي التي يقطن
فيها أقل عدد من الفلسطينيين من خالل تطويع تشريعاتها وممارساتها في المواضع
والحاالت التي تراها مناسبة لها .كما دأبت ‘إسرائيل’ على التالعب في السوابق القانونية
والقوانين من أجل إضفاء صفة شرعية على ما تقوم به من مصادرة ألراضي الفلسطينيين.
ويتجلى تجاهل ‘إسرائيل’ لكال القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان
في الحاالت الموثقة التي استعرضتها هذه الورقة في مدينة يافا ،وقرية العراقيب ،وبلدة
ّ
وحي سلوان .وال تقتصر التبعات التي تفرزها هذه الحاالت على انتهاك حقوق
دير استيا
اإلنسان فحسب ،بل تنطوي على اقتراف جرائم حرب ،ربما ترقى في جسامتها إلى جرائم
ضد اإلنسانية .وفي إخالل خطير بأحكام القانون الدولي لحقوق اإلنسان ،توظف ‘إسرائيل’
 208استقر فقه املحكمة الجنائية الدولية وغريها من املحاكم الجنائية الدولية الخاصة عىل أن فهم الطابع القرسي الذي ينطوي عليه
التهجري ال يقترص عىل اإلشارات البسيطة التي تدل عىل الرتحيل املادي .بل يشمل الرتحيل القرسي كذلك األعامل أو حاالت التقصري
التي ترقى إىل مرتبة التهديد باستخدام القوة أو اإلكراه ،وبث الخوف يف النفوس من االحتجاز أو أعامل العنف ،أو استغالل البيئة
القرسية القامئة .ويتمثل املحور األسايس يف أن التهجري يجب أن يكون غري طوعي ،حيث يحرم الشخص أو األشخاص املعنيون من
االختيار األصيل يف القرار الذي يتخذونه بشأن الرحيل عن بيوتهم ومجتمعاتهم( .لالطالع عىل املزيد من املعلومات حول الرتحيل
القرسي الذي تنفذه ‘إرسائيل’ بحق الفلسطينية يف األرض الفلسطينية املحتلة ،انظر:
BADIL, Coercive Environments: Israel’s Forcible Transfer of Palestinians in the Occupied Territory, February
2017).
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اإلعالنات عن استعمال األراضي للغايات العامة على أساس تمييزي .كما تعمل ‘إسرائيل’
بصورة مشتركة مع الصندوق القومي اليهودي ،وهو هيئة غير حكومية ،وتقدم الدعم
واإلسناد له من أجل مصادرة األراضي التي تعود ملكيتها ألبناء قرية العراقيب البدوية
ً
قسرا منها .وعلى هذا المنوال ،تقدم ‘إسرائيل’ على اإلخالل بأحكام
في النقب وتهجيرهم
ً
القانون الدولي لحقوق اإلنسان في مدينة يافا ،حيث توظف مخططا لخصخصة األراضي
ً
قسرا من المدينة ومصادرة
وتستغل قوانين أمالك الغائبين من أجل تهجير الفلسطينيين
أراضيهم فيها.
وتفضي إقامة المستعمرات وشبكات البنية التحتية المرتبطة بها في بلدة دير استيا
ً
قسرا من ديارهم وأراضيهم على نحو
بالضفة الغربية المحتلة إلى ترحيل الفلسطينيين
يخالف أحكام القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان وقواعدهما .وأخيراً،
تجتمع اآلليات المتداخلة ،التي تشمل ضم شرقي القدس دون وجه قانوني إلى إقليم
‘إسرائيل’ ،واإلعالن عن إقامة الحدائق العامة على األراضي التي تحتلها ‘إسرائيل’ ،وبيوع
األراضي االحتيالية التي تنفذها أطراف غير حكومية وقانون أمالك الغائبين ،على خلق
بيئة قهرية تفرضها ‘إسرائيل’ على الفلسطينيين في حي سلوان تستهدف من خاللها
مصادرة أراضيهم وترحيلهم ،حيث تشكل هذه اآلليات مخالفة ألحكام القانون الدولي
ً
اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان كذلك .وفضل عما تقدم ،تبين هذه الحاالت
ً
كيف أن مصادرة األراضي وحرمان أصحابها من حقوق التصرف واالنتفاع بها ترتبط ارتباطا
ً
وثيقا بسياسات أخرى تعنى بالترحيل القسري للسكان الفلسطينيين ،من قبيل السياسة
209
التمييزية في التنظيم والتخطيط وإنفاذ نظام استصدار التصاريح.
وفي الوقت الذي تبين فيها اآلليات الواردة أعاله الطريقة التي تعتمدها ‘إسرائيل’ في
تطويع سياستها القائمة على مصادرة األراضي وحرمان أصحابها من حقوق التصرف
واالنتفاع بها وتطويرها ،فما تزال الغاية التي تتوخاها منها هي نفسها :فقد صممت
‘إسرائيل’ تلك القوانين والممارسات التمييزية لكي تضمن طرد الفلسطينيين من مناطق
سكناهم وإحالل اليهود اإلسرائيليين (المستعمرين) محلهم فيها .وفي هذا المقام،
تفضي سياسة مصادرة األراضي وحرمان أصحابها من حقوق التصرف واالنتفاع بها إلى
التهجير القسري للسكان داخل ‘إسرائيل’ أو إلى الترحيل القسري للفلسطينيين داخل
األرض الفلسطينية المحتلة.
وحسب المالحظة الواردة في مقدمة سلسلة أوراق العمل هذه 210 ،ال ُي َع ّد مجرد وجود
ً
كافيا لمعالجة اآلثار المتمخضة عن الكارثة اإلنسانية التي
التشريعات واآلليات القانونية
 209انظر :ورقة عمل رقم « ،15التهجريالقرسي للسكان :الحالة الفلسطينية  -مـقــدمـــة“ ،بديل  -املركز الفلسطيني ملصادر حقوق
املواطنة والالجئني ،حزيران  ،2015متوفرة عىل املوقع:
http://badil.org/phocadownloadpap/badil-new/publications/research/working-papers/WP15-FPT-Intro-Ara-.pdf

 210املصدر السابق.
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ّ
يخلفها التهجير القسري للسكان ،والتي حظيت باالعتراف على مدى ردح طويل من الزمن،
بل تقتضي الضرورة أن تقترن هذه اآلليات باإلرادة السياسية الضرورية لضمان إنفاذها
بصورة متواترة ومنتظمة من أجل ضمان حماية الحقوق األساسية الواجبة للمجتمعات
والفئات الضعيفة.
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ّ
تتناول سلسلة أوراق العمل حول «التهجير القسري للسكان:
الحالة الفلسطينية» سياسات وإجراءات التهجير القسري
ّ
يتعرض لها الفلسطينيون على جانبي الخط األخضر.
التي
يترك هذا التهجير القسري آثارًا وخيمة على الحياة اليومية
ّ
ويهدد وجودهم في وطنهم .وتعتمد سلسلة
للفلسطينيين
ً
أوراق العمل تفسيرًا شامال لمنهج المعالجة القائم على
حقوق اإلنسان ،بحيث ّ
تشدد على أن االلتزامات التي يمليها
القانون الدولي ويوجبها ينبغي أن تتقدم على االعتبارات
ّ
السياسية وتحل محلها .ويستدعي تحديد الفروقات الدقيقة
ّ
والدالالت ّ
األعم التي ينطوي عليها التهجير القسري للسكان
ّ
ومتمعنة للسياسات اإلسرائيلية التي ترمي
دراسة متأنية
إلى تهجير الفلسطينيين قسرًا من ديارهم وأرضهم ،ناهيك
ّ
عن الدور الذي تؤديه في إنفاذ المنظومة العامة التي تتبعها
إسرائيل في قمع المواطنين الفلسطينيين واضطهادهم.
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