
احملميات الطبيعية

مبوجب األمر العسكري رمق 166 لعام 1967، والتعديل الوارد يف األمر 363 
مكحمية  منطقة  إعالن  العسكري  للحامك  الطبيعة،  محاية  بشأن   1969 لعام 
طبيعية. وهذا األمر ال يكتيف بعدم حتديد معايري أو مواصفات احملمية الطبيعة 
استخدامه  مت  فقد  وهيلع  العسكرية.  لإلدارة  لتقدير  األمر  يرتك  بل  وحسب، 
الفلسطينيني  منع  خالل  من  الفلسطينية  األرض  عىل  االستيالء  الستمكال 
أحصاب األرض من البناء والتطوير. وقد وسع مفهوم االعتداء عىل احملمية 
الطبيعة ليمشل املنع من القيام بأي معل مبا يف ذلك اإلقامة، أو الريع أو حىت 
التقاط أي يشء من املنطقة. وناهيك عن صالحية هدم أي بناء أو قلع أي غرس، 
او مصادرة املاشية، يفرض االمر عىل الفلسطيين "املخالف" عقوبة الجسن ملدة 

ستة أهشر، أو غرامة أو لكتامها معا.

أعلنت إرسائيل عن 114 منطقة مكحميات طبيعية يف 
عن  مساحهتا  تزيد   .1967 عام  احملتلة  األرض 

350 ألف دومن )6% من مساحة الضفة تقريبا(. 
مبحاذاة  املناطق  هذه  من  األكرب  النسبة  تقع 
األمر  العسكرية،  املناطق  أو  املستوطنات، 
الذي ينيف االدعاء اإلرسائييل باحلرص عىل 
املناطق مكحميات  أن هذه  ويؤكد  الطبيعة، 
طبيعية يأيت ملنع تطور وامتداد الفلسطينيني 
لالحتفاظ  إرسائيل  سيع  واىل  جهة،  من 
املستوطنات  لتطوير  شاسعة  مبساحات 

واالستمثارات املتنوعة القامئة عىل االستيالء 
عىل املصادر الطبيعية من جهة ثانية.    

املتنزهات العامة   

العسكري  للحامك   ،89 رمق  لألمر  املعدل   363 العسكري  األمر  مبوجب 
احمليل إعالن منطقة مكتزنه عام، ولسلطة املتزنهات يف إرسائيل إدارهتا. 
هلكذا  معلنة  مواصفات  أو  معايري  أية  يوجد  ال  الطبيعية،  احملميات  ومثل 
الطرقات،  وشق  األرض،  عىل  اليد  وضع  األمر  هذا  مبوجب  ويمت  مناطق. 
وإنشاء املرافق اخلاصة بالتزنه، وفرض رسوم عىل الدخول. وقد مت اإلعالن 

عن 18 منطقة مكتزنهات عامة يف األرض احملتلة يف عام 1967.    

املناطق األثرية

قطاع  االثار يف  وضع  ينظم   1929 لعام  لآلثار  الربيطاين  االنتداب  قانون 
الغربية،  الضفة  اآلثار يف  ينظم   1966 لعام  لآلثار  األردين  والقانون  غزة. 
دائرة  إىل  تطبيقه  نقل صالحيات  مت   ،116 رمق  العسكري  األمر  ومبوجب 
اإلرسائيلية  للقوانني  اآلثار  فأخضعت  القدس،  يف  أما  اإلرسائيلية.  اآلثار 
وأسندت املهام اىل وزير التعلمي والثقافة. ومبوجب األمر العسكري، والقانون 
القوانني  نفاذ  قبل  اكتشف  ما  سواء  األثرية  املناطق  تعود لك  اإلرسائييل، 
او بعدها إىل السلطات اإلرسائيلية املختصة، واليت هلا -من مضن أشياء 
أخرى- مصادرة منطقة ما او منع استخدامها ألغراض البحث، واحلفر، او 
محلاية املوروث التارخيي. ويف 
التوسع يف  العام 2010، مت 
حبث  املفاهمي،  هذه  تطبيق 
مناطق   6 عن  اإلعالن  مت 
احملتلة  األرض  يف  أثرية 
تقوم  ومعليا،   .1967 عام 
عىل  يدها  بوضع  إرسائيل 
األرض، ومبنع الفلسطينيني 
حني  يف  استخدامها  من 
لملستوطنني  بذلك  تحمس 
قرية  مكا هو احلال يف 
سوسيا جنوب اخلليل.   

حزام املستعمرات

املستعمرات،  الواقعة مبحاذاة  لفلسطينيني  اململوكة  األرايض  هبا  املقصود 
ما  مبوجب  إال  استخدامها  أحصاهبا  عىل  ولكن حيظر  تصادر،  مل  واليت 
املدنية/ اإلدارة  عن  الصادرة  والتصارحي  املسبق  التنسيق  بنظام  يعرف 

العسكرية واليت قملا تصدرها. 

رمغ أن البناء االستيطاين يقوم عىل 52 ألف دومن من أرايض املنطقة املصنفة 
)ج( أي ما يعادل )1,5%( مهنا، إال أن املستعمرات وجمالهسا متتد سلطهتا 
عىل أكرث من 500 ألف دومن. يرشف معليًا عىل هذه األرايض ما يمّسى 
بنيامني، غوش  ميتا  السامرة،  )مستعمرات  اإلقليمي لملستوطنات  باملجلس 

عصيون، جبال اخلليل، األغوار، وميجلوت(.

رمغ االدعاء بان تقييد استخدامها يعود ألسباب أمنية، إال أن هذه األرايض 
واملساحات تشّك يف سياسة التوسع والضم اإلرسائيلية احتيايط االمتداد 

والمتدد لملستعمرات. 

احلرمان من التصرف في األرض 
مصادرة مبطنة وضم فعلي

املناطق الفاصلة

املناطق الفاصلة يف قطاع غزة )املقيدة الوصول إلهيا(: ويه حزام 
الذي  البحري  واملدى  زراعية(  معمظها  )واليت  الفلسطينية  األرايض  من 
تفرضه إرسائيل بقوة النار حول قطاع غزة حبيث حيظر عىل الفلسطينيني 

استخدامه سواء للزراعة، أو السكن أو الصيد أو حىت التنقل.

طول مشال ورشق  الربي عىل  احلزام  ميتد  الربية:  الفاصلة  املناطق 
القطاع بعرض يرتاوح ما بني 300 م إىل 1.5 كيلو مرت ملهتام بذلك 63 
ألف دومن تقريبا )17% من مساحة القطاع( معمظها أراض زراعية )%35 

من أرايض القطاع الزراعية(. 

املناطق الفاصلة البحرية: ميتد احلزام البحري عرشين ميال حمصورة 
يف املنطقة الوسىط عىل طول الشاطئ وبعمق ال يتعدى 3 أميال معقا خالفا 
الفلسطينيني  التفاقيات سابقة مع م ت ف. من جهة اجلنوب، حيظر عىل 
املالحة بأي شك ملسافة 1.5 ميل، ونفس احلال يف اجلهة اجلنوبية ملسافة 

1 ميل من املياه اإلقلميية املرصية.

كيف نواجه سياسات احلرمان من التصرف 
وتقييد حق االنتفاع؟ 

األفراد،  وحىت  اخلاص  والقطاع  واألهلية،  الرمسية،  اجلهات  عىل 
حتدي نظام التصارحي والرخص، وتبين إسرتاتيجية االمتداد أفقيا 
عىل أوسع املساحات بأقىص رسعة. ومما ال شك فيه، أن السلطة 
الفلسطينيني  تدفع  خطط  بوضع  غريها  من  اكرث  مطالبة  الوطنية 
لالنتشار يف املنطقة املصنفة )ج( ملواجهة سياسة حرص الفلسطينيني 

يف معازل مضن املناطق املصنفة )أ( و)ب(.

تقييد حقوق التصرف واالنتفاع باألرض

BADIL
Resource Center
for Palestinian Residency & Refugee Rights

بديــل
املركز الفلسطيني

ملصـادر حقـوق املواطنـة والالجئـيـن

)ISM :جنود االحتالل مينعون فلسطينيًا من الوصول إلى أرضه، قرية سوسيا، جنوب اخلليل، )املصدر
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ما املقصود بحقوق التصرف واالنتفاع باألرض؟

حق امللكية من احلقوق املقرة يف خمتلف الرشائع والقوانني الواجب احرتامها يف 
املتفرعة  يثبت مبوجبه لملالك اكفة احلقوق  لك األحوال. وهو حق عيين أصيل، 
األخرى واليت من أبرزها حقوق الترصف، واالنتفاع )االستعامل واالستغالل(. 

حق الترصف يف العقار، ياكد يكون مماثال حلق امللكية فميا يتضمنه من سلطات، 
إال انه متزي عنه يف البالد اليت حمكها العمثانيون، بأنه جيري فقط عىل األرايض 
األمريية، اليت اسند فهيا حق الترصف إىل األفراد. وقد تطور مفهوم حق الترصف 
ليمشل سلطة الخشص يف نقل حقه إىل الغري، بالبيع، واهلبة، أو الوصية، واإلرث 

أو الترصف به باإلجيار أو الرهن حتقيقا ملنفعة ما. وهو يمشل حق االنتفاع.

ما املقصود بتقييد حق التصرف واالنتفاع؟ 

من  مساحة  ربكا  عىل  للسيطرة  سعهيا  يف  خمتلفة  سياسات  إرسائيل  اتبعت 
والضم،  املصادرة  السياسات  تلك  ابرز  ومن  الساكن.  من  عدد  بأقل  األرض 
سواء  العسكرية،  واألوامر  والقوانني،  الربيطانية،  الطوارئ  أنمظة  باستخدام 
بإعالن امللكية كأراض دولة، أو "خالية امللكية – ملكية غائبني" وغري ذلك. وحيث 
مل تمتكن إرسائيل من تنفيذ املصادرة أو الضم مبارشة، ابتكرت سياسة احلرمان 
من حقوق الترصف واالنتفاع كوسيلة ومقدمة لالستيالء عىل األرض الفلسطينية، 
ويه ما ميكن تمسيته بالضم فعليا )حبمك الواقع(؛ حيث تبىق ملكية فلسطينية 

جدار الضم والفصل العنصريولكن بدون حقوق الترصف واالنتفاع! 

85% من اجلدار حبسب اخلطط املعلنة مير يف الضفة الغربية احملتلة. باكمتاله، 
ستكون 50% تقريبًا من أرايض الضفة الغربية قد مضت فعليًا، وحرص ساكهنا 

فقط يف مساحة تقل عن 12% من مساحة فلسطني حبدودها االنتدابية. 

يف  الفلسطينيني  اجلدار  حيرص 
حيث  المشايل  املعزل  معازل:  ثالثة 
ميتد من مشال غرب جنني إىل قلقيلية،  
واملعزل األوسط والذي يفصل القدس عن 
القرى واملدن احمليطة هبا مبا يف ذلك أجزاء واسعة من الغور 
الزراعية غرب اجلدار، أما  الفلسطيين، مكا ويعزل آالف الدومنات من األرايض 
املعزل اجلنويب فيفصل بيت حلم ورشقها عن القدس مكا وحيرص امتداد مدينة 

اخلليل وقراها.

املناطق العسكرية املغلقة

مبوجب األمر العسكري اإلرسائييل رمق 1651، للحامك العسكري إغالق منطقة 
ما ألسباب أمنية )للتدريب العسكري، او مكنطقة إطالق نار(. تستخدم إرسائيل 
هذا األمر عىل حنو خمالف للقانون الدويل اإلنساين، وعىل حنو تعسيف حيث مت 
فعليا منع الفلسطينيني من الترصف يف 18% من مساحة الضفة الغربية ترتكز 
معمظها يف مناطق جنوب اخلليل واألغوار. باإلضافة إىل خطر التعرض للقتل، 
يرتتب عىل خرق هذا األمر، فرض عقوبات كبرية عىل الفلسطينيني اكلجسن ملدة 
أو  ألف دوالر،   55 اليت قد تصل إىل  الغرامة  أو  قد تصل إىل مخس سنوات، 

لكتا العقوبتني معا.  

اخلط  بني  ما  الواقعة  الفلسطينية احملتلة  األرايض  املعزولة: ويه  املناطق 
فرضت  مغلقة.  عسكرية  مكناطق  إرسائيل  أعلنهتا  واليت  واجلدار،  األخرض 
احلصول  ألف(   23 )أكرث من  املناطق  الفلسطينيني ساكن هذه  إرسائيل عىل 
فلسطينيا  مجتعا   150 من  أكرث  تأثر  اإلقامة!  ملواصلة  خاصة  تصارحي  عىل 
حيث اقتطعت أراضهيم أو أجزاء مهنا، مكا وفرضت إرسائيل عىل أحصاب 
وقملا  كثرية  برشوط  مقيدة  زيارة  تصارحي  عىل  احلصول  املعزولة  األرايض 
تصدر، من اجل المتكن من الوصول إلهيا وفالحهتا. تنترش عىل طول اجلدار 
خالهلا  من  إال  أراضهيم  إىل  العبور  لملزارعني  يحمس  ال  أمنية،  بوابة   80

ومبواعيد حمددة.  

““ فلسطيين عزلًا مبارشًا عن بايق شعهبم،  مكا ومت تقييد استعامل واستغالل ما ناهيك عن املتأثرين بشلك غري مبارش باجلدار، مت معليًا عزل 267 ألف العزل، والضم، وتقييد حق الترصف
ويعترب نظام التصارحي من أدوات تقييد حق الترصف واالنتفاع باألرض؛ حيث 9.4% من أرايض الضفة الغربية حىت اآلن.ال يقل عن 50% من األرايض الزراعية يف الضفة بسبب اجلدار، مكا ومت فعليا مض 

2012. من سلطات االحتالل. يذكر هنا أن نسبة اخنفاض منح هذه التصارحي عىل املزارع أن حيصل عىل ترصحي للوصول إىل أرضه، وفالحهتا والعناية هبا  قد بلغت 87% ما بني األعوام 2007- 

حق االنتفاع يمشل حقني أساسني مها: االستعامل واالستغالل. 

حق االستعامل: يعين حق الخشص املترصف يف االستفادة مبارشة من العقار، 
مثل حقه يف الوصول إىل عقاره، واإلقامة فيه، ويف البناء هيلع، وزراعته.

حق االستغالل: يعين حق الخشص يف االنتفاع بمثار اليشء، سواء من منتوج، 
أو ريع، أو أجرة أو حىت منفعة معنوية ناشئة عن ختصيص لك أو جزء من العقار 
لملصلحة العامة مكا يف حالة سيع الخشص لتعزيز ماكنته االجمتاعية عرب وهبه 

لملنفعة العامة مثال، أو وقفه لنيل مرضاة اهلل.

تقييد حقوق التصرف واالنتفاع باألرض
احلرمان من التصرف في األرض 

مصادرة مبطنة وضم فعلي

هذه املطوية:

املعلومات واإلرشادات والتوصيات الواردة يف هذه املطوية تشكل نقطة بداية 

ومقدمة تلقي بعض الضوء عىل املوضوع املعروض وكيف ميكن التعامل معه 

بالعموم. وعليه، فهي ليست حرصية وال شاملة، وال تشكل بديال عن االستشارة 

القانونية الواجبة يف كل الحاالت، خصوصا يف حاالت املصادرة، اإلخالء، املنع من 

االستعامل، األمر بالهدم، عدم الرتخيص بالبناء وغريها من املامرسات اإلرسائيلية. 

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

www.badil.org

www.ongoingnakba.org
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سياسة تقييد حق الترصف واالنتفاع:
الترصف  يف  كبرية  لدرجة  حقوقهم  تقييد  أو  من  الفلسطينيني  منع  يف  تمتثل 
واستعامل واستغالل ارض معينة. وقد يكون ذلك بالضم الفعيل، مكا يف األرايض 
اليت الهتمها اجلدار، أو بإعالن املنطقة، مكنطقة عسكرية مغلقة )إلطالق النار، أو 
لرضورات أمنية( أو مكنطقة أمنية عازلة حول املستوطنات، أو مكحمية طبيعية، أو 

منطقة متاس أو حرام، أو خمصصة للطرق واملنفعة العامة. 


