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 الممخص

، ضمن سمسمة من القوانين م1950عام  سرائيميالغائبين من قبل الكنيست اإل أمالك قانونصدر 
، القّيم لعيدة سمطة اسرائيمية تعرف بإسمالتي حولت الفمسطينيين،  أمالك التي تحكم التعامل مع

 م.1948وىذا القانون مطبق في االراضي الفمسطينية المحتمة عام 

من قبل الحاكم العسكري اوامر عسكرية مطبقة في االراضي اإلسرائيمي  ثم اصدر االحتالل
 أمالك نامر العسكرية تشبو نصا وروحا وجوىرا قانو و م، وىذه اال1967الفمسطينية المحتمة عام 

 الغائبين.

الفمسطينية األمالك  ىذهأن إثبات  وفي ظل ازدياد الصراع بين الجانب الفمسطيني واالسرائيمي حول
األمالك  وفي المقابل تقع ىذه أنو الإاستغالل وتصرف، و ليا مالك ولو حقوق الممكية من استعمال 

قانونية تبين العالقة بين المالك  الغائبين وضع اليو أمالك قانونأن  االسرائيمي. القّيم في عيدة
 وممك ىذا الغائب.اإلسرائيمي  القّيم وممكو الذي يعد وفق ىذا القانون غائبا، وبين

الغائبين واالوامر العسكرية ذات صمة جاءت  أمالك وعميو تبين الباحثة في ىذه الدراسة ىل قانون
سرائيمي؟ وىل من سيولة استعادت جل اىداف اخرى لممشرع اإلأم من أالفمسطينيين  أمالك لحماية
 كيفو  حين المطالبة بيا من قبل المالك؟اإلسرائيمي  القّيم الفمسطينية التي ىي في يداألمالك  ىذه

 ؟ا لممحتل بإسم الحفاظ عميياأمالك راضي الشعب الفمسطينيأمن ىذا القانون جعل 
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Abstract 

The legal status for the law of Absentee’s Properties in the Palestinian 

territory occupied in 1967. 

Prepared By: Ayda Fawzi Shehadah 

Supervisor: Dr. Anwar Abu Eisha.  

 

The law of Absentee’s Properties  was issued by Israeli parliament (Keenest) in 1950 

within a series of laws taking controls Palestinians Properties. These possessions have 

been assigned to an Israeli authority known by “In custody” and it is applied in the 

Palestinian territory occupied in 1948. 

In the cooperation with military governor, Israeli occupation has issued military 

commands applied on the Palestinian territories occupied in 1967 which they 

completely and constitutively resemble the law of absentees’ Properties. 

In spite of the struggle between Palestinians and Israelis are increasing trying to proof 

that Palestinians have the complete right to possess and use their Properties, Israelis 

forcibly have assigned them under their “Custody”. Absentees’ Properties law has 

stated a legal status show the relationship between the owner and the ownership which 

is, according to this law, absentee  

According to what is mentioned above, the researcher shows in this study whether the 

law of Absentee’s Properties and the military commands have been issued to protect 

Palestinians Properties or to approach other purposes for the Israeli project? Could it be 

easily to restore these Properties from Israeli custody when the Palestinians claim them?   
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 المقدمة

لتعدد الجيات التي  من تعدد االضاع القانونية نظراً  عانت الدولة الفمسطينية التي ولدت حديثاً 
صدر أحيث  ،يومنا ىذا تخضع لالحتالل االسرائيميإلى  حكمت فمسطين عبر التاريخ وما زالت

أن  وعميو. الفمسطينيين أمالك ة من القوانين التي تحكم التعامل معمسمساإلسرائيمي  االحتالل
 الذي ،الدولي القانون تعميمات معيأتي متفقا أن  يجباإلسرائيمي  صدار القوانين من قبل االحتاللإ

 مًسا شّكلي ذلك وغير ممّحة. أمنّية حاجة دون المدنيين بأمالك تمس بأال الُمحتّمة القوى يجبر
 ُمحتّمة. كقوة إسرائيل عمى الممقاة بالواجبات خطيًرا

 
ا اساسيا من قبل الكنيست الغائبين قانون أمالك م قانون1950عام اإلسرائيمي  االحتاللصدر أ

م 1948االسرائيمي، ليحكم التعامل باالمالك الفمسطينية لممالكين الذين ىجروا في حرب عام 
 سمطة اسرائيمية تعرف بإسملاألمالك  الغائبين عيدت ىذه أمالك تاركين تمك االمالك، ووفقا لقانون

من قبل الحاكم العسكري اوامر عسكرية مطبقة في االراضي اإلسرائيمي  صدر االحتاللأثم  .القّيم 
 أمالك قانون وجوىراً  وروحاً  وامر العسكرية تشبو نصاً م، وىذه األ1967الفمسطينية المحتمة عام 

 الغائبين.
 
 لكونو واعية واسرائيل الحرب، حالة عن مباشرةً  ناتج طوارئ قانون ىو الغائبين أمالك قانون إن

 السياق وىو سّنو، بسياق دائًما مرتبًطا تفسيًرا يكون أن يجب القانون تفسير فإن استثنائًيا، قانوًنا
 آخر. قانون أي مثل قانون إلى تحويمو يمكن وال ،1948 لنكبة التاريخي

 
 مشكمة الدراسة

صدر أن  وامالكيا، لكن في حالإن اليدف االساسي دائما من صياغة أي قانون ىو حماية الدولة 
أن  ىــذا القــانون مــن دولــة االحــتالل يتوجــب عمييــا مراعــاة المواثيــق والمعاىــدات الدوليــة فــي ذلــك، اذ

جـاء لحمايـة المالـك الفمسـطيني المتغيـب عـن ممكـو فـي ظـل الحـرب  أنـو ىذا القانون في ظـاىره يبـدو
 ول مـــن ىـــذا القـــانون ىـــو اســـتعادة ىـــذهالمـــأمأن  رغمـــا عنـــو، لـــذلك أو والتيجيـــر ســـواء كـــان بإرادتـــو
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ـــّيم  الفمســـطينية مـــن عيـــدةاألمـــالك  ـــةأن  ،االســـرائيميالق ـــو حماي األمـــالك  كـــان اليـــدف االساســـي من
 الفمسطينية.

الغــائبين يحمــل ىــدفا  أمــالك ظــاىر قــانونأن  وعميــو المشــكمة الرئيســية ليــذه الدراســة تتمحــور حــول
 القانون. ي الذي صيغ من اجمو ىذامناقض لميدف االساس

االراشــــيف إلــــى  عــــدم امكانيــــة الوصــــولواجيناىــــا فــــي اعــــداد ىــــذه الدراســــة ومــــن الصــــعوبات التــــي 
الصـــييونية، وعـــدم امكانيـــة الوصـــول لممحـــاكم االســـرائيمية لالطـــالع عمـــى قضـــايا ذات صـــمة، كـــذلك 

فــي  وبالتأكيــد عــدم معرفتنــا لمغــة العبريــة شــكل عائقــا لمتــدقيق اخــتالف المعمومــات بحســب المراجــع.
 تثري دراستنا.أن  الكثير من المعمومات التي كان من الممكن

 
 أىمية الدراسة
الغــــائبين فـــي االســــتيالء عمــــى ماليــــين الـــدونمات مــــن االراضــــي الفمســــطينية  أمــــالك لخطـــورة قــــانون

كحكــم صــاحب  القــّيم المحتمــة، حيــث جعــل ىــذا القــانون مــن المالــك كمــن ال ممــك لــو، وأصــب  حكــم
ــذلك فــإن الدراســة ترتكــز عمــى قــانون الغــائبين لمعرفــة اليــدف االساســي مــن وجــوده  أمــالك الممــك، ل
الفمسـطينية ام ىـو منـذ البدايـة وضـع مـن اجـل األمـالك  وكيف اسـتخدم بشـكل سـمبي لالسـتيالء عمـى

 ذلك.

 

 أىداف الدراسة

 ما يأتي:إلى  تيدف ىذه الدراسة

األمــــالك  الغـــائبين واالوامــــر العســــكرية ذات صــــمة فـــي التعامــــل مــــع أمــــالك بيـــان دور قــــانون .1
 الفمسطينية

الغـــائبين مـــع المواثيـــق الدوليـــة بشـــأن  أمـــالك مـــدى انســـجام القـــوانين االســـرائيمية تحديـــدا قـــانون .2
 التعامل بأمالك المدنيين 

 ه التـي تقـع ضـمنأمـالك  تحديد الصـعوبات التـوي تواجـو المالـك الفمسـطيني فـي التعامـل مـع .3
 الغائبين أمالك قانون
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 كـان ذلـك لحمايـةأن  الغائبين لبيان اثره ومدى قيامو بالشـكل المرجـو سـواء أمالك تقييم قانون .4
 لمصمحة دولة االحتالل. أو الفمسطينيةاألمالك 

 
 أسئمة الدراسة

 ومن اجل تحقيق االىداف المذكورة اعاله سنحاول في ىذه الدراسة االجابة عن االسئمة االتية:
 الغائبين؟ أمالك ىو قانونما  .1
 الغائبين؟ أمالك من يقع ضمن تعريف الغائب وفق قانون .2
 الغائبين؟ أمالك والصالحيات التي يتمتع بيا وفق قانوناإلسرائيمي  القّيم من ىو .3
 االسرائيمي؟ القّيم ه التي في عيدةأمالك  ىل بإمكان المالك الفمسطيني استعادة .4
 القانون الدولي ام ينسجم معو؟الغائبين يخالف أمالك  ىل قانون .5
 الغائبين؟ أمالك ما ىي الغاية االساسية من قانون .6
 

 منيج الدراسة

 أمـــالك ســـتتبع الباحثـــة فـــي ىـــذه الدراســـة المـــنيج التحميمـــي الوصـــفي، وذلـــك بدراســـة نصـــوص قـــانون
الغــــائبين، وســــيتبع ذلــــك القــــوانين المكممــــة لــــو والتــــي ســــاعدت تطبيــــق ىــــذا القــــانون عمــــى االراضــــي 

وصــف إلــى باإلضــافة  الفمســطينية المحتمــة، وعــرض قضــايا ذات صــمة وموقــف القضــاء االســرائيمي،
 الغائبين. أمالك موقف القانون الدولي من قانون

 
 فرضيات الدراسة

 تقوم ىذه الدراسة عمى الفرضيات االتية:
 القّيم بدال منوان يحل المالك األمالك  التنظيم القانوني المالك الغائبين، اذ يجب استعادة ىذه .1

 االسرائيمي.
ـــأمالك  .2 ـــة ناالراضـــي الفمســـطينيةك يجـــب عـــدم المســـاس ب ـــدولي المنطقـــة المحتم ـــانون ال ووفـــق الق

اذ لــم اإلســرائيمي  المــدنيين اال اذا كــان ىنــاك حاجــة ممحــة، ولكــن ىــذا لــم يــتم مــن قبــل االحــتالل
 يكن ىناك حاجة ممحة لوضع اليد من قبل الحاكم االسرائيمي.
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 سةخطة الدرا

نــــدرس فيــــو وضــــع اليــــد مــــن قبــــل الحــــاكم  األول فصــــمين، الفصــــلإلــــى  تــــم تقســــيم موضــــوع الرســــالة
 مطمبين:إلى  م، يقسم1950الغائبين عام  أمالك قانون األول االسرائيمي، في مبحثين؛ المبحث

ـــو  أمـــالك اعـــالن الشـــخص كغائـــب وفـــق قـــانون األول المطمـــب الغـــائبين والمطمـــب الثـــاني نـــدرس في
الغائــب الحاضــر الــذي يـدل عمــى فــراده السياســة التشـريعية االســرائيمية، حيــث ال مثيــل ليــذا مصـطم  

 المصطم  في أي مكان بالعالم.
 مطمبــين: المطمــبإلــى  الغــائبين، يقســم أمــالك وفــي المبحــث الثــاني نــدرس القــوانين المكممــة لقــانون

مــب الثــاني االوامــر العســكرية الكيــرن كييمــت، الكيــرن ىايســود وقــانون ســمطة التطــوير، والمط األول
الغـائبون الحاضـرون فـي عقربـا وطمـره، والفــرع  األول ذات صـمة، ويضـم ىـذا المطمـب فـرعين، الفـرع

 الثاني الغائبون الحاضرون في اقرت وكفر براعم كنماذج عمى مصطم  الغائبون الحاضر
 درس فــي المبحــثمــالك الغــائبين، فــي مبحثــين؛ بحيــث نــوفصــل ثــان نــدرس فيــو الوضــع القــانوني أل

 مطمبـين: نـدرس فـي المطمـبإلـى  الغائبين منذ لحظة اعالن الغائب، ويقسم أمالك كيفية ادارة األول
الغــائبين، وفـــي  أمــالك الغــائبين والصــالحيات التــي يتمتــع بيــا وفــق قــانون أمــالك عمــى األول القــّيم

 القـّيم مـن يـداألمـالك  اسـتعادة ىـذهكان باالمكان أن  الغائبين، لمعرفةأمالك   المطمب الثاني تحرير
الغائبين عمى عقارات سكان الضفة في أمالك   االسرائيمي، وندرس في المبحث الثاني تطبيق قانون

م الـذي 1970قـانون نظـم الحكـم والقضـاء عـام  األول مطمبـين: المطمـبإلـى  القدس الشـرقية، ويقسـم
منطقة يطبق فييـا القـانون االسـرائيمي، إلى  يضم تفصيالت لمترتيبات الالزمة لتحويل القدس الشرقية

قضــية جبريــل عــوض، والفــرع الثــاني قضــية الشــيخ جــراح،  األول ويضــم ىــذا المطمــب فــرعين، الفــرع
الغـائبين وتطبيقاتـو، وفـي المطمـب الثـاني نـدرس أمالك   من قانوناإلسرائيمي  لمعرفة موقف القضاء
 الغائبين.أمالك   فيو تعويضات عن

 
 ميالحاكم ا سرائيوضع اليد من قبل 7 األول الفصل
 1950 -5710الغائبين أمالك   قانون: األول المبحث
 اعالن شخص كغائب: األول المطمب

 الغائب الحاضرالمطمب الثاني: 
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 : الغائبون الحاضرون في عقربا وطمرهاألول الفرع
 الفرع الثاني: الغائبون الحاضرون في اقرت وكفربرعم

 الغائبينأمالك   القوانين المكممة لقانونالمبحث الثاني: 
 : الكيرن كيمييت، الكيرن ىايسود وقانون سمطة التطويراألول  المطمب

 المطمب الثاني: االوامر العسكرية االسرائيمية
 الوضع القانوني  مالك الغائبين7 األول  الفصل
 الغائبين منذ لحظة اعالن الغائبأمالك   كيفية ادارة: األول المبحث
 الغائبين والصالحيات التي يتمتع بياأمالك   عمى القّيم :األول المطمب

 الغائبينأمالك   تحريرالمطمب الثاني: 
 الغائبين عمى عقارات سكان الضفة في القدس الشرقيةأمالك   المبحث الثاني: تطبيق قانون

 م1970: قانون نظم الحكم والقضاء عام األول المطمب
 جبريل عوض: قضية األول الفرع

 الفرع الثاني: قضية الشيخ جراح
 الغائبينأمالك   المطمب الثاني: تعويضات عن

 النتائج التوصيات
 الخاتمة
 المالحق

 

 حدود الدراسة

 تقتصر ىذه الدراسة عمى الحدود التالية:
م مــن خــالل اعــالن حالــة 1950الغــائبين عــام أمــالك   حــدود زمانيــة: منــذ لحظــة تطبيــق قــانون .1

 م حتى تاريخ ىذه الدراسة.19/5/1948قبل الحكومة االسرائيمية بتاريخ  الطوارئ من
 حدود مكانية: االراضي الفمسطينية المحتمة. .2
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 7فصل األولال

____________________________________________________ 

 7وضع اليد من قبل الحاكم ا سرائيمي

 
، فـي االراضـي الفمسـطينية المحتمـة القوانين واالوامر العسكريةالعديد من اإلسرائيمي  اصدر االحتالل

متــذرعا بــأن ىــذه القــوانين ىــي لحمايــة الفمســطينيين وحقيقــة االمــر ربمــا تكــون مغــايرة تمامــا لميــدف 
 الغـائبين الـذي صـدر مـن قبـل الكنيسـتأمـالك   قـانونويعـد المعمن من اصدار القوانين االسـرائيمية، 

فـي فتـرة االحـتالل االسـرائيمي، نظـرا لمـدى خطورتـو فـي  مـن اىـم المحطـات م1950عـام اإلسرائيمي 
 الفمسطينيين.أمالك   التعامل مع
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 7م7691الغائبين عام أمالك   ول7 قانونبحث األ مال

في سمسمة من القوانين التي  1950قانونا اساسيا بتاريخ  ،1الغائبين أمالك   قانونإسرائيل  اصدرت
التي  قواتالمن قبل  1948في حرب  ىجرواالفمسطينيين الذين إلى  تعودأمالك   تحكم التعامل مع

الالجئــون الفمســطينيون وراءىــم الكثيــر مــن االراضــي خــالل  تــركوقــد  2.انتيــت بإنشــاء دولــة اســرائيل
ىـذا القـانون لالســرائيمين  حيـث ســيل .وتتفـاوت تقــديرات حجـم ىـذه االراضــي بشـكل كبيـر ،تمـك الفتـرة

 4اسرائيل.إلى  التي حولت 3مى ماليين الدونماتوضع اليد ع
ـــانون ـــىأمـــالك   وبعـــد ســـن ق ـــة عم ـــت حقـــوق الممكي الفمســـطينية لعيـــدة ســـمطة األمـــالك  الغـــائبين حول

الغــائبين التــي منحــت ســمطات وصــالحيات واســعة أمــالك   عمــى القــّيم اســرائيمية خاصــة تعــرف باســم
ىل كانت لتمكين الدولة من اإلسرائيمي  ارادة المشرعالغائبين لمعرفة أمالك   ندرس قانونلذلك ، جدا

الغـائبين أمـالك   مـن اجـل الحفـاظ عمـىأو   ،التصرف بـامالك الغـائبين لخدمـة المشـروع االسـتيطاني
 مصمحة الغائب.من اجل 

 
بأنـو الشـخص الـذي كـان طـوال المـدة الواقعــة عرفـت الغائـب  الغرائبينأمرالك   قرانونك مـن 1المـادة ن
ندك مــن قــانون انظمــة  9واليــوم الــذي نشــر فيــو تصــري  وفقــا لممــادة  1947تشــرين الثــاني  29بــين 

 19الــذي يعمــن بــأن حالــة الطــوارئ التــي اعمنتيــا الحكومــة المؤقتــة فــي يــوم  1948الســمطة والقضــاء 
أو   قد زالـت، والغائـب ىـو المالـك الشـرعي لمـال فـي االراضـي االسـرائيمية حيـث انتفـع بـو 1948ايار 
 5 بواسطة غيره بصفة دائمة خالل تمك المدة.أو   يده عميو سواء بنفسووضع 

                                                           
 نفيما يمي: "قانون 86، ص1950آذار  20، 37رقم إسرائيل  ، سجل قوانين دولة5710-1950الغائبين أمالك  قانون 1

 الغائبين"ك.أمالك  
، رحل وفر ما بين ستمئة الف وسبعمئة وستين الف 1949حتى ايمول  1947وفقا لتقديرات مختمفة، بين كانون االول  2

فمسطيني، من االراضي التي انشئت عمييا دولة اسرائيل. تختمف تقديرات عدد الالجئين الفمسطينيين واولئك الذين بقوا في 
 .421صفحة  ،5اسرائيل. الكسندر نسانديك، كيدار، المجمد 

 .متر مربع 1000ىيكتار، حوالي  0.1الدونم يساوي  3
ماليين دونم، ولكن توجد تقديرات اعمى من ذلك  6.5و  4.2الحديث يدور عن أن  يقدر المسؤولون الباحثون االسرائيميون 4

 بكثير. 
ك نصوص 1، ممحق رقم ن98، صفحة 1950آذار  20، 5710نيسان  2الوقائع االسرائيمية، كتاب القوانين صادر في   5

 الغائبين، صفحةأمالك   مواد قانون
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المممكــة العربيـــة أو   ســوريا،أو   مصــرأو   مــن كــان لــو جنســية تابعــة لمبنــان، غائبــا ويعــد .1
 كان من احدى رعايا تمك الدول. أو   العراق،أو   شرق االردن،أو   السعودية،

 في أي قسم من فمسطين خارج مساحة اسرائيل. أو   كان في احد البمدان المذكورة .2
مكـان خـارج فمسـطين إلـى  كان من رعايا فمسـطين وتـرك محـل اقامتـو العـادي فـي فمسـطين:ا .3

 . 1948ايمول  1قبل يوم 
 إسرائيل ت قاومت انشاء دولةنت تسيطر عميو قبل ذلك الوقت قوالى مكان في فمسطين كاإ .4

 حاربتيا بعد انشائيا.أو  

، نو تابع لمدولة أخـرى داخـل فمسـطينالمواطن الفمسطيني كأ الغائبينأمالك   قانوناعتبر ىذا عميو و 
بأن نياية حالة الطوارئ الذي اعمن عبر تصري  رسمي لمحكومة اإلسرائيمية و بمقتضى ىذا القانون و 

 تحـــافظ لمـــاذا ين ذلـــك يفســـر، جزئيـــا،يمطبـــق عمـــى الفمســـطينالتعنـــي الغـــاء النظـــام القـــانوني لمغائـــب 
 عمى حالة الطوارئ حتى يومنا ىذا.إسرائيل 

عــن  ولالغــائبين، ســندرس فــي المطمــب األأمــالك   ك مــن قــانون1وبعــد تعريــف الغائــب وفــق المــادة ن
 اعالن الشخص كغائب.

 7عالن شخص كغائبإ7 األول المطمب

ممكـا أن أو   الغـائبين التـي تقضـي بـأن شخصـا مـا ىـو غائـبأمـالك   من قـانون 30تتمحور المادة 
فئــة مــن االشــخاص بــأن شــخص مــا أو   كتابيــا1"الوصــي"اذا شــيد ، الغــائبينأمــالك   معينــا ىــو مــن
 مـن قـانون 30، المـادة الفئـة غائبـا طالمـا لـم يثبـت العكـسأو   يعتبـر ىـذا الشـخصأن  غائب فيجب

يجب اعتباره ممك  غائبينأمالك   ممكا معينا ىوأن  كتابيا القّيم في حالة تصديقو ، الغائبينأمالك  
 غائب طالما لم يثبت العكس.

وزير المالية يعين لجنة لموصاية أن  عمى 2الغائبين المادة أمالك   ينص قانون؟ القّيم من ىولذلك 
الغـائبين، أمـالك   عمـى القّيم الغائبين ويعين احد اعضائيا رئيسا ليا. رئيس المجنة ىوأمالك   عمى

 المدعى عميـوأو   اجراء قانوني ضد أي شخص بحيث يكون المدعييمكن لمقيم تقديم طمب واتخاذ 

                                                           
 . موفق ترجمة المجمس النرويجي وتعني القيّ  (custodian)الوصي   1
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يمثــل عمــى يــد النائــب أن  فــي أي اجــراء قــانوني القــّيم الطــاعن فــي أي اجــراء قــانوني. ومــن حــقأو  
 1محامي يمثل النائب العام. أو  اإلسرائيمي  العام

ـــإن المـــادة  ـــو   تـــنص 30وبالتـــالي ف ـــة مـــن  القـــّيم عنـــد صـــدور شـــيادةأن ـــأن شخصـــا معينـــا ناو ىيئ ب
غــائبين، فــإن عــبء االثبــات بــأن االمــر لــيس كــذلك يقــع أمــالك   ممتمكــات مــا ىــيأو   االشــخاصك

يثبـــت بأنـــو لـــم يكـــن غائبـــا أن  بمعنــى عمـــى المالـــك 2،عمــى عـــاتق الطـــرف الـــذي يطعـــن فـــي الشـــيادة
 الغائبين.أمالك   ه التي اصبحت في اعدادأمالك  ليستطيع استرداد

الغــائبين حيــث يصــب  كــل مــال أمــالك   مــن قــانون 4اناطــة امــوال الغــائبين لمقــيم وفــق المــادة ويــتم 
مــال إلــى  مــن تــاريخ تحويــل المــالأو   غائــب بمقتضــى ىــذا القــانون مناطــا بــالقيم مــن يــوم تعيينــو،

ويكــون  ،مـن تمقــاء نفسـو القـّيم إلــى وينتقـل كــل حـق لغائــب فـي المـال ،غائـب، حسـب التــاريخ االخيـر
 3كحكم صاحب المال. القّيم حكم

أمــالك   مــن قــانون 5غائــب محــدد وفــق المــادة إلــى  الممــك ينتمــيأن  لــيس ممزمــا بــذكر القــّيم أن كمــا
أمــالك   وبالتــالي فيمــا يتعمــق بعــبء االثبــات فــي مســألة مــا اذا كــان ممكــا معينــا ىــو مــن 4الغــائبين.
ىميـة عنـدما أالشـيادة ذات صـمة و  وتكـون ىـذه 30نو يكفي اصدار شـيادة بموجـب المـادة إالغائبين ف

ممـك إلـى  االشـارة القـّيم عنـدما ال يسـتطيعأو   الغائـب نفسـوإلـى  الغـائبينأمـالك   تشير احكام قانون
 5عيني لمغائب.

أو   كـون الشـخص غائبـاإثبـات  شيادة كما ىو مبين اعـاله يقـع عـبء القّيم مع ذلك عندما ال يصدر
. وفي ىذه الحالة يقع عميو العبء الذي يقـع عمـى القّيم عمىغائبين أمالك   ممتمكات معينة ىيأن 

                                                           
ك نصوص 1، ممحق رقم ن99، صفحة 1950آذار  20، 5710نيسان  2الوقائع االسرائيمية، كتاب القوانين صادر في  1

 .الغائبينأمالك   مواد قانون
 الغائبينأمالك   نأك نبك من قانون 30المادة  2
ك نصوص 1، ممحق رقم ن100، صفحة 1950آذار  20، 5710نيسان  2الوقائع االسرائيمية، كتاب القوانين صادر في  3

 .80الغائبين، صفحة أمالك   مواد قانون
 غائبين،أمالك   تكون ممتمكاتو أن ىوية الغائب غير معروفة ال تمنعأن  الغائبين: "حقيقةأمالك   من قانون 5تنص المادة  4

 محررة."أو   ا متصرف بياأو  أمالك  ا منقولة،أو  أمالك 
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اخرى لتأسيس اسباب راسخة وواقعية وجدية الثبات ادعائـو بتـوفر الشـروط المطموبـة  إدارية أي جية
 غائبين. أمالك   ممك ما بأنوأو   الغائبين بخصوص اعالن شخصأمالك   في قانون

أنــو   غــائبين ثــم يقــوم بعــد ذلــك بتغييــر رأيــو نأيأمــالك   ممكــا معينــا ىــوأن  القــّيم ايضــا عنــدما يعمــن
الغائبين أمالك   الممكية لم تعد منأن إثبات  الغائبينك فإن عبءأمالك   الممك لم يعد منأن  يعمن

 صاحب الممك.إلى  ال ينتقل

شــيادة بموجــب المــادة  القــّيم الواقــع كــان ىنــاك العديــد مــن الحــاالت التــي لــم يصــدر فييــاأرض   عمــى
ممكــا مــا لــيس غائبــا. وفــي أو   شخصــا معينــاأن  بــدأت االجــراءات القانونيــة الثبــاتأن  اال بعــد 30

إلـى أمـالك   الممتمكاتأو   غائبإلى  بعض االحيان يتم ذلك بعد سنوات عديدة منذ تحول الشخص
الشـخص الـذي إلـى  ء االثبـاتعـب القـّيم الغـائبين ينقـلأمـالك   غائبين ظاىريا. ووفقـا الحكـام قـانون

 1"عكس ذلك".إثبات  ال يعتبر غائبا من اجل اجباره عمىأنو   يسعى كي يثبت

لـيس غائبـا بموجـب المـادة أنـو   "عكـس ذلـك" بمعنـىإثبـات  اما فيما يتعمـق باالثبـات فـإن مـن يحـاول
 مـن قـانون 30 الغائبين بموجب المادةأمالك   ممكا ليس منأن أو   الغائبينأمالك   من قانون 30

 2.ذلكإثبات  عبء الغائبين يقع عميوأمالك  

مـن  2وفـق المـادة  مـن صـالحيات وزيـر الماليـة مـا يتعمـق بـأموال الغـائبينجعل المشرع اإلسـرائيمي و 
حيــث يقــوم وزيــر الماليــة بتعيــين مجمــس قوامــة عمــى ىــذه االمــوال ويعــين احــد اعضــائو  ىــذا القــانون

 7ال الخاضعة لوضع اليد حسب المادة و رئيسا لو من اجل المحافظة عمى االم

يعين مفتشـين عمـى امـوال الغـائبين أن  بتصديق خطي من وزير المالية 3كما يحق لمقيم وفقا لممادة 
مــوال التــي وضــع يــده عمييــا وايضــا تعيــين مســتخدمين ومــوظفين اخــرين ن يعــين وكــالء الدارة االأو 

 يعدون في حكم سائر موظفي الحكومة

                                                           
. نالفقرة 05/3166، استئناف مدني 2007الغائبين ضد اراضي المرحوم جورج الناعمة دعاوى صغيرة، أمالك   القيم عمى 1
، 2013دراسة صادرة عن المجمس النرويجي، ايار  من قرار الحكم. 8، الفقرة 40من قرار الحكمك، قضية حميم، الحاشية  9

 17بدون اسم باحث، صفحة 
 .795-794، صفحة 789قرارات الحكم  ،90/1397ك، استئناف مدني 1992الغائبين، نأمالك   دياب ضد القيم عمى 2
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المالـك المـوال الغائـب التـي تنـدرج  القّيم جعل منأنو   اال وىو :يتض  ىنا ىدف المشرع اإلسرائيمي
اصــب  يتمتــع بســمطات المالــك الــثالث: االســتعمال  القــّيم أن ،الغــائبينأمــالك   تحــت مســمى حمايــة

صـالحيات  القـّيم مـن أنـو    من نفـس القـانون حيـث 8و  7واالستغالل والتصرف ويؤكد ذلك المواد 
الغائـب وفـق ايضـا ادارة عمـل بالنيابـة عـن و ، 7المـادة وفق يباشر االعمال أن  تطيعواسعة حيث يس

 .8المادة 

عــدم معرفــة ىويــة الغائــب ال تمنــع دون أن  ون ليؤكــد ذلــك حيــثمــن نفــس القــان 5وجــاء نــص المــادة 
محـل  القـّيم ليحـل كعقـارأو   منقـولناليـدف ىـو المـال أن  اموال غائب وىذا يؤكدإلى  تحويل اموالو

 1 المالك.

وكــذلك مــن كــان  القــّيم إلــى يســمموأن  التــي توجــب عمــى كــل مــن تحــت يــده مــال لغائــب 6امــا المــادة 
ىنــاك ارادة بجعــل كــل المــواطنين، وىنــا فــي موضــوعنا أن  عميــو ديــن لمغائــب يتعيــد بــو لمقــيم، تعنــي

بشــــكل خــــاص المــــواطنين الفمســــطينيين الــــذين بقــــوا عمــــى اراضــــييم، متعــــاونين مــــع الســــمطة، ســــمطة 
 االحتالل.

ه فــإن لمقــيم الســمطة إلــى أمــالك  يمنــع مــن العــودةأن  واذا كــان ىنــاك اشــخاص يعــيميم الغائــب قبــل
 من القانون. 9معيميم تطبيقا لممادة أمالك   التقديرية في المبمغ الذي يكفي العالتيم من ريع

 القـّيم شرع في بنائو، بدون اذن منأو   المال المناط من نوع العقارات الذي بني عميو بناءأن  ذلكك
ومـــن مــن القــانون.  11ىـــدم البنــاء تطبيقــا لممـــادة أو   يــأمر: بوقــف جميـــع اعمــال البنــاءأن  فيجــوز

بأن واضع اليد ال حق لو في ذلك،  القّيم رفع اليد عن ىذا المال اذا كان يرىايضا  القّيم صالحيات
يصــادق بشــيادة موقعــو بامضــائو تتضــمن وصــف المــال، وحكــم ىــذه الشــيادة كحكــم أن  فيحــق لمقــيم

 .مــن ىــذا القــانون 10عــن ىــذا المـال تطبيقــا لممــادة  لرفــع اليــد القـّيم صـادر عــن المحكمــة فــي صــال 
بمقتضـى قـانون صـادر  التـي نشـأتتطـوير السمطة الغائبين لأمالك   ىذا الميم بيعويستطيع كذلك و 

 االسرائيمي. عن الكنيست

                                                           
ك نصوص 1رقم ن، ممحق 100، صفحة 1950آذار  20، 5710نيسان  2الوقائع االسرائيمية، كتاب القوانين صادر في  1

 84الغائبين، صفحة أمالك   مواد قانون
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المـال الـذي تسـري أن  الغـائبين عمـى :"أمـالك   مـن قـانون 12المـادة واذا كان العقـار مـؤجرا نصـت 
قانون تقييد ايجارات نالعقارات التجاريةك أو   ،1940 كسكندور الناحكام قانون تقييد ايجارات عميو 
سواء بناء عمى اتفاق مـع صـاحب المـال  ،ضع اليد عميو قبيل اناطتووالمناط بالقيم يكون و  ،1941
أو   المــذكورينبحكــم الحمايــة الممنوحــة لــو بمقتضــى احكــام احــد القــانونين أو   يصــب  غائبــاأن  قبــل

 1".من حل محمو متمتعا بالحماية التي تمنحو اياىا تمك االحكام حتى بعد اناطة المال

نصت عمى انو: " ال يتمتـع بالحمايـة التـي تـنص  13المادة اما فيما يتعمق بااليجارات الزراعية فإن 
قـــانون  عمييـــا احكـــام ىـــذا القـــانون مـــن يضـــع يـــده عمـــى مـــال منـــاط وىـــو مزرعـــة حســـب مـــدلوليا فـــي

المزارعين نحمايةك، اال اذا كان قبيل اناطة المال قد وضـع يـده عميـو بحكـم الحمايـة التـي تخوليـا لـو 
شــرط القــانون الــذي اصــدرتو حكومــة االنتــداب أو   بــال قيــد تمــك االحكــام". بمعنــى تمغــي ىــذه المــادة

قـانون يمنـع مـن ا اللكـن نـذكر بانـو فـي بعـض الحـاالت لـم يكـن ىـذ ،المزارعين الفمسـطينين كالحمايةن
 .لكن يعطيو الحق في بعض التعويضات طرد الفالح من ارضو

 القّيم ضعو اناطة المال قد  لغير مطبق اال اذا كان قب كالحمايةنبمعنى القانون الخاص بالمزارعين 
ويقصــد  أي اســتنادا عمــى قــانون المــزارعين. مايــة التــي تخوليــا لــو تمــك االحكــام،يــده عميــو بحكــم الح
 .مؤجراأو   باناطة المال ممموكا

إلـى  القـّيم ثـم سـممو ارضـا زراعيـة اخـرىآخـر  أو   غرساأو   كرماأو   حديقوواذا كان المال المناط 
 ينتفع بالمحصول حسب الشروط المتفق عمييا بينو وبينأن  شخص الستثماره، فيحق ليذا الشخص

 من القانون. 14تطبيقا لممادة  القّيم

مــال ال يتحــرر المــال اذا اصــب  "أنــو  نصــت عمــى15المــادة وحتــى فــي حــال كــان المــال مرىونــا فــإن 
أو   وضــع اليــد مــنأو   مــن الرىــونآخــر   أي نــوعأو   رىنلــاأو   مناطــا مــن الرىينــةمــاال أو   ئــباغ

، بــذلك اذا كــان مــال الغائــب عقــار مرىــونصــد ق، وي"االفــادة التــي تمــت بطريقــة مشــروعة قبــل ذلــك
 .الرىن المستفيد منليصب  ىو  القّيم يتعامل بو

                                                           
ك 1، ممحق رقم ن103_102، صفحة 1950آذار  20، 5710نيسان  2الوقائع االسرائيمية، كتاب القوانين صادر في  1

 84الغائبين، صفحة أمالك   نصوص مواد قانون
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ن ممكيــو مــا ىــي مــال غائــب إاعمــن بــمــن أي خطــأ يرتكبــو مــثال اذا  القــّيم فإنيــا تعفــي 16 المــادةامــا 
تعتبــر االعمــال القانونيــة ابعــد مــن ذلــك و إلــى  17ذىب المــادة وتــ 1.ليســت كــذلكبينمــا فــي الحقيقــة 
المــال فــي ذلــك الحــين لــم يكــن مــاال أن  ثبــتأن  غيــر قابمــة لاللغــاء حتــى القــّيم بحســن نيــة مــن قبــل

 ىذا القانون اعطى لمقيم حصانة بال حدود.أن  ،مناطا

 القـّيم ماال مناطا ولـم يكـن ذلـك، عمـى القّيم اصدرت المحكمة المختصة قرارا بأن ما حسبوأن  وعميو
مـن القـانون مـع مراعـاة المـادة  18لممـادة يرد ىـذه االمـوال التـي عـدت خطـأ امـواال مناطـا تطبيقـا أن 
ن صـدر قـرار مـن المحكمـة  القـّيم حسن النية تجعل من تصـرفاتأن  حيث 17 غيـر قابمـة لغلغـاء واص

 المختصة.

المتعمقــة بـــأمالك الفمســـطينيين إســـرائيل  مــةو " فـــي سياســـة حكاليـــدف االساســيفإنيــا " 19أمــا المـــادة 
 لمقـيمال يحـق "نصـت عمـى:  فقـد ،عمييـاإسـرائيل  شـاء دولـةالعقارية الذين تم طردىم من اراضـييم الن

، يقصـد بمقتضى قـانون الكنيسـت "ترقية االموال"نقل ممكيتو اال اذا تكونت سمطة أو   يبيع المالأن 
 2."بسمطة الترقية ىي سمطة التطوير

 الغــائبين بحيــث مــن صــالحياتأمــالك   كمــا ذكــرت فــي قــانون "يحكــر"أن  وايضــا تعطــي الحــق لمقــيم
لسمطة التطوير، ولدى من  الحكـر . 1"المال ولكن لمدة تزيد عمى ست سنوات، اال: يحكر أن  القّيم

في العقد الـذي ينظمـو مـع سـمطة التطـوير بـأال تقـل رسـوم االحتكـار السـنوية  القّيم عمى المال يشترط
عقـد االحتكـار يتعيـد فـي آخر   لمحتكر. 2أو   في المائة من قيمة المال الرسمية. 48التي تدفعيا 
 ىـذه المـادة يفتـرض انيـا جـاءت لتقييـد صـالحيات ".القـّيم ترقية المال بمـا يرضـى عنـوأو   باستغالل

 3. القّيم فال يتم أي عقد اال برضى الصالحيات واسعةولكن ما زال يتمتع ب القّيم

أو   الـدين عـن ضـرائبكـان  :غائـب وال يتعيـد بـالتزام اال اذا مـالأو   دينا عمـى غائـب القّيم ال يسددو 
، بحسب نص المـادة بناءا عمى حكم صادر من محكمة مختصةأو   االلتزامأو   اقتنع بصحة الدين

                                                           
ك 1، ممحق رقم ن106-105، صفحة 1950 آذار 20، 5710نيسان  2الوقائع االسرائيمية، كتاب القوانين صادر في  1

 85الغائبين، صفحة أمالك   نصوص مواد قانون
 26قانون سمطة التطوير، المطمب االول، المبحث الثاني، الفصل األول، صفحة  2
ك نصوص 1، ممحق رقم ن106، صفحة 1950آذار  20، 5710نيسان  2الوقائع االسرائيمية، كتاب القوانين صادر في  3

 88الغائبين، صفحة أمالك   ونمواد قان
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صــالحيات واســعة بالتصــرف ويمنعــو مــن اداء االلتزامــات  القــّيم القــانون يعطــيأن  ، نــرى كيــف20
 المتعمقة بأموال الغائب.

بحوزتــو تعــد أمــالك   عــن أياإلســرائيمي  القــّيم يبمــغأن  مالــك الفمســطينياجبــا عمــى الو اصــب  أنــو  أي
: "يجـب عمـى 21كانت عقـارات ام منقـوالت، حيـث جـاء فـي المـادة  واءممكيتيا لفمسطينيين اخرين س

 إلى ترسلأن  تنتفع بو،أو   تدير ماال مناطاأو   جماعة تضع يدىا عمى مال مناطأو   كل شخص
وايضا نصت ، وبا يتضمن تفصيالت المال المناط"مكت خالل ثالثين يوما من نشر تعيينو بيانا القّيم

 :أن  القّيم ال احد يستطيع بدون اذن مكتوب من: "بأنو 22المادة 
 .القّيم يتنازل عنو لشخص غيرأو   يمتمك مال مناطاأو   .يستولي يتصرف1
 .اذا كان المال مناطا لو القّيم غيرآخر   التزام لشخص أيالوفاء بأو   .اداء دين2
 .اذا كان المالك غائبا"آخر   اذن يبناء عمى اأو   تفويض-.التصرف بمقتضي توكيل3
 
 23ىـم، ورد فـي المـادة أمـالك  العقـود المدنيـة التـي كانـت سـارية بـين المـواطنين فـي القـّيم الغـى كما

 1948ابريـل  1ف لحسـاب غائـب بـين لشـخص متصـر أو   كل نقل حيازة ممك لصال  غائبانو: " 
 .غير ممزم"يكون ذلك الغيا و  القّيم ناعالن تعيتاريخ و 

عـدم الغـاء بيـع  ةمـع مراعـاإسرائيل  يوم قبل قيام دولة 45بمدة ثر رجعي أبكافة العقود تمغى بمعنى 
وضع اليد عمـى اغمـب الممتمكـات اإلسرائيمي  وىذا يدل عمى ارادة المشرع ةالعقارات لصال  الصياين

غـــائبين. ىـــذا تمييـــز، بـــل عنصـــرية فـــي الـــنص القـــانوني لصـــال  أو   ر الييـــود ســـواء موجـــودينلغيـــ
 المستوطن الصييوني ال جدال فييا. 

مـن اسـتبدال زوج بزوجتـو اذا  القـّيم ال شـيء يمنـع 24وفي حالة الممكية الجماعيـة وبمقتضـي المـادة 
ت كان الزوج قد ذىب، وبذلك اصب  غائبا، وترك زوجتـو فـي المنـزل الـذي سـكناه مـع بعـض اذا كانـ

 محل الغائب وبذلك يصب  شريكا في الممك. القّيم ، ويحلالممكيو مشتركة
 إلـى اذا كان جـزء مـن الممـك ينتمـي 25تنظيم الممكية المشتركة وفق المادة أو   يحق لمقيم ادارةكما 

يمكـن ليـذا االخيـر المشـاركة فـي ادارة الممـك بكاممـو مـع المـالكين  ،القـّيم إلى العقارية وانتقلاألمالك 
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الحق كذلك في تحصيل ديـون  قيمكما لم، الغير الغائبين كما ينتفع بالحقوق التى كانت لدى الغائبين
 1 شريكا بدل المالك االصمي. القّيم صب وبذلك ي، 26مادة الوفق  ،الغائبين

ىـم نظـرا أمالك  الغير غائبين يتجنبون اقامة أي مشروع فياألمالك  وىذا جعل الكثير من اصحاب
شـريكا فـي الممـك بـدال منـو،  القـّيم محـل المالـك الغائـب الشـريك فـي الممـك، حيـث يصـب  القـّيم لحمول

شــريكا  القــّيم النــو بمجــرد طمــب بــاقي الشــركاء "الغيــر غــائبين" رخصــة بنــاء عمــى ســبيل المثــال، يــأتي
الغـائبين ىـو سـيف سـمط أمـالك   تضييق الحصار عمى اصـحاب الممـك، فقـانونإلى  ليم، وىذا ادى

 قـانونأن  وعميو يتبين من دراسة ىـذه المـواد السـابقةى رقاب الحاضرون في الممكيات المشتركة. عم
لالســتيالء عمــى العقــارات الفمســطينية بحجــو اإلســرائيمي  لالحــتالل اداة "قانونيــة"الغــائبين ىــو أمــالك  

  عمييا.المحافظة 
 

 7الثاني7 الغائب الحاضر طمبالم

الغائبين ومن ىو الغائب، لندرس في ىـذا المطمـب عـن الغائـب الحاضـر أمالك   درسنا اعاله قانون
ىــو مصــطم  يطمــق عمــى الغائــب الحاضــر  .يكــون غائبــا وحاضــرا فــي نفــس الوقــتأن  كيــف يمكــنو 

الفمســـطينيين الـــذين طـــردتيم العصـــابات الصـــييونية واجبـــرتيم عمـــى الفـــرار مـــن منـــازليم خوفـــا مـــن 
بنـاء عمـى أو   ،1948العصابات الصييونية في فمسطين قبـل وخـالل حـرب  المجازر التي ارتكبتيا

ولكـنيم بقـوا داخـل فمسـطين فـي  كإبعاد مؤقت مثل سكان اقرت وكفـر بـرعم،اإلسرائيمي  طمب الجيش
كـــان تعـــدادىم  1950االراضـــي التـــي اقامـــت عمييـــا المنظمـــة الصـــييونية دولـــة اســـرائيل، وفـــي عـــام 

 كمالكىو شخص حاضر جسديا وغائب الحاضر الغائب أن  أي  156000.2من اصل  46000
 بقوة القانون.

 عنــدما تعتبــرإســرائيل  يعتبــر غائبــا قانونــا حتــى لــو كــان موجــود جســديا فــيأن  إن الشــخص يمكــن
أو   "أ. كـل مــن سـافر عبـر الحـدود فـي زيــارة غــائبين، حيـث يعـد غائبـا :أمـالك   ه فـي عـدادأمـالك 

                                                           
ك نصوص 1، ممحق رقم ن107، صفحة 1950آذار  20، 5710نيسان  2الوقائع االسرائيمية، كتاب القوانين صادر في  1

 الغائبين، صفحةأمالك   مواد قانون
419a-e7ba-http://www.humanrights.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=8b3aec6f-المرجع   2

b0602b87600f&lang=ARB-81e5،  مساءا 8، ساعة 22/5/2016زيارة بتاريخ 

http://www.humanrights.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=8b3aec6f-e7ba-419a-81e5-b0602b87600f&lang=ARB
http://www.humanrights.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=8b3aec6f-e7ba-419a-81e5-b0602b87600f&lang=ARB
http://www.humanrights.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=8b3aec6f-e7ba-419a-81e5-b0602b87600f&lang=ARB
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بمعنـى عنـد غيـاب المالـك 1،"عتبـر غائبـاي ،29/11/1947بعـد تـاريخ وبقي يوما واحـدا آخر   لسبب
 ه!! وال يسـم  لـو بــالعودةأمـالك  ليحـل محمـو متـذرعا بحمايـة القـّيم ليـوم واحـد فقـط يفقـد ممكـو ويـأتي

مثال ذلك: شخص فـي الناصـرة ذىـب لزيـارة ذويـو فـي  ه النو أصب  في اعداد الغائبين.إلى أمالك 
 القّيم بذلك أصب  ىذا الشخص غائبا ليحلاإلسرائيمي  وعند عمم االحتاللاحدى مخيمات الالجئين، 

 ه.أمالك  محمو في

فــي بعــض الحــاالت تــرك جــزء مــن ســكان القريــة فــأعمن عــن المتبقــين بــأنيم غــائبون واضــطروا " ب.
 ."غائبينأمالك   لدفع اجر لمقيم عن استعمال اراضييم عمى اعتبار انيا

اصــبحوا غــائبين النيـــم  1949ضــمت الســرائيل فــي اتفاقيـــة رودوس ســكان قــرى المثمــث التـــي "ج. 
 ."في مناطق سيطرت عمييا قوات حاربت لمنع قيامياإسرائيل  تواجدوا في لحظة اقامة

وبـــذلك صـــودرت االراضـــي التـــي كانـــت ممكيـــم لكنيـــا كانـــت حتـــى ذلـــك الوقـــت تحـــت ســـيطرة القـــوات 
 .يةصييونال

باعتبــارىم  القـّيم إلـى ىــمأمـالك  بعـد انتيــاء القتـال تحولـت السـكان الـذين اخرجـوا مــن بمـدىم حتـى"د. 
التـي سـنأتي لدراسـو قصـة ىـاتين القـريتين الحقـا كمثـال عمـى  .اقرت وكفر برعمسكان مثل  ،"غائبين

 .الغائبون الحاضرون

 ."غائبينإلى أمالك   ىمأمالك  كذلك الذين اخذوا اسرى حرب تحولت"ه. 

 وكذلك في اعداد الغائبين؟؟اإلسرائيمي  ىم اسرى حرب في سجون االحتالل

في لحظـة  ،في عكا الجديدة تواجدوا في عكا القديمةأمالك   جميع الفمسطينيين الذين كانت ليم"و. 
 2."اعتبروا غائبين ،سيطرة القوات الييودية عمييا

ـــداخميين اعتبـــر جميـــع المـــذكورين اعـــاله "غـــائبين حاضـــرين". كـــذلك جعـــل القـــانون مـــن الالجئـــين  ال
بعـض الالجئــين ألن  غـائبين. ليـذا فـإن عــدد الغـائبين الحاضـرين اكبــر مـن عـدد الالجئــين الـداخميين

                                                           
، مؤسسة 27ك، العدد 149-148ص  3عزيز، قضايا اسرائيمية فصمية تصدر عن مدار،نديبري ىكنيسيت مجمد  ،حيدر 1

 .11، صفحة 2007االيام، رام اهلل، 
، مؤسسة 27ك، العدد 149-148ص  3عزيز، قضايا اسرائيمية فصمية تصدر عن مدار، نديبري ىكنيسيت مجمد  ،حيدر 2

 .11، صفحة 2007االيام، رام اهلل، 
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امــاكن ســكنيم ولكــن عمـى اســاس انيــم "غــائبون حاضـرون" نمثــل ســكان قــرى إلـى  سـم  ليــم بــالعودة
 1عكا وحيفا وغيرىم.إلى  شعب وعيموطك وكذلك من عادوا

غـادر مكـان سـكناه نأك خشـية مـن اذى أنـو  تعريفو كغائب اذا اثبتيعترض عمى أن  يمكن لمشخص
خوفــا مــن العمميــات العســكرية نالمــادة أو   نبك الي ســبب وجيــوأو   ،قــد يســببو لــو اعــداء اســرائيل

صـالحية الغـاء  القـّيم ك. ومـن  القـانون27دعـواه نالمـادة إثبـات  القـّيم ك. وعمى مقدم الدعوى ضـد27
تحـــد مـــن  29بينمـــا المـــادة  ،ك28ه اليـــو نالمـــادة أمـــالك  ب واعـــادهغائـــأنـــو  االعـــالن عـــن شـــخص

النيــا تشــترط قــراراه بتوصــية مــن لجنــة خاصــة تعينيــا الحكومــة. األمــالك  فــي اعــادة القــّيم صــالحية
ولكــن المجنــة تــرددت فــي اصــدار مثــل ىــذه التوصــيات وامتنعــت المحكمــة عــن التــدخل فــي سياســتيا. 

انيم ليسوا إثبات  الحاضرونالغائبون  لم يستطيع ،الحاالت القميمة ما عدا بعض ،من الناحية الفعمية
 ىم فان االمر اصب  مستحيال في الواقع. أمالك  وبالنسبة الستعادة ،غائبين

قـانون سـمطة التطـوير يـنص أن  . وبمـا1953سـمطة التطـوير فـي عـام إلـى األمـالك  فقـد نقمـت كافـة
وىــي دولــة  فــي حوزتيــا اال لواحــدة مــن اربــع ىيئــات التــياألمــالك  ال يمكــن نقــلأنــو  2،بشــكل صــري 

يومنا إلى  اسرائيل، الكيرين كيمييت، السمطات المحمية ومؤسسات لتوطين الفمسطينيين التي لم توجد
 يعـــد ممكنــا اعادتيــا الصـــحابيا حتــى لــو اثبتـــوا انيــم لــم يكونـــوا غــائبين. بعــد نقـــل لــم ىــذا. وبالتــالي

وير ال يمكن الصحابيا المطالبة باستعادتيا ولكن يمكن التعـويض سمطة التطإلى  القّيم مناألمالك 
لمـن  ،والمجان الخاصة ببحث طمبات اسـتعادة االمـالك القّيم عمى ىذا االساس فان صالحية 3عنيا.
وعميو وبنـاءا عمـى مـا سـبق  ليس غائبا تم الغائيا في الواقع بواسطة قانون سمطة التطوير.أنو  يثبت
  .نين الحاضر يالغائبنموذج عن ندرس س

 7في عقربا وطمره الفرع األول7 الغائبون الحاضرون

بعـد مصـادرة قطيـع مـن بقـر  1987قام صـحافي مـن البيـادر السياسـي بزيـارة قريـة عقربـا فـي فبرايـر 
قــال الســبع فــروى لــو ســكان القريــة قصــتيم، القريــة تبعــد عــن صــفد ثالثــة كيمــو متــر عمــى طريــق بئــر 

حـين جـاء المسـمى فريـدمان والـذي كـان يـدعي بانـو  1948سـنة فـي  27كـان عمـري " سعيد ىميل :
                                                           

 عزيز، نفس المرجع السابق ،حيدر  1
 34-26قانون سمطة التطوير، المطمب االول، المبحث الثاني، الفصل األول، صفحة  2
 ك70, ص 2000, كوىن 75, ص 2001نفس الرجع السابق استنادا الى نكريتشمر  3
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زيارتنا نصحنا بترك القرية وانتظار نياية الحرب نج  في اقناعنا ورجع مع جنود إلى  صديق العرب
ك كمــا عمـل فريــدمان نفـس شـي مــع قـرى ناقـرتك وكفــر بـرعم بعــد الجـشقريـة نإلــى  اسـرائيمين اخـذونا

 اشير ثم نقمونـا مـرة اخـرى 3التي افرغت سكانيا حيث بقينا ىناك  نجونيوكإلى  الجيششيرين نقمنا 
وبعـد شـير  ،ممسـتوطنين الـذين كـانوا يبنـون فـي قرعـةلقرعة وىي قرية متروكة لكن ذلك لـم يـرق إلى 

ىو وادي مرج العرب وسكنا فـي تمـك القريـة التـي طـرد و  ،قريب من عقربا وادإلى  منا الجيشواحد رحّ 
     .ع سكانيا وبقينا تحت الخيام وخالل شتاء بارد وقاس"جمي

عقربـــا إلـــى  المزروعـــة بعـــد تـــرحيميم األراضـــي  دونـــم مـــن 3000نســـمة يعيشـــون عمـــى  500 حيـــث
 حاولت السمطات اخذ توقيعاتيم عمى عقـود بيـع لمممتمكـاتيم ومقابـل رفضـيم لـذك ومطـالبتيم بـالعودة

الطرق  .الكيرباء وال ماء وال مكتب بريد ال مدرسة وال مصحةاراضييم تم عقاب سكان عقربا : إلى 
 اغيــر صــالحة والقمامــة ال تجمــع وقــام المســتوطنون بوضــع اســالك شــائكة حــول المراعــي بــل كــانو 

 .يطمقون الرصاص عمى مواشي فمسطيني عقربا

بقـره  صادرت الدوريات السوداء نالقبعات الخضـراءك 1987يناير  25وقال سعيد ىميل كذلك: " في 
الخي احمد كانت مواشينا تنتشر حتى طبريا لكن حين اصـب  الجنـرال شـارون وزيـرا لمزراعـة اصـب  

 40قتمـت الـدوريات  1979وبمدية صفد والدوريات السود ضـدنا خـالل صـيف ك amy adكيبوتس ن
 1بقرة وجاءت الجرافات فدمرت كل االصطبالت"

كـــان عمـــي دومـــا  ككيبـــوتسنال"اعتـــادت الـــدوريات الســـوداء حجـــز ابقـــاري قـــرب   ويقـــول احمـــد ىميـــل:
بئــر الســبع طمبــت مــن ابــن اخــي إلــى  الــذىاب ودفــع غرامــو الســترداد ابقــاري لكــن ىــذه المــره اخــذوىم

يوسـف خــريج جامعــو بئــر الســبع الــذىاب لحــل المشـكمة قــاموا باعتقالــو وكــذلك اخــوه الــذي ذىــب فقــط 
 ليعرف ماذا يجري.

 900 توجد سوى مدرسـة ابتدائيـة واحـدة فـي القريـة واالقسـام موزعـة عمـى عـدة امـاكن ىنـاك كذلك ال
ز المنطقـــة فـــي الحممـــة تمميـــذ لكـــن ال توجـــد ســـاحو لمعـــب وال دورة ميـــاه. وبعـــد ذلـــك زار شـــمعون بيـــر 

أرض   قطعــة 150إلــى  140ووعــد بتحســين االوضــاع فوزعــت البمديــة  1984 االنتخابيــة فــي عــام

                                                           
القدس. عن انور  ،لسياسي، مجمة البيادر اalbayader al siyassi, n 243 du 7 mars 1987, p.44-46المرجع   1

 418، صفحة paris x ،1988ابو عيشو "النظام العقاري في فمسطين"، دكتوراه دولة، جامعة 
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دونم لسكان القرية قامـت بعـض العـائالت ببنـاء منـازل ليـا واخـرون ينتظـرون فـي  5.7لبناء مساحة 
والـى يومنـا  "1949 عـام بيـوت وجـدت فارغـة مـن اصـحابيا الـذين طـردوا فـيأو   بيت من القصدير

 .ديارىم ولم تبنى ليم ايو مدرسو اخرى الطفاليمإلى  ىذا لم يرحل سكان عقربا

لكن لجأ الييا سكان قـرى اخـرى. فـي  1948عام يتركيا سكانيا في قرية اخرى في الجميل لم  طمره
مــن  األراضــي  وا يشــترونأالبدايــة ســكن ىــؤالء الالجئــون فــي بيــوت مــن القصــدير لكــن بعــد ذلــك بــد

االســرائيمية دفــع  األراضــي  طمبــت مــنيم ادارة 1982 عــام فبنــوا منــازليم واســتقروا وفــي طمــرهاىــالي 
الدولـــة وايضـــا دفـــع اجـــاره عـــن ســـنوات أمـــالك   مكوىا النيـــا كانـــتالتـــي اســـتم األراضـــي  مبـــالغ عـــن

 . 1981إلى  1948

لذلك  صحافي البيادر السياسي بان بعض الالجئين اثبتوا عقود شراء صحيحة وموقعو قانونيا. كتب
 1986فبرايــر  18اجتمعــت ىــذه المجنــة فــي  طمــرهشــخص لمــدفاع عــن ســكان  17شــكمت لجنــو مــن 

وعبــدالوىاب دراوشــة النائــب فــي إســرائيل  فــي األراضــي  بحضــور الســيد نبــابيك مســاعد مــدير ادارة
 األراضـي  % مـن ثمـن40ليس ىنـاك مـن عمـل شـيء. اذ يجـب عمـى سـكان دفـع أن  الكنيست حيث

و  طمـرهقول رئـيس بمديـة إلى  فمسطيني رجوعا 1000حاال ويقسط الباقي دينا، و مس ىذا االجراء 
صــحافي البيــادر السياســي حتــى لــو بــاع المالــك ســاكن فقــط حســب قــول الســيد نبــابيك. كتــب  385

إســرائيل  اشــتراىا ال يســتطيع دفــع المبمــغ المصــرح بــو مــن ادراة اراضــيأن  منزلــو واالرض التــي ســبق
نكـون ديمقـراطيين أن  يعمموننـا"قـال لـي احـد االطفـال فـي المدرسـة  يف:ضـيسـتدين ويأن  يجب عميو

يحـتفظ االنسـان ببيتـو انظـر تمـك التمـة أن  نستطيع اختيار النائب وقول مانريد الـيس مـن الديمقراطيـة
متـر سـرقة منـا االسـرائيميون واالن يريـدون اخـذ  400متر انيا الـدامون بيتنـا ىنـاك عمـى  400عمى 

 1البيت االخر منا".

 لمـاذا ال توافـق الدولـة عمـى عـودتيم ولكـن ،ون في عقربا وطمرهعن الغائبون الحاضر  نموذجا نادرس
 .عن الغائبون الحاضرون في اقرت وكفر برعمآخر   سندرس نموذجو   قراىم؟؟إلى 
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 7برعم اقرت وكفرالغائبون الحاضرون في  الفرع الثاني7

قصــتين  1987 عــامالبيــادر السياســي  فــي قصــة ىــاتين القــريتين كانــت موضــوع دراســة عمــى الواقــع
اإلسـرائيمي  حـين دخـل الجـيش 1948اكتـوبر  29بـدء كـل شـيء فـي ، متماثمتين حتى في التفاصـيل

قريــة كفــر بــرعم واقــرت بمحــاذاة الحــدود المبنانيــة اجتمــع كــل الســكان نالمســيحين المــارونينك فــي إلــى 
ري منع التجول في الكنيسة وداىم الجيش البيوت لتفتيشيا لم يجدوا شيئا ممنوعا اعمن الحاكم العسك

 .القرية وطمب من السكان عدم الخروج من منازليم

 1948نوفمبر  13نسمة وفي  1.050قام الجيش باحصاء كل السكان فكانا  1948نوفمبر  7في 
وعمــى الســاعة الثالثــة وصــل ضــابط اســرائيمي يعقــوب كــارا ناعتقــد اىــل القريــة بانــو الضــابط المــدعو 

 15ســاعة لمغــادرة المنطقــة وذلــك فقــط لمــدة  48لمســكان بــان ليــم ميمـة فريـدمانك قــال ذلــك الضــابط 
كيمو متر فقط رفض السكان ذلك  5اقصى الشمال قرب الحدود المبنانية ب إلى  يوم وعمييم الذىاب

ىذا  ،اطفال من البرد والجوع 7وتسبب ذلك في موت  الكيوف والمغاور المجاورة.إلى  االمر ولجأوا
 .وسف ستيفان سوسانما قالو قس القرية ي

قريــة جــات، حيــث ذىــب القــس لمقابمتــو مــع المختــار فــي االيــام التــي تمــت ذلــك زار وزيــر االقميــات 
سـمعيم وعـدىم بـأن تـرحيميم لـن يسـتمر اكثـر مـن أن  قيصر ابراىيم ووافق عمى مقابمة السكان وبعـد

 1948نوفمبر  19اسبوعين وثقوا في الوزير وترك سكان كفر برعم قريتيم من 

جــاء  1948نــوفمبر  30اقــرت كــذلك قريــة ســكنيا الكــاثوليكيون وىــي قريبــة مــن الحــدود المبنانيــة فــي 
القريـة مـع ضـابط واخبـروا المختـار بـان عمـى السـكان اخـالء القريـة ولمـدة اسـبوعين فقـط إلى  الجيش

شـــخص لحراســـة البيــــوت  25الســـباب امنيـــة وعمـــييم الرحيـــل وافـــق الضـــابط بـــان يظـــل فـــي القريـــة 
يومــا طــرد ىــؤالء االشــخاص عنــدما غــادر كــل الســكان الــذين قــال ليــم  40لكــن بعــد  1.تمكــاتوالمم

 .يوم 15ضابط جيش الدفاع االسرائيمي: ال تاخذوا معكم سوى االشياء التي تحتاجونيا لمدة 

قال احد السكان من ضمن االشخاص الخمسو والعشرون الذين ظموا فـي القريـة واسـمو اليـاس بشـارة 
 ن ناخـذ معنـا كـل مـا يمكننـا اخـذه النـو لـن يسـم  الحـد منـا بـالعودةأطردنا الجـيش قـالوا لنـا بـ"عندما 
لقد كنت قد انتييت من بناء منزلي عشية مغادرتي لمقرية لم اسكن بيتي جديد قـط اخـذ "، القرية"إلى 

ل المعركــة مــا تــزاإســرائيل  القــانوني منــذ انشــاء دولــةإســرائيل  وىكــذا ىــو تــاريخ منــي الجــيش المفــاتي "
 .ديارىمإلى  وقتنا ىذا حيث لم يسم  لسكان ىاتين القريتين ابدا بالرجوعإلى  القانونية قائمة
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 يشـخص يعممـون فـي القريـة نكفـر بـرعمك واخـذوىم مغمضـ 65اوقف الجـيش  1949في بداية سنة 
قـال الء االشـخاص ر لذلك كان جميل مارون مـن ضـمن ىـؤ االعين حتى الحدود االردنية بدون تفسي

 19لتنا الســمطات االردنيــة تركونــا نقــيم فــي مخــيم الالجئــين فــي نــابمس شــحدنا كــي نعــيش أســأن  بعــد
عمان اجتزنـا سـوريا ثـم لبنـان إلى  يوما حتى جاء شخص ارسل الينا من سكان كفر برعم ذىبنا معو

 كالجشوالتحقنا باىالينا تيريبا في منطقة ن

ديــارىم بعــد اجتمـاع مــع مستشــار الشــؤون إلـى  عــودةضـاعف ســكان القــريتين مسـاعييم لمــتمكن مــن ال
 حزيـران 12المختـار قيصـر ابـراىيم فـي  التقـى  (العربية بن غوريون نالذي كان رئيس الوزراء انذاك

والتــي تعمــن فييـــا إســرائيل  رســالة ناحــتفظ بيــا مــع كثيـــر مــن الوثــائقك الصــادرة مــن حكومـــة 1949
والمنازل في كفر برعم لكن فقط الجل اسـباب امنيـة ال  األراضي  السمطات بانو ال نية ليا بمصادرة

  يمكن لمسكان العودة حاليا وبان الحكومة تعمل عمى اقامتيم في جات

قبل وصول الرسالة باسبوع باشر المستوطنون اقامـة كيبـوتس بـرعم عمـى  1949 حزيران 5لكن في 
شبابيك الخ... وذلك  -ابوب ،ت البناء من منازل سكان كفر برعماراضي كفر برعم واخذوا كل معدا

 1الستعماليا في بناء الكيبوتس.

رفع سكان اقرت دعوى ضد وزير الدفاع امام المحكمة العميا نانذاك كان بن غوريـون رئـيس الـوزراء 
 .الغائبين ووزير الزراعةأمالك   عمى القّيم ووزير الدفاعك وكذلك ضد الحاكم العسكري لمجميل وضد

تســـم  لســـكان اقـــرت أن  طمبـــت المحكمـــة العميـــا مـــن الســـمطات 1951تمـــوز  31بتـــاريخ فـــي قرارىـــا 
الحكومــة العســكرية وبتــوفر العناصــر الموجــودة لــيس ليــا الحــق بمنــع أن  قــريتيم بــدعوىإلــى  بــالعودة
المحكمة العميا وطمبوا منيـا تفسـيرا العمـال إلى  شجع ىذا القرار سكان كفر برعم بااللتجاء ،عودتيم

 .الغير 1951اكتوبر  5السمطات في 

كمـا  حيث كـان وقتيـا عيـد المـيالد اماكن مقدسةبنسف منازل اقرت باستثناء اإلسرائيمي  فقام الجيش
اصــبحت القــريتين عبـارة عــن حطــام انقــاض  .1952ايمـول  17 / 16تـم نســف قريــة كفـر بــرعم فــي 
  .جيودىم ضاعت سدىن السمطات بزراعة اراضييم لكن وطالب سكان ىاتين القريتي
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فبرايــر  25واصــل ســكان اقــرت معــركتيم القانونيــة امــام المحكمــة العميــا التــي اصــدرت قــرار ثانيــا فــي 
االدلــة المقدمــة مــن الســمطات واقــر القــرار إلــى  واثــارت فيــو بانيــا اســتمعت فــي جمســات ســرية 1952
 قانونية الطرد واالبعاد. -شرعية 

رحيـــل ســـكان اقـــرت وحيـــازة اراضـــي صـــرحت المحكمـــة العميـــا بشـــرعية ت 23/12/1981واخيـــرا فـــي 
 1948لم يتوقف سـكان قريـة اقـرت وكفـر بـرعم مـن طـرق كـل االبـواب، ومنـذ بالرغم من ذلك  القرية
نائـب فـي الكنيسـت والكـل يعـدىم بالعمـل رائيمين من اليمين واليسـار وكـل عده مسؤولين اسإلى  واألج

نــدما تســمم بــيغن الســمطة ع ،ا الوعــدديــارىم وعنــدما تنتيــي االنتخابــات تنتيــي معيــإلــى  عمــى عــودتيم
بعــث لــو ســكان قريــو اقــرت وكفــر بــرعم رســالة تينئــة مــذكرين ايــاه بــالوعود التــي قطعيــا  1977 عــام

ظن بانيم صوتوا كذلك لصالحو لخيبـو ظـنيم مـن حـزب العمـل قراىم نونإلى  معيم من اجل عودتيم
 1.كاليساري الذي دام فترة طويمة ولم يعمل ليم شيئا

الجنرال شارون لمحاولة حل ىذه المشكمة بعد اطالع شارون عمى الممف  ةبيغن لجنة برئاسعين ثم 
االســباب االمنيــة مــا تــزال ســارية ألن  قــراىمإلــى  ىــؤالء ال يمكــنيم العــودةإلــى أن  ودراســتو لــو توصــل

 يكون حل ىذه المشكمة ستفت  الطريق لعودة الجئين اخرين نمرحمينكأن  نو يخشىأوب

اقـرت حـين اعتمـوا السـمطة فـي و الغـائبين الحاضـرين مـن كفـر بـرعم إلـى  العمال وعودا اعطى اليسار
فــي حكومـــة االتــالف مـــع اليمــين تعيـــد يوســف غنيـــات احــد معـــاوني الــوزير العمـــالي عـــازر  1982

انشات في تمك السنة منطقة امنية في جنوب لبنـان. فـي أن إسرائيل  وايزمن بحل المشكمة خصوصا
مـن الحـدود  عمـى بعـد عـده كيمـومتراتالحقيقة قرية اقرت وكفر برعم ليستا عمى الحـدود بالضـبط بـل 

 1945وحتـى يومنـا ىـذا اعتبــرت اقـرت وكفـر بـرعم منطقــو امنيـة تطبيقـا لقـانون الطــوارىء  .المبنانيـة
الحكـــم العســـكري فـــي  -مراكـــز -بـــالرغم مـــن اغـــالق مكاتـــب حـــول المنـــاطق االمنيـــة 1949وقـــوانين 
1965. 

بيــا الحــاكم  متــعالتــي يتالواســعة تبــين لنــا قصــو ىــاتين القــريتين بوضــوح ضــخامة الســمطة التقديريــة 
ممثـل إلـى  العسكري في قضـية اقـرت وكفـر بـرعم، حيـث اسـتمعت المحكمـة العميـا فـي جمسـات سـرية
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نمـــا لـــم يســتطيع محـــامي الســـكان حتــى االطـــالع عمـــى االدلـــة وزارة الــدفاع وممثمـــين عـــن الحكومــة بي
منزال عمـى اراضـي قريـة  50بعد ذلك قامت السمطات االسرائيمية ببناء ، المقدمة من ممثمي الحكومة

إلى  اقترحوا عمى سكان كفر برعم بمبادلة بيوتيم، لكن لحد عممنا ونسبة 1980عام في و . نالجشك
لــم يقبــل اي مــن فــي ذلــك الوقــت ســكان كفــر بــرعم ذي كــان يمثــل المحــامي اليــاس جــريس شــكري الــ

 .السكان ذلك التبادل

قــرى ابعــد حفاظــا عمــى إلــى  قــراىمو التحــرك مــن مــدنيم أو   مــن الطبيعــي عمــى الفمســطينيين التنقــلو  
تيم وامالكيـم. ولكـن جـاء و بيـإلـى  دةو المتيم وانتظارا لحمول ىدوء يسـتطيعون خاللـو العـسارواحيم و 

منعــتيم حيــث ة شــرعية تثبــت ممكيــتيم لمــا كــان ممكــا ليــم. و غــائبين، فــال قــإلــى  القــانون ليحــوليمىــذا 
 1 تيم.و بيإلى  العسكرية االسرائيمية من العودةو السمطات القانونية والسياسية 

ىــذا القـانون افســ  المجـال امــام السـمطات العســكرية االسـرائيمية امكانيــة مصـادرة عشــرات أن  نسـتنتج
نمات والعقــارات والمبــاني والبيــوت والتــي تقــدر قيمتيــا الفعميــة بعشــرات ماليــين الــدالرات. االف الــدو 

 قريـة متروكـة 300"االمـالك القرويـة التابعـة لكـل الغـائبين تشـمل نحـو أن  وكما كتب صبري جريس
األمــالك  شـبو متروكـة، تبمـغ مسـاحتيا ثالثـة ماليـين وربـع المميـون مـن الـدونمات... ومـن ضـمنأو  
فــي األمــالك  الـف دونــم اشــجار مثمـرة... امــا 200الــف دونـم بيــارات، واكثــر مــن  80راعيـة نحــو الز 

محـــــال لمتجـــــارة  10.729دارا لمســـــكن و  56.497بنـــــاء، تحتـــــوي عمـــــى  25.416المـــــدن فتشـــــمل 
وضــع يــده أنــو  1949الغــائبين قــد اعمــن ســنة أمــالك   العــام عمــى القــّيم والصــناعات الخفيفــة. وكــان

 2المغروسة باالشجار المثمرة".  األراضي  دونم منالف  223عمى 
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 7الغائبينأمالك   القوانين المكممة لقانونالمبحث الثاني7 

م ومـــن ىــــو الغائــــب والغائــــب 1950الغــــائبين أمــــالك   فـــي المبحــــث اعــــاله درســــنا نصـــوص قــــانون
يظير كأنـو االحتالل أن  ، حيثتفي اطار شرعي بحاإلسرائيمي  الحتاللوخدمة القانون لالحاضر 

ىـي سـرقة ميذبـة حيـث  القـّيم مـا يقـوم بـوأن  فـي حقيقـة االمـرلكـن الغـائبين و أمالك   يحميأن  يريد
أمــالك   ، وفــي ىـذا المبحــث ســندرس مصــادرةويصـب  فــي اعــداد الغــائبين هأمــالك  يحـرم المالــك مــن

رائيمية باالســـتيالء عمـــى الغـــائبين بمســـاعدة قـــوانين اخـــرى واليـــة انتقاليـــا، حيـــث قامـــت الحكومـــة االســـ
اراضي الفمسطينيين عن طريق اصدار قوانين واجراءات وانظمة سيمت عمييا تنفيذ عمميات السيطرة 

 الفمسطينيين، وصوال لما تسعى اليو "ارض اكثر، عرب اقل".أمالك   عمى

 7م77691 الكيرن كيمييت، الكيرن ىايسود وقانون سمطة التطوير األول المطمب

 le keren kaymet – Israel، 1953 كيمييت" الصندوق القومي الييودي، قانون عام"الكيرن 

. "الكيـرن 138رقم  1953ديسمبر  3ونشر في  1953نوفمبر  23تبنت الكنيست ىذا القانون في 
فـي لنـدن وىـدف ىـذا القـانون كـان تسـجيل ىـذه  1901شـركة بريطانيـة فـي أنـو  كيمييت" سجل عمـى
 1ون اي تغيير في البرنامج االصمي.ظام مؤسسة عامة بدن ،الشركة في اسرائيل

أقاميـا المـؤتمر الصـييوني  ،أنشىء ىذا الصندوق القومي الييودي تابع لممنظمة الصييونية العالمية
قامـة  ،األراضـي  لتكون الييئة المسؤولة عن جمـع األمـوال وشـراء ،الخامس قبل مائة وعشرة أعوام واص

 التجمعات السكانية الييودية في البالد.

فــي مقابـــل مــن  المتبــرعين طوابـــع  ،وقــد تمــت عمميــة جمـــع األمــوال مــن مختمـــف الجاليــات الييوديــة
وتســجيميم فيمــا ســمي بالســجل الــذىبي. كمــا وزعــت عمــى المؤسســات الييوديــة المختمفــة فــي  ،خاصــة

حيـــث  ،كانـــت تجمـــع فييـــا النقـــود ،اء صـــغيرةعمـــب زرقـــ ،وخاصـــة المـــدارس الييوديـــة ،أنحـــاء العـــالم
 أصبحت رمزا لممؤسسة.

                                                           
 , .Law of the state of Israel, published by government printer Jerusalem, Tel Aviv المرجع  1

vol.8 , 1953/54 , p.35(35).  عن انور ابو عيشو "النظام العقاري في فمسطين"، دكتوراه دولة، جامعةparis x ،
 .384، صفحة 1988
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 ،فــــي الــــبالد األراضــــي  أخــــذت مؤسســــة الصــــندوق القــــومي الييــــودي فــــي شــــراء 1905وفــــي عــــام 
مـا يقـارب مميـون  ،1948حيـث كـان بحوزتيـا عـام  ،استصالحيا وتنميتيا ثم توسـع نشـاطيا تـدريجيا

المؤسسـة نقمـت مقرىـا أن  وثالثـون تجمعـا سـكانيا. كمـاأنشـ  عمييـا مائتـان  ،دونم من أراضـي الـبالد
  في القدس. 1922لتستقر عام  ،لندنإلى  ثم ،الىاي بيولنداإلى  من نفييناك

خــالل العقــد األول مــن إقامــة الدولــة عمــى استصــالح  ،وركــزت مؤسســة الصــندوق القــومي الييــودي
نشاء مشاريع مائية ،وغرس الغابات ،األراضي في أنحاء البالد  ،تجفيـف المسـتنقعاتإلـى  إضـافة ،واص

أراض إلــــى  وتحويميــــا ،وفــــي مقــــدمتيا مســــتنقعات غــــور الحولــــة البالغــــة مســــاحتيا ســــتين ألــــف دونــــم
وذلـك عـن طريـق  ،صالحة. وساىمت المؤسسة كذلك في عممية اسـتيعاب القـادمين الجـدد فـي الـبالد

شــكل نالكيــرن كيمييــتك ذراعــا رئيســية لمحركــة  حيــث1تــوفير فــرص عمــل لمعديــد مــنيم فــي مشــاريعيا.
جانــب وظيفتــو إلــى  فــي فمســطين قبــل قيــام دولــة اســرائيل. األراضــي  الصــييونية فــي االســتيالء عمــى

 باعتباره حارس "االرض القومية الييودية" 

الريفيــة التابعـــة  األراضــي  قبــل تأســيس ســمطة التطـــوير بشــكل رســمي قـــررت الحكومــة بيــع غالبيـــةو 
 مميون 1.102بيع  1949. في كانون الثاني نالكيرن كيمييتكلمغائبين لمصندوق القومي الييودي

 األول مميــون ليــرة اســرائيمية. وفــي تشــرين 11مقابــل 2% اراضــي ريفيــة 98.5دونــم لمصــندوق منيــا  
طة التطـوير و وقـف وراء تنفيـذ ىـذه الصـفقات بـين سـم 3مميون دونـم  1.272بيع لمصندوق  1950

 يفرض عمـىأن  "الكيرن كييمت" رئيس الحكومة انذاك دافيد بن غوريون بيدف منع أي طرف دولي
حســـب قـــرار الجمعيـــة  ،يختـــاروا العـــودةأن  الفمســـطينيين الـــذين يمكـــنإلـــى  تعيـــد االرضإســـرائيل أن 

 . 194العامة لالمم المتحدة رقم 
كييمــت" ب "صــفقات الماليــين". ىــذه الحقــائق حــول وقــد اشــتيرت فيمــا بعــد عمميــة البيــع ل "الكيــرن 

التـــي حـــاز عمييـــا الصـــندوق القـــومي الييـــودي حيـــث تنفـــي بشـــكل قـــاطع ادعـــاء  األراضـــي  مصـــدر

                                                           
والتمفزيون االسرائيمي، إسرائيل  موقع عربيل، صوت 1

http://www.iba.org.il/arabil/arabic.aspx?classto=InnerKlali&type=5&entity=843171&topic=0&pa
ge=242،  مساءا 8، ساعة 17/4/2016زيارة بتاريخ 

ك، العدد 108-107: 1956, استنادا الى جرانوت 75عزيز حيدر، قضايا اسرائيمية فصمية تصدر عن مدار، نكريتشمر  2
 11، صفحة 2007 ،رام اهلل، مؤسسة االيام، 2
 11صفحة   ،111-109: 1956نفس المرجع السابق استنادا الى جرانوت  3

http://www.iba.org.il/arabil/arabic.aspx?classto=InnerKlali&type=5&entity=843171&topic=0&page=242
http://www.iba.org.il/arabil/arabic.aspx?classto=InnerKlali&type=5&entity=843171&topic=0&page=242
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ــة بعــد األراضــي  ىــذهألن  ذلــك ،مــن اصــحابيا األراضــي  اشــترىأنــو  الصــندوق أن  صــادرتيا الدول
 ياسية واستيطانية واضحة. ممكية الصندوق السباب سإلى  استولت عمييا بالقوة وحولتيا

ينــاير  10الــذي صــوت عميــو مـن قبــل الكنيســت فــي  1956قررانون لالكيرررين ىايسررود  ثـم بعــد ذلــك 
ىذا القانون يشبو تماما قانون نالصندوق القومي أن  .195رقم  1956يناير  18ونشر في  1956

ونية العالميـة عــام الييـوديك، حيـث تأسسـت ىـذه المنشـأة نالصــندوق التأسيسـيك مـن المنظمـة الصـيي
نداء الييود الموحد ميمتيا مساعدة االستيطان الييودي أو   تحت اسم صوت الييود الموحد 1920

بغرض اسـتعمار فمسـطين، فالمـال فـي المشـروع الصـييوني  حيث انشأ الكيرين ىايسودفي فمسطين. 
إلــى  وولفســونكــان دائمــًا العصــب الحســاس الــذي ركــز عميــو جميــع زعمــاء الصــييونية مــن ىرتــزل 

 .وايزمن وبن غوريون فغولدا مائير ومناحيم بيغن

يعــد الكيــرين ىايســود أكبــر مؤسســة صــييونية لجبايــة األمــوال فــي العــالم، وتــدل األرقــام عمــى أىميتــو 
وعمـى نشــاطو الكبيــر فــي مجــال الجبايــة قبــل قيــام نإســرائيلك وبعــده. فقــد جمــع الكيــرين ىايســود حتــى 

ــــو  1948عــــام  ــــو  00026.716.مــــا قيمت ــــةك مــــا قيمت ــــام نالدول ــــم جمــــع بعــــد قي جنيــــو اســــترليني، ث
 1% من مجمل ما جمعو منذ التأسيسك.92دوالر ن 1.620.000.000

خدم ىذا الصندوق الغايات التي أسس من أجميـا، وبصـورة خاصـة فـي مجـاالت اليجـرة واالسـتيطان 
اعداد ييود الشتات  –ماليًا  –واالستعمار وشراء األسمحة لممستوطنين الصييونيين. فيو الذي تولى 

كما قـام ىـذا الصـندوق  المساكن وتولى صيانتيا. –فمسطين إلى  بعد اليجرة –لالستيطان وأقام ليم 
% لفتــرات طويمــة األجــل ابتــدأت 2بمـن  القــروض لممســتوطنين بشــروط ســيمة وفائــدة محـددة مقــدارىا 
 .تعمرات الجبمية أربعين عاماً بخمسين عامًا وأصبحت بعد ذلك خمسة وعشرين عامًا، وفي المس

 حيــث عقــد بعــد ذلــك ،فكــان انشــاؤه ضــروريا الســرائيل مــن اجــل تعزيــز وتعميــق وجودىــا فــي فمســطين
الـــذي تقـــرر توحيـــد نالصـــندوق  1957المـــؤتمر الرابـــع والعشـــرون لممنظمـــة الصـــييونية العالميـــة فـــي 

 .وبالتالي اصبحا جسما واحدا كيمييتك.نالكيرن   القومي الييوديك و نداء الييود الموحد تحت اسم

                                                           
 ,yifat holzman-gazit land expropriation in israel: law, culture and societyلممزيد حول ىذه المسألة:  1

 . 110, صفحة 2007
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ىيئـة إلـى  الموجـودة بحـوزة ىـذا الصـندوق األراضـي  تقرر نقل مسـؤولية ادارة كافـة 1960عام  فيو 
ويقصــد بيــا ىــي الجســم الــذي يــدير أراضــي الدولــة، الصــندوق ىــي مديريــة اراضــي اســرائيل.  ،جديــدة

نالتي تبمغ نحـو إسرائيل  % من مساحة دولة93وسمطة التطوير، والتي تشّكل نحو  ،القائم إلسرائيل
 وفـي العـام ذاتـو وقعـت حكومـة .1مجمـس اراضـي اسـرائيل مميون دونـمك، وفقًـا لمسياسـة التـي يقـّره 22

إلـى  ومؤسسة الصندوق القومي عمى ميثاق نص عمى نقل صـالحية إدارة أراضـي المؤسسـةإسرائيل 
، كــذلك حــدد الميثــاق األراضــي  مــع احتفــاظ المؤسســة بممكيتيــا عمــى ىــذه ،اســرائيلمديريــة اراضــي 

وأىميــا استصــالح  ،المــذكور الميــام والمســؤوليات التــي ســتتوالىا مؤسســة الصــندوق القــومي الييــودي
قامـــة البنيـــة التحتيـــة لمتجمعـــات الســـكانية الييوديـــة ،أراضـــي الدولـــة انفرادىـــا بمشـــاريع إلـــى  إضـــافة ،واص

 راش.غرس األح

إلـى  إضـافة ،وفي الوقت الراىن تركز مؤسسة الصـندوق القـومي الييـودي فعالياتيـا عمـى تمـك الميـام
قامة المنتزىات ومنشآت ،تطوير المحميات البرية وتنظيـف مجـاري الوديـان  ،االسـتجمام وصـيانتيا واص

 2ج.في البالد. كذلك تقوم المؤسسة بميام تربوية في صفوف الجاليات الييودية في الخار 

ســمطة التطــوير. حيــث كــان إلــى  القــّيم التــي كانــت بيــداألمــالك  بيعــت جميــع 29/9/1953 وبتــاريخ
ممثمة بسـمطة سـميت  ،سمطة اقيمت خصيصا لذلكإلى  اال القّيم االرض من يدأمالك   يمنع تحويل

تــم  ،الغــائبين وســمطة التطــويرأمــالك   عمــى القــّيم تــم اتفــاق بــين 1953ســمطة التطــوير. فــي ســنة 
وىـذا تصـرف الكيبتسـات والموشـافيم. إلـى  سمطة التطوير ومنياإلى  االرضأمالك   بموجبيا تحويل

المقامــة عمــى  3 ن الكيبوتســات والموشــافيمايــدي العديــد مــإلــى  طريــق االرض قصــيرة لموصــول جعــل
 4مميـون ليـرة اســرائيمية. 48.4بمـغ الـثمن الـذي دفــع بأقسـاط عمـى مـدى عشــر سـنوات و ، ىـذه االرض

مؤسسـات ووكـاالت يسـيطر عمييـا حـزب مبـاي إلـى  اما المخازن والمصـال  التجاريـة فقـد تـم تحويميـا

                                                           
 .مساء 11، ساعة 18/4/2016بتاريخ   زيارة ،http://www.land.gov.il/static/arabic/minhal1.htmالمرجع   1

والتمفزيون االسرائيمي، إسرائيل  موقع عربيل، صوت 2
http://www.iba.org.il/arabil/arabic.aspx?classto=InnerKlali&type=5&entity=843171&topic=0&pa

ge=242،  مساءا 8، ساعة 17/4/2016زيارة بتاريخ 
 من التجمعات السكانية التي تنفرد بيا دولة اسرائيل، وقد نشأت بتأثير الحركة الصييونية وتجسيدا الىدافيا. نوعان  3

, 1967-1966, 18، نتقرير مراقب الدولة رقم 2عزيز، قضايا اسرائيمية فصمية تصدر عن مدار، العدد  ،حيدر  4
 11، صفحة 2007ك، مؤسسة االيام، رام اهلل، 301ص

http://www.land.gov.il/static/arabic/minhal1.htm
http://www.iba.org.il/arabil/arabic.aspx?classto=InnerKlali&type=5&entity=843171&topic=0&page=242
http://www.iba.org.il/arabil/arabic.aspx?classto=InnerKlali&type=5&entity=843171&topic=0&page=242
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أمـالك   ، ومن ضـمن نشـاطاتيا ادارة1949وىي شركة حكومية تأسست عام  1مثل شركة "عميدار".
 سمطة التطوير.إلى  القّيم الغائبين التي نقمت من

 7691قانون سرمطة التطروير لنقرل ا مرالك  ب ىذه ىي ىيئة عامة انشئت بموجـ وسمطة التطوير
الغــائبين. وحتــى فــي مرحمــة صــياغة أمــالك   نقــانون ســمطة التطــويرك أي فــي نفــس فتــرة ســن قــانون

فقد تم تأسيسو عمى اساس من  سمطة التطوير الصالحيات   مشروع القانون نقانون سمطة التطويرك
 االوسع واالشمل قدر االمكان.

منحيــا دون األمــالك أو   عمــى أمــوال الغــائبين صــالحية بيــع ىــذه القــّيم مــن انشــاء ســمطة التطــوير 
تعطــي ىــذه المــادة التــي الغــائبين. أمــالك   مــن قــانون 19"ســمطة التطــوير" وفــق المــادة إلــى  مقابــل

 ولكنيـا فـي حقيقـة االمـر ،المعين من قبل الحكومـة القّيم قيد سمطاتاإلسرائيمي  انطباعا بأن المشرع
سمطة التطوير. إلى  االبيع الممكية أو   ال يسم  بنقل حيث ،سياسيا استيطانيا معمنا تطبق مشروعا

فــإذا مــا عممنــا بــأن ىــذه الســمطة ىــي المختصــة فعــال ببنــاء وتطــوير المســتوطنات الصــييونية، نفيــم 
 2ىدف ىذا القانون. 

 سـمطة التطـويرممكيـة إلـى األمـالك  ىذه المادة جزءا من مخطـط شـامل لنقـل جميـع ىـذه حيث تشكل
ـــر" التـــي تـــم إقامتيـــا فيمـــا بعـــد بموجـــب قـــانون دائـــرة اإلنشـــاء أو   مـــا يعـــرف "بـــدائرة اإلنشـــاء والتعمي

نقل الغالبية العظمى  30/9/1953ك. وفعال تم بتاريخ 1950والتعمير نقانون سمطة التطوير لسنة 
ييوديـــة  أيـــديإلـــى  ا"ســـمطة اإلنشـــاء والتعميـــر" التـــي قامـــت فيمـــا بعـــد بنقميـــإلـــى األمـــالك  مـــن ىـــذه

وتـم  ،غـائبينأمـالك   وخصوصًا عشرات األلوف من المنازل والوحدات السكنية التي اعتبرت بمثابـة
 " دائرة اإلنشاء والتعمير" التي وضعتيا تحت تصرف القادمين الجدد. إلى  نقميا

ع اتخـاذ مـا من قانون سمطة التطوير واسـعة وتسـتطي 3ووفقا لذلك فإن قائمة الصالحيات في المادة 
 ك مـن قـانون سـمطة التطـوير تـنص3ن3يراه مناسبا من قرارات. فعمى سبيل المثال ال الحصر المـادة 

كمـا نصــت المــادة  3سـمطة التطــوير قـد تطــور وتكمـل وتحســن وتـدمج وتــزرع وتستصـم  االمــالك.أن 

                                                           
 .11صفحة   ،68، ص2001رجع السابق استنادا الى كريتشمر نفس الم  1
ك نصوص 1، ممحق رقم ن106، صفحة 1950آذار  20، 5710نيسان  2الوقائع االسرائيمية، كتاب القوانين صادر في  2

 .88الغائبين، صفحة أمالك   مواد قانون
 .1949ايمول  8، 25مشاريع القوانين  ، نشر في سجل1949-5710مشروع قانون: نقل الممكية الى سمطة التطوير،  3
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نقل أو   ببيعسمطة التطوير "غير مخولة أن  وليةكنأك من قانون سمطة التطوير في صيغتيا األ4ن3
 1الدولة ناسرائيلك والى الصندوق الدائم السرائيل نالكيرن كيمييتك.إلى  حق الممكية فيما عدا

 كـــذلك كتـــب اىـــرون ليسكوبســـك فـــي مقالتـــو "الغـــائبين الحاضـــرين فـــي "إســـرائيل" "أن عمميـــة مصـــادرة
حيـث قامـت  ،ماضـي"الغائبين" وتحويميا ألىداف التطوير واالستيطان ليا سوابق عـدة فـي الأمالك  

التـي خمفتيـا العمميـات العسـكرية واليـروب الجمـاعي األمالك  بعض حكومات الدول باالستيالء عمى
تتعدى  القّيم وظيفةأن  يقرأنو  أي 2بمغاريا وغيرىا". ،اليونان ،لقطاعات واسعة من السكان في تركيا

ميمة الحفاظ عمى ىذه الممتمكات لصال  أصحابيا الشـرعيين، بـل تـم تحديـدىا وبشـكل واضـ  عمـى 
تمريـــر وتكــريس واقــع االســـتيالء عمــى الممتمكــات وتثبيــت ذلـــك مــن خــالل وضـــعية إلــى  أنيــا تيــدف

   قانونية مشوىة المالم  في شكميا ولكنيا واضحة في جوىرىا وأىدافيا.

زمام المبادرة حيث أعمن عن قيام "سمطة تطوير البالد" بشكل خاص  تطوير"" سمطة الأخذت  لقدو 
بيدف تركيز ممتمكات الغائبين "لتطوير  ،"1950ك عام أمالك  بموجب قانون "سمطة التطوير ننقل

استئجارىا  ،حيث تتمتع ىذه السمطة بصالحيات واسعة جدًا وتشمل صالحية شراء األراضي ،البالد"
أو   لمدولة األراضي  لتصرف بيذه الممتمكات تصرف المالك، عدا الخطر بشأن بيعاأو   واستبداليا

 لسمطة محمية. أو   ،"الكيرن كييمت إلسرائيل" نالصندوق القومي اإلسرائيميك

 عمى القّيم بعد اإلعالن عن قيام " سمطة التطوير" بدأت عممية نقل األراضي التي سجمت عمى اسم
لصال  "سمطة التطوير". ولكن تمت عممية نقل األراضي بشكل بطيء جدًا،  ،الغائبينأمالك  
بنقل الممتمكات مباشرة " لمكيرن كييمت إلسرائيل" بموجب قرارات حكومية. وبتاريخ  القّيم ولذلك أخذ

لصال  سمطة  3،وسمطة التطوير عمى تحويل كل ما تبقى تحت سيطرتو القّيم اتفق 29/9/1953
الفمسطينية بغاية  األراضي  المتمثل باالستيالء عمىاإلسرائيمي  ىداف االحتاللالتطوير ووصوال ال
 التوسع االستيطاني.

                                                           
، المادة 278، صفحة 1950اب  9، 57، قوانين دولة اسرائيل، رقم 1950-5710قانون سمطة التطوير ننقل الممكيةك،  1
 .ك3ن3

، عن دراسة بعنوان الدور االسرائيمي في مصادرة الكاتب اىرون ليسكوبسكي، مقالة"الغائبين الحاضرين في "إسرائيل" 2
 االراضي العربية، دون اسم باحث.

 .7، صفحة 2007، مؤسسة االيام، رام اهلل، 27عزيز ، قضايا اسرائيمية فصمية تصدر عن مدار، العدد  ،حيدر 3
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الغـائبين مـن أمـالك   صياغة قانون سمطة التطـوير تـرك فسـحو كافيـة لتسـييل نقـلأن  وعميو نستنتج
الغــائبين أمــالك   ففـي القــدس الشـرقية مــثال وجـدت ،االفــراد والجماعـات المختمفــةإلـى  سـمطة التطــوير

الصـــندوق القـــومي أن  منظمـــات المســـتوطنين عـــن طريـــق ســـمطة التطـــوير. معنـــى ذلـــكإلـــى  طريقيـــا
االفـراد والجماعـات إلـى  سـمطة التطـوير التـي نقمتيـا بعـد ذلـكإلـى  التي بحوزتواألمالك  الييودي نقل

ىــي الســيطرة عمــى  ولــى واالخيــرةالمختمفــة، ىــذا يظيــر جميــا ىــدف االحــتالل المــبطن الــذي غايتــو األ
 الفمسطينية من اجل التوسع االستيطاني. األراضي  اكبر عدد من

 7سرائيميةوامر العسكرية اإلالمطمب الثاني7 األ 

الغـائبين حيـث الكيـرن كيمييـت، الكيـرن ىايسـود أمـالك   عاله القوانين المكممة لقانونأدرسنا أن  بعد
الغــائبين وبقــي الوضــع عمــى مــا ىــو أمــالك   م. اســتمر تطبيــق قــانون1950وقــانون ســمطة التطــوير 

ت أاالوامـر العسـكرية لتكممـو مـا بـد بدأت بإصـداربقية فمسطين إسرائيل  احتمت االن ولماعميو حتى 
يـام منـذ األإسـرائيل  سارعت .الغائبينأمالك   تطابق احكام قانون، حيث انيا نصا وروحا وجوىرا بو
والـذي  ،1967يوما من احـتالل عـام  16بعد  58رقم صدار االمر العسكري إولى لالحتالل في األ

 المحتمة. األراضي  ساحات كبيرة منمكن الكيان الصييوني من االستيالء عمى م
 خـارج فمسـطين ىجـرة مـواطني الضـفة الغربيـة 58اذ انيا اخـذت بعـين االعتبـار عنـد صـياغة االمـر 

وبالتــالي  ،كالواليــات المتحــدة االمريكيــة ،بــل وصــديقة الســرائيل ،غيــر عربيــةأو   عربيــةاقطــار إلــى 
حزيـران نيونيـوك  7كـل مـن غـادر الضـفة الغربيـة بتـاريخ  58 االمر العسـكرياعتبرت الغائب حسب 

بخـالف  ،بغض النظر عن اقامتـو اثنـاء ذلـك فـي دولـة معاديـة ام صـديقة ،بعدهأو   قبموأو   1967
الــذي عــرف  1948المنــاطق التــي احتمــت عــام الفمســطينيين فــي أمــالك   قــانون الغــائبين الــذي ســمب

اوامــر أن  كمــا ،الغائــب بالشــخص الــذي وجــد فــي تــاريخ معــين فــي احــدى الــدول نالعربيــةك المعاديــة
بيــدف بنــاء  األراضــي  االمــن المتعمقــة بشــأن اغــالق المنــاطق قــد ســيل وعجــل مــن عمميــة مصــادرة

 1.السكان االسرائيميين فيياالمستوطنات 
"بشــأن قــانون تســجيل االمــوال غيــر المنقولــة التــي لــم يــتم  1060العســكري رقــم  كمــا اســتيدف االمــر

  ك ازال كافة العوائق الزمنية والحقوقية امام التوسع االستيطاني.2تسجيميا بعد" نتعديل رقم 

                                                           
 .13م، صفحة 1986-ه1406عبدالجواد، االوامر العسكرية االسرائيمية، الجزء األول، الطبعة األولى،  ،صال  1
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 األراضـي  صـالحية المحـاكم المحميـة المدنيـة فـي النظـر فـي قضـايا 58وسحب االمر العسـكري رقـم 
 مكاتــب التســجيل نقمــتأن  المتنـازع عمييــا واعطــاء تمــك الصـالحية لمجــان االعتــراض العســكرية. كمـا

 وتزويـر ممكيتيـا. ولقـد بمغـت نسـبة األراضـي  لتسييل عممية تسـريب ،بعض المستوطنات نفسياإلى 
% 65عــن طريــق ىــذه االوامــر العســكرية وغيرىــا مــا يــوازي إســرائيل  التــي ســيطرت عمييــا األراضــي 

 .1983الفمسطينية في الضفة الغربية حتى عام  األراضي  ن مجملم

مـر بشـأن الغائبين بأنيـا امـوال متروكـة ال مالـك ليـا، حيـث اصـدر الحـاكم العسـكري اأمالك   عدتو 
ـــةك نرقـــم  ـــة الضـــفة الغربي -5727ك، لســـنة 58االمـــوال المتروكـــة نالممتمكـــات الخصوصـــيةك نمنطق

ك: بأنـو المـال الـذي يكـون صـاحبو و المـال المتـر مر العسـكري األعرف  ، فما المال المتروك؟1967
بعــد أو   المتصــرف بــو حســب االصــول، قــد غــادر المنطقــة قبــل التــاريخ، فــي التــاريخ،أو   القــانوني

المــال الــذي يتصــرف بــو غيــر صــاحبو ال يعتبــر أن  التــاريخ المــذكور تــرك المــال فــي المنطقــة. غيــر
نزك يقصـد  1والمتصرف بو معا متغيبين عـن المنطقـة وفـق المـادة كا اال اذا كان صاحبو و ماال متر 

 1 ، أي في اليوم الذي تمت فيو السيطرة العسكرية.ك1967حزيران  7بالتاريخ المحدد ن

ك مــن االمــر 2وفــق المــادة نيعــين مســؤوال عــن االمــوال المتروكــة أن  قائــد المنطقــةومــن صــالحيات  
كـــل مـــنيم ايـــو إلـــى  مـــراقبين لالمـــوال المتروكـــة وان يحيـــليعـــين أن  يجـــوز لممســـؤولالعســـكري، كمـــا 

 ك1ك نبك ن3تطبيقا لممادة ن صالحية من صالحياتو، بإستثناء صالحية تعيين مراقبين

 امـوال متروكـةإلـى  تحويـل االمـوالمـن المتصـرف بـو أو   عدم معرفـة ىويـة صـاحب المـال وال يمنع
 .ك نجك4تطبيقا لممادة ن

بواسطة اخـرين أو   ينفق بنفسوأن  يجوز لممسؤولبأنو  58لعسكري رقم ويتضمن ايضا ىذا االمر ا
متـروك المـال البموافقتو الخطية جميع النفقات وان يوظف جميع التوظيفـات الالزمـة لممحافظـة عمـى 

 لغايات مماثمة لذلك أو   بما في ذلك نفقات صيانة، تخزين، نقل وتصمي  وتطوير المال

 منيبع ماال متروكا أن  ز لممسؤولك نأك حيث يجو 9تروك وفقا لممادة نويستطيع ايضا بيع المال الم
بيـذه الطريقـة وحـدىا أنـو  ىو مـال متـروك، اذا كـان يبـدو لـو وفقـا لمظـروفو ثمار مال أو   والتالمنق

مــن تصــرف بــو حســب االصــول عمــى أو   يمكــن ضــمان الظــروف المالئمــة ليحصــل صــاحب المــال
                                                           

 ...ك، صفحة2، ممحق رقم ن1967-5727مية، صادر عن جيش الدفاع االسرائيمي، سنة األوامر العسكرية االسرائي 1
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يستطيع نليس مجبراك اعادة ثمن المال المبيع لمغائـب  القّيم كذلك فإن .ثمن لقاء قيمة حقو في المال
 من الفقرة أك 13المنطقة نالمادة إلى  اذا عاد

كان يتصرف بو حسـب االصـل أو   المنطقة من كان صاحب المال المتروكإلى  اذا عاد"حيث نأك 
فيترتـــب عمـــى  حقـــو فـــي التصـــرف بـــو، حســـب مقتضـــى الحـــال،أو   واثبـــت ممكيتـــو لممـــال المتـــروك

بدلو اليو، ومتى فعل ذلك، ال يبقى ذلك المال مـاال متروكـا ويعـود لـذلك أو   يعيد المالأن  المسؤول
نبك اذا لـم يعـد  ،ك المـال قبـل اناطتـو بالمسـؤوللذلمن حل محمو كل حق كان لو في أو   الشخص

يتجـاوز نسـبو مئويـة مـن قيمـة في اجـر نفقاتـو بمبمـغ ال و يسـتأن  المال ماال متروكا، فيجـوز لممسـؤول
  بذلك" المال يعيدىا قائد المنطقة في كل مرة بموجب امر

قائـد قـوات جـيش   بتوقيـع، ك1967تمـوز  23ن 5727تمـوز  15االمر العسـكري بتـاريخ ىذا صدر 
 1في منطقة الضفة الغربية. اإلسرائيمي  الدفاع

الحكومة االردنية في الضفة واالدارة المدنيـة اما في ما يتعمق باالمالك العامة التي كانت تستخدميا 
ــــد اصــــدر ــــي غــــزة، فق ــــم  ف بشــــأن االمــــوال المتروكــــةك نالممتمكــــات  150الحــــاكم العســــكري نامــــر رق

  .ك1الخصوصيةك نتعميمات اضافيةك نرقم 

 فــي الضــفة الغربيــة نبمــا فييــا القــدسك شــرع بموجبــو االســتيالءا لمدولــة، أمــالك  عمــى كــل مــا اعتبــره
وفـي كـل  ،التي كانت تتصرف فييا االدارة المدنية في غـزةاألمالك  دولة االردنية وفي غزةالأمالك  
وفـق المالـك مـن يـدعي بـأي ممكيـة أي عمـى جعل الحاكم العسكري عبء االثبات عمـى  الوامرىذه ا

فــي ذلــك اجحــاف لممالــك خاصــة وانــو لــم يكــن يجــد ســجالت عقاريــة ومــن الصــعوبة أن  ك،6المــادة ن
 .الممكية وحتى يومنا ىذات إثبا بمكان

قائد قوات   بتوقيع، ك1967 األول تشرين 23ن 5727تشري  19بتاريخ االمر العسكري  ىذا صدر
 في منطقة الضفة الغربية. اإلسرائيمي  جيش الدفاع

ــــى االمــــر بشــــأن االمــــوال المتروكــــة نالممتمكــــات  ــــم اصــــدر الحــــاكم العســــكري عــــدت تعــــديالت عم ث
 ك الذي يشمل صحة الصفقات ومفعوليا2نتعديل رقم  273 امر رقمالخصوصيةك منيا 

                                                           
 ...ك، صفحة2، ممحق رقم ن1967-5727األوامر العسكرية االسرائيمية، صادر عن جيش الدفاع االسرائيمي، سنة  1
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 ك شمل دفع الضرائب من قبل المسؤول3نتعديل رقم  283امر رقم 

 ك يؤكـــد ىــذا االمـــر عمــى الســـمطة المطمقــة لمحـــاكم العســكري فـــي ادارة4نتعـــديل رقــم  493امــر رقــم 
 الغائبين المؤجرة والتصرف بياأمالك  

ك حيــث يــتم االعفــاء مــن دفــع الضــرائب اذا كانــت االيــرادات 2قــم ناحكــام اضــافيةك نر  266امــر رقــم 
ل بموجب االمر االصمي، ال تتجـاوز النفقـات و المتأتية في سنة المالية من مال متروك مناط بالمسؤ 

 1التي انفقت عمى صيانتو.

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .ك2رقم ن، ممحق 1967-5727نة األوامر العسكرية االسرائيمية، صادر عن جيش الدفاع االسرائيمي، س 1
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 لثانيالفصل ا

_____________________________________________________ 

 7الوضع القانوني ألمالك الغائبين

 
الكيــرن ىايســود وقــانون و م والكيــرن كيمييــت 1950الغــائبين أمــالك   درســنا قــانون ألولفــي الفصــل ا

التـــي احتميـــا عـــام  األراضـــي  التـــي بـــدأ االحـــتالل باصـــدارىا فـــيســـمطة التطـــوير واالوامـــر العســـكرية 
الغــائبين مــن اجــل تعزيــز وتعميــق أمــالك   عمــىاإلســرائيمي  ودورىــم فــي اســتيالء االحــتالل م،1967

ن فـــي فمســـطين الوضـــع القـــانوني ألمـــالك الغـــائبي وجـــودىم فـــي فمســـطين، وفـــي ىـــذا الفصـــل ســـندرس
الغـــائبين، ونبـــدأ أمـــالك   مـــن قـــانون 28الغـــائبين وفـــق المـــادة أمـــالك   التاريخيـــة، وســـندرس تحريـــر

 .بطريقة إدارتيا
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 7الغائبين منذ لحظة اعالن الغائبأمالك   7 كيفية ادارةاألول المبحث

اوال: يصـب  " تنص عمى: "اناطة اموال غائبين بالقيم" الغائبين بعنوانأمالك   نأك من قانون4المادة 
مــال غائــب حســب إلــى  ل المــاليــمــن تــاريخ تحو أو   كــل مــال غائــب مناطــا بــالقيم مــن يــوم تعيينــو

من تمقـاء نفسـو عنـد اناطـة المـال بـو  القّيم إلى في المالثانيا: ينتقل كل حق لغائب ، التاريخ االخير
فمـا ىـي صـالحياتو ومـرة ىـو المالـك،  القـّيم بمعنـى اصـب  1."كحكم صاحب المال القّيم ويكون حكم
 ؟القّيم اخرى من ىو

 

 7الغائبين والصالحيات التي يتمتع بياأمالك   عمى القّيم 7األول المطمب

التقريـر الســنوي  وتضـمن، الغــائبين مـن اجـل ادارة ىـذه االمــالكأمـالك   وفقــا لقـانون القـّيم بدايـة وجـد
المتنقمـة نأي: مـاىو األمـالك  فـي ادارة القـّيم اسموب ،1991لعام إسرائيل  لمراقبة الدولة في 41 رقم

 مرتبطا بياك.أو   ليس ارضا
كمــا انتقــد عــدم قدرتــو عمــى تــوفير  ،الغــائبينأمــالك   وســوء ادارة القــّيم التقريــر شــمل نقــدا جــديا لعمــل

الموجـودة فـي حوزتـو. وكمثـال عمـى ذلـك تحـدث التقريـر عـن الغـائبين أمالك   ول كميةالمعمومات ح
ولـم يسـتطع تفسـير تحـول بعـض ىـذه االسـيم مـن  ،عمييـا كـامالك غـائبين القّيم اسيم شركات سيطر

المـادة إلـى  يسـتند 1991 عـاملدولة تقرير مراقبة اأن  كما2واختفاء بعضيا االخر. ،اخرىإلى  شركة
المحفوظـة األمـالك  الحفـاظ عمـى القـّيم عمـى"بأنـو  القـّيم ليفسـر واجـب ،الغائبينأمالك   من قانون 7

 اقتنيـت مقابـلأمـالك   بمـا فـي ذلـك ،نالموجود لديو فعـال ،الغائبينأمالك   كما ىو مذكور في قانون
بواســـطة اخـــرين بعـــد أو   غـــائبينك بنفســـوأمـــالك   ويشـــمل ذلـــك المـــال مقابـــل بيـــع–غـــائبين أمـــالك  

 الحصول عمى موافقتو".
والتــي  ،فــي جمســة لمجنــة الفرعيــة لمجنــة االقتصــاد فــي الكنيســت 3/12/97 بتــاريخ القــّيم الحقــا ســئل

فكانت احدى تفسيراتو  ،الغائبين الموجودة في حوزتوأمالك   حول كمية ،ترأسيا النائب عزمي بشارة

                                                           
ك نصوص 1، ممحق رقم ن100، صفحة 1950آذار  20، 5710نيسان  2الوقائع االسرائيمية، كتاب القوانين صادر في  1

 .أمالك  الغائبين مواد قانون
، مؤسسة االيام، رام اهلل، 2ك، العدد 328: 1991دالل ، قضايا اسرائيمية فصمية تصدر عن مدار، نتقرير  ،مروان  2

 .74، صفحة 2001
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 من تـل ابيـب القّيم عند نقل مكاتب بسبب فقد الممفات وضياعيا"ألن  لية بأنو ال يعممالجاباتو المتتا
؟ أال وضــياعيا الممفــات فقــدونتســاءل مــاذا يعنــي  1.بروتوكــول جمســة المجنــةك 1997القــدس" نإلــى 

قد تصرف بيـا بشـكل شخصـي! أال يعنـي ذلـك بـأن ىنـاك  القّيم يكونأن  يعني ذلك بأنو من الممكن
أمــالك   ه التــي اصــبحت فــي اعــدادأمــالك  يســاعد الغائــب قــي تتبــعأن  إرادة بمســ  كــل أثــر يمكــن

 الغائبين.
والتــي ناقشــت مســألة ممكيــة اســيم شــركة  ،2كمثــال 2000فــي قضــية عــزرا فــي عــام  وتطبيقــا لــذلك

ووافق عمى ما تحكمو المحكمة  ،عمم لو حول ىذه االمالكال أن  القّيم ادعى ،اعمنت كأمالك غائب
يـدعي واحــدا أن  يسـتطيع حتـى فـي المحكمـة االسـرائيمية القــّيم أن بشـأنيا. مـا ييمنـا مـن ىـذه القضـية

 ،التـي اسـتولى عمييـااألمالك  يعمم ما مصيرأنو  ولكن ليس االثنان معا. فإما ،من ادعائين ممكنين
وعندىا ال يمكنو تحديد  ،ال يعمم ما جرى بأمالك الغائبينأو  أنو  ،ياوعندىا من واجبو االفصاح عن

 مصيرىا.
يوضـــ  منـــذ لحظـــة اعـــالن الغائـــب أن  يجـــب عميـــواألمـــالك  بوضـــع اليـــد عمـــى القـــّيم اقـــرأن  بمعنــى
 وايـن ىـي،األمـالك  لحظة البت في القضية كل مـا جـرى عمـىإلى  غائبينأمالك  األمالك  واعتبار
 وبناءا عمى ذلك ال عمم لو بما حدث عمييا. األمالك  يعمم بيذهأنو  االساسينكر من أو  

كافيا بأن ال تحكم المحكمة االسرائيمية لما اعتبـر األمالك  وكان ادعائو بأنو ال يعرف شيئا عن ىذه
 "غائبا" بحقو.

ل المثال يتمتع صالحيات واسعة بما يتعمق بإدارة الممك. عمى سبي القّيم الغائبينأمالك   يمن  قانون
الغائبين بصالحية اصدار شيادة رفع اليـد/اخالء لشـخص يسـتولي عمـى ممـك أمالك   بموجب قانون

صـالحية اصـدار  القـّيم الغـائبينأمـالك   ذلـك يمـن  قـانونإلى  غائب بشكل غير قانوني. وباالضافة
الغـائبين أمـالك   عمـىقيـد البنـاء أو  أنـو  اوامر وقف العمـل وحتـى اوامـر ىـدم المبنـى الـذي تـم بنـاؤه

 من دون اذنو.

                                                           
 .نفس المرجع السابق 1
، مؤسسة االيام، رام اهلل، 2ك، قضايا اسرائيمية فصمية تصدر عن مدار، العدد 265قضية عزرا:  2000دالل، ن ،مروان 2

 .75، صفحة 2001
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أي الشخص الـذي  ،محدودة لمغاية -بما في ذلك الغائبون انفسيم–وفي المقابل فإن حقوق االخرين 
الغـائبين تحـوي أمـالك   من قـانون 22المادة أن  غائبين ممزم بنقميا لمقيم. كماأمالك   توجد بحوزتو

 . القّيم بيا دون موافقة كتابية منقائمة طويمة من االجراءات التي ال يجوز الي شخص القيام 

البيـع لسـمطة أن  غيـر مخـول ببيـع الممـك اال لسـمطة التطـوير. ويعنـي ذلـك القّيم ذلك فإنإلى  اضافة
د، ىـذا الشـرط فـي ظـاىرة التطوير ينقل الممكيـة وبـأن سـمطة التطـوير تبيـع بعـد ذلـك لمؤسسـات والفـرا

 .، وفي حقيقتو عمميا ىو قطع كل عالقة بين المالك والقيم الممثل لمدولةالقّيم قيد عمى

 القــّيم كــل عمــل تــم بــينبــأن " الغــائبينأمــالك   وفــق قــانون القــّيم صــالحيات التــي يتمتــع بيــامــن الو 
مــاال مناطــا عنــد االتفــاق عمــى العمــل، ال يبطــل  القــّيم بحســن نيــة، فــي أي مــال ظنــوآخــر  شــخصو 

أمـالك   مـن قـانون 17المـادة وفـق  ".المال في ذلك الحين لم يكن ماال مناطـاأن  وينفذ حتى اذا ثبت
بمــا يتعمــق  اكلــيس غائبــ مــع طــرف ثالــث نأي القــّيم يقــوم بيــا المعــامالت التــيأن  بمعنــى، الغــائبين

 صحيحة. غائبينأمالك   بالممتمكات التي اعتبرت بطريق الخطأ
رفين فـي ىـذه المعاممـة الطـيكـون أن  الغائبين شـريطةأمالك   البيع يبقى صحيحا فيأن  ويعني ذلك
الغــائبين التــي تتعمــق أمــالك   مــن قــانون 18بحســن نيــة. ىــذا التحديــد لــو صــمة بالمــادة  كانــا يتصــرفا

المــادة أن  حيــثبمصــير تمــك الممتمكــات التــي اعتبــرت مكتســبة كــأمالك غــائبين عــن طريــق الخطــأ. 
 يقرر بين خيار تسميم الممتمكات بعينياأن  ولمقيم تنص عمى رد اموال عدت خطأ امواال مناطة 18
ومــع ذلــك  17.1ادة خيــار دفــع مقابمــو بمــا يخضــع لنوضــاع القانونيــة المنصــوص عميــو فــي المــأو  
ليس مضطرا إلعـادة الممـك نفسـو وىـو لـيس ممزمـا ايضـا بـدفع قيمتـو فـي اليـوم الـذي يحكـم  القّيم فإن

بحسـن نيـة فيـو  القـّيم مـن يشـتري ممكـا مـنوايضـا غـائبين فـي الواقـع. أمالك   فيو بأن الممك لم يكن
والمشتري غير ممزما اتجاىـو  ّيمالق أن وعميو لم يبقى لممالك ما يطالب بو حيث 2غير ممزم بإعادتو.

 بأي شي لتوافر حسن النية. 
تفســـير الغـــائبين، وســـندرس أمـــالك   وصـــالحيات التـــي يتمتـــع بيـــا وفـــق قـــانون القـــّيم درســـنا مـــن ىـــو

 توجــو محمــد ىبــاب مــن يافــا ،1954 عــامفـي حيــث  .الغــائبينأمــالك   عمــى القــّيم المحكمـة لواجبــات
                                                           

ك نصوص 1، ممحق رقم ن99، صفحة 1950آذار  20، 5710نيسان  2الوقائع االسرائيمية، كتاب القوانين صادر في  1
 ...الغائبين، صفحةأمالك   مواد قانون

، 161الغائبين ضد عقارات توريا نسورياك عبدالغني موسى، قرارات الحكم أمالك   القيم عمى ،98/6783استئناف مدني  2
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التــي صــادقت  ،مســتأنفا عمــى قــرار المحكمــة المركزيــة فــي تــل ابيــبالمحكمــة العميــا االســرائيمية إلــى 
 القـّيم اذ قـام ،عمى مصنع كان محمد شريكا بو. وكان النقاش في المحكمة نظريـا القّيم عمى استيالء

 رغم عممو بطمب محمد استرجاع المصنع. ،ببيع المصنع بثمن ابخس بكثير من سعره انذاك
الغــائبين أمــالك   رت مقارنــة قــانونااال انيــا اختــ ،القــّيم تصــرفاعربـت المحكمــة عــن امتعاضــيا مــن 
اسـتندت المحكمـة فـي قرارىـا عمـى العدو اثناء الحـرب. و أمالك   مع قوانين انجميزية تسم  باستمالك

 الغائبين.أمالك   من قانون 7مادة و ال 4المادة 
لمغائب قبل اعالن غيابو "كل حق كان أن  الغائبين تنص عمىأمالك   من قانون 4المادة أن  حيث
 ،كحكم صاحب المال"، ىذا ىو اساس القانون القّيم عند اعالن الغياب، ويكون حكم القّيم إلى ينتقل
ايضـا  ايبـدو ىـدفي ،7المـادة أن  الغائبين حيث اصب  صاحب الممك ال ممـك لـو. كمـاأمالك   قانون

 ،ولم ينوه لنا ،اية مادة اخرى أي شيءفي أو   لم يذكر في ىذه المادة ،الحفاظ عمى االمالك. ولكن
 1لصال  من يتم الحفاظ عمى االمالك. 

 ك:919قضية ىباب:  1954واضافت المحكمة ن
كي ال يـتم نيبيـا مـن  ،الغائبينأمالك   الغائبين جاء ليسد حاجة مؤقتة :الحفاظ عمىأمالك   "قانون

ىـدف القـانون أن  ىـذه االمـالك. اال صـالحيات تجعمـو مالـك القـّيم قبل من يريـد. لـذلك يمـن  القـانون
فيــذه ليــا حــل فــي مكــان وزمــان  ،اال تمــك المــذكورة مباشــرة فيــو ،لــيس انشــاء حقــوق لصــال  الغــائبين

 2اخرين".
أمـــالك   عمـــى القـــّيم بتـــت المحكمـــة العميـــا االســـرائيمية بالتمـــاس تجـــار اراض ضـــد ،1994 عـــامفـــي و 

ارضـا مــن ورثــة "غائــب". ولــم يبــق لتحقيــق االتفــاق  الغـائبين نقضــية جــوالنك. وكــان التجــار قــد اقتنــوا
لتحريــر  القــّيم إلــى توجــو التــاجران ناســرائيميان ييوديــانك ،. وفعــالالقــّيم غيـر تحريــر االرض مــن ايــدي

 القـّيم سياسةأن  المحكمة العميا. كان من ضمن ادعاءاتيمإلى  االرض. حيث رفض طمبيم فالتمسوا
وانـو ال يوجـد أي خطـر امنـي فيمـا لـو  ،من قبـل اسـرائيميين ييـودغائبين أمالك   شجعت دائما اقتناء

 حررت االرض.
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 . أي1954عام  في قضية محمد ىباب واكدت عمى ما ورد في حكميا ،رفضت المحكمة االلتماس
مـن اجـل الغـائبين. امـا األمـالك  ليس الحفاظ عمى ،الغائبين والقيم االساسيأمالك   ىدف قانونأن 

والـدول المجـاورة ليـا بنـاء عمـى إسرائيل  يا مدرج ضمن االتفاقيات السياسية معحل مسألة ىؤالء فحم
حـل ىـذا الموضـوع أن  ىذا يدل عمـى امتعـاض وتيـرب مـن االحكـام بحجـة1.مبدأ التبادلية بين الدول

 سياسي ويتفق عميو في حل سياسي.
تغييــر طفيــف بــين يمكــن مالحظــة أنــو  اال ،بــالرغم مــن تبنــي قضــية محمــد ىبــاب فــي قضــية جــوالنو 

الغــائبين أمـالك   الوصـاية عمـىأن  وىــو ،وىـو لـيس ذا اىميــة بالنسـبة لالسـتنتاج النيـائي ،القضـيتين
ك اقرت 1994في قضية جوالن نأنو  وانما من اجل دولة اسرائيل. واالختالف ىو ،ليست من اجميم

ــــاتأن  المحكمــــة ــــم يكــــن اليــــدف الرئيســــي ،القــــّيم مــــن واجب ــــى ،وان ل الغــــائبين أمــــالك   الحفــــاظ عم
األمـالك  الحفـاظ عمـىأن  ك المحكمـة كتبـت بشـكل واضـ 1954في حـين قضـية ىبـاب ن ،لصالحيم

ىــذا االخــتالف ســرعان مــا يــزول فــي قضــية جــوالن نفســيا حيــث أن  ىــو لــيس لصــال  الغــائبين. اال
 اىــدافبــأن أحــد  ،تنــاقض داخمــي فــي نفــس الفقــرةأنــو  اال ،تكتــب المحكمــة بشــكل ال تفســير لــدينا لــو

غايـة القـانون والقـيم ىـي أن  ه المسموبة. واالىم مـن ذلـك كمـوأمالك  منع الغائب من استعمال القّيم
فيـــل يمكـــن  2الغـــائبين مـــن اجـــل تطـــوير دولـــة اســـرائيل. أي: لصـــال  الييـــود فقـــط.أمـــالك   اســـتغالل
 الغائبين؟أمالك   تحرير

 

 7الغائبينأمالك   المطمب الثاني7 تحرير

الغــائبين أمــالك   وفــق قــانون القــّيم ومــن ىــو القــّيم الغــائبين مــن قبــلأمــالك   ادارة درســنا اعــاله عــن
 والصالحيات التي يتمتع بيا، وسندرس في ىذا المطمب عن تحرير ىذه االمالك. 1950
 ،الغـائبينأمـالك   بصـالحية تحريـريتمتـع  القـّيم بـإن الغـائبينأمـالك   مـن قـانون نأك28المادة  تنص

المـادة و . 29وفق المـادة ولكن فقط بعد توصية خاصة من قبل لجنة تعينيا الحكومة  ،وفقا الجتياده
فـي اعـالن الغيـاب. وىـي  القـّيم خطـأأو   ،المالـك بعدم غيـاإثبات  تحدد معايير اجرائية بصدد 30
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إثبــات  بصــدد الغيــاب ســارية المفعــول حتــى القــّيم بشــكل واضــ . فوثيقــة القــّيم معــايير منحــازة لصــال 
 العكس.
الغــائبين ىــو اوال وقبــل كــل شــيء, حمايــة أمــالك   الغــرض مــن احكــام قــانونأن  ممــا ســبقنســتنتج 

مصال  الدولة في ممتمكـات ىـؤالء المعمنـين غـائبين. ويـنعكس ىـذا الغـرض فـي التمقائيـة التـي تحـول 
أمـالك   نال يحتوي قـانو  ،الصالحيات الواسعة التي تمن  لو. وتحقيقا ليذه الغايةو  ،لمقيماألمالك  بيا

كما ال يعترف القـانون بوجـود تسـوية عامـة  ،لالمالك القّيم الغائبين عمى حكم يحد من مدة استحقاق
 ال يتم تحرير ىذه االمالك. ،وفي العموم ،الغائبينأمالك   لتحرير
الغـائبين تظيـر اسـتثناء ليـذا االمـر. فالمـادة المعنونـة ب "تحريـر أمالك   من قانون 28المادة ايضا 

تثبــت مــا يمــي:  كــذلك نظر فــي امكانيــة تحريــر ممــك مكتســب.تســم  لمقــيم بــال ،الممتمكــات المكتســبة"
تحريــــر الممتمكــــات  ،29ولكــــن مــــع مراعــــاة احكــــام المــــادة  ،وفقــــا العتباريــــو المســــتقمة ،"يجــــوز لمقــــيم

 و اي حـق ،ال يظـل الممـك ممكـا غائبـا ،يفعـل ذلـكأن  وبمجـرد ،المكتسبة عبـر اصـداره لشـيادة بـذلك
نبغي قراءة ىذه المادة ويسيعود ليذا الشخص ولذريتو".  القّيم إلى كان لشخص فيو مباشرة قبل عيده

سـمطتو  القـّيم عمـى اال يسـتخدم"الغائبين التي تـنص أمالك   من قانون 29جنب مع المادة إلى  جنبا
 .لتحرير الممتمكات المكتسبة"

تســم  لمقــيم بــالنظر فــي امكانيــة  28مــادة الأن  ، حيــث29و  28وعميــو نــرى تنــاقض بــين المــادتين 
ســـمطتو لتحريـــر الممتمكـــات  القـــّيم نصـــت "عمـــى اال يســـتخدم 29تحريـــر ممـــك مكتســـب، بينمـــا المـــادة 

المكتســبة". بالتــالي ىــذا يفـــت  البــاب عمــى مصـــراعيو فــي اتخــاذ القــرارات التـــي تــأتي وفــق اعتبـــارات 
سياســية وفــي ىــذه التنــاقض شــكمت لجنــة خاصــة مــن قبــل الحكومــة وىــي التــي تقــرر الحــاالت التــي 

االســرائيمية كمــة العميــا االحكــام الصــادرة عــن المح، ومثــال عمــى ذلــك يســم  بتحريــر الممتمكــات فييــا
تقتصـر عمــى  ،الغـائبينأمـالك   مـن قــانون 28بموجـب المـادة  ،واجتياداتــو القـّيم تقـديرإلـى أن  تؤكـد

 إلـى تحرير الممتمكات ال يعني الغاء تنقميـاأن  الحاالت التي اوصت فييا المجنة بتحرير الممتمكات.
 1الغائبين.إلى  دبل ذلك يعني اعادة ممكيتيا من جدي ،منذ البداية القّيم
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بحريــة التصــرف النيــائي وقــد يختــار عــدم تحريــر الممــك بــرغم ىــذه  القــّيم يتمتــع ،فــي ىــذه الحــاالتو 
انيـا اوصـت فعميـا بعـدم أو   ،اذا امتنعـت المجنـة عـن التوصـية بتحريـر الممـك ،التوصية. في المقابل

 1فميس لمقيم عندىا صالحية لتحرير الممك في وقت الحق بناء عمى اعتباراتو. ،تحريره
فـي الحـاالت التــي توصـي المجنـة بــأن األمـالك  عمـى النظـر فـي تحريــر القــّيم ال تقتصـر سـمطةمـثال و 

أن  ينبغيالتي القرار بشأن أي الطمبات التي تقدم اليو  القّيم يتخذأن  بل من المعتاد ،عميو فعل ذلك
كمـا كشـفت قضـية  ،المجنةإلى األمالك  جميع طمبات تحرير القّيم ال يمرربمعنى المجنة. إلى  تحال

 أن قـررتو  ،عرضت عمى المحكمة المركزية في حيفا. وقد انتقدت المحكمة المركزيـة ىـذه الممارسـة
انتيـك التزامـو التشـاور مـع المجنـة عمـى النحـو  ،محـددة فقـطأمـالك   بقراره تمرير طمبات تحريـر القّيم

 2الغائبين.أمالك   بموجب قانون ،المطموب
إلـى األمـالك  ال يمـرر جميـع طمبـات تحريـر القـّيم أن المحكمة العميـا فـي االسـتئناف عمـى وجاء قرار

ير ال "تفسـ ،اوال مـع المجنـة فـي كـل حالـة القـّيم ن تفسـير المحكمـة المركزيـة بوجـوب تشـاوربـأ ،المجنة
أنـو  الغـائبينأمـالك   فـي قـانون 29-28النو من الممكن تفسير المادتين  ،يخمو من بعض الشكوك

يجـب تحريـر القّيم أنو  من الضروري الحصول عمى توصية المجنة فقط في الحاالت التي يعتقد فييا
أن  اذ يجـب، الممك". وقـد قضـت المحكمـة العميـا بأنيـا ال تـرى حاجـة التخـاذ قـرار بشـأن ىـذه النقطـة

 3.المجنةإلى  تحال
الغــائبين أمــالك   وفــق قــانون القــّيم ومــن ىــو القــّيم الغــائبين مــن قبــلأمــالك   درســنا اعــاله عــن ادارة

 الغائبين ولكن ما ىي المعايير من اجل ذلك.أمالك   والصالحيات التي يتمتع بيا و تحرير 1950
الغــائبين. أمــالك   مــن قــانون 28ب المــادة لــم يــتم تحديــد معــايير لتحريــر ممتمكــات "الغــائبين" بموجــ

 ك بعــدم تحريــرالقــّيم وعنــدما تجمــس المحــاكم لمنظــر فــي معقوليــة التوصــية المجنــة نوبعــدىا فــي قــرار
لمممتمكات يتماشـى مـع  القّيم حيازة سألة ما اذا كان استمرارفإنيا عادة ما تناقش م ،الغائبينأمالك  

ما اذا كانت الحالة التي تداوليا المحكمة ىي من  ،بعبارة اخرىأو   الغائبين.أمالك   اغراض قانون
 الغائبين عمييا.أمالك   ذلك النوع من الحاالت التي يفترض تطبيق قانون
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حيـث تمـت مناقشـة قـرار تحريـر ممـك تمتمكـو امـرأة  ،في القضية القانونيـة كـوكران ،عمى سبيل المثال
تمـن  "بصيصـا مـن أن  مـن المفتـرض 28المادة  أن القاضي كوىن حيث قال ،من الغائبيناعتبرت 

لم ينبغ تعريفيم عمى كونيم كـذلك. أن  و ،االمل واالغاثة الولئك الذين وقعوا تحت تعريف "غائبين"
 ،ىؤالء النـاس "غـائبون تقنيـا...". فـي ىـذا السـياقأن  قال ممثل المشتكين ،في طرح ادعاءاتو امامنا

 ماديـةأو   أي عالقة قانونيـة ،في واقع االمر ،لم يكن ليم"اناس  عمى ذلك بأن ىناكالقاضي  عقب
 1أي صمة اخرى مع اعداء اسرائيل".أو   ايديولوجيةأو  
ــة نفســياو  تفســيره  ،ذكــر رئــيس المجنــة فــي شــيادة خطيــة قــدمت فــي اطــار االلتمــاس ،فــي ىــذه الحال

ليـا مـع مقاصـد ال عالقـة أن  وىـي اسـباب يبـدو ،الخاص حول سبب وجـوب عـدم تحريـر الممتمكـات
 ونظرا النيـا ليسـت بحاجـة لمممـكإسرائيل  الممتمسة مقيمة خارجأن  بما . وىيالغائبينأمالك   قانون
وزيــر الشــؤون الخارجيــة لــم يــرى مــن الضــروري إلــى أن  ونظــرا ،لمتعــويض عنــو مــن اجــل البقــاءأو  

ـــــر الممتمكـــــات الســـــباب دبموماســـــية ـــــق ب أو   تحري ـــــر  "الياســـــبارا"تتعم ـــــال ينبغـــــي تحري ـــــةك ف نالدعاي
 2الممتمكات.

شـرح، وىـو مصـطم  اسـرائيمي متعمـق أو   ويقصد بالياسبارا انيا كممة عبرية معناىا الحرفي: تفسير
 ،قضـــت المحكمـــة فـــي ىـــذه الحالـــة نفســـيا ،فـــي نيايـــة المطـــاف، و فـــي التمثيـــل االعالمـــي والسياســـي
وتمــك المتعمقـــة ظــر فــي االدعــاءات القانونيــة المجنــة العــادة النإلــى  بوجــوب اعــادة مســألة االلتمــاس

بالـــدالئل والبينـــات، وال عمـــم لنـــا بمـــا حصـــل، اال اننـــا نعتقـــد بأنـــو لـــم يـــتم تحريـــر ممتمكاتيـــا متـــذرعين 
 بأسباب تخمو من المقصد القانوني.

فـي قضـية امـام المحكمـة المركزيـة فـي حيفـا. وناقشـت الغائبين ايضـا أمالك   رحت مسألة تحريرطو 
 ،القضــية الســؤال حــول وضــعية الغائــب بالنســبة لممــك فــي منطقــة كــان يممكيــا احفــاد بيــاء اهللىــذه 

استشيدت  ،القّيم مؤسس الديانة البيائية. في اطار مناقشة ما اذا كان ىذا الممك سيتحرر من سمطة
دييم لـيس لـ ،ت وطنيـةلـيس لمبيـائيين طموحـا ،اليوم"المحكمة بالحالة الخاصة لمدين البيائي وافتت: 

ففي حين يتمركز ىذا الدين في  ،يكون وصيا عمييم عمى العكس من ذلكأن  يريدأو   أي بمد يمكن
 ".وليس بالضرورة في الشرق االوسط ،فإن رعاياه منتشرون في جميع انحاء العالم ،اسرائيل
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مع دول و  أ مع الفمسطينيين ،فما ىي الترتيبات السياسية في المستقبل البعيد" ،اذا كان االمر كذلك
وىـو االبقـاء عمـى  ،التي ليا عالقة بالمسألة البيائية؟ اين ىو الرابط بين الغرض من القـانون ،اخرى

 وبين استمرار السيطرة عمى اجزاء معينة مـن االرض مـن طـرف ،الممك ليوم ما سيأتي في المستقبل
بـين الممكيـة البيائيـة التـي عقـدت فـي  ،؟ كيف سينتيك تحرير الممك مبـدأ التبادليـة فـي المسـتقبلالقّيم

وممتمكـــات البيـــائيين الغـــائبين فـــي اســـرائيل؟ ىـــل ثمـــة  ، والمقصـــود ىنـــا اعـــداء اســـرائيل،بـــالد العـــدو
 1"ممتمكات كيذه؟

 
الغائبين سيتمتع بفرصة أمالك   صاحب، أن وبشكل عام ،الغائبينأمالك   بناء عمى قانون يفترض

مقيم أنو  يثبتأن  اذا كان بوسعو ،الغائبينأمالك   من قانون 28اكبر لتحرير الممك بموجب المادة 
بـأي شـكل إسـرائيل  وانـو لـم ينشـط ضـد ،وانو ليس في البمد التي تم تعريفيـا كدولـة عـدو ،في اسرائيل

وان ىناك اعتبارات انسـانية األمالك  " تمزم تحريرالياسبارا  "أو   من االشكال وان اسبابا دبموماسية
تؤخــذ أن  مصــمحة الدولــة فــي الممــك يجــبأن  تقــرر ، ولكــن وفــي نفــس الوقــتالحوخاصــة تعمــل لصــ

 ،بعين االعتبار
 حـين ابـرام تسـويات سياسـية بــينإلـى  الغـائبين لتعزيـز التنميـة فــي البمـدأمـالك   االسـتفادة مـن بمعنـى

تكـون عمـى اسـاس التبادليـة بـين البمـدين. قـد األمـالك  بحيـث يـتم البـت فـي مصـير ،وجيرانياإسرائيل 
نيــج أن  يظيــر مــن كــل مــا ســبق 2عمــى ســبيل المثــال انشــاء مؤسســات عامــة. ،مثــل ىــذه االســتفادة

 المحكمة يميل نحو البت في كل حالة وفقا لحيثياتيا العينية.
فالمحكمــة العميــا ال تطبــق نفــس المعيــار فــي قضــاياىا وانمــا وفقــا لمصــمحة دولــة اســرائيل. حيــث انيــا 

، بــالرغم مــن وجــود نــص قــانوني لــم يعــدل اال الييــودإلــى  الفمســطينييننقــل امــوال إلــى  سياســيا تســعى
 يـرى القـّيم عمـى مـا يمـي: نأك اذا كـانالغـائبين التـي نصـت: "أمالك   من قانون 27وىو نص المادة 

ك 1ن-قـد غـادر مكـان اقامتـو ،نأك1يعرف غائبـا وفقـا لممـادة أن  والذي من الممكن ،شخصا معيناأن 
 ،خشـية منيـاأو   بسـبب العمميـات العسـكريةك 2نأو   الضـررإسـرائيل  اعـداء يسـبب لـوأن  خوفـا مـن

 تأكيدا خطيا بأنو ليس غائبا. ،بناء عمى طمبو ،يعطي ذلك الشخصأن  القّيم عمى
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وفــق اعتباراتــو  ،الغــائبين تــنص عمــى مــا يمــي: نبك يجــوز لمقــيمأمــالك   نبك مــن قــانون27المــادة 
تقــديم تأكيــد خطــي بــأن شخصــا مــا موجــود فــي تمــك  ،29لمــادة ولكــن مــع مراعــاة احكــام ا ،المســتقمة

 اذا كــان ،مــن الممكــن تعريفــو بالغائــبأنــو  بــرغم ،لــيس بغائــب ،بصــورة قانونيــةإســرائيل  المحظــة فــي
 ."وأنو بذلك ال يمد العون العداء اسرائيل ،يرى بأنو قادر عمى ادارة ممتمكاتو بكفاءة القّيم

 ،لـيس غائبـاأنـو  بشـيادة عمـى ،الغائـب بتزويـد القّيم الغائبين تمزمأمالك   نأك من قانون27إن المادة 
فقـد صـيغت ىـذه  ،يستوفي الشروط المحددة في المـادة. ووفقـا اللكسـاندر نسـانديك كيـدارأن  شريطة

مـن تطبيقـو. فعبـارة  ،الغـائبينأمـالك   ريـفيقعـوا تقنيـا ضـمن تعأن  المادة العفاء الييود الذين يمكن
 1الضرر" تعكس ىذا القصد.إسرائيل  يسبب لو اعداءأن  مكان اقامتو خوفا من "لقد ترك
وعنــدما يحصــل المالــك المتغيــب عمــى  2ال يممــك خيــار الــرفض تقــديم الشـيادة المــذكورة. القــّيم بالتـالي

وذلـك منــذ يــوم  ،المـذكورة عــن كونيـا "امــالك غــائبين"األمــالك  تتوقــف ،نأك27شـيادة بموجــب المـادة 
 29وجود توصية من المجنـة الخاصـة المنصـوص عمييـا فـي المـادة إلى  دون الحاجة ،تسمم الشيادة
لذلك ووفقا لقرار المحكمة العميا اذا كان الشخص يستوفي شروط المـادة  الغائبين.أمالك   من قانون

النظر اليو كغائب وفق حتى لو كان من الممكن  ،ليس غائباأنو  نأك فينبغي تزويده بشيادة عمى27
 3الغائبين.أمالك   تعريفات اخرى في قانون

يمـتمس أن  الغائبين يمكـنأمالك   نأك من قانون27شخص ال تنطبق عميو شروط المادة كل أن  أي
بتقــديم طمــب عــدم اعتبــاره غائبــا بنــاء عمــى المــادة أو   28طالبــا تحريــر ممتمكاتــو بنــاء عمــى المــادة 

 قـانون  مـن 29بعد تسمم توصية خاصة من المجنـة بنـاء عمـى المـادة  ،يمكن لمقيم ،نبك وعندىا27
ــم يحصــل، حيــث بعــد دراســتنا لممــواد الســابقة  قبــول مطمبــو بتحريــر الممــك. ،الغــائبينأمــالك   وىــذا ل

 وبحثنا عن حاالت تم فييا تحرير الممتمكات لمغائبين، لم نجد أي حالة.
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الغائبين عمى عقارات سكان الضفة في القدس أمالك   تطبيق قانون الثاني7 المبحث
 7الشرقية

 القــّيم الغــائبين منــذ لحظــة اعــالن الغائــب ومــن ىــوأمــالك   درســنا فــي المبحــث الســابق كيفيــة ادارة
تطبيق  الغائبين واليو تحرير ىذه االمالك، وسندرس في ىذا المبحثأمالك   وصالحياتو وفق قانون

عــن إســرائيل  اعمنــت حيــث، عمــى عقــارات ســكان الضــفة فــي القــدس الشــرقيةالغــائبين أمــالك   قــانون
، وىـذا قـرار مـن طـرف الغائبين عمى عقارات سكان الضـفة فـي القـدس الشـرقيةأمالك   تطبيق قانون

أراضــييا بمــا يتنــاقض مــع القــانون إلــى  واحـد اتخذتــو دولــة إســرائيل، حــين قــررت ضــم القـدس المحتمــة
عمــى ىــذه المنطقــة ُيعتبــر مســتيجن لمغايــة، بحيــث اإلســرائيمي  تطبــق القــانونالــدولي اإلنســاني، وأن 

وىنا نصب  امام سياسة االمر الواقع المتبعة دائما  أنيم سيكونون غائبين رغم أنيم لم يتركوا بيوتيم.
   من قبل اسرائيل.

ات القانونيــة ومــا ىــي الترتيبــقــانوني؟ الغــائبين فــي القــدس الشــرقية أمــالك   وعميــو ىــل تطبيــق قــانون
ىـل ىنـاك اسـس  أرض يطبـق فييـا القـانون اإلسـرائيمي،إلـى  المتبعة مـن اجـل تحويـل القـدس الشـرقية

المـــدنيين فـــي القـــدس أمـــالك   الغـــائبين عمـــىأمـــالك   لتطبيـــق قـــانونإســـرائيل  قانونيـــة تســـتند عمييـــا
 الشرقية؟

 لكونــو واعيـة واسـرائيل الحـرب، حالـة عـن مباشـرةً  نــاتج طـوارئ قـانون ىـو الغـائبين  أمـالك قـانون نإ
 الســياق وىــو ســّنو، بســياق دائًمــا مرتبًطــا تفســيًرا يكــون أن يجــب القــانون تفســير فــإن اســتثنائًيا، قانوًنــا

 آخر. قانون أي مثل قانون إلى تحويمو يمكن وال ،1948 لنكبة التاريخي
 القــانون تعميمــات مــع الشــرقّية القــدس عقــارات عمــى الغــائبين  أمــالك قــانون تطبيــق يتنــاقض كــذلك،
 القوى يجبر والذي اإلنساني، يالدول القانون ىو الغربّية الضفة سّكان عمى المطّبق فالقانون الدولي.
 الـــدولي القـــانون ىــذا، إلـــى باإلضـــافة ممّحــة. أمنّيـــة حاجــة دون المـــدنيين بـــأمالك تمــس بـــأال الُمحتمّــة
ـــة كمنطقـــة القـــدس مـــع يتعامـــل  مصـــادرة فـــإن عمييـــا، اإلســـرائيمية بالســـيادة رافاالعتـــ ويـــرفض محتّم
 الممقــاة بالواجبــات خطيــًرا مًســا تشــّكل ،الشــرقية القــدس فــي القائمــة الضــفة لســكان الشخصــّية األمــالك

 1ُمحتّمة. كقوة إسرائيل عمى
 

                                                           
 .مساء 9، ساعة 6/5/2016رة بتاريخ زيا ،http://www.adalah.org/ar/content/view/1621المرجع   1
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اسحق وتوالت االحداث حيث تولى  ،ةالغائبين في االراضي الفمسطيني امالك استمر تطبيق قانون
حيث تاثر قانون امالك الغائبين وتطبيقو او  ،وبدئت مفاوضات اوسمو ،1992عام في رابين الحكم 

ة. االسرائيمي ةوميول الحكوم ،ينينيالمتبعو اتجاه الفمسطاالسرائيمية  ةعدم تطبيقو مره اخرى بالسياس
رئيس  ةبرئاس ،رابين اسس لجنو خاصو لفحص المباني في القدس ةفي اعقاب سياس ،وبالتالي

كموجمان عمى اسم رئيسيا لبحث  ةوسميت بمجن ،حاييم كموجمان ،مكتب وزير العدل حينيا
 القدس.  ةفي مدين ةالظروف الميراني

 ،1992عام  ةقانون امالك الغائبين في القدس في بداي تطبيق حيث صدر تقرير المجنو بخصوص
في سمون  اوتحديد ،ةالقدس الشرقيئبين صادر العقارات في اوجاء فيو ان القيم عمى امالك الغ

ولم يقم بفحصيا  ،بتقديميا ةمتطرف ةواستنادا عمى تقارير قامت جمعيات يميني ،ةغير قانوني ةبصور 
 .يم اعتراضيمدئبين لممتضررين بتقاقابل لم يسم  القيم عمى امالك الغموفي ال ،كما يتوجب عميو
د اال وىو حتم وضع اليد عمى مئات العقارات في القدس بحسب مرجع وا ،وبكممات اخرى

  .وموجييا االساسي شارون ةالجمعيات االستيطاني

القانون بسياسات  ةعمى عالق ةدالل ،الذي قامت المجنو بتقديمو لرابين حينيا ،وفي التقرير ذاتو
ونقميا لمجمعيات  ،ىذه العقارات قامت بشراء ةاالسرائيمي ةاذ تبين من التقرير ان الدول ،ةالدول

واضاف  ،الى سموان ةعائمو مستوطن 200التي ادخمت اكتر من  "العاد" ةكجمعي ةاالستيطاني
عمى الرغم من ان  ،عميو ةحصمت عمى العقارات بدون اي مناقص ةالتقرير ان الجمعيات اليمين

ولمتأكيد عمى عالقو . عمى العقارات ةعمني ةالقانون يجبر القيم عمى امالك الغائبين باجراء مناقص
ان  ،ويؤكد التقرير ذاتو ،ةعربي ةوخطره عمى القدس كمدين ،ةاالسرائيمي ةاالستيطاني ةالقانون بالسياس

وعممت في سموان بتوجيو مباشر من  ،ةاالستيطاني ةعممت كممثل لمدول ،ةشركو عميدار االستيطاني
 1. ةعمى عمل الشرك ةي مراقبأب ةم تقم الوزار وفي المقابل ل ،ةاالسكان االسرائيمي ةوزار 

بين القانون والجمعيات  ةالوطيد ةومن اىم ما يمكن استنتاجو من تقرير كموجمان ىو العالق
في ىذه الجمعيات التي تيدف الى االستيالء عمى كل ما يمكن  .التي تنشط في القدس ةاالستيطاني

 ةكما ان جمعي .والمسجد االقصى تحديدا ةحول القدس الشرقي ةوبناء حزام البؤر االستيطاني ،القدس
حيث خططت  ،االحتالل تعتاش عمى قانون امالك الغائبين ةوبحسب مجم ،ةاالستيطاني "عميدار"

                                                           
1
10،ص5102،رامهللا،25،قضايااسرائيليةفصليةتصدرعنمدار،العدد5102اشرفعثمانبدر،حكومةنتنياهوالرابعة 
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 ،وزير االسكان في حينيا ةبمشارك ،في اواخر سنوات الثمانين وحتى اصدار تقرير لجنو كموجمان
 طانيو في حي سموان. استي ةوحد 200بناء  ،ارائيل شارون

عن عدد البيوت والعقارات التي تمت  ةاي معمومات دقيق ةوترفض اسرائيل من  الجمعيات المختمف
ثير ىذه االحصائيات عمى العالقات أت ةمصادرتيا في القدس من خالل قانون امالك الغائبين بذريع

الذي ينص عمى  ،ةالمعرف ةحريالقانون االسرائيمي بشأن  الي تصحي  ةمستند ةاالسرائيمي ةالخارجي
كانت ىذه المعمومات تضر بأمن  حال في ةانو من حق المؤسسات عدم من  المعمومات الالزم

قامت بتوطين  ،ىادوح ةاالستيطاني "العاد" ةاال انو قد جاء في بعض التقديرات الى ان جمعي ،ةالدول
استطاعت توطين  ةاالستيطاني "عطيرت كوىنيم" ةوان جمعي ،مستوطن في سموان 500ال  ةقراب
منحت ىذه الجمعيات عشرات البيوت بدون  ةكما ان الدول ،ةفي القدس الشرقي ةمستوطن ةعائم 60

  .ةفي القدس الشرق ةعمني ةمزادات قانوني

ضمت اسرائيل الييا  ،والقدس ةالغربي ةاسرائيل بناء جدار الفصل العنصري في الضف ةومع مباشر 
بينما يسكن  ،ةاصبحت بعد بناء الجدار الفاصل في حدود القدس الشرقيمئات الدونمات التي 

وال يفصل بينيم وبين اراضييم سوى جدار الفصل  ،ةالغربي ةاصحابيا داخل اراضي الضف
غدت امالكيم في اعداد امالك  ،ةاضافي ةاسرائيمي ةوبالتالي وفي خطو  ة.العنصري وامتار عديد

فندق كميف  ةامتار منيا. ومن بين ىذه القضايا قضي ةعمى الرغم من وجودىم عمى بضع ،الغائبين
حيث قامت سمطات  ،المحاكم ةوىي التي اعادت القانون مره اخرى الروق ،ابو ديس ةفي بمد

وربط ىذه المقاطع بمقاطع من الجدار الفاصل  ،باحاطتو بمقتطع اسمنتيو ةاالحتالل االسرائيمي
 ،ابوديس ةوبالتالي غدا الفندق داخل اراضي القدس ومفصوال عن قري ،طق نفوذىابيدف ضمو لمنا

 1متر عن الفندق ذاتو. 200عمى الرغم من ان بيت مالك الفندق ال يبعد سوى 

  

 
 

                                                           
1
10نفسالمصدرالسابق،اشرفعثمانبدر،ص 
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 776117 قانون نظم الحكم و القضاء عام األول المطمب

 ، وكيــف تــم اســتخدامو مــن قبــل1970وســندرس فــي ىــذا المطمــب قــانون نظــم الحكــم والقضــاء عــام 
 الغائبين عمى عقارات سكان الضفة في القدس الشرقية.أمالك   تمييدا لتطبيق قانونإسرائيل 

وشــبو جزيــرة ســيناء وقطــاع فة الغربيــة وىضــبة الجــوالن الضــ ،1967فــي حــرب عــام إســرائيل  احتمــت
ـــدوليإســـرائيل  ضـــمت ،غـــزة. وبعـــد الحـــرب مباشـــرة ـــانون ال ـــادئ الق ـــة مب ـــة  مخالف ـــم  70500قراب دون

 الحـــدود البمديـــة لمقـــدس الغربيـــة وطبقـــت القـــانونإلـــى  ك مـــن أراضـــي الضـــفة الغربيـــةىكتـــار 7050ن
مدينـة . لـم تشـمل األراضـي المضـمومة دارتيا عمى ىذه األراضـي المضـمومةواص   وقضاتيااإلسرائيمي 
معظميـا كـان  ،دونـم إضـافي 64000بل شممت أيضـًا  ك،دونم 6500قرابة نلشرقية فحسب القدس ا
ىـــذه األرض المضـــمومة تعـــرف اليـــوم باســـم "  1.ة فـــي الضـــفة الغربيـــةقريـــة فمســـطيني 20إلـــى  يعـــود

 .القدس الشرقية "

القـدس. إلـى  لمسكان في المناطق التي ضـمت تعدادا 1967فور حرب عام إسرائيل  حكومة اجرتو 
بحيـــث تــــم تســـجيل الفمســــطينيون الــــذين كـــانوا حاضــــرين فعميــــا فـــي ذلــــك الوقــــت فـــي ســــجل الســــكان 

ولكــن دون جنســية اســرائيمية. ووفقــا لمقــانون  ،االســرائيمي وقــد منحــوا بطاقــات اقامــات دائمــة اســرائيمية
 2مون".يعتبر ىؤالء الفمسطينيون "مقيمون دائ ،االسرائيمي
جرى عمـى مـر السـنين مـن  االقامـة الدائمـة فـي حـاالت قميمـة ايضـا الشـخاص لـم يسـجموا  ،ومع ذلك

 وليذا السبب لم يتم تسجيميم كمقيمين.  ،1967في تعداد عام 
انيــم كــانوا مــن  ،بشــكل قــاطع ،تــم مــن  االقامــة الدائمــة ليــؤالء االشــخاص حيــث تمكنــوا مــن االثبــات

. 1967العيش فييـا دون انقطـاع منـذ عـام بـ واواستمر  ،1967سكان القدس الشرقية قبل حرب عام 
نفـــذت فـــي بعـــض الحـــاالت بعـــد ســـنوات  ،االجـــراءات القانونيـــة التـــي تتعمـــق بيـــؤالء االفـــرادأن  وبـــرغم

                                                           
، 499رقم إسرائيل  ، قانين دولة1948 -ك11في مسألة التشريع الذي مكن من الضم، نظم الحكم والقضاء نالتعديل رقم  1
، امر البمديات 1690، ص28/6/67، 2064، سجل النظم رقم 1967-ك1، امر ترتيبات الحكم والقضاء نرقم 28/6/67

، امر البمديات ناالعالن عن توسيع منطقة نفوذ القدسك، 28/6/67، 499رقم إسرائيل  ، قوانين دولة1948-ك6م نالتعديل رق
 .26صفحة  ،2013. دراسة صادرة عن المجمس النرويجي لالجئين، ايار 2694، ص28/6/68، 2065سجل النظم رقم 

مسطينيين في القدس الشرقية ىو قانون الدخول الى بأن القانون الذي ينظم اقامة الف 1988قضت المحكمة العميا عام  2
, عن 424قرارات الحكم،  ،88/282، قضية مبارك عوض ضد رئيس المحكمة االسرائيمية، التماس لمعميا 1952 -اسرائيل

 .27، صفحة 2013دراسة صادرة عن المجمس النرويجي لالجئين، ايار 
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أنــو  تبر كمــا لــووضــع اقــامتيم ســيعأن  المحــاكم االســرائيمية قــررتأن  اال ،عديــدة عمــى عمميــة الضــم
 1967.1من  عام 

وقضــت المحكمــة المركزيــة فــي القــدس والمحكمــة العميــا بــأن ىــؤالء االفــراد يســتوفون ايضــا الشــروط 
وبالتـــالي فإنـــو ال يجـــوز اعتبـــارىم ايضـــا مـــن  ،2492نأك مـــن قـــرار الحكومـــة 3التراكميـــة مـــن المـــادة 

القضاء. وشمل ىذا القـانون أقر الكنيست قانون نظم الحكم و  ،1970في عام عمما بأنو   2الغائبين.
. رض يطبق فييـا القـانون اإلسـرائيميأإلى  تفصياًل لمترتيبات القانونية الالزمة لتحويل القدس الشرقية

 .الغائبينأمالك   مسألة ،من بين أمور أخرى ،ىذا القانون وقد ضم

تــم  ،ينطبــق عمييــا قــانون الدولــة. تباعــًا لــذلك ية أرضالقــدس الشــرق جعــل االحــتالل االســرائيميوقــد 
 . أدى ىـذا الوضـعة بالطريقة التي كتب بيـا بحرفيتـوالغائبين في القدس الشرقيأمالك   تطبيق قانون

ألن  وذلــــك ،غـــائبينأمــــالك   منـــذ ذلــــك اليـــوم ،فــــي القـــدس الشــــرقيةلبيــــة الممتمكـــات اعتبـــار غاإلـــى 
فـــي  ،داخـــل أرض إســـرائيل –مي عمـــى األقـــل اإلســـرائيو فقـــًا لمقـــانون  –األراضـــي كانـــت بعـــد ضـــميا 

 3.ة األردنيةالوقت الذي يحمل فيو غالبية أصحاب الحقوق في الممك الجنسي

القضاء عام و فأصدر قانون نظم الحكم  ،ىذا الوضع العبثي يتالفىأن  وقد حاول المشرع االسرائيمي
نأك الشـــخص الـــذي كـــان خـــالل نفـــاذ التـــاريخ "عمـــى مـــا يمـــي :منـــو  30والـــذي نصـــت المـــادة  1970

ال يعتبـر منـذ  ،وكـان مقيمـًا فييـا ،منطقـة تطبيقـوداخـل  ك1967حزيران  28نالفعمي لتطبيق القانون 

                                                           
من قرار الحكم،  3و  1، المادتان 96/3652لغربية، التماس لمعميا منطقة الضفة ا -كمال ابو سعد ضد القائد العسكري 1

من قرار الحكم, عن دراسة صادرة عن  9شاويش محمد سعيد ضد وزارة الداخمية، المادة  05/812التماس اداري نالقدسك 
 .27، صفحة 2013المجمس النرويجي لالجئين، ايار 

ىذه أن  من قرار الحكم. يذكر 33-29، المواد 02/4293مدنية نالقدسك الغائبين، دعوى أمالك   مشعل ضد القيم عمى 2
 ، برغم1967االمكانية لمحصول عمى مكانة مقيم دائم، والتي كانت متاحة حتى امام من لم يسجل في التعداد السكاني عام 

في  2492أ من قرار الحكومة  كان يسكن في الفترة ذات الصمة في القدس الشرقية، ليست متاحة اليوم. ذلك وفقا لممادةأنو 
 .27، صفحة 2013, عن دراسة صادرة عن المجمس النرويجي لالجئين، ايار 2007تشرين االول  28يوم 

. صيغة سابقة من ىذا القانون سنت عام 138، ص13/8/1970بتاريخ  603، رقم 1970إسرائيل  سجل قوانين دولة 3
 ك.247، ص23/8/1968بتاريخ  542، رقم 1968إسرائيل  ، قوانين دولة1968نقانون الترتيبات القانونية واالدارية  1968
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وذلك بخصوص  1950الغائبين أمالك   كما يرد في قانون الغائب وفقًا لممصطم  ،ذلك اليوم غائبا
 1ممتمكات تقع عمى األرض ذاتيا ؛

تصري  قانوني بعد التـاريخ ال فرق فيما إذا كان ذلك الشخص موجودًا ب ،ىذه المادة نبك في سياق 
 2.لوال تعميمات ىذه المادة" ،يجعمو غائباً أن  ن شأن وجوده فيوفي مكان كان م ،الفعمي

مـن  30فـق المـادة و ، ىـو لـيس غائبـا 1950الغـائبين أمـالك   بمعنى مـن كـان غائبـا بموجـب قـانون
قـــانون نظـــم الحكـــم  منطقـــة تطبيـــقمقـــيم داخـــل كـــان  ا، اذ1970والقضـــاء عـــام  ن نظـــم الحكـــمو قـــان

ن كان وجوده ،والقضاء  غائبًا. يجعل منوبتصري  قانوني في مكان  حتى واص

تمكــــات داخــــل األراضــــي ســــكان القــــدس الشــــرقية ال يعتبــــرون غــــائبين ســــوى بمــــا يتعمــــق بممأن  كمــــا
. وسيستمر اعتبار ىؤالء السكان غـائبين فيمـا يتعمـق بالممتمكـات التـي يمتمكونيـا فـي المضمومة فقط

ـــــاطق أخـــــرى يســـــري عمييـــــا  ـــــي المـــــادة قـــــانون اإلســـــرائيميالمن مـــــن قـــــانون  3، تطبيقـــــا لمـــــا جـــــاء ف
تفتـرض شـرطين تـراكميين  4وحتـى ال يعتبـر الشـخص غائبـًا  ،وحتى يـتم تطبيـق ىـذه المـادة1970.3

التــاريخ ن 1967حزيــران  28يكــون موجــودًا فعميــًا خــالل أن  .1فــي بيمــا: يأن  يجــب عمــى الشــخص
. وأن يكون مقيمًا" في تمك المناطق وفقًا لتعريف ىذا المصطم  فـي 2 ،في أرض مضمومة كالفعمي

 1965.5 –قانون السجل السكاني 

من قانون  3أمام المحكمة المركزية في القدس، تتعمق بالمادة  وسندرس االن نموذجا لقضية طرحت
 .1970نظم الحكم والقضاء عام 

 
                                                           

منحت ىذه المكانة لسكان الضفة الغربية، بما فييا القدس الشرقية، وذلك بعد ضم ىذه المنطقة عمى يد المممكة االردنية بعد  1
 26صفحة  ،2013دراسة صادرة عن المجمس النرويجي لالجئين، ايار  ،1948عام 

 .3، المادة 115، الحاشية 1970نظم الحكم والقضاء عام  قانون 2
private claims to property rights in the future Israeli-palestinian settlement, 3 صفحة رقم  ,24الحاشية

308-309. 
ك، 2008كانون الثاني  9الغائبين ننشر في أمالك   مشغل ضد الوصي عمى 02/4293دعوى مدنية نمركزية القدسك  4

مشعل ضد الوصي  08/4664من قرار الحكم. المحكمة العميا صدقت ىذا القرار، ايضا الدعوى القضائية  33-29المواد 
 27، صفحة 2013ك. دراسة صادرة عن المجمس النرويجي لالجئين، ايار 2010تموز  11الغائبين ننشر في أمالك   عمى

 ،نأك1ك، المادة 270، ص1965اب  1بتاريخ  466، رقم 1965رائيل إس نسجل قوانين دولة 1965-قانون سجل السكان  5
 27صفحة 
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 7قضية جبريل عوضالفرع األول7 

وتناولــــت أســـئمة إضـــافية مثيــــرة  ،أمـــام المحكمـــة المركزيــــة فـــي القـــدس طرحـــت ىـــذه القضــــيةحيـــث  
القضية حالة مقيم في القـدس الشـرقية . تناولت ىذه 1970من قانون عام  3عمق بالمادة لالىتمام تت

 عامًا في إسرائيل. بعد 15عميو بالسجن وحكم  ،الذي أدين بارتكاب جرائم أمنية ،ىو جبريل عوض
يقضــي الجــزء أن  األردن بــداًل مــنإلــى  ترحيمــوإســرائيل  اقترحــت ،ســنوات مــن عقوبتــو 3أمضــى أن 

,  1971األردن فــي عــام إلــى  بعــد وافــق عــوض وتــم ترحيمــو فيمــا .المتبقــي مــن عقوبتــو فــي الســجن
قـل لغقامـة , حتـى انتم بعـدىا فـي الكويـت لمـدة سـتة أشـير. ثـم أقـاقي ىنـاك لمـدة أسـبوع واحـدحيث ب

قـام عـوض  ،وحصـل عمـى الجنسـية األلمانيـة. خـالل فتـرة إقامتـو فـي الكويـت ،بشكل دائم فـي ألمانيـا
 .الكويـتإلـى  العـراق والعـودة فـوراً ى إلـ وبشكل دوري بتجديد تصريحو لمبقاء ىنـاك عـن طريـق السـفر

  .ألمانياإلى  خالل انتقالو األصمي ،توقف في سوريا لبضعة أيامأنو  كما

باعتبـاره غائبـًا فيمـا يتعمـق بممتمكاتـو فـي  ،الـذي كـان فـي المانيـا ،عـوض القـّيم أبمغ ،2008في عام 
طالبـًا بـأن تعمـن  ،أمام المحكمة المركزية فـي القـدس القّيم القدس الشرقية. اعترض عوض عمى قرار

 .حيث قبمت المحكمة المركزية طمبو ،ال يعتبر غائباً أنو  المحكمة

صــياغة أن  مـا يمــي :أواًل : 1970مـن قــانون عــام  3وقضـت المحكمــة المركزيـة بخصــوص المــادة  
حزيــران  28قية فــي تتعمــق بشــخص كــان مقيمــًا فــي القــدس الشــر  1970نأك مــن قــانون عــام 3المــادة 
بما في ذلك اإلقامة إسرائيل ن صياغة المادة ال تتطمب بأن يستمر الشخص باالقامة في. أن 1967

 1.كفي القدس الشرقية

. اعتبـاره غائبـاً إلـى  ال يـؤدي ،تـوفإن ىذا بحـد ذا ،إذا فقد ذلك الشخص صفة المقيم ،بكممات أخرى 
  غائب.إلى  ثمة ظروف أخرى قد تحولو ،سندرس الحقاوكما  ،ومع ذلك

أصـدرت المحكمـة المركزيـة قـرارًا يفيـد بـأن  ،1970نبك مـن قـانون عـام 3ثانيًا : فيما يتعمق بالمادة 
 ،فــي أحــد بمــدان العــدو ،نأك مــن القــانون نفســو3وجــود شــخص يســتوفي المعــايير المحــددة فــي المــادة 

 بمد العدو قانونيًا.كون وجوده في يأن  شريطة ،غائبإلى  ال يحول ذلك الشخصأن  يجب
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حكمـــت المحكمـــة بـــأن مكـــوث عـــوض فـــي األردن كـــان "بموجـــب  ،ثالثـــا : فـــي ىـــذه القضـــية المعينـــة
وقضــت  ،بــل وحتــى بمبــادرة منيــا إســرائيل، بحيــث كانــت مغادرتــو لــنردن بموافقــة  تصــري  قــانوني"
وكـل مـا  ،رة وفقـًا لوثـائق رسـميةكـون المغـادتأن  مـن القـانون ال تتطمـب 3المـادة بـأن المحكمة أيضًا 
نتحدث عن مسألة  نحن ال ،كون المغادرة بموجب تصري  قانوني. بعبارة أخرىتأن  طمبتو الصياغة

ينبغي التحديد بأن جوىر الشرط الوارد فـي  ،لذلك .خروج غير قانونيأو   عبور غير شرعي لمحدود
بموافقــة الدولــة ولــيس ســرا بواســطة  ،ىــذه المــادة يقضــي بوجــوب الرحيــل بطريقــة قانونيــة ومســموح بيــا

 .المغادرة غير القانونيةأو   التسمل

يكــون الســبب وراء عــدم اعتبــار أولئــك الــذين يغــادرون أن  بأنــو مــن الممكــنقضــت المحكمــة  ،الحقــاً و 
غــائبين  أولئــك الــذين يــؤدون الحــج فــي مكــة بتصــري ك ،بمــد عــدو نعمــى ســبيل المثــاللــى إ بتصــري 

عــدو بخصــوص ىــذا القــانون ال يشــمل المكــوث فــي بمــد أن  حيــث ،الغــائبينأمــالك   بموجــب قــانون
  .اإلقامة المؤقتة التي ال تنطوي عمى إنشاء أي صمة حقيقية مع الدولة التي يوجدون فييا

 حيـث ،ة بأنيـا لـم تكـن بتصـري كمـقضـت المح ،سـوريابإقامة عوض في العـراق و  ما يتعمقرابعًا : في
بالتــالي فــإن وجــوده ىنــاك لــم يقــع ضــمن تعريفــات و  ،ار حصــريًا لالقامــة فــي االردنالتصــري  أشــأن 

 .1970نبك من قانون عام 3المادة 

بضـعة أيـام  اقامـة عـوض فـي العـراق وسـوريا اسـتغرقتإلـى أن  قضت المحكمة بأنو نظـراً  ،ومع ذلك
 قانونن وفق عوض أصب  بسبب ىذه الفترات القصيرة غائباأن  يستنتجأن  فإنو من المستحيل ،فقط

 .كالغائبينأمالك  

بــأن و أدلــى  ،المحكمــة المركزيــة بشــأن قضــية عــوض المحكمــة العميــا ضــد قــرارلــدى  القــّيم اســتأنف
 ضد المبادئ التي وضعت وذكرت اعاله. القول بعدم اعتبار عوض غائبا 

باســـتنتاجات  القـــّيم قبــل ،وبالتـــالي .اســتئنافو القـــّيم ن يســحبأبـــوبعــد المداولـــة قــررت المحكمـــة العميــا 
المبادئ التي أكـدتيا المحكمـة المركزيـة أن  لكنو شدد عمى ،المحكمة المركزية في ىذه الحالة العينية

 1 .وحافظ عمى حججو المتعمقة بيا ،في قضية منفصمة ذكرىاينبغي 

                                                           
 28صفحة  ،2013دراسة صادرة عن المجمس النرويجي لالجئين، ايار  1



53 

الغــائبين عمــى عقــارات ســكان الضــفة فــي القــدس الشــرقية حيــث أمــالك   درســنا اعــاله تطبيــق قــانون
عرام القضراء تطبيرق قرانون نظرم الحكرم و سـندرس و ، 1970انون نظم الحكـم والقضـاء عـام قطبقت 
لــى جانــب و  .عمررى الممتمكررات اإلسرررائيمية فرري القرردس الشرررقية 7611 األحكــام المتعمقــة بــأمالك اص
التــي كانــت ممموكــة مــن قبــل نظــم الحكــم والقضــاء عقــارات القــدس الشــرقية و قــانون  نظميــ ،الغــائبين

 1العدو" االردني أمالك   "حارسإلى  والتي نقمت ،1948 النكبة عامالييود قبل 

العـام  القـّيم االنوقعت ىـذه الممتمكـات تحـت اإلدارة االسـرائيمية ويـديرىا  ،1967وفي أعقاب حرب  
قــيم العــام اإلســرائيمي تحريــر ىــذه الممتمكــات التــي نظــم الحكــم والقضــاء لميتــي  قــانون و  2اإلســرائيمي.

أن  .ورثــتيمأو   ألصــحابيا المزعــومين ،العــدو" االردنــيأمــالك   "حــارسكانــت ســابقا تحــت ســيطرة 
رائيمية الخاصـــة بـــأمالك فـــي التشـــريع اإلســـرائيمي عنـــد وضــع أحكـــام التشـــريعات اإلســـ التمييــز واضـــ 

الغائبين الفمسطينيين داخـل حـدود الخـط األخضـر مقابـل التشـريعات اإلسـرائيمية المتعمقـة بالممتمكـات 
فبينما يستطيع المواطن االسـرائيمي الييـودي  .1948في القدس الشرقية التي يممكيا الييود قبل عام 

االردنـي، يسـتحيل، تقريبـا، عمـى المـواطن العـدو" أمـالك   ه التي كان يديرىا "حـارسأمالك  استعاده
 ه.أمالك  فمسطين التاريخية استعادةأرض   االسرائيمي غير الييودي والفمسطيني المقيم في

الفمسطينيين الذين كانوا يممكون اراضي عمى الجانب الغربـي مـن الخـط  يظير ذلك واضحا في حالة
يمكــنيم فــي معظــم الحــاالت اســتعادة  ال ،1948قبــل عــام  األخضــر نبمــا فــي ذلــك القــدس الغربيــةك

أمــــالك   عمــــى القــــّيم إلــــى الغــــائبيينأمــــالك   كــــاتيم. وقــــد تــــم نقــــل ىــــذه الممتمكــــات وفقــــا لقــــانونممتم
فــي  ،الييــود االسـرائيميينإلـى  والتــي نقمـت ممكيتيــا ،ســمطة التطـويرإلـى  الــذي باعيـا بــدوره ،الغـائبيين

 -الغــائبين وقــرارات المحكمــةأمــالك   وفقــا لقــانون –القاعــدة العامــة أن  بمعنــى .كثيــر مــن الحــاالت
 مـن قـانون 28المـادة  كلتشـحيـث  الصـحابيا السـابقين.األمـالك  تعاد ىذهأن  تقضي بانو ال ينبغي

تســم  لمقــيم باســتخدام اعتباراتــو المســتقمة لمنظــر فــي امكانيــة و اســتثناء ليــذه القاعــدة  الغــائبينأمــالك  
 مـــن قـــانون 28المســـتقمة بموجـــب المـــادة  القـــّيم تنحصـــر اعتبـــاراتو المنقولـــة لمقـــيم. األمـــالك  تحريـــر
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الغائبينك التابع لسمطة وزارة القضاء وىو مكمف بحسب القانون أمالك   القيم العام نينبغي عدم الخمط بينو بين القيم عمى 2

ال يمكن تعقب اصحابيا، فإن القيم العام يمعب ىوو االخر دورا التي ال يمكن ادارتيا او إسرائيل  بادارة جميع الممتمكات في
، دراسة صادرة عن المجمس النرويجي 1948ىاما فيما يتعمق باالمالك في القدس الشرقية، التي كان يممكيا ييد قبل عام 

 28صفحة  ،2013لالجئين، ايار 
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أمـالك   مـن قـانون 29الغائبين في الحاالت التي توصي بيا لجنة خاصة مشكمة وفقا لممادة أمالك  
ولم نجد نصا قانونيا ينظم عمل ىذه المجنة والتي تتمتع بسمطة تقديرية  1الغائبين لتحرير الممتمكات.

 مطمقة بمعايير بقيت حتى االن سرية.

ـــانون و  ـــك فـــإن ق ـــا كميـــ 1970مـــع ذل ـــا لقـــانون ايطـــرح نيجـــا مختمف أن  يثبـــتأن  فـــور ،1970. فوفق
كــات ىــم بالفعــل اصــحاب الممتم 1948اصــحاب ممتمكــات معينــة فــي القــدس الشــرقية مــن قبــل عــام 

يقضــي بــأن  ال 1970فــإن قــانون يحــرر ليــم ىــذا الممــك. وىكــذاأن  العــام القــّيم الحقيقيــين يجــب عمــى
يجــب تحريــره ألصــحابو الســابقين  -عمــى عكــس الممــك الخــاص بالغــائبين الفمســطينيين –ىــذا الممــك 

نـو و  يمارس أي اعتبار مستقل بيذا الشأنأن  ال يمكن حتى لمقيم العامأنو  لكنو ينص أيضا فحسب اص
  أصحابيا.إلى  ممزم بتسميم الممتمكات

تطبيــق النصــوص القانونيــة االســرائيمية يخضــع دائمــا أن  وفــي ىــذا الموضــوع ال يمكــن اىمــال حقيقــة
 .مرتبطة بالفكر الصييوني السياسي واالمني لمعايير

 ،1948عام ىم في القدس الشرقية أمالك  ييود اإلسرائيميين الذين تخموا عنيحق لمأنو  وعندما نجد
كانـت عمى سبيل التعويض في معظم الحاالت  ،ن دولة اسرائيلتمقوا ممكا بديال في القدس الغربية م

ســــتعادة ا 1970عـــام ووفقــــا لقـــانون  .1948ىـــذه الممتمكـــات بممكيـــة ســــابقة لفمســـطينيين قبـــل عـــام 
فقــدان ىــذا  بــرغم أنيــم عوضــوا فعميــا عــن الممموكــة ســابقا فــي القــدس الشــرقية األراضــي  حقــوقيم فــي

 نفيم السياسة التشريعية االسرائيمية واحكام القضاء احد السمطات الـثالث فـي دولـة اسـرائيل. 2،الممك
الواقعة  ،1948ما قبل عام إلى  الييود التي تعودأمالك   ينطبق نظام مختمف تماما عمىأنو  حيث
 .1967في عام إلى إسرائيل  اء من الضفة الغربية لم يتم ضمياز في اج

انتقمـت صـالحية تنظـيم وادارة الممتمكـات  ،1967بعد االحتالل االسرائيمي لمضفة الغربيـة فـي عـام و 
المتروكـــــة وامـــــالك الدولـــــة فـــــي االدارة المدينـــــة األمــــالك  مســـــؤولية حـــــارسإلـــــى  فــــي ىـــــذه المنـــــاطق

يقضـي  ،األمـالك فيمـا يتعمـق بيـذه 4الموقف الحالي لغدارة المدنية اإلسـرائيمية.أن  حيث3،االسرائيمية

                                                           
 59-53صفحة تحرير الممتمكات، المطمب الثاني، المبحث االول. الفصل الثاني،  1
ميخائيل بن يائير، المستشار القضائي السابق لمحكومة االسرائيمية، مداخمة في ندوة "الشيخ جراح ومصال  اسرائيل" الذي عقد في معيد  2

 .2010تشرين الثاني  29القدس لمدراست االسرائيمية، يوم 
 .2-1المواد ، 1967ك، 59االمر الخاص بامالك الحكومة نمنطقة الضفة الغربيةك نرقم  3
، والذي يعمل في االراضي المحتمة في الضفة 1981االدارة المدنية ىي الجياز االسرائيمي العسكري الحاكم، الذي انشىء في عام  4

 .29صفحة  ،2013الغربية، دراسة صادرة عن المجمس النرويجي لالجئين، ايار 
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ويستندون في موقفيم ىذا الذي يعرضو ممثمو الدولـة  .1948بعدم تحريرىا ألصحابيا من قبل عام 
إسرائيل  أمور من بينيا التزام في القضايا المعروضة أمام محكمة العدل العميا اإلسرائيمية عمى جممة

أن  المحتمــة. واضــافت الدولــة بالحفــاظ عمــى النظــام العــام فــي األراضــي -باعتبارىــا القــوة المحتمــة–
ـــر ىـــذه ـــل األمـــالك  تحري ـــد يـــؤدي 1948لصـــال  اصـــحابيا ماقب ـــى  ق ـــات مـــن إل سمســـمة مـــن المطالب

 .1948عـام إسـرائيل  مكاتيم التي خمفوىا وراءىـم فـيتالالجئين الفمسطينيين باعادة السيطرة عمى مم
زيادة إلى  فان ىذا قد يؤدي ،ميترفض ىذه االدعاءات وفقا لمقانون االسرائيأن  من المرج أنو  وبما

زيادة في التوتر وقد ايدت محكمة العدل إلى  في المنطقة ونتيجة لذلك األراضي  في النزاعات حول
 العميا الموقف حتى االن.

االردنـي عمـى ممتمكـات  حـارسعيـدة الإلـى األمـالك  نقـل ىـذهأن  وقضت محكمة العدل العميـا ايضـا
وبعــــد االحــــتالل االســــرائيمي عــــام  الغــــى حقــــوق ممكيــــة اصــــحابيا الســــابقين. ،1948العـــدو مــــا بعــــد 

تـــدار وفقـــا الحكـــام القـــانون االنســـاني أن  ينبغـــي "امالكـــا حكوميـــة"األمـــالك  اصـــبحت ىـــذه ،1967
المحتمة. ووفقـا ليـذه التعميمـات يجـوز لمقـوة المحتمـة  األراضي  الدولي المتعمق بالممتمكات العامة في

وينبغــــي ادارة  لكنيــــا ال تكتســـب حقـــوق ممكيـــة عمييـــا. ،تـــع باســـتخدام ىـــذه االمـــالكادارة وحتـــى التم
حتياجـات االشـخاص اي لغرض حفظ النظام العـام واسـتيفاء ال ،الممتمكات في اطار قانون االحتالل

 1نالفمسطينيين في ىذه الحالةك. المحميين

وتقـــع فـــي اجـــزاء مـــن الضـــفة  1948امــا بمـــا يتعمـــق بالممتمكـــات التـــي امتمكيـــا اســـرائيميون قبـــل عـــام 
فقـد ايـدت محكمـة العـدل االسـرائيمية موقـف الدولـة بعـدم تحريـر  ،الغربية التي لم يتم ضميا السـرائيل

 يمكـن ال اصـحابيا السـابقين. ومـع ذلـك ومـن وجيـة نظـر القـانون المحمـي االسـرائيميإلـى  الممتمكات
ألن  التــي تقـــع فــي القــدس الشـــرقية. يســود ىــذا الموقــف فيمـــا يتعمــق بــنفس النـــوع مــن الممتمكــاتأن 

وينطبــق عمييــا التشــريع إســرائيل  ىــي جــزء ال يتجــزأ مــن -وفقــا لمقــانون االســرائيمي- القــدس الشــرقية

                                                           
كم، دراسة صادرة عن المجمس النرويجي لالجئين، ايار من قرار الح 31الى  26، االقسام 138قضية فاليرو، الحاشية  1

 30، صفحة 2013
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يخضع وضع الممتمكات في القدس  المحتمة. وبناء عمى ذلك األراضي  وليست جزءا من االسرائيمي
 1. 1970الشرقية لقانون 

يـــا االســـرائيمية فـــي ىـــذا الموضـــوع تكـــريس ضـــم القـــدس الشـــرقية ان مـــن شـــأن احكـــام المحكمـــة العم
ن مخالفتـــو الســـرائيل وتأكيـــدا عمـــى ارادة الحكومـــة االســـرائيمية بـــأن ضـــم القـــدس الشـــرقية، وبـــالرغم مـــ

 ، نيائي وال رجعة عنو.لمبادئ القانون الدولي

عمى الممتمكات اإلسرائيمية في القدس  اتووتطبيق 1970درسنا اعاله قانون نظم الحكم والقضاء عام 
 الشيخ جراح. قضيةسندرس و، الشرقية

 7الفرع الثاني7 قضية الشيخ جراح

وضـع الفمسـطينيين الـذين طـردوا مـن منـازليم فـي حـي الشـيخ جـراح  قضـية الشـيخ جـراح جسـدحيث ت
المشــاكل الناجمــة عــن تطبيــق معــايير قضــائية مختمفــة عمــى القــدس الشــرقية. فمنــذ  ،بالقــدس الشــرقية

اوائــل ســنوات الســبعين كــان مجتمــع الالجئــين الفمســطينيين فــي حــي الشــيخ جــراح مســتيدفا بــاجراءات 
مدعية ممكيتيا مـا  ،االستيطانية امام المحاكم االسرائيميةالتي تقدميا المنظمات الصييونية و االخالء 

شخصـا عمـى  68 اسفرت اجراءات االخالء عن تشريد 2008 . ومنذ تشرين الثاني1948م عاقبل 
عائمــة اضــافية فــي ىــذه المنطقــة  25ومــا تــزال  .اســرة نــواةك 11الث عــائالت موســعة ناالقــل مــن ثــ

 معرضة لخطر مماثل.

 بعــد النــزوح مــن ،1948اصــب  افــراد العــائالت الفمســطينية فــي حــي الشــيخ جــراح الجئــين فــي عــام 
فـي اعقـاب حـرب ، منازليم في القدس الغربية وغيرىا مـن المنـاطق التـي اصـبحت جـزءا مـن اسـرائيل

. وفــي مشــروع مشــترك بــين الحكومــة االردنيــة ومنظمــة االمــم المتحــدة الغاثــة وتشــغيل 1948عــام 
تــم ايــواء ىــذه االســر فــي منــازل فــي حــي الشــيخ  ،الالجئــين الفمســطينيين فــي الشــرق االدنىناالنــرواك

. 1948ىذه المنازل كانت ممموكة مـن الييـود قبـل عـام أن  اح. كما تدعي منظمات المستوطنينجر 
تحــت  ،1948الشــيخ جــراح التــي يعتقــد انيــا كانــت ممموكــة الفــراد ييــود قبــل عــام أرض   وقــد كانــت

                                                           
في حاالت وجود تناقض واض  بين القانون الدولي االنساني والقانون المحمي االسرائيمي تكون الغمبة لالخير. عمى سبيل  1

. دراسة صادرة عن 930 قرارات الحكم ،01/256المثال قضية رباح ضد محكمة القدس لمشؤون المحمية، التماس لمعميا 
 30، صفحة 2013المجمس النرويجي لالجئين، ايار 
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االردنـــي عمـــى ممتمكـــات العـــدو. وفـــي اعقـــاب حـــرب  القـــّيم ويممكيـــا ،ســـيطرة االردن فـــي ذلـــك الوقـــت
االردنــي وفقــا  القــّيم عيــدت الممتمكــات التــي كــان يــديرىاإلــى إســرائيل  القــدس الشــرقية وضــم 1967

ييوديتــان ىمــا الالعــام االســرائيمي. فــي نفــس الوقــت ادعــت المجنتــان  القــّيم إلــى ،1970لقــانون عــام 
 1الشيخ جراح ىذه. أمالك   الممكية عمى ،"لجنة الطائفة السفاراداية" و"لجنة كنيست اسرائيل"

 األول العــــام ولمتســــجيل القــــّيم وبــــدات المجنتــــان بــــاالجراءات القانونيــــة لتحريــــر ىــــذه الممتمكــــات مــــن
، 1972االسرائيمي. وانتيـت ىـذه االجـراءات فـي عـام  األراضي  لمممتمكات تحت اسمائيم في سجل
ت العــام االســرائيمي وتســجيل اولــي لمممتمكــا القــّيم مــناألمــالك  مــع تحصــيل المجنتــين لمحقــوق عمــى

إلـى  باسميا. ثم بدات المجنتان اجراءات طرد ضد السكان الفمسطينيين وفي مرحمـة مـا نقمـت الممكيـة
تعزيـز خطـط البنـاء الييوديـة لالسـتيطان إلـى  ما يسمى ب"شـمعون انترناشـونال" وىـي منظمـة تيـدف

 التشــريد القســري وخطــر التيجيــرإلــى  2008قــد ادت ىــذه االجــراءات منــذ عــام و فــي الشــيخ جــراح. 
 القسري بحق اسر فمسطينية مقيمة في المنطقة.

 جنبـا 1967وقانون التعويضات عقـب الضـم االسـرائيمي لمقـدس الشـرقية عـام  1970لقد سن قانون 
 الغـائبين لتخمـق ىـذه القـوانين تباينـا صـارخا. فبينمـا يمكـن لمييـودأمـالك   جنب مع احكـام قـانونإلى 
، ال يســتطيع الفمســطينيون 1948التــي ممكوىــا قبــل عــام يســتعيدوا حقــوق الممكيــة فــي الممتمكــات أن 

اكثــر وضــوحا اذا اخــذنا بعــين خــتالف المعــايير مــن قبــل االحــتالل االســرائيمي القيــام بــذلك. ويبــدو ا
قد تم بالفعل تعويضيم عن ممتمكاتيم قبل أنو  العديد من االسرائيميين اليوم ممن يدعونأن  االعتبار

الت ممتمكات بديمة في القدس الشـرقية، وىـي ممتمكـات ذاتيـا التـي ، تمقوا في بعض الحا1948عام 
ذلك، فـإن بعـض الفمسـطينيين الـذين طـردوا اليـوم إلى  . اضافة1948كانت ممموكة لفمسطينيين قبل 

  ، كما في حالة الشيخ جراح.1948نتيجة ليذه السياسة ىم في حد ذاتيم الجئين منذ عام 

ىــم ســواءا كــانوا غــائبين ام أمــالك  ض المــالكين الفمســطينيين عــنتعــويإســرائيل  بطبيعــة الحــال تقتــرح
نؤكــد ىنــا بــأن الحــاالت التــي وافــق فييــا فمســطينيون عمــى تعــويض أن  حاضــرين غــائبين، ونســتطيع
تحافظ عمى سريتيا ال نستطيع دراستيا ولكن ماذا بشـأن القـانون إسرائيل  اسرائيمي محدودة جدا والن

 االسرائيمي في ىذا الموضوع؟
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الغــائبين عمــى عقــارات ســكان الضــفة فــي القــدس الشــرقية، حيــث أمــالك   درســنا اعــاله تطبيــق قــانون
عمـى الممتمكـات االسـرائيمية فـي القـدس الشـرقية،  اتـو، وتطبيق1970قانون نظم الحكم والقضـاء عـام 

 الغائبين.أمالك   وسندرس في ىذا المطمب التعويضات عن
 

 7الغائبينأمالك   المطمب الثاني7 تعويضات عن

 أمـالك  والذي من  حق طمب التعويضات مقابل 1973 عامالغائبين نتعويضاتك أمالك  سن قانون
وقـــت ســـن إســـرائيل  الغـــائبين. وقـــد مـــن  ىـــذا الحـــق لســـكانأمـــالك   عمـــى القـــّيم اســـتولى فييـــاأرض  
سـنة منـذ سـن القـانون  15وىـي  ،يحـدد القـانون مـدة طمـب التعـويض ،بعدىا فقـط. كـذلكأو   القانون

 .1973اي بعد سنة  ،بعد سن القانونإسرائيل  وسنتين لمن اصب  ساكن ،لساكني اسرائيل
بعد مرور اكثر من  ،غير قابل لمتطبيق اليوم 1973 من عام بصدد التعويضقانون الأن  ىذا يعني

 ئبين الــذين ال ينتمــونفيــو ال يســري عمــى غالبيــة الغــا ،ســنة عمــى ســن القــانون. واالىــم مــن ذلــك 15
 وىي مجموعة ساكني اسرائيل. ،"مجموعة القانون"إلى 

وىـو يحـدد الحـاالت التـي يجـوز  1973فـي عـام  –نقـانون التعويضـاتك الغـائبين أمـالك  سن قانون
فــي اعقــاب الضــم  وجــاء ىــذا القــانون تعويضــاتالغــائبين. أمــالك   فييــا المطالبــة بالتعويضــات عــن

 الغــائبين، فــإن مــن لــم يكــن فــيأمــالك   وتطبيقــا لقــانون .1967لشــرقية عــام غيــر القــانوني لمقــدس ا
االرض التي يقطن فييـا والمقصـود ىنـا إسرائيل  يبقى غائبا حتى لو تم وضمت 1948قبل إسرائيل 

رحــــل الكثيــــر مــــن أو   فــــر 1948فــــي نيايــــة حــــرب و  مــــواطني القــــدس الشــــرقية والجــــوالن الســــورية.
بمـا فـي إسـرائيل  داخـل 1948اقاموا في المناطق الي ضمت بعـد حـرب أن  الفمسطينيين الذين سبق

غـائبين فـي كـل مـا يخـص ممتمكـاتيم داخـل إسـرائيل  ذلك القدس الغربية. ىؤالء الفمسـطينيين تعتبـرىم
 1. 1967بعد ضم القدس الشرقيو عام إسرائيل  اصبحوا مقيمين في ، وبالرغم من انيماسرائيل

إسـرائيل  ، فمـن ناحيـة اعتـرافان لتالفـي تنـاقض القـوانين االسـرائيميةكـقانون التعويضات  ان اصدار
و التي اجبروا عمى التخمـي عنيـاك. مـا بأن من حق الفمسطينيين استرجاع ممتمكاتيم التي ىجروىا نا

القضــاء االســرائيمي لــم يحكــم بــأي أن  دولــة قــانون. االإســرائيل  ىــو اال محاولــة العطــاء انطبــاع بــأن
 و عمى عدم مخالفة سياسة دولة اسرائيل.تعويضات حرصا من
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 ،يشكل سـابقة لالعتـراف ب "حـق عـودة عـام" لمممتمكـات الفمسـطينيةأن  كان يمكن 1948في عام و 
بمـن  المـواطنين الييـود الـذين ادعـوا الممكيـة عمـى ممتمكـات فـي القـدس الشـرقية إسـرائيل  رغبت ولكن

، حيـث تـم 1967-1948االردنيـين مـن تمك الممتمكات التـي كانـت تحـت تصـرف  1948قبل عام 
 منحيم الممتمكات فيذا ىو الشق االىم لدى دولة اسرائيل.

ك 1973تمـــوز  1غـــائبين بتــاريخ نفـــاذ ىــذا القـــانون نأمـــالك   منقولــةغيـــر الممتمكــات ىـــذه  تصــب و "
التـي أو   سـمطة التطـوير قبـل ذلـك التـاريخ...إلـى  التي تـم نقميـا مـن عيدتـوالقّيم أو   إلى بياتعيد و 

مـــن قـــانون  1جـــاء فـــي المـــادة  ويعـــد ىـــذا تعريـــف "الممـــك" كمـــا بشـــكل قـــانوني" القـــّيم صـــودرت مـــن
غـائبين أمـالك   التي اصـبحتاألمالك  . وبالتالي فإن قانون التعويضات ال ينطبق عمىالتعويضات

 1. 1973تموز  1قبل 

ـــو المطالبـــة  2كمـــا حـــددت المـــادة  ـــذي يحـــق ل ـــالتعويض عـــن مـــن قـــانون التعويضـــات الشـــخص ال ب
 اصـــب  مقيمـــا فـــيأو   فـــي تـــاريخ العمـــل بيـــذا القـــانونإســـرائيل  الممتمكـــات: وىـــو شـــخص مقـــيم فـــي

ك صـاحب 1تعيد الممكية لمقـيم، وىـو واحـدا مـن االتـي: نأن  بعد ىذا التاريخ والذي كان قبلإسرائيل 
ب لـم يكـن اال ك فـي حـال الحـديث عـن غائـ2لـم تكـن الممكيـة مكتسـبة نأن  الورثـةالممك بما فـي ذلـك 

ك مســتأجر 3مسـتاجرا لممـك فــي المدينـة ومــن ضـمن ذلــك زوجتـو التــي عاشـت معــو فـي ذلــك الوقـت ن
 ك صاحب عالقة منفعة بالممك.4الممك ن
سـنتين مـن اليـوم أو   عاما من تاريخ نفاذ القانون 15المدة القصوى لممطالبة بالتعويض ىي  وايضا

، كمـا جـاء فـي الالحـق بينيمـايطبق التاريخ الذي اصب  فيو المطالب بالتعويض مقيما في اسرائيل، 
القضاء االسرائيمي لـم يحكـم بـأي تعويضـات حرصـا أن  من قانون التعويضات. وكما ذكرنا 4المادة 

 منو عمى عدم مخالفة سياسة دولة اسرائيل.
من قانون التعويضات عمى مـا  18تنص المادة ، المطالبة بتحرير الممكالغاء امكانية ب وفيما يتعمق

لــن يســمع الي مطالبــة مــن طــرف الغائــب بــالحق عمــى  ،"اعتبــارا مــن تــاريخ نفــاذ ىــذا القــانون  يمــي:
... اال وفقـــا الحكـــام ىـــذا 1950-الغـــائبينأمـــالك   مـــن قـــانون 28وفـــق المـــادة  ،تحريـــرهأو   الممـــك

ــذ بعــد صــدور قــانون أنــو  ىــو ،ظاىريــا ،ي يمكــن استخالصــو مــن ىــذه المــادةالقــانون". االســتنتاج ال
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 كمـا1 الغائبين.أمالك   من قانون 28التعويضات لن يكون من الممكن تحرير الممك بموجب المادة 
أن  يبـدوأنو  فرغم2 .1980تثبت ذلك في حكم صادر عنيا عام االسرائيمية محكمة العدل العميا أن 

في أنو  اال ،القّيم ظمت في يد ،الغائبينأمالك   من قانون 28بموجب المادة صالحية تحرير الممك 
أمـــالك   ال يممـــك أي فـــرد الحـــق فـــي تقـــديم طمـــب لتحريـــر ،مـــن قـــانون التعويضـــات 18ضـــوء المـــادة 

كما جاء في قـرار المحكمـة العميـا 3 ويحق لو فقط االلتماس لمحصول عمى المقابل المادي. ،الغائبين
 .2007ا عام في حكم صدر عني

نبمـا فـي ذلـك القـدس الشـرقيةك. إسـرائيل  ال ينطبق قانون التعويضات اال عمى الغائبين المقيمـين فـي
فــإن  ،الحــق فــي طمــب التعــويض لــيس مســموحا بــو لمغــائبين المقيمــين خــارج اســرائيلأن  وفــي حــين

. بمعنـى 18بمـا فـي ذلـك المـادة  ،ىؤالء الغائبين يستثنون ايضا مـن تطبيـق قـانون التعويضـات ككـل
ما يزال الغـائبون المقيمـون فـي منـاطق ال يطبـق فييـا القـانون االسـرائيمي نمثـل الضـفة الغربيـة  ،اخر

اخــرىك يســتطيعون تقــديم طمــب لتحريــر ممتمكــاتيم بنــاء عمــى  منــاطقأو   ،باســتثناء القــدس الشــرقية
 4 الغائبين.أمالك   من قانون 28المادة 

ة القّيمــ المقدمــة لالفــراد المــؤىمين بموجــب قــانون التعويضــات ال تتناســب عمومــا مــعان التعويضــات 
مثل  ،فقد شكمت االعتبارات السياسية احيانا عائقا امام ذلك ،ذلكإلى  الفعمية لمممتمكات. وباالضافة

كــان  ،االعتقـاد بـأن الحصـول عمـى تعـويض يعطــي الشـرعية لمممارسـات االسـرائيمية. وليـذه االسـباب
وسـكان القـدس الشـرقية إسـرائيل  طبيق العممـي لمحـق فـي التعـويض مـن قبـل الغـائبين المقيمـين فـيالت

 6 محدودة جدا.5 التي ظمت داخل الخط االخضرك الغائبيننالمتعمقة بامالك 
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ــم يــنص قــانون ــالتعويض عــن 1950الغــائبين عــام أمــالك   حيــث ل  عمــى حــق الغــائبين بالمطالبــة ب
حكوميا من  الغـائبين الحاضـرين الحـق بـالتعويض بـنفس الشـروط التـي يـنص ىم. ولكن قرارا أمالك 

 .1953من عام  األراضي  ون استمالكعمييا قان
فـي  األراضـي  مسـتوطنات مسـاحات شاسـعة مـنأو   حيث استممكت الدولة وقطاعات عسكرية فييـا

، وتم تفريـغ مـدن وقـرى باكمميـا مـن سـكانيا الفمسـطينيين وتيجيـرىم مـن وطـنيم 1948اعقاب حرب 
الجئـين فـي إلـى  تحويميمأو   الجئين في مخيمات الالجئين في االردن ولبنان وسورياإلى  وتحويميم

مي قانونـا نالحيـازةك، سـن الكنيسـت االسـرائيأو   الداخل. والضفاء صفة الشرعية عمى ىذا االستمالك
التــــي تــــم اســــتمالكيا  األراضــــي  بيــــذا الخصــــوص اوضــــ  فيــــو االجــــراءات وكيفيــــة التعــــويض عــــن

 نحيازتياك.
 قسمين:إلى  ويقسم ىذا القانون

االول: ىو من  مصادقة قانونية لكل عمميـات االسـتيالء عمـى اراض مـن قبـل الحكومـة فـي السـابق، 
 أي المصادقة بأثر رجعي.
اخــذ التعويضــات بســبب نقــل  األراضــي  اء الــذي بموجبــو يســتطيع اصــحابالثــاني: ىــو تنظــيم االجــر 

 الدولة.إلى  االرض
امـــا اليـــدف المركـــزي واالساســـي مـــن وراء ىـــذا القـــانون ىـــو بســـط صـــفة رســـمية عمـــى كافـــة اعمـــال 

 وما بعدىا. 1948المصادرة والسيطرة التي جرت خالل معارك واحداث العام 
في  األراضي  وجود مساحات متبقية منإلى  دو القانون تع ان الظروف التي عجمت في اصدار ىذا

جـاء  األراضـي  مناطق زراعية في االساس لم يستدل بعد عمى اصحابيا. ليـذا فـإن قـانون اسـتمالك
اســباب امنيــة ومشــاريع تطــوير ضــرورية و افر دواع و . وطبعــا تتــاألراضــي  ليــنظم مــا تبقــى مــن ىــذه
ىــذا القــانون يصــادر أن آخــر   اصــحابيا الشــرعيين، بمعنــىإلــى  األراضــي  تحــول دون ارجــاع تمــك

 1. األراضي  الحق القانوني الشرعي الصحاب
اذا تــوافرت الشــروط الثالثــة التاليــة الكافيــة  األراضــي  كمــا وان الدولــة تســتطيع خــالل مــدة ســنة شــراء

 ممكية الدولة:إلى  لنقل اراض
 1/4/1952اذا لم يكن الممك تحت تصرف مالكو بتاريخ  .1

                                                           
، 10ىمزراح ىحداش نالشرق الجديدك، العدد  عن مقالة اىارون ليسكوفسكي، الغائبون الحاضرون في اسرائيل، مجمة 1

 186، ص1960
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و  14/8/1948اســـــتخدم الغـــــراض التطـــــوير واالســـــتيطان واالمـــــن بـــــين أو   خصـــــص الممـــــك .2
1/4/1952 

تكفـي شـيادة وزيـر و بناءا عميو يصب  ممكا لسمطة التطوير واالنشاء وليـا الحـق فـي التصـرف فيـو، و 
سـمطة إلـى  وتحويميـاأرض   ياتيـا غيـر صـحيحة لنـزع مميكـة ايـوو المالية بتوقيعو حتى لو كانـت محت

 التطوير واالنشاء.

حســـب  ،يقيمـــون فـــي اســـرائيل "الغـــائبين" الـــذينأن  كانـــت وزارة الداخميـــة قـــد قـــررت 1953فـــي العـــام 
قد نقمت اراضييم لمقـيم تـدفع ليـم تعويضـات بـنفس الشـروط كمـا ىـو الحـال مـع الـذين  ،بذلك تصري 

أرض   الحصول عمى مما يعني عمميا الغاء حقيم في ،نقمت اراضييم لسمطة التطوير حسب القانون
 بديمة.

–يعوض اصحابيا عنيا في حال تقـدموا بطمبـات تعـويض أن  التي يجب األراضي  قدرت مساحةو 
بحــوالي –عمــى اســاس قــرار وزارة الداخميــة بشــأن تعــويض الغــائبين الحاضــرين أو   بموجــب القــانون

ـــم اراضـــي وقـــف اســـالمي. م 70الـــف دونـــم منيـــا  450 ىـــي اراض  األراضـــي  عظـــم ىـــذهالـــف دون
 زراعية.
تعويضـات  غائبينلم من  1962وحتى شباط  ،األراضي  عام سن قانون استمالك ،1953منذ عام 

  1.الف دونم 32مميون ليرة اسرائيمية نقدا و 11منيا  ،الف دونم 121عن 
. لــذلك األراضــي  وخاصــةاألمــالك  فــي احتســاب التعــويض لــم يؤخــذ بالحســبان ارتفــاع ثمــنأنــو  كمــا
امتنـاع اصـحابيا عـن تقـديم إلـى  ادىذلـك. حيـث إلى  دا بيذا الخصوص مشيرامراقب الدولة نقوجو 

اصــالح  مــىمراقــب الدولــة عإســرائيل  مــدير ادارة اراضــي وفــي اعقــاب ذلــك عمــلطمبــات تعــويض. 
الغبن، حيث نظمت من جديد المجـان المسـؤولة عـن البـت فـي طمبـات التعـويض ومنحـت لممسـؤولين 

ارتفــاع جــدول االســعار.  % مــن الــثمن حســب نســبة15-10ت صــالحية اضــافة عــن دفــع التعويضــا
ح وزيـر الماليـة تحديـد تـاريخ نيـائي لتقـديم طمبـات التعـويض. و امـا بعـد ذلـك فـإن القضـايا كذلك اقتر 

 2.تحال لممحكمة
                                                           

، مؤسسة 2العدد  ،ك141, ص 12/1961عزيز، قضايا اسرائيمية فصمية تصدر عن مدار، نتقرير مراقب الدولة رقم ،حيدر 1
 .17، صفحة 2007االيام، رام اهلل، 

، مؤسسة 2ك، العدد 142, ص 12/1961عزيز، قضايا اسرائيمية فصمية تصدر عن مدار، نتقرير مراقب الدولة رقم ،حيدر 2
 .18، صفحة 2007االيام، رام اهلل، 
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معظــم الالجئــين الــداخميين لــم يتقــدموا بطمبــات لمتعــويض فقــد فضــل معظميــم الحصــول عمــى اراض 
المســـؤولين عـــن التعـــويض فضـــموا دائمـــا مصـــمحة الدولـــة فـــي ألن  لكـــن االمـــر لـــم يكـــن ســـيالبديمـــة. 

 1.األراضي  االستيالء عمى
المصادرة اثر األمالك  الغائبين بشأن التعويضات عنأمالك   بدأ تطبيق قانون 1/7/1973 بتاريخ

 الغائبين نتعويضاتك. أمالك   سن قانون
حرم الغائبين من حق المطالبة بالتعويض. ىذا القـانون وقـانون  1973قانون عام أن  نؤكدأن  بدوال

ــــازة ــــذين صــــودرت  1953لعــــام  األراضــــي  حي يقــــرران الحــــق فــــي دفــــع تعــــويض مــــالي لممــــالكين ال
 2.اراضييم

مسـتعممة الغـراض  األراضـي  فـي حـال كانـتأنـو  م عمى1953لعام  األراضي  ينص قانون حيازة 
وكانـت المصـدر الرئيسـي لمعيشـتو وىـو ال يممـك ايـة اراض كافيـة لكسـب  ،زراعية من جانـب المالـك

أو   امـــا كممـــك ،بإعطائـــو ارضـــا بديمـــة ،بنـــاء عمـــى طمـــب المالـــك ،فـــإن ســـمطة التطـــوير ممزمـــة ،رزقـــو
كامـــل. فـــي ىـــذه الحـــال ىنـــاك لجنـــة خاصـــة تحـــدد فئـــة/نوع العقـــار أو   كتعـــويض جزئـــي ،بااليجـــار
أرض   لـيس ىنـاك التـزام بتقـديمو  ،شـروط االيجـار وقيمتـو ،واجد فيياالمنطقة التي يت ،موقعو ،الموجر

الــذين نقمــت اراضــييم  األراضــي  يســتحق اصــحابحيــث مطابقــة فــي مواصــفاتيا لــالرض المصــادرة. 
التعــويض مــن النــوعين: امــا التعــويض بــاالرض أو   االرضأو   لســمطة التطــوير التعــويض بالمــال

 شكمت ارضيم مصدر الدخل الرئيسي لدخميم سابقا.الذين  األراضي  فيستحقو فقط اصحاب
بمــرور الوقــت حــدثت تطــورات عمــى نســبة التعــويض وربــط التعــويض غيــر المــدفوع بغــالء االســعار. 

% ثــم ىبطــت 6% مــن مبمــغ التعــويض مربــوط بغــالء المعيشــة وبفائــدة 80كــان  1988حتــى شــباط 
اصـبحت  2000وحتـى نيايـة عـام . بعـد ذلـك 1991% وبقيت كذلك حتى نيايـة عـام 4إلى  الفائدة
 3%. 6اصب  المبمغ التراكمي نرأس المال والفائدةك بفائدة  2001% ومن بداية عام 1.5الفائدة 

تغيـر ىــذا الوضــع كميـا بمــرور الــزمن وتفاقمــت مشـكمة الــنقص فــي االرض لبنـاء المســاكن. لــذلك فقــد 
ــة اراضــييم المصــادرة بــأراض  الحاضــرين تزايــد عــدد الالجئــين والغــائبين ــذين ابــدوا اســتعدادا لمبادل ال

شخصا بالتعويض  15.622طالب  1997في نياية عام و الحصول عمى تعويض عنيا. أو   بديمة
                                                           

 .ك1960نفس المرجع السابق، نليسكوبسكي  1
 .ك72, ص2001نفس المرجع السابق، نكريتشمر 2
ك، مؤسسة االيام، رام اهلل، 1998،نادارة اراضي اسرائيل,2ار، العدد عزيز حيدر، قضايا اسرائيمية فصمية تصدر عن مد 3

 .18، صفحة2007



64 

 55.238ومـــن  أرض   دونـــم 204.816تتعمـــق بمســـاحة  يوتمـــت تســـوية دعـــاو  ،بموجـــب القـــانون
 1 األراضي  دونما كتعويض بموجب قانون استمالك

الوضررع القررانوني  م، وســندرس1973الغــائبين فيمــا يتعمــق بالتعويضــات أمــالك   اعــاله قــانوندرسـنا 
 .من حيث ا متداد القانوني ألمالك الغائبين لممستأجر

ومــازال المســتأجرين، والــذي كــان و الحــاكم العســكري االســرائيمي ســم  لنفســو بإلغــاء قــانون المــالكين 
لممستأجرين حيث اعطى لنفسـو نالحـاكم العسـكريك الحـق فيو حماية و ، المحتمة األراضي  مطبقا في

 في اقتالع المستأجرين عندما يتعمق االمر بامالك الغائبين.
ىــذا يســم  لمحــاكم العســكري بالتصــرف بالمــال المتــروك بحريــة كاممــة وبطريقــة تخــدم أن  اننــا نعتقــد

 كاستمالكأو   اخرى نتعدي، استيطانأو   سمطات االحتالل بطريقة

بشــأن عـــدم ســـريان تشـــريع  293امـــر رقـــم  اصــدر الحـــاكم العســـكري االســرائيمي تعمـــق بـــذلك،وفيمــا ي
 2. حماية المستأجرين في حاالت معينة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .، نفس المرجع السابق، حيدرعزيز 1 
 .ك2، ممحق رقم ن1967-5727نة األوامر العسكرية االسرائيمية، صادر عن جيش الدفاع االسرائيمي، س 2
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 7الخاتمة

 
 ، فقـط ييوديـة عمـىتاسـيس دولـة ييوديـة األول ث ىدفياوفية لممبادئ الصييونية حيإسرائيل  حكومة
وحالـة الطـوارئ معمنـو ومسـتمرة ولـم يـتم إسـرائيل  دولـةفمسطين مع اقمية غير ييـود. منـذ قيـام أرض  

ـــة  ـــو اذا رفعـــت حال ـــانوني االساســـي لمتشـــريع االســـرائيمي، الن ـــدا. وىـــذا يشـــكل العنصـــر الق الغاوىـــا اب
مالكييا النيـا صـودرت السـباب قيـل عنيـا إلى  األراضي  الطوارئ يجب اعادة مساحات شاسعو من
 ذه المقولة لتنفيذ قوانين عسكرية.امنية من الحاكم العسكري الذي يستعمل ى

حرصــا مــن المشــرع االســرائيمي عمــى الحفــاظ بمظيــر العدالــة والمســاواة فــي القــوانين االســرائيمية ســن و 
الغائـب ولكـن فـي أمـالك   انشـأ حمايـة وحفاظـا عمـىأنـو  الغائبين الذي يوحي بالمعنىأمالك   قانون

ىذا القانون فراده السياسة التشريعية االسـرائيمية، لنستنتج من  حقيقة االمر ىو سرقة ميذبة المالكو.
 مثال مصطم  الغائب الحاضر!؟آخر   مثيل ليذه السياسة التشريعية في أي مكان ال

ازاء الممتمكــات إســرائيل  السياســة القانونيــة االســرائيمية كانــت دومــا ىــي نفســيا منــذ قيــام دولــةأن  كمــا
في المناطق المحتمة باسم االمن  القّيم االسرائيمية وظيفةحيث أنشأت الحكومة  العقارية لمفمسطينيين.

والمبــاني واســتغمت الثــروات المائيــة لصــال  المشــروع  األراضــي  والتطــوير والمنفعــة العامــة وصــادرت
، 1975تعويضــات عــام ال، وفيمــا بعــد، أي بعــد ىــذه الســرقة الميذبــة ســنت قــانون . الــخ.الصــييوني

لــم أنــو  يض، مــع العمــمو ىــم يرفضــون التعــأمــالك  ينيين المغتصــبةلكــن الغالبيــة الســاحقة مــن الفمســط
 لة اسرائيل.و اصدر حكما بذلك حرصا منو عمى عدم محالفة سياسة دأن  يسبق لمقضاء االسرائيمي

الغــائبين واالوامــر العســكرية لنــرى مــدى اجحافيــا بحــق الشــعب الفمســطيني أمــالك   لقــد درســنا قــانون
وفــي ، يومنــا ىــذاإلــى  1948 عــاموتغمغميــا فــي ىــذا االحــتالل الــذي ابتــدء مــن إســرائيل  ومــدى نفــوذ

ىــو حارســا لالمــالك التــي و كــذلك الحــاكم العســكري ممــثال لمحكومــة  ،1967عــام المنــاطق المحتمــة 
صــالحة لبنــاء مســتوطنة. أرض   حيــث ســن قــوانين عســكرية تتــي  لــو مصــادرة كــل ،تغيــب اصــحابيا

أوامـر عسـكرية صـادرة عـن الحـاكم أو   مدنية مصوت عمييا فـي الكنيسـتلذلك سواء كانت القوانين 
مــن  األراضــي  وىــي نــزع، 1948سياســية واحــده لــم تتغيــر منــذ  العســكري كميــا تعبيــر قــانوني الرادة
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ىـــذا اليـــدف االساســـي والرئيســـي  1967 عـــامالمحتمـــة  األراضـــي  ، اكبـــر جـــزء مـــن ىـــذهالفمســـطينين
 .لالحتالل الغاشم

أنــو  الفمســطينية وبيعيــا مخــالف لمقــانون الــدولي بشــكل قــاطع، كمــا األراضــي  االســتيالء عمــىويعــد 
باعتبـاره "عمميـة نيـب"، ومخـالف التفاقيـة جنيـف الرابعـة نالمـادة  1907مخالف التفاقية الىاي عام 

ك التي تمنع "االستيالء الجماعي عمى الممتمكات"، وىو ايضا مخالف الحكام محكمة نـورمبرج 147
 التي تشجب االستيالء الجماعي عمى الممتمكات في البالد المحتمة.

ك مــن اتفاقيــة 49مــا حــدث فــي معظــم القــرى الفمســطينية مــن تيجيــر قســري مخــالف نلممــادة أن  كمــا
أو   الفـــردي لالشـــخاص المحميـــينأو   يحظـــر النقـــل الجمـــاعيأنـــو  جنيـــف الرابعـــة التـــي تـــنص عمـــى

أو   اراضـي أي دولـة اخـرى، محتمـةإلـى أو   اضي دولة االحـتاللار إلى  المحتمة األراضي  نفييم من
 غير محتمة، ايا كانت دواعيو.

اعمى جية قضائية إلى  المحتمة االلتجاء األراضي  تعد احدى اشكال المقاومة الفمسطينية فيعميو و 
العميــا لكــن يرتكــز قضــاه المحكمــة  ،ذلــك لمحصــول عمــى حكــم عــادلو فــي الدولــة ىــي المحكمــة العميــا 

المحكمة العميا ما ىي اال جزء أن  حيث عمى صحة قرارات الحاكم العسكري وليس عمى واقع ثابت.
الثالث وتحكم وفقا ليذه الحقائق خاصـة وأن إسرائيل  من المنظومة الصييونية، احدى سمطات دولة

ن ليسـت فـي القـانو إسـرائيل  نسـتنتج بـأن عنصـرية اعضاء ىذه المحكمة صـياينة قبـل أي امـر اخـر.
في النص فقط لكن ايضا في التطبيق القضائي وىـذا يرجـع لسـيطرة الفكـر الصـييوني عمـى البرلمـان 

 السمطة التنفيذية والقضاء.و 
 متــذرعاالفمسـطينية  األراضــي  ومـا زال المحتـل يتغمغــل فـي 2016عــام إلـى  1948منـذ عــام عميـو و 
 عميو.قوانين واوامر عسكرية ىدفيا حماية الجاني وليس المجني ب
 

 7 لنتائجا

مـــن قبـــل الحقـــوقيين الفمســـطينيين، حيـــث ال يـــدرس فـــي كميـــات  الغـــائبين مجيـــولأمـــالك   ان قـــانون
 .مما بأنو يمس كل الشعب الفمسطينيالحقوق ع
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الشـــعب الفمســـطيني متـــذرعا بأنـــو يريـــد أمـــالك   ســـيطر االحـــتالل االســـرائيمي عمـــى الكثيـــر مـــنحيـــث 
 ولى عمـييمادعائيم صحي  وىو غير صحي  بناءا عمى دراستنا، فـاأل حماية ىذه االمالك، فإن كان

 بو االحتالل االسرائيمي ىو سرقة ميذبة بغطاء قانوني. ما قامأن  اعادتيا الصحابيا، اذ
مــن اجــل الغــائبين وادارتيــا األمــالك  الغــائبينك لــيس الحفــاظ عمــىأمــالك   الن ىــدف القــانون نقــانون
وامكانية استغالليا لتقدم وتطور  ،من ىذه االمالكإسرائيل  تحقيق مصال وانما الغاية االساسية منو 

ولمنـع امكانيـة  ،وفي نفـس الوقـت منـع اسـتغالليا ممـن ىـو غائـب وفقـا لمقـانون ،االحتالل االسرائيمي
عدم دقة المعمومات المدونة نستنتج كذلك  استعمال قيمتيا من قبل المالك الفمسطيني.أو   استعماليا
الغــائبين موضــوعا أمــالك   مــنويجعــل ىــذا  ،ل مــن الدراســات ذات الصــمة بــأمالك الغــائبينفــي القميــ
 لتناقضيا. ،نظرا لعدم صدق المعمومات ميمشا

 
 التوصيات7 

 
الغــائبين فــي مــنيج الحقــوقيين، مــن خــالل تدريســيا فــي كميــات الحقــوق أمــالك   ان يــدرج موضــع .1

 الفمسطينية.
محاضــرتين عمــى األقــل مــن مســاق الحقــوق العينيــة مــن أو   او مــن خــالل تخصــيص محاضــرة .2

 الغائبين.أمالك   أجل تدريس
الـرأي إلـى  كما يجب توعية الناس عامة مـن خـالل االعـالم المحمـي، وكـذلك نقـل ىـذا الموضـوع .3

 العام العالمي نظرا لزياده اجحاف االحتالل االسرائيمي بحقوق المالكين الفمسطينيين.
مــن اىــم و الغــائبين عمــى طاولــة المفاوضــات، كممــف اساســي أمــالك   ايضــا مــن الضــرورة ادراجو  .4

 المطالب الفمسطينية.
 الغائبين التي تم تصرف بيا لصال  المستوطنين.أمالك   اذ يجب توثيق متابعة .5
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 قائمة المصادر7

 1964، صفحة 1973تموز  6، 701رقم إسرائيل  قوانين دولة ك1ن
 3، المادة 115الحاشية ، 1970قانون نظم الحكم والقضاء عام  ك2ن
. صــيغة ســابقة 138، ص13/8/1970بتــاريخ  603، رقــم 1970إســرائيل  ســجل قــوانين دولــة ك3ن

 ، قــوانين دولــة1968نقــانون الترتيبــات القانونيــة واالداريــة  1968مــن ىــذا القــانون ســنت عــام 
 ك. 247، ص23/8/1968بتاريخ  542، رقم 1968إسرائيل 

 . نبالعبريةك833، صفحة 11واعد، الحاشية ، المبادىء والقاألراضي  قوانين ك4ن
، صـــفحة 1969تمــوز  27، 575رقــم إســرائيل  ، ســجل قــوانين دولــة1969، األراضــي  قــانون ك5ن

259  
، 1948 -ك11فــي مســألة التشــريع الــذي مكــن مــن الضــم، نظــم الحكــم والقضــاء نالتعــديل رقــم  ك6ن

، 1967-ك1والقضـاء نرقـم ، امر ترتيبات الحكـم 28/6/1967، 499رقم إسرائيل  قوانين دولة
، 1948-ك6، امـر البمـديات نالتعـديل رقــم 1690، ص28/6/1967، 2064سـجل الـنظم رقـم 

، امر البمديات ناالعالن عـن توسـيع منطقـة نفـوذ 28/6/1967، 499رقم إسرائيل  قوانين دولة
 . 2694، ص28/6/1968، 2065القدسك، سجل النظم رقم 

اب  1بتـــاريخ  466، رقـــم 1965إســـرائيل  ين دولـــةنســـجل قـــوان 1965-قـــانون ســـجل الســـكان  ك7ن
 نأك1ك، المادة 270، ص1965

 1952 -اسرائيلإلى  قانون الدخول ك8ن
  98، صفحة 1950اذار  20، 5710نيسان  2الوقائع االسرائيمية، كتاب القوانين صادر في  ك9ن
 9، 57، قــوانين دولــة اســرائيل، رقــم 1950-5710قــانون ســمطة التطــوير ننقــل الممكيــةك،  ك10ن

 ك3ن3، المادة 278، صفحة 1950 اب
، نشــر فــي ســجل مشــاريع 1949-5710ســمطة التطــوير، إلــى  مشــروع قــانون: نقــل الممكيــة ك11ن

 .1949ايمول  8، 25القوانين 
 .1967-5727األوامر العسكرية االسرائيمية، صادر عن جيش الدفاع االسرائيمي، سنة  ك12ن
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 قائمة المراجع7

 ، بدون اسم باحث.2013ايار دراسة صادرة عن المجمس النرويجي،  ك1ن
، مجمـة البيـادر albayader al siyassi, n 243 du 7 mars 1987, p.44-46 ك2ن

القـــدس. عـــن انـــور ابـــو عيشـــو "النظـــام العقـــاري فـــي فمســـطين"، دكتـــوراه دولـــة، جامعـــة  ،السياســـي
paris x ،1988 418، صفحة. 

اســرائيمية فصــمية تصــدر عــن ، قضــايا 2015اشــرف عثمــان بــدر، حكومــة نتنيــاىو الرابعــة  ك3ن
 .2015، رام اهلل، 58مدار، العدد 

، مؤسسـة االيـام، رام اهلل، 27عزيز حيدر، قضايا اسرائيمية فصمية تصدر عن مـدار، العـدد  ك4ن
 ك25, ص 2000نكــوىين  ك149-148ص  3نديبــري ىكنيســيت مجمــد ، 12، صــفحة 2007

مراقـــــــــــــب الدولـــــــــــــة ك نتقريــــــــــــر 108-107: 1956جرانـــــــــــــوت ن ك75ص  ،2001نكريتشــــــــــــمر 
 ك.1998 ،ك نادارة اراضي اسرائيل1960ك نليسكوبسكي 141ص  ،12/1961رقم

 ,Law of the state of Israel, published by government printer Jerusalem ك5ن
Tel Aviv. , vol.8 , 1953/54 , p.35.  ،"عـن انـور ابـو عيشـو "النظـام العقـاري فـي فمسـطين

 384، صفحة xparis  ،1988دكتوراه دولة، جامعة 
 ,yifat holzman-gazit land expropriation in israel: law, culture and society ك6ن

، بـــدون اســـم باحـــث، 2013. عـــن دراســـة صـــادرة عـــن المجمـــس النرويجـــي، ايـــار 110, صـــفحة 2007
 9صفحة 

، عـــن دراســـة بعنـــوان الكاتـــب اىـــرون ليسكوبســـكي، مقالـــة"الغائبين الحاضـــرين فـــي "إســـرائيل" ك7ن
 العربية، دون اسم باحث. األراضي  الدور االسرائيمي في مصادرة

-ه1406عبــدالجواد صــال ، االوامــر العســكرية االســرائيمية، الجــزء األول، الطبعــة األولــى،  ك8ن
 13م، صفحة 1986

، مؤسســة االيــام، رام اهلل، 2دالل مــروان، قضــايا اســرائيمية فصــمية تصــدر عــن مــدار، العــدد  ك9ن
قضــــية  1954ك، ن265قضــــية عــــزرا:  2000ك، ن328: 1991 ، نتقريــــر74، صــــفحة 2001
 ك.644قضية جوالن:  1994ك، ن918ىباب: 

 Alexandre (sandy) kedar, "On the legal geography of ethnocratic settler ك10ن
states: notes towarda research agenda", Law and Geography: current legal 

issues, 22، صفحة 2013دراسة صادرة عن المجمس النرويجي، ايار  .425، صفحة 2الحاشية 
 benvenisti and zamir, "private claims to property rights in the future ك11ن

Israeli-palestinian settlement"  دراسـة صـادرة  ،310-301، صـفحة 24الحاشـية رقـم
 23صفحة  ،2013عن المجمس النرويجي لالجئين، ايار 
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 ،89/415الغـــــائبين، اســـــتئناف مـــــدني أمـــــالك   عمـــــى القـــــّيم درويـــــش ضـــــدحســـــن صـــــميب  ك12ن
 ك قرارات الحكم. 1993ن

ننشـرت ،99/1532طالب عمي ابو زكريا ضد بيرتا حمدان، دعوى مدنية نمركزيـة القـدسك  ك13ن
 من قرار الحكمك. 9ك نالفقرة 2007ايار  28في 

 .741، صفحة 47قضية "العاد"، الحاشية  ك14ن
، 2007بين ضــد اراضــي المرحــوم جــورج الناعمــة دعــاوى صــغيرة، الغــائأمــالك   القــيم عمــى ك15ن

مـن  8، الفقـرة 40من قرار الحكمك، قضية حميم، الحاشـية  9. نالفقرة 05/3166استئناف مدني 
 قرار الحكم.

ـــّيم ديـــاب ضـــد ك16ن قـــرارات  ،90/1397ك، اســـتئناف مـــدني 1992الغـــائبين، نأمـــالك   عمـــى الق
 . 795-794، صفحة 789الحكم 

ك قــرارات الحكــم 1960ن ،60/263مــدير الضــرائب العقاريــة، اســتئناف مــدني  كالينــر ضــد ك17ن
 20، صفحة 2013. دراسة صادرة عن المجمس النرويجي، ايار 2545، صفحة 2521

، الفقــرة التاســعة مــن قــرار الحكــم. دراســة صــادرة عــن المجمــس 40قضــية كــوكران، الحاشــية  ك18ن
 20، صفحة 2013النرويجي، ايار 

ــــس  20، فقــــرة 58الحاشــــية قضــــية البيائيــــة،  ك19ن مــــن قــــرار الحكــــم. دراســــة صــــادرة عــــن المجم
 20، صفحة 2013النرويجي، ايار 

الغــائبين ضــد عقــارات توريــا نســورياك عبــدالغني موســى، اســتئناف مــدني أمــالك   القــيم عمــى ك20ن
، دراســـة صــادرة عـــن 176-175، صــفحة 161ك قــرارات الحكـــم 4ن 56ك 2002ن ،98/6783

 19، صفحة 2013المجمس النرويجي، ايار 
، 836ك قـــرارات الحكـــم 1953الغـــائبين، نأمـــالك   عمـــى القـــّيم ضـــد 99/52التمـــاس لمعميـــا  ك21ن

 من قرار الحكم 10، الفقرة 47، قضية البيائية نازالك، الحاشية 839صفحة 
قـــرارات  ،88/282قضـــية مبـــارك عـــوض ضـــد رئـــيس المحكمـــة االســـرائيمية، التمـــاس لمعميـــا  ك22ن

 27، صفحة 2013ة عن المجمس النرويجي لالجئين، ايار عن دراسة صادر  ،424الحكم، 
، 96/3652منطقــة الضــفة الغربيــة، التمــاس لمعميــا  -كمــال ابــو ســعد ضــد القائــد العســكري  ك23ن

شــاويش محمــد ســعيد ضــد  05/812مــن قــرار الحكــم، التمــاس اداري نالقــدسك  3و  1المادتــان 
ة عــن المجمــس النرويجــي لالجئــين، عــن دراســة صــادر  ،مــن قــرار الحكــم 9وزارة الداخميــة، المــادة 

 27، صفحة 2013ايار 
 33-29، المواد 02/4293الغائبين، دعوى مدنية نالقدسك أمالك   عمى القّيم مشعل ضد ك24ن

ىذه االمكانية لمحصول عمى مكانة مقيم دائم، والتي كانت متاحة حتى أن  من قرار الحكم. يذكر
كان يسـكن فـي الفتـرة ذات الصـمة أنو   برغم ،1967امام من لم يسجل في التعداد السكاني عام 
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 28فـي يـوم  2492في القدس الشرقية، ليست متاحة اليوم. ذلك وفقا لممادة أ من قرار الحكومـة 
، صـفحة 2013عن دراسة صادرة عن المجمـس النرويجـي لالجئـين، ايـار  ،2007 األول تشرين
27 

قــرارات الحكــم  ،01/256ميــا قضــية ربــاح ضــد محكمــة القــدس لمشــؤون المحميــة، التمــاس لمع ك25ن
930. 

ميخائيل بن يائير، المستشار القضائي السابق لمحكومة االسرائيمية، مداخمة في ندوة "الشيخ  ك26ن
تشـرين الثـاني  29جراح ومصال  اسرائيل" الذي عقد في معيـد القـدس لمدراسـت االسـرائيمية، يـوم 

2010. 
عـن المجمـس النرويجـي، ايـار . دراسة صـادرة 385، صفحة 57قضية عفانة، الحاشية رقم  ك27ن

 23، صفحة 2013
ك 1980ن ،79/721الغـائبين، التمـاس لمعميـا أمالك   عمى القّيم شكري نيكوال ميخائيل ضد ك28ن

، صـفحة 2013. دراسة صادرة عـن المجمـس النرويجـي، ايـار 205، صفحة 201قرارات الحكم 
23 

ك قـرارات 1981ن،76/1401عفانو محمود ضـد ىاشـم خالـد السـيد، طمـب نمركزيـة القـدسك  ك29ن
ـــة، صـــفحة  ـــار  331حكـــم المحكمـــة المركزي ـــس النرويجـــي، اي ، 2013دراســـة صـــادرة عـــن المجم

 24صفحة 
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8% ك30ن

A6%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1،  ـــــــــــارة زي
 مساءا 8، ساعة 17/4/2016بتاريخ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــل، صـــــــــــــــــــــــــــــــــوت ك31ن ـــــــــــــــــــــــــــــــــون االســـــــــــــــــــــــــــــــــرائيمي، إســـــــــــــــــــــــــــــــــرائيل  موقـــــــــــــــــــــــــــــــــع عربي والتمفزي
http://www.iba.org.il/arabil/arabic.aspx?classto=InnerKlali&type=5&entity=843

171&topic=0&page=242،  مساءا 8، ساعة 17/4/2016زيارة بتاريخ 
ـــــــــارة ،ww.land.gov.il/static/arabic/minhal1.htmhttp://w ك32ن ـــــــــاريخ   زي ، 18/4/2016بت

 مساءا 11ساعة 
 
 
 
 
 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A6%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A6%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1
http://www.iba.org.il/arabil/arabic.aspx?classto=InnerKlali&type=5&entity=843171&topic=0&page=242
http://www.iba.org.il/arabil/arabic.aspx?classto=InnerKlali&type=5&entity=843171&topic=0&page=242
http://www.land.gov.il/static/arabic/minhal1.htm
http://www.land.gov.il/static/arabic/minhal1.htm
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  7 الوقائع اإلسرائيمية كتاب القوانين7 7ممحق  رقم ل
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 بشأن ممتمكات الغائبين7 اإلسرائيمي   أوامر صادرة عن الحاكم العسكري6ممحق رقم ل

 , لسنة 95لمتروكة لالممتمكات الخصوصية  لمنطقة الضفة الغربية  لرقم أمر بشأن ا موال ا
9161-7691. 

 جيش الدفاع االسرائيمي
المنتظم والنظام العام فإني امر بما يمي:حيث انني اعتقد بأن ىذا االمر ضروري لمقتضى الحكم   

 محتويات التشريع
تعاريف: في ىذا االمر: نأك المنطقة منطقة الضفة الغربية 1المادة   

 نبك المسؤول المسؤول عن االموال المتروكة الذي يعين بموجب ىذا االمر
ك1967حزيران 7ن 5727ايار  28نجك التاريخ المحدد نبالكسرك يوم   

ت كل مال عمى مختمف انواعو باستثناء العقاراتندك المنقوال  
نهك العقارات كل ارض من أي نوع كان وبأية صورة من صور التصرف, وكل بناء, شجرة او أي 

شي اخر متصل باالرض, وكل جزء من بحر, من ساحل, او من نير وكل حق في منفعة في 
 االرض او في المياه او من فوقيا 

والمنقوالت, النقود, االوراق المالية, الحق في مال سواء اكان متصرفا بو نوك المال يشمل العقارات 
ام متوقعا, والشيرة وكل حق في جماعة من االشخاص او في ادراتيا, مما يعتبر ممتمكات 

 خصوصية
نزك المال المتروك المال الذي يكون صاحبو القانوني او المتصرف بو حسب االصول, قد غادر 

خ, في التاريخ, او بعد التاريخ المذكور وترك المال في المنطقة. غير ان المال المنطقة قبل التاري
الذي يتصرف بو غير صاحبو ال يعتبر ماال متروكا اال اذا كان صاحبو والمتصرف بو معا 

 متغيبين عن المنطقة
 نحك الممتمكات الخصوصية كل مال ليس في ممكية الدولة التي كانت تحكم المنطقة قبل التاريخ

 المحدد
اذار من السنة  31نطك السنة المالية السنة التي تبدأ في اول نيسان من سنة معينة وتنتيي في 

 التي تمييا 
نيك الييئة الحكمية الشركة, االتحاد او الجماعة من االشخاص سواء اكانت منتظمة في ىيئة ام 

 غير منتظمة
االموال المتروكةتعيين المسؤول: قائد المنطقة يعين مسؤوال عن  2المادة   
الصالحيات: نأك المسؤول شخصية قضائية ويجوز لو ان يرتبط بعقود, ان يتصرف  3المادة 

 باموال, ان يديرىا, ان يؤجرىا لمدة طويمة ووقصيرة, ان يشتري منقوال او يبيعيا.
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 نبك دون المساس بعمومية ما ذكر اعاله يجوز لممسؤول:
كة وان يحيل الى كل منيم اية صالحية من صالحياتو, ك ان يعين مراقبين لالموال المترو 1ن

 باستثناء صالحية تعيين مراقبين
ك ان يعين وكالء الدارة االموال المتروكة, وان يحدد ويدفع اجر اتعابيم2ن  
ك ان يعين موظفين مستخدمين اخرين3ن  

بتداء من التاريخ اناطة االموال المتروكة بالمسؤول: نأك كل مال متروك مناط بالمسؤول ا 4المادة 
الذي اصب  فيو ماال متروكا, ولممسؤول الصالحية بأن يتقمد حق التصرف بو وان يتخذ كل تدبير 

 لو ضروريا
نبك كل حق كان لصاحب المال المتروك او لممنصرف بو ينتقل تمقائيا الى المسؤول عند اناطة 

 المال المتروك بو ويكون حكم المسؤول كحكم صاحب المال المتروك
نجك ان عدم معرفة ىوية صاحب المال او المتصرف بو ال تحول دون تحويل االموال الى اموال 

 متروكة
تسميم مال متروك: 5المادة   

 يترتب عمى كل شخص يوجد تحت تصرفو مال متروك ان يسممو الى المسؤول.
تصرفيا  مال متروك يعد الى ىيئة حكمية: كل مال وجد في ممكية ىيئة حكمية او تحت 6المادة 

, اذا كان جميع شركائيا, مديرىا او مديرو اعماليا حسب 4يعتبر ماال متروكا تسري عميو المادة 
 مقتضى حال الييئة الحكمية, قد غادروا المنطقة.

حكم ثمار المال المتروك: يكون حكم ثمار المال المترك كحكم المال المتروك الذي ينتج  7المادة 
 الثمار.
عمى االموال المتروكة: نأك يترتب عمى المسؤول ان يحافظ عمى المال المتروك المحافظة  8المادة 

بنفسو او باسطة اخرين بموافقة خطية, بغية صيانة المال المتروك او ثمنو الكامل, عمى قدر 
 االمكان, الجل صاحبو ا المتصرف بو, حسب مقتضى الحال.

فقتو الخطية جميع النفقات وان يوظف نبك يجز لممسؤول ان ينفق بنفسو او بواسطة اخرين بموا
جميع التوظيفات الالزمة لممحافظة عمى مال متروك بما في ذلك نفقات صيانة, تخزين, نقمو 

 تصمي  وتطوير المال او لغايات مماثمة لذلك.
بيع مال متروك: نأك يجوز لممسؤول ان يبع ماال متروكا ىو من المنقوالت او ثمار مال  9المادة 

وك, اذا كان يبدو لو وفقا لمظروف انو بيذه الطريقة وحدىا يمكن ضمان الظروف ىو مال متر 
المالئمة ليحصل صاحب المال او من تصرف بو حسب االصول عمى ثمن لقاء قيمة حقو في 

 المال
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نبك يترتب عمى المسؤول ايداع ثمن البيع في حساب مضمون بطريقة تمكنو من القيام باحكام 
االمر نأك من ىذا 13المادة   
صحة الصفقات: كل صفقة عقدت بنية حسنة بين المسؤول وبين شخص اخر بصدد  10المادة 

أي مال ظنو المسؤول لدى عقد الصفقة ماال مناطا, ال يجوز فسخيا, وتبقى نافذة المفعول حتى لو 
 ثبت بأن المال لم يكن في ذلك الحين ماال مناطا.

ؤول ان يمسك تسجيال كامال لكل مال متروك ينتقل مسك تسجيل: نأك يترتب عمى المس 11المادة 
 الى حيازتو

 نبك يتضمن التسجيل:
ك اسم صاحب المال المتروك, اذا كان معروفا1ن  
ك تاريخ تسميم حيازة المال وحالة المال المتروك في ذلك الموعد2ن  
ك التدابير التي اتخذت لممحافظة عمى المال3ن  
او وجودىا ومكان تخزينيا ك بصدد المنقوالت: مكان استالميا4ن  
الثمن ومكان االيداع-ك في حالة بيع منقوالت5ن  
ك كل نفقة او مدخول يتعمق بالمال المتروك6ن  

تقرير سنوي: يترتب عمى المسؤول ان يقدم الى قائد المنطقة مرة كل سنة وفي مووعد ال  12المادة 
لو.يتأخر عن ستة اشير من انتياء السنة المالية تقريرا عن اعما  

 ليس ىذا ما ينتقص من الصالحية لطمب تقارير اضافية.
اعادة المال الى الصاحب او المتصرف: نأك اذا عاد الى المنطقة من كان صاحب  13المادة 

المال المتروك او كان يتصرف بو حسب االصول واثبت ممكيتو لممال المتروك او حقو في 
ول ان يعيد المال او بدلو اليو, ومتى فعل التصرف بو, حسب مقتضى الحال, فيترتب عمى المسؤ 

ذلك, ال يبقى ذلك المال ماال متروكا ويعود لذلك الشخص او لمن حل محمو كل حق كان لو في 
 ذلك المال قبل اناطتو بالمسؤول.

نبك اذا لم يعد المال ماال متروكا, فيجوز لممسؤول ان يستفي اجر نفقاتو بمبمغ ال يتجاز نسبة 
المال يعينيا قائد المنطقة في كل مرة بموجب امرمئوية من قيمة   

عقوبات: نأك كل من وضع يده بصورة غير مشروعة عمى مال متروك او لم يسمم ماال  14المادة 
ليرة او بكمتا  10000يعاقب بالحبس لمدة خمس سنوات او بغرامة مقدارىا -متروكا الى المسؤول

 العقبتين معا
ليرة او بكمتا  5000اقب بالحبس لمدة سنتين او بغرامة مقدارىا يع-نبك من يعرقل اعمال المسؤول

 العقوبتين معا
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نجك ليس فيما ورد في ىذه المادة ما يمنع اتيام ا ادانة أي شخص بجرم اخر اذا كان عممو يشكل 
جرما بموجب منشور او امر اخر صادر عمى قائد المنطقة, ويشترط في ذلك اال تفرض مسؤلية 

بب ذات العمل او التركجزائية مرتين بس  
ك1967تموز  23ن 5727تموز  15بدء سريان: يبدأ سريان ىذا االمر اعتبارا من  15المادة   
االسم: يطمق عمى ىذا االمر اسم "امر بشأن االموال المتروكة نالممتمكات الخصوصيةك  16المادة 

"1967-5727ك, لسنة 58نمنطقة الضفة الغربيةك نرقم   
ك1967تموز  23ن 5727تموز  15  

 الوف عوزي نركيس
 الوف القيادة الوسطى

 وقائد قوات جيش الدفاع االسرائيمي
 في منطقة الضفة الغربية

 
 امر رقم 791 بشأن ا موال المتروكة لالممتمكات الخصوصية  لتعميمات اضافية  لرقم 7 

اية حقوق الفرد, حيث اني اعتقد بأن االمر الزم لمقتضى الحكم المنتظم والنظام العام وبغية حم
 اصدر االمر التالي:

 تفاسير
_ نأك في ىذا االمر:1  

امر بشان االموال المتروكة نالممتمكات الخصوصيةك نمنطقة الضفة الغربيةك -"االمر االصمي"
1967-5727ك, لسنة 58نرقم   
لسنة ك’ 59حسب مدلولو في االمر بشان امالك الحكومة نمنطقة الضفة الغربيةك نرقم -"العدو"
5727-1967  

نبك يكون مدلول كل اصطالح تحددت داللتو في االمر االصمي حسب مدلولو في االمر االصمي, 
 طالما لم ينص ىذا االمر صراحة خالف ذلك

 احكام ايضاحية
_ منعا لكل التباس ودون االنتقاص من عمومية التعاريف الواردة في االمر االصمي يوض  بيذا 2

عندما يكون المستاجر قد غادر  -ك حق االيجار1ىي مال متروك ن ان الحقوق المبينة فيما يمي
من االمر االصمي 1المنطقة كما ذكر في المادة   

من  1عندما يكون مالك العقارات قد غادر المنطقة كما ذكر في المادة  -ك حق تاجير مسكن2ن
 االمر االصمي

 وجوب تقديم اخطار عن مال
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االشخاص يتصرفون بمال مناط او يديرونو او ينتفعون _ نأك يترتب عمى شخص او جماعة من 3
منو ان يقدموا الى المسؤول, خالل ثالثين يوما من تاريخ بدء سريان ىذه المادة اخطارا تحريريا 

بدون موافقة -يحوي تفاصيل عن المال المناط, واذا وصل المال الى تصرفيم, اداراتيم او منفعتيم
فخالل ثالثين يوما من تاريخ وصولو الى التصرف, االدارة او بعد سريان ىذه المادة,  -المسؤول

المنفعة كما ذكر, واذا كان المال قد اصب  ماال مناطا بعد بدء سريان ىذه المادة فخالل ثالثين 
 يوما من تاريخ االناطة

ندك يترتب عمى كل ممزم بموجب ىذه المادة بان يقدم الى المسؤول اخطارا تحريريا, ان يقدم لو 
لك بين وقت واخر تقارير, حسابات او مستندات اخرى او معمومات اخرى, تتعمق بالمال الذي كذ

 التزم بصدده بتقديم اخطار, كمما طمب المسؤول من وقت الى اخر
نهك اذا طمب المسؤول من شخص ان يقدم لو, خالل المدة المحدةة في االخطار, تقارير, حسابات 

كما ذكر في الفقرة ندك فيترتب عمى الشخص ان ينفذ جميع  او مستندات اخرى او معمومات اخرى
 ما ورد في االخطار

 حكم مال عائد لمقيم في بالد العدو
_ ان المال العائد لمقيم في بالد العدو وغير الموجود في المنطقة حكمو كحكم المال المتروك5  

 واجب البينة
فيو حسب االصول _ ان البينة عمى من يدعي يحق ممكية مال او بحق المتصرف6  

 ايداع مبالغ نقدية من قبل المسؤول
_ يودع المسؤول جميع المدخوالت من مال وجميع المبالغ النقدية االخرى التي تصمو بحكم 7

من االمر االصمي 9وظيفتو وصالحياتو وفقا الحكام المادة   
 بدء سريان

ريخ بدء سريان االمر االصمياعتبارا من تا -3باستثناء المادة –_ نأك يبدأ سريان ىذا االمر 8  
ك1967تشرين الثاني 3ن  5727تشرين  29اعتبارا من  3نبك يبدأ سريان المادة   

 االسم 
_ يطمق عمى ىذا االمر اسم "امر بشأن االموال المتروكة نالممتمكات الخصوصيةك نتعميمات 9

1067-5727ك, لسنة 150ك نمنطقة الضفة الغربيةك نرقم 1اضافيةك نرقم   
ك1967تشرين االول  23ن 5727شري ت 19  

 الوف عوزي نركيس
 الوف القيادة الوسطى

 وقائد قوات جيش الدفاع االسرائيمي
 في منطقة الضفة الغربية
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311/ص8*ع  
 
 

 امر رقم 779 بشان ا موال المتروكة – الممتمكات الخصوصية لتعديل رقم 7 
الدفاع االسرائيمي في منطقة الضفة استنادا الى الصالحيات المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش 

 الغربية, اصدر االمر التالي:
من االمر االصمي: 1تعديل تعريف اصطالح العقارات في المادة   

نهك من االمر االصمي, تشطب النقطة بعد كممة "فوقيما" في تعريف "العقارات"  1_ في المادة 1
"وتشمل المقالع"الواردة في نفس المادة وتحل محميا فاصمة وبعدىا عبارة   

 بدء سريان
ك1967ايمول  5ن  5727اب  30_ يبدأ سريان ىذا االمر اعتبارا من 2  

 االسم 
_ يطمق عمى ىذا االمر اسم "امر بشأن االموال المتروكة نالممتمكات الخصوصيةك نمنطقة 3

1067-5727ك, لسنة 115ك نرقم 1الضفة الغربيةك نتعديل رقم   
ك1967ايمول  5ن 5727اب  30  

 الوف عوزي نركيس
 الوف القيادة الوسطى

 وقائد قوات جيش الدفاع االسرائيمي
 في منطقة الضفة الغربية

256/ص7*ع  
 امر رقم 614 بشان ا موال المتروكة – الممتمكات الخصوصية لتعديل رقم 6 

استنادا الى صالحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة,و وحيث اني اعتقد بضرورة ىذا االمر 
قتضى الحكم المنتظم, اصدر االمر التالي:لم  

1تعديل المادة   
ك, لسنة 58_ في االمر بشأن االموال المتروكة نالممتمكات الخصوصيةك ن الضفة الغربية ك نرقم 1

, بعد البند نيك يحل: "ني أك " لجنة 1االمر االصميك, في المادة -نفيما يمي 5727-1967
ك, لسنة 172شأن لجان االعتراض نالضفة الغربيةك نرقم حسب مدلوليا في االمر ب-االعتراض "

5728_1967  "  
10استبدال المادة   

من االمر االصمي بما يمي: 10_ تستبدل المادة 2  
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 صحة الصفقات ومفعوليا
ال تبطل أي صفقة عقدت بحسن نية بين المسؤول وبين شخص اخر بصدد أي مال  -_ نأك10

 مناطا, بل تظل نافذة المفعول حتى ولو صبت ان المال لم اعتبره المسؤول حين عقد الصفقة ماال
 يكن مناطا انذاك

نبك كل عقد تم عقده بصدد مال متروك, سواء قبل اناطة المال بالمسؤول ام بعد ذلك, يظل نافذ 
المفعول لممدة التي عقد بصددىا اال اذا قام المسؤول بالغائو قبل نياية المدة المذكورة الحد االسباب 

لية:التا  
13ك انو توفرت الشروط المذكور في المادة 1ن  

نأك واثبت مالك المال او من كان المتصرف القانوني بو, امام المسؤول, ان استمر مفعول العقد 
 ينطوي عمى مساس ممحوظ بحقوقو وان من العدل الغاء العقد قبل انتياء مده مفعولو,

 او
ك ان المسؤول الفريق الثاني في العقد قد افقا 2ن  
ك ان الفريق الثاني لم ينفذ احكاما جوىرية من العقد قرر المسؤل الغاءه ليذا السبب3ن  

 نجك اذا الغي مفعول العقد بمقتضى الفقرة
 نبك واستمر الفريق الثاني التصرف بالمال بعد الغاء مفعول العقد فيعتبر في حكم المتجاوز

جوز لمن يرى نفسو مغبونا من قرار المسؤول بمقتضى الفقرة نبك ان يعترض عميو اما لجنة ندك ي
 االعتراض

13تعديل المادة   
ك في نياية الفقرة نأك يضاف: "وذلك بمراعاة جميع 1من االمر االصمي: ن 13_ في المادة 3

مراعاة احكام المادة الحقوق التي اكتسبيا فريق اخر في المال بسبب أي اجراء اتخذه المسؤول وب
10"  

نطك تستبدل الفقرة نبك بما يمي: "نبك يجوز لممسؤول حين اعادة المال المتروك الى مالكو او الى 
من كان المتصرف القانوني بو وفقا لما ذكر في الفقرة نأك, ان يستوفي منو جميع المصرفات 

 المباشرة التي انفقتيا بصدد المال حتى اعادتو
المتروك اية ايرادات خالل المدة التي كان فييا مناطا بالمسؤول فيجوز لممسؤول  نجك اذ در المال

% من 20حين اعادة المال ان يستوفي كذلك, عالوة عمى ما ذكر في الفقرة نبك, بدل ادارة مقداره 
 االيرادات االجمالية التي درىا المال. كما ذكر "

 بدء سريان
اريخ بدء سريان االمر االصمي_ يبدأ سريان ىذا االمر اعتبارا من ت4  

 االسم
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_ يطمق عمى ىذا االمر اسم "امر بشأن االموال المتروكة نالممتمكات الخصوصيةك نالضفة 5
" 1968-5728ك لسنة 273ك نامر رقم 2الغربيةك نتعديل رقم   

ك1968اب  12ن 5728اب  18  
 تات الف رفائيل غاردي

 قائد منطقة الضفة الغربية
252/ص14*ع  

 امر رقم 654 بشأن ا موال المتروكة لالممتمكات الخصوصية  لتعديل رقم 4 
حيث اني اعتقد بضرورة ىذا االمر لحماية حقوق اصحاب االموال المتروكة ممن توجد امواليم في 

 عيدة المسؤول ورغبة في منع المساس بيم اقتصاديا, امر بما يمي:
أ 8اضافة المادة   

ك, لسنة 58كة نالممتمكات الخصوصيةك نالضفة الغربيةك نرقم _ في االمر بشان االموال المترو 1
يحل 8نفيما يمي _ االمر االصميك, بعد المادة  1967 – 5727  

 دفع الضرائب من قبل المسؤول
أ_ نأك اذا كانت االيرادات المتأتية في سنة مالية من مال متروك مناط بالمسؤول ال تتجاز  8

يعفى المسؤول, طالما كان المال مناطا, من دفع اية ضريبة اوو النفقات التي انفقت عمى صيانتو, ف
-عوائد او دفعة الزامية مفروضة بمقتضى أي تشريع او تشريع امن عن ذلك يديره نفيما يمي

 الدفعات االلزاميةك
نبك ال يجوز في اية حالة اخرى ان يزيد مبمغ الدفعات االلزامية المستوفى من المسؤول عمى الفرق 

اليرادات والنفقات المذكورة في الفقرة نأكما بين ا  
نجك اذا كانت اكثر من دفعة الزامية احدة مفروضة عمى المال فتستوفي الدفعات االلزامية المذكورة 
في الفقرةنبك بصورة نسبية الى مقدار الدفعة التي تحدد في تشريع او في تشريع امن بصدد كل 

 دفعة الزامية
ضاء المسؤول بخصوص تفاصيل االيرادات المتأنية من المال النفقات ندك ان الشيادة الموقعة بإم

 التي انفقت عميو في سنة مالية, تتخذ بينة اولية عمى مضمونيا لمقتضى ىذا االمر
 الغاء
ك نالضفة 2_ يمغى االمر بشأن االموال المتروكة نالممتمكات الخصوصيةك ناحكام اضافيةك نرقم 2

1968-5728ك لسنة 266الغربيةك نرقم   
 بدء سريان

_ يبدأ سريان ىذا االمر اعتبارا من تاريخ بدء سريان االمر االصمي3  
 االسم 
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_ يطمق عمى ىذا االمر اسم " امر بشأن االموال المتروكة نالممتمكات الخصوصيةك نالضفة 4
1968-5729ك لسنة 283ك نامر رقم 3الغربيةك نتعديل رقم   

ك1967ايمو  26ن 5729تشري  4  
الوف رفائيل غارديتات   

 قائد منطقة الضفة الغربية
581/ص16*ع  

 
 امر رقم 364 بشأن ا موال المتروكة لالممتمكات الخصوصية  لتعديل رقم 3 

حيث اني اعتقد بضرورة بأن االمر الزم لمقتضى اقرار الحكم المنتظم النظام والعام, اصدر االمر 
 التالي:

15اضافة المادة   
ك, لسنة 58موال المتروكة نالممتمكات الخصوصيةك نالضفة الغربيةك نرقم _ في االمر بشان اال1

يحل ما يمي: 14"االمر االصمي"ك, بعد المادة  -, نفيما يمي5727-1967  
 صالحية المسؤول في االخالء

_نأك اذا استمر أي شخص في التصرف بمال متروك بعد انقضاء مدة مفعول او بعد الغاء 15
بين المسؤول بدون ترخيص منو, او تخمف عن تسميم المال المتروك الكائن العقد المعقود بينو و 

تحت تصرفو الى المسؤول, فيجوز لممسؤول فضال عن كل نصفة اخرى مقررة في أي قانون او 
يوما وعن حقو  60تشريع امن ان يبمغ المتصرف اشعارا خطيا عن واجبو في اخالء المال خالل 

امام لجنة االعتراض في االعتراض عمى قرار المسؤول  
نبك اذا قام المسؤول بتبميغ االشعار كما ذكر وتخمف المتصرف عن اخالء المال فيجوز لممسؤول 
 بعد مرور الستين يوما ان يخميو وان يتخذ ليذا الغرض جميع التدابير الالزمة لتنفيذ امر االخالء

قرة نأك اعاله, ان يقدم نجك يجوز لمن يرى نفسو مغبون الحق من قرار المسؤول بمقتضى الف
يوما من تاريخ تمقي اشعار االخالء,  30اعتراضا عمى قرار المسؤول الى لجنة االعتراض خالل 

 واذا قدم اعتراض كما ذكر فال ينفذ امر االخالء الى حين صدور قرار نيائي عن لجنة االعتراض
16و  15استبدال رقمي المادتين   

17  -و 16ر االصمي برقمين من االم 16و  15_ ترقم المادتان 2  
 بدء سريان

ك1972كانون االول  1ن 5733كسميف  25_ يبدأ سريان ىذا االمر اعتبارا من 3  
 االسم 
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_ يطمق عمى ىذا االمر اسم " امر بشأن االموال المتروكة نالممتمكات الخصوصيةك نتعديل رقم 4
1972-5733ك لسنة 493ك نالضفة الغربيةك نرقم 4  

ك1972تشرين الثاني  20ن 5733كسميف  14  
 تات الوف رفائيل غاردي
 قائد منطقة الضفة الغربية

1209/ص31*ع  
 
 

 امر رقم 996 بشان ا موال المتروكة لالممتمكات الخصوصية  لتعديل رقم 9 
استنادا الى صالحيات المخولة لي بصفتي قائد المنطقة,و وحيث اني اعتقد بضرورة ىذا االمر 

المنتظم والنظام العام, اصدر االمر التالي:لمقتضى الحكم   
10تعديل المادة   

ك, لسنة 58_ في االمر بشأن االموال المتروكة نالممتمكات الخصوصيةك ن الضفة الغربية ك نرقم 1
في محل الفقرة نبك يحل: "نبك العقد  10االمر االصميك, في المادة -نفيما يمي 5727-1967

ل او بعد اناطتو لممسؤول عن االموال المتروكة. يبقى ساري الذي حرر بخصوص مال متروك, قب
المفعول لممدة التي حددت فيو, اال اذا الغاه المسؤول قبل انتياء ىذه المدة, الحد االسباب التالية: 

نأك ووفقا لمشروط المعينة فييا وان يكون  13ك تمت اناطة المال لممسؤول بناء عمى المادة 1ن
ك 2الغاء العقد سوف ال يمك بصورة اساسية حقوق الطرف الثاني لمعقد, او ن المسؤول قد اقتنع بأن

ان الطرف الثاني لمعقد لم يقم بتنفيذ التعميمات االساسية لمعقد, و التي جاءت لتأمين حقوق 
 المالكي, او حقوق من كان يتصرف تصرفا قانونيا بالممك, او حقوق المسؤول"

13تعديل المادة   
من االمر االصمي في الفقرة نأك بدال من النقطة يحل: "وصالحيات  13دة _ في نياية الما2

 المسؤول المعينة فيو والنابعة منو"
 بدء سريان

_ يبدأ سريان ىذا االمر اعتبارا من يوم توقيعو3  
 االسم 

_ يطمق عمى ىذا االمر اسم " امر بشأن االموال المتروكة نالممتمكات الخصوصيةك نتعديل رقم 4
1974-5734ك لسنة 562فة الغربيةك نرقم ك نالض5  

ك1974ايمول  6ن 5734ايمول  19  
 اريو شاليف _ تات الوف



101 

 قائد منطقة الضفة الغربية
1385/ص34*ع  

 
 امر رقم 7119 بشان ا موال المتروكة لالممتمكات الخصوصية  لتعديل رقم 9 

نطقة, وحيث اني اعتقد ان استنادا الى صالحيتي بصفتي قائد قات جيش الدفاع االسرائيمي بالم
 االمر ضروري القرار الحكم المنتظم والنظام العام, امر بما يمي:

14تعديل المادة   
_ في االمر بشأن االموال المتروكة نالممتمكات الخصوصيةك نمنطقة ييودا والسامرة ك نامر رقم 1

العبارة "ان يعمن  نأك بعد العبارة "او بتشريع امن" وقبل 14بالمادة  1967-5727ك, لسنة 58
لممتصرف" يحل "او باالتفاقية المعقودة بينو وبين المسؤول حتى اذا انيط النظر بو في االتفاقية 

 بمحكمة اخرى"
 بدء سريان

_ يسري مفعول ىذا االمر اعتبارا من يوم التوقيع عميو3  
 االسم 

لخصوصيةك نتعديل رقم _ يطمق عمى ىذا االمر اسم " امر بشأن االموال المتروكة نالممتمكات ا4
1982-5742ك لسنة 1005ك نمنطقة ييودا والسامرةك نامر رقم 6  

ك1982تموز  8ن 5742تموز  17  
 الوف _ اوري اور

 قائد قوات جيش الدفاع االسرائيمي
 بمنطقة ييودا والسامرة

 
 امر رقم 7916 بشان ا موال المتروكة لممك الفرد  لتعديل رقم 1 

قوات جيش الدفاع االسرائيمي في المنطقة, فأنني امر بيذا:وفقا لصالحياتي كقائد   
لالمر بشأن االمالك المتروكة نممك الفردك نييودا والسامرةك نرقم  15_ في البند 1: 15تعديل بند 

نفي ما يمي: االمرك, يأتي: 1967-5727ك, 58  
 نأك في نياية عنوان البند يأتي "في نياية العقد"

ك, الكممات " او لم يسمم الممك المتروك الذي بحوزتو لممسؤول" يمحوا وبعد نبك في البند الصغير نأ
 الكممات "تمسك شخص بممك متروك" يأتي "او لم يسمم الممك المتروك الذي بحوزتو لممسؤول"

"60" يأتي "30نجك في البند الصغير نجك, بدل "  
لنمر, يأتي: 15_ بعد يند 2أ:  15اضافة بند   
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أ: نأك تمسك شخص بممك متروك بدون تصري  من المسؤول, او لم يسمم  15صالحية المسؤول 
ال يسري عمى حيازة مثل ىذه, يسم  لممسؤول,  15الممك المتروك الذي بحوزتو لممسؤول, بند 

باالضافة لكل خطوة اخرى الموجودة في القضاء وقوانين االمن, ان يعمن خطيا "لمحائز عمى واجبو 
م, وعمى حقو بتقديم التماس عمى قرار المسؤول امام لجنة االستئنافيو  45بأخالء الممك خالل   

يوم,  45نبك اعمن المسؤول كما ذكر اعاله, والحائز لم يقم باخالء الممك يسم  لممسؤول, بعد 
 باخالئو وباستعمال كل الطرق الضرورية لتنفيذ امر االخالء

ك, ان يقدم التماس عمى القرار لمجنة نجك يجوز لممتضرر من قرار المسؤول حسب البند الصغير نأ
يوم من تسممو االعالن عمى االخالء 45االستئناف خالل   

_ المذكور في ىذا االمر ال ينقص من صالحيات المسؤول الخالء تسمالت 3حفظ الصالحيات: 
او  1999-5760ك, 1472حسب االمر بشأن االراضي ناخراج متسممينك نييودا والسامرةك نرقم 

وسيمة اخرى في حوزتو حسب القانون او تعميمات االمن باتخاذ أي  
_ بدء سريان مفعول ىذا االمر في يوم تقيعو4بدء سريان:   

ك نييودا 7_ ىذا االمر يسمى " االمر بشأن االموال المتروكة نممك الفردك نتعديل رقم 5االسم : 
2002-5722ك, 1509والسامرةك نرقم   

ك2002تموز  10ن 5762اب  1  
ايتان, الوفيتسحاق   

 قائد قوات جيش الدفاع االسرائيمي
 في منطقة ييودا والسامرة

 
 امر رقم 699 بشان ا موال المتروكة لالممتمكات الخصوصية  لاحكام اضافية  لرقم 6 

حيث اني اعتقد بضرورة ىذا االمر لحماية حقوق اصحاب االموال المتروكة ممن توجد امواليم في 
الممتمكات الخصوصية, ورغبة في منع المساس بيم -المتروكة عيدة المسؤول عن االموال

 اقتصاديا, امر بما يمي:
 تفاسير

-_نأك في ىذا االمر1  
االمر بشأن االمال المتروكة نالممتمكات الخصوصيةك نالضفة الغربيةك نرقم  -"االمر االصمي"

1967-5727ك, لسنة 58  
ف معناه في ىذا االمر الى مدلولو في نبك كل اصطالح ورد بو تعريف في االمر االصمي ينصر 

 االمر االصمي
 اعفاء من دفع الضرائب
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_ نأك اذا كانت االيرادات المتأتية في سنة مالية من مال متروك مناط بالمسؤول بموجب االمر 2
االصمي, ال تتجاوز النفقات التي انفقت عمى صيانتو, فيعفى المسؤل, طالما كان الممك مناطا, من 

بة او عوائد او دفعة الزامية اخرى فرضيا أي قانون او تشريع امن عمى مالك المال دفع اية ضري
 المتروك او التصرف ب ىاوو عمى من يديره كما ذكر

نبك ال يجوز في اية حالة اخرى ان يزيد المبمغ المستوفى من المسؤول عمى الفارق بين االيرادات 
 والنفقات كما ذكر.
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 34 ............................................. الوضع القانوني ألمالك الغائبين:: الفصل الثاني

 35 ......................... المبحث األول: كيفية ادارة أمالك  الغائبين منذ لحظة اعالن الغائب:

 35 ...................... المطمب األول: القّيم عمى أمالك  الغائبين والصالحيات التي يتمتع بيا:

 39 ..................................................... المطمب الثاني: تحرير أمالك  الغائبين:

 45 .. تطبيق قانون أمالك  الغائبين عمى عقارات سكان الضفة في القدس الشرقية: الثاني: المبحث
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 48 ..................................... :1970المطمب األول: قانون نظم الحكم و القضاء عام 

 51 .......................................................... الفرع األول: قضية جبريل عوض:

 56 ............................................................ الفرع الثاني: قضية الشيخ جراح:

 58 ............................................. المطمب الثاني: تعويضات عن أمالك  الغائبين:

 65 .................................................................................... الخاتمة:

 66 .................................................................................... النتائج:

 67 ................................................................................. التوصيات:

 68 ............................................................................ قائمة المصادر:

 69 .............................................................................. 7قائمة المراجع

 72 ................................................................................... المالحق

 73 ........................................... ك: الوقائع اإلسرائيمية كتاب القوانين:1ممحق  رقم ن

 91 ......... بشأن ممتمكات الغائبين: الحاكم العسكري اإلسرائيميك أوامر صادرة عن 2ممحق رقم ن
  

  


