ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ 2018

في  03أذار  7302و ّقع يوسي سيغال ،موظف اإلدارة المدنية المسؤول عن "الممتلكات الحكوميّة والمتروكة" في الضفة
الغربيّة على وثيقة إعالن عنوانها "عيلي  -بلغي ماييم وجبعات هروئيه – اإلشهار عن ممتلكات حكوميّة" .تضم منطقة
اإلشهار 722دونما في المنطقة الواقعة بين مدينتي رام هللا ونابلس – أراضي سكان أربع قرى فلسطينية :سنجل ،قريوت،
الساوية واللبن الشرقية.
لهذا اإلشهار هدفين:
 .0شرعنة بأثر رجعي للبؤرة االستيطانيّة غير القانونيّة "بلغي ماييم" ولشارع الوصول إلى بؤرة "جبعات هروئيه".
 .7تحضير األساس القانوني المطلوب بغية توسيع مستقبلي لمستوطنة عيلي والبؤر االستيطانية القريبة.
نكرس هذه الوثيقة بغية تقديم تحليل تفصيلي لطريقة عمل فريق أراضي المسح في اإلدارة المدنيّة (المسؤول عن الكشف ومسح
األراضي ال ُمعدة إلشهارها كأراضي دولة) ،والذين قاموا بترسيم خطوط اإلشهار الحالية في محيط مستوطنة عيلي.
تحضيرا لعملية اإلشهار ،ال يعني أن "كرم
نؤكد هنا بأن مجرد التركيز على طريقة إجراء وتفاصيل المسح الذي تم تنفيذه
ً
نابوت" تعترف بشرعيّة ممارسات إشهار أراضي الدولة .فالحديث عن ممارسات غير شرعيّة تستند إلى التالعب في تحليالت
ي ( ،)8591هدفها االلتفاف على منظومة تسجيل ملكيّة األراضي التي كانت متبعة إلى حين احتالل الضفة
للقانون العثمان ّ
الغربيّة عام  ،8591وتطبيق ذلك على أجزاء واسعة من الضفة الغربيّة.
وعليه ،سوف نطرح في هذه الوثيقة تساؤالت حول شرعيّة عمليّة اإلشهار الحالية ،وذلك باالستناد إلى طرق ومبادئ عمل
كانت يجب أن تُرشد فريق أراضي المسح لدى قيامهم بمسح حدود "أراضي الدولة".
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זاإلشهار عن أراضي الدولة في الضفة الغربية
ابتكرت إسرائيل آلية اشهار أراضي الدولة في بداية الثمانينيات ،بعد أن ألغت المحكمة العليا ممارسات وضع اليد على األرض
"ألغراض أمنية" بهدف إقامة مستوطنات (في اطار التماس ألون موريه) .جرت عمليات اإلشهار عن أراضي الدولة خالل
الثمانينيات وبداية التسعينيات بشكل خاص ،وفق عمليات مسح جوية قام بها فريق برئاسة المحامي بليئه ألبيك ،الذي كان
يفترض أن يفحص مدى فالحة األراضي والتقرير وفق ذلك هل هي "أراضي دولة" .على مدار السنين وحتي اليوم جرى
كأراض للدولة .يستخدم إجراء اإلشهار هذا في السنوات األخيرة ،ضمن
اإلشهار في منطقة  Cعن أكثر من  999ألف دونم
ٍ
أمور أخرى ،لشرعنة كتل البناء غير المرخصة في المستوطنات والبؤر االستيطانية بأثر رجعي ،وفي الوقت ذاته تعمل الدولة
بذلك على كسب مساحات إضافية واسعة من أجل التوسع المستقبلي للمستوطنات.

فالحة األرض تمنح الحقوق علىها
ي على أن من يزرع أرضا ويتصرف بها عشر سنين متتالية وبدون منازع يكون له
تنص المادة  11من قانون األراضي العثمان ّ
حق مواصلة زراعتها .لكن القانون ال ينص على نوع المزروعات التي توفر مثل هذا الحق .يعكس القانون مصلحة الدولة
العثمانية التي كانت ترغب بتشجيع السكان على زراعة األراضي بغية الحفاظ على دخلها من الضرائب .الحقا قامت سلطات
االنتداب البريطاني ،والسلطات األردنية من بعدها ،بتعريف "زراعة األرض" بأنها "زراعة معقولة" ،أي زراعة تتناسب مع
ظروف األرض المفلوحة .فعلى سبيل المثال ،إذا كانت األرض صخرية ،فإن امتحان الزراعة المعقولة ال يفترض إزالة
ي لمفهوم "الزراعة
الصخور ،بل استخدام زراعي لبقع األراض الخالية من الصخور .في المقابل ،فإن التفسير اإلسرائيل ّ
المعقولة" متشدد أكثر ويفتقر إلى قاعدة قانونية سابقة ،ووفق هذا التفسير فإن "الزراعة المعقولة" هي زراعة متراكمة ألكثر من
 95%من مساحة قطعة األرض دون عالقة بنوعية األرض .فإذا كانت مساحة مجمل األرض المزروعة أقل من  ،95%تعتبر
قطعة األرض كلها أراضي دولة.
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مستوطنة عيلي – خلفية عامة
أقيمت مستوطنة عيلي عام  0791شرقي المسار القديم لشارع  ،03والذي يصل بين رام هللا ونابلس .واليوم (أيار  )7302يعيش
في المستوطنة نحو  10733نسمة ،معظمهم ينتمون إلى تيار المستوطنين األصوليين المتشددين .منذ أواخر التسعينيات بنيت في
محيط المستوطنة بعض البؤر االستيطانية :نوف هريم ،بلغي ماييم .بؤرة جبعات هروئيه بنيت على الطرف اآلخر لشارع .03
وهي "أحياء" أُضيفت أو جرى توسيعها خالل تلك العقود ،والتي وسّعت بشكل ملحوظ أطراف المستوطنة وحدّت بشكل كبير
من قدرات أصحاب األراضي الفلسطينيين الوصول إلى أراضيهم في محيط المستوطنة.

تصوير جوي :عيلي في سنة 8551

تصوير جوي :عيلي في سنة 6589
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كما هو معلوم لدينا ،فلقد تم تعديل منطقة نفوذ المستوطنة منذ إقامتها مرتين؛ التعديل األول كان في  65حزيران  ،8556وتم
تخطيطه استنادًا إلى عمليات اإلشهار في سنوات الثمانينيات األولى من قبل فريق برئاسة المحامي البيك .وقد استند التعديل
الثاني على عمل فريق "خط أزرق" في اإلدارة المدنيّة ،وجرى توقيعه في تاريخ  65تموز  .6586عمل فريق "خط أزرق"
هناك في أعقاب االلتماسات التي قدمت إلى المحكمة في السنوات  ،6559-6588والتي طالبت الدولة بوقف عمليات البناء على
أراضي الملكية الخاصة وعلى األراضي التي أشهرت كأراضي دولة.
نذكر في هذا السياق أنه لم يتم أبدًا المصادقة على خارطة هيكلية لمستوطنة عيلي ،وأن أعمال البناء هناك تقوم وفق تصاريح
بناء تم استصدارها (من قبل المجلس اإلقليمي بنيامين على ما يبدو) بشكل غير قانوني .في أعقاب عمل فريق "خط أزرق"
بدأت الدولة في عملية تدريجية لشرعنة المستوطنات بأثر رجعي ،وعملية اإلشهار هذه هي حلقة أخرى في هذه العملية.

خارطة أراضي الدولة التي نشرتها اإلدارة المدنية في  65شباط 6589

رغم أن منطقة نفوذ المستوطنة بعد عمل فريق "خط أزرق" من العام  6586تضم بشكل رسمي نحو  68315دونما ،فإن فحص
المساحة الفعلية للمستوطنة ،أي تلك المساحة الُمحددة وفق خط البناء في المستوطنة ومنظومة الشوارع المحيطة بها ،والتي ال
يسمح للفلسطينيين بدخولها ،يشير إلى أن العالقة بين الخط األزرق ،أي "أراضي الدولة" هناك ،والمساحة الفعلية للمستوطنة،
هي عالقة واهية جدا ،ويتضح أن المساحة تمتد عمليا على نحو  4.455دونما.
شكلت هذه المستوطنات والبؤر المحيطة بها (شيلو وبؤرها ،معليه لبونة وجبعات هرئيل) ،في ذلك الجزء من الضفة الغربية،
كتلة من عشرات آالف الدونمات التي يستخدمها المستوطنون كما يحلو لهم ،رغم أن جز ًءا بسي ً
طا منها جرى تخصيصه لهم من
قبل السلطات اإلسرائيلية بشكل رسمي؟
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بؤر استيطانية في محيط مستوطنة عيلي
أقيمت مستوطنة عيلي على جبل الرهوات (نحو  955مترا فوق سطح البحر) ،والذي يتقاسم أراضيه سكان قريتي الساوية
واللبن الشرقية .في العقد األول بعد إقامة المستوطنة تم االنتهاء من بناء نواتها المادية .في النصف الثاني من سنوات التسعينيات
بدأت المستوطنة تتوسع بواسطة منظومة الطرقات والبؤر االستيطانية التي أقيمت على التالل القريبة .نتيجة الجهود المكثفة
والممولة جيدًا ،ازدادت المساحة الفعلية للمستوطنة خالل بضع سنين بآالف الدونمات وضمت مساحات واسعة جدًا ،التي كان
يزرعها الفلسطينيون من سكان القرى المجاورة (وخاصة الحبوب وكروم الزيتون).
في النصف الثاني من سنوات التسعينيات أقيمت على أراضي قرية قريوت ،في الجهة الشرقة لنواة المستوطنة ،البؤر
االستيطانية نوف هريم ويوفال .أقيمت هذه البؤر على بعد كيلومتر ونصف في خط هوائي من نواة المستوطنة .في عام 8555
أقيمت البؤرة االستيطانية بلغي ماييم على تلة تبعد نحو كيلومترين شمالي نواة المستوطنة وعلى أراضي قرية الساوية .في العام
 6556أقيمت البؤرة جبعات هروئيه جنوبي شارع  95على أراضي قرية سنجل ،على بعد يزيد عن كيلومتر من نواة
المستوطنة .هذه البؤرة ورغم أنها هي األخرى منفصلة وبعيدة عن مستوطنة عيلي (وعمليا فهي أقرب إلى معليه لبونة) إال أنها
أُلحقت في المستوطنة.

اإلشهار في منطقة البؤرة االستيطانية هيوڤال من يوم  62حزيران وحتى اليوم
في تموز  6559التمس حركة سالم اآلن إلى المحكمة العليا ضد  86منزال بنتها حركة "أمونه" في البؤرة االستيطانية هيوڤال
(م.ع  .)85915598رغم تعهد الدولة من خالل ردودها األولى على االلتماس بهدم المباني التي بنيت بما ينافي القانون ،إال أنها
تراجعت فينا بعد عن ذلك وقررت شرعنة اليؤرة االستيطانية .بعد بضع سنوات ،وفي بداية العام  6555بدأ المستوطنون هناك
بشق طريق وصول ،كان من المفترض أن يربط بين مركز المستوطنة وبؤرة هيوڤال .في أعقاب التماس عاجل (م.ع
 )5516195الذي تقدم به سكان قرية قريوت ،تم إيقاف أعمال تعبيد الشارع قبل االنتهاء منها ،و ُمنع المستوطنيين استخدام
الطريق .في أعقاب هذين االلتماسين أشهرت الدولة في يوم  69حزيران  6588عن  815دونما في تلك المنطقة كأراضي
دولة ،بهدف شرعنة بؤرة هيوڤال والشارع الموصل إليها.
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 815دونما جرى اشهارها كأراضي دولة في  69حزيران  6588لشرعنة بؤرة هيوڤال

اإلشهار منذ  03اذار 6302

 511دونما التي أشهرت أنها أراضي دولة يوم  35اذار 6581

اإلشهار الحالي هو عمليا اإلشعار الثاني من قبل الدولة في محيط مستوطنة عيلي خالل السنوات الست الماضية .تدل هذه
الحقيقة على األهمية البالغة التي يعزوها مهندسو مشروع المستوطنات لمستوطنة عيلي ،ألهمية التخطيط في الحيز بين مدينتي
رام هللا ونابلس .نظرة جيوسياسية واسعة تبيّن أن تعزيز مستوطنة عيلي وتناميها هي دليل آخر بعدم وجود أية نية لدى حكومات
ي في الضفة الغربيّة.
إسرائيل بإتاحة إقامة دولة فلسطينيّة ذات تواصل جغراف ّ
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القرى الفلسطينية المتضررة من عملية اإلشهار
كما هو معلوم ،شملت عملية اإلشهار  511دونما ،موزعة على  81مقطعا تمتد على أراضي أربع قرى فلسطينيّة:
● الساوية =  355دونما
● اللبن الشرقية =  645دونما
● سنجل =  811دونما
● قريوت =  895دونما

أهداف اإلشهار الحالي
تقسم ال  511دونما في منطقة اإلشعار إلى ثالث مناطق أساسية ومنطقة رابعة أصغر .موقع المقاطع األربعة يوضّح األهداف
التي مثلت أمام من عمل على تخطيط خارطة اإلشهار:
 353 .8دونما مخصصة لشرعنة البؤرة االستيطانية بلغي ماييم والسيطرة على المساحات التي تربط بينها وبين مركز
مستوطنة عيلي.
ي بين بؤرة هيوڤال والجزء الجنوبي من مستوطنة عيلي ،وكذلك بين
 893 .6دونما مخصصة لخلق التواصل الجغراف ّ
بؤرة هيوڤال ومستوطنة شيلو.
 485 .3دونما مخصصة لخلق التواصل بين بؤرة جبعات هرؤيه وشارع  95ومستوطنة عيلي ،رغم أن بؤرة جبعات
هرؤيه ليست مشمولة ضمن منطقة اإلشهار الحالية.
 88 .4دونما مخصصة لتكثيف بؤرة نوف هريم.

عمل فريق أراضي المسح – طريقة البازل
كما هو معلوم ،فإن فريق أراضي المسح هو الفريق المسؤول عن استطالع ومسح مساحات جديدة تريد الدولة إشهارها
كأراضي دولة .بغية فهم المنطق الذي أرشد الفريق في اختيار المواقع التي تم إشهارها في محيط مستوطنة عيلي ،ينبغي فحص
اإلشهار الحالي على خلفية عمليات اإلشهار السابقة في تلك المنطقة؛ وبالفعل ،فإن الميزة األساسيّة لإلشهار الحالي هي محاولة
ي واالمتناع قدر اإلمكان عن وضع (الحالة الشائعة في
استكمال وتركيب قطع أخرى من البازل كي تخلق التواصل الجغراف ّ
المستوطنات التي أشهرت أراضيها كأراضي دولة) توجد فيه جيوب من أراضي الدولة ولكن ال توجد طريق وصول قانونية
إليها .هكذا فإن فحص  81مقطع التي تشكل اإلشهار األخير تدل على أنها جميعها قد ُخططت على نحو تالمس من جهة واحدة
ي.
على األقل المقاطع التي تم اإلشهار عنها سابقا بغية خلق التواصل الجغراف ّ
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بازل المقاطع التي يشملها اإلشهار الحالي والمتداخلة داخل المقاطع التي أشهرت في السابق

"اله األشياء الصغيرة"
كبيرا من المقاطع ذات األحجام المختلفة ،من الجدير بداية االنتباه إلى المقاطع الصغيرة،
عندما تشمل عملية اإلشهار عددًا
ً
وخاصة تلك المقاطع التي تصل بين مقطعين أكبر ،فمجرد شملها يدل على وجود أهمية خاصة لها .تشكل هذه المقاطع أحيانًا
ي لمقاطع
كجسور توصل بين مقاطع أكبر ،أو كرقع بغية ضم جيب أصغر لم يتم شمله في اإلشهار األخير .في التصوير الجو ّ
اإلشهار في محيط البؤرة االستيطانية هيوڤال باإلمكان مشاهدة كيف تخدم المقاطع الصغيرة هاتين الوظيفتين.
ي لتوسيع البناء المستقبلي في للمستوطنة.
إضافة إلى هذه المقاطع الصغيرة ،هنالك مقاطع أكبر وظيفتها تحضير األساس القانون ّ

جسر" بين مقطعين جرى اإلشهار عنهما في الماضي"
في التصوير الجوي وفي تصوير أرضي باإلمكان مشاهدة منطقة شملها اإلشهار الحالي (نحو  8.5دونم).
التعرف على الموقع ،قمنا وضع دوائر حول أشجار في كال الصورتين .كل شجرة بلون خاص بها في كال الصورتين.
بغية
ّ
السهم المرسوم في الصورة األرضية يشير إلى "الجسر" والذي تم تأشيره اللون األزرق في التصوير الجوي .تتيح الصورة
األرضية مشاهدة كيف فضل فريق أراضي المسح تجاهل الحقيقة المؤكدة لوجود أشجار زيتون كي يستطيع خلق تواصل بين
مقطعين جرى اإلشهار عنهما في الماضي.
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اسم اللعبة :منع الوصول – تبوير  -إشهار
فحص جميع المقاطع ال  81المشمولة في اإلشهار تبين أن أجزاء ملحوظة منها كانت مزروعة في الماضي .كي نفحص كيف
تطورت األمور على مدار الوقت ،قمنا بفحص وضع زراعة األرض خالل العام ( 8515أربع سنوات قبل إقامة المستوطنات)،
ثم فحصنا كيف كان الوضع في عام  ،8555أي بعد نحو  89سنة من إقامة المستوطنات ،عندما كانت عملية إقامة البؤر
االستيطانية في تلك المنطقة ما زالت في بداياتها.
تظهر الصور الجوية من تلك السنوات أنه في عام  8515أكثر من نصف المساحة المشمولة في اإلشهار الحالي كانت
مزروعة ،وفي عام  8555كان أكثر من ثلثها ما زال مستصلحا زراعيا.
المساحة المزروعة عام
8515

المساحة المزروعة عام
8555

 981دونما

 391دونما

53%

37%

سوف نبيّن في الصفحات القادمة وجود عالقة ترابط بين توسع المستوطنات وقدرة أصحاب األرض الفلسطينيين على الوصول
إلى أراضيهم وزراعتها.
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صل لعمل فريق أراضي المسح في ثالث مناطق ريئسيّة يشملها اإلشهار
تحليل مف ّ

البؤرة االستيطانية جبعات هرؤيه
كما معلوم فإن  485دونما المشمولة في اإلشهار الحالي تهدف إلى خلق التواصل بين جبعات هرؤيه وشارع  .95الصورة
الجوية من العام  8515تظهر بشكل واضح بأن أغلبية المنحدر ( 315دونما) كانت مزروعة .الصورة الجوية من العام 8555
أن بعض األجزاء قد تم تبويرها ،لكن العديد منها ( )699ما زالت مزروعة .من الجدير االنتباه إلى أنه في هذه الحالة أيضًا
واداخل منطقة اإلشهار هنالك جيبين تم استثنائهما من اإلشهار .حيث أن التجربة في العديد من األماكن المشابهة تثبت أنه في
حالة وجود بناء في الموقع فسوف يتم منع الوصول إلى تلك الجيوب.

جبعات هرؤيه 8515

12

جبعات هرؤيه 8555

سنة  6556كانت سنة مصيريّة في تلك المنطقة ،فخاللها بدأت أعمال إقامة البؤرة االستيطانية جبعات هرؤيه ،والتي شملت شق
طريق يصل بين البؤرة وشارع  .95فرض شق الطريق في السفح المنحدر وإقامة البؤرة على رأسه قيودًا متزايدة على إمكانية
وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم ،وبطبيعة الحال أدى ذلك إلى تسريع عملية تبوير المنطقة ،وهو األمر الذي م ّهد الطريق أمام
اإلشهار الحالي .سلسلة الصور الجوية التالية تبيّن أن عملية التبوير في هذه المنطقة استمرت نحو عقد من الزمن ،حاول خاللها
سلبت منهم بشكل قاطع.
أصحاب األراضي الفلسطينيين التمسك بأراضيهم إلى أن ُ

جبعات هرؤيه 6556
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جبعات هرؤيه 6559

جبعات هرؤيه 6551
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جبعات هرؤيه 6585
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البؤرة االستيطانية بلغي ماييم
تشمل عملية اإلشهار هذه  663دونما مالصقة للبؤرة االستيطانية بلغي ماييم .يظهر في الصورة الجوية من سنة  8515فقط
جزء من هذه المساحة ،ولذلك ال يمكننا تحديد أي جزء منها كان مزروعًا ،لكن الصورة الجوية من العام  8555تظهر أنه في
السفح الجنوبي الشرقي وفي السفح الشمالي التي ُ
شملت في عملية اإلشهار من شهر اذار ،كانت هناك مزروعات على مساحة
نحو  43دونما.

بلغي ماييم 8515

بلغي ماييم 8555

16

مراجعة الصور الجوية من السنوات  6558-6554تظهر كيف أدى تطور البؤرة االستيطانية بلغي ماييم على مدار السنوات
األولى من االنتفاضة الثانية (والتي شكلت منعطفا هاما في كل ما يتعلق بقدرة العديد من الفلسطينيين الوصول إلى أراضيهم
القريبة من المستوطنات) إلى تبوير تلك المساحات المزروعة التي شملها اإلشهار.
.

بلغي ماييم 6558

بلغي ماييم 6553

17

بلغي ماييم 6554
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البؤرة االستيطانية هيوڤال
كما هو معلوم فإن  893دون ًما من ضمن عملية اإلشهار الحالية منتشرة في محيط البؤرة االستيطانية هيوڤال .من مجمل هذه
المساحة ،كانت نحو  59دون ًما مزروعة عام  ،8515وفي عام  8555ما زالت نحو  39دون ًما مزروعة.

هيوڤال1980
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هيوڤال1999

أيضًا في األراضي الواقعة على السفح الجنوبي الغربي لبؤرة هيوڤال يمكننا مشاهدة كيف تم تسريع عملية التبوير نتيجة التوسع
المتسارع لهذه البؤرة ،والذي بدأ عام  6558وشملت شق منظومة طرق ترابية في السنوات  .6553-6554اتاحت منظومة
الطرقات هذه للمستوطنين هناك منع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم.

هيوڤال2001
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هيوڤال2002

هيوڤال2003
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هيوڤال2004
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تلخيص واستنتاجات
نستدل من الصور الجويّة لمنطقة البؤرة االستيطانية عيلي أنه في عام  ،8514قبل إقامة مستوطنة عيلي ،أكثر من نصف
األراضي التي شملها اإلشهار الصادر يوم  35اذار  ،6581كانت مزروعة وأكثر من ثلث األراضي هناك ظلت مزروعة حتى
بعد مرور  89سنة منذ إقامة المستوطنة .في أواخر سنوات التسعينيات بدأت عملية منهجيّة وممولة جيدًا من قبل الدولة
والمستوطنين هناك ،هدفها السيطرة على مساحات شاسعة في محيط نواة مستوطنة عيلي .شملت هذه العملية شق طرقات وبناء
بؤر استيطانية على رؤوس التالل المحيطة ،األمر الذي حد بشكل ملحوظ من قدرة أصحاب األراضي الفلسطينيين على
الوصول إلى أراضيهم وفالحتها .اندالع االنتفاضة الثانية أواخر األلفية الثانية شكل هو اآلخر منعطفًا ها ًما في كل ما يتعلق
بقدرة أصحاب األراضي الفلسطينيين على الوصول إلى أراضيهم القريبة من المستوطنات والبؤر عامة ،والقريبة من مستوطنة
عيلي على نحو خاص ،بهدف فالحتها.
منع وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم أثر على نحو حاسم على إمكانية فالحة األراضي في المقام األول ،األمر الذي يحتاج إلى
رعاية حريصة ومتواصلة ،وإلى سهولة وحربة الوصول اآلمن بطبيعة الحال .األثر المتراكم لعملية منع الوصول كان تبوير
األراضي ،األمر الذي عبد الطريق أمام إشهارها كأراضي دولة .في المقابل ،فإن كروم الزيتون في محيط المستوطنة ،والتي
من الصعب إخفاء وجودها حتى بعد تعذر وصول أصحابها إليها على مدار عدة سنين ،فقد تم استثنائها من اإلشهار الحالي،
وتستمر الدولة حاليًا (على عكس ما تبطن بالطبع) باالعتراف بملكية أصحاب األرض عليها.
من الواضح إذًا أن فريق أراضي المسح عمل في هذه الحالة بسوء نية متطرفة ومن خالل االستغالل الساخر للواقع الذي يحرم
على مدار سنوات طويلة أصحاب األراضي الفلسطينيين من الوصول إلى آالف الدونمات التابعة لهم في محيط مستوطنة عيلي
وبؤرها .أدى منع الوضول هذا إلى التبوير الحتمي لألراضي وهيء الطريق أمام اإلشهار عنها كأراضي دولة وضمها إلى
مستوطنة عيلي وبؤرها المستقبلية.
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