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والترجمة والنشر

ونشر  بإنتاج  عنى 
ُ
ت ربحية،  غير  مستقلة،  وبحثية  ثقافية  مؤسسة 

والثقافية  السياسية  القضايا  تتناول  التي  والكتب  والبحوث  الدراسات 
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واأللمانية،  والفرنسية  اإلنكليزية  األوروبية،  اللغات  بين  بالترجمة  رئيًسا 

والتفكير  الثقافية  التنمية  في  اإلسهام  إلى  وتهدف  العربية.  واللغة 

قيم  تعميم  وإلى  واالبتكار،  العلمي  بالبحث  الجاد  واالعتناء  النقدي 

الحوار والديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان. وتسعى لتبادل الثقافة 

مع  وثيقة  تعاون  وعالقات  شراكات  وإقامة  والخبرات،  والمعرفة 

واألوروبية.  العربية  والعلمية،  الثقافية  والمراكز  والمعاهد  المؤسسات 

بهم  واالرتقاء  بيدهم،  واألخذ  الشباب،  وتدريب  تعليم  بأهمية  وتؤمن 

التدريبية  خططها  لتكون  وتعمل  واإلنتاج،  اإلبداع  م 
َّ
سل في  ومعهم 

متوافقة مع المعايير العالمية، بالتعاون مع مجموعة من الخبراء العرب 

واألوروبيين.

لمؤسسة ميسلون للثقافة والترجمة والنشر مقران رئيسان في مدينتي 

في  منهما؛  كل  في  السارية  القوانين  إلى  استناًدا  وإسطنبول،  باريس 

فيرساي   /  Yvelines إيفيلين  محافظة  قبل  من  مرخصة  جمعية  فرنسا: 

Versailles، رقم الترخيص 1537، تاريخ 27 حزيران / يونيو 2020. وفي تركيا: 

ست في 17 تموز/ يوليو 2017، بسجل تجاري رقم )51014(، وحصلت  ّسِ
ُ
أ

رقم  تحت  بتركيا  والسياحة  الثقافة  وزارة  من  التسجيل  شهادة  على 

والنشر،  التأليف  لحقوق  العامة  المديرية  في  عضوية  ولها   .)36020(

والمنشورات  للمكتبات  العامة  المديرية  في  عضويتها  إلى   
ً

إضافة

ا عضوية في اتحاد 
ً

التابعتين لوزارة الثقافة والسياحة التركية، ولها أيض

.)TBYM( الناشرين العرب ورابطة الناشرين األتراك
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وحدة الدراسات والبحوث مسؤولة 
عن إنتاج المواد البحثّية العلمية، 

الفكرية واالجتماعية واالقتصادية، 
باالستناد إلى جهٍد بحثّي أصيل ورصين، 

بما يسهم في خلق فهم أفضل 
بالمنطقة ومجتمعاتها وتاريخها. 

ف باحثين من 
ّ
ويمكن للوحدة أن تكل

خارج مؤّسسة ميسلون بإنتاج عدد 
ا لخطة 

ً
من الدراسات والبحوث وفق

ا على 
ً

عملها، وتشرف الوحدة أيض
تحكيم البحوث والدراسات والكتب التي 

ترد إلى المؤسسة من دون تكليف. 
ا عن اختيار الكتب 

ً
وهي مسؤولة أيض

وتقديم مراجعات نقدية وتحليلية لها، 
ويمكن لها استقبال مراجعات من خارج 
المؤسسة في حال كانت متوافقة مع 
معايير المؤسسة في االختيار والتحليل.



44

الكاتبالكاتب

نزيه بريك

الدكتوراه  شهادة  يحمل  المحتل،  الجوالن  شمس/  مجدل  في  مقيم  سوري،  وناشط  كاتب 
في الهندسة المدنية وتخطيط المدن.

اإلشارة المرجعية للدراسة: 

يجوز استخدام هذه الدراسة ألغراض البحث والتدريس والتعلم بشرط اإلشارة المرجعية إليها، كاآلتي:

نزيه بريك)2022(، التخطيط والبعد االستعماري - لالحتالل اإلسرائيلي؛ الجوالن والقدس، ميسلون للثقافة والترجمة والنشر.

حقوق النشر

هذا المصنف منشور برخصة اإلبداع المشاعي



التخطيط والبعد االستعماري لالحتالل اإلسرائيلي؛ الجوالن والقدس

55

مقدمة

إذ وقعت في شهر حزيران/ يونيو  العربية،  الثانية من االحتالل الصهيوني لألرا�ضي  1967 املرحلة  العام  سّجل 
الغربية،  )الضفة  تبقى من فلسطين  ما  إليها إسرائيل، واحتلت  بادرت  التي  الستة  األيام  عرف بحرب 

ُ
ت التي  الحرب 

القدس الشرقية وقطاع غزة(، إضافة إلى سيناء )املصرية( والجوالن )السوري(.

في حين أعيدت سيناء إلى مصر ضمن اتفاق سالم، وخرجت إسرائيل من قطاع غزة، ما زالت الضفة الغربية 
والقدس الشرقية والجوالن السوري يرزحون تحت االحتالل اإلسرائيلي.

تتمركز ورقة البحث حول السياسات واملمارسات التخطيطية التي تنتهجها إسرائيل في مدينة القدس الشرقية 
بينهما،  يجمع  الذي  القانوني  الواقع  من  والجوالن  الشرقية  القدس  مدينة  التركيز على  هذا  يأتي  املحتل.  والجوالن 
فكالهما يخضع للقانون اإلسرائيلي، فمدينة القدس الشرقية جرى ضّمها مباشرة بعد االحتالل إلى دائرة السلطة 
اإلسرائيلية وعّدها جزًءا من العاصمة )توحيد املدينة(، أما الجوالن فقد خضع من يوم االحتالل األول حتى عام 
1981 لسلطة الحاكم العسكري، وفي هذا العام قامت إسرائيل بضم الجوالن رسميا إليها من خالل قانون صدر في 

1981/12/14 عن البرملان اإلسرائيلي )الكنيست(، وعّده جزًءا ال يتجزء من الدولة العبرية.   

إن خضوع القدس الشرقية والجوالن لسلطة القانون اإلسرائيلي، له إفرازات خطرة على أرض الواقع، وهذا ما 
ستتناوله ورقة البحث. 

: مفهوم الكيان الصهيوني ومرجعيته الكولنيالية))) 
ً

أوال

 مالئًما وال 
ً

إن إحدى سمات األنظمة االستعمارية املشتركه تقوم على مفهوم أن سكان البالد األصليين ال يستحقون تمثيال
يحق لهم تقرير مستقبلهم، إضافة إلى ذلك لم تختلف السياسة اإلسرائيليه عن نهج االستعمار الكالسيكي واالستيطاني في 

تعاملها مع السكان األصليين. 

بالفكر  املتعلق  السياق  بمعنى  التاريخي،  السياق  عبر  املحتلة،  األرا�ضي  في  إسرائيل  ممارسات  إلى  النظر  الضروري  من 
الصهيوني الذي يقوم على مفهوم كولنيالي من خالل برنامج استعماري - استيطاني يهدف إلى خلق حيز تكون السيطرة فيه 

للعرق اليهودي، وضمان هذه السيطرة مقرون بالوجود الفيزيائي )البشري( اليهودي وتشكيل هذا العرق األغلبية السكانية.

الدولة ببضعة عقود، وتتلخص هذه السياسة  أنها ُوِضعت قبل قيام  التخطيط الصهيوني  الكبرى في سياسة  املفارقة 
بعنوان »أرض بال شعب لشعب بال أرض«. هذا الشعار طرحه الكاتب الصهيوني اإلنكليزي »إسرائيل زانغويل« وتبناه زعماء 

الحركة الصهيونية وعلى رأسهم ثيودور هرتزل، والحًقا مارسه زعماء الدولة الصهيونية.   

في إسرائيل ال يمكن فصل عملية التخطيط والتنظيم عن السياق السيا�ضي، القومي واالقتصادي بحيث يشكل التخطيط 
 للسيطرة العسكرية.

ً
ال  أو ُمكِمّ

ً
بالنسبة إلى سلطة االحتالل أداة للسيطرة على الحيز العربي بديال

للمشهد  عميق  تغيير  إجراء  على  يقوم   ،)settler colonialism( االستيطاني  االستعمار  فإن  االستعمار،  من  أخرى  ألنواع  وخالفًا  استيطاني.  استعمار  حركة  هي  الصهيونية   )((
الديموغرافي،االجتماعي واالقتصادي بإقصاء سكان البالد األصليين وتوطين مستوطنين ونقل موارد المكان إليهم.  يسعى االستعمار االستيطاني، بالمقابل، للتخلص من أهالي المكان، 

ومحو المشهد القائم وإقامة مجتمع جديد مكانه؛ مجتمع مستوطنين.  
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إن إرث سياسة التخطيط وثقافتها في إسرائيل التي بدأت منذ قيام الدولة العبرية غنية بالتخطيط العنصري الذي يقوم 
ر عليها )العرب(. من هنا فإن إسرائيل تعتمد أسلوًبا خاًصا في 

َ
سيط

ُ
َسيِطرة )اليهود( وتهميش الفئة امل

ُ
على تفضيل الفئة امل

التخطيط الحضري الذي يتكون بدوره من نموذجين:

النموذج التقليدي

سلوب 
ُ
بأ بأنه يدار  الفارق  املكاني، لكن مع  التنظيم وتوزيع الحيز  في تطبيقه على  التركيز  وهو مقتبس من أوروبا يجري 

ّبق عندما يتعلق األمر بالسكان العرب.
َ
مركزي وهرمي وقائم على مفهوم التفرقة العنصرية، هذا النموذج ُيط

نموذج التخطيط التنموي 

يجري التركيز فيه على الدمج بين التخطيط املكاني )الحيز( من جهة، والتخطيط الجتماعي- القتصادي من جهة أخرى، 
العامة  الدولة  ميزانية  تنظيم  إعادة  أي  الدولة،  ميزانية  توزيع  بأساليب  التخطيط  عملية  ربط  على  النموذج  هذا  يقوم  إذ 
النموذج  هذا  أن  إلى  إضافة  اإلدارية،  واألقسام  السكان،  وقطاعات  الحكومة،  من  لكل  التنموية  الحاجات  مع  لتتناسب 

يتضمن برامج تعاونية تهدف إلى رفع مستوى الفقراء واملهمشين، ويجري تطبيقه عندما يتعلق األمر بالوسط اليهودي. 

1- حول مفهوم التخطيط ومهماته

وتطويره،  البشر  فيه  يعيش  الذي  الحيز  لتنظيم  جاء   )Spatial Planning( الَحّيز(  )تخطيط  الحضري  التخطيط  إن 
بحيث يصب في خدمة شؤون حياتهم وتطوير مستقبلهم. ومن ثم، فإن تخطيط الَحّيز له تأثير قوي ومباشر في مستقبل 
ا ضرورًيا لنجاح 

ً
عّد اإلدارة  الالمركزية في مجال التخطيط والتنمية مطلًبا أساًسا  وشرط

ُ
السكان وتطور املجتمع، لذلك ت

عملية التنمية، ومن ثم فإن تفعيل املشاركة الشعبية والدور الفاعل للمجموعات السكانية املستهدفة من التنمية التي تقوم 
على مفهوم تخطيطي »التخطيط من األسفل« )Planning from below(، تشكل عنصًرا أساسًيا ومهما في عملية التطوير 
اإلدارة  فإن   ،)Planning from above( أعلى«  من  »التخطيط  أسلوب  تعتمد  التي  املركزية  اإلداره  وبعكس  والتنمية، 
الالمركزية وأسلوب »التخطيط من أسفل« يعمل على تحقيق مبدأ مهم من مبادئ التنمية الناجحة ويتمثل في تعزيز احترام 
م من 

ّ
أيًضا ولكن ليس بمفهومها السيا�ضي فقط وإنما بمفهومها اإلنساني الشامل وُيعظ »Self-Esteem« والحرية  الذات 

قدرة اإلنسان على االختيار.

في إطار  العربي يمكن وضعها  باملواطن  في إسرائيل، هو تخطيط سلطوي ومركزي، بحيث إن عالقته  الحّيز    تخطيط 
مفهوم »اإلمالء«، وهكذا يجري تشكيل واقع الحّيز من دون أن يكون للمواطن العربي إمكان التأثير الفعلي في تحديد هذا 

الواقع ورسمه. 

من خالل تحليل الوضع التخطيطي الذي تمارسه السلطات اإلسرائيلية منذ تأسيس الدولة عام 1948 يتضح أن سياسة 
التخطيط والتطوير تقوم على مركبين: 

-  املركب الديموغرافي الذي يهدف إلى خلق أكثرية يهودية واملحافظة عليها.

- املركب املناطقي )Territorial( الذي  يهدف إلى السيطرة على الحيز من خالل الوجود الفيزيائي )البشري(، أي إقامة 
أحياء استيطانية يهودية، ومن ثم السعي لخلق تواصل مناطقي بين املناطق السكنية اليهودية جميعها وباملقابل العمل على 
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منع التواصل املناطقي بين املناطق السكنية العربية داخل القدس من جهة ومن جهة أخرى منع التواصل املناطقي بين هذه 
األحياء واألحياء العربية املحاذية لحدود القدس.

2- نظام التخطيط واستراتيجيته

إن نظام التخطيط املكاني، يشكل أداة مهمة في جهاز السيطرة على األرا�ضي، إذ يقرر هذا النظام أنماط البناء والتطوير. 

نظام التخطيط اإلسرائيلي مركزي إلى أبعد الحدود، وتتمتع سلطات التخطيط بصالحيات واسعة بكل ما يتعلق باملصادقة 
على استعماالت األرا�ضي ومبادرات البناء والتطوير وتشريع القوانين وتنفيذ املخططات.

يتكون نظام التخطيط املكاني اإلسرائيلي من جهازين:  

األول: الجهاز التطويري الذي يتكون من مؤسسات، تتمتع بصالحيات رسم عملية البناء والتطوير في أرجاء البالد كلها. 
وهذه املؤسسات هي: وزارة األمن، وزارة البناء واإلسكان وزارة الصناعة، إضافة إلى الوكالة اليهودية وصندوق أرا�ضي إسرائيل.  

الثاني: الجهاز التنظيمي، ويتكون من سلطات مسؤولة عن تنظيم التطوير املديني واملحلي التي تتكون بدورها من ثالثة 
جسام هي:     

َ
أ

ل من الحكومة(   - املجلس القطري للتخطيط والبناء )ُيَموَّ

ملن الحكومة( َموَّ
ُ
- اللجان اللوائية وعددها ستة )ت

ملن جباية رسوم تصاريح البناء( َموَّ
ُ
- لجان التخطيط املحلية )ت

جسامه يعمل تحت رعاية وزارة الداخلية.
َ
وفًقا لقانون التخطيط والبناء لعام 1965، فإن الجهاز التنظيمي بكامل أ

1- مّيزات نظام التخطيط

كما ورد سابقا فإن التخطيط في إسرائيل ُيستخَدم أداة قوية لإلخضاع والسيطرة على السكان العرب القاطنين داخل 
هناك  إن  بل  الجوالن(،  في  والسوريين  والقطاع  الضفة  األخضر،  الخط  داخل  )الفلسطينيين  اإلسرائيلية  السيطرة  دائرة 
استخدام ُمفرط للتخطيط من أجل تحقيق أهداف سياسية، وقد عمد املخططون والسياسيون اإلسرائليون ومنذ البداية 

إلى إخفاء الربط بين التخطيط واملشروع السيا�ضي الصهيوني. 

ومن مّيزات نظام التخطيط هذا أنه يقوم على: 

-  سلطة معينة وغير ديمقراطية.

- استبعاد السكان العرب من عملية التمثيل في املؤسسات صاحبة القرار كلها والتأثير في عملية البناء والتطوير.

-  إخضاع الوسط العربي لعملية »التخطيط من أعلى« بما معناه عدم مشاركتهم في عملية التخطيط.

بنى مستوطنات يهودية جديدة على أوسع نطاق.
ُ
- حرمان السكان العرب من إقامة مناطق سكنية جديدة، في حين ت

- التضييق املكاني على املناطق السكنية العربية وجعلها غيتوات محوطة بتجمعات سكانية يهودية.
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- تطبيق معايير مزدوجة في عملية التخطيط والبناء والتطوير اتجاه املجتمع اليهودي واملجتمع العربي.

ا مادًيا مهًما لعملية التطوير، وسياسة التخطيط املطبقة، تؤدي دوًرا كبيًرا في 
ً
إن سياسة توزيع األرا�ضي بوصفها شرط

التهميش  مبدأ  على  يقوم  الذي  التخطيط  أو  التخطيط  سوء  فإن  هنا  من  واملجموعة.  للفرد  املعيشية  املتغيرات  تشكيل 
واإلقصاء املتعمد يمس بالقيم والحقوق األساسية للفرد واملجموعة ككل: حق اإلنسان في السكن املريح، وحقه في وجود 

البنية التحتية والتوزيع العادل للموارد... إلخ. 

ثانًيا: قوانين تمييزية في مجال الحق في التخطيط والبناء

تعتمد إسرائيل في سياسة التخطيط مجموعة من القوانين التميزية التي تهدف إلى ترسيخ السيطرة اليهودية على الحّيز 
االنتداب  مرحلة  إلى  تعود  القوانين  هذه  بعض  وتهميشهم.  سيطرتها  لدائرة  الخاضعين  العرب  السكان  إقصاء  إلى  ثم  ومن 

ت بعد قيام الدولة. 
َّ
لت ملصلحة سياستها العنصرية، وأخرى ُسن البريطاني، واعتمدتها إسرائيل بالكامل، وبعضها ُعّدِ

1- تعديل رقم 7 )2009( لقانون دائرة أرا�ضي إسرائيل )1960()2( 

ن تبادل األرا�ضي بين 
ّ

هّجرين العرب؛ ويَمك
ُ
ملخص القانون: القانون يفرض خصخصة واسعة لألرا�ضي بما فيه أرا�ضي امل

 للصندوق القومي 
ً

الدولة والصندوق القومي اليهودي وهي أرا�ضي محفوظة حصرًيا الستخدام الشعب اليهودي، ويؤمن تمثيال
اليهودي في مجلس أرا�ضي إسرائيل الذي يحدد سياسات األرا�ضي في إسرائيل. 

2- تعديل رقم ) )2010( لقانون تنظيم األرا�ضي )حيازة املمتلكات عاّمة( )1943())(

ملخص القانون: هذا القانون الذي يعود إلى عهد االنتداب البريطاني ُيخّول وزير املالية مصادرة أرض لـ »أغراض عاّمة«، 
وقانون   )1953( األرا�ضي  شراء  قانون  مثل  أخرى  قوانين  إلى  إضافة  واسعة،  بصورة  القانون  هذا  الدولة  استخدمت  وقد 
أمالك الغائبين )1950(، ملصادرة أرا�ضي فلسطينية. ويقوم التعديل الجديد الذي ُسّن في 10 شباط/ فبراير 2010 بالتصديق 
على ملكية الدولة لألرا�ضي املصادرة، حتى لو لم تخدم الغرض األصلّي الذي صودرت ألجله. وهو يخّول الدولة عدم استخدام 
في املطالبة باألرض املصادرة  الحق  17 عاًما، ويحرم مالكي األرا�ضي من  الذي ُصودرت ألجله ملدة  للغرض األصلي  األرا�ضي 
ستخدم لغرض مصادرتها األصلي. ويوسع التعديل من صالحية وزير املالية في مصادرة األرا�ضي »ألغراض 

ُ
منهم، والتي لم ت

عامة« التي تشمل وفق القانون إقامة بلدات أو تطويرها، ويسمح للوزير بإعالن أغراض جديدة )للمصادرة(. ويهدف القانون 
الجديد ملنع املواطنين العرب من تقديم دعاوى قضائية الستعادة األرا�ضي املصادرة: فقد مرَّت عقود منذ مصادرة أغلب 

األرا�ضي العربية، وُحّوِلت مساحات كبيرة منها إلى أطراف ثالثة، بما فيها مؤسسات صهيونية، مثل »كيرن كييمت«. 

3- قانون لجان القبول)4(

ضمن  القبول«  »لجان  عمل  ببلورة   ،2011 مارس  آذار/   22 في  ُسّن  الذي  القبول  لجان  قانون  يقوم  القانون:  ملخص   
القانون الرسمي، وهي لجان تعمل في 475 بلدة زراعية وجماهيرية )تسكنها أقل من 400 عائلة( وُبنيت على أرا�ضي دولة. 

في  البلدات  في هذه  السكن  في  يرغبون  أو رفضهم ممن  بقبول األشخاص  ُمطلقة  القبول صالحية  القانون لجان  يمنح 
وحدات سكنية أو شراء قسائم أرا�ضي للبناء، ويخول القانون لجان القبول بتبني شروط املعايير التي تضعها البلدة ذاتها، 

كتاب القوانين، 2209، قانون دائرة أراضي اسرائيل )1960(، )تعديل رقم 7، 10.08.2009(، ص. 8)3(.  )2(
كتاب القوانين، 2208، قانون تنظيم األراضي – حيازة الممتلكات العامة - )1943(، )تعديل رقم 3، 15.02.2010(، ص. 346    )3(

كتاب القوانين، 2286، قانون تعديل مرسوم الجمعيات التعاونية )رقم 8(، )30.03.2011 (، ص. 683  )((
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على أساس »ميزاتها الخاصة«. تعطى هذه الصالحية أيًضا لبلدات جماهيرية تعرف نفسها بوصفها صاحبة »تصور صهيوني«. 
شبه  أجسام  وهي  الصهيوني  الكونغرس  أو  اليهودية  الوكالة  عن  مندوًبا  أشخاص،  خمسة  من  تتكون  التي  اللجان  وتشمل 
حكومية، وتعلن على املأل أنها تعمل حصرًيا لخدمة الشعب اليهودي. وعلى الرغم من أن أحد بنود القانون يشدد على واجب 
في  االجتماعية  للحياة  مالئمين  »غير  مرشحين  رفض  القبول  للجان  القانون  يتيح  التمييز،  ويمنع  املساواة  في  الحق  احترام 
املجتمع« وبهذا يمنح الشرعية إلقصاء مجموعات كاملة، ومن ضمنها املواطنين العرب. وقد وضعت دائرة أرا�ضي إسرائيل 
معيار »املالءمة االجتماعية« بغية االلتفاف على أي قرار قد يصدر عن املحكمة العليا )في شهر حزيران/ يونيو 2011 أصدرت 

محكمة العدل العليا أمًرا احترازًيا، أمرت من خالله الدولة أن تفسر ملاذا ال ُيلغى هذا القانون(. 

القانون يحّول 475 بلدة يهودية في إسرائيل إلى بلدات تقوم على مبدأ األبارتهايد في املسكن. هذا القانون هو أحد القوانين 
من  ومنعهم  العرب  املواطنين  تهميش  األساس  وهدفها  األخيرة،  السنوات  في  الصادرة  التشريعات  بين  من  عنصرّية  األكثر 
السكن في البلدات الجماهيرّية. ُيضاف إلى هذا التعديل كله على قانون إدارة أرا�ضي إسرائيل الذي أعطى تصديًقا وشرعية 
قانونية لوجود لجان قبول في التجمعات األهلية التي استعملت وما تزال تستعمل آلية لقطع الطريق أمام املواطنين العرب 

إلى السكن في هذه التجمعات. 

4- تعديل رقم ) )2011( على قانون دائرة أرا�ضي إسرائيل )1960())(

ملخص القانون: تعديل القانون، الذي ُصّدق في الخامس من نيسان/ أبريل 2011، يمنع أي فرد أو مؤسسة )خاصة أو 
عامة( من بيع أرض أو إيجار ُملك ملّدة أطول من خمس سنوات، أو تمرير حق امللكية الخاصة في إسرائيل أو توريثه  لـ«غرباء«. 
وفًقا للقانون، »غريب« هو كل إنسان ليس مقيًما في إسرائيل أو مواطًنا فيها، أو ليس يهودًيا صاحب الحق التلقائي باملجيء 

إلى إسرائيل بحسب »قانون العودة«. 

5-  قانون دائرة أرا�ضي إسرائيل )طرد مقتحمي األرا�ضي()6(

لإلخالء  إدارية  هدم  أوامر  إلصدار  إسرائيل  أرا�ضي  دائرة  صالحيات  وّسع   2005 عام  القانون  تعديل  القانون:  ملخص 
بحسب القانون. التعديل من سنة 2005 يهدف باألساس إلى العمل ضد البدو العرب في النقب. 

6- قانون التخطيط والبناء؛ تقييد الكهرباء، املاء والهاتف  )1965()7(

ملخص القانون: البند 157 )أ( القانون يمنع شركات البنى التحتّية )الكهرباء، شركة املياه وشركات االتصاالت( من أن 
 ،

ً
تربط أي مبنى بشبكاتها، إذا لم يكن املبنى يملك ترخيص بناء من السلطة املحلّية. وعلى الرغم من أن هذا البند يبدو عادال

إال أنه ُيستخدم باألساس لتضييق الخناق على املناطق العربية التي تعاني ضائقة أرا�ضي ومسكن. 

7- قانون التخطيط والبناء  )1965())(

للتخطيط  اللوائية  اللجان  وأيًضا  والبناء،  للتخطيط  القطرية  اللجنة  بموجبه أسست  الذي  القانون  القانون:  ملخص 
والبناء، لم يضمن في تركيبة اللجان القطرية واللوائية أي ممثلين عن املجتمع العربي في إسرائيل، في حين يضمن ممثلين عن 

مجموعات أخرى مثل النساء، جيل الشباب، واملؤسسات االستيطانّية )بحسب توصيات الوكالة اليهودّية(.  

كتاب القوانين، 2291، قانون دائرة أراضي إسرائيل )تعديل رقم 3(، )30.03.2011 (، ص. )75    )5(
كتاب القوانين،  1976، قانون دائرة أراضي إسرائيل ) طرد مقتحمي األراضي(، ) تعديل رقم)( 2005، ص. 106    )6(

قانون التخطيط والبناء )1965(: تقييد تزويد الكهرباء، الماء والهاتف، بند 57) أ، )تعديل رقم 16، 1981(  )7(
قانون التخطيط والبناء )1965(: الفصل ب: مؤسسات التخطيط(  )8(
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8- قانون أساس؛ أرا�ضي إسرائيل )1960()9(

ملخص القانون: يق�ضي القانون بأن أرا�ضي إسرائيل التي تقع تحت ملكّية سلطة التطوير أو الصندوق القومي اليهودي، 
ر إمكانات لتفادي القانون 

ّ
ال يمكن نقل ملكّيتها بالبيع أو بأي طريقة أخرى. مع هذا، فإن قانون أرا�ضي إسرائيل )1960( يوف

بحيث يمكن لهذه املؤسسات أن تنقل ملكية األرا�ضي في ما بينها. مع العلم أن الصندوق القومي اليهودي يطلب تخصيص 
األرا�ضي التي تملكها  لليهود فقط.  

9-  قانون دائرة أرا�ضي إسرائيل )1960()10(

القانون، الحكومة تعّين أعضاء مجلس  القانون أقيمت دائرة أرا�ضي إسرائيل. بحسب  القانون: بموجب هذا  ملخص   
دائرة أرا�ضي إسرائيل الذي يضع سياسات األرا�ضي في الدولة. أعضاء املجلس نصفهم من أعضاء الحكومة، ونصفهم اآلخر 
تحديد  في  الكبرى  الصالحية  فقط،  اليهود  مصالح  تخدم  التي  إسرائيل  لدائرة  ُيعطى  بهذا  اليهودي.  القومي  الصندوق  من 

سياسات األرا�ضي في إسرائيل. 

10- قانون الـ »كيرين كايميت« )1953()11(

ملخص القانون: الـ»كيرين كاييمت« هي الصندوق القومي اليهودي، وهو صندوق أقيم عام 1901 من أجل جمع التبرعات 
سلطة  صالحيات  اليهودي  القومي  الصندوق  ُيعطى  القانون،  هذا  في  فقط.  وألجله  اليهودي  الشعب  باسم  األرا�ضي  لشراء 
عامة، ويعطيها امتيازات مالّية، بما في ذلك تخفيضات في الضرائب لشراء األرا�ضي. األرا�ضي التي يملكها الصندوق ُمَعرفة 

كأرا�ضي ملك عام أو »أرا�ضي دولة«. 

11- قانون أمالك الغائبين )1953()12(

ملخص القانون: القانون ُيعّرف من ُهّجر أو نزح أو ترك حدود دولة إسرائيل حتى تشرين الثاني/ نوفمبر 1947، خصوًصا 
في إثر الحرب، بوصفه غائًبا. وتعّد أمالكه كلها )يشمل األرا�ضي، البيوت وحسابات البنوك وغيرها( بمنزلة »أمالك غائبين« 
إسرائيل  لدى  األساسية  األداة  هو  هذا  الغائبين  أمالك  قانون  الدولة.  من  و�ضّي  ويديرها  إسرائيل،  دولة  إلى  ملكّيتها  نقل 

ُ
ت

للسيطرة على أمالك الالجئين العرب وكذلك أمالك الوقف اإلسالمي في الدولة. 

12- أنظمة الدفاع الداخلّية )حالة الطوارئ(، نظام 125 )مناطق مغلقة( )1945()13(

أي  بهذا  ويمنع  مغلقة،  عسكرّية  منطقة  بوصفها  منطقة  أي  بإعالن  العسكري  القائد  ل 
ّ
يوك القانون  القانون:  ملخص 

شخص من الدخول إليها. على أرض الواقع، سمحت هذه األنظمة الداخلية بتهجير القرى الفلسطينّية  )عام 1948( وقرى 
الجوالن )عام 1967( التي ما يزال أبناؤها ممنوعون من العودة إليها حتى اليوم. 

كتاب القوانين، 312، )1960( قانون أساس: أراضي إسرائيل، ص. 56  )9(
كتاب القوانين، 312، )1960( قانون دائرة أراضي إسرائيل، ص.57  )(1(

كتاب القوانين، 38)، )1953( قانون كيرن كايمت ليسرائيل، 1953، ص.)3  )(((
كتاب القوانين، 37، )1950( قانون أمالك الغائبين، ص.86   )12(

قوانين الطوارئ أصدرها اإلنكليز عام 1945 ضدَّ اليهود والعرب، وقد احتجَّ القانوني اليهودي »برنارد جوزيف« ضد هذا التشريع عند صدوره؛ ألن المواطن أمسى ُعرضة للحْبس مدى الحياة من دون محاكمة،   )(3(
لكن هذا الشخص نفُسه قدّ طبَّق هذه القوانين ضد العرب، عندما تولَّى وزارة العدل في إسرائيل، وفي ما يتعلق بهذه القوانين كذلك، فإن جوزيف سبيرا أعلن في مظاهرة احتجاجٍ في شوارع تل أبيب في 7 شباط/ 
ا ثم وزيًرا للعدل في دولة إسرائيل- طبَّق هذه القوانين ضد  فبراير 1946 أنَّ هذا التشريع ليس له مثيل في البلدان المتمدّنة، ولم يوجد حتى في ألمانيا قوانين مماثلة، وهذا الشخص نفسه -الذي أصبح نائبًا عامًّ

العرب، مسّوًغا ذلك بأن حالة الطوارئ لم تُْلَغ منذ 1948 في دولة إسرائيل.
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((((

ت( لعام 2003«)14(
ّ
15- »قانون املواطنة والدخول إلى إسرائيل )أمر موق

ة. تقّرر أن يكون القانون أمًرا 
ّ
ملخص القانون:  يمنع القانون منح املواطنة أو اإلقامة الدائمة لسكان املناطق املحتل   

موقًتا ويمكن »للكنيست« تمديده، وبالفعل قام الكنيست بفعل ذلك مرة تلو األخرى. وقد جرى تعديل القانون مّرتين سنة 
2005 وسنة 2007. وتضّمنت هذه التعديالت تسهيالت للحصول على اإلقامة املوقتة، وأتاحت الفرصة أمام الفلسطينّيين 
الذين يتماثلون مع الدولة، وساهموا مساهمة جليلة للدولة، أي »املتعاونين«، إمكان الحصول على اإلقامة الدائمة واملواطنة. 
 أنَّ هذه املحاوالت 

َّ
وقد ظهرت محاوالت عدة على مر السنين إلبطال هذا القانون أو إلدخال تعديالت مهمة جًدا عليه، إال

جميعها باءت بالفشل. يكمن خطر »قانون الدخول إلى إسرائيل« في أنه ُيخّول وزير الداخلية صالحية إلغاء »اإلقامة الدائمة« 
طبًقا لبند 11a في أنظمة الدخول إلى إسرائيل التي تنّص تحديًدا على إمكان إلغاء »اإلقامة الدائمة« في الحاالت اآلتية:

- مغادرة البالد ملّدة سبع سنوات أو أكثر.

- أو لدى الحصول على إقامة دائمة خارج البالد.

س.
ّ
 - أو لدى الحصول على املواطنة في دولة أخرى عبر التجن

ا: أدوات قانونية ذات تأثير مباشر في السكان العرب
ً
ثالث

 )Local Master Plan( الخرائط الهيكلية املحلية -

تهدف الخرائط الهيكلية ليس فقط إلى تحديد استعماالت األرا�ضي وتنظيم حقوق البناء وحجمها بحسب نوع تصنيف 
ا اجتماعية واقتصادية، وفي املجتمعات التي تمارس »التخطيط 

ً
األرض، بل أكثر من ذلك فإن الخرائط الهيكلية تتبنى أهداف

ا تصب في سياسيه التهميش التي تتبناها الدولة. يمتلك التخطيط أهمية 
ً
اإلثني«، فإن الخرائط الهيكلية قد تحمل أهداف

السكانية  الفئات  ملتطلبات  واستجابته  املوارد  توزيع  خالل  من  وجودتها  املواطنين  حياة  مستقبل  في  الواضح  بتأثيره  كبيره 
وحاجاتها. 

في إطار سياسة التخطيط اإلسرائيلية، تشكل الخرائط الهيكلية أداة مهمة في إخراج هذه السياسة إلى حيز التنفيذ، فهي 
آلية ناجحة في عملية مصادرة األرا�ضي العربية، ومن ثم التضييق على السكان األصليين )العرب(. 

الحكم  لنظام   1982 عام  حتى   1967 عام  لالحتالل  األول  اليوم  منذ  أرضهم  فوق  املتبقون  الجوالن  سكان  خضع  لقد 
العسكري، وهذا يعني أن تطور املجتمعات السكانية العربية في الجوالن وتنميتها كانت تجري عشوائًيا وبصورة خاضعة إلرادة 
الحاكم العسكري. بعد ضم الجوالن »قانونًيا« )عام 1981(، بدأت سلطات االحتالل بتحضير خرائط لتنظيم عملية البناء 

والتطور العمراني في قرى الجوالن العربية.  

يتبلور دور الخريطة الهيكلية املحلية، وبحسب قانون البناء والتخطيط في األساس بتحديد سياسة التخطيط، إذ تحدد 
ا من مفهوم التخطيط الحضري، فإن املخطط الهيكلي يقاس 

ً
استعماالت األرا�ضي عموًما، وال تتعاطى في التفاصيل، وانطالق

بمدى استجابته لحاجات املواطنين )السكنية، االجتماعية، الثقافية، االقتصادية والبيئية(. لكن في الحقيقة تبقى الخرائط 

في آخر إحصاء صادر عن سلطات االحتالل يتضح أنها قامت بإلغاء »اإلقامة الدائمة« عن 187,)) فلسطيني مقدسي خالل المدّة من سنة 1967 إلى نهاية 2011. ووفقًا لمعطيات وزارة الداخلية اإلسرائيلية،   )(((
جرى عام 2006 إلغاء حق اإلقامة في القدس لـ 1363 فلسطينيًا من سكان المدينة، وذلك بزيادة بلغت نحو 511 في المئة عما كان عليه الوضع عام 2005. هذه المعطيات تستند إلى المقالة التي نشرت في الموقع 

اإللكتروني لعرب 1948،  يوم24-06-2007.
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التي أعدتها سلطات االحتالل بعيدة إلى أق�ضى الحدود عن مفهوم التخطيط الحضري، وال تلبي حاجات السكان، بل تهدف 
إلى إضعاف القدرة على التطور وإعاقتها من خالل: 

تحديد املساحات املخصصة للبناء إلى أدنى حد.   -

تقييد منح تراخيص البناء.   -

عدم االعتراف بملكية السكان لقسم من األرا�ضي املوجودة داخل القرى وعّدها من ملكية »دائرة أرا�ضي إسرائيل«.  -

الرسوم املالية الباهضة، إذ يرتبط الحصول على ترخيص للبناء برسومات ماليه.   -

َدت وفق الشروط القائمة في  إن رسوم الترخيص لطالبي البناء واحدة، وتنطبق على كل السكان، لكن تعريفة الرسوم ُحّدِ
الوسط اليهودي. وإذا ما أخذنا بالحسبان أن دخل الفرد العربي يساوي ما يقارب نصف دخل الفرد اليهودي، فإن الرسوم 

املفروضة تشكل عبًئا مالًيا على املواطن العربي بما يفوق قدرته االقتصادية كثيًرا.

مساحة  في  العرب  السكان  تركيز  برغبة  السلطات  هدف  تعكس  إسرائيل  في  العربي  للوسط  عدة 
ُ
امل الهيكلية  الخرائط 

صة من خالل فرض البناء العمودي )متعدد الطوابق( وتحجيم البناء األفقي، على الرغم من أن البناء العمودي 
ّ
محددة ومقل

يتعارض مع الثقافة السكنية للمواطنين العرب، وبخاصة سكان القرى التي تعتمد في جزء من اقتصادها على الزراعة، ومن 
ثم لها متطلبات اجتماعية وسكنية تختلف عن سكان املناطق املدينية. إضافة إلى ذلك ال تستجيب الخرائط الهيكلية للواقع 
الفعلي، وبضمن ذلك الزيادة الطبيعية للسكان. في مثل هذا الواقع الذي يجعل الحصول على رخص بناء أمًرا صعًبا -لعدم 
وجود مخرج أو خيار آخر- تزداد عمليات البناء غير املرخص التي تنتهي باملحاكم إلى أوامر هدم أو غرامات مالية عالية جدا. 
مجال األرض والتنظيم هو أحد املجاالت التي يعاني فيها العرب االضطهاد والتمييز الحادين، والنتائج على أرض الواقع قاسية 

جًدا.

)local Council boundaries( الحدود اإلدارية للسلطات املحلية

 يتطلب توسيع الحدود اإلدارية للسلطة املحلية أو تغييرها، تقديم طلب إلى املدير العام لوزارة الداخلية، وفي حال رأى 
املدير العام للوزارة حاجة في بحث الطلب، يقوم بإحالته على اللجنة الدائمة للحدود اإلدارية لدراسة الطلب، ولكن حتى لو 
ا بموافقة 

ً
وافقت هذه اللجنة على طلب توسيع الحدود اإلدارية للسلطة املحلية، يبقى دخول القرار حييز التنفيذ مشروط

وزير الداخلية، بمعنى آخر ُيمكن لوزير الداخلية رفض قرار اللجنة.

إن مساحة املنطقه التي تقع ضمن الحدود اإلدارية للسلطة املحلية، تؤثر في حصتها من عائدات الضرائب التي تعود عليها 
من النشاط االقتصادي والتجاري والسياحي داخل حدودها اإلدارية، وهذا سينعكس في القدرات املالية للسلطة املحلية في 
الفلسطيني  والداخل  الجوالن  في  جميعها  العربية  القرى  تعاني  للسكان.  املعيشة  شروط  وتحسين  التحتية،  البنية  تطوير 

حدوًدا إدارية صغيرة ال تتناسب مع حجمها السكاني.

   National Outline Plan )Tama 35( )(( املخطط القطري )تاما -

أن  إذ يجب  واملحلية،  اللوائية  املخططات  يوجه  كافة،  للبالد  توجيهي قطري  35« هو مخطط  »تاما  القطري  املخطط 
قسم »تاما 35« البلدات إلى »أنماط بلدات«. 

ُ
ِسه. وقد أِقرَّ هذا املخطط عام 2005. ت تتماثل معه وال يمكن أن تتناقض مع أسُّ
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سمى »نسيج مديني/ حضري )Urban texture(.  النقطة املهمة 
ُ
حوالى 70 في املئة من الجماهير العربية تسكن في مناطق ت

في هذه املناطق أن املخطط القطري يحدد حدود التطّور والتوسع والبناء في هذه املناطق، والخرائط املحلية يجب أن تتقّيد 
بهذه الحدود، وهكذا يصبح إمكان التوسع لهذا النمط من البلدات في املستقبل صعًبا، هذه الحدود في عدد من البلدات 

.
ً

العربية غير مالئمة للواقع التخطيطي والفعلي وغير مالئمة إلمكانات التطور مستقبال

األمر اآلخر في هذا املخطط هو اشتراط توسيع مناطق التطوير والبناء بتخصيص مساحات مفتوحة مساوية للمساحة 
املعّدة للتطوير في هذه املنطقة، هذا الشرط يتجاهل تماًما أن أغلب األرا�ضي املتاخمة للبلدات العربية  هي أراض بملكية 

خاصة، ما يعني أن هذه األرا�ضي نصفها سُيصادر إذا ُعمل وفق هذا الشرط، األمر الذي يمس بحق ملكية األرض.

عدة للبناء، وَبعدها 
ُ
ّل األرا�ضي امل

َ
سَتغ

ُ
ا كثيرة عند توسيع مناطق البناء، منها أن ت

ً
املخطط القطري »تاما 35« يضع شروط

وّسع مناطق البناء. هذا الشرط يتجاهل امللكية الخاصة لألرا�ضي، فهنالك عائالت تملك مساحات في منطقة البناء، ولكنها 
ُ
ت

ترفض أن تبيع هذه األرا�ضي، إذ تتركها لألجيال اآلتية، وال يعقل أنُتحَرم بسبب وجود هذه األرا�ضي بقية البلدة من التوّسع.  

وفي البلدات التي تقع في مناطق طبوغرافية صعبة، فمن املستحيل استغالل األرض املعدة للبناء كلها، نظًرا إلى التكاليف 
الباهظة جًدا بسبب األوضاع. إضافة إلى ذلك نرى توظيف املخطط القطري من السلطات اإلسرائيلية للحيلولة دون توسيع 
واملحميات  الوطنية  الحدائق  من  مؤلفة  »وقائية«:  بحلقات  القرى  هذه  إحاطة  خالل  من  العربية  البلدات  نفوذ  مناطق 

الطبيعية والشوارع السريعة واملجالس اإلقليمية.

رابًعا: سياسة التطهير العرقي؛ األدوات واآلليات

أيام  الكلية)15(، وطرد الجيش اإلسرائيلي -خالل  1230 كم2 من مساحة الجوالن  1967 ما يقارب  احتلت إسرائيل عام 
الحرب وبعدها- ما يقارب 130.000 نسمة من سكان الجوالن، ودّمر القرى التي سكنو فيها كلها التي بلغ عددها 340 قرية 
ومزرعة، إضافة إلى مدينة القنيطرة )عاصمة الجوالن(، ولم يتبقَّ سوى 6 قرى، تقع في الجزء الشمالي من الجوالن )مجدل 
سحيتا،  قرية  سكان  االحتالل  سلطات  هّجَرت   1970 وعام  الغجر(،  وقرية  قنية،  عين  مسعده،  سحيتا،  بقعاثا،  شمس، 
ونقلتهم إلى قرية مسعده، ثم هدمت القرية بالكامل. يبلغ التعداد السكاني )إحصاءات 2014( لهذه القرى املتبقية ما يقارب 

25.000 نسمة. 

وتدمير  سكانه  من  املئة  في   95 من  أكثر  وتهجير  الجوالن،  في  اإلسرائيلي  الجيش  مارسه  الذي  الديموغرافي  الدمار  بعد 
ها 

ّ
مساكنهم بالكامل، أصبح الجوالن في مّدة قصيرة شبه فارغ ومعلًما من األطالل، وشرعت إسرائيل يإقامة املستوطنات وضخ

باملستوطنين اليهود، وهكذا تبّدلت جغرافية الجوالن السكانية واملعمارية بالكامل.

يبلغ عدد املستوطنات اليهودية في الجوالن 33 مستوطنة زراعية، ومدينة كتسرين )عاصمة املستوطنات(، بتعداد سكاني 
يبلغ ما يقارب 23.000 مستوطن.)16(

تبيّن المصادر اإلسرائيلية أن مساحة الجوالن المحتل تبلغ 1,159 كم2، وتتوزع من الناحية اإلدارية كاآلتي:  )(5(

المجلس اإلقليمي “جوالن”، ويضم 33 مستوطنة يهودية، ويسيطر على مساحة 1,090,220 دونًما.  

بلدية كتسرين وهي أكبر مستوطنة في الجوالن تسيطر على مساحة 9,380 دونًما.  

القرى السورية )مجدل شمس، بقعاثا، مسعدة، عين قنية، والغجر( وتبلغ مساحة حدودها 56,040 دونًما.  

إضافة إلى هذه المساحات المذكورة، هناك جزء من المنطقة منزوعة السالح، تقع شرق نهر األردن، وتمتد جنوبًا ِمن مصّب نهر األردن في بحيرة طبريا إلى الشمال، وبضمنها المنطقة الواقعة بالقرب من بانياس،   
)أقيمت عليها مستوطنة “سنير”(، احتلتها إسرائيل عام 1967، وتبلغ مساحتها الكلية حوالى 20 كم2، وقد ُضّمت هذه المساحة بعد االحتالل إلى سلطة المجلس اإلقليمي “جليل عليون – الجليل األعلى«، وكأن 
هذه المنطقة كانت تحت السيطرة اإلسرائيلية قبل عام 1967، وال تتبع للجوالن. المنطقة التي كانت احتلتها إسرائيل عام 1967 وأعادتها إلى السيادة السورية عام 1974، هي منطقة مدينة القنيطرة، وأخرى تقع 

جنوبًا بالقرب من بلدة الرفيد، بمساحة تُعادل 51 كم2. هذه األرقام الموثّقة تشكل المساحة الحقيقية التي احتلتها إسرائيل عام 1967 من الجوالن، وتبلغ حوالى 1,230 كم2.
 https://goo.gl/WSFvfJ/،المرصد – المركز العربي لحقوق االنسان في الجوالن: خارطة القرى والمزارع التي دّمرتها إسرائيل  )16(

file:///C:\Users\hazem\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\XBGEXX8Y\المرصد%20–%20المركز%20العربي%20لحقوق%20الانسان%20في%20الجولان:%20خارطة%20القرى%20والمزارع%20التي%20دمّرتها%20إسرائيل،%20https:\goo.gl\WSFvfJ
http://golan-marsad.org/ar/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d9%8a%d8%b5%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%b7%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d9%89-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%aa/
file:///C:\Users\hazem\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\XBGEXX8Y\المرصد%20–%20المركز%20العربي%20لحقوق%20الانسان%20في%20الجولان:%20خارطة%20القرى%20والمزارع%20التي%20دمّرتها%20إسرائيل،%20https:\goo.gl\WSFvfJ
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في اجتماع لقيادة األركان اإلسرائيلية يوم التاسع من حزيران/ يونيو قال الجنرال رحبعام زئيفي »علينا أن نحصل على 
هضبة نظيفة من السكان«.)17(   

شرت في 2015/09/02، يقول أفيشاي كيتس قائد كتيبة 602 في سالح الهندسة: »عملًيا، بعد اليوم الثالث 
ُ
وفي مقابلة ن

 أوامر عّدة، واحدة منها 
ُ

]يوم الحادي عشر من حزيران/ يونيو عام 1967[، كان واضًحا أن هناك خط ]حدود[، وإذ تلقيت
والرئيسية كانت تدمير هضبة الجوالن. كتيبتي كانت آنذاك تابعة للواء الشمال العسكري، لواء رقم ). جرى استدعائي 
ا، سأنُزل 

ً
 حسن

ُ
 وكل شيئ، وحين تلقينا األوامر، قلت

ً
 األوامر بهدم هضبة الجوالن، حاال

ُ
وإبالغي بأوامر عّدة، إذ تلقيت

 غرًبا، وبجانب البانياس توجد غابة زيتون ُمدهشة، مساحة 
ُ

القوات كلها ]كتيبة 602، -املترجم-[ من الهضبة. انتقلت
 كل يوم 

ْ
ُمسطحة، وتمركزنا هناك. كان لدينا مخّيم استثنائي، ُمزّود بحمامات وكل ما نحتاج إليه، ومن هناك خرجت

يه«.)18(
َ
ا واحًدا يقف على ِرجل

ً
، لم نترك بيت

ً
الِفرق العسكرية إلزالة ألغام وتدمير القرى، كان تدميًرا كامال

عام 1968 أجرت سلطات االحتالل إحصاء سكانًيا، وبلغ عدد سكان القرى املتبقية ما يقارب 6400نسمه)19(. لم تمارس 
الجزء املحتل، من  املتبقية خارج  القرى  إنما منعت كذلك كل من وجد من سكان  السكان فقط،  سلطات االحتالل طرد 
العودة إلى مسكنه في الجزء املحتل، أما سكان القرى املتبقية في الجوالن، وبعد رفضهم فرض الجنسية اإلسرائيلية عليهم، 

فقد »منحتهم« إسرائيل صفة »املواطن الدائم« التي ُيعَبر عنها »بالهوية الزرقاء«. 

خامًسا: القدس العربية في سياسة التخطيط اإلسرائيلية

بعد ضم القدس الشرقية نظمت سلطات االحتالل إحصاًء سكانًيا، وفرضت على كل من وجد من املواطنين الفلسطنيين، 
في وقت اإلحصاء، داخل حدود القدس صفة »املواطن الدائم«، أما كل من وجد في تلك املرحلة، وبغض النظر عن السبب، 
َد حقه في العيش والسكن في القدس. وهكذا َحَرمت سلطات االحتالل آالف املواطنين الفلسطنيين 

َ
ق

َ
خارج املدينة، فقد ف

الذين وجدوا يوم االحتالل خارج املدينة حق السكن واإلقامة فيها.)20(

إن صفة »املواطن الدائم« التي »منحتها السلطات اإلسرائيلية للسكان العرب في الجوالن والقدس الشرقية، هي صفة قد 
مَنح لألفراد الغرباء الذين يأتون من خارج إسرائيل بإرادتهم للسكن فيها. من هنا فإن إسرائيل تتعامل مع السكان العرب في 

ُ
ت

القدس والجوالن وكأنهم مهاجرون غرباء أتوا للعيش فيها، على الرغم من أنهم أصحاب البالد وسكانها األصليين، وإسرائيل 
هي الجسم الغريب الذي دخل هذه البالد واحتلها.

صفة »املواطن الدائم« تمنح صاحبها الحق بالتمتع بحقوق محدودة مثل: الحقوق االجتماعية )التأمين الوطني، التأمين 
يتزوجون من شريك/ه ، فال يتمتعون بهذه الصفه، فعليهم  الذين  أما  للبرملان(،  )للبلديه فقط وليس  انتخابات  الصحي(، 
تقديم طلب »لّم الشمل«. كذلك فإن صفة »املواطن الدائم« ال تنتقل مباشرة إلى األوالد إال إذا اكتملت شروط معّينة. وكل 

من يخرج خارج البالد ممن يحمل هذه الصفة، فإن حقه في العودة  يبقى غير مضمون قانونًيا.

موريس بيني، ص. 1)3  )(7(
المقابلة باللغة العبرية، وتظهر على موقع »نعموش« االلكتروني  )(8(

كيبنس ايغال: 2005، ص. 146 - 7))  )19(
اجتمعت الحكومة اإلسرائيلية في ))/1967/6 لتحديد مستقبل القدس المحتلة، وكيفية التعاطي معها، فأجمعت على وجوب ضمها، وأوكلت مهمة وضع الخطوات الالزمة لتنفيذ ذلك إلى لجنة رقابة خاصة. قدمت   )20(
اللجنة للحكومة اإلسرائيلية ثالثة اقتراحات لقوانين هي: قانون تعديل قانون أنظمة السلطة والقضاء )رقم ))( لسنة 1967،  قانون تعديل قانون البلديات )رقم 6( لسنة 1967، قانون المحافظة على األماكن 

المقدسة لسنة 1967. 

سن الكنيست القانون األساسي »القدس عاصمة إسرائيل”  وذلك في 1980/7/31 لتتضح بذلك النوايا والتوجهات اإلسرائيلية الهادفة إلى ضم المدينة وتهويدها. نص قانون الضم على عدّ »القدس الكاملة والموحدة    
عاصمة إسرائيل”، وشدد على ضرورة تكثيف وتثبيت المؤسسات الرسمية للدولة في المدينة كمقر رئيس الدولة، والكنيست، ومقر المحكمة العليا، والحكومة اإلسرائيلية، كما نص على لزوم تخصيص منحة 

سنوية »لبلدية القدس الموحدة » من الحكومة اإلسرائيلية من أجل تطوير المدينة. جاءت هذه اإلجراءات في سياق خطة متكاملة، هدفها النهائي تهيئة األجواء لضم المدينة فعليًا. 
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1 - الوسائل التي تعتمدها إسرائيل اتجاه السكان العرب، للسيطرة على الحّيز أو لدفع السكان العرب إلى الهجرة.

في ظل سياسة الفكر الصهيوني الذي يسعى بالوسائل كلها للسيطرة على املكان، فإن سياسة التخطيط اتجاه القدس 
العربية تتميز بالنواحي اآلتية:

- مصادرة األرا�ضي: قبل احتالل القدس الشرقية كانت القدس الغربية تقوم على مساحة 38 ألف دونم، بعد االحتالل 
ُضمت  القدس الشرقية التي كانت تقوم على مساحة 6000 دونم، إضافة إلى ذلك جرى ضم 64 ألف دونم تقوم عليها قرى 
فلسطينية عّدة لم تكن ضمن حدود القدس الشرقية. وبذلك فقد ُوّسعت حدود القدس من 38 ألف دونم لتصبح 108 
سس ومعايير ال تدخل في مفهوم تخطيط املدن 

ُ
آالف دونم. هذا التوسع الكبير والسريع في مسطح مدينة القدس قام على أ

إلى ضم أكبر مساحة وأقل عدد  الذي يهدف  في املفهوم الصهيوني  إنما قام على أساس سيا�ضي يندرج مضمونه  وإطارها، 
سكان.

من مجموع ما جرى ضمه عام 1967 فقد جرت مصادرة 23.500 دونم وعلى مراحل مختلفة:

املرحلة األولى: )08.01.1968( مصادرة 3.380 دونم، )مستوطنات جفعات شبيرا، راموت اشكول ومعاليه دفنه(.

املرحلة الثانية: )14.04.1968( مصادرة 881 دونم، )في الحي اليهودي/ البلدة القديمة وفي نفي يعقوب(.

تلبيوت شرق  ألون، جيلو،  12.280 دونم، )مستوطنات نفي يعقوب، راموت  )30.08.1970( مصادرة  الثالية:  املرحلة 
ورامات شلوملو، كذلك في منطقة عطاروت، رامات راحيل وباب الخليل(.

املرحلة الرابعة: )20.03.1980( مصادرة 4.400 دونم ) مستوطنة بسغات زئيف(

املرحلة الخامسة: )01.07.1982( مصادرة 137 دونم )في منطقة عطاروت(.

املرحلة السادسة: )16.05.1992( مصادرة 1.850 دونم )في جبل أبو غنيم )هار حوماه(.

املناطق  في  َصت  ِ
ّ
ل

ُ
ق باملقابل  الشرقية،  القدس  في  اليهودية  املستوطنات  لبناء  واسعة  مساحات  شكلت  املصادرات  هذه 

الفلسطينية املساحات املخصصة للسكن بمقدار الثلث.)21(

- املستوطنات: إن سياسة االستيطان وإقامة املستعمرات اليهودية، تهدف ليس فقط إلى السيطرة على األرا�ضي، إنما إلى 
تشكيل إسفين فاصل بين األحياء العربية، بهدف منعها من التواصل املكاني، وبذلك منع إمكانية إعادة »تقسيم املدينة«.

األحياء االستيطانية األولى -راموت اشكول، جفعات سسبيرا، معاليه دفنه- جاءت أداة لتحقيق هدف خلق تواصل الحّيز 
بين الجيب اإلسرائيلي في جبل املكبر )هارهتسوفيم( و»مركز املدينة«. أما املوجة الثانية من االستيطان فكان هدفها السيطرة 
على األطراف املتباعدة من املساحات التي ُضمت إلى مدينة القدس -نفي يعقوب في الطرف الشمال الشرقي، راموت الون في 
الطرف الشمال الغربي، تلبيوت شرق في الطرف الجنوب الشرقي وجيلو في الجنوب الغربي. بعد إتمام السيطرة على هذه 
األطرف تعمل سياسة التخطيط على تكثيف هذه األحياء باتجاه »مركز املدينة«، ومن ثم خلق التواصل املكاني مع املركز. 
قيمت املستوطنات على 

ُ
إضافة إلى ذلك فإن اختيار املوقع الجغرافي لهذه املستوطنات جاء من معايير »أمنية« بحتة، حيث أ

نقاط محورية وحيوية، منها محاور طرق املواصالت.

نزيه بريك، 2005: الخارطة الهيكلية القدس 2020   )21(
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- شق وبناء الطرق: لقد جرت مصادرة أكثر من 16.000 دونم من األرا�ضي الفلسطينيه تحت مظلة بناء الطرق. الهدف 
يقطع   

ً
فاصال الطرق  هذه  تشكل  حيث  وتشتيتهم،  وعزلهم،  الفلسطينيين،  حركة  تقييد  هو  السياسات  لهذه  املعلن  غير 

التواصل املكاني بين األحياء الفلسطينية داخل القدس واألحياء الفلسطينية املحاذية للمدينة. 

الضفة  مناطق  باقي  عن  ويفصلها  املدينة  يطّوق  حاجًزا  يشكل  الذي  االلتفافي  الطريق  هو  الدور  بهذا  يقوم  شارع  أهم 
الغربية. إضافه إلى دور الطرق التقليدي -تسريع حركة النقل وتسهيلها- فإن الطرق في سياسة التخطيط اإلسرائيلية تؤدي 
السكان  ملكية  األرض من  إخراج  السيطرة هو  لهذه  األدنى  الحد  األرض، ومفهوم  بالسيطرة على  في مخططاتها  مهًما  دوًرا 

العرب. 

تقوم إسرائيل بشق عدد من الطرق في القدس املحتلة وبهدف ربط املستوطنات اليهودية مباشرة مع مركز املدينة وذلك 
من أجل تسهيل حركة املستوطنين بين الجزء الشرقي والجزء الغربي من املدينة من دون استعمال الطرق التي تمر في األحياء 
سلطات  تحقق  هذا  خالل  من  إذ  عسكرية،  سياسية-  مرجعية  على  تقوم  املباشر-  -االتصال  الوظيفة  هذه  الفلسطينية. 
هذه  بين  النقل  حركة  سلبًيا  تتأثر  أن  دون  ومن  شاءت  متى  ومحاصرتها  الفلسطينية  األحياء  إغالق  على  القدرة  االحتالل 

املستوطنات ومركز املدينة.

- هدم البيوت: تقترن بداية سياسة هدم املنازل التي تمارسها السلطات اإلسرائيليه ضد الفلسطنيين في مدينة القدس 
مع بداية االحتالل، فمباشرة وبعد مرور مدة قصيرة، هدمت قوات االحتالل حي املغاربه وحارة الشرف في البلده القديمه 
وجرى تهجير سكان هذه األحياء والبالغ عددهم آنذاك 6000-5000 مواطن ليجري توسيع الحي اليهودي. في املعدل وبحسب 

تقرير منظمة »بيتسيلم« يجري هدم 50 بيًتا سنوًيا. )22(

في قرى الجوالن هدمت سلطات االحتالل بيًتا واحًدا بعد الضم، ثم جّمدت قانون الهدم حتى السنة املاضية، إذ هدمت 
في 2016/09/07 بيًتا في قرية مجدل شمس، وقبلها كانت هناك محاوالت لهدم بعض البيوت في القرى األخرى، لكن جرى 

التصدي لها من السكان، وفشلت عملية الهدم.

- قوانين توزيع املناطق: التي تحرم الفلسطينيين من حقهم في التطوير ومن ثم تهدف إلى فرض قيود صارمة على حركة 
البناء في املناطق العربية.

- املخصصات البلدية: إن اإلنفاق البلدي الضئيل وغير املتكافيء على األحياء العربية يصب في مصلحة اليهود ويزيد من 
الفوارق بين السكان العرب واليهود، فنصف املناطق السكنية العربية تفتقر إلى شبكات مياه مالئمة، وال يوجد فيها شبكات 

مجاري.

- البناء: إن ِنسب البناء املسموحة في األرا�ضي املخصصة لذلك في املناطق العربية منخفضة وهي نسبة 15 في املئة إلى 20 
البناء  على  املفروضة  الصارمة  املعايير  إلى  إضافة  اليهودية،  املناطق  في  املئة  في   300  - املئة  في   200 بنسب  مقارنة  املئة  في 

العمودي في األحياء العربية.)23(

بناء منخفضة، وعدد طوابق سكنية قليل،  ِنَسب  العربية  القدس  في  التخطيط اإلسرائيلية  في حين اعتمدت سلطات 
يتراوح ما بين طابقين إلى خمسة طوابق )تضييق البناء أفقًيا وعمودًيا(، من أجل تقليل عدد الفلسطينيين في املدينة، فقد 
اعتمدت في قرى الجوالن العربية ِنَسًبا بناء عالية )تصل إلى 65 في املئة(، وعدد طوابق يصل إلى ستة طوابق، على الرغم من 

نزيه بريك، 2006: نظام التخطيط في خدمة السياسة اإلسرائيلية  )22(
نزيه بريك: 2005 ، الخارطة الهيكلية.  )23(
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الطابع الريفي للقرى، وذالك من أجل ردع االنتشار األفقي، ومن ثم حصر السكان في مساحة قليلة.

َعرَّف كاآلتي:
ُ
- الرسوم املالية والبناء: يرتبط الحصول على ترخيص للبناء برسومات مالية وت

رسوم الترخيص: إن رسوم الترخيص لطالبي البناء واحدة، وتنطبق على السكان كلهم، لكن تعرفة الرسوم جرى تحديدها 
وفق الشروط القائمة في املجتمع اليهودي الذي يتميز بمستوى اقتصادي - اجتماعي أعلى كثيًرا مما هو في الوسط العربي.

فَرض هذه الرسوم على إيصال البناء بشبكة مياه الشرب وشبكة مياه الصرف. وهي 
ُ
رسوم التطوير )البنية التحتية(: ت

أيًضا ذات تعرفة موحدة وتشكل عبًئا مالًيا على املواطن. ففي ظل ِنَسب البناء املتدنية )عدد الوحدات السكنية القليل( 
املقررة في الخرائط الهيكلية، والبناء املتفرق، يجعل حصة كل وحدة سكنية من هذه الرسوم عالًيا جًدا.

- التغييب املتعمد لخطط تطويرية لألحياء العربية: هذه السياسة تعوق وتمنع تحسين البنية التحتية وتطويرها، ومن 
ثم تعوق التطوير االجتماعي، وهذا قرار ذو مضمون سيا�ضي إذ إنه في ظل عدم وجود خطط تطويرية يصعب على الفلسطينيين 

ا أساسًيا للموافقة على إعطاء رخص بناء.
ً
عّد شرط

ُ
الحصول على رخص بناء، بوصف أن الخطط الهيكلية ت

اقع: قامت سلطات االحتالل بوضع عقبة أساسية تجعل من املستحيل تجسيد ذلك التطوير الذي تسمح  - املعايير والو
به الخطط اإلسرائيلية في املناطق العربية، هذه العقبة تتمثل في عدم التوافق ما بين املعايير املتبناة في الخطط اإلسرائيلية 
من جهة، وواقع العمليات التطويرية العربية، وحقوق امللكية الخاصة للمواطنين العرب من جهة أخرى، وعليه فإن التطوير 
في إطار نظام التخطيط اإلسرائيلي يقوم على شرط التحديد الواضح مللكية األرض، لكن في املناطق العربية توجد نماذج 
 من أن يقوم املخططون 

ً
مبهمة مللكية األرض تحول دون االستفادة من الخطط التنموية في حال توفر مثل هذه الخطط، وبدال

باستغاللها  يقومون  فإنهم  الفعلية،  والحقائق  التنموية  الخطط  بين  ما  التوفيق  في  تساهم  إجراءات  باتخاذ  اإلسرائيليون 
وتكييفها وفًقا ملناهج ُمبيتة تسبب أضراًرا جسيمة للسكان العرب في مدينة القدس.

- الحقوق في التنظيم :إن حقوق املشاركة في التنظيم تعني املساواة في أسلوب توزيع األرا�ضي واستعماالتها، وتخصيص 
معايير  خالل  من  وذلك  التنظيم،  عملية  بلورة  في  املواطنين  مشاركة  إلى  إضافة  الهدف،  هذا  أجل  من  الحكومية  املوارد 

ومؤشرات، يمكن من خاللها فحص مدى تمتع السكان العرب باملشاركة في حقوق التنظيم، وهي:

اإلسكان  التحتية،  البنية  السكانية،  الكثافة  للعرب،  املخصصة  السكنية  املساحات  إلى  يشير  الذي  امليداني:  الوضع 
الشعبي ووضع البناء، البناء غير املرخص وأسبابه.

املساحات  إلى  إضافة  واملستقبل،  الحاضر  في  السكان  حاجات  املخططات  تلبي  درجة  أي  إلى  تشير  التي  املخططات:  
املخصصة في املخططات للسكن واملناطق الترفيهية، واملباني العامة، والرياضة والتشغيل، والصناعة وغيرها.

التمثيل: هذا يشير إلى حقوق املشاركة في تمثيل السكان في اللجنة اللوائية والبلدية، ودورهم في اتخاذ قرارات سياسة 
التنظيم التي يجري تنفيذها في مناطقهم.

-2 مؤسسات إسرائيلية أخرى ودورها في السيطرة وطرد السكان العرب

خفي خلفها هدف دفع السكان العرب إلى الهجرة وتتبلور في:      
ُ
وزارة الداخلية: تمارس وزارة الداخلية سياسة ت

ّم الشمل، الذي دفع نهاية بكثير من الفلسطينيين إلى املغادرة من املدينة واالنتقال إلى أماكن أخرى، 
ً
 -  رفض طلبات »ل
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ومن ثم تبين لهم أنهم بذلك فقدوا حقهم في العودة والسكن في املدينة إلى األبد.)24( 

ِلب من اآلف 
ٌ
سحب صفة املواطنة من السكان الفلسطينيين الذين سكنوا مّدة خارج حدود القدس، وبهذا فقد ط   -  

الفلسطينيين سكان املدينة مغادرتها.

-  عدم إعطاء الفرصة الحقيقيه للذين ٌسحبت منهم صفة املواطنة للطعن بالقرار.

مؤسسة التأمين الوطني: باشرت مؤسسة التأمين الوطني منذ سنة 1984 بتضييق الخناق على املواطنين املقدسيين، 
فطبقت سياسات تمييزية تجاههم، تمثلت في حرمان كل شخص غّير مكان سكنه إلى خارج »حدود البلدية«، من مخصصات 
التأمين الوطني، وحرمت األطفال الذين ُولدوا خارج حدود البلدية وفي الضواحي املتاخمة للمدينة من املخصصات االجتماعية 
كافة. وقد القت هذه السياسات تأييد القضاء اإلسرائيلي، واملحكمة العليا اإلسرائيلية، التي أكدت في قرارها الصادر سنة 
التأمين  التي تقدمها مؤسسة  البلدية« من املخصصات والخدمات  املقيمين خارج »حدود  املقدسيين  1993 جواز حرمان 
مهات مقدسيات، 

ُ
الوطني. تصب هذه اإلجراءات في سياسة التهجير الصامت. فمكتب وزارة الداخلية يرفض تسجيل املواليد أل

ومن ثم يحرم هؤالء األطفال من حقهم في الخدمات الصحية ومخصصات التأمين الوطني.

ومن املجاالت األخرى التي توظفها إسرائيل بهدف التمهيد إلحكام السيطرة على القدس والجوالن، هي العمل على التأثير 
في السكان العرب، بهدف التسليم بالواقع وإنهاء مقاومة السكان لفرض االنتماء إلى دولة االحتالل، ومن هذه املجاالت:

- الجهاز التعليمي واملدارس: فرضت إسرائيل على املدارس في الجوالن والقدس مناهج التعليم اإلسرائيلية التي  تهدف في 
مضمونها إلى أسرلة املجتمع العربي، هناك اعتقاد بأن إسرائيل تهدف من خالل فرض مناهجها الدراسية التي تعتمد الرواية 
الصهيونية، »احتالل عقول« الطالب، ويسود االعتقاد بأن إسرائيل في مرحلة ما قد تلجأ إلى فرض استفتاء حول مستقبل 
تبعية الجوالن، كما حدث مع إقليم اإلسكندرون، ومن ثم تهدف من وراء سياسة األسرلة إلى خلق بيئة تضمن لها السيطرة 

الدائمة على الجوالن، وهذا ينطبق على مدينة القدس.

- سوق العمل: في حين تفرض إسرائيل قيوًدا شديدة على فتح سوق العمل أمام القوى العاملة الفلسطينية في الضفة 

الغربية وتمنع تنقلهم بحرية، حتى أن الوضع هناك يصل إلى مستوى الحصار، فإنها تفتح سوق العمل أمام القوى العاملة 
الجوالنية ومدينة القدس، وال تقّيد حركة تنقلهم. هذه السياسة تصب كذلك في هدف األسرلة.  

اليهودي  للوجود  آثارات  ا عن 
ً
بحث القدس  وفي  الجوالن  امتداد  بأعمال حفرية على  إسرائيل  تقوم  األثرية:  الحفريات   -

وتوظيف املوجودات األثرية في تسويق روايتها الدينية ودعم إدعائها بحقها في السيطرة  وضّم هذه املناطق إلى سلطتها.

سادًسا: الجدار

السوري،  العمق  عن  املحتل  الجزء  يفصله  سلكًيا  جداًرا  الجوالن  من  املحتل  الجزء  حدود  طول  على  إسرائيل  أقامت 
ودّعمته بحقول الغام تمتد على طول الحدود. قامت إسرائيل بهذه الخطوة من أجل منع تسلل السكان املهجرين ومحاولة 
عودتهم إلى قراهم، أما بالنسبة إلى سكان الجوالن في القرى املتبقية، فقد اقتطع الجدار قسًما من أراضيهم ومن ثم سدد لهم 

وفقًا لما ورد في التقرير المشترك الصادر عن مؤسسة بيتسيلم ومركز الدفاع عن الفرد »هموكيد« في تشرين الثاني/ نوفمبر 2006 بعنوان: عائالت تحت التجميد: الحظر الذي تفرضه إسرائيل على لّم شمل   )24(
العائالت في المناطق الفلسطينية منذ اندالع االنتفاضة الثانية، باللغة العبرية، ص5). تحظر سلطات االحتالل اإلسرائيلي لّم شمل العائالت الفلسطينية من سكان األرض المحتلة مع أزواجهم وزوجاتهم من 
الخارج. وقد قدم منذ بداية االنتفاضة الثانية ما يزيد على 120,000 طلب لجمع شمل العائالت في األرض المحتلة، ورفضت السلطات اإلسرائيلية النظر في هذه الطلبات أو معالجتها، وذلك باستثناء طلبات 

معدودة جرت معالجتها باوصفها »حاالت إنسانية خاصة«.
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ضربة اقتصادية، إضافة إلى أن الجدار حرمهم من التواصل مع عائالتهم املقيمين على الجانب اآلخر، ما أدى إلى تشتيت 
والوطن  املحتلة  القرى  سكان  بين  واالقتصادي  االجتماعي  الثقافي،  التواصل  قطع  الجدار  أن  إلى  إضافة  العائالت.  أغلب 

السوري. 

الغربية، من أجل  باقي أرا�ضي الضفة  القدس الشرقية عن  الباطون يفصل  ببناء جدار من  القدس قامت إسرائيل  في 
للسكان  مدمرة  نتائج  منه  نتج  ما  وهذا  اإلسرائيلية،  للسيطرة  نهائًيا  وإخضاعها  الفلسطيني  محيطها  من  نهائًيا  اقتطاعها 

الفلسطينين داخل املدينة وفي محيطها.

1 - آثار الجدار في القدس في املجتمع الفلسطيني)25(

الجدار، وهو أداة جديدة في آليات سياسة التخطيط اإلسرائيلية، وُيشكل العنصر املهم في وضع البنية التحتية للمخط 
الصهيوني االستيطاني في القدس، لذلك فهو جدار سيا�ضي يقوم على أساس الفكر الصهيوني، ويهدف إلى عزل املناطق، 

وإبعاد املواطنين وتهجيرهم عن مدينتهم.

اآلثار االقتصادية

- يبلغ عدد سكان القرى واألحياء الفلسطينية املحاذية لحدود مدينة القدس نحو 300 ألف نسمة، ويعتمدون في أعمالهم 
ومصدر رزقهم على مدينة القدس الشرقية. تبلغ نسبة العمال في هذه التجمعات السكانية  23 في املئة، وتبلغ نسبة البطالة 

55 في املئة، وهي مرشحة لالزدياد مع انتهاء بناء الجدار.

- يقتطع الجدار من القدس العربية، التجمعات السكنية العربية )محيطها العربي- Periphery(. وبهذا ستتمكن إسرائيل 
التي  والخدماتية(  التربوية  )االقتصادية، االجتماعية،  كلها  وللروابط  العربية،  القدس  اقتصاد  إلى  من تسديد ضربة قوية 

تتكون بين املدينة ومحيطها. 

في حين تسعى إسرائيل من خالل بناء الجدار لضم املستوطنات اليهودية، من أجل خلق محيط يهودي )Periphery( حول 
مدينة القدس، لتعزيز منزلتها االقتصادية، وقدرتها على منافسة املدن الساحلية ) تل ابيب(، تقوم  بحرمان القدس العربية 

من محيطها العربي.

- يقترن مشروع الجدار، ليس فقط بمصادرة  آالف الدونمات، بل كذلك باقتالع آالف أشجار الزيتون، وهذا سيؤدي ليس 
فقط إلى تسديد ضربة إلى منتج الزيت في املنطقة، بل إلى حرمان عائالت كثيرة من مصدر الرزق.

- قطع مصادر العيش آلالف العاملين من ضواحي القدس في مرافق املدينة الصحية، الثقافية التعليمية واالقتصادية، 
إقفال  إلى  إضافة  املدينة،  خارج  من  العاملة  بالقوى  املرتبطة  االقتصادية  واملصالح  املرافق  بعض  توقف  إلى  سيؤدي  ما 

التصريف الزراعي أمام املزارعين بمنعهم الوصول إلى املدينة لتصريف منتوجاتهم.

- الضرر باالقتصاد الفلسطيني في املدينة الذي يعتمد كثيًرا على محيطه الفلسطيني خارج حدود بلدية القدس، وبخاصة 
املتاجر واملعامل  أبو ديس، عناتا ورام هللا. كثيرون من أصحاب  البلدية مثل: بيت لحم،  املحيط السكني املالصق لحدود 
ورجال األعمال في املدينة، يعتمدون في اقتصادهم على القوة الشرائية في منطقة الضواحي. لذلك فإن الجدار سيؤدي إلى 

إقفال كثير من املصالح التجارية.

نزيه بريك، 2005: الخارطة الهيكاية القدس 2020  )25(
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- الجدار، يعزل القرى املحيطة بالقدس عن مراكز التسويق في القدس وعن مدينة الرام، التي أصبحت املركز التجاري 
والخدماتي لقرى شمال غرب القدس جميعها.

إن تحويل ارتباط هذه القرى إلى رام هللا بسبب الجدار، له نتائج مدمرة على اقتصاد هذه القرى ومنها: 

- تكلفة املواصالت بين هذه القرى ورام هللا مرتفعة.

- ُبعد املسافة إلى رام هللا، يزيد من صعوبة تسويق املنتوجات الزراعية لهذه القرى. فتكلفة املواصالت تؤثر سلًبا في أسعار 
املنتوجات الزراعية، إضافة إلى أن زديادة طول الوقت لنقل هذه املنتوجات يتسبب في تلف أو ضياع جزء منها. وهذا يشكل 

ضربة القتصاد السكان.

- تحويل ارتباط السكان بسوق العمل في رام هللا.

املدن  من  القريبة  السكنية  املراكز  أو  املدينة،  باتجاه  القرى  هجر  إلى  العائالت  ببعض  تؤدي  قد  مًعا  األمور  هذه   -
ا الجدار سيحرك عملية هجرة من القرية إلى املدينة، وهذا ما يتناقض تماًما مع مبادئ التخطيط الحديث، 

ً
)الفلسطينية(. إذ

الذي يهدف إلى التخفيف من عملية التمدين املتسارعة عن طريق تجديد موقع الريف وتعزيزه. 

- سيؤدي الجدار إلى ضم قبر راحيل، فلقبر راحيل ميزات ثقافية ودينية واقتصادية، فمن الناحية الدينية يشكل موقًعا 
مقدًسا للسكان املحليين، املسلمين واملسيحيين، ويؤدي دوًرا في اقتصاد بيت لحم السياحي. لذلك يشكل ضم قبر راحيل إلى 

القدس ضربه اقتصاديه لبيت لحم  ومكسًبا القتصاد للقدس.

الطرد أو الغيتو

سيؤدي جدار الضم في الجهة الشمالية للقدس إلى عزل ما بين 15 – 20 ألف فلسطيني من حاملي هوية القدس والقاطنين 
في كفر عقب ومخيم قلنديا لالجئين.

الرام  في  نباال والجيب، ال يختلف عن الوضع  البلد، وبير  للمدينة، حيث تقع بيت حنينا  الغربي  في الشمال  أما الوضع 
والعيزرية، إذ يحاصر الجدار هذه البلدات من الجهات جميعها. وفي أق�ضى الشمال الغربي حيث تقع قرى )بيت دقو، بيت 
خرى(، سيضعها الجدار كذلك في غيتو منفصل عن القدس. وهذا يعني فك ارتباط هذه 

ُ
إجزا، بيت سوريك، بدو وقرى أ

القرى بمدينة القدس وتحويل ارتباطها إلى رام هللا، وفي الوقت نفسه سيفصلها عن الجزء األكبر من أراضيها. هذه األرا�ضي 
املنتزعه سيجري ضمها مع املستوطنات اليهودية إلى حدود القدس الكبرى، وستشكل هذه األرا�ضي احتياطًيا للتوسع العمراني 

اليهودي.

من املتوقع أن يدفع الجدار على املدى البعيد كذلك بموجة هجرة ألعداد من سكان هذه املناطق، بسبب وضع الغيتو 
الذي يخلقه الجدار، وستنتشر موجة الهجرة، وبخاصة بين صفوف الشباب، وهذا ما سيؤدي إلى عواقب وخيمة على تطور 
هذه املناطق. ومن األرجح أن تنتشر موجة الهجرة من الغيتوات الشمالية باتجاه رام هللا، وفي الغيتوات الجنوبية الشرقية 

نحو بيت لحم.

مع استكمال بناء الجدار حول القدس الشرقية، ستتمكن سلطات االحتالل من طرد ما يقارب 55.000 فلسطيني خارج 
حدود منطقة نفوذ القدس، وهذا سُيحدث تغييًرا جذرًيا في امليزان الديموغرافي ملدينة القدس، إذ سيؤدي إلى تخفيض نسبة 
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االحتالل  لسلطات  تحققت  قد  تكون  وهكذا  املئة.  في    22 يقارب  ما  إلى  املئة  في    33 من  املدينة  في  الفلسطينيين  السكان 
املحافظة على أكثرية يهودية في املدينة لسنوات أطول.

التعليم

ا لحق الفلسطينيين في التعليم وتنقل طالب املدارس والجامعات إلى مراكز التعليم، إذ إن 
ً

ا صارخ
ً
يشكل بناء الجدار انتهاك

هناك آالف الطالب الذين يسكنون في ضواحي القدس، ويتعلمون في املؤسسات التعليمية داخل القدس الشرقية. من جهة 
أخرى، فإن مئات الطلبة الذين يعيشون داخل منطقة نفوذ البلدية، يزورون مدارس الضواحي خارج حدود القدس.

الصحة

الجدار  فإن  وهكذا   ، الفلسطينيين  لالجئين  الصحية  الرعاية  خدمات  لتوفير  مهًما  مركًزا  العربية  القدس  مدينة  تعد 
سيمنع الوصول السهل آلالف الالجئين إلى هذه املراكز. كذلك سيؤدي الجدار إلى حرمان املواطنين الفلسطينيين من غير 
املجتمع  في  وتخصًصا  تطوًرا  األكثر  املرافق  هذه  الشرقية.  القدس  في  الصحية  املرافق  بخدمات  التمتع  املدينة،  سكان 
الفلسطيني، مثل مستشفى املطلع، الذي يقدم الخدمات شبه املجانية وبخاصة لالجئين. ومستشفى املقاصد ومستشفى 
العيون، وهو املستشفى التخص�ضي الوحيد في الضفة الغربية. إن املستشفيات في بيت لحم ورام هللا بعيدة، والوصول إليها 

يتطلب عبور حواجز عسكرية صعبة، ومن ثم يستغرق عبورها ساعات طويلة.

خالصة 

كانت القدس الغربية قبل االحتالل تعاني العزلة على الرغم من أنها عاصمة الدولة العبرية، وذالك نتيجة موقعها الجيو-
سيا�ضي )مدينة حدودية(، إذ كانت تفتقد إلى محيط سكاني يهودي حولها، ولهذا كانت العاصمة الحقيقية للدولة العبرية هي 
تل أبيب، وبعد احتالل القدس الشرقية وضّمها إلى القدس الغربية وسلطة القانون اإلسرائيلي، بدأت تعمل على خلق محيط 

سكاني يهودي الذي ساهم في إقامة حزام كبير من املستوطنات حول املدينة.   

ا من هذا الواقع بدأت إسرائيل تعمل بالوسائل كلها على التجهيز لقضم جزء من األرا�ضي التي احتلتها عام 1967، 
ً
انطالق

وأهم هذه املناطق، القدس الشرقية وحزام من املستوطنات التي أقامتها حول القدس، وجزر من املستوطنات في الضفة 
إسرائيل  وتعّد  طبريا،  لبحيرة  مائي  مصدر  أهم  يشكل  إذ  املائية،  بثروته  يتميز  الذي  السوري  الجوالن  إلى  إضافة  الغربية، 

املصادر املائية عنصًرا مهاًما في مفهوم األمن القومي.

العرب، وتشكيل  استمرار وجود  يمنع   بشكل  املدينة  بناء  نحو  اإلسرائيلية  التخطيط  سياسة  تتجه  القدس  مدينة  في 
نظر  املجموعتين. فمن وجهة  بين  املدينة بخط فاصل  »تقسيم  للحيلولة دون  ويهود(،  قطبين ملجموعتين قوميتين )عرب 
التخطيط اإلسرائيلي إن كل مساحة غير مأهولة بالسكان اليهود تبقى معرضة »لخطر« العودة إلى السيادة الفلسطينية. من 
عّدة في الخريطة الهيكلية في الجزء الشرقي من املدينة تؤدي في املرحلة األولى دور املانع ألي 

ُ
هنا فإن املساحات الخضراء امل

استيطانية  أحياء  إلقامة  مادًيا  احتياطًيا  املناطق  هذه  ستشكل  متأخرة  مرحلة  وفي  العربية،  األحياء  بين  مناطقي  تواصل 
بهدف  ا، 

ً
شرق القدس  لحدود  املحاذية  العربية  واألحياء  القدس  داخل  العربية  األحياء  بين  يفصل  إسفيًنا  تشكل  يهودية، 

إحباط إمكان عودتها إلى السيطرة الفلسطينية.
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إن التجربة التي خاضها االحتالل منذ العام 1967، وتميزت بمقاومة االحتالل ورفضه، وعّبرت عنها االنتفاضات املستمرة 
للشعب الفلسطيني، واإلضراب في الجوالن. هذا الرفض أرغم دولة االحتالل على التراجع وإعادة حساباته الكولنيالية، إذ 
وألول مرة في تاريخ هذا الكيان بدأ في التفكير باالنتقال من فكرة الدولة بال حدود إلى فكرة الدولة مع حدود. هذا التحول في 
التفكير، ارتبط -إضافة إلى مقاومة الشعب الفلسطيني- بعامل آخر، وهو الجانب الديموغرافي، إذ أدرك الكيان الصهيوني 
أن االستمرار في االحتالل، وأمام التكاثر الطيبيعي السكاني العربي، سيُفقد الكيان الصهيوني األكثرية اليهودية في املنطقة 

املمتدة ما بين البحر والنهر.

ترتكز سياسة التخطيط اإلسرائيلية على مبدأ التفضيل والتهميش، بمعنى التفضيل وإعطاء األولوية في املجاالت جميعها 
إلى أفراد الفئة صاحبة السلطة الحاكمة )اليهود( وتهميش الفئة القومية الثانية )العرب( إلى أبعد الحدود.

 بوصفها دولة يهودية، وهذا يفتح 
ً

عّرف نفسها أوال
ُ
التمييز في إسرائيل ضد السكان العرب، يبدأ من حقيقة أن إسرائيل ت

األبواب على ممارسة التمييز اتجاه كل ما هو غير يهودي، ال بل تطالب إسرائيل املجتمع الدولي باالعتراف بها بوصفها دولة 
يهودية، وكأنها تطالب املجتمع الدولي بشرعنة سياساتها العنصرية. 

األمن  ويشكل  مجتمع.  ألي  والثقافية  واالجتماعية  املادية  الصفات  تشكيل  في  كبير  وأثر  فاعل  دور  التخطيط  لعملية 
املهنية  التخطيط  عملية  فإن  ثم  ومن  اإلنسان،  حقوق  أسس  أهم  والصحي  التربوي  الثقافي،  االجتماعي،  االقتصادي، 
واألخالقية يجب أن تقوم على دعم هذه األسس. لكن ممارسة سلطات االحتالل اإلسرائيلية في سياسات التخطيط تتجاهل 

عمًدا هذه األسس. 

 في تشكيل الصفات املادية، االجتماعية والنفسية للنظام االجتماعي  وذلك يتمثل في توفير 
ً

يؤدي املخططون دوًرا فاعال
الفرص االقتصادية املتكافئة وتحقيق التكامل االجتماعي واالقتصادي. 

إن نظام التخطيط اإلسرائيلي القائم له نتائج سلبية على التجمعات السكنية العربية، إذ إن هذا النظام مؤسس على 
أنماط من الظلم وعدم املساواة. 

تغليب  إلى  والتخطيط  التنظيم  خبراء  يسعى  بأال  تق�ضي  التي  املهنية  األخالق  قواعد  ينتهكون  اإلسرائيليون  املخططون 
مصلحة جماعة عرقية أو إثنية على مصلحة جماعة أو جماعات أخرى. وبعكس هذه األخالقيات فإن املهنيين اإلسرائيليين 
قاموا بإعداد مخططات وتنفيذها لنقل جزء من السكان اليهود -املستوطنات-  إلى الجزء املحتل عام 1967 )وهذا انتهاك 
صارخ للقانون الدولي( وتغليب مصلحة اليهود في األرض واالقتصاد والحقوق املدنية بما يسبب الضرر للسكان العرب في 
الجوالن، وتحّول نظام التنظيم إلى وسيلة لخنق التطوير أو تقييد النشاط االقتصادي وحصر نمو املناطق السكنية العربية 
السكنية،  والتجمعات  )القرى  وطمسها  كلها  البيئية  املعالم  لتدمير  وسيلة  إلى  التنظيم  نظام  تحّول  فقد  كذلك  وتشويهه. 

اآلثار، السمات الثقافية والتراثية( التي تجسد الهوية العربية.
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