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 تقارير

  *العجرمي أشرف

  :اإلسرائيلية املستعمرات أراضي
  **والتبديد التخطيط بين

   

 الوطنية السلطة فيه، مقامة كانت التي العسكرية واملواقع املستعمرات جميع من غزة قطاع إسرائيل إخالء وضع
 ملا املثلى بالصورة واستثمارها جهة، من اخملالة األراضي على احلفاظ بكيفية يتعلق كبير حتد أمام الفلسطينية

 كثيرة فلسطينية مؤسسات شُغلت وقد. أُخرى جهة من غزة، قطاع سكان وخصوصاً الفلسطيني، الشعب منفعة فيه
  .القطاع يف اليهودية املستعمرات بإخالء إسرائيل قيام سبقت التي الفترة خالل املوضوع هذا يف بالبحث

 االنسحاب ملف ملتابعة وزارية جلنة ،15/3/2005 بتاريخ عقدتها جلسة يف ألّفت، الفلسطينية احلكومة وكانت
 ووزير التخطيط، ووزير عاماً، منسقاً املدنية الشؤون وزير من كل وعضوية قريع، أحمد احلكومة رئيس برئاسة
 العمل ووزير واإلسكان، العامة األشغال ووزير الوطني، واألمن الداخلية ووزير الوطني، االقتصاد ووزير املالية،

 شؤون دائرة ورئيس اخلارجية، وزير إليهم أضيف احمللي، احلكم ووزير الزراعة، ووزير االجتماعية، والشؤون
 من الفلسطينيين واملهنيين اخلبراء من فنية طواقم بتشكيل دحالن، حممد املدنية، الشؤون وزير وقام. املفاوضات

 خمتلف من خبيراً 40 الطواقم هذه فضمت غزة، وقطاع الغربية الضفة يف املتنوعة االختصاصات ذوي
  .واخلاص العام القطاعين من املهنية التخصصات

 الفنية الطواقم به قامت الذي الهائل االستثنائي اجلهد من كبيراً جزءاً  اخملالة األراضي مستقبل يف البحث احتل
 أراضي وتقسيم فرز على الطواقم هذه عملت وقد. اإلسرائيلي اإلخالء سبقت التي األشهر خالل الساعة مدار على

 يف اخلوض وقبل. حمددة لتقسيمات وفقاً املستقبلي استثمارها أوجه واقترحت طبيعتها، على بناء املستعمرات
 املستعمرات عن قليالً للحديث الوراء إىل قليالً نعود تسميتها، جرى كما الفنية، الطواقم أو اخلبراء طواقم عمل نتائج

  .اإلسرائيليين جانب من استخدامها وطبيعة توزيعها حيث من حتتلها، كانت التي واألراضي

 دونماً، 23.999 نحو غزة قطاع يف اإلسرائيلية املستعمرات عليها أقيمت التي األراضي ملساحة الكلي اجملموع بلغ
 من مستأجرة أي( للغير عليها متعاقد حكومية أراض دونماً 1015و حكومية، أراض دونماً 20.576 نحو: منها

 كانت أُخرى دونم 23.000 نحو أيضاً وهناك. للمواطنين خاصة ملكية دونماً 537و ،)الفلسطينيين املواطنين
 نحو احتلت حولها وما املستعمرات أن أي للمستعمرات؛ أمني حزام إىل وحولتها عليها يدها وضعت إسرائيل

 2كم 378 البالغة غزة قطاع مساحة من% 12.5و دونم، 110.000 البالغة احلكومية األراضي جممل من% 41.5
  .املتحدة األمم لوثائق وفقاً
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 موقع( شيكما حوف دونماً؛ 44.8): الهيا بيت( دوغيت: التالية املستعمرات مواقع يف اخلاصة األراضي وتقع
 ؛)1948 سنة قبل من يهودية ملكية( دونماً 275.9): البلح دير( دروم كفار دونماً؛ 49.9): الهيا بيت/عسكري

 160.6): ورفح يونس خان( موراغ ؛2م 500: دكاليم موكيد دونمات؛ 5): والسميري يونس خان( حزاين نيتسر
  .دونماً

 بيت( سيناي إيلي مستعمرة يف فتقع احلكومة، إىل األصل يف ملكيتها وتعود املواطنين من املستأجرة األراضي أمّا
): يونس خان( موراغ ومستعمرة دونمات، 108.7) الهيا بيت( شيكما حوف وموقع ،دونماً 166.3 بواقع) الهيا

  .حكومية أراض هي الباقية واألراضي. دونماً 740.8

  :يلي ما إىل واستخدامها وظيفتها على بناء غزة قطاع يف قائمة كانت التي املستعمرات تقسيم ويمكن

  

 حزاين؛ نيتسر دكاليم؛ نفيه نتساريم؛ يَم؛ كفار يَم؛ رَفياح دوغيت؛": للسكن خمصصة" املدنية املستعمرات 
  .نيسَنيت

 دروم كفار أور؛ غان قطيف؛ غديد؛ طال؛ غني بدولَح؛ سديه؛ بات سيناي؛ إيلي: الزراعية املستعمرات.  

 دكاليم نفيه ياكال؛ إيرز؛: الصناعية املستعمرات.  

 موراغ عتصمونا؛ بني: التعاونية املستعمرات.  

  

 موقعين ونتساريم أور غان وكانت األسماك، لتربية بركاً أيضاً استخدم شيكما حوف العسكري االستيطاين واملوقع
 باإلضافة وصناعة زراعة فيها مستعمرات هناك أن بمعنى وقاطعة حادة ليست التقسيمة فهذه أيضاً؛ عسكريين

  .وظيفتها على الغالب الطابع هو هنا املقصود لكن. السكن إىل

  :الطواقم هذه عمل من يوم املئة عن تقرير يف جاء كما هي، رئيسية حماور خمسة الفنية الطواقم عمل شمل وقد

 الغربية، الضفة وشمال غزة قطاع يف إخالءها إسرائيل تعتزم التي املستعمرات بأراضي املتعلق اجلانب (1)
 وبأوجه املوقتة، واإلدارة واالستالم النقل بآليات تتعلق املسائل هذه وأمالك، موجودات من األراضي هذه على وما

 األراضي لبعض اخلاصة امللكية مثل كثيرة قضايا ذلك إطار يف يدخل( األصول لهذه املستقبلية االستخدامات
 زراعية من عليها القائمة اإلنتاجية واملنشآت فيها، املوجودة السكنية والوحدات العامة، واملباين اخملالة،

  ).ذلك وغير البيئية، واألوضاع التحتية البنيةو وصناعية،

 ستقوم التي الفلسطينية لألراضي واخلارجي الداخلي االتصال ومنافذ بطرق يتعلق الثاين اجلانب (2)
 واملركبات لألفراد واخلارجية الداخلية والتنقالت احلركة حرية وقضية خطتها، إطار يف بإخالئها إسرائيل

 رفح وممر البحري، وامليناء اجلوي، املطار مثل( الدولية املعابر يف أساساً  يتمثل اجلانب هذا. الفلسطينية والبضائع
 غزة، وقطاع الغربية الضفة بين اآلمن واملمر وإسرائيل، الفلسطينية األراضي بين احلدودية واملعابر ،)احلدودي
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 االقتصادية العالقات مستقبل إىل إضافة الغربية، الضفة يف اإلسرائيلية العسكرية واحلواجز الداخلية واإلغالقات
 إىل الفلسطينية العمالة تدفق استمرار وموضوع اجلمركي باالحتاد يتعلق فيما وبالذات اإلسرائيلي، بالطرف
  .إسرائيل

 كل توضيح بهدف الفلسطيني اجلمهور مع التواصل ومسألة اإلعالمية بالناحية يتعلق الثالث اجلانب (3)
 فنية استعدادات من يجري ملا والدعم التأييد وحشد للمواطنين، اإلسرائيلي االنسحاب بموضوع املرتبطة األبعاد

 يرتبط. الوطني والنضج املسؤولية من ممكن قدر بأكبر االنسحاب موضوع مع اجلمهور تعامل لضمان فلسطينية
 إنسانية أوضاع من ينشأ قد ما مع للتعامل الضرورية االحتياطات اتخاذ على العمل بضرورة أيضاً املوضوع هذا

  .أثنائه ويف األراضي من االنسحاب تنفيذ قبل احلركة على قيود بفرض اإلسرائيلي الطرف قيام نتيجة

 استالم أجل من بها القيام الواجب وبالترتيبات الفلسطينية األمنية باالستعدادات يتعلق الرابع اجلانب (4)
 االنسحاب خطة إطار يف الغربية الضفة وشمال غزة قطاع يف منها اخلروج إسرائيل تعتزم التي األراضي

  .اإلسرائيلي

 يشكل والذي الفلسطينية، الفنية الطواقم لعمل والقانوين السياسي باإلطار يتعلق واألخير اخلامس اجلانب (5)
 الترتيبات جميع ذلك يف يدخل( االنسحاب موضوع جوانب خمتلف مع التعامل يف العمل لفريق مرجعية

 اجملتمع ودور ،)الدويل القانون ومبادئ أسس وكذلك ،1993 سنة منذ اإلسرائيلي اجلانب مع املوقعة واالتفاقات
  .معها التعامل يف املتوقع الدويل

 لألراضي املستقبلي التخطيط عمل جمموعة: هي متنوعة عمل جمموعات ست إىل الفنية الطواقم تقسيم وجرى
 وجمموعة والدولية، احلدودية املعابر عمل وجمموعة العامة، واخلدمات التحتية البنية عمل وجمموعة واملمتلكات،

  .القانونية الشؤون عمل وجمموعة املنشآت، وإدارة تسلم عمل وجمموعة األرضي، والرابط اآلمن املمر عمل

 فاجأ الذي األمر الرفيع، الطراز من مهني بعمل قامت الفلسطينية الفنية الطواقم أن إىل اإلشارة من بد ال وللحقيقة
 أن من بدالً  اآلخر اجلانب يف ويؤثر مفيداً يكون أن املنهجي للعمل يمكن مدى أي إىل وأظهر وأربكهم اإلسرائيليين

 الفلسطينيون عمل املرة هذه. ومواقفهم ومقترحاتهم اإلسرائيليين آراء يف يبحث الذي الطرف الفلسطينيون يكون
 للردود سيناريوهات ووضعوا اجلانبين، بين االتصاالت فترة طوال تطرح أن يجب التي األسئلة وطرحوا باحتراف،

  .مطروح أمر كل مع ينسجم مهنياً رأياً وقدموا النواحي، خمتلف من قضية كل أبعاد ودرسوا احملتملة، اإلسرائيلية

 وهذه عليها، مفصلة ردوداً قدملي اإلسرائيلي اجلانب على طرحت التي األسئلة من الكبيرة اجملموعة إىل وباإلضافة
 يتعلق األول القسم: أقسام أربعة إىل الفنية، الطواقم عقدتها التي املكثفة العمل ورشات إطار يف تقسيمها، جرى

 اإلنتاجية املنشآت يخص فيما الثاين القسم التحتية؛ والبنية والعامة اخلاصة واملساكن املستعمرات بأراضي
 الرابع القسم الغربية؛ والضفة غزة قطاع بين الرابط واملمر احلدودية املعابر عن الثالث القسم الصناعية؛ واملناطق

 على يخطر كان ما كل األسئلة تضمنت وقد. واإلعالم واالستالم واالنسحاب اإلنسانية بالطوارئ يتعلق واألخير
 األسئلة هذه إىل وباإلضافة. للمستقبل وخططاً تصوراً  ويرسم صورة تكوين يريد مهني شخص أو متابع أي بال

 يمكن االنسحاب ملف ملتابعة الوزارية اللجنة إىل مقترحة قرارات الطواقم قدمت اإلسرائيليين، أربكت التي الشاملة
  :أنواع ثالثة تصنيفها

  .للقرار إعالن أو حكومي تصريح يتبعها موقف توضيح قرارات (1)
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  .مهماتها استكمال من الفنية الطواقم لتمكين فورية ضرورية قرارات (2)

  .الفلسطيني الشارع يف فوضى حالة حدوث ملنع احترازية قرارات (3)

 واستخدام بملكية اخلاصة املطالبات يف حصراً للبت مستعجل قضاء حمكمة تشكيل: املقترحة القرارات أهم ومن
 عدم وإزالة منها واحدة كل مستقبل وبت االحتالل سلطات تبقيها التي املنشآت وضع دراسة واملنشآت؛ األراضي

 فيها، والتصرف وإدارتها اخملالة املناطق الستالم جديدة هيئة إنشاء اإلزالة؛ بهذه إسرائيل إلزام بل منها، املالئم
 عسكرية مناطق اخملالة املناطق إعالن تتضمن فورية أمنية خطة وضع اإلنتاجية؛ املنشآت إدارة وخصخصة

 املتفجرات من اخملالة املناطق بتنظيف والقيام املناطق، هذه يف للتصرف ياحتراز ووقف حمدودة، لفترة مغلقة
 اخملالة، املناطق يف واالحتفاالت الزيارات وتنظيم األمن، على للحفاظ واحدة أمنية وحدة وتكوين السامة، واملواد
 توعية بحملة والقيام ألعوام، املستعمرات يف عملوا الذين العمال بخبرات واالستعانة الفلسطيني الشارع وإشراك
 القضايا بكل تقريباً 13/4/2005 يف عقد اجتماع يف مهمة قرارات خمسة الوزارية اللجنة اعتمدت وقد. واسعة
 املنشآت مستقبل لتحديد التخطيط وزارة بإشراف اخملتصة اجلهات من عمل فريق تشكيل وضمنها أعاله، الواردة

  .التخطيط وزارة بها تقوم والتي غزة، بقطاع اخلاصة اإلقليمية اخلطة حتديث يف واإلسراع

 املعدل اإلقليمي اخملطط إعداد جرى عليها، الفنية الطواقم توزيع تم التي الست العمل جمموعات شُكلت أن وبعد
. القطاعية األولويات خمتلف حتديد تم كما اإلسرائيلية، املستعمرات مواقع يشمل بما 2005 غزة قطاع حملافظات

  :يلي كما اخملالة املستعمرات ملناطق املستقبلية االستخدامات حتددت مبدئية وبصورة

  .غانور قطيف؛ تل دوغيت؛ نيسَنيت؛: سياحية استخدامات (1)

  .ياكال طال؛ غني سيناي؛ إيلي: طبيعية حمميات (2)

  .يم كفار حزاين؛ نيتسر موراغ؛ دروم؛ كفار: زراعية (3)

  .عتصمونا بني بيدولح؛ غديد؛ غانور؛ نتساريم؛: يةزراع حمميات (4)

  .دكاليم نفيه إيرز؛: صناعية (5)

  .يَم رَفياح: أثرية مناطق (6)

 الضرورية احلاجات وحتديد منها واحدة كل دراسة أهمية إىل بالنسبة التقسيمات هذه بشأن قرارات اتخذت وقد
 تتالءم ال ألنها املستعمرات يف املوجودة السكنية املباين كل هدم بضرورة فلسطيني قرار هناك كان والحقاً. لذلك

 نهائي قرار باتخاذ إسرائيل تقوم حتى علناً بذلك التصريح دون من لكن غزة، لقطاع اإلقليمي الهيكلي اخملطط مع
 إىل تتحول أن من خوفاً وذلك املستعمرات، يف السكنية األبنية هدم يف ترغب إسرائيل أن بعد فيما واتضح. بشأنها

 الذي األمر فيها، أو أسطحها على ويحتفلون عليها علمهم الفلسطينيون يرفع كأن الفلسطيني، لالنتصار رموز
  .إلسرائيل معنوية هزيمة بمثابة اإلسرائيلي الشارع من وجزء املستوطنين أمام سيبدو

 ألنها إبقاءها إسرائيل قررت التي الزراعية، الدفيئات إدارة مسؤولية حتمل عاتقها على الفلسطينية احلكومة وأخذت
 التي الفلسطينية، االستثمار شركة تشرف أن تقرر السياق هذا ويف. أجانب وممولين متبرعين من ثمنها قبضت
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 الدفيئات على فيه، واالستثمار البلد إىل العودة على املهاجرة الوطنية األموال رؤوس تشجيع أجل من أقيمت
 أن بعد مالءمتها مدى أحد يعلم ال دفيئات وإدارة بشراء للمغامرة خاصة شركة أية استعداد عدم إىل نظراً الزراعية
 وتقويم رؤيتها قبل" البحر يف السمك" شراء يف األموال رؤوس أصحاب يرغب لن وبالتايل اإلسرائيليون، يتركها

  .إبطاء دون ومن فوراً يتم أن يجب وزراعتها الدفيئات يف العمل إن إذ اإلرجاء يحتمل ال الوضع وألن وضعها،

 سيقام الذي البحري غزة مليناء ومرافق خمازن لتكون نتساريم مستعمرة أراضي تخصيص الحقاً احلكومة وقررت
 تستخدم أن يمكن التي األُخرى االستخدامات بعض مع يتناقض التخصيص وهذا البحر، شاطئ على قبالتها

 السلطة تزويد وتأخير إسرائيل تعاون عدم يف تتمثل جدية مشكالت واجه الفلسطيني التخطيط لكن. لها نتساريم
 اآلمن واملمر وامليناء املعابر من وموقفها التحتية والبنية املستعمرات عن حيازتها يف التي املعلومات الوطنية
  .اإلخالء قبل األخيرة اللحظات يف املعلومات بعض حترر إسرائيل وبدأت. وغيرها

 يتم أن على الفنية والطواقم االنسحاب ملف ملتابعة الوزارية اللجنة إطار يف اتفاق هناك كان ،األحوال كل على
 عامة، ملكية منها% 97 من أكثر أن باعتبار اخملالة األراضي على يدها تضع الوطنية السلطة يجعل قانون إصدار

 خاصة حماكم إىل الالزمة الثبوتية األوراق تقديم خالل من بعضها بملكية املواطنين ادعاءات يف النظر ويتم
 ووسائل الصحف يف أُعلن رئاسي مرسوم إصدار تم القانون إصدار من بدالً  لكن. الغرض لهذا إنشاؤها يجري

  .اإلعالم

 بيت" (إيرز" منطقة: هي مناطق سبع إىل املستعمرات لوجود وفقاً غزة قطاع مناطق قسمت أُخرى، ناحية من
 مستعمرة( الوسطى غزة منطقة ؛)ودوغيت ونيسَنيت سيناي إيلي مستعمرات تشمل( الشمال منطقة ؛)حانون

 يف املستعمرات توزيع تم حيث) ب( يونس خان ومنطقة ،)أ( يونس خان منطقة ؛)دروم كفار ومستعمرة نتساريم
. احلدودي رفح ومعبر املستعمرات وتشمالن) ب( رفح ومنطقة ،)أ( رفح منطقة املنطقتين؛ هاتين على قطيف غوش

 واحلزبية الشعبية الهيئات ومن الفنية، الطواقم من ممثلين وتضم وزراء، يترأسها استالم جلان تأليف وتم
 جرى وباملناسبة. األهلية واملساندة احلماية وجلان التشريعي، اجمللس يف وأعضاء البلديات ورؤساء واحملافظين

 من جزءاً اجلمهور يكون وبحيث يجري، ما كل على الشعبية والرقابة املشاركة تعزيز أجل من األخيرة هذه تأليف
 غير وجمموعات أشخاص جانب من عليها اليد وضع ومنع واألمالك، األراضي وحماية لإلخالء، االستعداد عملية

 على الطريق ولقطع وسياسياً، إعالمياً العملية هذه من القصوى االستفادة تتم كي وأيضاً املعنية، الرسمية اجلهات
 لعملية احلضارية اإلنسانية الصورة مقابل يف الفلسطيني للشعب فوضوية بربرية صورة تريد التي إسرائيل
  .ذاتها اإلخالء

 امتدادات شكلت ما وسرعان احملافظات، جميع على توزعت التي األهلية، واملساندة احلماية جلان أصدرت وقد
 باسم أسبوعية نشرة اخملالة، املستعمرات جوار يف الواقعة تلك سيما وال املناطق، خمتلف يف واسعة جماهيرية

 للجهات األوىل مصادرها من اإلسرائيلي اإلخالء عن املتوفرة املعلومات كل بتقديم يتعلق توعوي هدفها" األرض"
  .اإلخالء حدوث وقت التصرف كيفية إىل للناس إرشادات تقديم وكذلك. املفاوضة الفلسطينية

 عسكرية مناطق اخملالة املناطق إعالن يجري أن تتضمن استالم خطة األمن، مع بالتعاون ية،الفن الطواقم وأعدت
 حمددة أيام بعد للزيارة منظمة بصورة املناطق هذه بدخول للناس خاللها يُسمح الزمن من معينة ملدة مغلقة
 تقويم يتضمن فيها واملوجودات املنشآت لكل مسح ثم أمني بمسح يبدأ للمستعمرات شامل مسح عمل فيها يجري
 يوجد ال أنه ووجد الفنية الطواقم من وفد بها قام زيارة بسبب مرات عدة اخلطة هذه تغيير تم لكن. منها كل حالة
 بنية من تبقى وما الصناعية" إيرز" ومنطقة الزراعية الدفيئات عدا منه االستفادة يمكن شيء املستعمرات داخل
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 األمن أجهزة جهوزية عدم بسبب وأيضاً. إلخ ومياه، واتصاالت، كهرباء وخطوط كهرباء، وأعمدة شوارع،: حتتية
 إسرائيل بين التنسيق عدم بسبب وثالثاً. واألصول املنشآت هذه حماية ضمان على قدرتها وعدم الفلسطينية،

 أن تقرر وعليه. الفلسطينية األمن لقوات املسبق املنظم بالدخول والسماح اإلخالء موعد بشأن الوطنية والسلطة
 للمواطنين ويسمح) حانون بيت" (إيرز" يف الصناعية واملنطقة الزراعية الدفيئات الفلسطينية األمن قوات حتمي

  .األماكن باقي إىل بالدخول الفلسطينيين

 عمليات وحدثت املستعمرات مواقع إىل اجلماهير حشود اندفعت غزة قطاع اإلسرائيليين اجلنود آخر غادر وعندما
 هدمها السلطة قررت التي املتبقية واملنشآت املباين شمل وهذا األيدي، عليه وقعت ما كل وتدمير وتخريب سلب

 وجرى شيء، كل طال اخلراب لكن منها، جداً  قليل عدد عدا منها لالستفادة إمكان وجود بعدم القناعة بسبب جميعاً
 ذلك يف بما واملياه، والهاتف الكهرباء وخطوط الكهرباء أعمدة فسرقت التحتية البنية بقايا على االستيالء

 بعض سرقة جانب إىل فيها، مصانع وحرق" إيرز" يف الصناعية املنطقة تخريب وجرى واخلراطيم، املضخات
  .األصل يف فلسطينيين أموال رؤوس وأصحاب مواطنين إىل ملكيتها تعود التي املصانع

 التي" السكورس" حصمة على احلصول أجل من املرصوفة الشوارع قلع حد إىل والتخريب والنهب السلب وصل ولقد
 وجرى. األرض حتت مدفونة كانت التي والهاتف الكهرباء خطوط كل خلع تم كما. األسفلت طبقة حتت توضع
 األمن قوات أن واملشكلة. هائل لتخريب كلها واملنشآت املباين وتعرضت منها، قسم وحرق األشجار اقتالع

 املستعمرات، بواقي من اليسير اجلزء وهو بحمايته تتوكل أن يجب كان ما حماية يف فشلت أنها ليس الفلسطينية
 التي والنهب السلب عمليات يف ساهمت أيضاً إنها بل فحسب، فيها، السكنية املباين كل إسرائيل هدمت أن بعد

  .حدثت

 لسلوك ترسمها أن واإلعالنات وامللصقات واملنشورات اإلعالمية النشرات حاولت التي الصورة انهارت لقد نعم
 وكانت املشاهد، هذه بمثل معنية كانت إسرائيل طبعاً. وبعدها اإلخالء عملية خالل الفلسطينية اجلماهير

 الفلسطينية األمن أجهزة لدى توجد ال أنه واضحاً وكان. السلطة مع التنسيق عدم خالل من كبيرة فيها مساهمتها
 للسرقة منها قسم تعرض التي الزراعية الدفيئات فيها بما املتبقية، واملواقع املنشآت حماية لكيفية واضحة آلية

 املتكررة التصريحات مع تماماً يتناقض وهذا اخملالة؛ للمناطق خرائط حتى أو خطة، لديهم تكن ومل. واإلتالف
  .جهوزيتهم وتكراراً مراراً أكدوا الذين األمن ملمثلي

 للدولة عامة ملكية أنها املفترض من التي األراضي إن بل وتخريب، ونهب سلب من جرى ما على األمر يقتصر مل
 وال األراضي، على أيديهم وضعوا املستعمرات مناطق يف أراض لهم الذين فالسكان. منها أقسام على االستيالء تم

 املؤسسات بعض وقام املواطنين، لدى مللكيةا وادعاءات األراضي مصير لبتّ واضحة آلية اللحظة حتى توجد
 على العمال نقابات حصلت: مثالً تقاسمه؛ جرى اجلنوبية املنطقة يف فالساحل. األراضي على بتعديات والفصائل

 منتجعات، عليها أقامت أراض قطع على األمنية األجهزة واستولت معسكرين، املرور شرطة وأنشأت دونمات، ثالثة
 واملؤسسات،. األرض من كبيرة مساحة على تدريب معسكر أحدها مواقع ثالثة على يدها" حماس" حركة ووضعت

  .األرض من نصيباً أخذت األحمر، الهالل وجمعية العمالية والشبيبة األسرى جمعية مثل

 رئيس مدين أبو فريح السيد من جلنة شكل إذ للجامعات، األراضي من مساحات بتخصيص مازن أبو الرئيس وقام
 ويقال. للجامعات تخصيصها يجري التي األراضي لتحديد اجلامعات، ورؤساء الشرفا، وسليمان األراضي، سلطة

 ينسجم وال عشوائي، التخصيص وهذا. دونم 800 نحو األزهر وجلامعة دونماً، 165 األقصى جلامعة خصص إنه
 التي واجملاالت طبيعتها وفق فيها التصرف يتم األراضي أن تفيد والتي الفنية، الطواقم وضعتها التي اخلطط مع
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 قرار صدور قبل تريدها التي األراضي قطع على استولت كانت اجلامعات بأن العلم مع بها، استثمارها يمكن
 املالئم املكان أنها وقررت دكاليم نفيه مستعمرة من قسم على استولت مثالً، األقصى، فجامعة. بذلك رئاسي
  .هناك جامعية مبان إلقامة

 الشركة أن مع واملوجودات، املنشآت باقي من والسلب لالعتداء تعرض ما أقل هي الزراعية الدفيئات تكون ربما
 إذ للخسائر، اكتراثها لعدم السرقة عمليات حدوث يف األُخرى هي تساهم وتديرها الدفيئات هذه على تشرف التي

 جمموع من% 5.5 نسبته ما على يحصلون هؤالء أن على ينص احلكومة مع الشركة يف املشرفين عقد إن
 ذلك ومع فيها، حصة لها التي املصروفات وزيادة السرقات حدوث يف مصلحة للشركة أن يبدو هكذا. املصروفات

 القطاع يف إسرائيل تستخدمها كانت دفيئة 4000 نحو جمموع من زراعية دفيئة 1500 بزراعة الشركة قامت
  .دفيئة 3400 للسلطة منها تركت

 الذي الساحلي الطريق مشروع مثل عنها، احلديث جرى التي الكبيرة املشاريع مصير واضحاً ليس اللحظة حتى
 صناعية ومشاريع أُخرى عامة ومرافق جامعة وإنشاء البحري، امليناء ومشروع بجنوبه، القطاع شمال يربط

  .مشروعاً 16 إلنشاء تخطيط بوجود أقاويل هناك كان إذ وغيرها، وسياحية
  

 بما خيراً استبشروا كثيرين آمال خيب قد أدناها، حتى املستويات أعلى من الوطنية، السلطة سلوك أن الواضح ومن
 الناس تطمئن وحكومية رئاسية ومراسيم قرارات ومن اإلخالء عملية الستقبال جيدة حتضير عمليات من شاهدوه

% 90 من أكثر بددت التي املعهودة السابقة يقةالطر وفق فيها التصرف بعدم وعدهم تم التي األراضي مصير إىل
  .العامة باملنفعة لها عالقة ال أغلبيتها جماالت يف املستعمرات سيطرة حتت كان ما عدا ما احلكومية، األراضي من

 يف التصرف يجري أن يستهجنون الذين الفنية الطواقم يف عملوا الذين اخلبراء هو األمل بخيبة يشعر من وأكثر
 أيضاً  بل منها، واسعة مساحات على املتعددة واجملموعات املؤسسات باستيالء فقط ليس النحو، هذا على األراضي

 األمثل الوجه معرفة أجل من جدية لدراسة تخضع مل متنوعة الستخدامات منها أجزاء بمنح مازن أبو الرئيس قيام
 األراضي هذه تبقى أن يجب كان إنه الفنية، الطواقم رئيس السمهوري، حممد. د ويقول. األراضي هذه من لالستفادة

 من بدالً كامالً عاماً ذلك أخذ ولو مصيرها لتحديد الالزمة الدراسات كل تستوفى كي بشأنها قرار أي دون من
 غير يف األراضي هذه تبديد إىل استمر، ما إذا سيقود، والذي يجري الذي والتعسفي العشوائي والتصرف التسرع

  .لطبيعتها واملالئمة األفضل استخداماتها

 أن درجة إىل يوم بعد يوماً  تزداد التي التعديات إلزالة جاد بعمل السلطة تقوم أن إلمكان بوادر أي هناك وليس
 حالة أن ويبدو. وسمعها السلطة أجهزة نظر حتت لغيرهم وبيعها األراضي من قطع تسييج بدأوا العاديين املواطنين

 الفلسطيني، الوضع مكونات كل حال هو كما املستعمرات أراضي موضوع على بظاللها ستلقي والفوضى الفلتان
 تكون أن من بدالً الداخلية والصراعات للنزاع موضوع إىل األراضي هذه تتحول وربما. غزة قطاع يف وخصوصاً

 مدى مع اًمنسجم لألسف، اخملالة، األراضي موضوع من القوى وخمتلف الفصائل موقف وسيكون. ومنفعة خيراً
. ذلك غير أو رئاسية منحة على احلصول طريق عن أو بالقوة عليها باالستيالء سواء األراضي، هذه من استفادتها

 املتعددة الشعبية اجلهات أن كما. ساكناً واإلسالمية الوطنية للفصائل العليا املتابعة جلنة حترك ال اآلن وحتى
 من هناك أن يبدو ال لكن اخلطر، ناقوس يقرعون املعدودين واألشخاص الكتّاب من قليل نفر وحدهم. متفرجة تقف

  �.اإلنذار هذا يسمع
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  ).الله رام" (األيام" صحيفة يف وكاتب فلسطيني سياسي حملل (*)

 العمل ورشة عن الفنية الطواقم تقرير ومن األراضي سلطة من مستقاة التقرير هذا يف الواردة املعلومات  (**)
 والذي للحكومة املقدم الفنية الطواقم عمل من يوم املئة تقرير ومن ،2005 مارس/آذار 27 – 26 يف املكثفة
 احلماية جلان يف مسؤولين ومع الفنية الطواقم من أعضاء مع مقابالت ومن ،10/6/2005 -  1/3 الفترة يتناول

  .اإلخالء بعد حدث ملا حية مشاهدات ومن األهلية، واملساندة



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


