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  1إسرائيل األرض الفلسطينية

  **غازي فالح

  مقدمة
نبدأ هذه الدراسة بإدراج رسالتين كتبهما فلسطينيون، قبل الشتات بفترة 

قصيرة، وحصلنا عليهما من أرشيف إسرائيل يف القدس. وهما تتضمنان، شأنهما يف 

من  نداءتذلك شأن عشرات الرسائل األُخرى التي عثرنا عليها واملتعلقة بتلك الفترة، 

السكان إىل القيادة الفلسطينية يف حينه للتدخل السريع من أجل وضع حد خلطر 

  إجالئهم عن أراضيهم.

، وهي موجهة إىل نائب رئيس 1947آذار/مارس  16الرسالة األوىل يف حُررت 

  الهيئة العربية العليا يف القدس، ويقول فيها املدعو ذيب القاسم (وآخرون) مستجدياً:
  

  الوطني الغيور، يا سعادة

الباعث لرفع هذا املعروض لسعادتكم هو ما حل بنا من حيف وظلم. اننا من عرب 

الرمل ونبلغ حوايل الثالثين عائلة قد وضعنا ايدينا منذ زمن بعيد جدا على 

اراضي الغور (الدار البيضاء) التابعة حليفا وهذه األراضي كانت ملك آل سرسق 

نترك األرض ومل نخرج منها فيها مضاربنا وفيها  وقد باعوها لليهود ولكننا مل

مرعى طروشنا وقد حاولت حكومة فلسطين اخراجنا من هذه األرض بشتى الطرق 

ولكننا كنا نقاوم [....] اذ لو تم نزع يدنا فاننا سنتشرد وعائالتنا وطروشنا ونتيه 

                                                            

قُدمت هذه الدراسة يف ندوة "احلركة الصهيونية وإسرائيل"، التي عقدتها مؤسسة الدراسات الفلسطينية  1 
  .13/12/1998 ـ 11يف الرنكا، قبرص، يف الفترة 

 Arab Worldأستاذ زائر يف دائرة اجلغرافيا يف جامعة كاليفورنيا، بيركلي، ورئيس حترير جملة  ** 

Geographer.  
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 ذا نلتمسبالبراري والقفار فال جند ملجأ لنا ولعائالتنا وال مرعى لطروشنا. له

باسم الوطنية والرحمة ان تشرعوا بالعمل للحيلولة دون تنفيذ ما يريده اليهود 

  والله يحفظكم.

  
ووقّعها ، 1946تشرين الثاين/نوفمبر  22أمّا الرسالة الثانية فكانت حررت يف 

املدعوان فايز السليمان املعرَّف بزعيم البشاتوة وتوفيق السعد املعرَّف بمختار عرب 

البشاتوة، وكالهما من عرب البشاتوة املقيمين بقضاء بيسان. وُجِّهت هذه الرسالة إىل 

  رئيس احلزب العربي يف القدس، وجاء فيها:

  
  بعد تقديم التحية

عشيرة عرب البشاتوه بقضأ بيسان هي  ىال يخفى على سعادتكم بأن اراض

ا نفاخر جداً بهذه الصهيونية وانن ىالوحيده حتى هذه اللحظة [التي جنب] من ايد

انعم الله علينا بها واآلن فأن رزق حممود البكار وقريبه موسى  النعمة التى

الناصر بداى مع اقاربهما باالحتكاك مع زبانية اليهود ببيع بعض اراضيهم او 

ابدالها معهم وان اليهود اذا جنحو بهذا فأن مقصدهم وهدفهم هو انشأ مستعمرة 

املتفرعة من اراضينا واذا ال سمح الله تم هذا فأن يهودية ضمن اراضى البكار 

العشيره تبلى وتنكب بهذا اخلطر الداهم ويسرى البيع عندنا وهنالك يقضى على 

قضأ بيسان برمته ألننا مل يبق عندنا منطقة سليمه من هذا الوبأ اخلطر اال منطقة 

 ونا على جناحالبشاتوه لذلك اسرعنا بهذا الكتاب اىل سعادتكم راجين به ان تدرك

السرعه واحليلولة دون سريان هذا املرض العضال وقبل ان يستفحل اخلطب ألن 

رزق احملمود وجماعته مصممين وقد عقدو النية على خراب العشيره وحاشاكم 

ان تتقاعسون عن مثل هذه احلركات ولنا كبير األمل بأعطأنا اجلواب حاًال 

  والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته [....]
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من إدراج هاتين الرسالتين وكشف مضمونيهما هو التشديد على أن إن هدفنا 

شراء األرض، أو مصادرتها الحقاً، من قِبَل اليهود واملؤسسات الصهيونية على اختالف 

أنواعها، كان وال يزال شراء وطن ال جمرد شراء حيز جغرايف حمدّد لالستفادة منه 

. ويقدم ما سبق إش ارة واضحة إىل أن الفالح الفلسطيني البسيط كان اقتصادياً وسكنياً

يدرك جيداً زخم تسرُّب األرض إىل أيدي اليهود. وبناء عليه، تعامل مع األرض وفق 

بعدها السياسي، ويف أكثر من مرة كانت سبباً رئيسياً للثورة. وال ننسى يف هذا الصدد 

 *ثورة الفالحين يف الثالثينات من هذا القرن.

تهدف هذه الدراسة إىل حتليل سبل ودينامية "ابتالع" إسرائيل لألرض يف 

ات قِبَل هيئفلسطين وذلك بعد قيامها ككيان له سيادة، حين تم االعتراف بها دولةً من 

. 1967، أي إسرائيل يف حدود ما قبل حزيران/يونيو 1948األمم املتحدة يف سنة 

لإلشارة إىل أن هناك أنواعاً متعددة من وسنستعمل كلمتي "ابتالع" وتصفية" األرض 

حماوالت السيطرة واستمالك األرض من أصحابها الشرعيين. إذ مل تقتصر عملية نقل 

ملكية األرض على مصادرتها أو على شرائها ضمن السوق احلرة فحسب، بل تضمنت 

  أيضاً أساليب أُخرى من اخلداع والغش.

األرض التي سيطرت عليها بعد حرب وقبل الشروع يف حتليل تعامل إسرائيل مع 
أن نضع موضوع "شراء األرض" من قِبَل اليهود قبل سنة  ـبداية  ـ، سنحاول 1948

يف اإلطار املالئم، كي نستفيد من البعدين التاريخي واجليوبوليتيكي ملشكلة  1948

                                                            

ملزيد من التفصيالت بشأن تصدي الفالح الفلسطيني لعملية شراء األرض من قِبَل اليهود واملؤسسات  * 

  الصهيونية، وخصوصاً يف بداية القرن العشرين، أنظر:

Khalidi (1997), pp. 89-117.     
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وبين ما أصبح  1948األرض، وأيضاً من املقارنة بين ما كان عليه احلال قبل سنة 

  يه اآلن.عل

 

 

  أوالً: جيوبوليتيكية الشراء اليهودي

  1948لألرض قبل سنة 
تتميز هذه الفترة من الفترة الالحقة بأن املؤسسات الصهيونية والوكالة 

اليهودية مل تكن تمتلك صفة الدولة، وبالتايل مل يكن يف استطاعة اليهود سن القوانين 

نقل مللكية أرض من العرب ومصادرة األرض من أصحابها. ولذا فإن أي عملية 

الفلسطيني إىل اليهودي كان يجب أن تتم ضمن السوق احلرة، أو من خالل صفقة، أو 

توصية حلكومة فلسطين االنتدابية أو ملندوبها السامي. كما أن صالحية املصادرة، يف 

هذه الفترة، كانت يف يد حكومة االنتداب البريطاين يف فلسطين. واجلدير ذكره هنا أن 

، بما فيه األراضي 1948موع ما استملكه اليهود من أراض يف فلسطين عشية سنة جم

من مساحة فلسطين. وقد استملكوا معظم ما استملكوه  %6.8العامة، كان ال يزيد على 

من مالّك إقطاعيين يف فلسطين، ومن مالّك غائبين، ومن مالّك غير فلسطينيين قطنوا 
نما بلغ جمموع ما استملكه اليهود من فالحي خارج فلسطين. هذا بي ـيف حينه  ـ

دونم، أي ما  64.201فلسطين، بحسب أرقام خبير األرض اإلسرائيلي غرانوت، نحو 

  ).Falah 1991؛ 1985من مساحة فلسطين (فالح  %0.25يعادل 

النسبة التي استُملكت جاءت على خلفية جمهود أكثر من نصف قرن من إن هذه 

إذ استنفدت هذه احلركة جُلَّ قدرتها ومل تنجح يف احلصول  قيام احلركة الصهيونية،

على أكثر من ذلك، تاركة لنفسها اخليار الوحيد املتبقي الستمالك األرض، أي اخليار 
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حين طُرد الفلسطينيون من ديارهم واستولت  1948العسكري. وهذا ما حدث فعالً سنة 

شارة إىل أن صغر مساحة من أرض فلسطين. ومع ذلك، جتدر اإل %77إسرائيل على 

ال يقلل األهمية الكبيرة لتوزيع هذه  1948األراضي التي كان يمتلكها اليهود قبل سنة 

األراضي، الذي منحها قيمة جيوبوليتيكية وسياسية تفوق أضعافاً مضاعفة قيمتها 

االقتصادية. وقد ساهم ذلك مساهمة كبيرة يف ترجيح كفة امليزان ملصلحة املؤسسات 

نية يف حينه. ويمكن إجمال األبعاد اجليوبوليتيكية والسياسية يف النقاط الصهيو

  التالية:
رافق شراء األرض عملية جلب مستعمرين يهود إىل فلسطين، األمر الذي أدى  ـ 1

يف سنة  %9.7إىل تغيير ديموغرايف ملموس؛ إذ ارتفعت نسبة اليهود يف فلسطين من 

). من هنا، فإن شراء Mejcher 1976, pp. 60-62( 1946يف سنة  %35.1إىل  1914

األرض يف هذه الفترة، وإن كان قليالً نسبياً، جلب معه وجوداً استيطانياً مكثفًا 

جملموعة عرقية غريبة يف فلسطين أخذت تطالب، مع الوقت، باالعتراف بها كشعب له 

  احلق يف تقرير املصير.
دي يف فلسطين بناء قوة عسكرية ترافق مع هذا الوجود االستيطاين اليهو ـ 2

هدفت إىل التوسع والسيطرة على مزيد من األرض بالقوة. فما تم شراؤه من أراض يف 

فلسطين استُغل ليكون االنطالقة إىل بقية األراضي الفلسطينية. ومل تُخفِ القيادة 

اليهودية، يف املاضي واحلاضر، أن هدفها األبعد هو االستيالء على أرض فلسطين 

املها، بموجب ما عُرف بأيديولوجية "حترير األرض" أو غيئوالت هاكركاع (جريس بك

1973.(  
ساهمت عملية شراء األرض يف هذه الفترة، بصورة مباشرة، يف جتزئة  ـ 3

فلسطين إىل مناطق يهودية وأُخرى عربية. وقد أعطت اإلدارة البريطانية هذه التجزئة 
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 Land Transfer( 1940نقل األرض لسنة شرعية قانونية بعد أن أصدرت قوانين 

Regulations خلفية فكرة التقسيم التي كانت جلنة بيل ). وقد جاءت هذه القوانين على

. وبموجب هذه القوانين اجلديدة قُسّمت فلسطين إىل ثالث مناطق 1937اقترحتها سنة 

رب إىل اليهود رئيسية: "أ" و"ب" و"ج". يف املنطقة "أ" مُنِعت عملية نقل األرض من الع

منعاً باتاً، باستثناء بعض احلاالت الشاذة. أمّا ضمن املنطقة "ب" فقد قُّيدت عملية نقل 

األرض وسمح بها شرط التأكد من أن البيع يجلب منفعة تطويرية مشتركة للعرب 

سلطات حملية واملنطقة واليهود. أمّا يف املنطقة الثالثة "ج"، التي تضم مناطق 

 Palestineفا وسهل عكا، فسمح ببيع األراضي من دون أي قيود (الصناعية يف حي

Government 1940, pp. 327-329.(  

ثمة مثال آخر لدور عملية شراء األرض يف جتزئة فلسطين، هو اعتبار جلنة 
) األرض التي يمتلكها اليهود، باإلضافة 1946ـ  1945التحقيق اإلنكليزية ـ األميركية (

إىل املستعمرات، أهم العوامل احلافزة على تقسيم فلسطين، وبالتايل على بلورة خريطة 

  .1947قرار التقسيم لسنة 
يتبع نتيجة التجزئة بُعد جيوبوليتيكي مواز، وهو تعيين حدود الدولة  ـ 4

. وعادةً، يتم أوالً تعيين احلدود يف 1947اليهودية املقترحة يف قرار التقسيم لسنة 

منطقة جغرافية حمددة، ثم يتبعه استيطان بشري. لكن ما جرى يف فلسطين هو العكس، 

إذ إن احلدود اخلاصة بالدولة العبرية تبعت حد االستيطان. وهناك حالتان معروفتان 

تم فيهما تغيير خط احلدود داخل فلسطين ملصلحة اليهود، وذلك بسبب وجود 

االستيطان اليهودي واستمالك اليهود لألرض يف املنطقة. ففي احلالة األوىل، كان من 

املفروض أن تُضَم منطقة احلولة وقراها يف شمال فلسطين إىل االنتداب الفرنسي يف 

لبنان وسورية يف العشرينات، لكن بسبب املستعمرات واألراضي اليهودية يف احلولة، 
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يهود ضمن انتداب واحد ـ االنتداب البريطاين ـ ضُمت منطقة ورغبة االنتدابين يف وضع ال

  .1923احلولة إىل فلسطين عند إقرار احلدود سنة 

أمّا احلالة الثانية، فتتعلق باجلزء اجلنوبي من فلسطين، املعروف بالنقب، والذي 

 كاد يقع داخل الدولة العربية املقترحة ضمن قرار التقسيم. وتورد املصادر اإلسرائيلية

، وذلك بهدف إيجاد 1947أن اليهود أقاموا إحدى عشرة مستعمرة يف ليلة واحدة سنة 

واقع جغرايف على األرض، وإقناع األمم املتحدة بضم النقب إىل اجلزء املقترح للدولة 

اليهودية ضمن قرار التقسيم. وهذا الضم أكثر تعقيداً مما تطرحه هذه املصادر، لكن ال 

  راً يف القرار.شك يف أن لالستيطان دو

هنالك بعدان آخران لألراضي التي استملكها اليهود يف فلسطين يف هذه الفترة، 

  لكنهما يتعلقان باألدبيات اإلسرائيلية أكثر مما يتعلقان بجيوبوليتيكية املنطقة.

، عندما كان جمموع ما يستملكه اليهود من 1914البعد األول أنه قبل سنة 

إقامة وطن قومي ، كان ورد يف أكثر من موقف فكرة %1.5أراضي فلسطين ال يتجاوز 

لليهود خارج فلسطين. لكن هذه الفكرة أُسقطت وضعفت كلياً بعد أن حصلت الصهيونية 

، وبعد أن جنحت يف تكثيف االستيطان يف فلسطين وشراء 1917على وعد بلفور سنة 

ا، فإن لعملية شراء ما استطاعت شراءه من أراض خالل فترة االنتداب البريطاين. من هن

  األرض دوراً معيناً، ولو كان هامشياً، يف التخلي عن هذا االختيار.

أما البعد الثاين، فيعود إىل اجلدل احلايل يف إسرائيل. إذ حتاول احلكومة أن تنهج 

الطريقة نفسها التي اتبعتها املنظمة الصهيونية يف السابق يف اقتراحها تعيين احلدود، 

جود الفعلي على األرض. فإسرائيل حتاول اآلن االعتماد على شرعية ما معتمدة على الو

من مستعمرات يهودية يف اقتراحها لتعيين حدودها اليوم  1948كان قائماً قبل حرب 

. واملنطقة املعنية هي منطقة غوش 1967بالنسبة إىل األراضي احملتلة بعد سنة 
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مستعمرة تم  1948يهود قبل سنة عتسيون الواقعة جنوبي غربي بيت حلم، حيث كان لل

. فهنالك 1967إخالؤها خالل احلرب، لكن أُعيد استيطانها بعد حرب حزيران/يونيو 

تصريحات متكررة ترد يف وسائل اإلعالم وعلى لسان احلكومات اإلسرائيلية املتعاقبة 

مدعية أن منطقة غوش عتسيون ستبقى، عند أي حل سياسي مستقبلي، داخل حدود 

واإلصرار على مثل هذه التصريحات ال يكون بالضرورة يف مصلحة إسرائيل،  إسرائيل.

ذلك بأن هذا املنطق نفسه يمكن أن يستعمله الفلسطينيون يف املطالبة برسم حدود 

، أي بتوسيع حدود الضفة الغربية، مثًال، 1948دولتهم وفق ما كان موجوداً قبل سنة 

ضوع الدراسة الرئيسي، أي إسرائيل واألرض نحو الغرب حتى البحر. واآلن نعود إىل مو

  .1948بعد سنة 

 

  ثانيًا: ابتالع األرض العربية

  1948يف إسرائيل بعد سنة 
سنتناول يف هذا اجلزء املناخ اجلديد الذي فُرض على الفلسطينيين بعد سنة 

من مساحة األرض التي  %93، أي بعد نهاية احلرب، والذي تمّ فيه نقل أكثر من 1948

ت عليها إسرائيل إىل ملكيتها. وهو يتمحور حول خمسة عوامل جوهرية، نعتقد سيطر

أنها ساعدت إسرائيل يف استمالك هذه النسبة الكبيرة من األرض خالل أقل من عقد من 

  الزمان على وجودها.

 
  أ) تَغيُّب املالك الشرعي لألرض وتغييبه

يُعتبر هذا العامل، قياساً بباقي العوامل األُخرى، أهم عامل ساعد إسرائيل يف 

ابتالع األرض يف فلسطين. إذ إن حصة األسد بالنسبة إىل نقل ملكية األرض الفلسطينية 

إىل إسرائيل بعد احلرب جاءت من خالل، أو بواسطة، هذا العامل. فـ "التغيُّب" هنا هو 
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أرضه بالقوة، سواء كان ذلك نتيجة احلرب أو غيرها، األمر إبعاد املالك الشرعي عن 

الذي فسح للمستعمر اجلديد جمال أن يكون هو الوارث وصاحب التصرف يف األرض. 

من هنا، فإن املالك اجلديد لألرض يسهل عليه التصرف املطلق فيها يف غياب أي 

 جلي فيها املالك الشرعيمعارضة قانونية. أمّا "التغييب" فنعني به تلك احلاالت التي أُ

عن أرضه لفترة حمدودة أو متواصلة، لكنه بقي مقيماً داخل حدود الدولة املستعمَرة. 

ويف كلتا احلالتين كانت النتيجة واحدة بالنسبة إىل الفلسطينيين. فقد تفننت إسرائيل 
ائبين) من الغ ـيف سنها القوانين املتعلقة بأمالك الغائبين واملُتغيِّيبين (أو احلاضرين 

أجل نقل أمالكهم إىل سجالتها ووضعها يف تصرف اجلهات اليهودية. وجتدر اإلشارة 

هنا إىل أن أمالك الغائبين الفلسطينيين استُعملت وسيلة المتالك أراض إضافية من 

الفلسطينيين احلاضرين بواسطة عمليات التبديل والتركيز. وسنورد أمثلة لذلك يف 

  الصفحات التالية.

 
  سرائيل هي القاضي واملنافسب) إ

  بشأن األرض يف آن واحد

أدى االعتراف بإسرائيل دولةً على أرض فلسطين إىل امتالكها صفة السيادة 

على األرض. من هذا املنطلق ال يجوز ألي دولة أُخرى التدخل يف شؤونها الداخلية، بما 

ب جيداً أنه بموج يف ذلك استعمالها لألرض وسن قوانين املصادرة. لكن إسرائيل تعرف

القانون الدويل ال تُنزع ملكية األرض من أصحابها الشرعيين بالقوة. ولذلك بقيت قلقة، 

تبحث عن كيفية احلصول على شرعية قانونية وخلقية المتالكها األرض املغتصبة. 

وأهم ما قامت به، يف هذا اجملال، كان إيجاد واقع جغرايف جديد على األرض كي 

وضات مستقبلية إعادة عقارب الساعة إىل الوراء. وأفضل مثال لذلك يصعب يف أي مفا

إقامتها املستعمرات يف القدس وضواحيها. ولقد أطال صبري جريس احلديث عن الطرق 
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ائيل من قيام إسروالقوانين التي سُنَّت من أجل السيطرة على األرض يف العقدين األولين 

الرجوع إىل هذه القوانين بتفصيالتها، لذا ). وال تسمح لنا هذه الدراسة ب1973(جريس 

  سنقتصر هنا على اإلشارة إىل نقطتين رئيسيتين:

: إن إسرائيل حتاول، بشتى الوسائل، دفع التعويضات عن النقطة األوىل

األراضي التي سُلبت من أصحابها، أو حتاول شراءها من جديد. فهي، مثالً، ال تعترف 

حالة قبولهم ببيع األرض لليهود (إسرائيل) (فالح  بملكية عرب النقب ألرضهم إالّ يف

  ).135، ص 1989

: إن إسرائيل، كدولة، تخلت عن دورها يف ملكية األرض مباشرة النقطة الثانية

وحولتها، بدالً من ذلك، إىل املؤسسات اليهودية والصهيونية التي أقيمت قبل سنة 

األبدية على األرض للعنصر ، أو وُجدت الحقاً، وذلك كي تضمن بقاء السيطرة 1948

اليهودي يف فلسطين. ويف الوقت نفسه، يصعب على املواطن العربي يف إسرائيل 

االستفادة من األرض التي يف حيازة تلك املؤسسات، ألنها تدعي أنها ال تتعاطى سوى 

 Lehn and Davisمع اجلهات اليهودية واألفراد اليهود كما تنص على ذلك مواثيقها (

1988.(  

 

  1948ج) الوضع القانوين لألرض عشية سنة 

لقد وجدت إسرائيل نافذة مريحة لها البتالع األرض يف فلسطين، وذلك نتيجة 

عدم اكتمال تسوية األرض. فعندما باشرت حكومة االنتداب تسوية األرض بدأت 

باملناطق السهلية، أي بنقطة رفح واجتهت نحو الشمال. وكان دافعها الرئيسي تشجيع 

اعة يف فلسطين كي تكون احتياطاً غذائياً جليوشها يف املنطقة يف حال نشوب حرب الزر

مستقبلية تنقطع فيها إمدادات الغذاء من البلد األم، بريطانيا. ولذلك اختارت املناطق 

السهلية أوالً وتركت املناطق اجلبلية. وبالتايل بقيت املناطق اجلبلية من دون تسوية 
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عن فلسطين. ويقدِّر صبري جريس مساحة األرض التي تمت بعد اجلالء البريطاين 

، بحسب 1971بربع مساحة اليابسة فقط. وقد تم حتى سنة  1948تسويتها قبل سنة 

جريس، تسوية نحو عشرة ماليين دونم من األراضي، أي نصف مساحة اليابسة يف 

مه، ، يف معظإسرائيل، وبقي ربعها فقط من دون تسوية. وهذا الربع املتبقي كان مؤلفاً

  ).1973من األراضي الواقعة يف النقب (جريس 

إننا ال نبالغ يف القول إن أكبر عملية نهب ألراضي الفلسطينيين الذين بقوا يف 

يل على األراضي باحلفلسطين جرب من خالل عملية التسوية. فقد وضعت إسرائيل يدها 

أن األرض التي يف  القانونية، ويف أغلب األحيان فرضت على صاحب األرض إثبات

حيازته هي، فعالً، ملكاً له، وأنه قد فلحها من دون انقطاع مدة عشرين عاماً، بحسب ما 
  ).174ـ  172، ص 1973نص عليه قانون التقادم الذي سُن من أجل هذا النهب (جريس 

أمّا بالنسبة إىل أراضي البدو يف النقب فإنها مل تسوَّ بكاملها إىل اآلن، ألن 

السلطة اإلسرائيلية حتاول أن تنهبها من أهلها بأساليب أقل تعقيداً من التسوية، وربما 

بتكلفة أقل. وعلى الرغم من إحلاحات عرب النقب املستمرة، ومطالبتهم احلكومة بالعمل 
سوى تسوية جزء  ـحتى اآلن  ـعلى فرز ملكيتها، فإنه مل يتم على تسوية األراضي، و

، 1961بسيط من أراضي النقب. وتشير املصادر اإلسرائيلية إىل أنه مل يُسجَّل، حتى سنة 

دونم تعود ملكيتها إىل الصندوق القومي اليهودي (هكيرن هكييمت  65.000سوى 

. كذلك سُجل 1948ألرض قبل سنة ليسرائيل)، وإىل بعض األفراد اليهود الذين اشتروا ا

، 1989من األرض املتنازع يف شأنها (فالح  %2دونماً آخر، أي ما نسبته  26.330

  ).140ص 

هنالك أرقام متعددة عن حجم املساحة التي يطالب البدو احلكومة بأن تعترف 

 ,Goell 1978مليون دونم يُذكر كحد أقصى ملطالب البدو ( 2.4بملكيتهم لها. فالرقم 
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p. 10 1979)، بينما تشير إحصاءات دائرة تسوية األراضي اخلاصة بوزارة العدل لسنة ،

 776.856والتي حُسبت بموجب الطلبات التي قُدمت إليها من البدو، إىل رقم آخر هو 

من  %61من الدونمات، موزعة على إحدى وعشرين جمموعة بدوية، حيث أن ما نسبته 

ذا وقدرت دائرة التسوية جمموع مساحة أراضي هذه األرض مصنف أرضاً زراعية. ه

  ).140، ص 1989دونمات (فالح  3.010.510النقب الشمايل بـ 

 

 

  د) التوزيع اجلغرايف املميز للبلدات العربية

  1948التي بقيت ضمن إسرائيل بعد حرب 

كان التوزيع اجلغرايف املميز للقرى واملدن ومضارب البدو التي بقيت ضمن 

حافزاً للسلطات اإلسرائيلية على استيالئها على األرض وبناء  1948حرب إسرائيل بعد 

املستعمرات، إذ استعملت هذا التوزيع اجلغرايف ذريعة أمنية، فاقتلعت قرى بكاملها 

ونقلت أهلها من مكان إىل آخر. وسنتطرق فيما يلي إىل ثالثة جتمعات جغرافية يف 

  اجلليل واملثلث والنقب:

الوجود العربي املكثف تهديداً إلسرائيل، وخصوصاً أن العرب  يف اجلليل اعتُبر

يشكلون أكثرية مطلقة يف وسطه. وقد قامت إسرائيل بعمليات كثيرة لزعزعة هذا الوجود 

، 1948). فمن العمليات التي جلأت إليها يف العقد األول، بعد سنة 1993هناك (فالح 

ل أصحابها متغيبين عن األرض، نقل قرى بكاملها من مناطق احلدود الشمالية وجع

وتال ذلك مصادرة أراضيهم. ويف العقد الثاين، زُعم أن الوجود العربي يف املدن الكبرى، 

. لذلك بادرت حكومة  كالناصرة، ويف قرى منطقة الشاغور، يشكل خطراً ديموغرافياً

ئيل ميإسرائيل إىل بناء مدن يف قلب هذه التجمعات العربية، مثل الناصرة العليا وكر
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ومعلوت. ويف كل احلاالت، صادرت السلطات اإلسرائيلية أراضي عربية واسعة، 

  مستعملة قانون املصلحة العامة وسيلة وذريعة البتالع األرض.

وقد تبيَّن الحقاً أن هذه املصلحة العامة املزعومة ما هي إالّ إقامة بيوت لليهود. 

، حين زُرعت 1974لتي عقبت سنة وكانت أكبر حملة استيطان شهدها اجلليل هي تلك ا

عشرات املستعمرات اليهودية يف قلب اجلليل املركزي وعلى رؤوس اجلبال. وكما حدث 

يف املرحلتين السابقتين، تبع هذا االستيطان سلسلة من املصادرات والسيطرة على 

األراضي التي يمتلكها العرب احملليون. وقد تناولنا هذه املراحل بإسهاب يف كتابنا 

  ).1993"اجلليل وخمططات التهويد" (فالح 

، فهو القرى املتاخمة حلدود الضفة املثلثأمّا التجمع اجلغرايف يف منطقة 

). وهنا ال يصعب على إسرائيل اتخاذ ذريعة األمن 1967الغربية (أو األردن حتى سنة 

لغرض السيطرة على األرض وحتويلها إىل مناطق مناورات عسكرية، أو إىل مناطق 

من  1967غلقة يف وجه العرب. وجتدر اإلشارة هنا إىل أنه بعد زوال خط احلدود سنة م

الضفة الغربية (بسبب احلرب)، بقيت السلطة اإلسرائيلية تتعامل مع األرض كأن هناك 

حدوداً قائمة. لذلك مل تُعِد األرض إىل أصحابها، ومل تُلغ املناورات العسكرية يف منطقة 

شهدت صدامات بين الشرطة اإلسرائيلية وسكان  1997كانت سنة أم الفحم ومعاوية. و

  أم الفحم بشأن هذه األرض.

أمّا املنطقة الثالثة التي وقع سكانها ضحية املصادرات والنهب فهي منطقة 

. ففي حين كان يُعتبر االنتشار املكثف واملتالصق للعرب يف اجلليل أنه يشكل النقب

خطراً، فإن السلطات اإلسرائيلية اعتبرت أيضاً الظاهرة اجلغرافية املعكوسة لعرب 

النقب، والتي تمثلت يف انتشار مضاربهم وقراهم على مساحات واسعة، تهديداً ألمن 
بترحيل اثنتي عشرة قبيلة  1953 ـ 1950لسنوات الدولة. لذا قامت هذه السلطات يف ا
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الغربي من النقب إىل منطقة أُخرى سُمِّيت الحقاً "املنطقة عن منطقة يف اجلزء الشمايل 

املغلقة" أو "احملمية"، كما هو عليه األمر يف حمميات الهنود احلمر يف شمال أميركا. 

 لكية األرض. ففي ليلة واحدةوقد كانت عواقب هذا التجميع القسرى جمة فيما يتعلق بم

أصبح ثلثا بدو النقب بال أرض بعد أن تم نقلهما من منطقة األراضي اخلصبة غربي بئر 

السبع إىل منطقة األراضي شبه الصحراوية يف "املنطقة املغلقة" الواقعة شرقي جنوبي 

 ملسماةبئر السبع. أمّا الثلث الباقي منهم والذي كان مقيماً، يف األساس، باملنطقة ا

"املنطقة املغلقة" فلم يسلم أيضاً من سياسة نزع األرض منه. ففي هذه املنطقة حاولت 

السلطات إقامة جممعات للسكن، أي "مشاريع التوطين املبرجمة" من أجل أن ينتقل 

عامًا،  49البدوي إليها ويستأجر أرضاً من الدولة (أو من دائرة أراضي إسرائيل)، ملدة 

بيته عليها، بعد أن يكون قام بصفقة تصفية وتخلى عن املطالبة بشكل قسائم يبني 

  بملكية أرض يف مكان آخر.

لعل آخر مصادرة كبيرة لألراضي يف هذه املنطقة كان مصادرة أراضي تل 

دونم من األرض بموجب قانون  65.000، حين صودر أكثر من 1980امللح سنة 
". فقد ادعت السلطات 1980 اتفاقية السالم مع مصر ـ"استمالك أراضي النقب 

اإلسرائيلية أنها حتتاج إىل هذه املنطقة إلقامة قواعد للجيش ولبناء مطارات بديلة من 

تلك التي تركتها يف شبه جزيرة سيناء، قبل اجلالء اإلسرائيلي بموجب اتفاق كامب 

  .1978ديفيد بين إسرائيل ومصر سنة 

ن اختيار مكان آخر لبناء املطارات وهنا يُطرح السؤال التايل: هل كان يف اإلمكا

العسكرية، غير تلك البقعة التي تقيم بها اجملموعات البدوية التي عاشت على أرضها 

منها؟ لقد أجبنا عن هذا السؤال يف  %80، والتي زرعت 1948عشرات السنين، قبل سنة 
نا أن )، وبي1989َّ" (فالح 1986 ـ 1906كتابنا "الفلسطينيون املنسيون ـ عرب النقب 



 دراسات
 62)، ص 2000(ربيع  42، العدد 11المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية

  
 

15 

 

إقامة املطارات على أرض تعود ملكيتها لبدو يف "املنطقة املغلقة"، جاءت لتكمل حلقة 

املصادرات التي بدأت منذ ترحيل االثنتي عشرة قبيلة إىل داخل "املنطقة املغلقة". 

فاختيار موقع املطارات العسكرية على أراضي تلك اجملموعات املقيمة على أرضها، 

  ها أسوة بتلك اجملموعات التي جُرِّدت من أراضيها سابقاً.جاء ليجردها من أرض

إن مصادرة أراضي بدو تل امللح بحجة إقامة املطارات العسكرية، وربط هذه 

املصادرة باتفاقية السالم مع مصر، ما هما إالّ ذريعة استغلتها السلطة اإلسرائيلية يف 

فلو مل تصادر أراضي بدو تل  يهودية.استيالئها على أراضي البدو، وتسليمها إىل أيد 

امللح بموجب هذه "املصادفة"، فإنها كانت ستصادر بموجب تبريرات تطويرية أُخرى. 

ويقودنا هذا إىل فرضيتنا القائلة إن تعطش السلطة اإلسرائيلية إىل االستيالء على 

، 1976أراضي بدو تل امللح، والتفكير يف مصادرتها بصورة عملية، يرجعان إىل سنة 

 1980قبل أن تأتي "مصادفة كامب ديفيد" بسنتين، وقبل سن القانون اجلديد سنة  أي

، قام قسم التخطيط يف وزارة الداخلية 1976بأربع سنوات على األقل. ففي سنة 

اإلسرائيلية بإعداد خمطط إقليمي مفصل للنقب. وقد تقرر بموجب هذا اخملطط، 

نطقة تقع بين عراد وبئر السبع؛ وهي باإلضافة إىل مشاريع أُخرى، إقامة مطار يف م

منطقة ذات كثافة عالية من السكان البدو. ومما ال ريب فيه أن املنطقة املقصودة إلقامة 

مثل هذا املطار بين عراد وبئر السبع كانت أراضي تل امللح، التي تتميز بكثافة سكانية 

أنها ليست املنطقة  عالية من البدو، وهي أيضاً أرض منبسطة تصلح إلقامة املطار، مع

  الوحيدة التي تصلح إلقامة مطارات يف النقب.

 

  هـ) دور بعض األفراد العرب احملليين

أمّا العامل األخير يف هذه السلسلة فيمكن وصفه، بتحفظ، بأنه يتعلق بتصرفات 

بعض األفراد العرب يف تعاملهم مع السلطة اإلسرائيلية من أجل معاجلة مشكالت 
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األرض. وقد يقع هؤالء األفراد، يف الغالب، ضحية سذاجتهم وإيمانهم بأن السلطة 

اع طعن يف قط. وكي ال تفسر أقوايل بأنها تتعامل معهم كمواطنين متساوين مع اليهود

فلسطيني مميز ووصف له بالضعف والسذاجة، أؤكد أن األمر هنا ال يتعدى حاالت 

فردية. كذلك أؤكد أن هنالك مواقف أُخرى مشرّفة وقفها املواطن الفلسطيني يف إسرائيل 

.   أمام السلطة للدفاع عن أرضه ورفض بيعها أو التخلي عنها طوعاً

يما يلي حالتين دراسيتين من قريتين يف اجلليل، حيث كنت شخصيًا أعرض ف

شاهد عيان على ما يجري من حماوالت السلطة اإلسرائيلية االستيالء على بعض 

  األراضي يف هاتين القريتين.

تتعلق بقرية طوبى الواقعة يف قضاء صفد، والتي جرت فيها  احلالة األوىل

أكثر من عشرين مالكاً من أهايل طوبى إشعارات . فقد استلم 1982مصادرة أراض سنة 

بمصادرة أراضيهم الواقعة يف اجلهة الشمالية الشرقية من مسطح القرية، والتي يقع 

عليها أكثر من ثالثين بيتاً من احلجر. ولقد علمتُ بهذا املوضوع من أحد السكان الذين 

ما واتخاذ اخلطوات حماميي دفاع للتشاور معهصودرت أراضيهم، ووعدت أن أُحضر له 

القانونية الالزمة لوقف هذه املصادرة. وسافرت مع احملاميين العربيين، وكالهما من 

بلدة أم الفحم، إىل قرية طوبى حيث اجتمعنا يف بيت أحد السكان الذين صودرت 

أراضيهم. وقد قيل للسكان اجملتمعين إن هذه املصادرة غير قانونية ألنها اعتمدت على 

لحة العامة، وليس هناك أي مصلحة عامة يمكن ملثل هذا القانون االعتماد قانون املص

عليها، وال سيما أن على هذه األراضي بيوتاً سكنية. وجاء إىل هذا االجتماع أحد سكان 

القرية وأخذ يقنع اجملتمعين، زاعماً أن هذا ليس عملية مصادرة، وأنه سيحل املشكلة 

فع أي قضية أمام احملكمة يف هذا الشأن. فاألمر مع السلطات اخملتصة وال ضرورة لر

هنا، بحسب أقواله (وهو ابن القرية املصادرة أرضها)، يتمحور حول عملية فرز ألراضي 
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) املصادر، وأن دائرة األراضي ستعد خريطة تفصل Blockالدولة املوجودة يف احلوض (

ا الشخص استطاع إقناع ملكية األفراد عن ملكية الدولة. ثم تبيَّن، فيما بعد، أن هذ

اجملتمعين بعدم التوجه إىل القضاء، وتفويت الفترة القانونية احملددة لالستئناف، وهي 

  خمسة وأربعون يوماً من استالم أصحاب األرض إشعارات املصادرة.

من جهة أُخرى، تبيَّن الحقاً أن دائرة األراضي أخذت االحتياط الالزم يف حال 

لعدل العليا. فقد ظهر أن حمامياً آخر من مدينة صفد اجملاورة تقديم دعوى إىل حمكمة ا

استطاع، قبل صدور قرار املصادرة بأشهر كثيرة، أن يبتز من أصحاب األرض تواقيع 

مشفوعة بالقسم. إذ قيل لهم إنكم توقعون موافقة على تخويل احملامي التصرف يف 

د ظهر هذا احملامي (أو باألحرى األرض كما يشاء، أو كما يراه مالئماً لغرض الفرز. ولق

تظاهر) أنه حمام مشترك بين دائرة األراضي وأصحاب امللك، وأن األمر املذكور جمرد 

عملية رتيبة. ولتكتمل عملية التشويه واخملادعة قيل لهؤالء األفراد إن دائرة األراضي 

طوابع  ستدفع أتعاب احملامي واملسّاح الذي سيفرز األرض، وما عليهم إالّ ابتياع

إيرادات ليضعوها على تواقيعهم كي يثبتوا أنهم وقّعوها بمحض إرادتهم، من دون أي 

  ضغط أو إكراه.

) Parcelsجرت املصادرة، فعالً، يف طوبى وقُسّم احلوض املصادر إىل قسائم (

جاهزة للبناء واالستئجار، لتبدأ مرحلة جديدة من ابتالع أراض أُخرى يف مسطح القرية 

ذا احلوض، وهذه املرة عن طريق التبديل. فمن يريد اآلن أن يحصل على تقع خارج ه

قسيمة بجانب بيته القائم كي يبني عليها بيتاً البنه أو لقريبه، بدالً من أن تذهب 

يستبدل ما يملكه من أرض خارج احلوض بالقسيمة القسيمة للغريب، ما عليه إالّ أن 

زء كبير من أراضي طوبى التي يمتلكها املطلوبة بمحاذاة بيته. وهكذا تم تصفية ج

) يف هذا الصدد أن السلطات اإلسرائيلية لن 193، ص 1973العرب. وقد ذكر جريس (
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تتنازل، فعالً، عن ادعاء ملكية أي حصة من أي قطعة، مهما يبلغ حجمها. فقد لوحظ، 

حتى أو  1000/1مثالً، بحسب أقوال جريس، "أن السلطات كانت تطالب، مثالً، بملكية 

حصة من قطعة أرض ما، على الرغم من أن مساحة تلك احلصة ال تزيد  10.000/1

عملياً على عدة عشرات من األمتار املربعة." وكانت هذه احلصص تستعمل يف أوضاع 

  مالئمة إلبدالها بحصص أكبر، أو لالنطالق منها بغية ابتياع احلصص اجملاورة.

فتتعلق بقرية الفالحات الواقعة يف سهل البطوف بين قريتي  احلالة الثانيةأمّا 

البعينة والعُزَيْر يف قضاء الناصرة. ففي هذه القرية الصغيرة تسعة بيوت من احلجر 

تملكها عائلة واحدة كبيرة. وقد جنحت السلطات اإلسرائيلية يف إقناع أصحاب ثمانية 

النتقال إىل بلدة أُخرى، ما عدا منها بهدم بيوتهم بأنفسهم وبيع األرض للسلطات وا

صاحب البيت الوحيد الذي ما زال قائماً حتى اليوم. والقصة هنا تتمحور حول صاحب 

هذا البيت، حممد صالح الفالح، الذي حاولت السلطات إجالءه عن بيته مستعملة 

  اإلغراءات املادية أوالً، ثم تقديمه إىل سلسلة من احملاكمات القضائية ثانياً.

، 1994وانتهت سنة  1989اإلجراءات القانونية ضد هذا املواطن سنة  بدأت

وكانت النتيجة النهائية يف مصلحته. وفيما يلي أهم االدعاءات ضده التي قامت بها 

السلطة املتمثلة يف السلطة املركزية للتنظيم والبناء يف لواء الشمال. بداية، اتُهم هذا 

أرضه قبل عام تقريباً من دون رخصة بناء، فأُحضِر املواطن بأنه بنى بيتاً جديداً على 

إىل احملكمة وأَحضرت اجلهة املدعية شاهد عيان يهودياً زعم أنه رآه يبني البيت. مل 

تقبل احملكمة االدعاء ألن املدعى عليه استطاع أن يُحضر إىل احملكمة، بمساعدة 

 1945لثاين/يناير كانون ا 4حمامية، إحدى عشرة صورة جوية كانت األوىل بتاريخ 

، وبين كل صورة وأُخرى فارق ثالثة أعوام، 1988أيار/مايو  13واألخيرة بتاريخ 

.   وتشير الصور جميعها إىل أن البيت كان قائماً
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مرة أُخرى، إىل احملكمة بتهمة عدم امتالكه رخصة بناء للبيت  قُدِّم هذا املواطن،

لح على طلب السلطة وأمرت بهدم الذي يسكن فيه. ويف هذه املرة، وافقت حمكمة الص

فاستأنف املواطن قرار احملكمة ورفع القضية إىل احملكمة املركزية البيت خالل عام. 

يف الناصرة العليا، حيث بتّ األمر ثالثة قضاة. وقد رفضت احملكمة املركزية إدعاءات 

أساس  السلطة املزعومة أن البيت بُني على أرض زراعية، إذ أظهرت الصور اجلوية أن

البيت كان قائماً قبل صدور القانون املتعلق باحملافظة على األرض الزراعية سنة 

مل يتم التعدي على  1973، وأنه عندما بنيت املرحلة الثالثة من البيت سنة 1971

األرض الزراعية، ألن الزيادة يف البناء جاءت بشكل عمودي ال أفقي. كذلك اعتمد القضاة 

ب السلطة، تبيَّن الحقاً أنها يف غير مصلحتها، إذ ورد فيها أنه على شهادة قدمها مندو

ال يوجد يف املنطقة التي أقيم عليها البيت تخطيط يف الوقت احلايل وال يف املستقبل 

املنظور. ففسرت احملكمة هذه الشهادة بأن البيت املطلوب هدمه ال يشكل عقبة أمام 

  ألعوام فال مانع من أي نبقى كما هو.التخطيط، وبما أنه كان قائماً منذ عشرات ا

كان هذا القرار صفعة على جبين السلطة، لكنها مل تيأس من تقديم هذا املواطن 

مرة ثالثة إىل احملكمة، معتمدة على قانون آخر هو ما يعرف بقانون استعمال العقارات 

 الً مناملطلوب ترخيصها. وبموجب هذا القانون تقدمت السلطة إىل احملكمة طالبة، بد

هدم البيت، عدم استعماله ألن ال رخصة به. مل تكتمل اإلجراءات القضائية العادية هذه 

املرة، على الرغم من إحضار هذا املواطن بصورة فجائية إىل احملكمة، وذلك ألن السلطة 

تراجعت وسحبت قضيتها من احملكمة. إذ أدركت، بحسب أقوال حمامي الدفاع، "أنها 

أن أساليب جر املواطنين إىل احملاكم، وإن كانت مثقلة وتكلفتها ستخسر القضية"، و

  عالية على األفراد، ال جتدي يف احلاالت كافة.
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  ثالثاً: تصفية األرض

  يف البلدة العربية يف إسرائيل

سنركز يف هذا اجلزء من الدراسة على البلدة العربية القائمة، ونبيّن كيف تتعامل 

إسرائيل مع األرض الواقعة يف نطاق حدود البلدة، مستخدمة أنواعاً شتى من األساليب 

. ويف الوقت  للسيطرة على أراضي املواطن العربي وجتريده منها، إمّا قسراً وإمّا طوعاً

عجزت عن جتريده من األرض، تضع شروطاً وعقبات تخطيطية الراهن، فإنها يف حال 

حتول دون استعماله لألرض واالنتفاع منها بالشكل الذي يرتئيه، أو بحسب ما يمكن 

للتخطيط والتطور العمراين احلديث أن يجلب له املنفعة القصوى منها. إن إدراكنا لواقع 

ملتبعة ايف السياسة اإلسرائيلية  أن األرض العربية تشكل عنصراً استراتيجياً مستهدفاً

جتاه املواطنين العرب يف إسرائيل، ربما يساعد يف فهم أمور جوهرية أُخرى لها عالقة 

باألرض، مثل مشاريع اإلسكان والتخطيط العمراين واالقتصادي للبلدة العربية. كذلك 

لعربية من ت انستطيع فهم أسباب استمرار اتساع الهوة االقتصادية والبنيوية بين البلدا

  جهة وبين املستعمرات اليهودية اجملاورة من جهة أُخرى.

يمكن تقسيم أراضي البلدة العربية إىل ثالث حلقات جغرافية متعارف عليها لدى 

  خمططي جغرافية الريف الفلسطيني ودارسيها:

: األراضي اخملصصة للبناء. وهي التي يمكن حتديدها جغرافياً احللقة األوىل

همي بين أقصى بيت يف أحد أطراف البلدة وبين نظائره من البيوت الواقعة برسم خط و
ضمن  ـعادة  ـيف األطراف األُخرى. فمن وجهة نظر التخطيط احمللي، تقع هذه احللقة 

اخلريطة الهيكلية املعدَّة للبلدة، وهي منطقة صغيرة املساحة نسبياً قياساً باألرض 

  األصلية للبلدة.
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: منطقة نفوذ السلطة احمللية (يف حال وجود سلطة حملية احللقة الثانية

للبلدة)، وهي املنطقة احمليطة بالبلدة والتي يحدد وزير الداخلية مساحتها وشكلها عند 

إنشاء السلطة احمللية يف البلدة أول مرة. وهذه احللقة أوسع من احللقة األوىل من حيث 
مساحات أُخرى من األرض  ـاء باإلضافة إىل منطقة البن ـاملساحة، وهي تضم 

  خمصصة ألغراض تطويرية متعددة، مثل الزراعة والرعي والسياحة.

: تضم ما تبقى من أراضي البلدة، أي تلك األراضي الواقعة خارج احللقة الثالثة

نفوذ السلطة احمللية لكنها، جغرافياً، جزء من األراضي األصلية للبلدة. وجتدر اإلشارة 

عندما  1928األراضي األصلية على اخلرائط بدأ، بصورة رسمية، سنة  هنا إىل أن حتديد

قامت حكومة االنتداب البريطاين يف فلسطين بفرز أراضي القرى واملدن الفلسطينية 

وإعداد اخلرائط الالزمة لها. وبموجب هذا الفرز قُسّمت أراضي البلدة إىل "أحواض" 

)Blocks) "واألحواض إىل "قسائم ،(Parcels .( ،وقد استُعملت هذه التقسيمات، أساسًا

لغرض فرض الضرائب على األرض الزراعية. وال يزال مسح األراضي يستعمل، حتى 

اآلن، يف تسجيل ملكية األرض. وتعتبر اخلريطة املرفقة بجداول "إحصائيات القرى 

 Palestine" املصدر األساسي ملعرفة حدود البلدات الفلسطينية (1944لعام 

Government 1944.(  

وتستعمل السلطات اإلسرائيلية ذرائع قانونية متعددة عند تعاملها مع األراضي 

الواقعة ضمن احللقات الثالث املذكورة حيث يبدو، أول وهلة، أنها تعمل على دمج البلدة 

  يف شبكة التخطيط والتطوير اإلقليميين.

 

  أ) تصفية األرض يف منطقة مسطح البلدة

رائط الهيكلية، بما يف ذلك توزيع استعماالت األرض (أي تمثل عملية إعداد اخل

تخصيص قسائم ألغراض البناء السكني، أو لالستعماالت العامة، أو للشوارع، أو 
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للمساحات املفتوحة وغير ذلك) من قِبَل السلطات اإلسرائيلية اخملتصة، حجر الزاوية 

ند وىل). ولقد ظهر واضحاً عيف عملية تصفية األرض يف منطقة مسطح البلدة (احللقة األ

فحصنا اخلريطة الهيكلية لبلدة بيت زرزير (قضاء الناصرة)، التي أعدتها دائرة أراضي 

)، أن األراضي التي يمتلكها السكان احملليون Falah 1983( 1974إسرائيل سنة 

استُهدِفت يف ثالثة جماالت على األقل، وأن إعداد هذه اخلريطة بهذا الشكل يتجاوز 

  رض التخطيط املعلن ويهدف إىل مكاسب سياسية تتعلق باألرض العربية.الغ

: تعمّد اخملططون، عند إعدادهم اخلريطة، استبعاد مساحات من األراضي أوالً

التي يمتلكها العرب (ويوجد عليها عدة منازل)، وذلك على الرغم من أن هذه األراضي 

أو أنها ال تبعد عنها أكثر من مئة متر. مالصقة ألراض تم إدراجها يف اخلريطة الهيكلية، 

وبموجب ذلك، مل يعد يف إمكان أصحاب هذه األراضي بناء بيوتهم عليها. وبمفهوم هذه 

  اخلريطة أصبحت البيوت التي تقع خارج نطاق اخلريطة غير قانونية ومهددة بالهدم.

: عند التدقيق يف استعماالت األرض داخل اخلريطة يتضح أن معظم ثانياً

ألراضي التي يمتلكها األفراد مل يخصص لبناء البيوت السكنية، بينما تم اختيار "أرض ا

الدولة" لهذا الغرض. وبناء عليه، فإن مالك األرض أصبح مقيداً، بحسب اخلريطة، وال 

يستطيع بناء بيت جديد على أرضه على الرغم من وجودها ضمن نطاق اخلريطة 

  الهيكلية.

يطة أن هناك تعمداً يف جعل الشوارع الداخلية للبلدة تقطع : تبيَّن من اخلرثالثاً

األراضي التي يمتلكها األفراد. وهذا يعني منع مالكّ هذه األراضي من البناء فيما بقي 

لهم من مساحات حماذية للشوارع. أضف إىل ذلك أن ملكية أرض الشارع نفسه تنتقل 
بحسب قانون املنفعة  ـعادة  ـر إىل الدولة عندما تقر اخلرائط الهيكلية، وهي تصاد

  العامة.
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لعل وضع اخلرائط الهيكلية بهذا الشكل جاء لتحقيق أهداف أُخرى قد ينكرها 

اخملططون، لكن سرعان ما تنجلي مع الوقت. فمنع اإلنسان العربي من بناء بيته على 

يفرض عليه اللجوء إىل أرضه يضعف ارتباطه بها ويحرمه استقالله السكني، كما 

السلطات اإلسرائيلية يف حال أراد بناء مسكن. يف هذا النطاق، يفترض اخملططون أن 

جتري عملية بناء البيوت اجلديدة ضمن ما يسمى "أرض الدولة". وجتدر اإلشارة إىل أن 

األرض املعرَّفة بـ "أرض الدولة" والتي تقع ضمن مسطح البلدة، تعود ملكيتها األصلية ـ 

فلسطينيين الالجئين الذين نزحوا عن بلدهم سنة النكبة. ونتيجة يف أغلبيتها ـ إىل ال

توجيه البناء السكني إىل هذه القطع الصغيرة من األرض عن طريق تأجيرها (ال 

امتالكها)، يتم تغيير معامل األرض، وإيجاد واقع جغرايف جديد يحول دون رجوع 

ا عمالها من جديد. من هنالالجئ الفلسطيني، يف املستقبل، إىل أرضه واملطالبة باست

  نرى أن هناك هدفاً استراتيجياً وسياسياً مقترناً بالتخطيط.

إن النمو السكاين العربي، وما يرافقه من حاجة إىل األرض ألغراض البناء، قد 
على أن يستبدل بضعة دونمات من  ـيف كثير من األحيان  ـيرغمان املواطن العربي 

سطح البناء بقسيمة نصف دونم من األرض لبناء األرض الزراعية املوجودة خارج م

بيته عليها. ويأتي مَنْ أُخرجت بيوتهم من مسطح البناء يف طليعة الذين حتاول السلطة 

اإلسرائيلية إقناعهم بتبديل أرضهم، وذلك ألنهم يف أمس حاجة إىل البيت، وخصوصًا 

) إىل أن نسبة تبديل Yiftachel 1998, p. 57أن بيوتهم مهددة بالهدم. ويشير يفتاحئيل (
، وأن هذه النسبة ارتفعت إىل 5.3:1وصلت إىل  1980 ـ 1965األرض خالل السنوات 

يف التسعينات. وتقوم دائرة أراضي إسرائيل، يف األغلب، بعقد  15:1وحتى إىل  10:1

الذي  1960صفقات التبديل. وهي تعمل، يف هذا اجملال، بحسب قانون األرض لسنة 

عاماً). ويف  49قل ملكية أرض الدولة إىل الفرد، وإنما تؤجر له (عادة مدة يفرض أالّ تن
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املقابل تمنح الدائرة نفسها احلق يف أن تمتلك أرض الفرد الذي وافق على التبديل. على 

هذا األساس، سعى التخطيط اإلسرائيلي للبلدة العربية، واملتمثل يف إقرار اخلرائط 

ودة يف مسطح البلدة، وإليجاد شريحة من السكان الهيكلية، لتصفية األرض املوج

  العرب منزوعة األرض.

)، املتعلقة ببلدات أم الفحم Khamaisi 1995, p. 218تشير معطيات خمايسي (

وشفا عمرو وكفر كنا، إىل أن نسبة الذين ال يملكون أراضي للبناء (دون جيل الثالثين) 

  ايل:على التو %71و  %60و  %67يف هذه البلدات هي: 

إن أكبر نسبة تصفية لألرض يف مسطحات القرى كان من نصيب "مشاريع 

) اخلاصة بالبدو املقيمين Planned Bedouin Settlementتوطين البدو املبرجمة" (

كبيرة من البدو عن بالنقب واجلليل. فبموجب هذه املشاريع تم ترحيل جمموعات 

). Falah 1983ئرة أراضي إسرائيل (أراضيها وإسكانها على أراض تعود ملكيتها إىل دا

ويف معظم األحيان، واكب عملية الترحيل واإلسكان من جديد تخلي هؤالء البدو عن 

أراضيهم، أو عن مطالبهم بامتالك األراضي املتنازع بشأنها مع السلطة، يف مقابل 

وتاً بيحصولهم على قسيمة، أو أكثر، مستأجرة من دائرة أراضي إسرائيل ليبنوا عليها 

  جديدة.

طبعاً، ال يزال هناك قرى وجتمعات بدوية وغير بدوية مل تعترف السلطات 

اإلسرائيلية بها رسمياً، إذ ما زال أهلها يصرون على البقاء يف أراضيهم ويرفضون 

الرحيل عنها. وألن هذه القرى والتجمعات مل يُعترف بها، فإن السلطات اإلسرائيلية 

لية لها، األمر الذي يحرم سكانها بناء بيوت جديدة أو ترفض إعداد أي خريطة هيك

إضافة أي بناء جديد إىل بيوتهم القائمة. ويتعرض سكان هذه القرى والتجمعات 
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لضغوط وإغراءات متواصلة من أجل التخلي عن أراضيهم، وذلك ببيعها أو بتبديلها 

  بأراض أُخرى موجودة يف قرى ومدن اعتُرف بها من قبل.

 
  ألرض داخل منطقةب) تصفية ا

  نفوذ السلطة احمللية

تُخصَّص، عادة، منطقة النفوذ يف أي بلدة ألغراض التطوير ومساعدة السلطات 

احمللية والبلديات يف االنتفاع من الضرائب اجملباة على املنشآت التجارية 

واالقتصادية، وعلى خمتلف استعماالت األرض املوجودة داخل حدودها. ففي مقابل 

اليومية التي تقدمها السلطة احمللية يدفع السكان ضرائب عن أراضيهم، وعن اخلدمات 

الورشات احلرفية املوجودة داخل املنطقة النفوذ. وتمتد حدود هذه املنطقة لتشمل 

أراضي جميع سكان البلدة، حيث يوجد تواصل جغرايف لألراضي الواقعة ضمن منطقة 

ل، ويف غيرها من دول العامل، ال ينطبق على النفوذ. وهذا الواقع املعمول به يف إسرائي

املناطق العربية يف إسرائيل ذاتها. فعند فحص مناطق النفوذ يف البلدات العربية جند 

أن هناك اعتبارات أُخرى عند تعيين حدود مناطق النفوذ وحجمها وشكلها وعالقة هذه 

ية األرض لثماين احلدود بملكية األرض الواقعة داخلها. وتؤكد ذلك معطيات مسح ملك

بلدات عربية يف اجلليل هي: عيلبون، وكفر مندا، ودير األسد، وكفر ياسيف، ودير حنا، 

والرامة، وأبو سنان، وجمد الكروم. فقد أُعدت خرائط بشأن ملكية األرض يف هذه 

البلدات، وتم رسم حدود املناطق نفوذ السلطات فيها (نُشرت هذه اخلرائط بصورة 
). وهي تكشف 154 ـ 147، ص 1993التهويد" (فالح ل وخمططات مالحق يف "اجللي

من مساحة  %50ـ  %30أن حجم املنطقة التي خُصص لها مناطق نفوذ ال تتجاوز 

األراضي األصلية للبلدة، وأن هنالك تعمداً يف إخراج مساحات كبيرة من األرض التي 

  يمتلكها العرب خارج منطقة النفوذ.
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دخلت ضمن منطقة النفوذ فتختلف بحجمها ونوع أمّا ملكية األرض التي أُ

ملكيتها من بلدة إىل أُخرى. فمثالً، أُدخل يف منطقة النفوذ أراض انتقلت ملكيتها إىل 

الدولة أو إىل املنظمة الصهيونية، وأراض مشتركة بين العرب والدولة، وأُخرى مشتركة 

 كثيرة السلطة احمللية بين العرب وسلطة التطوير. وقد ينجم عن ذلك أن تنافس جهات

داخل منطقة النفوذ، وأن تؤثر يف خياراتها الستعمال األرض. وباإلضافة إىل ذلك، فإن 

إدخال أقل من نصف أرض البلدة، مثالً، داخل منطقة النفوذ يعني أن السلطة احمللية 

العربية ال تملك الصفة القانونية لالنتفاع من األرض بكاملها. فبموجب قانون خاص 

 %40 ،لسلطات احمللية تستطيع كل سلطة حملية أن تصادر، ألغراض املصلحة العامةبا

من األرض (أو القسيمة) الواقعة ضمن نطاق نفوذها (يف مقابل تعويض مادي معيّن)، 

األمر الذي يؤدي إىل أن يصبح كل ما يُخرَج من أراض ذات ملكية عربية خارج منطقة 

ن هذه األراضي توضع، عادة، ضمن نطاق نفوذ سلطة النفوذ مهدداً باملصادرة. وذلك أل

مستعمرة حملية يهودية أو بلدية، حيث ال تتردد هذه السلطات يف مصادرة األراضي 

العربية لتزيد يف إيراداتها. ويف حال عدم وضع هذه األراضي ضمن نطاق نفوذ سلطة 

لطة اية السحملية فإنها تكون أراضي "بال صفة سلطة بلدية"، وتصبح بذلك حتت وص

املركزية (أو وزارة الداخلية) التي تقوم باالحتفاظ بها من أجل إحلاقها، يف املستقبل، 

  بإحدى السلطات احمللية أو اإلقليمية، أو من أجل حتويلها إىل منطقة تدريبات عسكرية.

وبناء على هذا القانون يجوز، ولو نظرياً، للسلطات احمللية العربية أن تصادر، 

من األرض (القسيمة) التي تقع ضمن نطاق نفوذها،  %40فعة العامة، لغاية لغرض املن

بما فيها أراض تعود ملكيتها إىل دائرة أراضي إسرائيل مثالً. لكن هذا األمر يف الواقع 

نادراً ما يحدث، إذ تتخذ السلطات اإلسرائيلية الكثير من التدابير ملنع وقوعه. ويتجلى 

الس السلطات احمللية عند إنشائها. وكما هو متبع، فإن ذلك من خالل تعيين رؤساء جم
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أول رئيس جملس حملي يكون معيَّناً من وزير الداخلية ال منتخباً من السكان. ويف 

الغالب يكون رئيس اجمللس املعيَّن يهودياً، أو عربياً متعاوناً مع السلطة. وهذا ما يسهِّل 

نع السلطات احمللية العربية من مصادرة على السلطات اإلسرائيلية مساعيها اخلاصة مل

أي أرض تابعة للدولة، إذ يلي عملية التعيين قيام السلطات اإلسرائيلية بوضع مناطق 

النفوذ بحسب ما تراه مالئماً ملصاحلها، أو يصب يف استراتيجياتها الطويلة األمد. وال 

 الشرعيةَ القانونيةيكون لرئيس اجمللس دور يف هذه املرحلة إالّ منح خمططات السلطة 

من خالل توقيعه. ومن هذه التدابير، أيضاً، قيام الدائرة اإلسرائيلية اخملتصة بعقد 

ترة دائرة لفاتفاق مع أول رئيس للمجلس احمللي يكون ملزِماً ملن يليه. فمثالً، تؤجر ال

طويلة مساحة من أرض الدولة كان يحق للمجلس مصادرتها يف األساس، فيصبح هذا 

  ملزماً لرئيس اجمللس احمللي التايل ويمنعه من ممارسة حق مصادرة األرض. العقد

إن موضوع منطقة النفوذ يف السلطات احمللية العربية كان، وال يزال، يشكل 

صراعاً دائماً بين وزارة الداخلية ورؤساء السلطات احمللية العربية. فمن جهة، حتاول 

وزارة الداخلية احلد من نفوذ السلطات احمللية على أراضي السكان التابعين لها، ومن 

فاء اإلصرار على إدخال جميع األراضي األصلية للبلدة جهة أُخرى يحاول الرؤساء الشر

(بما فيها األراضي التي صودرت وانتقلت إىل املؤسسات الصهيونية) ضمن منطقة نفوذ 

اجمللس لالنتفاع منها. ويف هذا اإلطار يعتبر دور رئيس اجمللس احمللي لدير حنا، رجا 

األصلية للبلدة (بما فيها  خطيب، مثاالً رائداً إلصراره على إدخال جميع األراضي

األراضي التي انتقلت ملكيتها إىل املؤسسات الصهيونية وإىل دولة إسرائيل) داخل 

  *منطقة نفوذ جملس بلدته.

                                                            

عثرنا على خريطة ألراضي دير حنا يف ملفات وزارة الداخلية يف فرع الناصرة العليا، وفيها يطالب رجا  * 

خطيب، بالرسم والكلمة، باحلصول على جميع أراضي بلدته ووضعها ضمن نطاق نفوذ سلطة جملس 
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البعد السياسي وراء عدم استجابة السلطات اإلسرائيلية إلدخال جميع ال يخفى 

األراضي األصلية للبلدة العربية ضمن ما يسمى مناطق نفوذ السلطة احمللية العربية. 

فعدم االستجابة مرتبط، أيضاً، بعدم اعتراف السلطات اإلسرائيلية بأن للبلدات العربية، 

"األرض األصلية للبلدة". ونتيجة عدم االعتراف معرَّفاً بـ أو بأنه كان لها، حيّزاً جغرافياً 

هذا، ال تُمنح البلدة العربية أية شرعية كيانية على األرض، أو استمرارية التملّك لتلك 

األرض. بكالم آخر: ال تريد إسرائيل أن تمنح أية شرعية عربية مللكية أي أرض قد تؤدي 

صهيونية بشأن "حترير األرض"، وإىل إضعاف إىل التشكيك يف جدارة وأهلية الفكرة ال

  فكرة السيادة اإلسرائيلية على األرض.

 

  ج) تصفية األرض الواقعة

  خارج نطاق نفوذ السلطة احمللية

تُعتبر األرض الواقعة خارج نطاق نفوذ السلطة احمللية العربية من أكثر 

 اً للمصادرة إىلاألراضي عرضة للمصادرة، ويمكن وصفها بأنها تشكل احتياطاً إضافي

حين تسنح الفرصة املالئمة يف املستقبل. فعلى الرغم من أن صاحب هذا النوع من 

األراضي يمتلك أرضه قانونياً وتاريخياً فإنه ليس خموَّالً أن يتصرف فيها كما يشاء، 

أو أن يغيِّر استعمالها القائم من دون احلصول على تصريح بهذا الشأن من السلطة التي 

رض ضمن نطاق نفوذها. أضف إىل ذلك، أنه قد يُطلب من صاحب األرض دفع تقع األ

ضرائب عنها لسلطة غير سلطة بلدته التي يسكن فيها. وهذا الوضع مثال واضح لـ 

                                                            

ررة من حاكم لواء الشمال البتزاز توقيع خطيب دير حنا. وقد تبيَّن، الحقاً، أنه كان هناك حماوالت متك

: "أرض دير حنا بكاملها جمللس دير  بشأن املوافقة على التراجع عن مطالبه. وكان رد خطيب دائماً

، 1998حنا وال يجوز ألي سلطة أُخرى أن تشاطرنا النفوذ عليها" (مقابلة مع رجا خطيب، آب/أغسطس 

  يف اجمللس احمللي لدير حنا).
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"الثنائية اإلدارية" التي تفرض على املواطنين أن يحصلوا على اخلدمات البلدية من 

خرى أو إىل جملس حملي آخر ألن أراضيهم قراهم، بينما هم يدفعون الضرائب إىل بلدية أُ

  تخضع إلدارتهما.

يجد مالّك هذا النوع من األراضي أنفسهم يف صراع مستمر بشأن أراضيهم مع 

أكثر من سلطة. فمثالً، إذا وقعت أرض أحدهم ضمن نطاق نفوذ جملس حملي يهودي، 

ووضع  من مساحة األرض (القسيمة) يف أي حالة %40فإمكان املصادرة يصل إىل 

تراهما السلطة احمللية مالئمين بحجة املصلحة العامة. أمّا صراع مالك األرض مع 

السلطة املركزية (وزارة الداخلية عادة) فهو أكثر شراسة؛ ذلك بأن جمرد إخراج أرضه 

من منطقة نفوذ جملسه، أو بلديته، يعني أن للسلطة املركزية أهدافاً مبيتة ملصادرتها، 

منها يف املستقبل. فعلى سبيل املثال، هنالك حماوالت مستمرة من  أو لتجريد صاحبها

دائرة أراضي إسرائيل تعرض فيها على املالك قسائم بناء داخل مسطح بلدته يف مقابل 

هذه األرض. من هذا اجلانب، ومن جوانب أُخرى، نرى أن هنالك ربطاً عضوياً بين 

ة احمللية، وبين األرض التي تملكها األرض العربية، التي أُخرجت من نطاق نفوذ السلط

  دائرة أراضي إسرائيل، والتي أُدخلت عمداً يف اخلريطة الهيكلية وخُصصت للبناء.

ماذا يحدث عندما يحاول صاحب األرض أن يغير استعمال أرضه، كأن يحولها 

من أرض مزروعة باحلبوب إىل أرض مغروسة باألشجار املثمرة كالزيتون؟ يف هذه 

ر إىل اختالق سلطات متعددة لتمنعه من االستفادة من أرضه. من هذه احلالة يصا

السلطات، على سبيل املثال، دائرة اآلثار وسلطة احملافظة على الطبيعة وسلطة البيئة 

ودائرة املياه. وهذه األخيرة، مثالً، تقوم بقطع مياه الشرب عنه مدعية أنه استغل هذه 

  املياه ألغراض الري.
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هنا إىل أنه على الرغم من هذه العراقيل، فإن صاحب األرض وجتدر اإلشارة 

ينفّذ ما يصبو إليه، يف أغلب األحوال، وال يتردد يف الدخول مع السلطات املذكورة أعاله 

  يف سلسلة قضايا قانونية.

. أمّا القرى التي ال  هذه هي حال القرى واملدن العربية املعترف بها رسمياً

تفتقر إىل مناطق نفوذ خاصة بها ألن أراضيها كلها تقع، جمالس حملية فيها، فإنها 

عادة، ضمن نطاق نفوذ سلطة إقليمية. فالسلطة اإلقليمية تضم عدداً من القرى العربية 

. ويف  واليهودية، ويكون حمدَّداً لها منطقة نفوذ كبيرة ذات امتداد جغرايف واسع نسبياً

  ودي.كل احلاالت يرئس هذه السلطة اإلقليمية شخص يه

إن التعامل مع أراضي هذا النوع من القرى شبيه بالتعامل مع تلك األراضي التي 

أُخرجت من سلطة نفوذ اجملالس العربية وحُوِّلت إىل اجملالس اليهودية اجملاورة. ويف 

اإلمكان القول، أيضاً، إن أراضي هذه القرى تكون أكثر األراضي عرضة للتصفية. وهذا 

ة وجود قيادة تقليدية (خماتير) يف مثل هذه القرى، األمر الذي القول يستند إىل حقيق

يسهّل على السلطة التعامل معها يف عقد الصفقات. كذلك فإن غياب سلطة حملية 

منتخبة ترعى مصالح القرى يؤدي إىل تعاون السلطات اإلسرائيلية مع األفراد مباشرة، 

  ي جماعي.وإىل االستيالء على أراضيهم من دون مواجهة ضغط شعب

 

  خاتمة
حاولنا يف هذه الدراسة إعطاء حملة شاملة عن املساعي الصهيونية، خالل هذا 

القرن، لتجريد اإلنسان الفلسطيني من أرضه. وقد جرى هذا التجريد بوسائل متعددة، 

. لكن التغيير الذي 1948تمثّل بعضها يف شراء مساحات حمدودة من األراضي قبل سنة 
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ياسي والديموغرايف، وفر إلسرائيل فرصة الس، على الصعيدين 1948حدث عقب حرب 

  كبيرة العتماد وسائل وإجراءات قانونية جديدة لالستيالء على األرض.
السياسية وجغرافية  ـلقد عاجلنا موضوع األرض من وجهة النظر اجلغرافية 

التخطيط احمللي واإلقليمي، وبيَّنا كيف أن رسم اخلرائط الهيكلية وحتديد مناطق نفوذ 

  احمللية العربية كانا لغرض االستيالء على األرض.السلطات 

حاولنا، أيضاً، ولو بصورة متواضعة، طرح توجُّه جديد لدراسة موضوع 

"األرض"، واستعملنا لهذا الغرض التعبيرين اجملازيين "ابتالع األرض" و"تصفية 

 يداألرض". وهذا التوجه يحاول الكشف عن األساليب األُخرى التي يتم بواسطتها جتر

اإلنسان الفلسطيني من أرضه، إذ األمر ال يقتصر على عملية املصادرة. وال يقلل ذلك 

أهمية موضوع "املصادرة" يف دراسة تعامل إسرائيل مع األرض الفلسطينية، لكن 

التركيز هنا هو على األساليب البديلة التي تستعملها السلطات اإلسرائيلية من أجل 

ا يلي مثال لتوضيح ذلك: "لقد أخبرين أحد زمالئي (أبو الوصول إىل الهدف نفسه. وفيم

مازن) من قرية سومل الواقعة يف مرج ابن عامر أنه كان لعائلته (الزعبي) نزاع مع دائرة 

أراضي إسرائيل حول قطعة أرض صغيرة نسبياً ولكنها حماذية لبيوتهم. وبعد صراع 

(خالل احملكمة) على أن  1991م طويل ومُكْلف لعائلة الزعبي يف القضاء تم االتفاق عا

تعترف دائرة أراضي إسرائيل بملكية عائلة الزعبي لهذه األرض ولكنها اشترطت مقابل 

  االعتراف أن ال تستعملها ألغراض البناء."

نعود إىل نقطتنا األساسية ونَصِف هذه األرض بأنها "ابتُلعت" أو تم "تصفيتها"، 

من استعمالها بالشكل الذي يريده.  وذلك ألن السلطات نحجت يف منع صاحبها

فاملصادرة هنا تمت بشكل مصادرة حرية التصرف يف األرض. وال داعي إىل القول إن 
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حرية التصرف يف األرض هي اجلزء األهم يف ارتباط اإلنسان بأرضه ويف انتمائه إىل 

  وطنه.

ب لومنذ أدرك ذلك الفالح الفلسطيني البسيط، الذي قدمناه يف البداية، أن س

األرض يؤدي يف الواقع إىل سلب الوطن، فإن هذه القضية ما زالت قائمة على الصورة 

نفسها والتي يفترض من املفاوض الفلسطيني اليوم إدراكها. وألن األمر كذلك، وألن 

  واقع الدراسة التي بين أيدينا يؤكد ذلك فإننا نقترح توصيات ال استنتاجات، ومن ذلك:

مل تتخل حتى اآلن عن فكرتها الصهيونية بشأن "حترير  : بما أن إسرائيلأوالً

ة أن هناك ضروراألرض"، ومل تعترف باقتالعها للفلسطيني من وطنه بالقوة، فال نرى 

  لطرح موضوع التعويضات للفلسطينيين بديالً من "حق العودة".

: أن يقتصر التفاوض الفلسطيني مع إسرائيل يف شأن األرض على مدى ثانياً

  إسرائيل على األرض، ال على ملكيتها.سيادة 

: بعيداً عن مسألة التعويض عن األراضي، يجب أن يكون هناك مفاوضات ثالثاً

يف شأن التعويض عن اخلسارة التي جنمت عن عدم استعمال األرض نتيجة طرد 

، ورفض أطروحات شراء األرض من الفلسطينيين من 1948الفلسطينيين منها منذ سنة 

  جديد.

: أمّا بالنسبة إىل الفلسطينيين املقيمين بإسرائيل فيجب أن يدرج موضوع رابعاً

إعادة األرض املصادرة إليهم يف أي مفاوضات مستقبلية، وذلك لعدم وجود أي مبرر 

  خلقي يمنع العربي من استغالل أرضه واالنتفاع منها كاملة.

ية : صادرت إسرائيل، ونقلت إىل مؤسساتها ومنظماتها الصهيونخامساً

املتعددة، أراضي فلسطينية أكثر كثيراً مما يحتاج إليه اجملتمع اليهودي والذي هو، يف 

معظمه، جمتمع مدن. لكن مأزق إسرائيل الذي تعبِّر عنه هو عدم القدرة على "هضم" 
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بـ "حترير األرض". أال يقود ذلك إىل فتح األرض، الذي تعكسه الفكرة الصهيونية القائلة 

ام حتمية معادلة إعادة األرض وصاحبها إىل وضعهما الطبيعي الباب واسعاً أم

والصحيح، وهو عالقة الفالح الفلسطيني بأرضه، عالقة الفالح املقتلع باألرض 

  املهجورة؟
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