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يف مواجهة تهويد األرض

حسن مواسي*
النقب واملثلث ووادي عارة واجلليل:
كسر الديموغرافيا بالتهويد وتبادل السكان

منذ

اليوم األول إلعالن قيام إسرائيل ،عملت احلكومات املتعاقبة على إنشاء
جتمعات يهودية بكثافة يف اجلليل ،وخصوص ًا على أنقاض القرى الفلسطينية
املدمرة ،ثم يف املثلث ووادي عارة وأخيراً يف النقب ،بهدف منع الالجئين الذين ُطردوا
من ديارهم من العودة ،ومن أجل تغيير اخلريطة الديموغرافية املائلة ملصلحة العرب.
وخالل العقد األول بعد نكبة  ،1948صادرت إسرائيل نحو مليون دونم ،وأقامت عدداً
من املستعمرات على أنقاض قرى ومدن فلسطينية يف منطقة اجلليل.
وقد وضعت احلكومات اإلسرائيلية املتعاقبة تهويد كامل األرض الفلسطينية على
سلم أولوياتها ،من أجل فرض أغلبية يهودية واضحة فيها ،وذلك يف مواصلة ملا يصفه
اإلسرائيليون بـ "حرب االستقالل" التي ش ّنوها يف سنة  ،1948والتي تم خاللها طرد أكثر
من  %80من الفلسطينيين ،وترحيل نحو  750,000منهم إىل خارج وطنهم.
ويف املرحلة األوىل بعد قيام إسرائيل َس ّنت احلكومة "قانون العودة" يف سنة ،1950
وهو حجر األساس يف عملية التهويد ،كونه يعطي كل يهودي يف كافة أنحاء العامل احلق
يف الهجرة إىل إسرائيل .وبناء عليه ،هاجر نحو ثالثة ماليين يهودي إىل إسرائيل على
مدار ستة عقود.
وعلى الرغم من جناح السلطات اإلسرائيلية يف تهويد شبه تام لوسط فلسطين احملتلة
منذ سنة  ،1948فإن شهيتها بقيت مفتوحة لفرض أغلبية يهودية يف كل من النقب
واجلليل ،حيث امليزان الديموغرايف يميل نحو الفلسطينيين.
وضمن هذا امللف ،ننشر  4حتقيقات عن خمططات وعمليات التهويد يف النقب واملثلث
ووادي عارة واجلليل.
* صحايف فلسطيني.

امللف
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I
النقب يف مواجهة التهويد

تمثل

الهجمة اإلسرائيلية على النقب ،بقصد مصادرة أراضي سكانها العرب،
حلقة من سلسلة طويلة من عمليات سلب األراضي والتهويد التي اتبعتها
إسرائيل منذ سنة .1948
والقضية األساسية التي تواجه عرب النقب هي ملكية األرض التي ال تعترف
احلكومة اإلسرائيلية بملكيتهم لها ،بل إنها تصفهم باملقيمين غير الشرعيين عليها
بسبب عدم وجود أوراق طابو تثبت تلك امللكية ،على الرغم من أنهم سكنوها أب ًا عن جد

خريطة القرى العربية غير املعترف بها يف النقب
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ومل يبرحوها قط.

ويتوزع فلسطينيو النقب على  7جتمعات معترف بها هي :رهط؛ تل السبع؛ عرعرة؛ اللقية؛
شقيب السالم؛ حورة؛ كسيفة .كما يعيش آخرون يف  45قرية غير معترف بها وتفتقد أبسط
احلقوق املدنية واخلدمات اليومية احلياتية.
حتت شعار تطوير النقب ملصلحة سكانه ،تعمل احلكومة اإلسرائيلية على هدم عشرات
القرى العربية غير املعترف بها ،وترحيل عشرات اآلالف من البدو من قراهم ،ومصادرة
أراضيهم من أجل إقامة  15مستعمرة إسرائيلية جديدة يف منطقة بئر السبع ،على أنقاض
قسم من القرى العربية املهددة بالهدم مثل قرية أم احليران التي من اخملطط هدمها وبناء
مستعمرة "حيران" اليهودية على أنقاضها.

و ُتعتبر قضية القرى العربية غير املعترف بها ،إحدى أهم املشاكل والقضايا الشائكة
التي تواجه األقلية العربية الفلسطينية يف إسرائيل ،وهي ترتبط بكثير من القضايا ذات
األهمية بالنسبة إىل مستقبل اجلماهير العربية ،كأقلية قومية يف البالد ،مثل قضية األرض
والتخطيط والبناء.
وكان أريئيل شارون بشّ ر عندما توىل رئاسة احلكومة يف آذار  /مارس  ،2011بأنه
سيتوىل أمر عرب النقب شخصي ًا ،ومنذ ذلك الوقت توالت اخملططات واإلجراءات الهادفة إىل
طردهم من أرضهم.

ال عربي ًا يف النقب ،ويف سنة  2004تم هدم  150مبنى
فخالل سنة ُ 2003هدم  133منز ً
ال ومبنى،
بما يف ذلك أماكن للعبادة .ويف سنة  2005فاق عدد ما جرى هدمه الـ  220منز ً
ممن ال يملكون أوراق
وذلك استناداً إىل قانون "طرد الغزاة" الذي ُيستخدم ضد عرب النقب ّ
طابو ُتثبت ملكيتهم ألراضيهم.
أقر الكنيست يف
ويف سياق املساعي اإلسرائيلية ملصادرة أراضي سكان النقب العربّ ،
قراءة أولية يف  24حزيران  /يونيو  2013ما بات ُيعرف بـ "خمطط" أو "قانون برافر" ،وذلك
بناء على توصية من مستشار التخطيط يف ديوان رئيس احلكومة اإلسرائيلية إيهود برافر يف
سنة  2011لتهجير سكان عشرات القرى البدوية ،وجتميعهم يف "بلدات التركيز" ،وقد أوكلت
هذه املهمة إىل جلنة برافر.

لكن احلكومة اإلسرائيلية سحبت املشروع من الكنيست يف كانون األول  /ديسمبر ،2013
بعد املواجهة الشرسة التي خاضها ضد السلطات اإلسرائيلية سكان النقب ،وخصوص ًا اجلليل
واملثلث واملدن اخملتلطة التي آزرت وساندت أهايل النقب.

احلراك الشبابي
للحراك الشبابي يف أراضي ـ  48دور بارز يف النضال اجلماهيري ضد "خمطط برافر"،
ويقول القيادي يف احلراك أمير أبو قويدر" :أطلق احلراك الشبابي حملة شعبية حتت عنوان

النقب يف مواجهة التهويد

امللف

'برافر لن يمر` يف شهر آذار  /مارس  ،2013هدفها التصدي خملطط برافر التهجيري الذي
يهدف إىل اقتالع ما يزيد عن  35قرية من قرى النقب ،وترحيل أكثر من  70,000من
أهالينا ،ومصادرة ما يزيد عن  800,000دونم من أراضي النقب".
ويوضح أبو قويدر" :بدأ حراكنا بفكرة بسيطة تتمثل يف أن يكتب كل فرد سبب معارضته
لـ 'خمطط برافر` ،وأن يبعث بالصورة لصفحة احلملة على موقع التواصل االجتماعي 'الفايس
بوك` ،وكان حجم التجاوب مشجع ًا ،وتركت الفعالية صدى كبيراً ،وشعرنا بأن هناك ما
يمكن عمله".
ويضيف" :تمكّنا من تفعيل النشاط يف  10قرى يف النقب يف وقت واحد وخلف مضمون
واحد ،بربطنا ذكرى النكبة مع خمطط برافر ،وبموارد بسيطة جداً ،فتعزز لدينا الشعور
بقوتنا وقدرتنا على التحرك والعمل املنسق وإعادة الثقة للناس .وعلى هذا املنوال أكملنا
مسيرتنا وأطلقنا 'حملة صمود` التي من خاللها أعدنا بناء قرية عتير التي هدمتها السلطات
اإلسرائيلية ،باإلضافة إىل املساهمة يف رفع سقف اخلطاب وإحداث حتول نوعي يف أسلوب
يومي الغضب ،يف  15تموز  /يوليو  2013و1
نضالنا وأنشطتنا يف أعقاب ما حدث يف َ
آب  /أغسطس ".2013
ويقول أبو قويدر" :نحن جمموعة من الشبان والشابات يجمعنا رفضنا للظلم واالستبداد
وانتهاك حقوقنا كسكان عرب فلسطينيين أصليين على هذه األرض ،ونؤمن بقدرتنا على
تثبيت حقنا باألرض واملسكن وإسقاط خمططات التهجير ونيل االعتراف لكافة قرانا املهددة
بالهدم واالقتالع يف النقب .إن قصتنا اجلماعية تروي قصص جمتمع بأكمله؛ فمعنا راتب
[ناشط باحلراك الشبابي من النقب] الذي ُهدم بيته وبيت أخيه تكراراً على أيدي السلطات،
بعدما استثمر كل منهما كل ما يملكه من طاقة ومال ببنائهما .هذا احلدث أوقد براتب شعلة
املناهضة والتصدي واملساهمه بتثبيت األهايل املنكوبين حينما يقوم بزيارتهم فور هدم
البيت ،باعث ًا يف روحهم األمل واملزيد من الصبر".
ويضيف أبو قويدر" :نرى النقب فلسطيني ًا عربي ًا حراً ينعم سكانه باألمان يف قراهم وقد
ال باتوا اليوم يأكلون من
انتزعوا االعتراف بملكيتهم ألراضيهم ،فأهايل قرية الشريعة مث ً
خيرات أراضيهم التي زرعوها ،وكذلك أهايل وادي النعم عادوا لقريتهم يف اخللصة التي
أعادوا بناءها على الطراز العربي القديم .لقد أصبح السؤال الذي يرواد الشخص حين تتجلى
له قرية عربية يف النقب ليس كيف يعيش الناس هنا ،بل ما يجب أن أقوم به كي أعيش هنا؟
ال ومؤثراً على كل األصعدة الفنية والسياسية والعلمية".
واآلن بات الشباب عنصراً ف ّعا ً
وبشأن هدف حملة احلراك الشبابي يقول أبو قويدر" :منذ انطالق احلملة ،كان هدفنا
إسقاط "قانون برافر" وتثبيت حق امللكية باألراضي واالعتراف بالقرى واملساهمة يف بناء
جمتمع عصري مدين يعيش بكرامة وتسوده روح العدالة واملساواة وتكافؤ الفرص واحترام
حقوق اإلنسانِ ،
وعماده شباب عربي فاعل مبادر ومبدع ملتزم بقضايا األرض واإلنسان
ومتمسك بهويته العربية ،يستلهم يف نضاالته احلاضرة من اإلرث الثقايف واحلضاري
لإلنسان العربي يف النقب".
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وعن استراتيجيا احلراك الشبابي يختم أبو قويدر بالقول" :املرحلة األوىل من حملتنا
كانت مركزة على إسقاط قانون برافر ومنع مروره أو تطبيقه من خالل الضغط على الشارع
اإلسرائيلي ليساعد بدوره يف الضغط على أعضاء الكنيست ،والضغط على اجملتمع الدويل
للتحرك ضد قرارات احلكومة اإلسرائيلية بهذا الشأن ،وذلك من خالل التحرك املنظم الذي
خاضه أهل النقب لعرض قضيتهم ".ويضيف" :ركزنا يف حملتنا على تثبيت األهايل
بأراضيهم وقراهم من خالل التشبيك وتنسيق العمل مع مؤسسات مناهضة لعمليات
الهدم والتهجير ،ومن خالل توعية األهايل عن حقوقهم وحتفيزهم على التشبث بملكيتهم،
وتمكينهم من خالل اعتماد فعاليات نوعية .ونحن نعمل على تطوير وتب ّني واعتماد خطة
تؤمن لألهايل حياة كريمة تلبي احتياجاتهم األساسية .وبموازاة
هيكلية للنقب والقرى التي ّ
ذلك فنحن نعمل على تنسيق ساحات النضال للنقب وخلق غرفة عمليات تنسق ما بين كل
الفاعلين وتعمل على توعية أهل النقب وكذلك تنسيق خطة إعالمية حمكمة".

العراقيب" ..النموذج"
ُتعتبر قرية العراقيب نموذج ًا إلصرار احلكومة اإلسرائيلية على تهجير فلسطينيي النقب،
لتمسك أهل النقب بأرضهم وإرادة املقاومة.
وكذلك
ّ
تقع قرية العراقيب الفلسطينية شمايل مدينة بئر السبع يف صحراء النقب جنوب فلسطين
احملتلة ،و ُتع ّد واحدة من  45قرية عربية يف النقب ال تعترف إسرائيل بها .ويعيش يف القرية

طفل يحمل الفتة طريق العراقيب بعد واحدة من عمليات تدمير القرية

النقب يف مواجهة التهويد

امللف

جندي إسرائيلي يحرس جرافة خالل عملية هدم للعراقيب

 700شخص من أبناء عشائر الطوري والعقبي وأبو مديغم وأبو فريح وأبو زايد ،وتشكل
األغنام واملواشي مصدر رزقهم الوحيد ،وذلك لطبيعة األرض الصحراوية التي تفتقر إىل
جميع اخلدمات ،بينما يعيش سكانها يف بيوت من الصفيح ،و ُأخرى عبارة عن خيام.
تعرضت قرية العراقيب للهدم أول مرة ،وبشكل كامل ،بواسطة اجلرافات اإلسرائيلية يف
ال و ُأجلي نحو  300من سكانها ،بحجة البناء
 27تموز  /يوليو  ،2010حين ُهدم  40منز ً
من دون ترخيص ،لكن سكان القرية أعادوا بناءها من جديد ،ليتم هدمها وتتكرر عمليات
الهدم والبناء مرة بعد ُأخرى ،وكان آخرها هدم جميع منازلها للمرة  65يف شباط  /فبراير
ال ،لكن الفلسطينيين أعادوا
ودمر  35منز ً
 ،2014إذ ُهدمت اخليم التي نصبها أهايل القرية ُ
بناءها للمرة الـ  65أيض ًا.
وخالل أربعة أعوام شكل صمود أهايل قرية العراقيب أسطورة لتحدي السياسات
اإلسرائيلية التهويدية الهادفة إىل فرض سياسة األمر الواقع ،وبالتايل دفع السكان إىل
هجرة قريتهم.
وتبرر إسرائيل هدم القرية بإقامة غابتين كبيرتين برعاية الصندوق القومي اليهودي.

ترش احملاصيل الزراعية التي
ففي سن َتي  2003و 2004بدأت دائرة أراضي إسرائيل
ّ
يزرعها أهايل العراقيب بمادة سامة ال تؤذي احملاصيل الزراع ّية وحدها ،بل املواشي وكذلك
أقرت احملكمة العليا يف قرارها الصادر يف سنة
اإلنسان .ويف أعقاب التماس "مركز عدالة" ّ
 ،2007بأن رش احملاصيل الزراعية هو عمل غير قانوين.
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ال من تسميمها ،بادعاء أن
ويف إثر هذا القرار ،عمدت إسرائيل إىل جرف احملاصيل بد ً
احلقول مسممة ،بينما بدأت بزراعة غابة على أراضي القرية يف سنة  ،2006وتمت دعوة
 49دبلوماسي ًا من دول أجنبية للمشاركة يف افتتاح "غابة السفير" يف الشق اجلنوبي من
العراقيب.

ويف سنة  2009بدأ التعاون بين "الصندوق القومي اليهودي" والتلفزيون الكنسي
األجنليكاين ،بهدف زراعة ألف شجرة يف األراضي املوجودة غربي القرية.
يف  16كانون األول  /ديسمبر  ،2011أصدرت احملكمة اإلسرائيلية ،يف أعقاب شكوى
من أهايل العراقيب ،أمراً موقت ًا يمنع "الصندوق القومي اليهودي" من االستمرار يف أعمال
الغرس ،لكن يف  23كانون الثاين  /يناير  ،2012رفض القاضي طلب تمديد أمر املنع،
وحكم ملصلحة الصندوق القومي اليهودي بمصاريف احملكمة التي تبلغ قيمتها 10,000
شيكل .ومع هذا ،أوصت احملكمة الصندوق القومي بأ ّ
ال يستمر يف عمليات الغرس يف هذا
املوقع إىل أن يتم اتخاذ قرار نهائي يف القضية.

مل تتخذ احملكمة أي قرار ،غير أن زراعة األشجار ال تزال مستمرة حتى اليوم ،وهي تترافق
مع عملية اقتالع عدوانية أكثر فأكثر ،ومع عمليات هدم البيوت .ويف تموز  /يوليو 2011
تقدمت احلكومة اإلسرائيلية بدعوى تعويض بقيمة  1,8مليون شيكل ضد سكان قرية
العراقيب ،وهو تكلفة ثالث عمليات هدم فقط .وق ّدم السكان الذين يمثلهم احملامي ميخائيل
سفراد ،أربعة التماسات إىل احملكمة املركزية يف بئر السبع ،طالبوا فيها باالعتراف بالقرية
واالعتراف بهم كمالكي األراضي القانونيين .وقد قبلت احملكمة العليا واحداً من االلتماسات،
ال لدعاوى امللكية التي يقدمها السكان ،ومنعتها بالتايل
وأقرت بأن على احلكومة أن جتد ح ً
من تسجيل أراضي العراقيب كأراضي دولة .وهذه امللفات ال تزال حتى اليوم عالقة أمام
احملكمة العليا.

ويؤكد اجمللس اإلقليمي للقرى غير املعترف بها أن عمليات الهدم التي تقوم بها وزارة
الداخلية اإلسرائيلية للقرى غير املعترف بها يف النقب عامة ،وتكرار جريمة هدم العراقيب،
وجلي.
تكشف عن وجه حكومة إسرائيل احلقيقي ،إذ تتجلى عنصريتها بشكل واضح
ّ

امللف
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يف

 2نيسان  /أبريل  1949تسلمت إسرائيل منطقة املثلث الفلسطيني بناء على اتفاقية
رودس املوقّعة بينها وبين اململكة األردنية الهاشمية.
ومنطقة املثلث هي منطقة جغرافية تقع يف مركز فلسطين التاريخيةُ ،عرفت يف زمن
االنتداب البريطاين بمثلث املدن الكبرى يف الضفة الغربية وهي جنين ونابلس وطولكرم ،ثم
ُعرفت بعد قيام دولة إسرائيل بـ "جتمع قرى عربية" كانت تتبع لهذا املثلث داخل دولة إسرائيل
أما
نفسها ،ويح ّدها من الشمال مرج ابن عامر وجبل الكرمل ،ومن الشرق الضفة الغربيةّ ،
من اجلنوب فتح ّدها مدن فلسطينية كاللد والرملة ويافا ،وتمتد غرب ًا حتى مدن ساحل البحر
األبيض املتوسط.
ويضم املثلث اليوم ست مدن هي :أم الفحم؛ باقة الغربية؛ قلنسوة؛ الطيبة؛ الطيرة؛ كفر
جت املثلث؛ كفر برا؛ جلجولية؛ البياضة؛ املشيرفة؛ زلفة؛ سامل؛ بير
قاسم؛ و 22قرية هيّ :
يما؛ معاوية؛ خور صقر؛ برطعة؛ أم القطوف؛ ميسر؛ مصمص؛ كفر قرع؛
السكة؛ إبتان؛ املرجة؛ ّ
عارة؛ عرعرة؛ دار احلنون (غير معترف بها)؛ عين السهلة.
وخالل األعوام الثالثة والستين املنصرمة ،ذاق أهايل املثلث البالغ عددهم نحو 300,000
نسمة خمتلف أنواع التضييق والضغط والتمييز.
فمن سنة  1949حتى سنة  1966فرضت السلطات اإلسرائيلية احلكم العسكري على
فلسطينيي  48ككل ،ومن ضمنهم سكان املثلث ،بالترافق مع هجمة مسعورة ملصادرة

مشهد عام ملدينة أم الفحم

املثلث بين املصادرة والتبادل السكاين

امللف

األراضي طالت أكثر من  %90من مساحة املنطقة ،وقد أقامت إسرائيل على أنقاضها عشرات
املستعمرات والقرى التعاونية اليهودية.

وعلى الرغم من إعالن انتهاء احلكم العسكري ،فإن السلطات اإلسرائيلية واصلت مصادرة
األراضي العربية يف املثلث حتت مسميات متعددة :فتارة تتم املصادرة بحجة املشروع
القطري للمياه ،وطوراً إلقامة مستعمرات ،ومرة بحجة إقامة الطرقات ،و ُأخرى بحجة التحريج،
وغير ذلك من املسميات الهادفة إىل سلب األرض العربية.
ويف العقدين املنصرمين ،بدأت تطفو على السطح دعوات "التبادل السكاين" ،والتي
بموجبها اق ُترح تبادل األراضي والسكان مع الدولة الفلسطينية العتيدة :أي األراضي التي
يسكنها الفلسطينيون يف منطقة املثلث يف مقابل املستعمرات بسكانها وبما تتضمنه من
أراض غير مسكونة.
مساحات
ٍ

ويقول الباحث مهند مصطفى إن "أهداف مشاريع التبادل السكاين اخملتلفة كانت باألساس
ال احتياطية حلل مسألة الكتل
ذات طابع سياسي وتهدف إىل تزويد اجلانب اإلسرائيلي حلو ً
االستيطانية يف الضفة الغربية خالل عملية التسوية ،وتطورت مع الوقت واتخذت أبعاداً
ديموغرافية ضمن النقاش والصراع الداخلي بين الدولة وبين اجملتمع العربي الفلسطيني يف
أراضي الـ  ،48وذلك يعني من زاوية ُأخرى أن موضوع املثلث ُطرح يف البداية حلل إشكالية
وطرح الحق ًا ،وخصوص ًا بعد
املستعمرات ضمن حل الصراع الفلسطيني ـ اإلسرائيلي العامُ ،
انتفاضة األقصى سنة  ،2000من ضمن حماوالت األغلبية والدولة إدارة وأحيان ًا حل الصراع
مع اجملتمع الفلسطيني".
وتشكل مسألة طرح مشاريع التبادل السكاين من جانب حكومات إسرائيلية أو شخصيات
إسرائيلية انحراف ًا عن السياسات التهويدية املكانية التي اتبعتها إسرائيل يف املاضي ،والتي
كانت تهدف ،ضمن ما تهدف ،إىل منع ضم مناطق عربية داخل اخلط األخضر إىل الدول
العربية اجملاورة لها.

وعملية التهويد يف املثلث تمت بأشكال عدة ،منها مصادرة واسعة لألراضي ،وبناء أكثر
من  700مستعمرة يهودية ،معظمها يف الضواحي ،استوعبت أساس ًا اليهود اآلتين من الدول
العربية ،ومن دول ما ُيسمى "العامل الثالث".

ومن املشاريع الكبرى لتهويد املثلث اخملطط ال ُقطري "  37ب  ،"8الداعي إىل م ّد خط الغاز
القطري مروراً ببلدة كفر قرع وجميع البلدات العربية جنوبيها لغاية كفر قاسم.
وكشفت دراسة أعدها "املركز العربي للتخطيط البديل" أنه بينما فرضت اخملططات القطرية
السابقة تقييدات بناء وتطوير على نحو  2400دونم من األراضي التابعة ملنطقة نفوذ الطيبة،
أي ما يعادل  %13من مساحة املدينة ،فإن تنفيذ خمطط " 37ب  "8سيفاقم معاناة أهايل
الطيبة ،إذ سيفرض تقييدات بناء وتطوير على  1175دونم ًا إضافية لتصل نسبة األراضي
التي ُتمنع فيها أعمال البناء والتطوير إىل  %20تقريب ًا من مساحة املدينة.
ومل تقتصر عملية التهويد على مصادرة األراضي وإقامة املستعمرات ،بل على حمو أي أثر
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خمطط خط أنبوب الغاز تاما 37

لتاريخ فلسطيني أيض ًا.

وبعد ه ّبة تشرين األول  /أكتوبر  2000التي سقط خاللها  13شهيداً من شبان فلسطينيي
 ،48عمد سياسيون وأكاديميون إسرائيليون إىل تعظيم اخملاوف من اخلطر الديموغرايف
رواد هذا التيار
ويعتبر الباحث اإلسرائيلي يف اجلغرافيا السياسية أرنون سوفير من ّ
العربيُ .
الذي اقترح االنفصال عن األراضي الفلسطينية ،بما فيها األحياء العربية يف القدس ،وكذلك
االنفصال عن منطقة املثلث التي يشكل سكانها نحو  %25من جممل فلسطينيي .48

امللف
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III
وادي عارة :مشاريع كبرى واستيطان

شارع وادي عارة

خالل

سنة  1948جنحت القوات العسكرية الصهيونية يف احتالل عشرات
القرى واملدن الفلسطينية يف اجلليل والساحل ومنطقة يافا ،وتفريغها
من سكانها ،لكنها مل تستطع احتالل املثلث ،غير أن إسرائيل حصلت عليه من خالل
اتفاقية رودس مع اململكة األردنية يف سنة  ،1949كتسوية للحدود بينهما.
ومنذ استالم منطقة املثلث الذي يضم نحو  20قرية ومدينة عربية ،وقادة إسرائيل
مشغولون بكيفية وضع سياسات وآليات لترحيل سكانه العرب ،كجزء من هدف إقامة
الدولة اليهودية األحادية القومية.
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ويف سياق التخطيط لتهجير العرب من املثلث كانت احملاولة األوىل عبر جمزرة كفر قاسم
يف تشرين األول  /أكتوبر  ،1956والتي راح ضحيتها  49شهيداً.
ال
وبما أن بقاء األقلية الفلسطينية يف األراضي العربية احملتلة منذ سنة  ،1948يشكل فش ً
توجب أ ّ
ال يكون بين املناطق التي يقطنونها أي تواصل جغرايف،
للمشروع الصهيوين ،فقد ّ
وأ ّ
ال تصل نسبة العرب إىل أكثر من  %25من جمموع السكان ،أو أن تقترب من هذه النسبة،
ألنه عندها ،وبحسب القانون الدويل ،يحقّ لهذه األقلية أن تطلب االعتراف بها كأقلية قومية،
ولألقلية القومية حقوقها طبع ًا.
ويف كثير من املناسبات كان رئيس احلكومة اإلسرائيلية السابق أريئيل شارون ،وهو
عراب االستيطان اليهودي وصاحب فكرة "النجوم السبع" ،يقول إن احلصول على املثلث،
توجب احتالل هذه
وخصوص ًا وادي عارة ،باالتفاق مع األردن ،كان خطأ استراتيجي ًا ،إذ
ّ
املنطقة بالقوة العسكرية جلعل العرب يفرون منها ،بينما تمثل عارة اآلن شريان ًا رئيسي ًا يف
اجلسم اإلسرائيلي يسيطر عليه العرب من اجلانبين.

التهويد من خالل إقامة املشاريع الكبرى
مع مرور الوقت تزايدت األطماع اإلسرائيلية يف أراضي املثلث عامة ،ووادي عارة خاصة،
وجرى تمرير عدة مشاريع هدفها االستيالء على األراضي العربية يف تلك املنطقة ،مثل:
املشروع القطري للمياه الذي تم بموجبه استجرار املياه من طبرية إىل النقب؛ توسيع الشارع
قر يف سنة  ،2010والذي يصادر آالف الدونمات من
القطري رقم ( 65عابر إسرائيل) الذي ُأ ّ
األراضي الزراعية ،ويهدد بجرف مئات املنازل يف قرى وادي عارة ،بينما املنطقة املكتظة
ويعتبر شارع رقم  65حمور سير رئيسي ًا
بالسكان بحاجة إىل مساحات إضافية من األراضيُ .
يوصل بين مركز البلد وبين شمال شرق ّيه ،وهو معروف كطريق رئيسية وفق ًا للخريطة القطرية
رقم 3؛ إقامة مستعمرة حريش التي من املفترض أن يسكنها  140,000يهودي حريدي بهدف
ال عن جميع تلك املشاريع املعلنة وغير املعلنة،
تغيير اخلريطة الديموغرافية للمنطقة؛ فض ً
ُطرحت أخيراً فكرة "التبادل السكاين" مع السلطة الوطنية الفلسطينية كجزء من طرح حل دائم،
يف مقابل احملافظة على الكتل االستيطانية يف الضفة الغربية احملتلة منذ سنة  ،1967على
اعتبار أن أكبر خطر ديموغرايف يهدد إسرائيل هو املواطنون العرب ،وذلك وفق ًا لتصريح وزير
املالية اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو يف سنة  2003يف الكنيست.

التهويد من خالل إنشاء املستعمرات وتوسيعها
عمدت احلكومات اإلسرائيلية املتعاقبة إىل إقامة املستعمرات وتوسيعها منذ أمد بعيد.
فقد أقيمت مستعمرة كتسير يف سنة  1982كقرية تعاونية ،ويعيش فيها  800عائلة
معظمهم من املهاجرين اجلدد ،وهي تمتد على  3تالل ،اثنتين تم البناء فوقهما ،والثالثة تقع
يف اجلهة الشرقية ومع ّدة الستيعاب تطور كتسير ونموها الطبيعي.
بعد  10أعوام ،أي يف سنة  ،1992أقيمت مستعمرة حريش ،وكان بنيامين بن ـ إليعيزر يف

وادي عارة :مشاريع كبرى واستيطان

امللف

خمطط شارع 65

حينه يشغل منصب وزير اإلسكان والبناء .وتضم املستعمرة  300وحدة سكنية تعيش فيها
 240عائلة .وتعمل وزارة اإلسكان والبناء على تطوير مشروع من أجل حتويل حريش إىل
مدينة لليهود املتزمتين.
يف سنة  2002قررت احلكومة اإلسرائيلية إقامة معسكر "ناحال" للجنود يف منطقة وادي
عارة ،كي حتوله شيئا فشيئ ًا ،واعتباراً من سنة  ،2005إىل مستعمرة يسكنها نحو  40عائلة
"م ْتسبيه ـ إيالن" .يف شباط  /فبراير  2008تم إصدار القرار احلكومي رقم
ُ
ويط َلق عليها اسم َ
 3071والقاضي بـ :إقامة بلدة جديدة ،وإعطاء ترخيص لبناء البيوت التي أقيمت من غير
وتضمن القرار تأكيد أن البلدة اجلديدة ستكون
"م ْتسبيه ـ إيالن".
ّ
ترخيص يف منطقة حريش َ
عبارة عن بلدة ذات طابع متدين ،وتم بحث اجلوانب التخطيطية ضمن جلسات هيئة اجمللس
القطري للتخطيط والبناء.
ويف سنة  2003أقيمت البؤرة االستيطانية ناحال عيرو ،ويعيش فيها  40عائلة تقريب ًا.

جهوزية عربية ملواجهة خمططات التهويد
يقول رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن األرض واملسكن يف وادي عارة أحمد ملحم ،بشأن
توسيع مستعمرة حريش" :طالبنا رؤساء السلطات احمللية العربية يف املنطقة بتوخي احلذر
والعمل من أجل تقديم االعتراضات ،إذ إن إقرار اخملطط سيكون على حساب البلدات العربية
ومناطق نفوذها ،بحيث إن األمر سيص ّعب من توسيع نفوذ البلدات العربية ،خصوص ًا وأن
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حدود املستعمرة ستكون متاخمة للعديد من املنازل العربية ،األمر الذي سيمنع إمكانية
ستحاصر من قبل املستعمرة".
التوسع والبناء يف البلدات العربية التي
َ
ويضيف ملحم" :علمنا باألمر عن طريق الصدفة .وصلتنا معلومات عن اخملطط فتحققنا
منها ،وبدورنا بعثنا برسائل إىل جميع رؤساء السلطات احمللية العربية يف املنطقة ،ليقوموا
بدورهم ويقدموا االعتراضات ،كونهم املسؤولين املباشرين ،ونطالبهم القيام بدورهم واألهم
خوض النضال الشعبي واجلماهيري للتصدي لهذا اخملطط اخلطير".
ويتابع" :نحن كلجنة شعبية سنكون يف الطليعة والريادة ألي عمل ونشاط للتصدي
للمخطط حتى إفشاله ،واملساهمة يف إحقاق حقوقنا بكل ما يتعلق يف مناطق النفوذ وقضايا
األرض واملسكن للحفاظ على آخر ما تبقّى لنا من أراضي .من هنا يجب أن تكون لدينا رؤية
مستقبلية ونضع خطط مواجهة تع ّدها طواقم مهنية بحيث نر ّد من خالل هذه اخملططات على
نوايا حكومات إسرائيل لنهب أراضينا واحلد من تطورنا .لن نفرط بها ولن نقبل بأن االحتياط
األخير من أراضينا سيتبع لنفوذ مستعمرة حريش كتسير ،أي أنها تكون صاحبة القرار يف أي
خمطط فوق أراضينا".
ويضيف" :تواجه منطقة وادي عارة
هذه األيام خمطط ًا ضخم ًا تسعى لتنفيذه
السلطات اإلسرائيلية عبر ما ُيسمى بـ
'اللجنة الوطنية للبنية التحتية` ،والذي
جمة تضر يف املنطقة
سيكون له تداعيات ّ
وبلداتها وسكانها ،إذ إن السلطات تسعى
لفرض خمطط توسعة شارع  65وادي عارة
على حساب مئات الدونمات من األراضي
التي يملكها أهايل القرى والبلدات العربية
يف وادي عارة".
ويوضح ملحم أن اخملطط الذي يتكون
من عدة نقاط رئيسية «يشمل إضافة مسلك
ثالث لكل جهة من الشارع ،أي حتويله
إىل شارع ثالثي املسالك من كل جهة ،أحمد ملحم
ال عن طرق زراعية يف جوانب الشارع
فض ً
الرئيسي .ولذلك فإن مئات الدونمات من
األراضي التي يملكها السكان العرب ،والتي تقع على جوانب الشارع يف بلدات وادي عارة،
ال عن إغالق املداخل املوصلة للشارع يف عدد من البلدات ".ويضيف
يتم نزعها منهم ،فض ً
أن "شارع رقم ُ 65يعتبر حمور سير رئيسي ًا يوصل بين مركز البالد وبين شمال شرق البالد،
معرف كطريق رئيسية وفق ًا للخريطة القطرية رقم  .3ويحتوي شارع رقم  65اليوم
وهو
ّ
مسلكي سفر من كل اجتاه ،وقد أعلنت اللجنة القطرية لتخطيط البنى التحتية يف سنة
على
َ
وحلّ
املشاكل الكثيرة التي يعاين منها الشارع
 2010عن نيتها إعداد خمطط لتحسين الشارع

وادي عارة :مشاريع كبرى واستيطان

امللف

والبلدات اجملاورة له".
ويشير إىل أن "اللجنة الشعبية قامت ومن خالل نشاطاتها املناهضة للمشروع بنصب
الفتة يف مناطق عديدة يف وادي عارة إلعالم السكان بأنه تم حتويل خارطة املشروع للجان
اللوائية بهدف تقديم اعتراضات وتعقيبات اجلمهور حول اخملطط بموجب قانون التنظيم
والبناء لسنة ".1965
ويؤكد ملحم أن "نشاطات اللجنة مل تقتصر على ذلك ،بل باشرت بسلسلة نشاطات
ملناهضة كافة مشاريع التهويد يف املنطقة ،وقمنا بعقد ندوات ولقاءات وجوالت ميدانية
ألهايل املنطقة ومهندسي وممثلي السلطات احمللية بهدف توضيح حيثيات وتفصيالت
املشروع واخلروج بنقاط مشتركة جملابهة هذا اخملططـ وإطالع سكان املنطقة على أبعاده
العنصرية والسياسية .وسيتحول املشروع من شارع وادي عارة إىل شارع عابر لوادي عارة،
شبيه بالشارع السريع رقم  ،6والشوارع االلتفافية للمستوطنات ،بما يتيح ملستعملي هذا
الشارع ،اختراق هذه املنطقة بأسرع ما يمكن ،من دون الدخول إىل البلدات املذكورة والتجوال
بها والتسوق ،وبالتايل احليلولة دون استفادة السكان اقتصادي ًا من املشروع".
ويف اخلسائر االقتصادية أيض ًا ،يقول ملحم" :إن تخطيط الشارع مل يأخذ باحلسبان بيارات
الزيتون واللوزيات على طول الشارع ،التي سوف يخسرها السكان الذين ستلحق بهم خسارة
ُتق ّدر بأكثر من ملياري شيكل".
ويحذّر ملحم من أن هذا املشروع "سيلتهم آالف الدونمات بشكل مباشر ،ويتلف 1000
ال عن بناء حوايل عشرة
دونم بشكل غير مباشر من خالل اخملارج اجلانبية للشارع ،فض ً
حموالت وجسور سوف تبتلع مساحات شاسعة بدورها من أراضي السكان العرب".
ال" :على السلطات احمللية العربية الواقعة على طول وامتداد وادي عارة:
ويختم ملحم قائ ً
كفر قرع؛ عارة؛ عرعرة؛ أم الفحم؛ بسمة عارة؛ طلعة عارة ،تشكيل جبهة موحدة ضد هذا
املشروع لتقوية موقف املواطنين وأصحاب األراضي واملصالح التجارية" ،مؤكداً أن "من
أهم اخلطوات للتصدي لهذا املشروع هو حتالف السلطات احمللية يف املنطقة وجتنيد خمططي
وخممني أراضي وخبراء اقتصاد لدراسة شاملة ألدق تفاصيل
شوارع ومستشاري مواصالت
ّ
ال ،ويجب أن
طوي
ا
زمن
دراستها
تتطلب
وملحق
خمطط
مئة
من
اخملطط الذي يتفرع عنه أكثر
ً
ً
يقوم بها أشخاص خمتصون ،وليس املواطنين .وهذا ال يمكن أن يتم إ ّ
ال إذا قامت السلطات
احمللية بتوظيف مهنيين وخمتصين ،من خارج إطار اجمللس يف كل األحوال ،واستخدام
تقاريرهم يف عملية الطعن القانوين يف اخملطط واحليلولة دون حتويل شارع وادي عارة إىل
شارع سريع عابر لوادي عارة".
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يف مواجهة تهويد األرض

IV
اجلليل ومشاريع التغيير الديموغرايف

بلدات اجلليل واملستعمرات املزمع إقامتها

يمكن

تقسيم مساعي تهويد اجلليل منذ سنة  1948إىل عدة مراحل ،وكان هدفها
األساسي ،وال يزال ،فرض أغلبية يهودية فيه ،وربطه اقتصادي ًا بمركز
البلد ،وخصوص ًا تل أبيب ومنطقتها.
يف املرحلة األوىل عمدت السلطات اإلسرائيلية إىل مصادرة مئات اآلالف من
ال عن هدم وإزالة  23قرية من الوجود ،وقد أنشأت
الدونمات يف اجلليل واملثلث ،فض ً

امللف

نحو  300مستعمرة يهودية بإشراف كامل من رئيس احلكومة اإلسرائيلية األول دافيد
بن ـ غوريون ( 1948ـ  )1951الذي اشتهر بقوله" :االستيطان نفسه هو الذي يقرر ما إذا كان
علينا أن ندافع عن اجلليل أم ال".
وبعد العدوان الثالثي وحرب السويس يف سنة  1956تم طرح مشروع "تطوير اجلليل"
الذي يتضمن بناء عدة مدن يهودية يف اجلليل أبرزها "نتسيرت عيليت" (الناصرة العليا)
على أراضي الناصرة ،و"كرميئل" على أراضي قرى الشاغور على شارع عكا ـ صفد ،ومدينة
"معالوت" أقصى شمال فلسطين احملتلة.
ويف سنة  ،1975وخالل والية حكومة يتسحاق رابين األوىلُ ،أعلن مشروع "تطوير اجلليل"
الذي يمكن بموجبه مصادرة  20,000دونم من أراضي الفلسطينيين العرب ،وتخصيص 5
مليارات شيكل جللب أكثر من  100,000مستوطن يهودي إىل منطقة اجلليل ،وذلك من أجل
تغيير الواقع الديموغرايف ملصلحة اليهود .وقد باشرت احلكومة اإلسرائيلية تنفيذ اخلطة
أراض يف منطقة البطوف.
بمصادرة
ٍ
ويف سنة  1976قدم متصرف لواء الشمال يسرائيل كينغ وثيقة سرية ُس ّميت فيما بعد
وقدمت
باسمه ،هدفها إفراغ اجلليل من أهله الفلسطينيين واالستيالء على أراضيهم وتهويدهاُ ،
كتوصيات إىل احلكومة اإلسرائيلية بعنوان" :مشروع مذكرة معاملة عرب إسرائيل" .وقد حذّر
كينغ فيها من خطر ازدياد عدد الفلسطينيين يف شمال فلسطين احملتلة ،والذي أصبح مساوي ًا
تقريب ًا لعدد اليهود يف حينه ،كما حذّر من أنه خالل أعوام قليلة ،فإن الفلسطينيين سيصبحون

سهل البطوف
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وحث كينغ يف وثيقته الترانسفيرية
أكثرية ،وسيغ ّيرون الطابع اليهودي للكيان الصهيوين.
ّ
العنصرية ،احلكومة اإلسرائيلية على العمل على تقليل نسبة الفلسطينيين يف منطق َتي اجلليل
والنقب.
وتضمن املشروع الذي نشرت تفاصيله الصحف اإلسرائيلية يف أواسط سنة  ،1976خمس
ّ
مسائل يتوجب العمل عليها ملواجهة الوجود الفلسطيني يف اجلليل ،وهي :املشكلة الديمقراطية
ومظاهر الشوفينية العربية؛ الزعامة العربية وتأثيرها؛ االقتصاد والعمالة؛ التعليم؛ فرض
القانون.
وبعد يوم األرض يف  30آذار  /مارس  ،1976باشرت احلكومة اإلسرائيلية العمل على أن
يزداد عدد املستوطنين اليهود يف اجلليل ،حتى سنة  ،1983من  290,000إىل ،415,000
تنفيذاً لـ "مشروع كينغ".
وف ّعلت حكومة مناحم بيغن الذي توىل رئاستها يف سنة  ،1977سياسة "تهويد اجلليل"،
فتم هدم نحو  800منزل عربي يف اجلليل بحجة "البناء غير املرخص" ،كما أنها ّ
وطنت
 18,000مستوطن.
ويف األعوام األخيرة ،كثفت احلكومة اإلسرائيلية خططها لتشجيع اليهود على االنتقال إىل
العيش يف اجلليل من خالل بناء وحدات سكنية وتقديم دعم حكومي كبير ،والعمل على حتسين
شبكة املواصالت ومنح تخفيضات على الضرائب .وبموازاة احملفزات املقدمة إىل اليهود،
ص ّعدت إسرائيل من وسائل القمع جتاه املواطنين العرب ،وخصوص ًا عدم إصدار رخص البناء

لوحة تذكارية لشهداء يوم األرض يف سنة 1976

اجلليل ومشاريع التغيير الديموغرايف

امللف

وسن تشريعات جتبرهم على مغادرة أرض أجدادهم والعيش يف
لهم ،وزيادة هدم املنازل،
ّ
عدد قليل من املدن املكتظة بالسكان.
ففي حزيران  /يونيو ُ 2005عقد مؤتمر بعنوان "مؤتمر اجلليل  :2005تطوير اجلليل كهدف
وطني" يف مدينة كرميئل ،وشارك فيه ثالثة من كبار املسؤولين يف احلكومة اإلسرائيلية آنذاك:
رئيس الوزراء أريئيل شارون؛ وزير املالية بنيامين نتنياهو؛ وزيرة التعليم ليمور ليفنات؛ ومل
دع إليه أي من القادة العرب ،مع أن سكان اجلليل ،يف معظمهم ،من العرب .وناقش شارون
ُي َ
يف كلمته خطة فك االرتباط مع غزة ،مشيراً إىل أن هذه اخلطة ليست جمرد انسحاب من غزة،
بل تهدف أيض ًا إىل زيادة عدد اليهود املستوطنين يف اجلليل والنقب والقدس الكبرى ،ذلك بأن
تطوير اجلليل يتم من خالل بناء جتمعات يهودية جديدة ،مشدداً على أن تطوير اجلليل والنقب
هو من األهداف االستراتيجية التي تسعى حكومته لتحقيقها.
ويف تشرين األول  /أكتوبر  ،2005كشف وزير تطوير اجلليل والنقب آنذاك شمعون بيرس
النقاب عن أكبر برنامج تهويد يف اجلليل ،وعرض أكثر من  10,000شقة سكنية للبيع يف
ال عن خطة لبناء  104جممعات سكنية جديدة يف حماولة جلذب اليهود .ويف تلك
املنطقة ،فض ً
املناسبة دعا بيرس اإلسرائيليين إىل االستيطان واالستمتاع باألراضي والبيئة اجلميلة يف
اجلليل ،مشيراً إىل أن احلكومة ستنشئ نظام ًا للسكة احلديد ،وتخفّض سعر األراضي اخملصصة
للبناء السكني .واشتملت رزمة احلوافز اخلاصة على حسم قدره  %13على الضرائب ،وكذلك
مستردات على الضرائب البلدية ،وذلك للراغبين يف االستيطان يف اجلليل ،بما يف ذلك طبرية
والكرمل وبيسان (بيت شان) ومعالوت ونهاريا ونتسيرت عيليت وعكا والعفولة.
أما اخلطة األخيرة لتهويد اجلليل ،والتي ُكشف عنها يف كانون األول  /ديسمبر ،2013
ّ
فتحمل اسم "خطة املناطر" ،وهي امتداد جململ اخلطط االستيطانية السابقة ،وتهدف إىل إنشاء
عدة مستعمرات هي :يسخار؛ رمات ربيل؛ خروب؛ شيبوليت.

عرب اجلليل يرفعون الصوت
وكان لتش ّبث َمن تبقّى من الفلسطينيين يف اجلليل بأرضهم ،وتفضيل اليهود السكن يف
املدن ،دور يف اإلبقاء على أغلبية عربية يف مقابل اليهود.
وإزاء املشروع األخير لتهويد اجلليل ،بادر رئيس كتلة "اجلبهة الديمقراطية للسالم
واملساواة" النائب ح ّنا سويد ،إىل طلب عقد جلسة خاصة للجنة الداخلية التابعة للكنيست،
من أجل بحث مشاريع التوطين اجلديدة يف اجلليل التي نشرت وسائل اإلعالم معلومات عنها.
وزع مكتب النائب سويد بيان ًا صحافي ًا عن جمريات اجللسة التي ُعقدت االثنين  3شباط /
فبراير  ،2014و ُنقل عنه قوله" :إن مشاريع التهويد املزعومة وإقامة بلدات جديدة تتعارض
مع توجيهات وسياسة التخطيط الرسمية املعلنة ،وفق ًا للمخطط القطري 'تاما  ،`35باإلضافة
إىل تضييق اخلناق على البلدات القائمة وبالذات البلدات العربية ،بخنقها ومنع تطورها،
سيمنع املواطنون العرب من السكن فيها
ناهيك عن إقامة هذه التجمعات كبلدات جماهيرية ُ
بموجب تعديل القانون الذي تم قبل ثالث سنوات ".وتساءل سويد" :كيف يتم تقديم خمططات
تتعارض مع أسس التخطيط الرسمية؟ واألنكى من ذلك أال تخجل هذه احلكومة من استخدام
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النائب ح ّنا سويد

املصطلحات العنصرية والبوح
بمصطلحات التوازن الديموغرايف؟"
وأضاف أن "وجود دائرة
االستيطان يف بؤرة هذا املشروع
يعيدنا إىل املربع األول ،وال يعقل أن
تتحول قضية إقامة بلدات جديدة إذا
ال إىل
كان هناك حاجة إلقامتها أص ً
حرب قومية ،لذلك يجب النظر إىل ما
يحتاجه اجلليل من خدمات وتطوير،
وهذا ال يتم من خالل استيراد املزيد
من اليهود إىل اجلليل .وإذا كان هناك
نية إلقامة بلدات جديدة ،فلتقم بلدات
تتسم باجلوهر الديمقراطي وتتسع

لكل املواطنين على خمتلف انتماءاتهم واختالفاتهم".
ويقول مدير "املركز العربي للتخطيط البديل" رجا خوري" :أط َّلت املنظمات اإلسرائيلية،
وعلى رأسها احلكومة وذراعها التابعة لـ 'الهستدروت الصهيوين` ،لتفرض خمطط ًا جديداً هدفه
تهويد اجلليل ،األمر الذي يؤكد شعور اإلسرائيليين حكومة وشعب ًا بالقلق الكبير من التزايد
الديموغرايف للمواطنين العرب يف البالد ،وهو ما أشار إليه خمطط التهويد الذي بدأ ُي ُّ
ستل
فرض كواقع على البلدات العربية الفلسطينية الواقعة يف اجلليل ،من
من األدراج الوزارية ُ
لي َ
دون التغاضي عن خمططات ُأخرى حتاصر النقب
واملثلث .وهكذا ،تسيطر على كل قطعة أرض ليست
من حقها ،وتضمن بذلك األمن لشعبها ،بينما يسكن
إما يف بيوت متراصة فوق
الفلسطينيون يف الداخل ّ
بعضها البعض ،أو حتى يف خيام كما يعيش
كثيرون يف النقب".
ويضيف" :ترى حكومة إسرائيل وساستها أن
الفرصة مواتية اآلن حتديداً ،كي حتاصر البلدات
العربية بمستعمرات جديدة من كافة اجلهات،
وقريب ًا ستحاول الدولة بأذرعها السلطوية تمرير
خمطط إلقامة أربع مناطق يهودية جتتاح اجلليل
وتبتلع األراضي العربية التي هي يف األصل
منهوبة ومصادرة يف غالبيتها ،أو أنها فعلي ًا ليست
بملكية املواطنين العرب".
ال" :كشفت وسائل اإلعالم
ويتابع خوري قائ ً
رجا خوري

اجلليل ومشاريع التغيير الديموغرايف

امللف

العبرية مؤخراً عن مبادرة جديدة اقترحتها احلكومة اإلسرائيلية لتجديد خمطط تهويد اجلليل
بهدف تهويد املنطقة يف شمال فلسطين احملتلة ،بما يف ذلك املدينة اخملتلطة عكا ،وسائر
بلدات اجلليل ،وعلى رأسها توسيع مدينة كرميئل يف الشاغور على حساب القرى العربية
اجملاورة ،وإقامة مستعمرات يف منطقة سهل البطوف ،وقريب ًا من منطقة الناصرة وشفا
عمرو .وباختصار ،قرب كل بقعة عربية ،سيسعى اخملطط لفرض مواطنين يهود يحيطون
البلدات العربية كأخطبوط".
ويشير خوري إىل أن" :اجلهة االستيطانية للحكومة ،أي 'قسم االستيطان التابع للهستدروت
الصهيوين` ،قررت بلورة خطة جديدة وج ّدية لتهويد اجلليل بغية تغيير امليزان الديموغرايف
فيه الذي يميل لصالح فلسطينيي الـ  ،48عبر زيادة نسبة السكان اليهود سعي ًا إىل حتقيق
غالبية يهودية تسيطر على األراضي اعتماداً على اخلارطة الهيكلية ال ُقطرية ".ويضيف" :لقد
تم حتويل اخملطط لعدة مكاتب هندسية للتنظيم والبناء التي ُطلب إليها املشاركة يف مناقصة
لبلورة وثيقة يتم من خاللها استيعاب  100,000يهودي يف اجلليل ،يف سهل البطوف
عرابة؛ دير حنا؛ قرى ُأخرى قريبة] .وهكذا يكون قسم االستيطان
[البلدات العربية :سخنين؛ ّ
يف الهستدروت هو الذراع التنفيذية للحكومة يف تطوير االستيطان اليهودي يف اجلليل والنقب
أيض ًا".
ويضيف خوري أن الوثيقة تعترف بأن خريطة "املناطر" ،أي املستعمرات اليهودية التي
ُأقيمت يف اجلليل منذ قيام إسرائيل" ،أوجدت استيطان ًا قوي ًا ،لكنه مل ينجح يف ترجيح كفة
امليزان الديموغرايف يف اجلليل لصالح اليهود ،وخصوص ًا أن هناك إشارة واضحة إىل هجرة
املواطنين اليهود من الشمال واجلليل باجتاه مركز البالد (تل أبيب) واجلنوب (بئر السبع
واملستعمرات يف النقب)".

ويلفت إىل أن "الذراع االستيطانية احلكومية املذكورة تقترح إقامة أربع بلدات يهودية
تمت
جديدة لضمان استقطاب عشرات آالف املستوطنين اليهود إىل اجلليل ،علم ًا بأنه ّ
املصادقة على إقامة مدينتين جديدتين ،هما شيبوليت ورمات أربيل ،رسمي ًا لكن مل يتم
بعد إقرار إقامتهما يف مؤسسات التنظيم والبناء ،ويف األفق منطقتان ُأخريان هما يسخار
وخروب .كما يتضمن اخملطط أيض ًا توسيع عشرات البلدات اليهودية بعشرات آالف الدونمات
فجرت أحداث يوم األرض الفلسطيني يف 30
بحيث تمتد ما بين طبرية ومنطقة البطوف التي ّ
ممن
آذار  /مارس  ،1976وكانت حصيلة املواجهات استشهاد ستة فلسطينيين وجرح املئات َّ
تصدوا ملصادرة األرض ومشاريع االستيطان".
ال" :وفق إحصائيات 'املركز العربي للتخطيط البديل` ،يوجد نحو 77
ويختم خوري قائ ً
أما البقية فتتبع جلان ًا يهودية تتحكم
سلطة حملية عربية ،خمس منها فقط لديها جلان تنظيمّ ،
وتسيطر على األرض .وهناك  33خمطط ًا هيكلي ًا لبلدات عربية تقع غالبيتها يف اجلليل وتضم
قرابة  20,000وحدة سكنية عالقة منذ سنوات يف مؤسسات التخطيط والبناء التي تماطل
باملصادقة عليها ،وحتول دون توسيع مسطحات النفوذ للبلدات التي بحاجة فورية لنحو
 40,000وحدة سكنية".
وتقول خمططة املدن عناية ب ّنا جريس من "املركز العربي للتخطيط البديل" إن خطة
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"املناطر" ُوضعت يف ثمانينيات القرن املنصرم" ،خللق توازن ديموغرايف مع الفلسطينيين يف
اجلليل البالغ عددهم  700,000نسمة ،يف حين ُيق ّدر عدد اليهود بـ ".630,000
وانتقدت ب ّنا اخملططات السلطوية اإلسرائيلية ،مشيرة حتديداً إىل اخملطط الهيكلي ال ُقطري
"تاما  ،"35الذي يسمح بإقامة مستعمرات جديدة وتوسيع مسطحات نفوذ القرى التعاونية
اليهودية الصغيرة ،ويفرض قيوداً على االستيطان الزراعي ،رافضة بشدة تطبيق خطة التهويد
التي تسمح بالتغيير وفق اعتبارات ليست مهنية ،وإنما مبنية أساس ًا على ما ُيسمى "التوازن
الديموغرايف ملصلحة اليهود".
وتشير ب ّنا إىل أن "إسرائيل عمدت خالل السنوات العشر التي تلت النكبة إىل مصادرة نحو
مليون دونم ،وإقامة نحو  104بلدات يهودية يف اجلليل من دون أن تقام حتى اليوم أي
بلدة عربية ،وواصلت سياسة مصادرة ملكية األراضي وحتويلها لنفوذ اجملالس اليهودية،
إذ تقلصت ملكية الفلسطينيين يف الداخل لألراضي ومسطحات البلدات العربية لتقتصر على
 %3,4من مساحة الدولة بحدود  ،1967مع أن تعدادهم من السكان يصل إىل  %18من جممل
عدد سكان إسرائيل".
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