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  دراسات
  

  اإلسرائيلية" التنظيم"خمططات 

  األداة الكامنة

  لدمج األراضي الفلسطينية احملتلة يف إسرائيل

  

  علي اجلرباوي

  رامي عبد الهادي

  

يف الوقت الذي تتواصل املساعي احلثيثة، على خمتلف الصعد، إلحداث حترك   

 –راع العربي يف املسيرة السياسية من أجل إيجاد حل للقضية الفلسطينية والص

اإلسرائيلي، خرج شمير على العامل بتصريح مقتضب، لكن واضح وصريح، يتناقض 

تماماً مع اجلوهر املأمول من هذه املسيرة، ويؤكد النيات املبيتة للحكومة اإلسرائيلية 

إذ شدد شمير، يف أثناء . 1967احلالية جتاه األراضي الفلسطينية احملتلة منذ سنة 

اليهود حديثي الهجرة من االحتاد السوفياتي، على ضرورة وجود لقائه جمموعة من 

كي تتمكن من استيعاب موجة الهجرة اليهودية اجلديدة من " إسرائيل كبرى وقوية"

ألف يهودي  700االحتاد السوفياتي، والتي من املتوقع أن تضخ إىل إسرائيل نحواً من 

                                                            

   جامعة بير زيت –م السياسية املشارك أستاذ العلو.  
    رام الله –مدير مركز الهندسة والتخطيط.  
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ملعنى املتضمن يف التصريح الشميري واضحاً من دون لبس، وهو وطبعاً، كان ا   (1).خالل السنوات القليلة املقبلة

ضرورة التمسك بالضفة الفلسطينية وقطاع غزة احملتلين واالحتفاظ بهما، واستخدامهما جماالً رحباً للتوسع االستعماري 

  .الصهيوين

شمير من فراغ، ومل يكن يمثل نزعة ليكودية يمينية متطرفة فقط، بل  مل يأت تصريح

تداداً طبيعياً لألسس واملرتكزات العقائدية واملمارسات التطبيقية للحركة جاء ام

فمن الناحية العقائدية، قامت احلركة . الصهيونية منذ نهاية القرن املاضي

يف أرض إسرائيل "... الصهيونية على خمطط يهدف إىل إقامة دولة يهودية نقية العرق 

د التي أعلنتها املنظمة الصهيونية يف التي ال يعرف حدودها أحد، إنما كانت احلدو

تشمل فلسطين االنتدابية، وجنوب لبنان حتى منابع  1919مؤتمر السالم يف عام 

وبناء على الهدف املنشود     (2)."الليطاين، وشرقي األردن على خط سكة حديد احلجاز

 باالستعمار الزاحف لفلسطين، قامت احلركة الصهيونية على احملورية العقائدية

ضرورة االستيالء املبرمج على األرض وإفراغها من أهلها : ملرتكزين أساسيين

الفلسطينيين، وضرورة إحالل اليهود مكان الفلسطينيين عن طريق الهجرة 

  .االستيطانية والزاحفة

أما من الناحية التطبيقية، فقد اتبعت احلركة الصهيونية سياسة التدرج يف 

 (3).أهدافها يتوافق معإيجاد أمر واقع تلو اآلخر بما 
فبعد استصدار وعد بلفور، قامت   

ويف . يف صك االنتداب شرعية السياسية للوكالة اليهوديةلاحلركة الصهيونية بتثبيت ا

أثناء الفترة االنتدابية، ركزت هذه احلركة جهودها على االستيالء على األرض 
                                                            

راجع . ،  وأثار به ضجة  عاملية1990يناير /كانون الثاين 14أطلق شمير تصريحه يف    (1)
  .31/1/1990؛ 15/1/1990، "القدس"صحيفة 

  .32، ص )1982ألسوار، دار ا: عكا" (دراسات: الصهيونية املعاصرة"إميل توما،    (2)
، )"جمهورية إسرائيل الثانية(و ) جمهورية فلسطين األوىل(الصراع بين "علي اجلرباوي،    (3)

  .35 – 31، ص )1988سبتمبر /أيلول( 55، العدد "شؤون عربية"
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ق، وإقامة البنية بمختلف الوسائل، واستجالب املهاجرين اليهود بشتى الطرائ

. املؤسساتية للدولة املستقبلية، ومد خطوط االستيطان اليهودي على أكبر رقعة ممكنة

ويجدر االنتباه يف هذه السياق، إىل أن األيديولوجيا الصهيونية تعتبر الدولة اليهودية 

تخومية، بمعنى أن النقاط االستيطانية هي التي حتدد جمالها، وبذلك فإن االمتداد 

  (4).ستيطاين هو الوسيلة املتبعة لتوسيع عمق هذه الدولة اجلغرايفاال

ركة حل، استطاعت ا1947عندما وقعت احلرب، يف أعقاب قرار التقسيم سنة 

من مساحة فلسطين، % 80الصهيونية إقامة دولة إسرائيل باالستالء على ما يقارب 

 1948بين سنة ويف الفترة . ألف فلسطيني من مواطنهم 800وطرد ما يزيد على 

، عملت احلركة الصهيونية على تدعيم بنيان الدولة الوليدة، وتوطيد 1967وسنة 

وكان ضمن األهداف . بنيتها اليهودية، وتهيئتها للقيام بحملة توسعية مستقبلية

الصهيونية يف تلك احلقبة، خنق ما تبقى من وجود  فلسطيني داخل إسرائيل، فتم 

عنصرية ضد األقلية الفلسطينية من جهة، وتوظيف من قوانين  استصدار ما يلزم

وكانت سياسة التخطيط    (5).مبرجمة ضدها املؤسسات احلكومية لتنفيذ سياسة

اإلسرائيلية إحدى أهم الوسائل التي استخدمت ال حلصر نمو التجمعات السكانية 

  (6).الفلسطينية داخل إسرائيل فحسب، وإنما لتفتيتها أيضاً

                                                            

السياسة االستيطانية اإلسرائيلية، وانعكاساتها على قضية اإلسكان "ابراهيم الدقاق،    (4)
كانون الثاين (، السنة العاشرة 107، العدد "املستقبل العربي"، "يف األرض احملتلة الفلسطيني

  .9 – 7، ص )1988
  :راجع يف هذا الصدد   (5)

     Sabri Jiryis, The Arab of Israel (New York: Monthly Review Press, 1967); Ian 
Lustick, Arab in the Jewish State (Austin: University of Press, 1980).                           

                                
" سياسة التخطيط اإلسرائيلية وهدم املباين يف الضفة الغربية"راسم حمي الدين خمايسي،    (6)

  .4 – 3، ص )1989اجلمعية الفلسطينية األكاديمية للشؤون الدولية، : القدس(
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للحركة الصهيونية الفرصة لتنفيذ جزء آخر من خمططها  1967وأتاحت حرب 

فكان أن احتلت بقية فلسطين، إضافة إىل اجلوالن وسيناء، وحاولت طرد ما  األصلي،

لكن، بما أن الكثافة . أمكن من املواطنين العرب من هذه املناطق واستيعابها إسرائيلياً

عد استنفاد جميع حماوالت السكانية الفلسطينية يف الضفة والقطاع بقيت مرتفعة ب

الطرد اجلماعي للفلسطينيين منها، فإن إسرائيل مل تتمكن من ضم هذه املناطق رسميًا 

الذي تعمل " النقاء العرقي"، ألن ذلك كان سينسف مبدأ )باستثناء منطقة القدس(إليها 

وبما أن احلركة الصهيونية مل تكن أيضاً على . احلركة الصهيونية جاهدة لتحقيقه

، وتقع ضمن خمططها األصلي 1967ستعداد للتخلي عن املناطق التي احتلتها سنة ا

للدولة اليهودية، فقد كان عليها اللجوء إىل العمل بوسائل أخرى لتحقيق استيعاب 

وانطلقت احلركة الصهيونية، هذه املرة أيضاً، من سياسة . الضفة والقطاع إسرائيلياً

رض فعليًا إىل إسرائيل وحتويل أهلها فرض األمر الواقع التي تضمن ضم األ

الفلسطينيين إىل جمرد سكان من دون أدنى حقوق املواطنة التي منحت كاملة، طبعًا، 

). سكانه العرب  تم ضم اجلوالن رسمياً إىل إسرائيل حملدودية(   (7)للمستوطنين اليهود

اقبة ومولت، ولتحقيق سياسة فرض األمر الواقع، شجعت احلكومات اإلسرائيلية املتع

. إىل جانب جهات يهودية رسمية وغير رسمية، االستيطان اليهودي للضفة والقطاع

وانبرى العديد من الهيئات واألشخاص لتقديم مشاريع خطط استيطانية لتهويد هذه 

     (8).املناطق احملتلة

                                                            

يب والوسائل التي انتهجتها السلطة اإلسرائيلية احملتلة يف األراضي لالطالع على األساال   (7)
العرب يف األرض احملتلة وحتديات "علي اجلرباوي، : ، راجع1967العربية احملتلة منذ سنة 

 – 181، ص )1986(، العدد األول، السنة األوىل "اجمللة العربية للعلوم السياسية"، "االحتالل
199.  

التطبيق : االستيطان"شاريع واخلطط االستيطانية، راجع، عبد الرحمن أبو عرفة، للمحة عن امل   (8)
  .250 – 238، ص )1981وكالة أبو عرفة للصحافة والنشر، : القدس" (العملي للصهيونية
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وكان ال بد، إلحكام طوق سياسة فرض األمر الواقع، من أن تقوم السلطة 

احملتلة، كما فعلت سابقاً مع الفلسطينيين داخل إسرائيل يف الفترة الواقعة  اإلسرائيلية

، باتباع سياسة خنق منهجية للفلسطينيين يف الضفة 1967وسنة  1948بين سنة 

والقطاع، وذلك بقصد التضييق والتعجيز للتسريع يف عملية التفريغ النازف لألراضي 

ت إسرائيل بإصدار أوامر عسكرية عديدة وضمن هذه السياسة، قام. احملتلة من أهلها

ومتنوعة مّكنتها من إحكام سيطرتها على جوانب عديدة من حياة الفلسطينيين يف 

املناطق احملتلة من جهة، وفرض استيالئها على مساحات شاسعة من أراضيها من 

ولضمان استكمال عملية اخلنق املنهجي للفلسطينيين يف ظل    (9).جهة أخرى

اعتمدت السلطة احملتلة على تنفيذ سياسة تخطيط وتنظيم حمكمة لتجريدهم االحتالل، 

  .من املزيد من األراضي، وحتديد استخداماتهم للفضلة املتبقية منها بين أيديهم

يهدف هذا البحث إىل وصف السياسات التخطيطية وإجراءات وممارسات سلطة 

، وتقويم دور هذه 1967ا سنة التنظيم اإلسرائيلية يف الضفة الفلسطينية منذ احتالله

يف اجلزء األول من . السلطة يف عملية استعمار األراضي الفلسطينية احملتلة وتهويدها

البحث، نتطرق إىل اجلوانب القانونية لعملية التخطيط، بما يف ذلك إلقاء الضوء على 

على  التغييرات والتعديالت التي أدخلتها السلطة احملتلة بواسطة أوامرها العسكرية

أما اجلزء الثاين فيصف خطط . القوانين واإلجراءات التي كانت سارية وقت االحتالل

التنظيم اإلقليمية يف الضفة الفلسطينية احملتلة، ويسعى لتحليل أهدافها وعالقتها 

ويف اجلزء الثالث يتم . بسياسة االستيطان اليهودي، ويوضح طرائق ووسائل تنفيذها

نتفاضة يف عملية تنفيذ سياسات وخمططات التنظيم التعرض لتأثيرات فترة اال

                                                            

، ترجمة "الضفة الغربية وحكم القانون"رجا شحاده وجونثان كتاب، : راجع يف هذا الصدد   (9)
  ).1982الكلمة للنشر،  دار: بيروت(وديع خوري 
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اإلسرائيلي اخملتلفة، مع إيراد مثال لتوضيح اآلثار واالنعكاسات السلبية على 

  .فلسطينيي الضفة احملتلة من جراء هذا التنفيذ

  

  سياسة التخطيط اإلسرائيلية

  والتالعب بقانون التنظيم

  

طينية احملتلة، بصورة أساسية، تهدف السياسة اإلسرائيلية يف األراضي الفلس

إىل إحكام السيطرة على األرض واستيعابها إسرائيلياً من ناحية، وتطويق 

الفلسطينيين وحصر نموهم وخنق سبل التنمية أمامهم للتسريع يف عملية تهجيرهم 

وانطالقاً من هذه السياسة قامت احلكومات اإلسرائيلية . من البلد من ناحية أخرى

ظيف خمتلف الوسائل منذ بداية االحتالل لوضع اليد مباشرة على أكبر املتعاقبة بتو

أما بقية األراضي التي مل يتم . رقعة ممكنة من أراضي الضفة والقطاع احملتلين

التمكن من اغتصابها املباشر حتى اآلن، فأُخضعت لتقييدات منهجية وفقاً لسياسة 

وتهدف إىل احلد قدر املستطاع من تخطيط مبرجمة تنفذها سلطة التنظيم اإلسرائيلية، 

إمكانات تطوير هذه األراضي فلسطينياً، وتكبيل قدرة الفلسطينيين على التطور 

   (10).عليها

أهم وسيلة لالغتصاب املباشر لألراضي الفلسطينية " اعتبارات األمن"تشكل 

أما ". مناطق عسكرية"من أصحابها، إذ تتم مصادرتها وإغالقها على اعتبار أنها 

، أو تصنيفها "ملكية الدولة"وسائل االستيالء األخرى، فتتضمن اعتبار األرض ضمن 

                                                            

(10)
   Raja Shehadeh, Occupier’s law: Israel and the West Bank (Washington D.C.: 

Institute for Palestine Studies, 1988), p. 17.                              
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وبغض النظر عن الوسيلة ". املنفعة العامة"، أو مصادرتها بحجة "بور متروكة"أرض 

املستخدمة لالستيالء، كانت األراضي الفلسطينية املصادرة غالباً ما تؤول، يف نهاية 

ويجدر التنويه، يف هذا السياق، بأن . رات اإلسرائيليةاملطاف، مواقع لبناء املستعم

ما زالت حمدودة جداً قياساً " الشراء"نسبة األراضي التي تم االستيالء عليها بعملية 

باحلجم اإلجمايل لألراضي املصادرة، مع العلم بأن انتقال امللكية بالشراء تم يف 

ويف أية حال، أدت . تزويراتمعظمه بواسطة صفقات مريبة، كان أساسها املراوغة وال

وسائل االغتصاب املباشر اخملتلفة إىل إحكام السيطرة اإلسرائيلية على أكثر من 

  (11).1987نصف مساحة الضفة الغربية وثلث مساحة قطاع غزة بحلول مطلع سنة 

أما بالنسبة إىل األراضي املتبقية، والتي مل يتم اغتصابها املباشر بعد، فقد   

يرات يف البنية القانونية التي حتكم عملية تنظيم استعماالت شكل إحداث تغي

األراضي، وتصديق اخملططات الهيكلية للمدن والقرى الفلسطينية، وإصدار تراخيص 

" القانونية"وكانت الوسيلة . البناء، املدخل األساسي خلنق إمكانات النمو الفلسطيني

ئمة، واستغالل الفجوات التطبيقية املالئمة لفتح هذا املدخل إصدار أوامر عسكرية مال

التي كانت قائمة بين القانون واملمارسة يف األراضي احملتلة قبل وقوع االحتالل، 

  .لتنفيذ سياسات عملية حتقق إلسرائيل الهدف االستراتيجي املنشود

مل تتميز الضفة الغربية قبل وقوع االحتالل اإلسرائيلي بنشاط تخطيط وتنظيم   

فعلى الرغم من تطور البنية القانونية لعملية التخطيط . جعصري وعلمي مبرم

، والصادر عن 1936لعام  28والتنظيم من قانون تنظيم املدن الفلسطيني رقم 

السلطة البريطانية االنتدابية، إىل القانون األردين لتنظيم املدن والقرى واألبنية رقم 

                                                            

جورج العبد : ، يف"مقدمة ونظرة عامة: االقتصاد الفلسطيني حتت االحتالل"ج العبد، جور   (11)
مركز دراسات : بيروت" (حتديات التنمية يف ظل احتالل مديد: االقتصاد الفلسطيني"، )حمرر(

  .17، ص 1989الوحدة العربية، 
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لعام  79والقرى واألبنية رقم ، ثم إىل القانون األردين لتنظيم املدن 1955لعام  31

، فإن الوضع احلقيقي على أرض الواقع كان ال يزال ينبع، يف جله، من أنظمة 1966

  .القانون البريطاين االنتدابي وأحكامه وتعليماته

وبموجبه . قُسّمت فلسطين، بمقتضى قانون التنظيم البريطاين االنتدابي، إىل ستة ألوية

بريطاين  يف شؤون التنظيم، بإعداد خمططات إقليمية قام هنري كاندل، املستشار ال

وقد وضعت هذه اخملططات . تضمنت حتديد أنظمة البناء يف مناطق األراضي اخملتلفة

   (12).1945وسنة  1942موضع التنفيذ بعد املصادقة عليها تباعاً بين سنة 

ة مل يتم إعداد خمططات إقليمية جديدة تنسخ اخملططات االنتدابية يف منطق

خالل فترة احلكم األردين، حتى بعد أن صدر ) للواءي القدس ونابلس(الضفة الغربية 

أما بالنسبة إىل اخملططات . 1955لعام  31قانون تنظيم املدن والقرى واألبنية رقم 

وفقاً ألحكام القانونين  1967الهيكلية للمدن، فقد استمر يف إعدادها حتى سنة 

بقيت جمموعة أنظمة وتعليمات انتدابية سارية املفعول األردين والبريطاين معاً، إذ 

ويجب مالحظة أن اخملططات الهيكلية . 1955بعد صدور قانون التنظيم األردين لعام 

التي تم إعدادها لعدد من مدن الضفة الغربية، يف أثناء فترة احلكم األردين، مل تكن 

رافية واالجتماعية ناجمة عن تخطيط عصري يأخذ يف احلسبان التطورات الديموغ

بل على العكس، كانت هذه اخملططات تقليدية    (13).واالقتصادية املستقبلية للسكان

وحمدودة يف توجهاتها التخطيطية املستقبلية، األمر الذي مل يفسح اجملال أمام املدن 
                                                            

  .12خمايسي، مصدر سبق ذكره، ص   (12)
فاخملطط الهيكلي . ت هيكلية لها يف أثناء احلقبة األردنيةهناك مدن مل يتم إعداد خمططا  (13)

املعمول به يف مدينة اخلليل حتى اآلن صودق عليه من قبل السلطة البريطانية االنتدابية سنة 
1944.  

، كانت سبع مدن من دون 1967وعندما وقع االحتالل اإلسرائيلي للضفة الغربية سنة 
البناء فيها بموجب ترخيص من اجملالس البلدية  خمططات هيكلية مصدق عليها، وكان يتم

  .داخل حدود التنظيم البلدي
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. لتوسيع حدودها بما يضمن تخصيص مساحات مالئمة لتوقعات نموها املستقبلي

، 1967 قرى الضفة الغربية، فلم يتم إعداد خمططات هيكلية حتى سنة أما بالنسبة إىل

سوى لقرية واحدة كانت تعد العدة الستيفاء متطلبات االنتقال إىل مكانة مدينة، وهي 

  .قرية الطيبة يف لواء رام الله

بناء على ما تقدم، كان البناء يتم يف مدن الضفة الغربية خالل احلقبة 

) اجملالس البلدية(اخيص املمنوحة من قبل جلان التنظيم احمللية األردنية بموجب التر

داخل احلدود التنظيمية املرسومة يف اخملططات الهيكلية، أو ضمن حدود البلدية لتلك 

ويف القرى، كانت تراخيص البناء تمنح . املدن التي افتقرت إىل خمطط هيكلي مصدَّق

النتداب، والتي كانت احلدود بموجب اخملططات اإلقليمية املصدقة يف فترة ا

أما التوسع العمراين خارج . التنظيمية للقرى فيها ال تزيد، يف الغالب، على جذر القرية

احلدود التنظيمية للمدن والقرى، خالل احلقبة األردنية، فكان يتم إما عن طريق 

ية تساهل دوائر التنظيم األردنية يف شروط منح تراخيص البناء على األراضي الزراع

احمليطة باملدن والقرى، وإما عن طريق البناء من دون احلصول على تراخيص 

. مسبقة، اعتماداً أيضاً على تساهل السلطات األردنية جتاه مسألة البناء غير املرخص

فقد كانت السلطات حينئذ تعي غياب خمططات التنظيم اإلقليمية والهيكلية التي 

السكان وتطور أوضاعهم االجتماعية تتجاوب مع احلاجة احلقيقية إىل نمو 

  .واالقتصادية، ومل تكن حتملهم تبعية هذا الغياب السلبية

، كانت 1967وهكذا، عندما وقع االحتالل اإلسرائيلي لألراضي العربية سنة 

من ناحية تنظيم املدن والقرى واألبنية، إذ مل يؤد إصدار " مكشوفة"الضفة الغربية 

إىل إحداث تغييرات جوهرية يف  1966لعام  79ديد رقم قانون التنظيم األردين اجل

وكان يف قدرة إسرائيل أن تبدأ فوراً بتعديل القانون خلدمة . الوضع القائم سابقاً
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أغراضها، واستغالل الثغرات وكوامن الضعف يف نواحي التنظيم التطبيقية املوجودة، 

  .مداخل للتضييق على الفلسطينيين وحصر وجودهم

، وهو 1966لعام  79تنظيم املدن والقرى واألبنية األردين رقم تضمن قانون 

القانون الذي تفترض األحكام الدولية وقواعد القانون الدويل املتضمنة باتفاقية 

، االستمرار يف تطبيقه يف الضفة 1949ومعاهدة جنيف لعام  1907الهاي لعام 

ملنطقة وفقاً ملستويات الغربية بعد احتاللها، تقسيم مسؤولية التخطيط العام يف ا

تنظيم مراتبية، حملية ولوائية ومركزية، وحتديد تشكيلة وصالحيات جلان ودوائر 

واحتوى    (14).التنظيم يف كل من هذه املستويات وتوضيح عالقة بعضها ببعض

القانون أحكاماً تضمن مشاركة مندوبي هيئات ومؤسسات متعددة يف عمل جلان 

كما حدد األسس التي يجب اتباعها يف إعداد    (15).تهاالتنظيم على خمتلف مستويا

خمططات التنظيم الهيكلية والتفصيلية على املستويين اإلقليمي واحمللي، والشروط 

ويالحظ املراجع . واإلجراءات الالزمة ملنح رخص البناء يف مناطق التنظيم اخملتلفة

ان التنظيم احمللية يف لبنود هذا القانون وإحكامه، أنه يعطي صالحيات واسعة للج

  (16).البلديات واجملالس القروية إلصدار رخص البناء داخل حدود التنظيم احمللي

على تنفيذ اخملططات التهويدية يف " الشرعية القانونية"ومن أجل إضفاء 

نسف بصورة " تعديل"بـ  1971الضفة احملتلة، قامت السلطة اإلسرائيلية احملتلة سنة 

                                                            

اجلريدة "نشر يف " (1966لعام  79قانون تنظيم املدن والقرى واألبنية األردين رقم "   (14)
وسيشار إىل هذا القانون، يف . 10 – 7، املواد )25/9/1966، بتاريخ 1952، رقم "الرسمية

  ".79قانون التنظيم األردين رقم "الهوامش الالحقة، بـ
 – 9/1على سبيل املثال، يف حالة عدم اعتبار اجمللس البلدي جلنة تنظيم حملية، فإن املادة    (15)

حتدد تأليف هذه اللجنة بعضوية احلاكم اإلداري  79د من قانون التنظيم األردين رقم 
تسميه جلنة اللواء، وممثل للمنطقة، ورئيس البلدية، وشخص يسميه اجمللس البلدي، وشخص 

  .وزارة الصحة، ومهندس البلدية أو مهندس دائرة التنظيم
  .9/2، املادة "79قانون التنظيم األردين رقم "   (16)
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/ ففي الثالث والعشرين من آذار. 1966لعام  79يم األردين رقم فعلية قانون التنظ

، أصدر القائد اإلسرائيلي ملنطقة الضفة الغربية األمر العسكري رقم 1971مارس 

وبموجب هذا . لعملية التنظيم الشاملة يف املنطقة" القانونية"ليصبح الركيزة  418

كري للضفة الغربية، جميع األمر، تم تخويل املسؤول املعين من قبل القائد العس

الصالحيات اخملولة للوزير الذي يترأس كامل جهاز التنظيم وفقاً للقانون األردين 

اإلسرائيلي يتمتع بصالحيات واسعة، " املسؤول"وبمقتضى التخويل أصبح . آنف الذكر

، "املصلحة العامة"تشمل متابعة تنظيم استعمال جميع األراضي بما يكفل حتقيق 

ان التنظيم اخملتلفة واإلشراف على عملها، وإعالن مناطق تنظيم ومراقبة جل

    (17).وتوسيعها وإلغائها بتوصية من جملس التنظيم األعلى

صالحية  418كذلك، منح القائد اإلسرائيلي نفسه يف األمر العسكري رقم 

 وبينما. تعيين جملس التنظيم األعلى، وهو أعلى سلطة تنظيم وفقاً للقانون األردين

، من الوزير 1966لعام  79يتشكل اجمللس، بمقتضى قانون التنظيم األردين رقم 

رئيس جملس الوزراء لشؤون أمانة العاصمة، ووزير الشؤون البلدية والقروية لباقي (

رئيساً، وعضوية ثمانية أعضاء يمثلون هيئات ومؤسسات ) مناطق اململكة

ة أصبح يتشكل من ضباط عسكريين فإن اجمللس يف ظل السلطة احملتل   (18)خمتلفة،

وقد فتح هذا التشكيل، بما ينطوي عليه من انضباطية العسكر، اجملال . إسرائيليين فقط

الذي يتوىل رئاسة اجمللس للسيطرة الشاملة على جهاز التنظيم " املسؤول"أمام 

فصالحية هذا اجمللس كما حددها القانون األردين شاملة، وتتضمن    (19).بأسره
                                                            

  .4املصدر نفسه، املادة    (17)
  .5/1املصدر نفسه، املادة    (18)
احمللية املسلوبة بقي للفلسطينيين تمثيل شكلي يف جهاز التنظيم على صعيد اللجان    (19)

فهذه اللجان تتألف من . الصالحيات من قبل جملس التنظيم األعلى ودائرة التنظيم املركزية
  .مهندس اللجنة احمللية، وطبيب الصحة، ومهندس األشغال يف املنطقة
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ن مناطق تنظيم املدن، وإقرار خمططات التنظيم اإلقليمية والهيكلية، وإصدار إعال

أوامر تعديل أو إلغاء تراخيص البناء وتعمير األراضي، والنظر يف االستئنافات املقدمة 

   (20).ضد قرارات جلان األلوية

وباإلضافة إىل تغيير تركيبة جملس التنظيم األعلى، فإن األمر العسكري رقم 

والتعديالت التي أُدخلت عليه بأوامر عسكرية الحقة، وّسعت من صالحيات ، 418

فقد أصبح ضمن صالحياته تعديل أو تعطيل كل تصميم أو رخصة للفترة   (21).اجمللس

التي يجدها مالئمة، وتقلد أية صالحيات، وإصدار أية رخصة خمولة بإصدارها جلنة 

ء أي شخص من واجب احلصول على من جلان التنظيم اللوائية أو احمللية، وإعفا

وكان مما زاد يف سيطرة اجمللس الفعلية على عملية   (22).رخصة يتطلبها القانون

على ضرورة اتباع املركزية يف عمل جهاز  418التنظيم، تشديد األمر العسكري رقم 

وبمقتضى هذا التوجه، تم توسيع صالحيات دائرة التنظيم املركزية التي . التنظيم

لذراع التنفيذية جمللس التنظيم األعلى، بينما تم إلغاء اللجان اللوائية التي تمثل ا

. ، على أساس أن الضفة احملتلة تشكل لواء تنظيمياً واحداً فقطتضمنها القانون األردين

وبدالً من هذه اللجان التي تتمتع باعتبارية قانونية ذاتية كفلها قانون التنظيم 

جمللس التنظيم األعلى أن  418أقر األمر العسكري رقم  ،1966لعام  79األردين رقم 

واستكماالً . يؤلف جلاناً منبثقة منه عند احلاجة، تعمل بتوجيهاته وتمتثل لتعليماته

لتوسيع صالحيات املستوى املركزي للتنظيم، وإلغاء املستوى اللوائي، تم االحتفاظ 

                                                            

  .6، املادة "79قانون التنظيم األردين رقم "   (20)
ويتعلق معظم التعديالت برفع رسوم . 8/3/1988بلغ عدد التعديالت ثمانية حتى تاريخ    (21)

  .الرخص، وقيمة العقوبات، وإعفاء أشخاص وهيئات من دفع رسوم الترخيص
تضمنت الصالحيات إمكان إعفاء أي شخص من . 418من األمر العسكري رقم  7املادة    (22)

فة واجب اتباع القانون واحلصول على رخصة لتسهيل عملية االستيطان اليهودي يف الض
  .الغربية
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الصالحيات لتقوم بتنفيذ  باملستوى احمللي عن طريق تأليف ست جلان حملية مسلوبة

  )1أنظر اللوحة رقم (   (23).قرارات دائرة التنظيم املركزية

قانون " يعدل"مل يصدر لـ  418يمكن القول ان األمر العسكري رقم  وباختصار

. ، وإنما جاء يف الواقع لينقضه ويستبدله1966لعام  79التنظيم األردين رقم 

الفعلي الساري، والتعديالت التي " القانون"وبواسطة أحكام هذا األمر، الذي أصبح 

أُدخلت عليه تباعاً، تمكنت السلطة احملتلة من التضييق على الفلسطينيين وكبح النمو 

الفلسطيني يف الضفة احملتلة من جانب، وتهيئة األوضاع املالئمة لدفع عملية 

م وضع فبمقتضى هذا األمر العسكري، ت. التهويد واالستيطان فيها من جانب آخر

بما تشتمل عليه من حتديد استعماالت األراضي، وإقرار  –جممل عملية التنظيم 

يف أيدي  –اخملططات اإلقليمية والهيكلية، وإصدار تراخيص البناء يف الضفة احملتلة 

ضباط عسكريين هدفهم األساسي وشغلهم الشاغل تنفيذ سياسة التخطيط اإلسرائيلية 

فة احملتلة إسرائيلياً، وتفريغها من مواطنيها القائمة على استيعاب ودمج الض

  .الفلسطينيين

  

  "التنظيم"

  أداة التنفيذ املبرمج لسياسة التخطيط اإلسرائيلية

ارتبطت سياسة اعتماد إسرائيل املبرمج على عملية التنظيم يف احلد من النمو 

ائيلي الفلسطيني يف الضفة احملتلة، ارتباطاً وثيقاً بالتغيرات يف املوقف اإلسر

                                                            

أن يكون اجمللس القروي جلنة التنظيم " 79قانون التنظيم األردين رقم "مع أن األصل يف    (23)
احمللية لقريته، إال أن األمر العسكري ألغى ذلك، وأسند عضوية اللجان احمللية إىل موظفين 

  .بالتعيين
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فخالل . الرسمي جتاه مستقبل األراضي الفلسطينية احملتلة وعملية االستيطان فيها

، والذي شهد استمرار الهيمنة املطلقة حلزب العمل 1967العقد األول من احتالل سنة 

على جمرى احلياة السياسية اإلسرائيلية، ارتسمت اخلطوط العريضة للسياسة 

بمشروع يغآل آلون الذي عرضه بشكله ) وقطاع غزة( اإلسرائيلية جتاه الضفة الغربية

وعلى الرغم من أنه مل يتم قط إقرار هذا املشروع رسمياً من قبل . 1970النهائي سنة 

احلكومة اإلسرائيلية، فإنه بقي املوجه الرئيسي ملوقف حزب العمل من التسوية 

  .1977ى سنة السياسية، ولسياسات حكوماته املتعاقبة جتاه األراضي احملتلة حت

 –ينطلق مشروع آلون من قبول مبدأ التسوية اإلقليمية للصراع العربي 

اإلسرائيلي، بحيث يتم يف إطار معاهدة سالم شاملة إعادة أجزاء داخلية من الضفة 

تتميز بكثافتها السكانية العالية إىل السيادة ) كما احلال مع قطاع غزة(الغربية 

وع أيضاً على اعتبار أن مقتضيات األمن اإلسرائيلي ويقوم املشر. األردنية املقيدة

وبموجب ذلك، يفترض . تتطلب أن يكون نهر األردن اخلط احلدودي الفاصل مع األردن

املشروع ضرورة إقامة شريط حدودي يف منطقة غور الضفة احملتلة، وهي منطقة 

الستيطان قليلة الكثافة السكانية قياساً باملرتفعات الداخلية، ويشترط تكثيف ا

  ."عازالً أمنياً للحدود الشرقية"اليهودي فيه، ليشكل 

وبناء على الرؤية السياسية املتضمنة يف مشروع آلون، تم حتديد أولوية 

إضافة (االستيطان املبرمج واملدعوم حكومياً داخل الضفة احملتلة يف منطقة األغوار 

من ذلك، إنشاء ما جمموعه  وتم، انطالقاً). إىل حزام استيطان كثيف حول مدينة القدس

ونظراً إىل عدم إيالء حزب العمل يف حينه . 1983مستعمرة فيها حتى سنة  34

الضفة ذات الكثافة السكانية العالية، مل " داخل"اهتماماً استراتيجياً خاصاً ملنطقة 

يتم يف البداية توظيف عملية التنظيم للحد من النمو الفلسطيني فيها بشكل مكثف 

، حين أُنشئت دائرة التنظيم املركزية، بقيت رخص البناء 1972فحتى سنة  .ومبرمج
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بعد ذلك، أخذت الدائرة . تمنح من قبل احلاكم العسكري لكل منطقة من مناطق الضفة

وكانت عملية احلصول على رخصة . اجلديدة مسؤولية منح رخص البناء بشكل مركزي

قياساً بحجم التعقيدات التي بدأت بناء داخل املدن والقرى سهلة خالل السبعينات 

تفرض مع مطلع الثمانينات، حين شرع يف إعداد خمططات إقليمية جديدة، وظيفتها 

إيقاف امتداد النمو الفلسطيني وتكثيف عملية االستيطان اإلسرائيلي داخل الضفة 

  .احملتلة

 منذ منتصف السبعينات بدأت النظرة اإلسرائيلية إىل الضفة احملتلة بالتحول

، 1974اليمينية، ابتداء من سنة " غوش إيمونيم"فمن ناحية، قامت حركة . تدريجاً

بحملة عملية واسعة لفرض نظرتها العقائدية على استراتيجية االستيطان يف 

جزءاً ال " يهودا والسامرة"وتتمحور هذه النظرة حول اعتبار . األراضي العربية احملتلة

املنطلق، بدأت احلركة بمحاولة فرض أمر واقع ومن هذا ". أرض إسرائيل"يتجزأ من 

استيطاين يف عمق الضفة احملتلة، حول التجمعات السكانية الفلسطينية وداخلها، وفقاً 

، والقاضية بتوطين مليون مستوطن 1978للخطة االستيطانية التي قدمتها سنة 

  ).2أنظر اللوحة رقم (  (24).يهودي يف خمتلف أرجاء الضفة خالل عشرة أعوام

  

  

  

  

  

                                                            

(24)   Meron Benvenisti and Shlomo Khayat, The West Bank and Gaza Atlas 
(Jerusalem: The West Bank Data Base Project, 1988), p. 64.                              
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  املبنى اإلداري لدوائر التنظيم التي تقوم بتنفيذ: 1لوحة رقم 

  سياسة التخطيط وترخيص املباين يف الضفة الغربية

  

  

  



  22، ص )1990ربيع ( 2، العدد 1المجلد  لسطينيةمجلة الدراسات الف دراسات

 

17 
 

" اقتصادية"من ناحية ثانية، بدأت تظهر منذ أواسط السبعينات نزعة استيطان 

الء فغ. يف أوساط أبناء الطبقة اإلسرائيلية الوسطى من سكان تل أبيب والقدس

إيجارات الشقق، وارتفاع أسعار البيوت يف هاتين املدينتين، عالوة على نمط احلياة 

السريع وضوضائها، دفعت بالعديد من أصحاب املهن واألزواج الشابة إىل التوجه 

وبدأت املستعمرات اإلسرائيلية يف . الستيطان حماور الضفة احملتلة القريبة منهما

ء املستوطنين بمعادلة اقتصادية جذابة، تقوم على هذه احملاور تغري أمثال هؤال

أساس ضمان رخاء العيش بزهيد الثمن، مع عدم التضحية بالبقاء على مقربة من 

  (25).مكان العمل والترفيه
بالتجاوب مع نزعة  1976وقام حزب العمل سنة  

بإعداد خطة استيطانية تكفل االحتفاظ بأجزاء الضفة " االقتصادية"االستيطان 

أنظر (لقريبة من تل أبيب والقدس بعد أن يتم التوصل إىل تسوية سياسية إقليمية ا

  ).3اللوحة رقم 

ومن ناحية ثالثة، أدى االنقالب السياسي الذي شهدته إسرائيل بوصول الليكود 

، إىل تعزيز التوجه اإلسرائيلي االستيعابي لألراضي 1977إىل سدة احلكم سنة 

" حرباً حتريرية"كانت بالنسبة إىل إسرائيل  1967ن حرب فالليكود يؤمن بأ. احملتلة

ومن هذا املنطلق، يتحدد ". أرض إسرائيل التاريخية"أجزاء من " استعادة"تم خاللها 

موقف الليكود القاضي بعدم إمكان حتى التفكير يف التخلي عن حق السيادة 

يجد الليكود أن بل بالعكس، ". احملررة"اإلسرائيلية على أي قسم من هذه األجزاء 

                                                            

تقدر تكلفة شراء بيت يف املستعمرات داخل الضفة الغربية بثلث تكلفة شراء بيت يف منطقة تل    (25)
دقيقة  30عن تل أبيب والقدس، فتقدر بـ " الطلب العايل"يسمى منطقة  أما مسافة بُعد ما. أبيب

  :راجع. بالسيارة
    Annette Hoschstein, Metropolitan Links between Israel and the West Bank 

(Jerusalem:                The West Bank Data Base Project, 1983), pp. 4-6.                
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الواجب الصهيوين األصيل يحتم ضرورة استيعاب هذه األجزاء، وتكثيف استيطانها 

  .يهودياً، وتفريغها من أكبر عدد ممكن من مواطنيها الفلسطينيين

مع نهاية عقد السبعينات، أدى تفاعل التطورات الثالثة آنفة الذكر بعضها مع 

ركة االستيطان وتغلغل املستعمرات بعض، وما تركه ذلك من أثر فعلي يف نمو ح

اإلسرائيلية يف الضفة والقطاع، إىل إحداث تغير جذري يف النظرة اإلسرائيلية العامة 

ففي ذلك الوقت، . جتاه مستقبل األراضي احملتلة، وبالتحديد مستقبل الضفة احملتلة

ادة زادت بصورة رئيسية قوة الرأي الداعي إىل ضرورة االحتفاظ بالضفة حتت السي

اإلسرائيلية، وإىل ضرورة تغيير طبيعتها الديموغرافية عن طريق االستيطان اليهودي 

ومع توسع االستيطان وتشكيل اجملالس اإلقليمية . الكثيف يف أرجائها كافة

للمستعمرات، أصبح من األهداف األساسية إلسرائيل حصر النمو الفلسطيني وتقليص 

اجملال واسعاً أمام نمو املستمرات وإدماجها  موارد عيش الفلسطينيين من جهة، وفتح

ومن هذا املنطلق، بدأ . بمختلف الوسائل يف شبكة احلياة اإلسرائيلية من جهة أخرى

اإلسرائيليون باستغالل مكثف لسلطة التنظيم يف الضفة الغربية من أجل فرض القيود 

اولة إقرار والتكبيالت على الفلسطينيين بواسطة حتديد استعماالت األراضي، وحم

خمططات تنظيم إقليمية وهيكلية إسرائيلية، والتحكم يف إصدار تراخيص البناء، 

  ".خمالفاً للقانون"وإنزال أقصى العقوبات بمن يعتبر 
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  )1978(خطة غوش إيمونيم االستيطانية : 2لوحة رقم 
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  )1976(خطة حزب العمل االستيطانية : 3لوحة رقم 
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  :اإلقليمية خمططات التنظيم

شرعت السلطة اإلسرائيلية احملتلة، منذ أواخر السبعينات، يف إعداد خمططات 

إقليمية ملناطق الضفة الغربية تتالءم واملنطلقات اجلديدة للسياسة اإلسرائيلية، لتحل 

، تم نشر 1982ويف سنة . 1942مكان اخملططات التي أعدها البريطاين كاندل سنة 

تعديل رقم : 1/82مشروع تنظيم إقليمي جزئي رقم "اسم أول هذه اخملططات حتت 

وتضمن هذا ". 1942لعام  RJ/5ملشروع التنظيم اإلقليمي ملنطقة القدس رقم  1/82

، مشروعاً إسرائيلياً لهيكلة "مشروع منطقة املركز"اخملطط، الذي أصبح يعرف منذئذ بـ 

ال (دونماً  446,279 منطقة مركز الضفة احملتلة، وهي منطقة تشمل مساحة مقدارها

لتوسيع حدود بلدية  1967ألف دونم صودرت سنة  70يتضمن هذا الرقم نحو 

 (26).خميمات الجئين 7مدينة وقرية فلسطينية و 49، وتضم )القدس
أنظر اللوحة رقم ( 

4.(  

هدف اإلسرائيليون بإعالن اخملطط اإلقليمي ملنطقة املركز إىل حتقيق عدة 

جنوبها، مما يقطع  أوالً، عزل شمال الضفة احملتلة عن   (27).أهداف جملة واحدة

أوصالها ويهدم تكاملها بدق إسفين استيطاين يهودي كثيف يف وسطها، يحقق ربط 

" القدس الكبرى"منطقة األغوار بالساحل؛ ثانياً، توسيع منطقة القدس يف إطار خمطط 

األمر الواقع  عن طريق إحاطتها بحزام استيطاين عريض وكثيف بغية ترسيخ فرض

القائم لتحقيق استيعابها فعلياً يف إسرائيل، وضمان استمرار ضمها حتى يف حالة 

التوصل إىل تسوية سياسية قائمة على حل إقليمي للصراع؛ ثالثاً، تسهيل توسيع رقعة 
                                                            

" دراسة ووثائق: املشروع اإلسرائيلي لتخطيط منطقة املركز"ابراهيم الدقاق وآخرون،    (26)
  .9، ص )1983نقابة أصحاب املهن الهندسية، : القدس(
وقائع اخملطط : سرقة األرض وطرد السكان"يعتمد هذا اجلزء على مقالة للكاتبين بعنوان    (27)

كانون األول  11" (اليوم السابع"، "إلسرائيلي إلعادة تنظيم القرى ومد شبكة طرق جديدةا
  .24 – 22، ص )1989
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االستيطان اليهودي من خالل تقييد التصرف العربي يف مساحات كبيرة من األراضي 

ما تم مصادرته من قبل السلطة احملتلة؛ ورابعاً، خنق إمكانات تضاف مستقبالً إىل 

النمو والتطور العربيين يف خمتلف اجملاالت احليوية، وحصر الفلسطينيين يف بقع 

مضغوطة وغير قابلة للتوسع، األمر الذي يهدف إىل التضييق عليهم وحملهم على 

لى أساس تقدير عدد السكان ومن املثير لالنتباه أن اخملطط يقوم ع. الهجرة من بلدهم

نسمة، بينما وصل  272,000بنحو  2002الفلسطينيين املشمولين ضمنه عند سنة 

  .نسمة 275,000إىل  1982العدد الفعلي لهم عند نشر املشروع سنة 

على أساس األهداف املذكورة أعاله، تقوم سلطة التنظيم اإلسرائيلية، من خالل 

استعماالت األراضي املشمولة ضمنه على النحو  خمططها اإلقليمي اجلديد، بتحديد

  :التايل
  النسبة املئوية  املساحة بالدونمات  املنطقة

  املناطق احلمر

  )اخملصصة لإلسكان العربي(

  

58,941  

  

13%  

  املناطق الصفر

  )اخملصصة لالستيطان اليهودي(

  

76,608  

  

17%  

  املناطق اخلضر

  )حمميات طبيعية(

  

28,820  

  

7%  

  %59 263,570  راعيةاملناطق الز

  الطرق

  )وتشمل منطقة املطار(

  

18,340  

  

4%  

  %100 446,279  اجملموع
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يتضح من التقسيم املتضمن يف اجلدول أن مساحة األراضي اخملصصة للتطور  

ويجب . من جمموع األراضي املشمولة يف اخملطط% 13العمراين العربي حمددة بنسبة 

احة املدن والقرى واخمليمات القائمة ضمن االنتباه إىل أن هذه النسبة تضم مس

اخملطط، األمر الذي يعني أن مساحات األراضي الفارغة واخملصصة كمناطق تطوير 

ويف الواقع، اكتفى . عمراين مستقبلي يسمح للفلسطينيين بالبناء عليها، حمدودة جداً

ة للقرى اخملطط بتحديد هذه املناطق ضمن احلدود البلدية للمدن واملسطحات املقلص

الواقعة ضمنه، مما ترك العديد من األبنية القائمة فعلياً خارج حدود املنطقة املسموح 

وتتجلى بذلك السياسة . للفلسطينيين بالبناء عليها، تسهيالً إلمكان هدمها مستقبالً

اإلسرائيلية الهادفة إىل جتميع الفلسطينيين وحصرهم داخل جتمعات سكانية ذات 

لضمان منع امتدادهم األفقي خارج احلدود املقلصة ملدنهم  كثافة عالية، وذلك

     (28).وقراهم

مل يقف اخملطط اإلقليمي ملنطقة املركز عند حد منع االمتداد األفقي الفلسطيني 

فقط، بل تعداه إىل تشجيع تهجير الفلسطينيين عن طريق احلد أيضاً من إمكان البناء 

والتي من املفترض أصالً أن  ،"العربي التطوير"داخل املنطقة اخملصصة ضمنه لـ

فقد وضع اخملطط قواعد جديدة إلصدار رخص . يسمح للفلسطينيين بالبناء ضمنها

ومن هذه . البناء، قلص بواسطتها إمكان حصول املواطنين الفلسطينيين عليها

  القواعد، فرض شرط إثبات ملكية طالب الرخصة الفعلية لألرض املزمع إقامة البناء 

  

                                                            

، يتضح أن الكثافة )2002(من حساب عدد السكان العرب يف منطقة اخملطط سنة الهدف    (28)
اخملطط لـ أفراد للدونم الواحد يف املنطقة التي خصصها  7السكانية العربية ستكون أكثر من 

وتعتبر هذه النسبة عالية جداً وفقاً جلميع املقاييس املتعارف عليها يف ". التطوير العربي"
  .هذا اجملال
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  1/82مشروع التنظيم اإلقليمي اإلسرائيلي ملنطقة املركز : 4وحة رقم ل

  1942البريطاين لعام  (RJ/5)املعدل ملشروع كاندل 
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مفصلة بالبناء تتضمن  وضرورة احلصول على تصديق رسمي خلريطة   (29)عليها،

مواصفات االرتداد واالرتفاع احملددة، إضافة إىل املوافقة على الشكل املعماري 

الشروط  كما تتضمن  (30)لبناء، وعلى تصميم األرض احمليطة به وتسويتها وغرسهال

منع "تقييد أو منع البناء يف املناطق التي تعتبرها سلطة التنظيم ضرورية لـ  إمكان 

"احلفاظ على الطبيعة"أو لـ " الضوضاء
القائمة الكاملة للمواصفات  وتظهر دراسة  (31).

حلصول على رخصة بناء، أن الهدف اإلسرائيلي الكامن الواردة يف اخملطط بشأن ا

وراءها هو تعجيز الفلسطينيين عند جمرد التفكير يف احلصول على رخصة بناء، 

  .وتعطيل عملية إصدار الرخص بعد تقديم الطلبات قدر اإلمكان

على  ، فقد تم حظر البناء"التطوير العربي"أما خارج املنطقة اخملصصة لـ

من % 17خصت املستعمرات اإلسرائيلية بنسبة  ويف املقابل،. اً تاماًالفلسطينيين حظر

، ومنحت جمالسها احمللية سلطة تنظيم مطلقة داخل )دونم 76,600(مساحة اخملطط 

وتضمن اخملطط أيضاً إقراراً لشبكة طرق رئيسية تصل . حدودها التنظيمية

أما ). تل أبيب(احل املستعمرات بعضها ببعض، وتربطها جميعاً بالقدس ومنطقة الس

، فتبقى بعد إغالقها أمام إمكان %)7(واحملميات الطبيعية %) 59(املناطق الزراعية 
                                                            

ال "على أن " نظام املشروع اإلسرائيلي ملنطقة املركز"تنص املادة الثالثة من الفصل الثالث لـ    (29)
دم الطلب ملكيته على األرض، إما يقدم طلب رخصة بناء للجنة اللوائية إال بعد أن يثبت مق

." بواسطة سجالت األراضي أو تسجيل تمهيدي أو بطريقة أخرى تراها اللجنة اللوائية مناسبة
وطبعاً، حتد هذه املادة من إمكان احلصول على تراخيص بناء من قبل وكالء بوكاالت 

ة يف الريف قانونية من مالكي األرض، كما تمنع البناء على األراضي املشاع املنتشر
قانون التنظيم األردين رقم "وبالنسبة إىل . الفلسطيني بحجة عدم التمكن من إثبات امللكية

مالكها املسجل أو املعروف أو أي شريك "أن مالك األرض هو  3/26، فقد حدد يف املادة "79
دار وكان هذا التعريف فضفاضاً، يتيح فرصة كبيرة أمام املواطنين الستص." أو متويل الوقف

  .رخص بناء
، الفصل السابع )10، 9، 4املواد (، الفصل الثالث "نظام املشروع اإلسرائيلي ملنطقة املركز"   (30)

  ).5، 1املادتان (
  ).12، 8املادتان (املصدر نفسه، الفصل الرابع    (31)
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وعلى هذا . التوسع العربي مصادر كامنة للتوسع االستيطاين اليهودي املستقبلي

على جتريد " قانونية"األساس، تعمل سياسة التخطيط اإلسرائيلية بأساليب 

  .م، وتهميش وجودهم داخل وطنهمالفلسطينيين من أراضيه

وعلى الرغم من أنه مل يتم نشر خمططات إقليمية جديدة حتى اآلن ملنطقتي 

شمال الضفة وجنوبها، كاخملطط اإلقليمي ملنطقة املركز، فإن ذلك مل يحل دون 

تعرض املواطنين الفلسطينيين يف هاتين املنطقتين لعملية التضييق نفسها التي 

فبدالً من تقييدات اخملطط املنشور ملنطقة . ط الضفة احملتلة لهايتعرض فلسطينيو وس

يف قيد "وسط الضفة، يتعرض فلسطينيو شمال الضفة وجنوبها لتقييدات خمططين 

فالسلطة احملتلة، كما تشير الدالئل املتوفرة كافة، بدأت يف الوقت الذي ". اإلعداد

طين آخرين ملنطقتي شمال شرعت يف إعداد خمطط إقليمي لوسط الضفة، بإعداد خمط

ومع أن السلطة مل تعلن رسمياً هذين اخملططين يف الوقت الذي . الضفة  وجنوبها

أعلنت خمطط وسط الضفة، ربما للتقليل قدر اإلمكان من حدة واتساع املعارضة 

. غيابهما أيضاً لتحقيق مآربها" وظفت"الفلسطينية ملشروع التخطيط برمته، إال أنها 

تمرار وضع التنظيم يف املنطقتين على األسس السارية نفسها فعوضاً من اس

، تقوم السلطة احملتلة باستغالل عدم إعالن هذين اخملططين ذريعة )خمططات كاندل(

للتعطيل والتضييق على املواطنين الفلسطينيين، وذلك بحجة إمكان تعارض ما 

ام اخملططين عندما يتقدمون به من مشاريع وطلبات لدائرة التنظيم مع تفاصيل وأحك

وهكذا، كما يتعرض جزء من الفلسطينيين يف إحدى مناطق . يحين وقت نشرهما

الضفة احملتلة لعقاب خمطط إقليمي احتاليل، يتعرض آخرون يف مناطق أخرى منها 

  .مثل هذا اخملطط" وجود"للقدر نفسه من العقاب بسبب عدم 
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  :خمططات التنظيم الهيكلية

تلة، يف مسعاها لتحقيق أهداف تخطيطها االستيعابي مل تواجه السلطة احمل  

فباإلضافة إىل حمدودية عدد هذه . كبيرة من قبل مدن الضفة" عوائق"للضفة احملتلة، 

املدن وتفرق بعضها عن بعض، وتبعثرها يف خمتلف مناطق الضفة، يوجد ملعظمها 

دنية، ومصدقة خمططات هيكلية معدة إما يف عهد االنتداب وإما خالل احلقبة األر

وبما أن املساحة التنظيمية للمخططات املوجودة . وفقاً خملططات كاندل اإلقليمية

التوسع العمراين للمدن من " تضبط"كانت حمدودة أصالً، استطاعت السلطة احملتلة أن 

خالل فرض التزام العمل بمقتضى هذه اخملططات، والتحكم يف إمكان إعداد خمططات 

  .التنظيم احملليجديدة لتوسيع حدود 

لكن قرى الضفة، بعددها الكبير وانتشارها الكثيف، شكلت مبعث قلق للسلطة 

اإلسرائيلية، وخصوصاً أنه مل يتوفر جلهاز التنظيم خمططات هيكلية قديمة لها، كي 

. يتم التشبث بها وتوظيفها خلنق إمكانات التطور العمراين يف الريف الفلسطيني

اء قرية واحدة هي الطيبة، كانت عند وقوع االحتالل من فجميع قرى الضفة، باستثن

وكان البناء فيها يتم وفقًا ألحكام اخملططات اإلقليمية التي . دون خمططات هيكلية

أعدها كاندل، والتي كانت تسمح بالبناء يف املناطق الزراعية خارج حدود جذر القرى 

  .بشروط سهلة

تخطيطها االستيعابي للضفة وجدت السلطة اإلسرائيلية أن حتقيق أهداف 

احملتلة يستند إىل القيام بخطوات حتكم سيطرتها على النمو والتوسع العمراين يف 

ولذلك، كانت دائرة التنظيم املركزية، يف الوقت الذي نشرت اخملطط . الريف الفلسطيني

د اإلقليمي ملنطقة املركز، قد أوكلت إىل مكتب املهندس اإلسرائيلي شمشوين مهمة إعدا

وجرى العمل على . قرية عربية يف وسط الضفة وجنوبها 180خمططات هيكلية لـ 

إعداد هذه اخملططات وفقاً للشروط واألحكام التي تضمنها اخملطط اإلقليمي ملنطقة 
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، وعلى أساس العمل قدر 1983املركز، واخملطط اإلقليمي للطرق الذي نشر سنة 

. بمناطقها ذات البناء الكثيف فقط املستطاع على حصر احلدود التنظيمية للقرى

وطبعاً، مل يتم أخذ املواصفات الدولية املتعارف عليها لعملية التخطيط التنموي لهذه 

  .التجمعات، يف أي اعتبار

بعد انتهاء شمشوين من إعداد خمططات قرى وسط الضفة وجنوبها، سنة  

ها، بإعداد ليقوم، وعلى األسس نفس 1984، تم التعاقد معه ثانية سنة 1983

وعندما أتم شمشوين مهمته . قرى يف منطقة شمال الضفة 103خمططات هيكلية لـ 

وقام . وأعلنت جميع اخملططات، ثارت معارضة فلسطينية عارمة عليها 1985سنة 

عدد من القرى بمحاولة التصدي خملططات شمشوين من خالل املبادرة إىل إعداد 

أعدها، بحيث تستجيب للمتطلبات احلقيقية خمططات هيكلية مقابلة للمخططات التي 

وكان من نتائج هذه احملاولة عدم تمكن دائرة . لنمو هذه القرى وتطورها املستقبلي

التنظيم املركزية من إيداع أي من خمططات شمشوين للتصديق النهائي عليها، حتى 

فة من وهكذا، بقيت قرى الض. 1987بداية اندالع االنتفاضة الفلسطينية أواخر سنة 

ناحية فعلية على وضعها السابق، إال إن إجراءات احلصول على تراخيص بناء 

. أصبحت، بعد إعداد خمططات شمشوين، أكثر صعوبة وتعقيداً مما كانت عليه سابقاً

ويف الواقع، أصبحت دائرة التنظيم املركزية تطبق فعلياً أحكام خمططات شمشوين غير 

  .صول على رخص بناء يف القرى الفلسطينيةاملصدقة على الطلبات املقدمة للح

  :50املشروع اإلقليمي للطرق رقم 

اإلسرائيلية يف الضفة احملتلة، وإحكام الطوق على " التنظيم"إلكمال هجمة 

مشروع هيكلي جزئي "بإعداد  1983الفلسطينيين، قامت دائرة التنظيم املركزية سنة 

رق جديدة يف الضفة تتالءم ، من أجل استحداث شبكة ط"50إقليمي للطرق رقم 

وصف : "وجاء يف شرح أهداف املشروع ما يلي. ومقتضيات التخطيط اإلسرائيلي
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يف يهودا والسامرة بشكل عام مع ) املقترحة(شبكة الطرق الطبيعية القائمة واملفصلة 

تصميم وتوجيه "، و"ذكر خطوط الطرق وتصنيفها وطريقة اندماجها بشبكة واحدة

على الصعيدين اإلقليمي واللوائي بكل ما يتعلق بطرق املواصالت  التنظيم والتطوير

الرئيسية ولتحقيق املبادىء والغايات النابعة عن رؤيا شاملة للتنظيم بمنطقة يهودا 

 810وقد جاء املشروع اإلقليمي للطرق لينسخ األمر العسكري رقم    (32)."والسامرة

  (33).1951لعام  29ردين للطرق رقم القانون األ" عدل"، والذي 1979الذي صدر سنة 

الشبكة عند انتهاء  ويتضمن خمطط هذا املشروع حتديد أنواع الطرق التي ستضمها

إقامتها يف الضفة احملتلة، مع حتديد أطوالها وعرض قطاعاتها املنظمة وعرض 

  :ويمكن تلخيص معطيات هذا اخملطط بما يلي. خطوط البناء على جوانبها

  
  الطريقعرض   نوع الطريق

  باألمتار

االبتعاد عن خط 

وسط الطريق عند 

البناء من كل جانب 

  باألمتار

  طول الطريق

  )كلم(

  املساحة

  )2كلم(

  28  93,5 150 120  الطريق السريع

  124,2  517,5 120 100  الطريق الرئيسي

  127,2  636 100 60  الطريق اإلقليمي

  87,6  727 70 40  طرق حملية رئيسية

  367  1873,5      اجملموع

  

                                                            

  .2، 1، املادتان "50مشروع هيكلي إقليمي جزئي للطرق رقم "   (32)
تي أُدخلت على القانون األردين فيما يتعلق بعرض الطرق، بموجب األمر للتعديالت ال   (33)

  .26خمايسي، مصدر سبق ذكره، ص : ، راجع810العسكري رقم 
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، تتضح )5أنظر لوحة رقم (وبتحليل خريطة شبكة الطرق املقترحة يف اخملطط 

إىل  50فأوالً، يهدف خمطط الطرق رقم . جمموعة األهداف الكامنة يف املشروع

استكمال هدف خمطط التنظيم اإلقليمي ملنطقة املركز بتقطيع أوصال الضفة احملتلة، 

يفصل بعضها عن بعض " كانتونات"من وعزل التجمعات السكانية الفلسطينية ض

ويتم بواسطة ذلك حتديد جميع . شبكة من الشوارع العازلة واملستعمرات اإلسرائيلية

إمكانات التطور العربي يف بنية معزولة ومنفصلة بالكامل عن تطور بنية االستيطان 

فعلياً ثانياً، يقوم اخملطط بالعمل على دمج الضفة . اليهودي اخملططة للضفة احملتلة

يف إسرائيل، عن طريق إيجاد شبكة طرق رئيسية تقطع الضفة عرضياً وتصل 

أما التجمعات السكانية الفلسطينية، فتبقى متصلة . املستعمرات فيها بقلب إسرائيل

وبإيجاد هذه . بشبكة طرق فرعية ومفصولة نسبياً عن الشبكة الرئيسية املستحدثة

اخملطط أن يخنق البنية التحتية الفلسطينية،  االزدواجية يف شبكة طرق الضفة، يحاول

ولهذا، يعتبر . ويقيم عوضاً منها، وبالتدريج، بنية مكملة للبنية التحتية يف إسرائيل

 3جزءاً ال يتجزأ من اخملطط القطري رقم  50للطرق رقم " اجلزئي"اخملطط اإلقليمي 

ثالثاً،    (34).سرائيل، والشامل لكل إ1976املصدق من قبل احلكومة اإلسرائيلية سنة 

يؤدي اخملطط إىل استيالء السلطة احملتلة استيالء غير مباشر على املزيد من األراضي 

الفلسطينية، إضافة إىل جممل األراضي التي يتم االستيالء عليها بطرائق املصادرة 

وإذا . ألف دونم 367فمخطط الطرق سيستنفد من الفلسطينيين ما جمموعه . املباشرة

حسم مساحة الطرق املوجودة حالياً يف الضفة واملنوي دجمها يف الشبكة  ما تم

ألف دونم، لن يسمح  280املستحدثة، فإن اخملطط سيستهلك استهالكاً فعلياً 

   1300جتدر اإلشارة إىل أن نحو (للفلسطينيين باستغاللها بأية طريقة من الطرائق 

                                                            

  .25املصدر نفسه، ص    (34)
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  ملنفذة واملقترحةشبكة الطرق ا: 5لوحة رقم 

  50وجب اخملطط اإلقليمي اإلسرائيلي للطرق رقم بم

  



  22، ص )1990ربيع ( 2، العدد 1المجلد  لسطينيةمجلة الدراسات الف دراسات

 

32 
 

لكن، بما أن هذه . شبكة اخملطط ستكون على طرق قائمة حالياً يف الضفة كلم من طرق

رابعاً، ). الطرق القائمة ليست بمقاييس اخملطط، فإن أراضي كثيرة ستقتطع لتوسيعها

عية يف الضفة، األمر سيؤدي تنفيذ اخملطط املذكور إىل املزيد من خسارة األرض الزرا

الذي سينتج منه حرمان العديد من الفلسطينيين من مصدر رزقهم، ويدفع بهم يف 

فعلى سبيل املثال، تم احتساب اخلسائر التي ستنجم يف . نهاية املطاف إىل الهجرة

 –عنبتا، طلوزة  –طولكرم (يف اخملطط املذكور  57هذا اجملال عن إقامة طريق رقم 

دونماً من األراضي الزراعية  1586تبين أن بين ما سيتم إتالفه ، ف)غور الفارعة

املغروسة باحلمضيات واللوز والزيتون، إضافة إىل تدمير مشروع ري الفارعة الذي 

  (35).ألف دونم، ويوفر املياه للسكان واملواشي يف تلك املنطقة 16يروي 

املشروع الهيكلي "ع ، وإيدا"اخملطط الهيكلي اإلقليمي ملنطقة املركز"بعد إعالن 

. لالعتراض، شن الفلسطينيون حملة منظمة وفعالة ضدهما" اإلقليمي اجلزئي للطرق

، تأليف جلنة متابعة لتقديم 1985وسنة  1982وتضمنت احلملة، بين سنة 

االعتراضات، وعقد املؤتمرات الصحافية، ومتابعة األمر قضائياً يف احملكمة العليا 

للجمعية العامة لألمم املتحدة إلحالة القضية على حمكمة  اإلسرائيلية، وإعداد ملف

وتم خالل احلملة التي شنتها املؤسسات والهيئات    (36).العدل الدولية يف الهاي

  .الف االعتراضات الفردية على مشروع اخملطط املزمع للطرقالوطنية، تقديم آ

مت السلطة وحتت وطأة احلملة الفلسطينية املضادة للمخططين يف حينه، أحج

اخملطط الهيكلي اإلقليمي "احملتلة عن استكمال العملية القانونية للمصادقة على 
                                                            

مسألة حملكمة : املشروع اإلسرائيلي املقترح للطرق يف الضفة الغربية"عزيز شحاده وآخرون،    (35)
  ).1984مؤسسة احلق من أجل اإلنسان، : لهرام ال" (العدل الدولية

وقائع املؤتمر الصحايف الذي عقدته اللجنة اخلاصة ملتابعة االعتراض على مشروع التنظيم     (36)
يف القدس بتاريخ " األميركان كولوين"، يف فندق 50اإلقليمي املقترح للطرق رقم 

19/12/1984.  



  22، ص )1990ربيع ( 2، العدد 1المجلد  لسطينيةمجلة الدراسات الف دراسات

 

33 
 

كما حدث للمخططات الهيكلية التي أعدها  –، ومل تقم حتى بإيداعه "ملنطقة املركز

املشروع الهيكلي "وبالنسبة إىل . لالعتراض وفقاً ملا ينص القانون عليه –شمشوين 

، فقد تم جتميده ظاهرياً ومرحلياً، ومل تقم سلطة االحتالل "قاإلقليمي اجلزئي للطر

باستكمال العملية القانونية التي تفرض عليها النظر يف جميع االعتراضات املقدمة 

غير أن من الضروري اإلشارة إىل أن سلطة االحتالل مل تقم بإلغاء خمططيها، بل . عليه

ين الفرصة املواتية بانشغال أو بقيت تتوثب للتصديق عليهما وتمريرهما عندما حت

ويف أثناء انتظارها، شرعت هذه . إشغال األوساط الفلسطينية والدولية بقضية جديدة

للمخططين، كتنفيذ أجزاء من  –لكن مبرمج  –السلطة يف تنفيذ جزئي وحتضيري 

  .وفقاً لهما" املغلقة"شبكة الطرق وتقييد تراخيض البناء العربية يف املناطق 

  

  :األبنيةترخيص 

جهاز  1966لعام  79منح قانون تنظيم املدن والقرى واألبنية األردين رقم   

التنظيم صالحية منع البناء يف املناطق التي تخرج عن تلك اخملصصة له وفقاً 

وخول القانون جلان التنظيم احمللية، كال يف . للمخططات اإلقليمية والهيكلية السارية

رخص البناء وفقاً ألحكامه وتعليماته، بينما أعطى  منطقتها، صالحية إقرار إصدار

اللجان اللوائية واملركزية صالحية النظر يف االعتراضات واالستئنافات املقدمة على 

 لكن السلطة اإلسرائيلية عمدت، بمقتضى األمر العسكري   (37).قرارات اللجان احمللية

ين مستويات جهاز ، إىل إلغاء تقسيم صالحيات إصدار رخص البناء ب418رقم 

التنظيم الثالثة، وقامت من ناحية فعلية بتجميعها يف املستوى املركزي املتمثل يف 

  .جملس التنظيم األعلى ودائرة التنظيم املركزية

                                                            

  .6/5ج،  – 9/2واد ، امل"79قانون التنظيم األردين رقم "   (37)
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، استمرت عملية إصدار رخص 1967بعد وقوع االحتالل اإلسرائيلي سنة 

ين واستناداً إىل ، كما ذكر سابقاً، بموجب القانون األرد1971البناء حتى سنة 

خمططات كاندل اإلقليمية، مشروطة باحلصول على موافقة احلاكم العسكري لكل 

بشأن قانون  418وبعد صدور األمر العسكري رقم . منطقة من مناطق الضفة احملتلة

، والذي ركّز الصالحيات يف جملس التنظيم األعلى، 1971املدن والقرى واألبنية سنة 

، أصبح 1972املركزية لتكون الذراع التنفيذية للمجلس سنة  وإنشاء دائرة التنظيم

، ومرتبطاً برأي 418احلصول على رخصة بناء مرهوناً بأحكام األمر العسكري رقم 

وبقيت عملية استصدار رخص البناء سهلة نسبياً حتى . مدير دائرة التنظيم املركزية

د من املفتشين على األبنية، ، حين تم رفد دائرة التنظيم املركزية بعدد جدي1979سنة 

وبدىء بتكثيف التفتيش وزيادة القيود على رخص البناء تمشياً مع ازدياد حدة 

  .سياسات إسرائيل االستيطانية للضفة احملتلة

هذا، وقد قام شلومو موسكوفيتش، يف أعقاب تعيينه مديراً لدائرة التنظيم 

شبه كامل حتى نهاية سنة ، بتجميد عملية الترخيص جتميداً 1981املركزية سنة 

وبعد أن تعالت األصوات االحتجاجية من املواطنين الفلسطينيين استؤنفت . 1982

عملية الترخيص، لكن بعد أن أضيف إليها إجراءات تعقيدية جعلت عملية احلصول 

فقد أصبحت املوافقة . ى رخصة مرهقة عملياَ ً، ومكلفة مادياً، وطويلة زمنياًعل

النهائية على رخصة البناء تتطلب موافقة عدة دوائر، منها احلكم العسكري، واآلثار، 

وأمالك الغائبين، والصحة، قبل بتّها من قبل دائرة التنظيم املركزية التي بدأت يف تلك 

حكام والتقييدات الواردة يف اخملطط اإلقليمي ملنطقة املركز، الفترة التطبيق الفعلي لأل

). 6أنظر اللوحة رقم( 50وخمططات شمشوين الهيكلية، واخملطط اإلقليمي للطرق رقم 

ويف سبيل إحكام القيود على جممل عملية إصدار رخص البناء، ألفت السلطة احملتلة 

ود وعربي واحد، مهمتها ، بعضوية ثالثة مسؤولين يه"جلنة معلومات" 1984سنة 
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عن جميع اجلوانب واألسباب  –عند البحث يف طلبات الرخص املقدمة  –" التنقيب"

ة املمارسة السلبية لهذه اللجنة، أصبحت تعرف يف ونتيج   (38).التي حتول دون إصدارها

وفعالً، أدت سياسة اخلنق والتضييق    (39)".جلنة الرفض"األوساط الفلسطينية باسم 

ففي تشرين . ائيلية، يف نهاية املطاف، إىل جتميد عملية الترخيص نهائياًاإلسر

السلطة احملتلة قضية فساد ورشوة يف دائرة " اكتشفت"، 1986نوفمبر / الثاين

وبدًال من معاقبة املسؤولين اإلسرائيليين يف الدائرتين، تم حرمان . التنظيم واملساحة

  .حجة إجراء حتقيق شامل يف القضيةاملواطنين الفلسطينيين من رخص البناء ب

وإلحكام الطوق على إمكان التوسع األفقي للعمران العربي يف الضفة احملتلة 

، رفدت السلطة اإلسرائيلية سياستها التضييقية يف جمال ترخيص )وقطاع غزة(

غير "و" اخملالفة للترخيص" األبنية بعملية مستمرة ومبرجمة لهدم املباين 

بالنسبة إىل النوع األول من املباين، فيقع داخل مناطق تنظيم املدن     (40)".املرخصة

استناداً إىل وجود رخصة بناء، لكن تم من ناحية  واحلدود التنظيمية للقرى، وأقيم

ويف معظم احلاالت، يقع . فعلية جتاوز شروط وأحكام الترخيص عند البناء

ما يواجههم من تعقيدات  الفلسطينيون يف التجاوز اخملالف للقانون، نظراً إىل

  .وصعوبات جمة عند حماولتهم استصدار تراخيص بتوسيع مبانيهم

األول تقليدي، ويشمل : فهي من نوعين أساسيين" غير املرخصة"أما املباين 

املباين التي أقيمت خالل احلقبة األردنية وفترة االحتالل اإلسرائيلي خارج حدود 

                                                            

املسؤول عن التخطيط اإلقليمي، واملسؤول عن : من ثالثة يهود هم" جلنة املعلومات"تتألف    (38)
أما العضو العربي يف اللجنة فهو مهندس . التخطيط يف الوسط العربي، ورئيس قسم التفتيش

  .اللجنة احمللية
  .43خمايسي، مصدر سبق ذكره، ص    (39)
دراسة يف ضوء أحكام القانون : االنتفاضة الفلسطينية يف عامها األول"عبان، ابراهيم ش   (40)

  .278 – 268، ص )1989الناشر غير مذكور، : القدس" (الدويل العام
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ة يف الضفة احملتلة بناء على خمططات كاندل التنظيم املرسومة للتجمعات السكاني

فبما أن هذه اخملططات أصبحت مع مرور الوقت قديمة، ومل تعد تستجيب . اإلقليمية

حلاجات السكان العصرية ومتطلباتهم التنموية، وبما أنها مل تواكب بتحديث أو 

ن البناء بإعداد هيكلية جديدة للقرى وعدد من املدن، فقد بدأ املواطنون الفلسطينيو

الكثير من األحيان، كان البناء يتم بعد احلصول على ترخيص  ويف. خارج حدودها

أما النوع الثاين فهو للمباين التي أصبحت . من اللجان احمللية خالل احلقبة األردنية

بناء على استثنائها لوقوعها خارج " غير مرخصة"تعتبر من قبل السلطة احملتلة 

اإلقليمي ملنطقة املركز، أو خملططات القرى الهيكلية التي  احلدود التنظيمية للمخطط

وبناء على دراسة . 50أعدها شمشوين، أو لتعارضها مع خمطط الطرق اإلقليمي رقم 

من املباين التي أقيمت بعد وقوع % 23أُجريت يف هذا املوضوع، تبين أن نحو 

تبر من قبل جهاز االحتالل اإلسرائيلي خارج نطاق اخملططات الهيكلية للمدن، تع

  (41)".غير مرخصة"التنظيم اإلسرائيلي أبنية 

إضافة إىل النسف (ومع أن عملية هدم املباين ألسباب تتعلق بالتنظيم 

ابتدأت يف األراضي العربية احملتلة منذ وقوع االحتالل اإلسرائيلي ") العتبارات أمنية"

لتي هدمت يف الضفة احملتلة، ، إال إن العدد اإلجمايل للمباين الفلسطينية ا1967سنة 

   (42).1987بناء على قرارات دائرة التنظيم املركزية، غير موثق بدقة حتى مطلع سنة 

 ،فاملعلومات املتناثرة املتوفرة بين أيدينا تشير إىل أن حجم الهدم السنوي للمباين

  إىل بضعة  1983، كان يصل حتى سنة "أو عدم الترخيص" خمالفة الترخيص"بحجة 

                                                            

  .50املصدر نفسه، ص    (41)
، بمتابعة دقيقة لعدد املباين 1987بدأ مركز الهندسة والتخطيط يف رام الله، منذ مطلع سنة    (42)

لن هدمها من قبل جهاز التنظيم اإلسرائيلي يف األراضي الفلسطينية احملتلة منذ سنة التي يع
1967.  
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  عملية احلصول على رخصة بناء: 6م لوحة رق
  واملكاتب احلكومية التي يجب أخذ موافقتها
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، 1984لكن عملية الهدم بدأت تأخذ بعداً مبرجماً وحاد اخلطورة منذ سنة . بيوت فقط

جلنة "حين تم استحداث جلنة فرعية منبثقة من جملس التنظيم األعلى تعرف باسم 

لتتوىل مهمة توجيه ومتابعة عمل قسم التفتيش ") نة الهدمجل"أو باألحرى " (التفتيش

وبناء على سياسة التشديد التي . على املباين، وتفعيل تنفيذ قرارات الهدم الصادرة عنه

ليصل إىل  1986، ارتفع معدل الهدم السنوي حتى نهاية سنة "جلنة التفتيش"تبنتها 

  .من املباين 109تنفيذ هدمها إىل  ، قفز عدد املباين التي تم1987ويف سنة . مبنى 50

  

  

  اإلسرائيلية" التنظيم"إجراءات 

  منذ اندالع االنتفاضة الفلسطينية

  

، ضغطاً على 1987االنتفاضة الفلسطينية، منذ اندالعها أواخر سنة  شكلت

 –فبعكس املواجهات اإلسرائيلية . 1948إسرائيل يمثل األعظم منذ قيامها سنة 

ي جنحت إسرائيل خاللها إىل درجة كبيرة يف تبرير عدوانها على العربية السابقة، والت

املعتدى عليه واملضطر إىل "العرب أمام العامل الغربي، وإبراز نفسها أنها الطرف 

، جاءت االنتفاضة بزخمها وأحداثها لتعري مثل هذه االدعاءات، "الدفاع عن وجوده

. ام الرأي العام العاملي برمتهوتظهر إسرائيل على طبيعتها العدوانية والتوسعية أم

فاالنتفاضة، وهي حرب مواجهة غير متكافئة بين املواطنين الفلسطينيين العزل يف 

األراضي احملتلة وبين إسرائيل املتخمة بالعسكر واملدججة باألسلحة، عرّفت العامل 

سل يف حقيقة األمر، وبيّنت فداحة مسل" املعتدى عليه"بشكل ال يقبل التأويل بالطرف 

االعتداءات اإلسرائيلية املتالحقة الستالب احلقوق الشرعية للشعب الفلسطيني، 

واالستيالء الكامل على وطنه، وتهجيره منه، وأظهرت مدى فظاعة الوسائل واإلجراءات 
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كما بيّنت االنتفاضة، يف املقابل، مدى تشبث . اإلسرائيلية املتبعة يف حتقيق ذلك

عية يف وطنه وقدرته على التحمل يف سبيلها، على الشعب الفلسطيني بحقوقه الشر

الرغم من كل ما تعرض له من استالب وتشريد واحتالل، وعظم قوة رفضه الستمرار 

  .التشريد واالحتالل، وعمق تصميمه على حتقيق احلرية واالستقالل الوطني

أدت كثافة اهتمام اإلعالم الدويل، وخصوصاً الغربي، بنقل وقائع االنتفاضة 

املرحلة األوىل الندالعها، وحتليل أسبابها ودوافعها، ووصف مظاهرها وعنف  يف

يف كوامن وحيثيات القضية " النبش"اإلجراءات اإلسرائيلية يف مواجهتها، وإعادة 

اإلسرائيلي جمدداً، إىل تنامي شعور إسرائيل بالعزلة،  –الفلسطينية والصراع العربي 

ملته االنتفاضة معها من تغيرات عملية جوهرية فباإلضافة إىل ما ح". عدم األمان"و

يف مدى حدة العالقة التنافرية بين السلطة االحتاللية والقابعين يف ظل االحتالل، 

، حاولت "معايير"جملة "خلخلة"أدى صداها اإلعالمي على الصعيد الدويل إىل بداية 

لضمان استمرار  إسرائيل جاهدة خالل السنوات السابقة تثبيتها يف الذهنية الغربية

فبفعل االنتفاضة، وما رافقها . احلصول على الدعم الغربي غير املشروط أو احملدود

عربي، ولو  –عربية يف شأن السالم، حدث اختراق فلسطيني  –من مبادرة فلسطينية 

وبدأت حتوم يف األوساط الغربية . حمدود، للرأي العام الغربي، وخصوصاً األميركي

ر مواقف، يف شأن تعنت إسرائيل جتاه عملية السالم، وممارساتها ، وتتبلو"تساؤالت"

التعسفية يف األراضي احملتلة، ورفضها االعتراف باحلقوق الشرعية للشعب 

الفلسطيني، واستمرار استالبها لألراضي احملتلة على الرغم من وضوح الرفض 

  .الفلسطيني التام فيها لالحتالل

يف " التغيير"يف إسرائيل من مؤشرات  خافت األوساط السياسية املتشددة

أوساط الرأي العام الغربي، إذ وجدت فيها بداية حتول استراتيجي يف مصادر دعم 

وال بد . فللرأي العام تأثيراته يف صانعي القرار السياسي يف الغرب. إسرائيل التقليدية
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فسه، عاجالً أو للتغيير يف اجتاهات هذا الرأي إزاء املسألة الفلسطينية من أن يترجم ن

آجالً، إىل سياسات عملية تؤثر يف إمكان استمرار إسرائيل يف االحتفاظ باألراضي 

واستقرأت هذه األوساط أن . احملتلة ونكران احلقوق الشرعية للشعب الفلسطيني

تراكمات استمرار ضغط االنتفاضة الداخلي على اجملتمع اإلسرائيلي، وأثرها اإلعالمي 

الدولية، سيقودان يف نهاية املطاف إىل حتريك عملية التسوية  اخلارجي يف الساحة

  .اإلسرائيلي –السياسية يف اجتاه حل إقليمي للقضية الفلسطينية والصراع العربي 

انبرت إسرائيل، وبالتحديد األوساط السياسية املتشددة فيها، للدفاع عن 

وتم اتباع . يف وجه تنامي الضغوط الداخلية واخلارجية عليها" مكتسباتها"

استراتيجية تستند إىل القيام بخطوات عملية للقضاء على مصدر الضغوط املمارسة 

على إسرائيل من جهة، والتسريع يف عملية فرض األمر الواقع الكفيل باستكمال 

فالتسريع يف استكمال عملية . استيعاب إسرائيل لألراضي احملتلة من جهة أخرى

ة أهمية قصوى يف نظر املتشددين اإلسرائيليين، إذ االستيعاب اكتسب خالل االنتفاض

إسرائيل يف وجه الضغوط " حتصين"اعتبروه أفضل الوسائل العملية مالءمة لـ 

املمارسة عليها، وأجنع طريقة لتفويت الفرصة املتنامية أمام إمكان التوصل لتسوية 

  .سياسية حمورها حل إقليمي للصراع الدائر يف املنطقة

ئيل يف استراتيجية مواجهتها على حتقيق ثالثة أهداف وقد ركزت إسرا

األول، تمحور حول القضاء على االنتفاضة بأسرع وقت ممكن واحلد من . متكاملة

تبعاتها السلبية على إسرائيل قدر اإلمكان، واستغالل الوضع السياسي الناجم عنها 

ولتحقيق . يليةلتمرير حل سياسي للصراع يتالءم واخملططات االستراتيجية اإلسرائ

هذا الهدف، استنفرت إسرائيل منذ اندالع االنتفاضة جممل إمكانات قوتها ونفوذها، 

أحدهما داخلي، استخدمت السلطة احملتلة فيه كل : ووجهتها يف اجتاهين متوازيين

وسائل القمع والتنكيل ضد فلسطينيي األراضي احملتلة على مدار العامين املاضيين 
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يرية العارمة لالنتفاضة والقضاء على نواتها احملركة؛ والثاين خلنق احلركة اجلماه

خارجي، وظفت إسرائيل فيه إمكاناتها الدبلوماسية واإلعالمية لتطويق النتائج 

. اإليجابية التي حققتها االنتفاضة على صعيد الرأي العام العاملي، وخصوصاً الغربي

الباحث عن السالم، فطرحت  ويف هذا السياق، حاولت إسرائيل إظهار نفسها بمظهر

خطة شمير احلكومية لتخفيف الضغوط الدولية عليها، وكسب الوقت للتركيز على 

وجتدر اإلشارة، يف هذا . حماولة القضاء على االنتفاضة بالوسائل العسكرية القمعية

السياق، إىل أن السقف األعلى ملا يمكن أن حتققه خطة شمير ال يتجاوب مطلقاً مع 

  .العربية الدنيا –لفلسطينية املطالب ا

مل تستطع إسرائيل على صعيد هدفها األول، حتى اآلن، سوى تسجيل 

جزئية، تمثلت يف قدرتها الفائقة على رفع درجة معاناة الشعب الفلسطيني " جناحات"

مسلسل التسوية السياسية يف طريق يتالءم وحتقيق " جرجرة"الرازح حتت االحتالل و

أما أحداث وجمريات االنتفاضة على أرض . االستراتيجيةخمططاتها الصهيونية 

  .الواقع، فقد بقيت مستمرة على الرغم من كل الوسائل اإلسرائيلية املستخدمة ضدها

ويف ظل الفشل اإلسرائيلي يف قمع عسكري سريع وحاسم لالنتفاضة، وجهت 

دفين إسرائيل جهودها أيضاً نحو استغالل الوضعين احمللي والدويل لتحقيق اله

اآلخرين؛ فتحت ضغط االنهماك الفلسطيني داخل األراضي احملتلة يف املواجهة 

اليومية ملسلسل القمع املتصاعد، وسلسلة القيود املتزايدة التي تفرضها السلطة 

احملتلة على املواطنين يف حماولة يائسة للحد من استمرار االنتفاضة، وحتت ستار 

حداث ومالحقة التقارير اليومية لالنتفاضة، بما انشغال العامل اخلارجي بمتابعة األ

تتضمنه من قضايا وجوانب فلسطينية مؤملة تفرض طغيان حضورها اإلعالمي، 

قررت إسرائيل أن هذا الوقت احلرج يوفر لها أفضل غطاء لتكثيف تنفيذ خمططها 

  .الصهيوين االستيعابي لألراضي احملتلة
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الع االنتفاضة لتحقيق الهدف الثاين من هذا املنطلق، جهدت إسرائيل منذ اند

إضافة إىل إنهاك (املتمثل يف هدم البنى التحتية واملؤسساتية يف األراضي احملتلة 

لتسهيل استيعابها إسرائيلياً وحرمان الفلسطينيين من ) االقتصاد الوطني الفلسطيني

لسلطة ولضمان حتقيق هذا الهدف، اتبعت ا. إمكان تطوير استقاللهم الوطني فعلياً

احملتلة سياسة منهجية إلغالق السواد األعظم من املؤسسات املستقلة وشبه املستقلة 

الفاعلة يف األراضي احملتلة، من جامعات وجمعيات ونقابات ونواد ومكتبات عامة، 

والتي تشكل العمود الفقري للبنية املؤسساتية الفلسطينية يف الضفة الغربية وقطاع 

السلطة احملتلة نشاط حركات طالبية وسياسية واعتبرتها  كما حظرت. غزة احملتلين

وبالنسبة إىل األجهزة . خارج القانون، وشددت احلظر على عقد االجتماعات السياسية

احلكومية املرتبطة باحلكم العسكري، كجهازي التعليم والصحة على سبيل املثال، فقد 

مرار االنتفاضة وامتناع قلصت السلطة احملتلة حجم ميزانياتها عقاباً، بحجة است

الفلسطينيين من دفع الضرائب، فأصبحت هذه األجهزة بفعل التقليصات هياكل 

وإذا أضفنا إىل ذلك أن البلديات عاجزة، يف وضعها احلايل، عن تقديم . متداعية

خدمات أساسية معقولة لسكانها، ناهيك بتوقف قديم ملشاريعها التطويرية، جند أن 

نية املؤسساتية يف األراضي احملتلة ينذر باخلطر، ويؤثر سلباً يف الوضع اإلجمايل للب

وال بد من اإلشارة إىل أن التضييق اإلسرائيلي . جممل البنية التحتية الفلسطينية فيها

على إدخال األموال لألراضي احملتلة من اخلارج، بحجة أنها تأتي لدعم استمرار 

لهدف اإلسرائيلي الذي تنوي السلطة االنتفاضة، يصب أيضاً يف جمال حتقيق هذا ا

احملتلة من خالله إنهاك الفلسطينيين، وهدم املقومات األساسية املوجودة لدولتهم 

  .املستقبلية

أما الهدف الثالث الذي تسعى إسرائيل جاهدة لتحقيقه، يف خضم االنشغال 

ظيم العام بأحداث االنتفاضة وجمرياتها، فهو استكمال عملية تمرير خمططات التن
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، وذلك لضمان إحلاقها الفعلي بإسرائيل، )وقطاع غزة(الصهيوين للضفة احملتلة 

فبالنسبة إىل شبكة . وتثبيت أمر واقع إسرائيلي فيها يصعب يف املستقبل جتاوزه

الطرق يف الضفة احملتلة، تم خالل االنتفاضة تكثيف تنفيذ اخملطط اإلقليمي للطرق 

املستعمرات، وتوسيع الطرق القائمة التي يُكثر  من خالل شق طرق جديدة بين 50رقم 

ويتضح، يف هذا اجملال، تكثيف عمليات . املستوطنون وقوات اجليش من استخدامها

اإلنشاء والصيانة للطرق التي تخدم اإلسرائيليين، مع اإلهمال الواضح لبقية الطرق 

أنها بحاجة  التي تصل التجمعات السكانية الفلسطينية بعضها ببعض، على الرغم من

فالهدف اإلسرائيلي، كما ذكرنا آنفاً، وهو تدمير بنية شبكة الطرق . ماسة إىل التحسين

الفلسطينية يف الضفة احملتلة وتقطيع أوصالها بتحويلها إىل طرق فرعية معزولة، 

وإحالل شبكة طرق إسرائيلية مكانها لتصبح جزءاً ال يتجزأ من شبكة الطرق 

جب االنتباه إىل أن شبكة الطرق املتوخى إقامتها، بناء على وي. اإلسرائيلية العامة

، تعزل القرى واملدن الفلسطينية عن مسار الطرق 50اخملطط اإلقليمي للطرق رقم 

العامة، مما يؤثر سلباً يف بنية هذه التجمعات السكانية، ويهدم اقتصادها، ويقوض 

  .إمكانات تطورها املستقبلية

السنتين املاضيتين، وحتت ستار ضرورة اإلسراع  قامت السلطة احملتلة خالل

يف حتاشي مرور اجليش واملستوطنين اإلسرائيليين باملدن والقرى الفلسطينية جتنباً 

للرشق باحلجارة، بتكثيف العمل على إنهاء أربع طرق جديدة من شبكة اخملطط 

ربط الطريق األوىل جزء استكمايل يف اخملطط الذي ي: 50اإلقليمي للطرق رقم 

متتياهو يف  –مستعمرة خمماس شرق الضفة احملتلة بمجموعة مستعمرات مكابيم 

. املنطقة احلدودية الغربية لها، مروراً بمستعمرتي غفعات زئيف ونفي يعقوف

ويتخطى اجلزء الواقع حتت التنفيذ حالياً قريتي بيت عور الفوقى وبيت عور التحتا 

 –تفصل مستعمرة ألفي منشيه عن طريق عزون  الطريق الثانية). أ/7أنظر اللوحة رقم (
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قلقيلية بتحويلة رئيسية تربطها مباشرة بشريان الطريق الرئيسي الذي يصل 

أما الطريق الثالثة، فهي ). ب/7أنظر اللوحة رقم (املستعمرات حول نابلس بإسرائيل 

بيت  القدس ليربط بين مستعمرة إليعيزر شمايل قرية –التي حتول مسار طريق اخلليل 

أُمّر ومستعمرة جيلو جنوبي القدس، مروراً بمستعمرة نفي دانيال، ومتخطية املرور 

رام  –والطريق الرابعة هي التي تصل مستعمرة إيلي بطريق نابلس . عبر قرية اخلضر

الله، وتمر بأراضي قرية اللبن الشرقية استعداداً لتحويل مسار الطريق الرئيسي ليمر 

    (43).به عن قريتي اللبن الشرقية وسنجل بمستعمر شيلو، مبتعداً

كما قامت السلطة احملتلة أيضاً، خالل فترة االنتفاضةـ بالعمل املكثف على 

توسيع وحتسين بنية أجزاء من الطرق القائمة حالياً يف الضفة احملتلة، لكونها 

. 50ستدمج يف شبكة الطرق اإلسرائيلية املقترحة وفقاً للمخطط اإلقليمي للطرق رقم 

عابر "على الطريق املسمى " التطويرات"فقد أجرت السلطة احملتلة جمموعة من 

من مفرق قرية مسحة إىل قريتي بديا وحارس، خلدمة مستعمرة أريئيل " السامرة

ومنطقتها الصناعية، والطريق الذي يصل مستعمرة دوليف بالطيرة مروراً بقرية عين 

املالح خلدمة املستعمرات   -تياسير  –قينيا يف منطقة رام الله، وطريق طوباس 

 –بيت ساحور  –املوجودة يف منطقة غور األردن الشمايل، وطريق صور باهر 

النبي صالح الذي يخدم  –الفريديس الذي يخدم مستعمرة تكواع، وطريق بيرزيت 

الزبابدة الذي يقع عليه معسكر للجيش  –مستعمرة حلميش، وطريق صانور 

  .دير بلوط الذي يمر بمستعمرتي بوعيز وادمن –فر الديك اإلسرائيلي، وطريق ك

، قام 50واستكماالً للعمل على تنفيذ أجزاء من خمطط الطرق اإلقليمي رقم 

، على شق حتويلتين رئيسيتين 1989جملس التنظيم األعلى بالتصديق، أواسط سنة 

                                                            

  .ال تتوفر حتى اآلن خرائط تفصيلية عن خط مسار كل من الطريقين الثالثة والرابعة   (43)
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االً للتحويلة نابلس بمستعمرة شيلو، استكم –األوىل لربط طريق رام الله : يف اخملطط

نابلس عن  –التي تمرر الطريق من مستعمرة إيلي؛ والثانية لتحويل طريق طولكرم 

، 1989كما بدأ هذا اجمللس، أواخر سنة . املرور بمدينة عنبتا وخميم نور شمس

، والتي 50للتصديق على اخملطط اإلقليمي للطرق رقم " القانونية"باستكمال العملية 

حلملة الواسعة التي شنها الفلسطينيون ضد اخملطط يف الفترة كانت قد توقفت نتيجة ا

، أرسلت دائرة 1989ففي الثلث األخير من سنة . 1985وسنة  1983الواقعة بين سنة 

التنظيم املركزية إشعارات رسمية إىل جميع من كان قد تقدم باعتراضات على 

هاك املعترضين ومن أجل إن. اخملطط، وذلك إلبالغهم أن الوقت حان للنظر فيها

وزيادة الصعوبات يف وجه اعتراضاتهم، فرضت السلطة احملتلة عليهم ضرورة إبراز 

ومن البديهي . جمموعة من الوثائق واخلرائط التي تثبت ملكيتهم ملا يعترضون بشأنه

أن يعتبر إرسال هذه اإلشعارات داللة واضحة على أن السلطة جادة يف مسعاها 

  (44).طط الطرق اإلسرائيلي يف الضفة احملتلةاحلايل الستكمال تنفيذ خم

يتعلق باستكمال عملية تمرير اخملططات اإلقليمية للضفة احملتلة، بما فيما 

يتفق واملطامع الصهيونية يف استيعابها وتهويدها وتقليص الوجود الفلسطيني فيها 

اية من قدر اإلمكان، قامت السلطة احملتلة منذ اندالع االنتفاضة بإجراءين على غ

عدم "األول، تكثيف دائرة التنظيم اإلسرائيلية لعملية هدم املباين بحجة : اخلطورة

، بما يتالءم مع خمططاتها اإلقليمية، ويتفق مع ما "خمالفة الترخيص"أو " الترخيص
                                                            

من خالل االستمرار  50يبرز تصميم السلطة على استكمال تنفيذ خمطط الطرق اإلقليمي رقم    (44)
، واملمتد من قرية حوارة إىل 60جلزء من الطريق رقم  9/901 إعالن إيداع تفصيلي رقم يف

وتسهل التحويلة الرئيسية اجلديدة حركة االتصال بين مستعمرات الغور . قرية دير شرف
واملستعمرات يف املناطق الشمالية الغربية من الضفة الفلسطينية، بتحاشي املرور وسط 

هذه التحويلة الرئيسية بصورة خاصة مستعمرات يتسهار وكدوميم وتخدم . مدينة نابلس
  .وشايف شومرون، بأن جتعلها على خط طريق رئيسي
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أعدته من اخملططات الهيكلية للمدن والقرى الفلسطينية بقصد حصرها وخنق سبل 

قامت السلطة احملتلة، بإيعاز من دائرة التنظيم  1988ففي سنة . توسيعها وتطورها

، فوصل 1989وزادت عملية الهدم سنة . مبنى يف الضفة احملتلة 252املركزية، بهدم 

أما عدد املباين املهدومة خالل شهري كانون . مبنى 311عدد املباين املهدومة إىل 

ويمثل    (45).مبنى 42 ، فوصل إىل)1990(فبراير من هذه السنة /يناير وشباط/الثاين

خالل فترة " التنظيم"املعدل السنوي لعدد املباين املهدومة بحجة خمالفة أوامر 

على معدلها خالل األعوام الثالثة السابقة % 300 -% 250االنتفاضة، زيادة بمقدار 

  .الندالع االنتفاضة

  

  

                                                            

ال يقل " التنظيم"يجدر االنتباه إىل أن الهدم على خلفية . إحصاءات مركز الهندسة والتخطيط   (45)
املباين التي نسفت  ، كان عدد1988ففي سنة ". االعتبارات األمنية"خطورة عن النسف بحجم 

  .مبنى 368، إىل 1989مبنى، بينما وصل عددها خالل األشهر العشرة األوىل من سنة  221
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  50حتويالت بموجب مشروع الطرق اإلقليمي اجلزئي رقم : 7لوحة رقم 
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إىل الزيادة يف عدد املباين املهدومة، فإن نمط عملية الهدم يختلف  وإضافة

خالل فترة االنتفاضة عن سابقتها؛ فبينما كانت العملية تتركز قبل اندالع االنتفاضة 

الفلسطينية يف املواقع التي تم تخصيصها أو تخطيطها للمستعمرات أو للطرق 

تلة، أصبحت هذه العملية واسعة االنتشار اإلقليمية املزمع فتحها يف الضفة احمل

إىل  –كعقاب للفلسطينيين على االنتفاضة  –مناطقيًا، ووصلت نتيجة استعمالها 

فعلى مدار السنتين املاضيتين، دخلت دائرة التنظيم املركزية . داخل القرى الفلسطينية

لهدم التي تقوم طرفاً رئيسياً يف احلرب اإلسرائيلية ضد االنتفاضة، إذ وجهت عمليات ا

االستيعابية للضفة احملتلة إىل املناطق الفلسطينية " التنظيم"بها تنفيذاً خملططات 

وأصبح النمط السائد أن يدخل مسؤولو التفتيش والتنظيم . الساخنة انتفاضياً

اإلسرائيليون، بحماية قوات جيش االحتالل، القرى الفلسطينية النشيطة يف تنفيذ 

ليقوموا بإصدار اإلخطارات وتنفيذ عمليات الهدم يف ظل فرض  فعاليات االنتفاضة،

وقد اتبع هذا النمط يف العديد من القرى . منع التجول على املواطنين الفلسطينيين

الفلسطينية، مثل بيتا وسيلة احلارثية وصور باهر وبيت فوريك، والتي دخلها اجليش 

سف املنازل بتهم أمنية، ورافقته بعد وقوع العديد من  املصادمات مع أهلها للقيام بن

  ".خمالفة الترخيص"أو " عدم الترخيص"جمموعات التفتيش والتنظيم للهدم بحجة 

أما اإلجراء الثاين، فكان استغالل جهاز التنظيم اإلسرائيلي لوضع االنهماك 

الفلسطيني والدويل العام يف أحداث االنتفاضة، من أجل الشروع يف عملية تصديق 

د من اخملططات الهيكلية لقرى فلسطينية، تم إعدادها وفقاً لألسس التي جماعية لعد

فقد بدأت تظهر يف . 1985وسنة  1982استعملها شمشوين يف مسوحاته ما بين سنة 

، إعالنات رسمية متتالية بإيداع 1989مايو / الصحف احمللية، ابتداء من أواخر أيار

ملا ينص القانون عليه، وبناء على  خمططات هيكلية لعدد من القرى لالعتراض، وفقاً

يجب االنتباه إىل ( 5/2/1989قرار اتخذه جملس التنظيم األعلى يف جلسته بتاريخ 
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أن الفوج األول من اإلعالنات الرسمية ظهر بعد نحو أربعة أشهر من تاريخ عقد تلك 

اجللسة، وأن إجمايل عدد القرى التي اتخذت يف شأنها قرارات إيداع للمخططات 

قرية  60لهيكلية غير معروف، مع أننا نقدر بأن عددها وصل يف تلك اجللسة إىل ا

وتعقيداً آللية االعتراض، تضمنت هذه اإلعالنات ضرورة أن يقدم املعترض ). تقريباً

عدداً من الوثائق واملستندات احملددة إلثبات ملكيته للعقار، وخريطة للموقع 

  .املعترض بشأنه

الكفير : إعالنات إيداع بشأن خمططاتها الهيكلية هي كانت القرى التي ظهرت

منطقة (، وطلوزة )منطقة جنين(وتلفيت وعرانة والعرقة وكفر قود وعربونة ورابا 

تشرين  25ويف ). منطقة بيت حلم(، ونحالين )منطقة رام الله(، وشبتين وحزما )نابلس

الهيكلية لقرى عرانة  ، تم فعالً التصديق النهائي على اخملططات1989أكتوبر / األول

أما بالنسبة إىل قرى الكفير . والعرقة وكفر قود وعربونة ورابا وطلوزة وحزما وشبتين

وتلفيت ونحالين، فقد تم النجاح يف إيقاف التصديق على خمططاتها الهيكلية نتيجة 

  .قيام أهاليها بحملة اعتراضات واسعة على هذه اخملططات

مخططات الهيكلية للقرى الفلسطينية، من لل" التمريري"عالوة على النمط 

الالفت لالنتباه أن مساحة جمموعة اخملططات التي صادق جملس التنظيم األعلى 

عليها للتنفيذ النهائي، تقل عن املساحة التي كان قد خصصها شمشوين لقراها يف 

وإذا أخذنا بعين االعتبار أن خمططات شمشوين ذاتها تخنق القرى . خمططاته

نية وال تتجاوب مع أدنى متطلبات نموها املستقبلي، نستطيع القول إن الفلسطي

اخملططات التي تم فعالً التصديق على تنفيذها يف اآلونة األخيرة، هي بمثابة إصدار 

  .للقرى الفلسطينية يف الضفة احملتلة على املدى البعيد" صكوك املوت"
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  اخملطط الهيكلي لقرية طلوزة

تمرير السلطة احملتلة للمخططات الهيكلية للقرى أبعاد وخماطر  لتوضيح

بسحب (الفلسطينية، قررنا عرض وضع قرية طلوزة، والتي تم اختيارها عشوائياً 

من جمموعة القرى التي قام جملس التنظيم األعلى بالتصديق النهائي على ) القرعة

  .خمططاتها الهيكلية

الشرقي من مدينة نابلس،  كلم تقريباً إىل الشمال 6تقع قرية طلوزة على بعد 

وتبلغ مساحة األراضي الزراعية . وبمحاذاة الطريق املؤدية منها إىل األغوار الشمالية

وبينما وصل عدد أهايل ). ألف دونم 58(كيلومتراً مربعاً  58التابعة للقرية نحو 

 2182نسمة، بلغ عدد  املقيمين فيها  1667، إىل 1961طلوزة، وفقًا إلحصاء سنة 

وبناء . 1967عند إجراء اإلحصاء السكاين من قبل السلطة احملتلة أواخر سنة  نسمة

على احلسابات الديموغرافية اخلاصة باألراضي الفلسطينية احملتلة، يقدر عدد أهايل 

وعند دراستنا للناحية العمرانية يف . نسمة 4000طلوزة املقيمين فيها اآلن بنحو 

دونم، وأن االنتشار العمراين  600لياً على مساحة القرية، وجدنا أن مبانيها تنتشر حا

للقرية يتجه بصورة رئيسية نحو الشمال والشرق، وخصوصاً على جانبي الطريق 

  .املؤدي إىل منطقة عين الباذان

لكن ال بد من اإلشارة، قبل اخلوض يف تفاصيل حالة طلوزة، إىل أن التخطيط 

راسة الواقع القائم ضمن املعطيات الهيكلي ألي جتمع سكاين يعتمد أساساً على د

ويهدف ذلك إىل حتديد . املؤثرة فيه من النواحي العمرانية واالجتماعية واالقتصادية

املشكالت التي تواجه التجمع السكاين يف قيد الدراسة، ووضع احللول التي تتوافق مع 

. ستقبليةطبيعة اجملتمع وعاداته وتقاليده، وتتالءم مع متطلبات وتطلعات تنميته امل

وعلى هذا األساس، فإن التخطيط الهيكلي السليم يجب أن يستند إىل دراسة مسحية 
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دقيقة لكل جوانب احلياة داخل التجمع السكاين، وذلك كي يبنى اخملطط على أسس 

  .سليمة ومالئمة الستشراف وحتديد اجتاه مسار التطور املستقبلي ومواصفاته

لوزة الريفية، واشتغال معظم أهلها وباألخذ يف االعتبار طبيعة قرية ط

بالزراعة وارتباطهم العضوي بها، فإن إعداد خمطط هيكلي سليم ومطابق لتوقعات 

أوالً، أن : التطور املستقبلي يجب أن ينطلق من مراعاة عدة عوامل بنيوية أساسية

الريفيين عامة، والفالحين الفلسطينيين حتديداً، يتميزون بالتمسك بملكية األرض، 

ويالحظ بصورة عامة أن . واالحتفاظ بها لالستعماالت الزراعية والعمرانية اخلاصة

سوق األراضي يف الريف الفلسطيني تتسم بالركود مقارنة معه يف املدن، وذلك ألن 

وثانياً، ونظراً . الفالح الفلسطيني ال يلجأ إىل بيع أرضه إال يف أقصى احلاالت الطارئة

يف القرى الفلسطينية، فإن عملية البناء لتلبية حاجات إىل حمدودية بيع األراضي 

التوسع األسري غالباً ما تتم على األراضي التي تملكها األسرة، ولو كانت هذه 

وثالثاً، باستثناء . األراضي بعيدة عن منطقة الكثافة السكانية واخلدمات العامة

ليدية، فإن الريفيين منطقة مركز القرية، وهي منطقة البناء القديم على األسس التق

ينزعون يف العادة إىل إحاطة مبانيهم السكنية اجلديدة بمساحات أرض كبيرة نسبياً، 

وتؤدي هذه النزعة إىل استمرار وجود . بهدف استغاللها ألغراض االقتصاد املنزيل

. فراغات واسعة من األراضي داخل القرى ال يحبذ استخدامها ألغراض البناء السكني

ن إمكان توسع البناء الريفي عمودياً قليل، بمعنى أن الفالحين يفضلون إبراز ورابعاً، إ

ولذلك، فإن التوسع العمراين يف . استقاللهم ببناء بيوت بعضها مستقل عن بعض

وأخيراً يجدر االنتباه إىل أن . القرى ال بد من أن يأخذ بعداً أفقياً أكثر منه عمودياً

لسطينية يرتبط، إىل حد كبير، بالتركيبة االجتماعية توزيع ملكية األرض يف القرى الف

فغالباً ما تتركز األراضي التابعة حلمولة معينة يف منطقة واحدة، . والتقسيم احلمويل

وعلى هذا . وعليه فإن أراضي القرى غالباً ما تكون مقسومة مناطقياً بين احلمائل
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إعداد اخملططات الهيكلية األساس، ينبغي خلبراء التخطيط مراعاة هذه املسألة عند 

من ) مالكين كبار وصغار وجتمعات حمولية(للقرى، لتمكين أكبر قطاع من املواطنين 

فحتى لو كان النمو العمراين . االستفادة من أراضيهم ألغراض البناء اآلين واملستقبلي

ى احلايل لقرية ما يسير يف اجتاه معين، فإن ذلك ال يشكل بالضرورة دليالً قاطعاً عل

اجتاه املسار العمراين املستقبلي؛ فقد يعبر االجتاه احلايل للعمران عن القدرة املادية 

لكن هذا، طبعاً، ال يستثني على اإلطالق . ألبناء حمولة معينة على البناء حالياً

  .إمكانات أبناء احلمائل األخرى يف البناء املستقبلي على أراضيهم

م جمعها من خالل دراسات ميدانية ملا بناء على املعلومات املسحية التي ت

يزيد على خمسين قرية عربية يف الضفة احملتلة، بقصد إعداد خمططات هيكلية 

وأخذاً يف احلسبان جمموعة االعتبارات املذكورة آنفاً، تبين أن املساحة    (46)لها،

) بلةلنحو العشرين عاماً املق(الالزم تخصيصها ملنطقة التخطيط والتنظيم املستقبلي 

فهذه املساحة ضرورية . للقرى الفلسطينية تتراوح بين دونم ودونمين لكل أسرة

لتغطية حاجات السكن والزراعة املنزلية واحلرف واخلدمات العامة، مثل املدارس 

  .إلخ... والعيادات وأماكن العبادة واملقابر والساحات والطرق

 1200يصل إىل نحو  2010وبما أن عدد األسر املتوقع يف قرية طلوزة سنة 

نسمة، وأن حجم األسرة سيكون  8000أسرة، على أساس أن عدد السكان سيكون نحو 

                                                            

 1985بناء على تكليف من اجملالس البلدية والقروية، قام مركز الهندسة والتخطيط منذ سنة    (46)
وتم تقديم . قرية ومدينة يف الضفة الفلسطينية 50بإعداد خمططات تنظيم هيكلية لنحو 

العديد من هذه اخملططات إىل جملس التنظيم األعلى ملناقشتها وحماولة احلصول على 
وشملت عملية إعداد اخملططات القيام بتحضير صور جوية، وخرائط مساحة . التصديق عليها

مفصلة، ودراسات ميدانية شملت األراضي واألوضاع السكانية واإلسكانية واالجتماعية 
كما شملت حتديد املتطلبات املستقبلية الالزمة للتطور والنمو على . ل بلدةواالقتصادية لك

أساس عدد السكان املتوقع، وطبيعة توزيع ملكية األراضي، واخلدمات الالزمة يف جماالت 
  .الزراعة والصناعة والتجارة والتعليم والصحة، وغيرها من اخلدمات العامة
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أشخاص، فإن املساحة اإلجمالية التي يجب أن يوفرها اخملطط الهيكلي  8و 6بين 

دونم، وذلك  1200و 1000ألغراض النمو والتطور املستقبلي للقرية تتراوح بين 

ولو فرضنا أن جزءاً من ). وهو تقدير متحفظ(أسرة بتخصيص دونم واحد فقط لكل 

أي بناء طبقة ثانية فوق (التوسع العمراين املستقبلي يف قرية طلوزة سيكون عمودياً 

دونم،  800إىل نحو ) جدالً(، فإن املساحة الضرورية قد تنخفض )البيت الرئيسي

أنظر (سكانها تشكل أقل مساحة يمكن أن تفي بحاجات ومتطلبات حياة هذه القرية و

  ).أ/ 8(اللوحة رقم 

، خصص له 1985عندما أعد شمشوين اخملطط الهيكلي لقرية طلوزة سنة 

ومن دون عناء يذكر، يمكن حتى ). ب/8أنظر اللوحة رقم (دونماً فقط  368مساحة 

للنظرة غير املتخصصة إىل هذا اخملطط اكتشاف أن شمشوين هدف إىل احلد من نمو 

فقد اعتمد يف رسمه حلدود خمطط . يدها ضمن أضيق احلدود املمكنةالقرية أفقياً، وتقي

القرية على ضمان استيعاب أقسامها الكثيفة السكان، تاركاً العديد من األبنية 

فاستيعاب هذه األبينة املتناثرة ضمن حدود التنظيم . املتناثرة خارج اخملطط

العربي، لكن هذا طبعاً  الهيكلي كان من شأنه أن يوفر الكثير من األراضي للعمران

  .خمالف للمصلحة اإلسرائيلية ولألهداف الصهيونية االستراتيجية

يبدو أن خمطط شمشوين مل يرق لدائرة التنظيم املركزية، التي وجدت أن 

طلوزة " منح"على املصلحة الصهيونية بما فيه الكفاية، و" حريصاً"شمشوين مل يكن 

ولذلك قامت دائرة التنظيم املركزية، . يمكن قصها" زيادات"مساحة تشتمل على 

استناداً إىل خمطط شمشوين، بإعداد خمطط هيكلي جديد لقرية طلوزة ال تتجاوز 

وفعالً، تمت املصادقة على هذا ). ج/8أنظر اللوحة رقم (دونمات  210مساحته 

وبهذا حُكم . 1989اخملطط الهيكلي اجلديد من قبل جملس التنظيم األعلى، أواخر سنة 
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بمخطط ) يف حالة استمرار االحتالل( 2010مو وتطور قرية طلوزة حتى سنة ن

  .إسرائيلي خانق ال يكفل، يف الواقع، حاجات تنميتها اآلنية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  حدود اخملططات الهيكلية لقرية طلوزة: 8لوحة رقم 
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هذا، واستناداً إىل حالة قرية طلوزة، يمكن التعميم على حاالت القرى األخرى 

ظيم األعلى التي تم التصديق النهائي على خمططاتها الهيكلية من قبل جملس التن

يبدو بصورة أكثر جالء عند جمرد التفكير يف أن " اخلطر األقصى"لكن وضع . مؤخراً

مصير جميع قرى الضفة الفلسطينية احملتلة، يف ظل استمرار االحتالل اإلسرائيلي، 

  .طلوزة" خنق"مماثل لعملية 

  

  

  اخلالصة

اإلسرائيلية االستعمارية " التنظيم"إىل إبراز مالمح سياسة  هدف هذا البحث

يف الضفة احملتلة، وطرائق تنفيذها، وآثارها السلبية يف حاضر الشعب ) الكولونيالية(

الفلسطيني ومستقبله، ويف إمكانات التوصل إىل تسوية سياسية مقبولة للقضية 

ض تم إبراز الهدف االستراتيجي ولهذا الغر. اإلسرائيلي –الفلسطينية والصراع العربي 

جهاز " نشاطات"الصهيوين لعملية استيعاب إسرائيل للضفة احملتلة عملياً، وعرض 

التنظيم اإلسرائيلي املكملة ملمارسات السلطة العسكرية احملتلة، واملوجهة لتحقيق 

ل كما تم، يف هذا السياق، التعرض للكيفية التي تستغ. هدف استيعاب الضفة إسرائيلياً

إسرائيل بها أوضاع االنتفاضة الفلسطينية وآثارها، للتسريع يف تنفيذ خمططاتها 

  .التهويدية لألراضي الفلسطينية احملتلة

يمكن، مع نهاية هذا البحث، استخالص أن جهاز التنظيم اإلسرائيلي عمل منذ 

لة بداية االحتالل، وبشكل مبرمج ومتدرج، على إسناد مهمة السلطات العسكرية احملت

يف األراضي الفلسطينية احملتلة، يهوّدها ويدجمها " جديد"املوجهة نحو خلق واقع 

وطبعاً، يؤدي . فعلياً يف إسرائيل، ويصعب إمكانات استعادتها فلسطينية يف املستقبل

استمرار االحتفاظ باألراضي الفلسطينية احملتلة إىل حتقيق الهدف اإلسرائيلي األكبر، 
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تراف بجريمة استالب الشعب الفلسطيني حقوقه الشرعية، واملتمثل يف عدم االع

فاالعتراف اإلسرائيلي . واالستمرار يف حرمانه من استعادة استقالليته وحريته

باستالب حقوق الشعب الفلسطيني، بالنسبة إىل معظم الصهاينة املتشددين، يمثل 

  .رخصة ذاتية بنكران أحقية إسرائيل يف الوجود

سها، منذ اندالع االنتفاضة، تتعرض حلملة مركزة لقد وجدت إسرائيل نف

ومتنامية من النقد والضغط الدوليين بسبب ممارساتها القمعية يف األراضي احملتلة، 

وملواجهة هذه احلملة، كان أمام إسرائيل . وتعنت موقفها من التسوية السياسية

ن تستمر يف إما أن ترضخ للموقف الدويل وللرأي العام العاملي، وإما أ: خياران

  .تصلفها وتتجاهل النقد والضغوطات بغض النظر عن النتائج

لكنها مل تكن . لقد اختارت إسرائيل طبعاً، وكما تلزمها طبيعتها، اخليار الثاين

لتقبل بأن تستمر االنتفاضة الفلسطينية داخلياً، وحملة النقد والضغوطات املمارسة 

لقد وضعت إسرائيل . ثمن يف املقابل عليها خارجياً، من دون أن حتصل لنفسها على

. ثمناً، وتقوم اآلن باستحصاله، وهو كما بيّنا ثمن باهظ على املستقبل الفلسطيني

ولذلك، فقد آن األوان ليعي العامل خطورة الوضع وإحلاحيته، كي يحول حملة النقد 

  ■. والضغوطات على إسرائيل إىل موقف فعال قبل فوات األوان
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