126

جملة الدراسات الفلسطينية  99صيف 2014

يف مواجهة تهويد األرض

قيس يوسف ناصر*
مشاريع البلدات اجلديدة يف إسرائيل:
بين ادعاء التطوير وحقيقة التهويد
تعالج هذه المقالة مخططات اإلسكان الحكومية في منطقة الجليل ووادي عارة،
تناقش هذه المشاريع في
والجدل القانوني والسياسي بشأن شرعية هذه المشاريع .كما َ
وتدعي أن تشريع هذه المخططات
اإلطار العام لمكانة المواطنين العرب داخل إسرائيلّ ،
التهويدية ،حتى لو كانت على حساب حقوق المواطنين العرب ووجودهم ،يعود إلى تعريف
دولة إسرائيل دولة يهودية ،وإلى غياب دستور يحمي وجود المواطنين العرب وحقوقهم،
وأساس ًا حقهم في المسكن.

يشكل

املواطنون الفلسطينيون داخل إسرائيل نحو  %17من جممل سكان
الدولة .ويوجد يف دولة إسرائيل حالي ًا نحو  1200بلدة ،منها  137بلدة
عربية فقط .فبعد نكبة  ،1948واملصادرات الواسعة التي نفذتها دولة إسرائيل ألراضي
املواطنين العرب ،وسيطرتها على أمالك املواطنين العرب الذي تركوا البلد قسراً يف
سنة  ،1948وهو ما يسميه القانون اإلسرائيلي "أمالك الغائبين" ،مل يتبقّ للمواطنين
العرب سوى  %3,5تقريب ًا من مساحة البلد .ومع أن عدد املواطنين العرب داخل إسرائيل
تضاعف  7مرات تقريب ًا ،إ ّ
ال إنه مل ُتبن منذ سنة  1948وال بلدة عربية جديدة واحدة ،كما
أنه وبسبب املنظومة القضائية واأليديولوجية مللكية األراضي التي تتحكم فيها دولة
إسرائيل ،فإن املواطنين العرب ال يستطيعون شراء أو استئجار العقارات يف نحو %80
من مساحة األراضي داخل البلد .ويف املقابل ،أنشأت دولة إسرائيل منذ سنة  1948نحو
 700بلدة يهودية ،وهي تعمل بشكل دائم على تطوير البلدات اليهودية وإنشاء مزيد من
1
اجملمعات السكنية اليهودية.
ويعتبر املشروع املسمى "تطوير النقب واجلليل" ،والذي يهدف مبدئي ًا إىل تكثيف
ُ
* حمام خمتص بالقانون اإلداري ،يعمل يف قضايا األرض واملسكن والتنظيم والبناء ،ويدرس لنيل شهادة
الدكتوراه يف القانون يف جامعة تل أبيب.

امللف

الوجود اليهودي يف اجلليل والنقب ومناطق ُأخرى ،من أضخم املشاريع التي وضعتها حكومة
إسرائيل منذ قيامها حتى اليوم .ويف إطار هذا املشروع ،أحيت املؤسسات اإلسرائيلية اخملتصة
جمموعة من اخملططات إلقامة بلدات وأحياء سكنية يهودية جديدة بعد مصادرة مساحات
واسعة جداً من أراضي املواطنين العرب ،وعلى حساب احلاجات السكنية والتطويرية للبلدات
العربية.

"تطوير" البلد أم "تهويد" البلد؟

وضعت مؤسسات حكومة إسرائيل مشارعيها اإلسكانية يف اجلليل والنقب حتت مسمى
"تطوير" اجلليل والنقب .وتهدف هذه التسمية إىل تسويق هذه اخملططات كمخططات إسكانية
بقصد تطوير البلد ،ال إىل توطين اليهود بالضرورة .بل إن هذه املؤسسات دأبت دائم ًا على
دحض االدعاء أن هذه اخملططات تهدف إىل تهويد البلد ،وعلى تصويرها كمخططات مهنية
تساهم يف التطوير .ومع ذلك ،فإن احلقائق امليدانية تدل على أن هذه املشاريع هي مشاريع
لتكثيف الوجود اليهودي يف البلد ،وأذكر منها ما يلي:
ال :البلدات التي أقيمت يف إطار مشاريع تطوير البلدات هي بلدات يهودية فقط .ففي
أو ً
املقابل ،مل تنشأ حتى اليوم ،ومنذ سنة  ،1948وال بلدة عربية واحدة .فإذا كانت هذه املشاريع
لتطوير البلد فمن غير املعقول أن يكون التطوير من خالل بلدات يهودية فقط ،وليس من خالل
إنشاء بلدات عربية أيض ًا.
ثاني ًا :إن عدداً كبيراً من التجمعات السكانية التي أقيمت يف إطار مشاريع تطوير البلد،
هو جممعات سكنية جملموعات حمددة من اجملتمع اليهودي يكون احلصول على شقة سكنية
فيها منوط ًا بشروط عديدة ال تنطبق على املواطن العربي مثل :املستوى املعيشي العايل؛
اخلدمة يف اجليش اإلسرائيلي ،وحتى إثبات األمانة الصهيونية.
ثالث ًا :إن القوانين التي ّ
نظمت عمل وصالحيات املؤسسات احلكومية اإلسرائيلية العاملة
يف هذا اجملال مثل "سلطة تطوير اجلليل" و"سلطة تطوير النقب" تنص على أن إحدى وظائف
هذه املؤسسات هي "توطين اجلليل" و"توطين النقب" وزيادة هجرة القادمين اجلدد اليهود إىل
هذه املناطق ،بينما ال تتحدث هذه القوانين عن مشاريع إسكان العرب 2.كما أن البرنامج الذي
أعلنته سلطات تطوير اجلليل والنقب يتحدث بشكل واضح عن توطين  300,000يهودي يف
3
اجلليل ،و 300,000يف النقب على األقل حتى سنة .2020
رابع ًا :بدأت املؤسسات اإلسرائيلية اخملتصة تعلن بشكل واضح أهداف هذه املشاريع
كمشاريع لتكثيف الوجود اليهودي وللسيطرة على التغير الديموغرايف ،وكمشاريع لبسط
السيادة اإلسرائيلية على أنحاء البلد كافة .وهذا ما عرضته وحدة االستيطان يف الوكالة
4
الصهيونية قبل أقل من عام تقريب ًا بشأن خمططها لبناء أربع بلدات يهودية جديدة يف اجلليل.

اخملططات احلكومية يف اجلليل ووادي عارة
بعد سنة  ،1948عملت حكومة إسرائيل مباشرة على إنشاء البلدات اليهودية .وكان الهدف
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ال ،قطع التواصل اجلغرايف
وراء إنشاء هذه اجملمعات السكنية اليهودية ،أمرين يف األساس :أو ً
بين البلدات العربية إلفشال أي طلب للحكم الذاتي من قبل املواطنين العرب؛ ثاني ًا ،احلفاظ
5
على أغلبية يهودية داخل دولة إسرائيل.
وتركزت البلدات اليهودية يف بداية األمر ،على رؤوس اجلبال واملناطق العالية وسميت
مل ِطالّت ،ألنها تطل على البلدات العربية احملاذية لها ،كما أن هذه البلدات أقيمت بين
با ُ
البلدات العربية ويف املناطق التي كانت ُمع ّدة مبدئي ًا لتطور البلدات العربية .لكن بعد أن أدركت
املؤسسات اإلسرائيلية أن هذا النهج من البناء ال يحقق لها الغايات السياسية والديموغرافية
املذكورة بشكل كبير ،انتقلت إىل طرح جمموعة واسعة من البلدات اليهودية الكبيرة ،ومنها:
مدينة "نتسيرت عيليت" التي أقيمت على أراضي مدينة الناصرة؛ مدينة "كرميئل" التي أقيمت
على أراضي البلدات العربية يف منطقة الشاغور؛ مدينة "معالوت" التي أقيمت على أراضي بلدة
ترشيحا؛ بلدة "كفار فرديم" التي أقيمت على أراضي بلدة ترشيحا وقري َتي يانوح وكفر سميع؛
بلدة "كتسير" التي أقيمت على أراضي البلدات العربية يف وادي عارة.
وقد كثفت املؤسسات اإلسرائيلية يف العقد األخير ،عملها يف هذا اجملال ،ووضعت لنفسها
هدف توطين  300,000ساكن جديد يف اجلليل على األقل .كما أنها خططت إلنشاء نحو
 88,000وحدة سكنية جديدة للقادمين اجلدد يف منطقة اجلليل ،ويف عشرات البلدات اجلديدة
يف أنحاء البلد .ومن اخملططات األخيرة يف اجلليل واملثلث أذكر ما يلي:
 )1خمطط إجالء أهايل حي رمية العرب من مدينة كرميئل ،واحلديث هنا هو عن حي
عربي تسكنه جمموعة من العائالت العربية .ففي سبعينيات القرن املاضي صادر وزير املالية
أراضي احلي "من أجل املصلحة العامة" ،ومؤخراً باشرت السلطات اإلسرائيلية إجالء أهايل
احلي من أجل إقامة عمارات سكنية لتوسيع مدينة كرميئل ،واستصدرت لهذا الغرض قراراً
قضائي ًا من احملكمة املركزية يف حيفا 6.ومع ذلك ،يواصل سكان احلي حتى اليوم نضالهم
الشعبي والقضائي من أجل البقاء يف أراضيهم.
 )2خمطط إقامة مدينة لليهود املتزمتين يف وادي عارة ،وهو خمطط إلقامة بلدة
يهودية لليهود املتزمتين (ما ُيعرف "باحلريديم") يف وسط منطقة وادي عارة .وقد اعترض
سكان وادي عارة واملؤسسات العربية احلقوقية والتخطيطية على هذا اخملطط ألنه يأتي على
حساب البلدات العربية يف هذه املنطقة ،ويهدف إىل توطين اليهود فقط .ويف نهاية املطاف،
مما كان مقترح ًا يف بداية األمر ،كما تقرر أن تكون
تمت املصادقة على اخملطط بمساحة أقل ّ
7
مدينة حريش مدينة مفتوحة للجمهور كافة ،وليس لليهود املتزمتين فقط.
 )3خمطط الوكالة الصهيونية لتوطين  100,000يهودي يف اجلليل ،وهو خمطط
قدمته وحدة االستيطان يف الوكالة اليهودية إىل الدوائر احلكومية يف إسرائيل لتوطين
 100,000يهودي يف وسط منطقة اجلليل ،وذلك من خالل إقامة أربع بلدات يهودية جديدة،
هي :مستعمرة یسكار التي ستقام بین :شفاعمرو ،وإعبلین ،ودیر حنا ،وكوكب أبو الهیجاء،
وبئر املكسور ،يف منطقة نفوذ اجمللس اإلقلیمي مسغاف على أراضي تاریخیة تابعة لقرية
إعبلين؛ مستعمرة حروب التي ستقام بین البلدات العربیة كفر مندا ،وبئر املكسور ،وعرب
الهیب ،يف منطقة نفوذ اجمللس اإلقلیمي عیمیك یزراعیل على أراضي ص ُّفوریة التاریخیة؛
مستعمرة شیبولت وتقع بین البعین ،وجنیدات ،وطرعان ،يف منطقة نفوذ اجمللس اإلقلیمي

مشاريع البلدات اجلديدة يف إسرائيل

امللف

اجللیل األسفل على أراضي طرعان التاریخیة؛ مستعمرة رمات أربیل واخملطط لها أن تقام
بمحاذاة عیلبون يف منطقة نفوذ اجمللس اإلقلیمي اجللیل األسفل ،على أراضي عیلبون
8
التاریخیة وأراضي حطین املهجرة.
وت ّدعي املؤسسات اإلسرائيلية أنها تعمل على إقامة بلدة عربية جديدة بمحاذاة قري َتي
اجلديدة واملكر يف اجلليل ،وسيكون فيها  10,000وحدة سكنية ،وعلى إقامة بلدة جديدة
للمواطنين العرب الدروز يف اجلليل 9.ومع ذلك ،مل ُتعرض هذه اخملططات على اجلمهور بشكل
رسمي حتى اليوم ،كما أن خمطط البلدة العربية بالقرب من قري َتي اجلديدة واملكر واملعروف
ببلدة الطنطور يالقي معارضة واسعة من قبل املواطنين العرب ألسباب عديدة منها أن جزءاً
من البلدة املقترحة يقع على أمالك املهجرين ،وأن اخملطط يهدف إىل توطين املواطنين العرب
سيهجرون من مدينة عكا.
الذين
ّ

معارضة املواطنين العرب وجهات أُخرى خملططات التهويد

ال تالقي اخملططات احلكومية إلنشاء بلدات يهودية جديدة معارضة من املواطنين العرب
فحسب ،بل من منظمات يهودية أيض ًا ُتعنى أساس ًا بالتخطيط والبيئة .ويستند رفض هذه
اخملططات إىل حجج قانونية وتخطيطة أساسية ،أذكر منها ما يلي:
 )1تأتي هذه اخملططات على حساب البلدات العربية وحاجاتها .فالبلدات العربية
تعاين أزمة سكنية خانقة تتمثل يف حاجة سنوية إىل  5000وحدة سكنية تقريب ًا .ونتيجة
عدم تأمين املشاريع اإلسكانية يف البلدات العربية ،فإن هناك آالف املباين يف تلك البلدات،
ال من أن تقوم حكومة إسرائيل
واملهددة بالهدم بحجة بنائها من دون رخصة .بمعنى آخر ،بد ً
"بتطوير" البلد من خالل إقامة بلدات يهودية جديدة وتوسيع البلدات اليهودية القائمة على
حساب البلدات العربية ،فإن عليها أن تقوم بتوسيع البلدات العربية وسد حاجاتها السكنية.
ال عن ذلك فإن إقامة البلدات اليهودية لبسط السيطرة اإلسرائيلية واحلفاظ على أغلبية
فض ً
10
يهودية ،هي أمر عنصري.
 )2إن إقامة البلدات اليهودية اجلديدة تتعارض مع سياسة التخطيط العليا يف إسرائيل،
والتي تمثلت يف اخملطط الهيكلي القطري للبناء والتطوير رقم  ،35والذي يسعى لتكثيف
السكن يف البلدات القائمة وعدم إقامة بلدات جديدة واحلفاظ على املناطق املفتوحة 11.لقد
جمال التخطيط
كان هذا االدعاء مركزي ًا لدى اجلمعيات اإلسرائيلية اليهودية الفاعلة يف
َ
وحماية الطبيعة.
 )3إقامة بلدات يهودية جديدة يف اجلليل ُتضعف البلدات اليهودية القائمة ،كما أن
هذه البلدات ليست يف املواقع املطلوبة للسكن لألزواج الشابة ،أي أن هذه اخملططات تمس
12
اجملتمع اإلسرائيلي عامة ،ال اجملتمع العربي فقط.
لكن الدوائر احلكومية ال تعطي أجوبة واضحة عن هذه املالحظات ،وإنما تتذرع بادعاءات
عامة مثل احلاجات التخطيطية التي تقف وراء هذه اخملططات ،وأن مؤسسات التنظيم والبناء
13
القطرية يف إسرائيل هي َمن يقرر يف نهاية املطاف.
ورداً على هذه االدعاءات العامة التي حتاول أن تصور هذه اخملططات كمخططات مهنية
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وليست سياسية أو أيديولوجية ،أود أن أشير إىل أن أعضاء مؤسسات التخطيط القطرية
واإلقليمية يف إسرائيل ،يف أغلبيتهم ،هم ممثلو وزارات حكومة إسرائيل ،األمر الذي يجعل
القرارات التخطيطية يف أكثر األحيان ،وبالذات عندما نتحدث عن خمططات من هذا النوع،
ال عن ذلك ،وبحسب تعليمات املستشار القضائي حلكومة
قرارات سياسية إىل حد كبير .فض ً
إسرائيل ،فإن إقامة أي بلدة جديدة يف إسرائيل منوطة بقرارات احلكومة ،وهو أيض ًا ما يجعل
14
مما هي تخطيط ًا.
هذه اخملططات مسيسة أكثر ّ

مشاريع التهويد من منظار حق املواطنين العرب يف املسكن
يف نظري ،يجب أن نناقش قضية مشاريع تهويد اجلليل والنقب من منظار أوسع وأشمل،
هو مكانة املواطنين العرب وحقهم يف املسكن يف دولة إسرائيل .أعتقد بداية أن التعريف
الدستوري لدولة إسرائيل "كدولة يهودية وديمقراطية" يجعل اخملططات التهويدية املذكورة
شرعية يف نظر حكومة إسرائيل ،وحتى القضاء اإلسرائيلي ،لكن كان من املفروض أن يكون
املركّ ب الثاين لتعريف دولة إسرائيل ،أي ديمقراطية ،رادع ًا للمخططات التهودية التي تكون
على حساب أراضي املواطنين العرب ،والبلدات العربية أيض ًا .بمعنى آخر ،لو كان مركّ ب
ال حق ًا ويحمل الوزن الدستوري نفسه ملركّ ب "اليهودية" ،ملا أباح القانون
"الديمقراطية" فاع ً
اإلسرائيلي مصادرة أراضي املواطنين العرب لبناء املستعمرات اليهودية عليها ،وال أباح أن
توسع البلدات العربية وقطع التواصل اجلغرايف بينها .ويف
تكون هذه املستعمرات للح ّد من ّ
صرح بأن مساواة املواطنين العرب حتتم قبول
الواقع ،فإن القضاء اإلسرائيلي ،وحتى اليومّ ،
املواطنين العرب يف التجمعات السكنية العامة ،وأن تكون هذه التجمعات مفتوحة للجمهور
جميع ًا 15،لكن القضاء اإلسرائيلي مل يتدخل يف احلاالت التي صودرت فيها أراضي املواطنين
العرب والبلدات العربية من أجل بناء البلدات اليهودية عليها ،كما ورد يف األمثلة التي ذكرتها.
كما أن قرار القضاء اإلسرائيلي بشأن حق املواطن العربي يف احلصول على شقة سكنية يف
التجمعات اليهودية ال تسري على التجمعات اليهودية كافة.
وكذلك ،فإنني أعزو تشريع هذه اخملططات التهويدية ،حتى لو كانت على حساب
املواطنين العرب والبلدات العربية ،إىل انعدام وجود حماية دستورية حلقوق املواطنين العرب،
وأساس ًا حقهم يف املسكن .فكما هو معروف ،وألسباب عديدة :سياسية وفكرية ،داخلية
وعاملية ،ال يوجد لدى دولة إسرائيل حتى اليوم دستور .وقد استعاضت دولة إسرائيل عن
سماها الكنيست اإلسرائيلي قوانين أساس ،وأهمها
الدستور بمجموعة من القوانين التي ّ
على صعيد حقوق املواطن" :قانون أساس كرامة اإلنسان وحريته" ،و"قانون أساس حرية
العمل" .وبسبب غياب الدستور ،فإننا ال نستطيع ،حتى اليوم ،أن نشير إىل اعتراف واضح يف
القضاء اإلسرائيلي باحلق يف املسكن ،أي احلق لكل مواطن يف أن يحظى بمسكن مالئم .وال
يوجد يف القضاء اإلسرائيلي قانون ينص على حق املواطن يف املسكن .حتى "قانون أساس
ينص بشكل واضح ومؤكد على احلق يف املسكن ،وهو يتحدث فقط
كرامة اإلنسان وحريته" ال
ّ
عن احلق يف امللكية كحق ال تستطيع الدولة أن تمسه إ ّ
ال بالشروط احملددة بالقانون .ويف
نظري ،لو ُوجد يف دولة إسرائيل دستور ،أو على األقل قانون أساس يحمي حقوق املواطنين
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العرب واحلق يف املسكن ،لكان من الصعب على دولة إسرائيل اقتراح اخملططات التهويدية
على حساب حقوق املواطنين العرب ووجودهم ،أو الدفاع عنها قضائي ًا .ولو اعترف القضاء
اإلسرائيلي بحق املواطن العربي يف املسكن والتطور ملا كان من املمكن تشريع خمططات
تأتي على حساب أراضي املواطنين العرب ،وعلى حساب تطور البلدات العربية.
ومن اجلدير ذكره أن هناك تزايداً يف عدد املواطنين العرب الذين سكنوا يف البلدات التي
أقيمت يف اجلليل على أنها بلدات يهودية ،وأصبحت نسبة العرب فيها ملحوظة إىل حد كبير.
وأذكر على سبيل املثال نسبة املواطنين العرب املتزايدة يف مدينة "نتسيرت عيليت" [الناصرة
العليا] التي ُخططت لتكون بلدة يهودية على أراضي مدينة الناصرة ،ونسبة املواطنين العرب
املتزايدة يف مدينة "كرميئل" التي تم تخطيطها لتكون بلدة يهودية يف صميم منطقة الشاغور
العربية يف اجلليل .أي أن املواطنين العرب أصبحوا يرون يف إمكان سكنهم يف هذه البلدات
اليهودية أسلوب ًا جديداً إلفشال نيات وخمططات دولة إسرائيل التي خططت هذه البلدات
اليهودية لتكثيف الوجود اليهودي ،وحسم املعركة الديموغرافية ملصلحة الوجود اليهودي.
ولهذا كان قرار جلان التنظيم والبناء بأن تكون بلدة حريش اجلديدة يف وادي عارة مفتوحة
للجمهور كله وليس لليهود املتزمتين فقط ،انتصاراً يف نظر العديد من املواطنين العرب ،ألنه
يمكّن املواطنين العرب من السكن فيها على غرار البلدات اليهودية التي ذكر ُتها سابق ًا .ويف
نظري ،إذا اخذنا يف احلسبان حقيقة أن نسبة كبيرة من املواطنين العرب ال تملك القدرة
يفضل البناء
املادية لشراء الشقق السكنية يف البلدات اليهودية ،وأن املواطن العربي العادي
ّ
على أرضه اخلاصة ،فإن االنتصار املذكور ـ على الرغم من قيمته املعنوية وامليدانية وفق
وجهة نظر كثيرين ـ ال يكفي حلماية وجود املواطنين العرب والبلدات العربية داخل إسرائيل،
وال يبطل احلاجة إىل تأمين احلماية الدستورية لوجود املواطنين العرب وحقوقهم يف البلد،
والتي أراها الضمان األقوى ملنع اخملططات احلكومية التي تأتي على حساب املواطنين
العرب والبلدات العربية.

املصادر
 1قيس ناصر" ،ضائقة السكن وهدم البيوت يف اجملتمع العربي يف إسرائيل :عوائق حالية
وتوصيات للتغيير" (الناصرة :املركز العربي للحقوق والسياسات ـ دراسات.)2012 ،
 2املادة " ،)8( 5قانون سلطة تطوير اجلليل ـ  ،"1993كتاب القوانين رقم  1428ـ ،1993/7/28
ص ( 138بالعبرية) ،يف املوقع اإللكتروين للكنيست اإلسرائيلي ،يف الرابط التايل:
http://www.pmo.gov.il/about/Projects/Documents/lawgalil.pdf

واملادة " ،)8( 5قانون سلطة تطوير النقب ـ  ،"1991كتاب القوانين رقم  1376ـ ،1991/12/27
ص ( 26بالعبرية) ،يف املوقع اإللكتروين للكنيست اإلسرائيلي يف الرابط التايل:
http://www.nevo.co.il/law_html/Law01/303_002.htm
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 3تقرير املسؤول عن تطبيق قانون حرية املعلومات يف وزارة تطوير النقب واجلليل ،تل أبيب
 ،2012يف الرابط اإللكتروين التايل:

http://index.justice.gov.il/Units/YechidatChofeshHameyda/YechidaShkufa/
נגב.pdf-%2020%דוח20%חופש20%המידעPeilotHayehida/Documents/202012%
.pdfוגליל

" 4وحدة االستيطان جتدد خمطط تهويد اجلليل"" ،هآرتس" ،2013/12/1 ،يف الرابط
اإللكتروين التايل:
http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.2178931

 5سامي سموحة" ،حكم ذاتي للعرب يف إسرائيل؟" (القدس :مركز أبحاث اجملتمع العربي يف
إسرائيل ،)1999 ،ص  61ـ .62
 6قرار احملكمة املركزية يف حيفا يف  ،2013 / 8 / 4يف ملف رقم 10ـ12ـ" ،35576سواعد
ضد دائرة أراضي إسرائيل" ،املوقع اإللكتروين إلدارة احملاكم يف إسرائيل (بالعبرية):
www.court.gov.il

 7إعالن املركز العربي للتخطيط البديل بعنوان "االستجابة ملطلب املركز العربي للتخطيط
البديل بأن تكون مدينة حريش مفتوحة أمام عامة اجلمهور" ،الصادر بتاريخ ،2014/2/25
يف الرابط اإللكتروين التايل:

&http://www.ac-ap.org/site/detail/detail/detailDetail.asp?detail_id=4401343
seaWordPage=%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B4+

" 8وحدة االستيطان جتدد خمطط تهويد اجلليل"" ،هآرتس" ،2013 / 12 / 1 ،مصدر سبق
ذكره.
 9تقرير جلنة التغيير االقتصادي االجتماعي يف إسرائيل ( ،)2011ص 218ـ ( 219بالعبرية)،
يف املوقع اإللكتروين التايل:
/http://hidavrut.gov.il

 10انظر حديث عضو الكنيست حنا سويد ،يف جلسة جلنة الداخلية وحماية البيئة يف
الكنيست يف  ،2014 / 2 / 3بشأن موضوع "تهويد اجلليل" ،يف الرابط اإللكتروين التايل:
http://www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/pnim/2014-02-03.rtf.

وانظر أيض ًا املركز العربي للتخطيط البديل" ،ما وراء اخملطط اجلديد القديم لتهويد اجلليل"،
 ،2014 / 1 /10يف الرابط اإللكتروين التايل:

http://www.ac-ap.org/site/detail/detail/detailDetail.asp?detail_id=4485441&sea
WordPage=%D9%85%D8%A7+%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1+%
D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7+%D8%A7%D9%
84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%82
%D8%AF%D9%8A%D9%85+%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%88%D9
%8A%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%8A%D9%84

"من يحتاج إىل بلدات جديدة" ،ورقة
 11جمعية "بمكوم ـ خمططون ألجل حقوق التخطيط"َ ،
موقف( 2001 ،بالعبرية).
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 12انظر حديث عضو الكنيست دوف حنين ،يف جلسة جلنة الداخلية وحماية البيئة يف
الكنيست يف  ،2014 / 2 / 3بشأن موضوع "تهويد اجلليل" ،يف الرابط اإللكتروين التايل:
http://www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/pnim/2014-02-03.rtf.

 13انظر حديث يرون شينين من الوكالة الصهيونية وبعيل سلومون من وزارة الداخلية وبني
درايفوس من وزارة االسكان ،يف جلسة جلنة الداخلية وحماية البيئة يف الكنيست يف
 ،2014/2/3بشأن موضوع "تهويد اجلليل" ،يف الرابط اإللكتروين التايل:
http://www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/pnim/2014-02-03.rtf

 14تعليمات املستشار القضائي حلكومة إسرائيل ،تعليمات رقم  1800ـ  1بعنوان "اتخاذ قرار
بخصوص إقامة بلدات جديدة" ـ ( .2014 / 12 / 6بالعبرية) ،يف الرابط اإللكتروين التايل:

http://index.justice.gov.il/Units/YoezMespati/HanchayotNew/Seven/11800.
pdf

 15قرار حمكمة العدل العليا يف قضية رقم " ،6698/95عادل قعدان ضد دائرة اراضي
إسرائيل" (( ،)2000بالعبرية) ،يف املوقع اإللكتروين لـ "إدارة احملاكم يف إسرائيل":
www.court.gov.il
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من منشورات مؤسسة الدراسات الفلسطينية

أرض أكثر وعرب أقل:

سياسة "الترانسفير" اإلسرائيلية
في التطبيق 1996-1949
نور الدين مصالحة
 331صفحة
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