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كانت قضية األرض واملسكن وما زالت العقبة الكأداء في العالقة 
اجلدلية بني الدولة ومواطنيها العرب. فقد كنا منلك، فلسطينيو 
%94  من األراضي، ثم تبقى لنا  الداخل، قبل النكبة ما يقارب 
%3 فقط، من هذه األراضي مبلكية خاصة عبر اساليب املصادرة 
وغيرها.  كيمت  والكيرن  اسرائيل  اراض��ي  ادارة  ومؤسسات 
اليهود واملهاجرين اجلدد  الدولة على توطني مواطنيها  ودأبت 
في بلدات او مدن جديدة اقامتها غالبا على حساب العرب سكان 
البلد األصليني، ولم تقم مؤسسات الدولة بإقامة أي مدينة او بلدة 
عربية جديدة، حيث كنُت قد اثرت ذلك في بداية التسعينات ودأبت 
منذ 1999 على تقدمي اقتراح قانون في كل دورة برملانية إلقامة 
مدينة وبلدات عربية جديدة عبر التخصيص املتساوي لألراضي 

بني السكان. وافقت احلكومة آنذاك على الفكرة ثم تراجعت..
 وكان يوم األرض اخلالد الذي سقط فيه الشهداء احتجاجا على 
غول املصادرة الذي تراجع بفضل هذا النضال. ثم تردد تعبير 
"تهويد اجلليل" و"تهويد النقب" ومشروع "النجوم السبعة" 

باملثلث ومصادرات األرض ملشروع عابر اسرائيل.
وقد اتفقت االحزاب والهيئات القيادية والباحثون على خطورة 
واهمية موضوع التخطيط والبناء وبأن التخطيط في اسرائيل 
ايديولوجي يفضل مصلحة ومستقبل اليهودي وليس العربي. 
االعتراف  ي��س��ّرع  ول���م  الهيكلية  اخل��رائ��ط  ت��وس��ع  ل��م  ول��ذل��ك 
تسارعت  بينما  لبلداتنا.  العربية  احمللية  السلطات  مبخططات 
بلدات ومستوطنات يهودية من طرفي اخلط  اخلطوات إلقامة 
األخضر، كذلك لم تخصص حكومة اسرائيل قسائم ومساكن 

لالزواج الشابة.
كنواب  شغلتنا  التي  املوضوعات  أهم  أحد  هو  هذا  كان  ولذلك 
في السنوات املاضية. حيث قدمنا اقتراحات قوانني ملنع الهدم 
وقدمنا  جهة  م��ن  بلداتنا  ف��ي  اصعب  جعله  او  االوتوماتيكي 

اقتراحات لتوسيع اخلرائط الهيكلية ومسطحات قرانا ومدننا.
االقتراحات  ه���ذه  ت��رف��ض  احل��ك��وم��ة  ك��ان��ت  احل����ال  وب��ط��ب��ي��ع��ة 

والقوانني.
في مطلع هذه الدورة اجتمعنا رئاسة القائمة املشتركة )النواب 
نتنياهو  احلكومة  رئيس  مع  والطيبي(  وزحالقة  وغنامي  عودة 
وكان أهم املوضوعات التي طرحناها عليه قضية هدم البيوت 
عليه  اتفقت  ما  آن��ذاك  عليه  واقترحنا  السكن  وأزم��ة  والتخطيط 
جلنة املتابعة قبل سنوات عدة: تبييض أوامر الهدم لعشرات آالف 
البيوت العربية والغاؤها مقابل التزام اجلميع بالبناء املرخص 
ضمن اخلرائط الهيكلية، وقلنا إن من شأن ذلك أن يفتح صفحة 
جديدة بهذا اخلصوص. نتنياهو لم يرد وقال إّنه سيفحص ثم 

فهمنا أّنه يرفض.
ثم عقدت عدة اجتماعات بادرنا اليها في املشتركة مًعا وعلى انفراد 
مع ايرز كمينتس نائب املستشار القضائي للحكومة واملسؤول 
املباشر عن هذا امللف )النواب عودة وزحالقة والسعدي وحاج 
يحيى وجبارين والطيبي وانضم لبعضها النائب اكرم حسون 
لوجود نفس املشكلة من البناء غير املرخص في البلدات الدرزية( 
وطرحنا فيها قضية ذات عالقة مباشرة وهي ربط البيوت غير 
املرخصة بالكهرباء بالرغم من عدم توفر منوذج4 إّياه. ومت تبادل 
املدفوع  كمينتس،  لتعنت  واسعة  بقيت  الهّوة  أّن  اال  النصوص 

بسياسة نتنياهو الرافضة بهذا اخلصوص.
وأكثر من ذلك اقول لكم اليوم إنه وخالل أزمة قضية الغاز في 
الكنيست وعندما توجه لنا االئتالف باقتراح ان ميتنع 2-3 منا 
انتهازها وكنت قد  التصويت رأينا فرصة قد تلوح ويجب  في 
تشاورت مع اإلخوة أسامة السعدي وطلب أبو عرار وغيرهم 

وطالبنا باملقابل:
وجتميد  العربية  البيوت  آالف  لعشرات  الهدم  أوامر  إلغاء   1-

الهدم ملدة 2-3 سنوات )كما اقترح سابقا(
-2 ربط البيوت العربية إياها بالكهرباء

غير  القرى  في  البيوت  هدم  ووقف  احليران  أم  هدم  إلغاء   3-
املعترف فيها في اجلنوب.

-4 إيجاد ميزانيات لتشغيل العرب وخلق أماكن عمل
ورغم عقد اجتماعات جادة مع وزراء ومساعدي نتنياهو، بعيدا 
عن االعالم، اال أن قضية جتميد هدم املنازل العربية كانت االكثر 

تعقيدا وفهمنا أن نتنياهو شخصيا يعارض ذلك.
ثم عقدنا اجتماعا قبل عدة اشهر مع املستشار القضائي مندلبليط 
اللجنة  رئيس  غنامي  م��ازن  واالخ  والطيبي  السعدي  )ال��ن��واب 
وافيغدور  جهة  من  كمنيتس  مع  أخ��رى  واجتماعات  القطرية( 
يتسحاقي من وزارة املالية والوزير كحلون وزير املالية ووزير 
االس��ك��ان غاالنت من جهة اخ��رى مع ع��دة رؤس��اء اذك��ر منهم 
حتديدا رؤساء بلديات الطيبة وقلنسوة )احملامي شعاع منصور 
والشيخ عبد الباسط سالمة( من اجل حل أزمة هذه البلدات في 

التخطيط والبناء ومساعدتها.
ال�  مخططات  على  املوافقة  متت  العربية  البلدات  من  عديد  في 

أين نحن؟؟؟

األرض واملسكن هي 
مع  الكأداء  العقبة 
لة و لد ا ت  سسا مؤ

 بقلم: النائب د. أحمد الطيبي

"مناطق واسعة مع تسريع املوافقة على مخططات 
وقوفنا  ثم  اواًل،  رؤسائها  اجتهاد  بفضل  البناء" 

معهم ثانيًا.
بهدم  النكراء  اجل��رمي��ة  خلفية  على  كله  ذل��ك  أس��رد 
11 منزالً في قلنسوة، لعائالت أبو عرار ومخلوف 
وخديجة بقرار مسبق من نتنياهو، املتورط في ازمات 
مسلوبة  وب��ني  بيننا  رب��ط  وال���ذي  بها،  لنا  عالقة  ال 
وهو  اخالئها،  العليا  احملكمة  اق��رت  التي  "عمونة" 
الربط واملقارنة التي نرفضها جملةً وتفصيالً. فأهالي 
زراعية،  منطقة  في  صحيح  بيوتهم،  بنوا  قلنسوة 
او  مسلوبة  وليست  خاصة  مبلكية  اراٍض  ولكنها 
بلدية  وك��ان��ت  االص��ل��ي��ني.  اصحابها  م��ن  م��س��روق��ة 
قلنسوة تسعى لضمها ملخطط البناء املرخص ولكن 

اللجنة اللوائية وضعت العراقيل.
تفاخر نتنياهو وغلعاد اردان وزير الشرطة وكأنهما 
يتعامالن مع اعداء وليس مع مواطنني يسعون حلياة 
كرمية ويطالبون بأن تكون بيوتهم كلها مرخصة، 
فنحن ال نبني بال ترخيص حبًا لذلك وامنا اضطراًرا 

لغياب خيار الترخيص العادل.
إّن املجرم احلقيقي واملقصر هو نتنياهو وحكومته. 
لم  والنواب  السلطات  رؤس��اء  غيرهم.  وليسوا  هم 
بادروا  بل  والترخيص  بالتنظيم  اقتراحا  يرفضوا 
وسعوا لذلك مرارا وتكرارا وسوف يستمرون بذلك 

فهذا واجبنا جميعا.
املعركة على األرض واملسكن قدمية وطويلة وحتتاج 
لنفس طويل واعداد وتخطيط مواٍز )طرحنا مخططات 

بديله امام الوزارات املختصة(.
االضراب الناجح يوم األربعاء، لم يكن عالجا لقضية 
النقاش  نعي  واحدة  احتجاجية  خطوة  ولكنه  الهدم 
ابدا  ولكننا  ومشروع  طبيعي  وهذا  حولها  واجل��دل 
ال نقول انه العالج والرد الوحيد. تابعت العديد من 

االقتراحات اجلديرة بالدراسة والتطبيق.
املاضية  السنوات  مدار  على  قلنسوة  اهالي  مع  كنا 
وجنحنا في جتميد وتأجيل بعض أوامر الهدم ولكن 
احلل اجلذري ما زال بعيدا ولكنه هدٌف اساسي في 
وليس  واجلماهيري.  والسياسي  البرملاني  عملنا 

صدفة اننا جنحنا في مترير اكثر من 13 قانونا منذ 
دخولنا الكنيست ولكن القوانني التي تتعلق بالتخطيط 
والبناء مت رفضها ألنه جزء من الصراع على قضية 
قيادات  جميعا  علينا  يحتم  وال��وط��ن.ه��ذا  األرض 
سياسية وحزبية ومخططني وباحثني وجلان شعبية، 
املضي قدما في النضال ملنع هدم ما ميكن منعه )ومت 
ذلك في حاالت عدة( ولكننا نقر أن هدم كل منزل في 
يفرح  ما  وهذا  قلوبنا  يدمي  والنقب  واملثلث  اجلليل 
اليمني وحكومته ورئيسها.نستمر في نضالنا ورفع 
قضيتنا في كل منبر في البالد وخارجها ونستمر في 
مقارعة الوزارات واجلهات املختصة ومحاولة اقناعها 
بحل هذه القضية األساس ألننا جميعا ملزمون بذلك. 
صندوق  إلقامة  القصوى  األهمية  على  التأكيد  مع 
ب��ه��ذه احل���االت ليكون س��ن��داً ودعما  ق��وم��ي خ��اص 
فكما ساعدنا  السياسات، وهذا ممكن  ملنكوبي هذه 
في املاضي )كلنا( أصحاب بيوت هدمت او احترقت 
فنحن يجب أن نكون قادرين على اخراج هذه الفكرة 

حليز التنفيذ.
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