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تقرير : زيدان خاليلة 

املستقبلي  الفضاء  تقرر  التنظيم  مخططات 
للمجتمع واالنسان واحلياة في اطار معني في 
احلاضر واملستقبل وتقرر سلبيات وايجابيات 
هذا الواقع ، التخطيط املدني بامكانه ان يتحول 
واالقتصادي  االجتماعي  للتطور  رافعة  الى 
والبيئي وبامكانه ان يستعمل كأداة للسيطرة 
والهدم  وللتضييق   ، ال��س��ي��اس��ي  وال��ت��س��ل��ط 
،ولسياسة  ال��ت��ط��ور  عملية  اب��ط��اء  وب��ال��ت��ال��ي 
العربي  ل��ل��م��ج��ت��م��ع��ني  وال��ت��ن��ظ��ي��م  ال��ت��خ��ط��ي��ط 
حتول  سلبية  تاثيرات  باسرائيل  واليهودي 
دون تطور وتقدم العرب اجتماعيا واقتصاديا 
وتخصيص  التخطيط  م��ج��ال  ف��ي  التمييز   ،
االراضي والضائقة السكنية للمجتمع العربي 
من  أكثر  في  اق��راره��ا  ومت  قائمة  حقائق  هي 
جلنة  تقرير  واهمها  وقضائي  رسمي  تقرير 
اور 2003 وقرار احملكمة العليا " في قضية 

"كتسير" 1995 .
أمثلة على عدم املساواة في توزيع االراضي 

والتخطيط البلدي .

خوري  رجا  لألستاذ  دراس��ة  في  جاء  وقد 
ما يلي:

االكتظاظ في املجتمع العربي باسرائيل هو 
من االعلى في العالم 

العربية  السلطات  لنفوذ  اخلاضعة  االراض��ي 
متثل 3.4 % من مجمل اراضي اسرائيل على 
تتجاوز  العرب  السكان  نسبة  ان  من  الرغم 
العرب  ع���دد  ان  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى   18% ال 
اضعاف  بسبعة  اسرائيل  قيام  منذ  تضاعف 
للبناء  املخصصة  االراض����ي  مساحة  ان  اال 
كما ذكر في  تقريبا  عليه  كانت  ما  بقيت على 
البند  القسم االول  ايضا في  اور  تقرير جلنة 
36 ، وعليه فان االكتظاظ  في املجتمع العربي 
هو من االعلى في العالم ،وللمقارنة فان نسبة 
االكتظاظ في البلدات العربية تصل الى 654 
م2 للشخص، في حني ان النسبة في الوسط 
في  ورد  كما  للنسمة   2 م  3،855 اليهودي

تقارير املركز العربي للتخطيط البديل .
منذ قيام اسرائيل لم يتم بناء أي بلدة عربية 
جديدة على الرغم من االرتفاع الكبير في عدد 
ومدينة  بلدة   700 بناء  مت  باملقابل  السكان 

يهودية .
تخصيص  مت   2011 –  2001 السنوات  في 
نسبة 8.5 % من االراضي التي سوقتها دائرة 

اراضي اسرائيل للعرب .
نسبة االراضي املخصصة للصناعة عند اليهود 

أعلى 4.7 أضعاف مما هي عند العرب .
مصادرة االراضي وعدم االعتراف بالبلدات 

العربية :
الدولة فقط للعرب بينما  % من اراضي   3.4

نسبة السكان 20%
اليهود  ميتلكها  التي  االراض���ي  نسبة  ال��ي��وم 
اسرائيل  في  االراض��ي  مجمل  من   %  96.6
ميلكون  العرب   ، للعرب   4% من  اق��ل  مقابل 
والى  خ��اص��ة  أراض  دومن  أل��ف   700 ال��ي��وم 
تشكل 3.4 % من اراضي الدولة . ومنذ قيام 
اسرائيل وحتى يوم االرض 1976 صادرت 
الدولة اراض واسعة حتت مظلة امر  االراضي 
لصالح  استعمالها  بدعوى   1943 االنتدابي 
مؤسسات  ال��ى  ملكيتها  نقل  ومت  اجلمهور، 
االسرائيلي  القومي  الصندوق  مثل  رسمية 
ودائرة اراضي اسرائيل ،والتي تعمل لصالح 
املجتمع اليهودي ، وقد مت بناء مئات البلدات 
ومن  املصادرة  االراض��ي  هذه  على  اليهودية 
راى  وقد  عيليت،  ونتسيرت  كرمئيل  ابرزها 
موجهة  سياسة  امل��ص��ادرات  ه��ذه  في  العرب 

لسلبهم اراضيهم ولتهويد الدولة.

بعد يوم االرض تغيرت وتنوعت اساليب 
املصادرة 

في أعقاب أحداث يوم االرض 1976 تغير شكل 
املصادرات ومتت بأدوات تخطيط وتنظيم مثل 
بحيث  العربية  السلطات  نفوذ  مناطق  حتديد 
تقلصت الى اقل بكثير مما ميلكه السكان فعليا 
،وبخطط حتد من امكانية استعمال االرضمثل 
التحريش وتوسيع املناطق العسكرية ، ووضع 

البلدات  ان  درج��ة  ال��ى  "وطنية"  حتتية  بنى 
عسكرية  مبناطق  محاطة  اصبحت  العربية 
االقليمية  للمجالس  نفوذ  ومناطق   ، وامنية 
 ، طبيعية  وم��ح��م��ي��ات   ، ال��وط��ن��ي��ة  واحل����داق   ،
امكانية  م��ن  حت��د  ،وال��ت��ي  سريعة  وش����وارع 
كافية  مناطق  وت��ام��ني   ، املستقبلي  ال��ت��وس��ع 
معظم  فان  وعليه   ، السكان  عدد  في  للزيادة 
لبناء مناطق  اراٍض  العربية تنقصها   البلدات 

صناعية جتارية ومؤسسات عامة .
35 قرية بدوية في النقب غير معترف بها، 
ب��دون خدمات  انسان  ال��ف   100 وح��وال��ي 

وبنى حتتية 
ب���دوي بدون  ال��ف   90 ال��ي��وم يعيش ح��وال��ي 
اطار قانوني او تنظيمي لبلداتهم ومساكنهم، 
ممن  قرية   35 حوالي  في  يعيشون  معظمهم 
اطق عليها غير معترف بها في النقب ، وعلى 
ببعض  التدريجي  الدولة  اعتراف  من  الرغم 
ه���ذه ال��ق��رى ف���ان ه���ذه ال��ق��رى ت��ع��ي��ش بدون 
هذه  وف��ي   ،  2017 اسرائيل  ف��ي  حتتية  بنى 
االيام تسعى احلكومة لوضع مسار لتسوية 
النقب، يسمى خطة  البلدات في  اوض��اع هذه 
برافر – بيغن ، ولكن املعترضني عليه يقولون 
بانه مسار احادي اجلانب ال يعترف بحقوق 
البدو التاريخية على اراضيهم ، ويعني اقتالع 
 ، وال��ق��رى  البلدات  عشرات  من  بالقوة  البدو 
ورمي آالف العائالت الى اتون الفقر والبطالة 

وتدمير احلياة االجتماعية .
عدم وجود متثيل في مؤسسات التخطيط 
والبناء عضوان عربيان في اللجنة القطرية 
ومندوبني   ،32 اصل  من  والبناء  للتنظيم 
الشمال  ف��ي  اللوائية  اللجنة  ف��ي  عربيني 

من اصل 17 
هناك  والبناء  للتخطيط  القطري  املجلس  في 
عضوان عربيان من مجموع 32 عضوا ، في 
اللوائية  للتخطيط والبناء في الشمال  اللجنة 
ان  الرغم من  ، على   17 مندوبني عربيني من 
نسبة العرب في الشمال أكثر من %50 ، في 
اللجنة اللوائية في املركز مندوب واحد فقط ، 
اما في منطقتي القدس وتل ابيب فال يوجد أي 

مندوب عربي .
احمللية  السلطات  من   )  77 من   5(  6% فقط 
العربية هناك جلان تنظيم وبناءمحلية مقابل 

.) 148 79 من  % بالوسط اليهودي)   53
املرتبطة  التخطيطية  التنظيمية  ل���ق���رارات  ا
اعطاء  دون  تتم  العربية  وال��ب��ل��دات  باالحياء 
مخططات  على  للسكان  االع��ت��راض  ف��رص��ة 
البناء والتخطيطات الهندسية ، والنتيجةان هذه 
القرارات التنظيمية متس بالنسيج االجتماعي 
التماس  م��ث��ال ه��ن��اك  ال��ي��وم  ل��ل��س��ك��ان��ال��ع��رب، 
للمحكمة العليا ضد فتح شارع يعبر دخل بلدة 
بيت صفافا في القدس ، والذي صودق عليه 

دون اعطاء حق االعتراض للسكان احملليني .

العرب  موقع  مراسل  ناصر  محاسن  من: 
وصحيفة "كل العرب"

التنظيم في مدينة كرميئيل،  استدعت جلنة 
اخلميس، عدًدا كبيًرا من أهالي مجد الكروم   
االج����راءات  ات��خ��اذ  قبيل  اس��ت��م��اع  جللسات 
السبع  ال��س��ن��وات  ف��ف��ي  بحقهم.  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
األخيرة تلقى املئات من أهالي القرية أوامر 
هدم ملنازلهم بحجة البناء غير املرخص. علًما 
أّن عدد املنازل غير املرخصة في مجد الكروم 
تعدى ال�350 منزالً، وذلك بسبب عدم توسيع 
 30 من  اكثر  منذ  للقرية  الهيكلية  اخلارطة 
عاًما! وهنا يسيطر سؤال واحد على أذهان 
العربي عامة:  البلدة واملجتمع  املواطنني في 

هل ستكون مجد الكروم 
احملطة القادمة ملسلسل 
تتبعه  ال��������ذي  ال�����ه�����دم 

السلطات اإلسرائيلية! 
اتخاذ  أّن  إل����ى  ي���ش���ار 
القانونية  االج�������راءات 
التي تتحدث عنها جلنة 
كرميئيل،  ف��ي  التنظيم 
واضًحا  ت��ه��دي��ًدا  تعني 
ب����ال����ه����دم، وق�����د اع����رب 
الدعوات  ه��ذه  تلقوا  الذين  املنازل  أصاحب 
عن تخوفهم من قيام السلطات بتنفيذ أوامر 
الهدم هذه االيام كما حصل في قلنسوة وأم 

احليران.
من جهة اخرى، التمست جمعية االستيطان 
اجل  من  احملكمة  الى  اخ��رى  مرة  "رغبيم" 
 350 من  ألكثر  ه��دم  أوام��ر  بتنفيذ  املطالبة 
م��ن رفض  بالرغم  ال��ك��روم  ف��ي مجد  م��ن��زالً 
طلبها من قبل احملكمة العليا قبل اسابيع. علًما 
أّن هذه اجلمعية االستيطانية تالحق مجلس 
مجد الكروم وتطالب بتقدمي رئيس املجلس 

سليم صليبي للمحاكمة.
ومالحقة املنازل العربية ال تقف عند هذا احلّد، 

 30.1.2017 يوم  الكنيست  حيث ستناقش 
الهدم  أوام��ر  لتسريع  "كمينيتس"  قانون 
في الوسط العربي. وقد تّوجه مركز مساواة 
للسلطات  البديل  للتخطيط  العربي  واملركز 
احمللية العربية وألصحاب املنازل واالهالي 
للتواصل معهم من أجل تنظيم نشاطات حول 
اقتراح قانون "كمينيتس" وشدّدا على أهمية 

التواجد في هذا اليوم في الكنيست.
وفي حديث معه، قال رئيس املجلس احمللي 

في مجد الكروم، سليم صليبي، إّن:"مجلس 
مجد الكروم قّدم خرائط هيكلية جديدة تفي 
باحتياجات مجد الكروم للسنوات القادمة من 
أجل املصادقة عليها، اال أّن جلنة التنظيم لم 
تصادق عليها حتى اآلن، وفي حالة املصادقة 
عليها في احلي الغربي ستنضم معظم البيوت 
وأضاف  ال��ق��ري��ة".  ملسطح  بالهدم  امل��ه��ددة 
صليبي قائاًل إّن:"خطر هدم البيوت في مجد 
الوقت وعلى مدار سنوات  قائم كل  الكروم 

وبسبب  ال��س��ل��ط��ة  س��ي��اس��ة  بسبب  ع���دي���دة، 
ومن  الهيكلية.  اخلرائط  على  املصادقة  عدم 
املعروف أّن مجد الكروم تعاني من ضائقة 
سكنية رهيبة وال بديل لنا اال توسيع مسطح 
وامل��ص��ادق��ة على ضم  وغ��رب��اً  القرية ش��رق��اً 
القرية  ملسطح  اجلنوبي"  ملسيل  "ذيل  حي 
اذ أّن هذا احلي واجلهة اجلنوبية من القرية 
الكروم  ملجد  ال��وح��ي��د  واملتنفس  املنفذ  ه��ي 

مستقبالً"، كما قال.

هل ستكون مجد الكروم احملطة القادمة ملسلسل الهدم؟
جلنة التنظيم تستدعي مواطنني جللسات استماع

سليم صليبي - رئيس مجلس مجد الكروم احمللي
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ان  م�����ن  ال�����رغ�����م  ال������دول������ة، ع���ل���ى  م���س���اح���ة  م�����ن   3.4% ن���س���ب���ة  ت���ش���ك���ل  ال���ع���رب���ي���ة  ال���س���ل���ط���ات احمل���ل���ي���ة  ن����ف����وذ  ت���ق���ع حت�����ت  ال����ت����ي  امل���س���ط���ح���ات    
ل��ل��ف��رد، بينما  م��رب��ًع��ا  م���ت���ًرا   654 ن��ح��و  ي��ص��ل  ال��ع��رب��ي��ة  ال��س��ل��ط��ات احمل��ل��ي��ة  ف���ي  االك���ت���ظ���اظ      18% إس���رائ���ي���ل ه���ي  ف���ي  ال���ع���رب  امل���واط���ن���ني  ن��س��ب��ة 
اقتصاديا  ال��ع��رب��ي��ة  ال���ب���ل���دات  ل��ت��ط��وي��ر   2002 ع����ام  احل��ك��وم��ة  رئ��ي��س  م��ك��ت��ب  أع���ده���ا  ال��ت��ي  اخل��ط��ة  م���رب���ًع���ا     م���ت���ًرا   3855 ي��ص��ل  ال���ي���ه���ودي  ل��ل��ف��رد 
أب���ًدا  التنفيذ  ح��ي��ز  إل���ى  ت��خ��رج  ل��م  ال��ع��رب��ي  ال��وس��ط  ف��ي  التحتية  ال��ب��ن��ى  ل��ت��ط��وي��ر  ك��م��ي��زان��ي��ة  شيكل  م��ل��ي��ار   4 ي��ع��ادل  م��ا  رص���د  ضمنها  ومّت  واج��ت��م��اع��ًي��ا، 


