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 ػًهً ىذا.
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 شكر وتقدير
أشرؼ المرسميف ، الحمد هلل رب العالميف كالصبلة كالسبلـ عمى خير مف نطؽ العربية

 ، ، ، كبعد، الصادؽ األميف، النبي األمي، بف عبداهلل محمد سيدنا

أكالن الذم أتـ عمى نعمتو بأف كٌفقني عمى إتماـ ىذه الدراسة  -سبحانو ك تعالى-أحمداهلل 
 كمشكرة أىؿ الفضؿ ما كانت لتككف عمى ىذه الصكرة.، لكال تكفيؽ اهلل التي، عمى ىذه الصكرة

فإنما يشكري لنفسو" استنادان  إلى قكلو تعالى: "كمف يشكر
مف ال كقكؿ رسكؿ اهلل " ، (1)

؛ كانطبلقان مما تقدـ كاف يجب أف أتقدـ بالشكر كالتقدير لؤلستاذ (2)" هللال يشكر ا الناسى  يشكري 
الدكتكر الفاضؿ/أكـر محمد عدكاف عمى تفضمو باإلشراؼ عمى رسالتٌى مرشدان كمكجيان لبكصمة 

 إخراج الرسالة.فكاف لو الفضؿ الكبير في ، الرسالة

المذاف قببل االشتراؾ في ، عضكم لجنة المناقشةكما كأتقدـ بجزيؿ الشكر كالتقدير إلى 
 كاألستاذ /___.، لجنة الحكـ كالمناقشة األستاذ/ زكريا السنكار

كما كأخض بالشكر كالعرفاف األستاذ الفاضؿ/سعيد تمراز لما لو مف الفضؿ الذم ال 
 ينسى.

كمركز التخطيط ، إلى العامميف في مكتبة الجامعة اإلسبلميةكالشكر مكصكؿ أيضان 
، كمكتبة جمعية اليبلؿ األحمر؛ إلمدادىـ لي بالمراجع البلزمة إلنجاز ىذه الدراسة، الفمسطيني

 داعية اهلل العمى القدير أف يجزييـ عني كعف طمبة العمـ خير الجزاء. 

كف  كالمساىمة في تذليؿ الصعكبات كما كأتقدـ بالشكر كالتقدير إلى كؿ مف مد  يد الع
كأرجك أف تككف ىذه الدراسة قد حققت أغراض البحث ، التٌى كاجيتني أثناء إعداد ىذه الدراسة

  محمد.كصمى اهلل كسمـ كبارؾ عمى نبينا ، كالكماؿ هلل كحده، كلك بجزء بسيط، العممي
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 ممخص الدراسة

باشرت السمطات اإلسرائيمية تطبيقو منذ عاـ  ذمتيكيد الجميؿ التناكلت الدراسة مشركع 
مؾ السنكات الطكيمة بالكثير مف األحداث  تفقد تميزت ، يكمنا ىذااستمر حتى عاـ ك ، ـ1948

كما ف في كافة مناحي الحياة .ك ف الجميميك منيا المكاطن انىع يكالت، مة عمى أىالي الجميؿيمال
كتكضيح أىـ العكامؿ التى ساعدت عمى ، فكرة مشركع التيكيداستيدفت الدراسة إبراز جذكر 

عززت  يالتطكرات السياسية كاألمنية الت إلىكالتعرؼ ، ظيكر كتطكير فكرة مشركع تيكيد الجميؿ
كتكضيح مكقؼ ، كدراسة الخطط التى كضعيا االحتبلؿ اإلسرائيمي لتحقيؽ التيكيد، فكرة المشركع

براز أىـ ا  ك ، ـ مف مشركع التيكيد1948الفمسطينية المحتمة عاـالقكل الفمسطينية في األراضي 
ف في األراضي الفمسطينية المحتمة عاـ ينتائج مشركع تيكيد الجميؿ عمى مستقبؿ الفمسطيني

 ـ.1948

ترمي إلى طمس تاريخ الجميؿ  كالتي، فإف السياسة التى اتٌبعتيا دكلة االحتبلؿ منذ قياميا
التيديدات اإلسرائيمية المستمرة ضد قرل الجميؿ المسممة ك  كىدفيا كاضح لمعياف مف خبلؿ

كانتياؾ حقكؽ مكاطنييا كتدميرىا ؛ ليؤدم ذلؾ إلى طمس كافة المعالـ العربية ، المسيحية
قامت ، ـ1948فبعد احتبلليا لمجميؿ عاـ، كتحكيميا إلى أماكف ييكدية، كاإلسبلمية في الجميؿ

إذ أقدمت عمى تحكيؿ ، مف اإلجراءات بيدؼ تيكيد الجميؿسمطات االحتبلؿ اإلسرائيمي بسمسمة 
ثـ االستيطاف في ، كعمى رأسيا المكاء الشمالي "الجميؿ"، كتبديؿ المسميات الجغرافية في فمسطيف

زالة القرل الجميمية كتيجير الجزء األكبر مف مكاطنييا العرب، قمب الجميؿ كمصادرة أراضي ، كا 
عاـ  حتى كمف ثـ فرض الحكـ العسكرم عمى أىالي الجميؿ، ف بشتى الكسائؿ كالطرؽيالجميمي
فاء ضكا  ، المناىج التعميميةفي كتيكيد التعميـ مف خبلؿ تزكير الحقائؽ التاريخية ، ـ1966

يف يف إسرائيؿ في إصدار القكانيف المجحفة بحؽ الجميمفمـ تستك، الصبغة الييكدية عمى الجميؿ
 نتائج مشركع تيكيد الجميؿ. كالذم يعد تاريخ تتكيج، ـ2013حتى عاـ
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Abstract 

This study examines the project of Judaizing the Galilee that The 

Israeli authorities started to apply since 1948 and extended till 2013. 

These long years witnessed important events and actions that were 

imposed on the people of the Galilee and caused them a great deal of 

suffering in all aspects of life. This study also aims at exhibiting the 

foundations of the project’s idea and showing the most important factors 

that helped in emerging and developing the idea of project of Judaizing 

the Galilee. This is in addition to identifying the political and security 

developments that reinforced the idea of the project, as well as studying 

the plans that were set up by the Israeli occupation to achieve the 

Judaization. The study also aims at clarifying the position of the 

Palestinian forces in the occupied Palestinian territories in 1948 from the 

project of Judaization and highlighting the most important results of the 

Judaization of the Galilee project on the future of the Palestinians in the 

occupied Palestinian territories in 1948.  

The policy practiced by the Israeli occupation since its beginning aim 

at wiping out the history of the Galilee. The objectives of such policy 

became clear through the Israeli continuous threats to the Muslim and 

Christian villages of the Galilee as well as destroying these villages and 

violating the rights of its people. This would efface all Arab and Islamic 

monuments in the Galilee, and turn it into Jewish places. After occupying 

the Galilee in 1948, the Israeli authorities made a number of procedures 

that aimed at Judaizing the area. They started by changing the 

geographical names in Palestine, especially the Northern District 

“Galilee”. Then they stated building settlements in the middle of the 

Galilee after destroying its villages and displacing its Arab people and 

confiscating their lands by all different methods. Later the Occupation 

imposed the martial rule on the people of the Galilee in 1966. They also 

falsified the historical facts through changing the educational curricula. 

They gave Jewish characteristics to the Galilee and enacted many cruel 

laws against the people of Galilee till 2013 which crowned the results of 

Judaizing the Galilee project.  
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 كقػػػد، ممشػػػركع الصػػػييكني فػػػي فمسػػػطيفلركػػػاف األساسػػػية األأحػػػد  فمسػػػطيف تيكيػػػدفكػػػرة عػػػد ت
 تطػػكر رافقػػت مختمػػؼ مراحػػؿك ، ةالصػػييكنيكالممارسػػة فػػي الفكػػر مكقعػػان مركزيػػان فكػػرة تمػػؾ ال احتمػػت

فيػػػي فكػػػرة قديمػػػة قػػػدـ المشػػػاريع الصػػػييكنية التػػػٌى تعػػػكد جػػػذكرىا إلػػػى عػػػاـ ، المشػػػركع الصػػػييكني
 ـ.1840

فػي أكلكياتيػا اإلسرائيمية كضعت كافة الحككمات ، ـ1948سنة  "دكلة إسرائيؿ"منذ إنشاء ك 
، منػػػاطؽ التكاجػػػد العربػػػي فػػػي الجميػػػؿ كالمثمػػػث كالنقػػػب أراضػػػي فمسػػػطيف  كبخاصػػػةو "تيكيػػػد" كافػػػة 

المنػػاطؽ  تمػػؾتحقيػػؽ منػػع ضػػـ  إلػػىككانػػت تيػػدؼ سياسػػات التيكيػػد ، خمػػؽ أغمبيػػة ييكديػػة فييػػاك 
بقيػػت التجمعػػات  إذا أكارغػػة مػف التكاجػػد الييػكدم بقيػػت ف إذاالػدكؿ العربيػػة المجػاكرة  إلػػى مسػتقببلن 

بعمميػػػة حثيثػػػة لتيكيػػػد  اإلسػػػرائيمية شػػػرعت الدكلػػػة ذلؾلػػػ، إقميمػػػيالعربيػػػة الباقيػػػة فييػػػا ذات تكاصػػػؿ 
و نػأل ؛السياسػات  تمػؾفػي  فػي الجميػؿ كالنقػب كبقػي المثمػث متػأخران  كخصكصان ، المكاف الفمسطيني
 .اإلسرائيميةت التخطيطية المتقدمة لمسياسا األكلكياتلـ يكف ضمف 

عزميػػا ، ككػاف بػػيف الخطػكات الرئيسػػية التػٌى أعمنػػت الحككمػة اإلسػػرائيمية عػف نيتيػػا اتخاذىػا
أطمقػػػت عميػػػو فػػػي البدايػػػة اسػػػـ ، البػػػدء بتنفيػػػذ مشػػػركع يقضػػػي بزيػػػادة الكجػػػكد الييػػػكدم فػػػي الجميػػػؿ

 .تطكير الجميؿ"ثـ سرعاف ما غيرت اسمو بعد ذلؾ إلى "مشركع ، "مشركع تيكيد الجميؿ"

 فتػػػرةالشػػيدت ك ، الصػػييكنية بتطػػكر المخططػػات االسػػػتيطانية تيكيػػد الجميػػػؿكتطػػكرت فكػػرة 
عممػػت سػػمطات  حيػػث، فكػػرة التيكيػػد فػػي مممكسػػان  تغييػػران ، ـ2013ك 1948الممتػػدة مػػا بػػيف عػػامي

بمػا فػي ،عمػى األراضػي  اينةفترة بمختمؼ الكسائؿ عمى تسػييؿ حصػكؿ الصػيتمؾ ال في االحتبلؿ
كتجييػر القػكانيف ، اينةالصػي فييػامنح المؤسسات الصييكنية مسػاحة األراضػي التػٌى اسػتكطف  ذلؾ

ككضػػػعت الحككمػػػة اإلسػػػرائيمية بػػػرامج ، مثػػػؿ قػػػكانيف ممكيػػػة األراضػػػي،يةلصػػػالح الحركػػػة الصػػػييكن
كقد أخذت تمؾ البػرامج ، كمشركعات كخططان بغية إحداث التغيرات الديمكغرافية في منطقة الجميؿ

كعممػػػت عمػػػى ، تيكيػػػد الجميػػػؿ إلػػػى كلكنيػػػا جميعػػػان ىػػػدفت، كالمشػػػركعات مسػػػميات كأشػػػكاالن عديػػػدة
 ـ.2013ك 1948الممتدة ما بيف عامي  فترةال خبلؿ ىا تنفيذ
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 :في النقاط التالية أىمية الدراسةويمكن تمخيص 

 ـ.1948نبثاؽ مشركع تيكيد الجميؿ منذ عاـ اكيفية  إلى التعرؼ -1
  .ـ2013-1948منذ عاـ  ذلؾ إنجاحكأدكات ، تيكيد الجميؿأىـ مشاريع ظيار إ -2
 تسد حالة النقص في ىذه الدراسات.، إضافة دراسة جديدة إلى المكتبة العربية -3

 أىداف الدراسة:

 .إلقاء الضكء عمى جذكر فكرة مشركع تيكيد الجميؿ -1

 فكرة مشركع تيكيد الجميؿ.كتطكر أدت إلى ظيكر  التىٌ العكامؿ إبراز  -2

 عززت فكرة مشركع تيكيد الجميؿ. التىٌ التطكرات السياسية كاألمنية  إلى التعرؼ  -3

 الجميؿ. تيكيدلتحقيؽ ىدؼ  اإلسرائيميكضعيا االحتبلؿ  التىٌ دراسة الخطط  -4

مػف ، ـ1948فمسػطينية فػي األراضػي الفمسػطينية المحتمػة عػاـالقػكل ال مكقػؼتكضيح  -5
 مشركع التيكيد.

فػي األراضػي الفمسػطينية  يفيالفمسػطين ى مسػتقبؿإبراز نتائج مشركع تيكيػد الجميػؿ عمػ -6
 .ـ1948المحتمة عاـ 

 حدود الدراسة:

مشػػركع احػػتبلؿ فمسػػطيف، كبػػدء كىػػك بدايػػة ، ـ1948تمتػػد الدراسػػة مػػف عػػاـ  الحــد الزمنــي:
كىػػك العػػاـ الػػذم تػػـ فيػػو تطبيػػؽ المرحمػػة األخيػػرة مػػف ، ـ2013كحتػػى عػػاـ ، تيكيػػد الجميػػؿ

 .مشركع التيكيد 

 .  الجميؿكىي منطقة  ،مف فمسطيفالشمالية منطقة الالدراسة  تناكؿت المكاني:الحد 

 منيج الدراسة:

المعتمػد عمػى تجميػع الكثػائؽ كالمصػادر مػنيج البحػث التػاريخي  الباحثة في دراسػتيا اتبعت
التكثيػؽ  المػنيج المسػتخدـ فػي  أمػا، كالتى تـ تكظيفيا إلخػراج الرسػالة عمػى ىػذا النحػك، كالمراجع

نػػات الكتػػاب اذكر بيبػػ يكتفػػيكالػػذم ، فػػي التكثيػػؽ نجمػػك سكسػػكنياإللنظػػاـ الباحثػػة اا تبعػػتقػػد  اف
كفػػي حالػػػة ، الطبعػػة، مكػػاف النشػػػر، اسػػـ الكتػػػاب سػػنة النشػػر، كاممػػة ألكؿ مػػرة مػػف اسػػػـ المؤلػػؼ

 فقط. الصفحةرقـ الجزء إف كجد، ك كمف ثـ  ،كاسـ الكتاب، التكرار يتـ ذكر اسـ المؤلؼ

 



 م
 

 الدراسة:تقسيمات 

 كخاتمة.، فصكؿ أربعةك ، كفصؿ تمييدم، إلى مقدمة تيادراسالباحثة  تقسم

بينمػا الجػزء  ، الجػزء األكؿ: جغرافيػة الجميػؿ، جزأفكقد شمؿ ، الجميؿ الفصل التمييدي: كقد تناكؿ
 ـ.1947-1882الكجكد الصييكني في الجميؿ ما بيف عامي : الثاني

-1948الممارسػػات اإلسػػرائيمية لتيكيػػد الجميػػؿ  فػػي مرحمػػة الحكػػـ العسػػكرم الفصــل األول: كدرس
: درس المبحث األكؿ: القكانيف كالقػرارات الحككميػة اإلسػرائيمية لتيكيػد افحثمب كقسـ إلى، ـ1966

، كعػػػػالج المبحػػػػث  الثػػػػاني: التطبيػػػػؽ العممػػػػي لعمميػػػػة التيكيػػػػد، ـ1966-1948الجميػػػػؿ مػػػػف عػػػػاـ 
 .كدكرىـ في مقاكمة التيكيد، منطقة الجميؿ فيلفمسطينييف ا كضاعألالمبحث الثالث: 

، ـ1996-1967بيف عامي  الممارسات اإلسرائيمية لتيكيد الجميؿ ما الثاني: الفصلكعالج 
تناكؿ المبحث األكؿ: القكانيف كالقرارات الحككمية اإلسرائيمية لتيكيد الجميؿ  افكاشتمؿ عمى مبحث

 د ..المبحث الثاني: التطبيؽ العممي لعممية التيكيدكاستعرض ، ـ1996-1967مف عاـ 

كتككف مف ، ـ2013- 1997الممارسات اإلسرائيمية لتيكيد الجميؿ ما بيف  الفصل الثالث:كبحث 
درس المبحػػػث األكؿ: القػػػكانيف كالقػػػرارات الحككميػػػة اإلسػػػرائيمية لتيكيػػػد الجميػػػؿ مػػػف عػػػاـ ، افمبحثػػػ

 .التطبيؽ العممي لعممية التيكيدكتناكؿ المبحث  الثاني: ، ـ1997-2013

 ، كقد تككفـ(2013-1948ىالي الجميؿ لتيكيد الجميؿ)أردكد فعؿ  :الفصل الرابع بينما تناكؿ
الفمسطينييف في الجميؿ، كمقاكمتيـ   أكضاع:المبحث األكؿمف ثبلث مباحث، درس 

ألىالي الجميؿ لمقاكمة :ردكد الفعؿ العربية المبحث الثانيبينما تطرؽ ، ـ(1966-1948لمتيكيد)
المبحث الثالث:دكر المؤسسات كالمجاف  استعرضك ، م(1996-1967)مشاريع التيكيد

 .ـ(2013-1997العربية في مقاكمة مشركع تيكيد الجميؿ  )

يد منذ يجدر االشارة إلى أف تمؾ التقسيمات أخذت التقسيـ الزمني لفترات مشركع التيك 
ـ، كما كجب التنكيو أف بعض المصطمحات كالمفاىيـ التي كردت 2013ـ كحتى عاـ 1948عاـ

مثؿ استخداـ )دكلة إسرائيؿ(، فقد تـ تميزىا بكضعيا بيف قكسيف ؛ اعتباران داخؿ فصكؿ الرسالة 
 عدـ القبكؿ بالكضع كبما يسمى )إسرائيؿ(.



 ن
 

ألحقػت ثػـ ، كبعػض التكصػيات، الدراسة بالخاتمة التٌى تضمنت عددان مػف النتػائج انتيت :الخاتمة
 بعتيا الباحثة بقائمة المصادر كالمراجع. تٌ كأ، مجمكعة مف المبلحؽبيا 

 ةتيكيديػػػالع ير امشػػػالمػػػف اهلل أف تكػػػكف ىػػػذه الدراسػػػة قػػػد سػػػمطت الضػػػكء عمػػػى  أرجػػػككأخيػػػران 
أرجػػػك أف يكػػػكف فييػػػا مػػػا ينفػػػع األمػػػة  ك، الجميػػػؿمنطقػػػة فػػػي أراضػػػي فمسػػػطيف ضػػػد  ةصػػػييكنيال

 فذلؾ مف طبيعة البشر.، ف أخطأتكا  ، فإف أحسنت فمف اهلل كتكفيقو، كالمجتمع

 الباحثة                                                                                
 نداء محمد كشكو                                                                     
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 تمييد:
، (1)اكتشكؿ القسـ الجنكبي الغربي مني، فمسطيف جزءان طبيعيان مف ببلد الشاـ)سكريا( دتع

فريقيا، تمتاز فمسطيف بأىمية مكقعيا الجغرافي كيعد البحر حمقة ، فيي ممتقي قارتي آسيا كا 
كما ىك ، الكصؿ بيف أكركبا كآسيا فتكسط فمسطيف بالنسبة لقارة أكركبا جعؿ منيا مركزان ميمان 

كىي ، الحاؿ إلفريقيا كىي الطريؽ الذم يصؿ البادية كسيكؿ الجزيرة بالبحر األبيض المتكسط
يف . جاء تسميتيا بيذا االسـ نسبة إلى الفمسطين(2)الجسر المكصؿ بيف الببلد العربية المختمفة

بشكؿ طكلي مف الشماؿ  ()تمتد فمسطيف، الٌذيف عاشكا فييا في القرف  الثاني عشر قبؿ الميبلد
شماالن كبيف خطي طكؿ 33، 15ك، 29، 30كىما ، إلى الجنكب عمى نحك أربع درجات عرض

كيحدىا مف الغرب البحر المتكسط ، 2كـ 26، 990بمساحة ، شرقان  35، 40ك، 34، 15
كمف الجنكب مصر ، كمف الشماؿ لبناف، كمف الشرؽ سكرية كاألردف، كـ224بساحؿ طكلو 
 .(4( )3)كخميج العقبة

 جميل:أواًل: جغرافية ال
 الموقع الجغرافي: -1

كتعد الناصرة ، شرؽ البحر المتكسط، الجميؿ منطقة ريفية عربية  تقع في شماؿ فمسطيف
أما شرقان ، نير المقطع يحدىا مف الجنكب سيكؿ مرج بف عامر  ككادم، كصفد مف أكبر مدنيا

كغرافية تمتد منطقة بكمف الناحية الط، مف الغرب لمتكسطكالبحر ا، فيحدىا منحدر ىضبة الجكالف
كيطمؽ ، الجميؿ األعمى شماالن داخؿ األراضي المبنانية حيث يمثؿ نير الميطاني حدكدىا الشمالية

"إصبع الجميؿ" ؛ كذلؾ عرؼ مصطمح سياسي جغرافي ىذا الرسـ الدقيؽ لممكقع الجغرافي عمى 
نتاج ترسيـ الحدكد بيف حككمتي كمنطقة "إصبع الجميؿ" ىي مف .لشكميا الذم يشبو اإلصبع

كقد تـ تحديد ىذه الحدكد ف، نتداب البريطاني عمى فمسطيف كالفرنسي عمى كؿ مف سكرية كلبنااإل

                                                           

 .312ـ، ص2002، 1عتريس، محمد: معجـ  بمداف العالـ، الدار الثقافية لمنشر، القاىرة، ط (1)
 .382ـ، ص1991، 1الدباغ، مصطفي مراد: مكسكعة ببلدنا فمسطيف، دار اليدل، ج (2)
()  ( 1انظر الممحؽ رقـ) خريطة فمسطيف. 
.؛لممزيد انظر فاركؽ، بياء: حكاية فمسطيف بالخرائط كالكثائؽ، 307بمداف العالـ، صعتريس، محمد: معجـ  (3)

 .11-9ـ، ص 2002، 1ىبل لمنشر كالتكزيع، مصر، الجيزة، ط
ـ 2003، 4المسيرم، عبد الكىاب: مكسكعة الييكد كالييكدية كالصييكنية، دار الشركؽ، مصر، القاىرة، مج (4)

 .189ص 
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كتتألؼ منطقة الجميؿ مف مساحات سيمية ، ـ مف االنتداب البريطاني عمى فمسطيف1923عاـ 
 .(2). تعرؼ بأنيا منطقة تبلؿ البحر المتكسط(1)كتمية كىضبية كجبمية 

يضـٌ "إصبع الجميؿ" أكثر مف خمسة كعشريف مستكطنة ييكدية منيا الحدكدية عمى األراضي  
لمنطقة مرج  المبنانية كػ "المطمة" ك"كفار جمعادم" ك"تؿ حام" بشماؿ غرب ىذه البقعة، إضافة

 "الحكلة الكاقع شماؿ بحيرة طبريا عمى مسار نير األردف، كيضـٌ مستكطنتي "كريات شمكنا
القائمة عمى أراضي بمدة الخالصة الفمسطينية، ك"حتسكر ىجميميت" في الجزء الجنكبي مف 

(3.(المرج
. 

 سبب التسمية: -2
"لغويًا: - أ مؿَّ مًيؿ مف الفعؿ "جى كقد ، اهلل سبحانو ك تعالىكىك صفة مف صفات تقديس ، الجى

 . (4)يقصد بو األمر العظيـ
 اصطالحًا:- ب

 األصؿ كنعاني يككف أف يرجح ،سامي قديـ لفظ كىك ،»الجمجاؿ«  إلى  الجميؿ يرجع أصؿ كممة
 بيف نير كتقع، فمسطيف مف الشمالية ىك المنطقة كالجميؿ، » الشكؿ تديرالمس الحجر«كمعناه 
 ميبلن. كىي كعشركف خمسة كطكليا، ميبلن  عشر تسعة عرضيا، مرج ابف عامرك  نياالميط

 بعضيا ارتفاع يبيمغ التىٌ ، كجمبكع الكرمؿ مثؿ، الجباؿ فييا كتكيثر لمحبكب منتجة جبمية مقاطعة
 .(5)قدـ آالؼ أربعة

 المساحة: -3
كجبؿ ، ()كأعمى قمميا قمـ جباؿ الجرمؽ، كيمك مترمربع2083تقدر مساحة جباؿ الجميؿ بنحك 

، كجبؿ الدحي، ر ابك كمف قمـ جباؿ الجميؿ: جبؿ ط، ()كجبؿ عداثر، ()كجبؿ حيدر، ()كنعاف 

                                                           

بمداف فمسطيف، األىمية لمنشر كالتكزيع، المممكة األردنية الياشمية، عماف، شراب، محمد محمد حسف: معجـ  (1)
 .265ـ، ص2000، 2ط
 .61، ص1972سطيني، مركز األبحاث، منظمة التحرير الفمسطينية، _____:دليؿ المقاتؿ الفم (2)
(3)http://www.pls48.net . . 

 .179، القاىرة، ص2ابف منظكر:لساف العرب، دار الحديث، ج (4)
 .188، ص 4مكسكعة الييكد كالييكدية كالصييكنية ، مجالمسيرم، عبد الكىاب:  (5)
()   ،جباؿ الجرمؽ: يقع في الشماؿ الغربي مف صفد، كفي منتصؼ المسافة بيف قريتي الصفصاؼ كميركف

أمتار، كىي بذلؾ أعمى قمـ  1208متران، أما أعمى قممو فتصؿ إلي  1152، ك 1006كمف قممو ما يرتفع إلي 
 .68، ص6فمسطيف .الدباغ، مصطفي مراد: ببلدنا فمسطيف، ج

http://www.pls48.net/
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كيقسـ كادم الشاغكر جباؿ الجميؿ إلى قسميف: القسـ الشمالي كيعرؼ ، كجبؿ النبي سعيف
 .(1)كيعرؼ بالجميؿ األدنى كىك أقؿ ارتفاعان ، كالقسـ الجنكبي، بالجميؿ األعمى

 المناخ: -4
، دافئ ممطر شتاءن ، كىك حار جاؼ صيفان ، المنطقة مناخ البحر المتكسط بشكؿ عاـ يسكد 

أما درجات ، ممـ سنكيان في مرتفعات الجميؿ800-600كتتراكح معدالت نزكؿ األمطار مف 
بينما ، تتمقي أكبر نسبة مف األمطار في فصؿ الشتاء، (2)الحرارة فالمناخ معتدؿ نسبيان بشكؿ عاـ 

 .(3)لمصيؼ الجاؼ غير متكافرة مما يحد مف نمكىامصادر المياه 
 التقسيمات اإلدارية: -5

شير مدنو أ، كمف الجميؿ األعمى :كىي ،تقسـ منطقة الجميؿ إلى ثبلثة أقساـ إدارية
ما  ، كمف أشيركالجميؿ األسفؿكيركا، ككفر ياسيف،،  مجد الكركـ،كسعسع،كالمنارةصفد،ك ،كقراه

 البعنة ، كالرامة،الطكر ، ك الكرمؿ، ك ك كمرج بنى عامر،الناصرة،يضمو القسـ مف قرل كمدف التالي:
كساؿ، طرعاف،طبريا، كبيساف، بينما  -معمكت، ، كفر منداالجميؿ الغربيككفر كنا، كالمشيد، كا 

كتقع معظـ األقساـ اإلدارية ،  أبك سناف، كجكلس، ككفر ياسيؼ، كمزرعة، كمعيميا ترشيحا،
 .()(4)التابع لمكاء الشماؿ كلكاء حيفا يضمف التقسيـ اإلدارم اإلسرائيم

                                                                                                                                                                      

() متران، كعمييا تقـك  945عض أحياء صفد عمى ىذا الجبؿ، كأعمى نقطة فيو ترتفع إلي ف: تقع باجبؿ كنع
متران عف سطح  950ف مرتفعان امف جبؿ كنعا في الغرب أعمى بقعة مسككنة في القسـ المحتؿ، كيقع جبؿ بيري

 .69ص ،6البحر. الدباغ، مصطفي مراد: ببلدنا فمسطيف ، ج
()   عكا في ظاىر قرية بيت جف الجنكبي، بينيا كبيف قرية الرامة، يرتفع جبؿ حيدر: يقع في أراضي قضاء

 .64، ص6قدمان عف سطح البحر . الدباغ، مصطفي مراد: ببلدنا فمسطيف ، ج 3453ـ، 1047
()  1006جبؿ عداثر: يقع في ظاىر قرية سعسع الغربي، كفي الجنكب مف قرية  رميش المبنانية، يرتفع 

سـ خربة اح البحر، كفي جكاره يكجد خربة تسمي )خربة عداثير( كما كتعرؼ بقدمان عف سط 2301أمتار، 
المنارة، كتحتكل عمى أساسات، كصياريج منقكرة في الصخر، كيفصؿ جبؿ عداثر مياه الحكلة عف البحر 
المتكسط، كىك قمة مخركطية الشكؿ منعزلة عف البحر جنكبي رميش. الدباغ، مصطفي مراد: ببلدنا فمسطيف، 

 .65ص، 6ج
 .266ص،  بمداف فمسطيفمعجـ شراب، محمد محمد حسف:  (1)
البحيرم، صبلح الديف:مدخؿ إلي القضية الفمسطينية، تحرير جكاد الحمد، سمسة دراسات، مركز دراسات  (2)

 .24-15ـ، ص1997الشرؽ األكسط، عماف، 
 .62______: دليؿ المقاتؿ الفمسطيني، ص(3)
 .267بمداف فمسطيف ، صمعجـ شراب، محمد محمد حسف:  (4)
()  (الجميؿ كتقسيمو الجغرافي.2انظر الممحؽ رقـ.) 
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جزء كبير مف ىذه المنطقة الشمالية ، كىما مف أكثر المناطؽ  كمرج بف عامر الجميؿشكؿ 
سكاف ىذا  % مف53ـ، كثافة بالسكاف  العرب ،الذيف يشكمكف ما نسبتو 1948المحتمة عاـ 

 .(1)المكاء كىي المنطقة الكحيدة في )إسرائيؿ( ذات أغمبية عربية

  م(:2451-2883الصييوني في الجميل ما بين عامي) تواجدثانيًا: ال

، ىمافقد تمثؿ عمى شكميف ، ـ1882الصييكني في فمسطيف إلى بداية عاـ تكاجديرجع ال
الصياينة عمى نيؿ المكافقة العثمانية عمى حيث حرص ، (2)كشراء األراضي، االستيطاف البشرم

، ـ1882كبقدـك الصياينة إلى فمسطيف عاـ ، (3)تمٌمؾ األراضي في فمسطيف كاالستيطاف فييا
 ىي:فقد كانت عبارة عف ثبلث مستكطنات ، قامكا بإنشاء أكلى المستكطنات ليـ في فمسطيف

قد تنبيت الدكلة العثمانية ك ، ()عقكب"ك" زخركف ي، ()ك" ركش بينا"، ()ريشكف لتسيكف"مستكطنة "
بأف ، (4)ان لمحد مف التكاجد الصييكني؛ فكقفت مكقفان جادلنكايا الحركة الصييكنية منذ البداية

متصرؼ القدس ينص عمى عدـ السماح لمييكد ل، ـ1882حزيراف/يكنيك29أصدرت فرمانان في 

                                                           

عطيو، إحساف كآخركف:مناطؽ عربية محتمة حقائؽ كأرقاـ، مركز الدراسات اإلحصائية، جمعية الدراسات (1)
 .44ـ، ص1985العربية، القدس، 

 .25ـ، ص1979الكيالي، عبد الكىاب: تاريخ فمسطيف الحديث، المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر،  (2)
ـ، مؤسسة الدراسات 1949كحتى سنة فمسطيف السياسي منذ فجر اإلسبلـ شكفاني، إلياس:المكجز في تاريخ  (3)

 .32ـ، ص1996الفمسطينية، 
()  ـ، عمى أراضي قرية عيكف قارة، 1882ريشكف ليتسيكف:مستكطنة أسسيا الصياينة الركس، في صيؼ عاـ

كـ منيا، كمثؿ تمؾ المسافة عف الرممة، كقد  اقيمت في ىذه المستكطنة العديد 14جنكب شرؽ يافا، كعمى مسيرة 
مخارج.الدباغ، مصطفي مراد: ببلدنا نتاجيا مف الخمكر لامف المشاريع االقتصادية كمعامؿ الخمكر، التي يصدر 

 .293، ص1فمسطيف ، ج
()  ـ، عمى يد ييكدم مف صفد قاـ بشراء 1879في شمالي فمسطيف، أنشئت عاـ  صييكنيةركش بينا:مستكطنة

أراض في القرية العربية الجاعكنة، حيث  اقيمت بعض البيكت الييكدية، كمف ثـ أخذ عدد الييكد المياجريف الييا 
نيا أخذت تميؿ إنينيات فاراعة، كرعاية المكاشي، أما منذ الثمز د، كاعتمدت المستكطنة لفترة طكيمة عمى الباالزديا

إلى الخدمات السياحية، كاالستجمامية لكقكعيا في منطقة جذب سياحي مف الدرجة الجيدة، كيبمغ عدد سكانيا 
نية كاإلسرائيمية، مدار، راـ اهلل، معجـ األعبلـ كالمصطمحات الصييك جكني:نسمة فقط.منصكر،  2500حكالي
 .242، ص6جالدباغ، مصطفي مراد: ببلدنا فمسطيف، ؛249، ص2009

()  ـ عف سطح 170زخركف يعقكب:مستكطنة قريبة مف قرية زماريف، إلى الجنكب مف جبؿ الكرمؿ، كترتفع
  .256ص ،6جالدباغ، مصطفي مراد: ببلدنا فمسطيف،  البحر، سميت بذلؾ نسبة إلى"جيمس يعقكب ركتشيمد".

 .26ـ، ص1998جبارة، تيسير:تاريخ فمسطيف، دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع، راـ اهلل، فمسطيف،  (4)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%8A%D9%84_%28%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AC_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AC_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1
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كانت تدعميـ  الذيف، الركسيةك  مف دخكؿ مدينة القدس ممف يحممكف الجنسيات الركمانية
  .(1)القناصؿ األجنبية ىناؾ

 م(: 1947-1882اليجرة واالستيطان في منطقة الجميل ما بين عامي ) - أ
كحتى نياية ، ـ1898ترجع بدايات اليجرة كاالستيطاف الصييكني في الجميؿ األعمى إلى عاـ 

كتعد ، استيطانية صييكنيةمعبرةن  بذلؾ عف أفكار كأىداؼ ، ـ1918الحرب العالمية األكلى
ظركفيا ك ، نظران لمكقعيا الجغرافي؛منطقة الجميؿ منطقة حيكية كميمة لبلستيطاف الييكدم

كمف الناحية األمنية تعد الجميؿ ، إضافة إلى خصكبة أرضيا، عمى  الزراعة ساعدتالمناخية 
 .(2)منطقة حدكدية لعدة دكؿ يجب إحكاـ السيطرة عمييا

، 3) ) يكدم في الجميؿ بالنسبة لمحركة الصييكنية أىمية تاريخية كبيرة نظران شكؿ االستيطاف الي 
، في عدة مدف حيث سكف الييكد ، ألنو يدؿ عمى )استمرار الكجكد الييكدم في ىذه المنطقة (

 لذلؾ أصرت قيادة الحركة الصييكنية عمى إدخاؿ الجميؿ ضمف حدكد ؛()كطبريا ()كصفد
 .(4)ألجؿ الكصكؿ ليذا اليدؼ؛بريطانيا ك فرنسا  كتدخمت لدل حككمتينتدابية االفمسطيف 

 .()تعد اليجرة الييكدية مف أبرز الكسائؿ الصييكنية في تيكيد منطقة الجميؿ

 : (1)ك تقسـ حركة اليجرة الصييكنية إلى خمس مكجات رئيسة كالتالي
                                                           

 .849ـ، ص1985، 6عكض، عبد العزيز: األطماع الصييكنية في القدس، المكسكعة الفمسطينية، ج (1)
 ـ، مصادر خبلصات كقضايا ميمة، إصدارات، عيدف، كياد1967-1900ناؤر:اصبع الجميؿ ، مردخام (2)

 .)عبرم(.30ـ، ص1991م، القدس، ڨبف تس يسحاؾ
 الفمسطينية، بيركت، لبناف، الطبعة الدراسات الديمغرافي في فمسطيف، مؤسسة فاجكرج، قصيفي: الرى (3)

 .20ـ، ص1990األكلى، 
() :يؤمف بالتصكؼ)االتحاد بالرب(، كأصبح لو أتباع في أنحاء كانت مدينة صفد مركزان لمذىب ييكدم  صفد

العتقادىـ بظيكر المسيح فييا مجددان.العسكرم، يسار:قصة مدينة  ليـ؛ مقدسة العالـ، كاعتبر الييكد صفد مدينة
 .65صفد، دار الثقافة بمنظمة التحرير الفمسطينية، ص

() األصؿ؛بؿ ألنيا أصبحت بعد خراب القدس كالييكؿ، مقر ال لعمة دينية في  طبريا:يقدس الييكد طبريا
عجاج:بركتكككالت حكماء بعدالميبلد.نكييض، الخامس كقرب القرف ني إلى الرابعاالسنيدريف مف القرف الث

 .252ـ، ص1984، 1، دار الجميؿ لمنشر، عماف، ط2صييكف، ج
، 1983، 1أبشالـك شمكئيؿ، أرنكف سكفير، فكريت كبليكت:أراضي الجميؿ، كزارة الدفاع، جامعة حيفا، ج (4)

 .)عبرم(.385ص
()  تيكيد الجميؿ: ىك مصطمح سياسي إسرائيمي، تجاه حاضر كمستقبؿ منطقة الجميؿ شمالي فمسطيف

ية  في الجميؿ ليصبح الييكد أكثر عددان التاريخية، رأم بف غكريكف ضركرة العمؿ عمى قمب مكازيف القكل البشر 
نية أشير، كمصادرة العديد مف األراضي انيان خبلؿ ثمامكقعان استيط30مف العرب، كشممت خطة التيكيد ببناء 

 .146، صمعجـ األعبلـ كالمصطمحات الصييكنية كاإلسرائيميةالعربية في الجميؿ. منصكر، جكني: 
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ركسيا كدكؿ شرقي :  أخذت أعداد  مف ييكد ()ـ(1904-1882مكجة اليجرة األكلى )- أ
أكركبا بالتدفؽ إلى فمسطيف في أعقاب اغتياؿ القيصر الركسي "الكسندر الثاني" التٌى تبعيا 

ألؼ 30-20بمغ عدد مياجريف تمؾ المكجة حكالي  ، (2)أعماؿ قتؿ كاضطياد ضد الييكد
أكيني اختاركا منطقة أـ جي ، إلى فمسطيف (4)مع قدكـ أعضاء منظمة أحباء صييكف، (3)مياجر

بحجـ ، فرنؾ 000، 12كقد تـ إعادة شرائيا مف العرب بمبمغ ، لبلستيطاف فييا مف جديد
كتعد ىذه المستكطنة مف أكائؿ المستكطنات ، كبدأكا بالتجمع فييا لمسكف عمييا، دكنـ4000

 عائمة مف المياجريف الجدد 25كسكف عمييا ، ـ(1884-1882الييكدية في الجميؿ )
كقد تطكرت المستكطنة بعد أف تعرؼ ، ح يطمؽ عمييا اسـ ركش بيناكأصب، مياجران(228)

 . (5)سكانيا عمى طبيعة األرض كاستقركا فييا بعد عاـ كامؿ

ألفان جاء  40-35:بمغ عدد المياجريف فييا مف ()ـ(1914-1904مكجة اليجرة  الثانية )- ب
اٌلذيف جندتيـ ، المغامركف، كركمانيا ككانت مككنيا الشباب المفمسيف، معظميـ مف ركسيا

                                                                                                                                                                      

-1882فمسطيف  جبلئي الديمكغرافي فيالصييكني كحمقات الصراع السياسي اإلعبد الرحمف، أسعد: الغزك  (1)
 .13عماف، ص، دار المكتس،1990

()  كفي تمؾ اليجرة كانت أكلى المحاكالت االستيطانية لمييكد في الجميؿ في منطقة أـ جكني "مستكطنة جي
ء قطعة أرض في قرية أـ جكني ؛ ف األرض المقدسة، بشرااأكيني"، كمستكطنة ركش بينا، قامت شركة استيط

شترل بيا  قطعة اليرة ك  550ألجؿ االستيطاف الزراعي فييا، قاـ رككيح بمساعدة أعضاء الشركة بجمع مبمغ 
عائمة ييكدية، كتـ إطبلؽ 17سكف عمى ىذه األرض اـ، 1875أرض في ىذه القرية )جعكني أك أـ جكني(، سنة 

ف ينكا عماؿ زراعيا، كان شخص 150ف عددىـ استكطنكف األكائؿ فييا كاسـ جي أكيني عمى ىذه األرض، بينما الم
مف الدرجة األكلى، عاشكا في بيكت فبلحيف مثؿ البيكت العربية، كلكف لـ يكف ىناؾ أم جية تقدـ ليـ يد 
المساعدة ؛مما أدم إلي ترؾ األرض بسبب الجكع كالفقر كسكء األحكاؿ الجكية في المنطقة. أبشالـك شمكئيؿ، 

 )عبرم(.389ص ، 1، ج نكف سكفير، فكريت كبليكت: أراضي الجميؿأر 
نييف حتى اف نكييض: فمسطيف القضية، الشعب، الحضارة، التاريخ السياسي في عيد الكنعاالحكت، بي(2)

 .294ـ، ص1991، 1العشريف، دار االستقبلؿ، لبناف، بيركت، ط
 .54ص، ـ1986______:لجنة دراسات تاريخية، دراسات تاريخية، الجامعة اإلسبلمية، غزة،  (3)
منظمة أحباء صييكف: مجمكعة مف الجمعيات الصييكنية التي أنشئت في شرؽ أكركبا، ردان عمى المذابح  (4)

سطيف.حسيف، ـ، كشجعت عمى اليجرة الصييكنية إلي فم1882-ـ1881تعرض ليا الييكد في ركسيا عاـ  التي
 .16ـ، ص2001ـ، نابمس، فمسطيف، 1993-1967االستيطاف الصييكني في القدس محمد:

 )عبرم(.390ص، 1، ج أبشالـك شمكئيؿ، أرنكف سكفير، فكريت كبليكت: أراضي الجميؿ (5)
() ـ، في 1904ـ: التي اقتصرت تقريبان عمى الييكد الركس في مطمع عاـ 1914-1904نية امكجة اليجرة الث

الدافع الرئيسي ليذه = =فااطار اليجرة الكاسعة لييكد ركسيا في تمؾ الفترة بتجاه الكاليات المتحدة األمريكية، كك
اليجرة شبيو بمسببات المكجة األكلي فقد تمت اليجرة عمى أرضية القمع كالتيكيؿ كاالضطياد الذم تعرض لو 
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كقد اشتممت تمؾ المكجة عمى  عدد مف ييكد اليمف  كبمغ ، كاألجيزة االستعمارية، ()الصييكنية
كارتبطت ىذه ، ييكدم يمني كزعكا عمى المستكطنات الزراعية الصييكنية 500، 1عددىـ نحك 

 .(()1)اليجرة بشعار العمؿ العبرم

مستكطنات  6، مف إقامة، ـ1916-1882بيف السنكات  كقد تمكف المياجركف األكائؿ  ما
عايف ، ()متكال، ()مشمارىيرديف، ()يسكد ىمعااله، ()ركش بينا كىي ()عبرية في الجميؿ

                                                                                                                                                                      

مكسكعة الييكد كالييكدية المسيرم، عبد الكىاب: ـ .1903ف عاـ االييكد في ركسيا بعد أحداث كيشيؼ في نيس
 .319.؛ شاكر، محمكد: مكسكعة تاريخ  الييكد، أسامة لمنشر كالتكزيع، عماف، ص90، ص7، مجكالصييكنية

()نية، ظيرت في العقد الخير مف القرف التاسع عشر، كتيدؼ إلي االصييكنية:حركة عنصرية، دينية، استيط
ندماج الييكدم االىتماـ بالحياة الدينية، كالثفافية، كالسياسية ليـ، كذلؾ بسبب فشؿ االنقؿ الييكد إلي فمسطيف، ك 

، ليصؼ بيا تحكؿ افي المجتمعات، التي يعيشكف فييا،  كالصييكنية نسبة إلي صييكف، اشتقيا ناث ف بيربناـك
نقؿ الييكد إلي  تعمؽ الييكد بجبؿ صييكف، كأرض فمسطيف مف البعد الديني إلي برنامج سياسي، يستيدؼ

.لممزيد  انظر: الحكت، 659، ص6، ج مكسكعة الييكد كالييكدية كالصييكنية:  فمسطيف.الكيالي، عبد الكىاب:
؛النجار، حسيف فكزم:أرض الميعاد) دراسة عممية لمكعد اإلليي لبني 329ف نكييض: فمسطيف القضية، صابي

 .185ـ، ص1983، 2لمعارؼ، طإسرائيؿ بارض الميعاد عمى ضكء الكتب السماكية، دار ا
()  شعار العمؿ العبرم: تعكد فكرتو إلي  ديفيد بف غكردكف، الذم صرح أف العمؿ العبرم ىك أساس البعث

نية، كقد رافقو تطكر خبلؿ مكجة الجرة الثالثة االقكمي، كقد ظير ىذا الشعار خبلؿ مكجة اليجرة الصييكنية الث
يكدية، كفي المشركعات الصييكنية ال يستخدـ إال الييكد، كال بد مف ف شاره في األرض الياـ، كك1919-1923

، 7مج،مكسكعة الييكد كالييكديةكالصييكنيةمؿ العبرم.المسيرم،عبد الكىاب:استبداؿ العماؿ العرب بالع
 .181-180ص
 .517ـ، ص1984، 4المرعشمي، أحمد:المكسكعة الفمسطينية، مج (1)
() ( 3انظر ممحؽ) (1914-1882عدد السكاف الييكد في مستكطنات الجميؿ األعمى ما بيف السنكات.)ـ 
()  ـ عمى يد ييكدم مف صفد قاـ بشراء 1879ركش بينا: مستكطنة عبرية في شمالي فمسطيف، أنشئت عاـ

اجريف إلييا أراضو في القرية العربية الجاعكنة، حيث  اقيمت بعض البيكت الييكدية، كمف ثـ أخذ عدد الييكد المي
نينات فأنيا أخذت تميؿ اباإلزدياد، اعتمدت المستكطنة لفترة طكيمة عمى الزراعة كرعاية المكاشي، أما منذ الثم

إلي الخدمات السياحية كاالستجمامية لكقكعيا في منطقة جذب سياحي مف الدرجة الجيدة، يبمغ عدد سكانيا 
 .249، ص كالمصطمحات الصييكنية كاإلسرائيميةمعجـ األعبلـ نسمة فقط.منصكر، جكني:  2500حكالي 

()  ـ، عمى ضفاؼ بحيرة الحكال تـ شرائيا بكاسطة  العائمة الييكدية 1883يسكد ىمعااله: مستكطنة  اقيمت عاـ
المستكطنة  تنادكنـ، ع 2500البدكية، تقدر مساحة األرض التي اقيمت عمييا )عبك( مف صفد، مف عائمة زبيد 

ت، سكف المستكطنة العديد مف عائبلت المياجريف الجدد مف الييكد كخاصة مف أفكاج اليجرة مف العديد المشكبل
ص ، 1ج،  األكلى، كاعضاء أحباء صييكف. أبشالـك شمكئيؿ، أرنكف سكفير، فكريت كبليكت: أراضي الجميؿ

 .245، ص6؛ الدباغ، مصطفي مراد: ببلدنا فمسطيف ، ج391
()  كأقاـ، يسكيڨ كڨـ، عمى يد يتسحاؾ لي1884مشمار ىيرديف: مستكطنة تـ شراء أراضييا مف العرب سنة 

 حتى إدارتيا عمى كعممت، ـ1899 عاـ المستكطنة، يكيا شركة تسممت" ىيرديف مشمار"  باسـ مزرعة عمييا
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كانت ىذه المستكطنات ىي أساس السيطرة الييكدية في ، (()محنيـ، ()ىزيمتـ)عيف الزيتكف(
كالكاقعة في ، شراء األراضي الصالحة لمزراعةككاف اليدؼ مف إقامتيا ىك ، الجميؿ األعمى

 .(1)التٌى يسيطر عمييا الييكد محيط جغرافي جيد كزيادة المنطقة االستيطانية

أكؿ مستكطنة أنشأىا الصياينة في الجميؿ األسفؿ عمى أراضي ، ()كتعد مستكطنة "سجرة" 
 .(2)لعماؿ الجميؿ كىاشكمير ككانت مركزان ، تقع عمى جانب طريؽ العفكلة، القرية العربية)الشجرة(

 Company to Buy And Developشركة شراء كتطكير األراضي : )فقد ظير دكر 
Land)()أف تككف عمى  ، خبلؿ ىذه المكجة في تسييؿ انتقاؿ األراضي العربية لمصياينة

                                                                                                                                                                      

، كبعا قرية في أرض قطعة بشراء ركتشيمد الباركف مكظفي قاـ، ـ1891 كعاـ، األكلى العالمية الحرب اندالع
كمشمار ىيردف.أبشالـك شمكئيؿ، أرنكف ىمعااله،  بينا، كيسكد ركش، الثبلثة المستكطنات بيف طريؽ تككف لكي

 .245، ص6، ج الدباغ، مصطفي مراد: ببلدنا فمسطيف ؛394ص، 1جسكفير، فكريت كبليكت:أراضي الجميؿ، 
()  ـ، فقد  اقيمت المستكطنة 1896متكال: مستكطنة ييكدية تقع في المنطقة الشمالية في الجميؿ، اقيمت عاـ

لحؿ مشكمة االستيطاف الييكدم الجديد في الجميؿ، كىي مشكمة السيطرة عمى األراضي، فسعت الحركة 
قرية" أمو اهلل" القرية مف أراضي دكنـ  8000الصييكنية جاىدة إليجاد أراضي لشرائيا في قرل الجميؿ، فتـ شراء 

المحاذية لمحدكد الشمالية، إلقامة المستكطنة عمييا .ساراه كمنير أىركيتي: االستيطاف الييكدم في العربية 
أراضي  ؛ أبشالـك شمكئيؿ، أرنكف سكفير، فكريت كبليكت:)عبرم(.13ـ، ص1997الجميؿ، مكسيـ، تؿ أبيب، 

 )عبرم(.395، ص1ج، الجميؿ
()  ـ، 1891-1890عايف ىزيمتـ: أك ما تعرؼ باسـ "عيف الزيتكف"، اقيمت ىذه المستكطنة ما بيف السنكات

نية مف أبناء اليجرة األكلى إلي الببلد، تـ شراء أراضي ىذه المستكطنة عاـ امع كصكؿ مكجة أك الدفعة الث
ت ية أحباء صييكف، كلكف منـ، مف قبؿ جمعية "األلؼ"، التي كانت جمعية شراء أراضي تابعة لحرك1890

المستكطنة بالفشؿ، كلـ يتـ إعادة سكنيا حتى تسممت إدارتيا شركة يكا. أبشالـك شمكئيؿ، أرنكف سكفير، فكريت 
  )عبرم(. 393ص، 1ج،  أراضي الجميؿ كبليكت:

()  دكنـ مف أراضييا 6000دكنـ، تـ تخصيص 8600ـ، تقدر مساحتيا 1898محنيـ: مستكطنة  اقيمت عاـ 
عائمة .  25فرنؾ، لمدكنـ الكاحد، كقد سكف فييا  13ف في المستكطنة، كتـ شرائيا بمبمغ المزراعة، كالباقي لمسك

 )عبرم(.394ص ، 1ج،  أراضي الجميؿ أبشالـك شمكئيؿ، أرنكف سكفير، فكريت كبليكت:
 )عبرم( .405ص، 1ج،  أراضي الجميؿ أبشالـك شمكئيؿ، أرنكف سكفير، فكريت كبليكت:(1)
()  نسمة، يممؾ  240مستكطنة سجرة:مستكطنة عبرية  اقيمت عمى أراضي قرية الشجرة، كالتي تحتكم عمى

ييكديان . الدباغ، مصطفي مراد:  90نكا اـ ك1950ـ، كفي نياية عاـ 1902دكنمان، أنشئت عاـ  61الييكد منيا 
 .183-180، ص1ببلدنا فمسطيف ، ج

عماف، حمد بركات العجرمي، دار الجميؿ،تممي، أفرايـ كمناحيـ : معجـ المصطمحات الصييكنية، ترجمة أ (2)
 .22ـ، ص1988، 1ط

ـ، عمى تأسيس ىذه الشركة لشراء األراضي 1907كافؽ المؤتمر الصييكني الثامف المنعقد في الىام عاـ  

" القكمي الييكدم"، كلؤلفراد مف الييكد الذيف  كتطكيرىا، حتى تككف ككالة مركزية تشترم األراضي لمصندكؽ
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كتييئتيا ، استثمار األمكاؿ مف خبلؿ شراء قطع مف األرض ؛تعمؿ عمىمؤسسة اقتصادية 
نشاء مراكز لتدريب المياجريف الصياينة عمى األعماؿ الزراعية، لمزراعة ـ قامت 1909عاـ . كا 

كقد أقيمت ، دكنمان شرقي مرج بف عامر )أراضي قرية سكلـ كالفكلة( 2370الشركة بشراء مساحة 
 . (( )1)عمييا مدرسة زراعية  تدريبية حكلت فيما بعد إلى مستكطنة مرحافيا

أتمت ، فقد كبيرة شراء  أراضفو  صفقات، ـ1921عاـ  ()شركة تطكير أراضي فمسطيف كعقدت
مساحة فنشأت بذلؾ عدس في مرج ابف عامر،  ألؼ دكنـ مف أراضي تؿ 18الشركة شراء نحك 
كأقيـ عمى ، ()آالؼ دكنـ إلنشاء مكشاؼ بمفكريا 8بيع منيا ، ألؼ دكنـ 35أراضو مساحتيا 

كفي السنة ، كمكشاؼ مرحافيا، ()كتسات مرحافيايبكك، ()تؿ عدشيـ نةكطالمساحة الباقية مست
كقد ، ألؼ دكنـ في مرج ابف عامر مف عائمة سرسؽ البيركتية 60التالية اشترت الشركة أكثر مف 

                                                                                                                                                                      

ـ، في إنجمترا، باسـ )شركة تطكير 1909كانكف  الثاني 20يرغبكف بشراء أراضو في فمسطيف كتـ تسجيميا في 
عبد العزيز:عكض:مقدمة في تاريخ  جنيو إسترليني.000، 50أراضي فمسطيف المحدكدة(، كبرأس ماؿ مقداره 

 .83ـ، ص1983ـ، المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر، بيركت، 1914-1831فمسطيف الحديث
()  ا في نياية عاـ نسمة بمغك  270كـ مف الناصرة، بيا  15مستكطنة مرحافيا:تقع شرؽ العفكلة، كعمى مسيرة

 .175، ص1ج،ـ. الدباغ، مصطفي مراد: ببلدنا فمسطيف1911أسست عاـ نسمة، 582ـ، 1950
ـ، ترجمة بشير شريؼ 1948-1878الممكية االستيطاف الييكدم كالعرب في الفترة افنيرم، اريو: دعكل نزع  (1)

 .162ـ، ص1986، 1عماف، طالدراسات كاألبحاث الفمسطينية، البرغكثي، دار الجميؿ لمنشر ك 
()  ـ  دائرة تسجيؿ األراضي، كىي المسؤكلة عف تكفير العنصر 1920تـ إفتتاح السمطات  البريطانية سنة
قامة الكطف)القكمي( الييكدم، فقد ك ني مفاالث ف لمصياينة نفكذ فييا، كالتي يرأسيا  االسيطرة عمى فمسطيف. كا 

ستمبلؾ أراضو ا، كتمكف الصياينة مف خبلؿ ذلؾ، 8مكظفيف صياينة مف أصؿ  6البريطاني  سبنس، كيساعده 
ذلؾ أصبح بيدىـ نحك دكنـ، كب 173400ـ، نحك 1922جديدة مف فمسطيف، بمغت مساحتيا حتي نياية عاـ 

ألؼ دكنـ، دائرة تسكية األراضي، كىي الدائرة المسؤكلة عف فرز األراضي كتسجيؿ ممكيتيا، فقد عيف  594
مكظفان. البديرم، ىند:  12مكظفيف صياينة مف أصؿ  8ف يساعده فييا  االييكدم فردريؾ سالمكف رئيسان، كك

؛لممزيد انظر: بسيسك، فؤاد: االقتصاد العربي في 48خ، صأراضي فمسطيف بيف مزاعـ الصييكنية كحقائؽ التاري
 Stein ،Kenneth w.; The Land.؛618ـ، ص1948-1920مف  البريطانيطيف في عيد االنتداب فمس

question in Palestine ،1917-1939-London;University of North Carolina ،1984 ،p.20. 
()  تقع عمى مسيرة 1922مكشاؼ بمفكريا: أنشئت عاـ ، كـ مف  14ـ، نسبة إلى بمفكر، صاحب الكعد المشؤـك

ـ. الدباغ، مصطفي مراد: ببلدنا 1950نسمة، كبقي ىذا العدد كما ىك في نياية عاـ  330ف بيا االناصرة، ك
 .175، ص1فمسطيف ، ج

() عبري نسمة، كفي نياية 360ـ، بيا 1923أسست عاـ ناصرة، ة، تقع في الجنكب مف التؿ عدشيـ: مستكطنة ن
 .176، ص1نفس. الدباغ، مصطفي مراد: ببلدنا فمسطيف ، ج409ـ بمغكا 1950عاـ 

() :مستكطنة عبرية  اقيمت عمى أراضي مرج ابف عامر، كتقع شرؽ العفكلة، تأسست عاـ كفكتسات مرحافيا
-1918ماكم، محمد:ممكية األراضي في فمسطيف نسمة .الحز  600ـ، 1948ـ، بمغ عدد سكانيا عاـ 1922
 .250ـ، ص1993ـ، رسالة دكتكراة في التاريخ، الجامعة االردنية، 1948
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كما ، كغيرىا، غيفع ،بيت ألفا ،يكسؼ –تؿ حاركد، –ت عيف كطناأقيمت عمى ىذه األرض مست
ة كطنأقيمت عمييا مست، الطريؽ الرئيس بيف حيفا كالناصرةاشترت قطعة مف األرض عمى 

 .(()1)نيبلؿ

أم ، ألؼ نسمة 35:بمغ عدد المياجريف حكالي  ()ـ(1923-1919) مكجة اليجرة  الثالثة- ت
، أقاـ معظـ مياجرم تمؾ المكجة في المدف الثبلث الكبرل، ما يعادؿ ثمانية ألؼ مياجر سنكيان 

عاـ ، % مف السكاف  الصياينة فقط في الريؼ18كقد سكف، كحيفا، كتؿ أبيب، كىي: القدس
كقيدرت ، في تؿ أبيب 000، 20، في حيفا14، 400كحكالي  ، في صفد 000، 3ك، ـ1922

كأخذت ، دكنـ 000، 350مساحة األراضي التٌى سيطرت عمييا كأصبحت تحت ممكيتيـ حكالي  
كىك ما عرؼ باسـ )المكشاؼ ، اعيىذه المكجة شكبلن جديدان مف أشكاؿ االستيطاف الزر 

                                                           

()   ،مستعمرة نيبلؿ:أكؿ مستكطنة عمالية في فمسطيف، كأكؿ مستكطنة عبرية في مرج ابف عامر الغربي
جداؿ ىمعيؽ، كبنت مستكطنة نيبلؿ اقيمت إلي الغرب مف المجدؿ، التي  اقيمت عمى أراضييا مستكطنة م

الدائرة بأشكاؿ دائرية لممحافظة عمى المناظر الطبيعية، كألسباب أمنية ك اقيمت في مركز المستكطنة أم في 
نسمة.  1500مؤسسات المستكطنة، مثؿ المدرسة كالبقالة االدارة، المخازف، يبمغ عدد سكانيا حكالي  ةالمركزي

؛ الدباغ، مصطفي مراد: 477-476، صكالمصطمحات الصييكنية كاإلسرائيميةمعجـ األعبلـ منصكر، جكني: 
 .175، ص1ببلدنا فمسطيف ، ج

حميشيـ فحميش شنكت ىخثرت ىايشكؼ: شركة تطكير األراضي في إسرائيؿ، خمسة كخمسكف عامان مف  (1)
 .)عبرم(22-20ـ، ص1964تطكير اليشكؼ، تؿ أبيب، يسرائيؿ المحدكدة، 

() ندالع انية ؛نتيجة تكقفيا بسبب اـ: جاءت ىذه اليجرة إستكماالن لميجرة الث1923-1919الثالثة  مكجة اليجرة
نيا، كركسيا، كغيرىا مف البمداف كقد غمب عمى مرتديف ىذه المكجة االحرب العالمية األكلى، قدـ أغمبيـ مف ركم

مياجريف الييكد إلي  فمسطيف مف نخفاض في عدد الاـ 1920مف ذكل األكضاع االقتصادية المتردية، شيد عاـ 
ـ؛نتيجة لمقانكف الذم تـ فرضو بتحديد اليجرة بحيث ال تتعدم نسبة 1922ألؼ مياجر عاـ 60ألؼ إلي  120

البريطاني  عمى فمسطيف،  كاجيت مكجة اليجرة الثالثة عاـ  %، كىك ما جىء بو مع صؾ االنتداب3ليجرة ا
؛نتيجة خسارتيا لبلمتيازات التي قد كانت منحتيا مف قبؿ  بريطانيا،  ـ، تيديدان كاضحان، أدم إلي إضعافيا1923
نتياء ىذه االمتيازات أصبحت ىناؾ حركة ىجرة عكسية مف فمسطيف إلي خارجيا كخاصة إلي الكاليات اكلكف ب

المتحدة  األمريكية.مخادمة، ذياب:االستيطاف الييكدم كأثره عمى مستقبؿ الشعب الفمسطيني، مركز دراسات 
.؛لممزيد  انظر :أبك عرفة، عبدالرحمف:االستيطاف الييكدم كأثره 22ـ، ص2006، 1الشرؽ األكسط، عماف، ط 

لممزيد  .20، صـ2006، 1األكسط، عماف، ط عمى مستقبؿ الشعب الفمسطيني، مركز دراسات الشرؽ
ر، تزييؼ ياألساط .؛عامر، عبدالمنعـ:اسرائيؿ،518، ص4، مج المكسكعة الفمسطينية انظر:المرعشمي، أحمد:

معجـ .؛ منصكر، جكني: 165ـ، ص2000، 1التاريخ، المؤامرة االستعمارية، المكتبة االكاديمية، القاىرة، ط
 .489ص، األعبلـ كالمصطمحات الصييكنية كاإلسرائيمية
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مستكطنة  23تمكف الصياينة مف إنشاء ، ـ1923مع نياية فترة اليجرة الثالثة عاـ ، ()عكفديـ(
كقد ارتفع عدد المستكطنات ، كمدينة، كبمدة، ()كمكشاؼ، ()صييكنية جديدة ما بيف كيبكتس

 .(1)مستكطنة 63الصييكنية في فمسطيف إلى 

ألؼ 82تمؾ المكجة  (): بمغ عدد مياجريف()ـ(1932-1924) الرابعةمكجة اليجرة  - ث
كتميزت ىذه اليجرة بانخفاض معدؿ اليجرة الييكدية إلى فمسطيف منذ عاـ ، (1)مياجر صييكني

                                                           

() :كيتككف ك ما يعرؼ باسـ " قرية العماؿ"، كىك نكع مف أنكاع المستكطنات األكثر شيكعان، أالمكشاؼ عكفديـ
ميف مصدر عمؿ كعيش ألفرادىا، كىـ مف األعماؿ أمف جمعيات منظمة ليا ىدؼ مشترؾ، تعني بدرجة كبيرة بت

نب أعماليـ األخرل، كقد قاـ الصندكؽ القكمي الييكدم بتأجير األرض اج ىالذيف يقكمكف بممارسة الزراعة إل
ـ. البديرم، ىند:أراضي 1921األكؿ عاـ عامان تجدد في نيايتيا، كتـ تأسيس المكشاؼ  49لممكشاؼ لمدة 

 .319ـ، ص1998فمسطيف بيف مزاعـ الصييكنية كحقائؽ التاريخ، القاىرة، مطابع جامعة الدكؿ العربية، 
()  الكيبكتس:كممة صييكنية تعني الجماعة، أك التجمع، كتطكر ذلؾ المعني، فأصبح يشير إلى مجمكعة مف

الناس يعيشكف بشكؿ مؤقت في مزرعة تعاكنية زراعية، كيرتبط كجكد الكيبكتس مع نشكء الحركة الصييكنية، 
 Jewish Virtual Library: The كتتراكح مساحة الكيبكتس الكاحد ما بيف ألفيف كعشريف ألؼ دكنـ.)

Kibbutz : www. Us-Israel.org :معجـ األعبلـ كالمصطمحات الصييكنية كاإلسرائيمية؛منصكر، جكني 
ـ"، 1948-1920سميح:األصكؿ االقتصادية كاالجتماعية لمحركة السياسية في فمسطيف".؛شبيب،366،ص

 .61ـ، ص1999، 1مؤسسة األسكار، عكا، ط
() نتاج كاالستيبلؾ كالتسكيؽ، زراعي لمعماؿ الصياينة كفقان لؤلسس التعاكنية في اال نياالمكشاؼ: تجمع استيط

ىا مجمكعة ت(، تدير يدكنمان مف أراضي القكمي الييكدم )الكيرف كايم 40-30كتتراكح مساحة المكشاؼ ما بيف 
أراضي  .؛البديرم، ىند:471ص، 6،جمكسكعة الييكد كالييكدية كالصييكنيةعبدالكىاب: مف العائبلت. الكيالي،

 .319فمسطيف بيف مزاعـ الصييكنية كحقائؽ التاريخ ، ص
-130ـ، ص 1986، 2ـ، مركز األبحاث، فمسطيف، ج1948_1862جريس، صبرم:تاريخ الصييكنية  (1)

135. 
()  كىا ف أغمب مرتاداـ: جاءت ىذه اليجرة إلي فمسطيف كسابقاتيا، كلكف ك1932-1924مكجة اليجرة الرابعة

مف بكلكنيا، كعممكا عمى إقامة بعض المشاريع الصغيرة، سميت ىذه اليجرة باليجرة الرابعة لتميزىا عف سابقتيا 
نكا مما انيات، كالتطمعات، فكاالثالثة ؛ألف مياجركا اليجرة الرابعة يختمفكف مف حيث التركيبة الطبقية، كاإلمك

باعكا أمبلكيـ كممتمكاتيـ، كتكجيكا إلي فمسطيف .المرعشمي، ساءت أعماليـ كأحكاليـ االقتصادية في بكلكنيا، ف
، 2جـ،1948_1862تاريخ الصييكنية .؛ جريس، صبرم: 519-518، ص4مج، أحمد: المكسكعة الفمسطينية

 .147ص
() اىتـ المياجركف في تمؾ المكجة بالنشاط التجارم، ككذلؾ دعـ األحياء السكنية في المدف الرئيسية، مف خبلؿ

األراضي الفمسطينية بأسعار قميمة مف مبلؾ أراضي يعيشكف خارج فمسطيف، كايضان شراء أراضي مف عرب شراء 
سحر:التأسيس  البريطاني  ؛ الينيدم،323،صفمسطينييف مقيمييف داخميا. شاكر، محمكد: مكسكعة تاريخ  الييكد

مؤسسة الدراسات الصبيحي،د الفتاح ـ، ترجمة عب1925-1920لمكطف القكمي الييكدم فترة ىربرت صمكئيؿ
 .276ـ، ص2003، 1الفمسطينية، بيركت، ط
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عطائيـ إقميـ يتمتع بحكـ ، ـ؛ألف ركسيا عممت عمى تكطيف الييكد لمييكد في ركسيا1928 كا 
 .(2)ـ 1917أكتكبر  ذاتي كذلؾ بعد الثكرة الركسية في

ليرتفع بذلؾ ، ()مستكطنة صييكنة  جديدة  36تمكف الصياينة خبلؿ تمؾ المكجة مف إنشاء  
 .(3)مستكطنة  99عدد المستكطنات التٌى أقيمت في فمسطيف إلى 

: بمغ عدد المياجريف الذيف قدمكا في ىذه المكجة ()ـ(1939-1933مكجة اليجرة الخامسة)- ج
ازدياد عدد ، (4)قدـ معظميـ مف كسط أكركبا ، ألؼ مياجر ييكدم 217إلى فمسطيف  نحك 

ألؼ في نياية عاـ  450ليرتفع إلى ، ألؼ174كاف إجمالي نسبتيـ ، ـ1931الييكد منذ عاـ
فقد جاء كضع قانكف اليجرة بصيغة قانكنية يسيؿ التحايؿ بكؿ بنكدىا مف قبؿ  ، ـ1938

أكفت  بريطانيا بكعكدىا إلى الييكد مف خبلؿ  كعدىا  كقد، (5)بريطانيا لخدمة الييكد في فمسطيف
بمغ عدد ، (6)كطبقتو بشكؿ عممي عمى أرض فمسطيف، ـ1917المشيكر "كعد بمفكر" عاـ 

، يمثمكف ثمث فمسطيف، ألؼ نسمة 650ـ حكالي  1948المياجريف خبلؿ ىذه المرحمة حتي عاـ 
 .()( 7)دكنمان مف أراضي فمسطيف 2075.000كيممككف حكالي  

                                                                                                                                                                      

 .323شاكر، محمكد: مكسكعة تاريخ  الييكد ، ص (1)
 .22أبك عرفة، عبدالرحمف:االستيطاف الييكدم كأثره عمى مستقبؿ الشعب الفمسطيني ، ص(2)
()1924-1931ياتالمستكطنات التي أنشأ الصياينة ( في فمسطيف خبلؿ مكجة اليجرة الرابعة 4)انظر ممحؽ) 
 .ـ(
 .152-151، 2ـ ، ج1948_1862جريس، صبرم: :تاريخ الصييكنية  (3)
() ـ:تعتبر اليجرة الخامسة مف أكثؼ المكجات التي شيدتيا فمسطيف، 1939-1933مكجة اليجرة الخامسة

ـ بقيادة ىتمر، مف مبلحقات ضد الييكد، ايضا السياسة  1923نيا عاـ انظران لما قاـ بو الحزب النازم في ألم
نتيجتيا في النصؼ األكؿ مف العقد الثبلثينات المتمثمة بفتح باب اليجرة  العمنية إلي فمسطيف االبريطانية التي 
اد اليجرة مف البريطاني دكران ىامان في زيادة أعداجريف بطرؽ غير شرعية، فقد لعب االنتداب باإلضافة إلي مي

ـ الذم حـر بدكره أصحاب الحؽ مف الفمسطينييف مف حقكقيـ الشرعية، 1933خبلؿ إصدار قانكف اليجرة سنة 
نشائيا كحتي قياـ إكأعطيت لغيرىـ مف الييكد.سميـ، محمد بف عبد الرؤكؼ:نشاط الككالة الييكدية لفمسطيف منذ 

 .157لمدراسات كالنشر، ص ـ، المؤسسة المؤسسة العربية1948-1922دكلة إسرائيؿ 
. شاكر، محمكد: مكسكعة تاريخ  الييكد ، ص 519، ص4المرعشمي، أحمد: المكسكعة الفمسطينية، مج (4)

324. 
 .62____:لجنة دراسات تاريخية، دراسات تاريخية، ص  (5)
 .324شاكر، محمكد: مكسكعة تاريخ  الييكد ، ص (6)
 .325صشاكر، محمكد: مكسكعة تاريخ  الييكد ، (7)
()  ( 5انظر ممحؽ) كجات اليجرة الييكدية.فمسطيف كم 
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قامة ، ساىمت عمميات التمكيؿ المالي الصييكني في التكسع في إستمبلؾ األراضى كا 
تـ ، ـ1935-1932فخبلؿ الفترة ما بيف السنكات ، كالنشاطات االقتصادية عمييا، المستكطنات

ـ كحده اشترل الصياينة 1935كخبلؿ العاـ ، جنيو فمسطيني000، 352، 4شراء أراضو بقيمة 
قامت كيرف كايميت ، ـ1935- 1934نبلحظ أف ما بيف السنكات، ( 1)ألؼ دكنـ 70ما يزيد عف 

كقد ، (()2)دكنـ في بيت جاف)بيت شاف( 440، 13ك، دكنـ في محيط طبريا000، 20بشراء 
كأقامت عمييا مستكطنة " ، دكنـ 8000تـ شراء ، ركزت عمى شراء األراضي في الجميؿ األسفؿ

في ، دكنـ في محيط الطيرة 5000تـ شراء ، ـ1937كفي فبراير ، ()مكليدت" في محيط الطيرة
تـ شراء ( )دكنـ في محيط قرية خربة جديف 3449تـ شراء ، ـ1938في أبريؿ ، ـ1939العاـ 
كالتٌى أيقيمت عمييا ، في قرية تمره أك طمره 600، 4ك، ()دكنـ في قرية "كفار مصر" 2000

استمرت الكيرف كايميت في ، ـ1942كف ثاني/ينايركان21مستكطنة رحات ىتسفي بتاريخ كانكف 
دكنـ في محيط  5110عمميات الشراء كتجميع األراضي خبلؿ سنكات األربعينات فقامت بشراء 

                                                           

ـ، المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر، 1948ياسيف، عبد القادر: كفاح الشعب الفمسطيني حتى العاـ  (1)
 .153ـ، ص1981، 2بيركت، ط

() ف: ىي بمدة درزية، تقع البمدة في محمية جبؿ الجرمؽ التاريخي شرقي البقيعة كىي تعتبر قرية كبيرة ابيت ج
نسمة كجميعيـ مف الدركز، كيشتغمكف بصنع الزقاؽ. الدباغ،  260عدادىـ بأعامرة  بالسكاف التي يقدر 

 .176-174؛___: دليؿ المقاتؿ الفمسطيني، ص148، ص1مصطفى مراد:ببلدنا فمسطيف، ج
 .470ص، 1ج،  أبشالـك شمكئيؿ، أرنكف سكفير، فكريت كبليكت: أراضي الجميؿ (2)
()  نسمة، تقدر مساحتيا  5270كـ لمجنكب الغربي مف حيفا، بيا 12الطيرة:قرية عربية تقع عمى مسيرة

دكنمان،  45262ني قرل القضاء في كبرىا، تقدر مساحة أراضييا انان، كثادكنمان، أكلى قرل قضاء حيفا سك224
دكنمان، كتعتبر ثالث قرل القضاء كمو فيما تممكو مف األراضي. الدباغ، مصطفي مراد: 6553يممؾ الييكد منيا 
 149، ص1ببلدنا فمسطيف، ج

()  خربة جديف: تقع إلى الجنكب الغربي مف ترشيحا، كعمى مسيرة ساعة لمماشي، تبمغ مساحة أراضي خربة
دكنمان، ككانت تحتكم عمى قمعة كنحت في الصخكر كخندؽ، 3349يا دكنمان، يممؾ الييكد من7587جديف 

 .200، ص1ف قديمة، كلكنيا أصبحت خرابان. الدباغ، مصطفي مراد: ببلدنا فمسطيف، جاكاساسات جدر 
() ف القرية مف قبؿ اكفار مصر: إحدل القرل الزعبية السبع، طريقيا مقابؿ مفرؽ عرب الشبمي، تـ استكط

ف يممؾ أراضي القرية االييف قبؿ مئتي كخمسيف سنة، سكنتيا عائبلت مف النكر العجر، كأجداد سكانيا الح
شخص سكرم يدعى الككنت، تكفي عف بنت كحيدة فباع أراضي المنطقى إلي دائرة األراضي الييكدية، كلـ 

المقاتؿ دكنـ.____: دليؿ  1500سنة، تبمغ مساحة أراضي القرية الزراعية، 45تكتشؼ قصة البيع إال بعد 
 .24الفمسطيني، ص



15 
 

دكنـ في قرية  850، دكنـ في قرية بيت جاف 1590، ()دكنـ في قرية المغار 7488ك، صفد
مساحة األراضي في قرية باب القمح دكنـ مف  1482ـ تـ شراء 1943بينما عاـ ، (1)كفار بقكر

دكنـ في محيط  2000تـ السيطرة الفعمية بحيازة  1945بينما عاـ ، القريبة مف مستكطنة متكال
كصؿ ، ـ1935كمع نياية عاـ ، (()2)القريبة مف مستكطنة كفار تابكر()قرية دبكريا أـ الغنـ 

ـ لتمؾ 1939-1936ؿ الفترة كخبل، مستكطنة 152عدد المستكطنات الصييكنية في فمسطيف  
مستكطنة جديدة ؛ليرتفع عدد المستكطنات الصييكنية في فمسطيف  52المكجة أنشأ الصياينة 

.ككنكع جديد مف أنكاع التيكيد كاالستيطاف الصييكني (3)مستكطنات 204ـ إلى 1939عاـ 
االستيطاف إقامة المستكطنات في المناطؽ المحاذية لمناطؽ ، كبخاصة في المناطؽ الشمالية

 كذلؾ مف خبلؿ األسمكب االستيطاني الجديد المسمى"السكر كالبرج" )حكماؿ أمفداؿ(، الييكدم

() ، الٌذم ، ذلؾ أف أىداؼ ىذا األسمكب، ـ1939-1936الٌذم اتبعو الصياينة في الفترة ما بيف
، لمقاـ األكؿكانت سياسة إستراتيجية في ا، طبؽ أساسان عمى حدكد المناطؽ االستيطانية القائمة

ككصؿ ، كغكر األردف كسيؿ بيساف، كىك استيطاف المناطؽ الجديدة كالجميؿ األعمى الغربي

                                                           

()  جغرافية تكاد تتسمؽ جبؿ حزكف المرتفع، الناحية القرية المغار: المغار مف القرل البارزة في الجميؿ مف
% دركز، 55تشرؼ عمى سيؿ  خصب يزكدىـ بالزيتكف الركمي المعمر، عدد سكانيا يقارب ثبلثة عشر ألؼ 

 .88-87اتؿ الفمسطيني، ص.____: دليؿ المق .% مسممكف17% مسيحيكف، 28
 .473ص، 1ج،  أبشالـك شمكئيؿ، أرنكف سكفير، فكريت كبليكت: أراضي الجميؿ (1)
()  كـ مف الشارع الرئيسي العفكلة، بحيث تككف  2أـ الغنـ:تقع قرية اـ الغنـ جنكب شرؽ جبؿ الطكر، عمى بعد

بيت  200اـ الغنـ، ينتشر ما يقرب  –عرب الشبمي  -دبكرية -الرأس الثالث العربي الذم يحيط بجبؿ طابكر
راضو زراعية مصادرة أدكنمان،  150 فرد، مسطح البناء 900-860ف القرية مف اعمى سفح الجبؿ، يقدر عدد سك

 .20دكنـ. ______: دليؿ المقاتؿ الفمسطيني، ص 800
()  كفار تابكر :مستكطنة عبرية تقع في الجية  الشرقية مف جبؿ الطكر، في جكار عرب الصبيح.كما تقع عمى

قرية مسحة  ـ، عمى أراضي1901ني)نكفمبر(اكـ لمشماؿ الشرقي مف العفكلة، تأسست في تشريف الث14بعد
قدمان عف سطح البحر، كانت القرية كالمستكطنة، في العيد العثماني مف أعماؿ 320العربية، كالمرتفعة 

 .140، ص7، جببلدنا فمسطيفطبرية.الدباغ، مصطفي مراد: 
 .474، ص1، ج أبشالـك شمكئيؿ، أرنكف سكفير، فكريت كبليكت: أراضي الجميؿ (2)
 .281، ص2ج، ـ 1948_1862تاريخ الصييكنية  جريس، صبرم: (3)
()  مستكطنة زراعية، معظميا مف نكع الكيبكتس، كالتي اقيمت  في 53مفداؿ:اسـ عاـ أطمؽ عمى أحكماؿ

ـ، كعرفت ىذه المستكطنات بيذا االسـ نتيجة إقامة سكر 1939-1936فمسطيف في سنكات الثكرة الفمسطينية بيف
ككضعت في منتصفو حجارة كحصى، ك حكؿ برج مراقبة، يمكف مف خبللو خشبي مزدكج إحيط بالمستكطنة 

ف ينفذىا الثكار امراقبة كؿ ما يجرم مف حكؿ المستكطنة، كخاصة التصدم لمحاكالت االقتحاـ التي ك
 .220ص،  معجـ األعبلـ كالمصطمحات الصييكنية كاإلسرائيميةالفمسطينييكف. منصكر، جكني: 
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كبالتالي تكسيع حدكد البمد كبمكرتيا إزاء ، المناطؽ المنعزلة في الجميؿ األسفؿ بعضيا ببعض
 .(1)تقسيـ البمد

نشاء النقاط ، لـ يتكقؼ مشركع االستيطاف، ـ1945-1940في ظؿ فترة الحرب كالدمار  كا 
في  5ك، منيـ في الجميؿ األعمى 13، مستكطنة زراعية في الجميؿ 18االستيطانية فقد تـ إنشاء 

ڨاماتسك، ()كشعار ياشكؼ ، ()كبيت ىمؿ، ()كىي : عمير، الجميؿ األسفؿ ،()سدينحمٌا،

 .( ()2)عقرون،شكٌر،بٌتكشت،تٌرا،نحالٌم،()رامٌم،()كفارسولد،تمارا،ألوموت

                                                           

 .105ص ـ(،1949-1918االستيطاف الزراعي الييكدم في فمسطيف)عايد: أبك ىديب، خالد محمكد (1)
() ـ، عمى مسيرة سبعة كيمك مترات لمجنكب الشرقي مف 1939/أكتكبر/29ر:مستكطنة عبرية  اقيمت في يعم

مرجع ييكديان.الدباغ، مصطفي مراد:  446ـ، 1961ف بيا في عاـ اكعمى أنقاض قرية الدكارة، الخالصة، 
ـ، كأسماء 1948كي ال ننسى)قرل فمسطيف التي دمرتيا إسرائيؿ سنة  ؛الخالدم، كليد:.250ص، 6، جسابؽ

 .305-304، صـ1997، مؤسسة الدراسات الفمسطينية، بيركت، 1شيدائيا(، ط
() :ني فكؽ أراضي قرية لزازة كفي ظاىر الخالصة الشرقي، اـ عمى الحاصب1940/يناير/4أسست في بيت ىمؿ
 .250، ص6، ج الدباغ، مصطفي مراد: ببلدنا فمسطيف .ييكديان  260ـ، 1961ف بيا في عاـ اك
()  الخالدم، كليد:  ف " ك"دفنة".اـ، تقع بيف قمعتي "د1940/يكليك/7شعار ياشكؼ:مستكطنة عبرية تأسست في

 .250ص،  كي ال ننسى
()  عامر، كعند ممتقي  ـ، فكؽ أراضي الدكارة، في ظاىر مستعمرة1940/ديسمبر/19سدم نحميا:تأسست في

 الدباغ، مصطفي مراد: ببلدنا فمسطيفييكديان.  314ـ، 1961ف بيا في عاـ انياس بمنابو تؿ القاضي، كامنابع ب
 .305، ص كي ال ننسى؛ الخالدم، كليد: .250، ص6، ج
()  عمى ـ، عمى أراضي ما زالت تابعة لقرية المداحؿ، كتقع 1942كفار سكلد: مستكطنة عبرية، تأسست عاـ

،  كي ال ننسى دكنما.الخالدم، كليد:211289كمـ جنكبي شرقي مكقع القرية، كيبمغ مساحتيا  5، 1بعد 
 .365ص
()  متران عف سطح البحر،  880ـ، كتعني كممة راميـ" مرتفعات"، كترتفع 1943/يناير/8راميـ:تأسست في

كي ال ننسى،  الخالدم، كليد: ـ.1961ييكديان، في عاـ  111تدعي المنارة، ككانت تحتكم عمى  نان اكاحي
 .250ص
()  دكنما. سميح، 2480عقركف:مستكطنة عبرية  اقيمت عمى أراضي قرية عاقر العربية، كالتي تبمغ مساحتيا

ـ، 1987، 1غنادرم:الجماىير العربية في إسرائيؿ بانكراما االضطياد كالتمييز القكمييف، دار الناصرة، ط
 .196ص
، 1921-1946سنة نشاطات الصندكؽ التأسيسي، حقائؽ كأرقاـ  25مشركع التأسيس أ. أكليتسكر:  (2)

 .)عبرم(43ـ، ص1947إصدارات المكتب الرئيسي لمصندكؽ التأسيسي، القدس، 
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 Jewishارتبطت ىذه المكجة مف اليجة بكجكد ما يسمى بالصندكؽ القكمي الييكدم: )
National Fund)،"تجددت ، (1)كىك المصطمح العبرم، أك ما يسمى " الكيريف كايميت ليسرائيؿ

بيدؼ العمؿ عمى إيجاد ، ()ـ1897فكرة التأسيس مرة أخرل في المؤتمر الصييكني األكؿ عاـ 
 تمثمت بالتالي:، عبر سياسة كضعت مكضع التنفيذ،  أداة مالية تدفع عممية االستيطاف كاليجرة

إتاحة الفرصة لممياجريف ،ثانيان:تمكيؿ كشراء األراضي الزراعية في فمسطيف كمحيطياأكالن: 
 كثالثان:كتشجيعيـ عمى االستيطاف.، الصياينة الجدد الذيف ال يممككف رأس ماؿ باستئجار األرض

 .(2)تشغيؿ األيدم العاممة الصييكنية كحدىا دكف سكاىا

ثبلث ، ـ1909-1904فاشترل عاـ ، مصندكؽ بشراء األراضي الزراعيةتمثمت أكلى الخطكات ل
كبف ، ()أقيمت عمييا مستكطنة خمدة، دكنـ 600، 5قطع مف األرض بمغت مساحتيا نحك 

بالجميؿ األدنى كقد أقيمت عمييا مستكطنة كأرضان أخرل في سيؿ حطيف ككادم األردف ، ()شيمف
عمى أرض اشتراىا الصندكؽ بالقرب مف بحيرة ، ()أ–كما أقيـ كيبكتس دغانيا ، ()كفار حيطيـ

                                                           

؛تممي، أفرايـ كمناحيـ: .368، صمعجـ األعبلـ كالمصطمحات الصييكنية كاإلسرائيمية منصكر، جكني: (1)
 .420ص ،معجـ المصطمحات الصييكنية

() نعقد في سكيسرا، كتـ في المؤتمر كضع فكرة اـ:كيعرؼ بمؤتمر باؿ، 1897المؤتمر الصييكني األكؿ عاـ
نشاء المنظمة الصييكنية العالمية، كقد قرر المؤتمر الدأب لخمؽ الشعكر ا  نشاء الكطف القكمي الييكدم، ك إ

طار إلى فمسطيف، كالسعي لدل الدكؿ عمى االعتراؼ بالقكمية الييكدية بكافة الكسائؿ، كتيجير الييكد مف كؿ األق
نشاء إالمتبلؾ األراضي بعد عمار الزراعي في فمسطيف، كالسعي بالحركة الصييكنية، ككجكب االست

ف:فمسطيف العربية في امظير، سميم.؛ 51، ص3جالمكسكعة السياسية،الكيالي، عبد الكىاب:المستكطنات.
 .71ـ، ص2000، 1ة، طالتاريخ، دار الحرية لمنشر، القاىر 

شكفاني، دمشؽ، دار  فايتس، يكسؼ: مذكرات سمسار أراضي صييكني)يكسؼ نحمام(، ترجمة :إلياس (2)
 .222ـ، ص2010الحصاد، 

()  ـ، كتفع عمى مسيرة 1909مستكطنة خمدة:سميت بذلؾ نسبة غمى القرية العربية المجاكرة، تأسست في عاـ
 .294، ص1، جمراد: ببلدنا فمسطيف صييكنيان. الدباغ، مصطفي 260ف بيا اكـ مف قرية أبك شكشة كك5
()  ف بيا ادكنـ، كك 1600ـ، تبمغ مساحتيا نحك 1906مستكطنة بف شيمف:في ظاىر المد، تأسست عاـ

 .294، ص1،جمراد: ببلدنا فمسطيف صييكنيان. الدباغ، مصطفي930
()  ـ، كسميت بذلؾ االسـ لقربيا مف قرية حطيف العربية في 1936مستكطنة كفار حيطيـ: أنشئت  في عاـ

دكنـ، في الشماؿ الغربي 200عمييا مستكطنة كفار حيطيـ بنحك  اقيمت قضاء طبريا، كقد بمغت المساحة التي 
ىير العربية في إسرائيؿ بانكراما ؛سميح، غنادرم: الجما.390كي ال ننسى ، ص مف مدينة طبريا .الخالدم، كليد:
 .207ص، ـ1987، 1دار الناصرة، طاالضطياد كالتمييز القكمييف، 
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ـ بشكؿ 1948-1920تجددت عمميات شراء األراضي ما بيف عامي ، (1)ـ1909طبرية عاـ 
ف الصندكؽ القكمي ـ تمك1922عاـ ، كبخاصةو في المناطؽ الشمالية مف فمسطيف، كاسع

كتمكف ، ()ألؼ دكنـ مف أراضي مرج ابف عامر مف آؿ سرسؽ 50الييكدم مف شراء حكالي
كتعتبر ىذه المناطؽ مف أخصب أراضي ، أيضان مف شراء أراضي كادم الحكادث قرب طكلكـر

 .  (2)فمسطيف

خبلؿ سنكات العشرينات مف القرف العشريف عمى شراء األراضي في منطقة  ()ركز الييكد
كما ىك إستراتيجي دفعت الييكد لشراء ، كارتبط ذلؾ بعدة عكامؿ  منيا ما ىك إقميمي، الجميؿ

كشركة ، ()كقد نشط كؿ مف الصندكؽ القكمي الييكدم، األراضي بكثافة في سيكؿ الجميؿ
لجميؿ خصكصان األراضي المحيطة بأصبع الجميؿ ألسباب في شراء األراضي في ا، ()يكا

                                                                                                                                                                      

() نيا مف كممة عبرية تعني "حبة "، اقيمت عمى أراضي قريبة مف قرية سمخ، التابعة اأ:اشتؽ اسـ دغ-نياادغ
ف، ا؛دي183كي ال ننسى، ص الخالدم، كليد: ف أكؿ مف كلد في تمؾ المستكطنة.اف دايالقضاء طبريا، كك

 .14-11صلبناف، ، ، بيركت1، طمكشيو:مذكراتي، دار الفكر
 .400، ص ـ1949كحتى سنة فمسطيف السياسي منذ فجر اإلسبلـ المكجز في تاريخ  ، إلياس:شكفاني (1)
()   عائمة سرسؽ: ىي أسرة مسيحية، استقرت في قرية البربارة، كفي مطمع القرف التاسع عشر ىاجر أبنائيا إلي

دكنـ في مرج ابف 23000ـ، عندما اشترت مف الحككمة العثمانية 1868بيركت، كبدأت النكاة بالتككيف عاـ
بكر، أميف:ممكية اؿ سرسؽ في  نطمقكا لعقد عدة صفقات مع الحككمة، كتجار األراضي.أبكاعامر، كمف ثـ 

 .399-397ـ، ص1996ف، عماف، افمسطيف، مؤسسة عبدالحميد شكم
 .52ـ،  ص1985، 1سعد، أحمد: التطكر االقتصادم في فمسطيف، دار االتحاد لمطباعة كالنشر، حيفا، ط (2)
() ؿ التكجو إلى الجزء ركز التغمغؿ إلى داخؿ المناطؽ التي ال تزاؿ خالية مف المستكطنات الييكدية، كمثا

بيت لحـ، الخميؿ، بئر السبع كمقدمة لبلستيبلء قرب األكسط مف الجميؿ، " المربع الخطر" في كسط فمسطيف، 
ف الصييكني معظـ القرل الفمسطينية التي كقعت تحت سيطرتو كىجر أىميا كبمغت القرل اعمى النقب، دمر الكي

ـ.السعدم، غازم:مف 1948ة في األرض المحتمة عاـ قرية كانت قائم 585قرية، مف أصؿ  478المدمرة 
؛أبك جابر، إبراىيـ:المجتمع .53ـ، ص1984ممفات اإلرىاب الصييكني في فمسطيف، دار الجميؿ، عماف، 

-427، 457ـ، ص2014العربي في إسرائيؿ، مدخؿ إلي القضية الفمسطينية، مركز الدراسات المعاصرة، 
459. 

()   الصندكؽ القكمي الييكدم: مؤسسة تابعة لممنظمة الصييكنية العالمية متخصصة باالستيبلء عمى األراضي
سـ "الصندكؽ الدائـ إلسرائيؿ"، أك اىداؼ المتكخاة مف ىذه األراضي، تعرؼ بفي فمسطيف، كتحضيرىا كتحديد األ

ـ األعبلـ كالمصطمحات الصييكنية معجـ. منصكر، جكني: 1901يميت"، تـ إعبلف تأسيسيا عاـ ا"الكيرف ك
 .420، صمعجـ المصطمحات الصييكنية.؛لممزيد انظر :تممي، أفرايـ كمناحيـ : 368، صكاإلسرائيمية

()  ـ، بيدؼ تكطيف ييكد 1891شركة يكا: شركة االستيطاف الييكدم، أسسيا الباركف مكريس ىيرش عاـ
ستة مبلييف دكنـ لتكطيف ثبلثة مبلييف ييكدم، كلـ  شرقي أكركبا في األرجنتيف، حيث اشترل لذلؾ الغرض،

 Encyclopedia Judaica ،Second .يحقؽ المشركع سكل بعض النجاح، كنقمت نشاطيا إلي فمسطيف.
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لـ يتـ إنشاء أم نقطة  استيطانية ييكدية ، ـ1938-1920كخبلؿ الفترة الممتدة مف، إستراتيجية
فرضت لجنة ، كتـ التركيز عمى سيؿ الحكال كمرتفعات الجميؿ الغربي، في الجميؿ األعمى

، ـ1938حيث تـ العمؿ في ىذه السنة ، ميؿإعادة العمؿ في مناطؽ أخرل في الج ()ككدىيد
في الجميؿ ، عمى إنشاء مستكطنات كفؽ طريقة سكر كبرج لفرض حقائؽ كاقعية عمى األرض

كالتٌى يعتبرىا الصياينة أقدـ ، ـ1948أكثر مف أم منطقة أخرل في أرض فمسطيف المحتمة عاـ 
خي لمكجكد الييكدم في ىذه ككاف ىناؾ تكاصؿ تاري، أماكف يكجد بيا تاريخ األمة الييكدية

حيث كانت ، قبؿ أف تصبح ىذه القرل مدف، سكف الييكد عدة قرل صغيرة في الجميؿ، المناطؽ
حتى أصبحت مدف رئيسة في ، كصفد كطبريا، ىذه القرل كبيرة نسبيان مف ناحية السكاف كالمساحة

                                                                                                                                                                      

Edition ،Macmillan Reference ،U.S.A ،in Association with Keter Publishing House 
Ltd ،Jerusalem ،2006: ،Vol 11 ،p285-288. تطكر االقتصاد الصييكني :لممزيد  انظر :الزىار، ربا:

 . ؛ 22ـ، ص2011ـ، )رسالة ماجستير غير منشكرة(، الجامعة اإلسبلمية، غزة، 1948-1882في فمسطيف 
Dubnow ،S.n;History of the Jews in Russian Poland ،from the Earliest Times until 
the Present Day-Vol.2 ،Jewish Publication Society of America ،1918 ،P419. ؛
Edelheit ،Hersh ; History of Zoionism ،Ahand book and dictionary ،west view of  
publication ،bouldersco ،2000 ،p.165. 

()  المتحدة ـ، مف قبؿ مجمس عصبة األمـ 1938مارس /لجنة ككدىيد:كىي لجنة فنية تـ إقرارىا في أكائؿ آذار
د عينت الحككمة  البريطانية ىذه قـ، حكؿ تقرير لجنة بيؿ ق1937/سبتمبر/16بناءنعمى القرار الصادر في 

اقتراح لجنة بيؿ بتقسيـ فمسطيف،  المجنة المككنة مف أربعة أعضاء برئاسة السيرجكف ككدىيد، لمعمؿ عمى تنفيذ
االيصاء برسـ حدكد فاصمة بيف المنطقتيف العربية كقد عيد الي لجنة ككدىيد العديد مف المياـ كجاء منيا، 

كالييكدية المقترحتيف، كرسـ حدكد األراضي المقترحة إبقاؤىا تحت  االنتداب البريطاني  بصكرة دائمة أك مؤقتة، 
المنطقة الييكدية كالعكس  إلىقؿ ما يمكف مف العرب كالمشاريع العربية أنضماـ اأف تأخذ بعيف االعتبتار 

كصي بيا تقرير لجنة بيؿ أف تساعد الحككمة  البريطانية عمى القياـ بمسؤكلياتيا   االنتداب ية التي بالعكس، أ
الممكية، الحرية الكاممة في اقتراح تعديبلت لمشركع التقسيـ، ككصمت المجنة إلى فمسطيف بتاريخ 

د أنو يستحيؿ  ـ، كقد جاء في تقرير لجنة ككدىي1938آب /أغسطس 3ـ، كغادرتيا في 1938/أبريؿ/23
االفتراض أف مشكمة العرب يمكف حميا بنقؿ السكاف نقبلن اختياريان، كقد قابمت المجنة قرارات لجنة بيؿ بالرفض 

كـ تقع شمالي سيؿ 75كصت المجنة بخطة تقصر الدكلة الييكدية عمى قطعة مف األرض طكليا أالتاـ، كقد 
ع الممر الذم يربط أرض المقدس الكاقعة تحت االنتداب  ساركنة قرب يافا كتتقاطع مع أرض عربية في يافا كم

بالبحر، كبمكجب ىذه الخطة ال تنتقؿ الي الحكـ العربي المساحات األخرل التي اقترحت لجنة بيؿ الممكية 
اعطاءىا لمييكد بؿ تبقي تحت ادارة  االنتداب إلى أف يتفؽ سكانيا العرب، كقد اكصي بكضع القدس تحت 

كدية مرج ابف عامر أضافة ا  نتدابي في الجنكب يشمؿ قضاء بئر السبع كامؿ، ك انية ككضع نظاـ االدارة  البريطا
-359، ص7، جالمكسكعة السياسيةالمقترحة.الكيالي، عبد الكىاب : كبحيرتي الحكلة كطبرية الي الدكلة الييكدية

360. 



21 
 

كفي بداية القرف  18ؿتجددت محاكالت االستيطاف الييكدم في ىذه القرل خبلؿ القرف ا، الجميؿ
كأصبح ، ()كعيف الزيتكف، كبكعيف، ()كشفاعمرك، ()حاكؿ الييكد السكف في كفر ياسيؼ، 19اؿ

 .(1)كجكد لحي ييكدم في الجميؿ 19في بداية القرف اؿ
دكف التقيد بمكاف معيف بؿ التركيز ، إنشاء البنكؾ كالفركع المصرفية لمغايات الصييكنية -1

 .(2)مف مكاف إقامتيا عمى الغاية المستفادة

ـ تـ إعبلف 1903عاـ ، تفرع عنو عدد مف المؤسسات الصييكنية، كلمتغطية عمى نشاطاتو
، كبدكره قاـ باإلسياـ في نمك االقتصاد الصييكني، (3) في مدينة يافا ()تأسيس بنؾ أنجمك فمسطيف

                                                           

() ؽ.ـ، كىي 3000أك الفينيقيف إلي  نييفاكفر ياسيؼ: ىي بمدة قديمة جدان يعكد تاريخ تاسيسيا إلي الكنع
نسمة، يكجد بيا   5800ف كفر ساسيؼ اسست في تمؾ الفترة، يقدر عدد سكأكغيرىا مف المستكطنات التي 

 .135% دركز. ______: دليؿ المقاتؿ الفمسطيني، ص 10% مسيحيكف، 50% مسممكف، 40ثبلث طكائؼ 
()  كـ منيا، كىي ذات مكقع جغرافي 25شفا عمرك:مدينة عربية تقع شرقي الشماؿ الشرقي لحيفا، كعمى بعد

ىاـ في الجميؿ الغربي، تتكسط المسافة بيف حيفا كالناصرة، كىي نقطة أنقطاع بيف بيئتي السيكؿ غربان، كالجباؿ 
ا جماعات كبيرة مف البدك كالريفييف مف شرقان، نشأت بالقرب مف أقداـ مرتفعات الجميؿ الغربي، كجمبت إليي

 القميؿ مف سكانيا العرب، كنزح إلييا اٌل إـ،  لـ يياجر 1948سرائيؿ إلييا عاـ إالمنطقة المجاكرة، رغـ احتبلؿ 
.لممزيد  636-635، ص2، مج المكسكعة الفمسطينيةف القرل العربية المجاكرة. المرعشمي، أحمد: ابعض سك

 .114-110جميؿ األرض كاالنساف في الجميؿ، مطبعة الشرؽ العربية، القدس، صانظر عبدالنكر، فؤاد:ال
() :قرية عربية، تقع عمى الطريؽ المؤدم إلى صفد، بنت عمى المنحدر الغربي لكادم الدلب، عيف الزيتكف

ف مف نسمة، كتعتبر قرية عيف الزيز  622يكحي اسـ القرية إلى عيف ماء، كانت تجرم في الجكار، عدد سكانيا 
ضكاحي صفد، نظران، لقربيا منيا، اشتيرت بزراعة الزيتكف كالحبكب، كالفاكية، كال سيما العنب، تـ احتبلليا 

-340، صكي ال ننسى  الخالدم، كليد: ـ.الخالدم، كليد:1948/كانكف الثاني/يناير 3كتيجير سكانيا منيا، 
341. 

 .387ص ، 1ج، أراضي الجميؿأبشالـك شمكئيؿ، أرنكف سكفير، فكريت كبليكت:  (1)

 .21ـ، ص1968رزكؽ، أسعد: الصيكنية كحقكؽ االنساف العربي، مركز األبحاث، بيركت،  (2)
() :ـ، عرؼ اسمو في البداية باسـ )أنجمك 1902أقدـ البنكؾ في فمسطيف، تأسس عاـ بنؾ أنجمك فمسطيف

ؼ الحقان باسـ بنؾ أنجمك فمسطيف، بعد عاـ الفمسطينية (، ثـ عر –بالستينا ككربكريشيف()الشركة االنجميزية 
ـ البنؾ الكحيد 1954ـ تـ تغيير اسـ البنؾ ليصبح بالمغة العبرية بنؾ لئكمي ليسرائيؿ، كاصبح عاـ 1948

معجـ األعبلـ كالمصطمحات الصييكنية  منصكر، جكني: المعتمد مف قبؿ الحككمة الصدار العممة اإلسرائيمية.
 .112، ص كاإلسرائيمية

ـ(، الشركؽ، 1914-1840األجنبية في اليجرة كاالستيطاف في فمسطيف ) الكعرم، نائمة:دكر القنصميات (3)
 .205، ص2007
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كالمساىمة بشركات ، كبناء المساكف، ، كتقديـ الرىكنات العقارية، مف خبلؿ االستثمار المالي
 .( 1)الكيرباء  كالبناء

يف يتنكعت أشكاؿ ككسائؿ السيطرة كاالستيبلء الصييكني عمى ممتمكات كأراضي السكاف الفمسطين
كافة السبؿ لمكصكؿ إلى أىدافيا التٌى  ةلتستغؿ الحركة الصييكني، المقيميف في كطنيـ كأرضيـ

مف ، القائمة في فمسطيف االحتبلؿ البريطانية لتكمؿ ذلؾ بالنجاح بمساعد، تبنتيا منذ ظيكرىا
كلتعيزز كجكدىا بشكؿ استيطاني ، خبلؿ نسبة األراضي التٌى تـ سمبيا مف أصحابيا األصمييف

الشكؿ االستيطاني كضعان  ذلؾ" متخذةن مف داؿجمفحكماؿ " : نظاـ السكر كالبرججديد أىالى كىك 
 .جديدان 

 

 
































                                                           

ـ(، المنظمة 1849-1882ياسيف، السيد، كعمي الديف ىبلؿ: االستعمار السياسي الصييكني في فمسطيف ) (1)
، معيد البحكث كالدراسات الع  .278ـ، ص1975، 1ربية، جالعربية لمتربية كالثقافة كالعمـك
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 األولانفصم 
نتهىيد اجلهيم  اإلسرائيهيةاملًارسات 

 يف يرحهة احلكى انعسكري
 (و1948-1966)

 

 (.ـ1966-1948لتيكيد الجميؿ ) اإلسرائيميةالحككمية  قكانيفال المبحث األول:
 التطبيؽ العممي لعممية التيكيد . :الثاني المبحث 
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 املال  األلل
   هو   اجلر ل اإلسرائ ر  احلكوم    قواىنيا 

 (:و2458-2466) 
في الجميل خالل فترة الحكم  راضياأل كأداة لالستيالء عمى  اإلسرائيمية قوانينال .1

 م(:1966-1948العسكري )
 الممؾ. أراضي أ
 األميرية. راضياأل ب
 المترككة. راضياأل ت
 المكات. أراضي ث
 المشاع. أراضي ج
 الكقؼ. أراضي ح

   : (م1966-1948)راضياأل الخاصة ب اإلسرائيمية قوانينال .2

 . ـ1943) االستمبلؾ لممنفعة العامة ( لسنة  راضياأل قانكفأكالن: 
 .(ـ1945)ظمة الطكارئ لسنة أن قانكف: ثانيان 
 .(ـ1948)ظمة الطكارئ لسنة أن قانكفثالثان: 
 .(ـ1949)تنظيـ االستيبلء عمى العقارات في ساعة الطكارئ لسنة  قانكفرابعان: 

 .(ـ1950)أمبلؾ الغائبيف لسنة  قانكفخامسان: 
 .(ـ1953 )لسنة كالتعكيضات( اإلجراءات)تصديؽ  راضياألاستمبلؾ  قانكفسادسان: 
 .(ـ1958)التقادـ الزمني لسنة  قانكفسابعان: 
 .(ـ1960)لسنة  إسرائيؿ أراضي:يأساس قانكفثامنان: 
 .(ـ1960)لسنة  إسرائيؿ أراضي قانكفتاسعان: 
 .(ـ1962)الغابات لسنة  قانكف: عاشران 
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في الجميل خالل فترة الحكم  راضياأل كأداة لالستيالء عمى  اإلسرائيمية قوانينال-2
 م(: 2466-2458العسكري )

حتمت كلما ا، في العالـفي أم صراع قائـ في أم بقعة جغرافية  العنصر الرئيس األرضتعتبر 
كذلؾ ، بفمسطيفالعثمانية   اىتماـ الدكلة كاففقد ، كافكم فامة في أم زمىمية قياألمف  األرض

، األرضإحكاـ سيطرتيا عمى  إلى ىدفت  التىٌ (1)يةناالعثم قكانيفالظمة ك ناأل إصدارمف خبلؿ 
كذلؾ حسب ، (2)محددة قكانيفالتصرؼ بيا مف خبلؿ  فجعمت ، أكيد حقيا في أرض فمسطيفكت

أصدرت العديد مف  األرضكإلكماؿ سيطرة الدكلة عمى ، راضياأليا إلياألقساـ التى  قسمت 
قائمة تكضح تعميمات تختص بسندات الطابك ، (4)ـ1859عاـ فأصدرت منذ ، (3)راضياأل قكانيف

() ،(5)"البكر راضياأل قانكف"ك، "األميرية راضياأل قانكف"ك. 

تحديد نكعية ممكية  تـالعثمانية   أحدثتيا الدكلة التىٌ كحسب التقسيمات القائمة في فمسطيف 
 :  التاليعمى النحك في فمسطيف  راضياأل
 .(1)يتصرؼ بيا كيفما شاء، كتككف ممكان لصاحبيا :()"الممك أراضي"- أ

                                                           

 .5ـ، ص2011، جامعة االزىر، 1شبير، محمد سميماف :التطكر التاريخي لمنظاـ القانكني في فمسطيف، ط (1)
 .433الشناؽ، محمكد نيار: العبلقات بيف العرب كالييكد في فمسطيف، ص (2)

(3) Abu Ras ،Thabet; The Arab Bedouin and their Lands in the Naqab – The Tribal 
Dimension of Steadfastness ،Adalah’s Newsletter ،Volume 93 ،May 2012 ،p.1. 

مجمة ، ف األمننة اإلسرائيميةاأبك راس، ثابت: عرب النقب كأراضييـ بيف مطرقة القكننة، كسند لممزيد  انظر:
 .7-3، ص250-249شؤكف فمسطينية، عدد

 .34ـ، ص1947، 1كاألمكاؿ غير المنقكلة، مطبعة االعتماد، بغداد، طحيدر، شاكر: أحكاـ األراضي  (4)
() ـ، كىك ما يعرؼ باسـ، قانكف تسجيؿ األراضي الطابك، اليدؼ 1859أصدر قانكف األراضي العثماني عاـ

تقسيـ مف كراء إصدار ىذا القانكف تأكيد حؽ الدكلة العثمانية في  كجو القكل المحمية كبقايا االقطاع، كقد قامت ب
ـ الئحة تعميمات بحؽ سندات 1859األراضي الي عدة أقساـ كجعمت لكؿ قسـ، أحكامان كقكانيف، فأصدرت عاـ 

ـ، تضمف نظاـ الطابك التعميمات بشأف تسجيؿ 1867ـ، كممحقاتو عاـ 1861الطابك، كقانكف الطابك عاـ 
-1918األراضي في فمسطيف  األراضي كاعطاء السندات ألصحابيا. الحزماكم، محمد ماجد السيد:ممكية

 .28ـ، ص1948
 .50ـ، ص1948-1918الحزماكم، محمد: ممكية األراضي في فمسطيف  (5)
()  أراضي الممؾ:أك المممككة، كىي المكجكدة داخؿ القرل كاألحياء المخصصة لمسكف، كفي محيطيا، مما يعد

متر مربع، كممكية  500دكنـ، أم عف ممكمان لمسكف، عمى أف ال تزيد مساحة القطعة الكاحدة منيا عف نصؼ 
ىذا النكع مف األراضي شخصية، كيعكد لصاحبيا كامؿ حقكؽ تممكيا كالتصرؼ بيا.حكرأني، فيصؿ: جذكر 

 .106ـ، ص1990، قبرص، 1ـ، شرنت برس، ط1948-1918الرفض الفمسطيني 
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بينما يككف حؽ التصرؼ فييا بيد ، لمدكلة راضياألكترجع ممكية ىذه  :()"األميرية راضياأل " - ب
 .(2)فاكاألجر ، كالغابات، الزراعية كالمراعي  راضياألكتشمؿ ، ياأصحاب

كالمراعي ، كالغابات، كالطرؽ، فاع العاـ بياتنكىي أراضو تركت لبل :()"المتروكة راضياأل "- ت
أىالي  يستفيد منيا جمكع التىٌ ، كالمساجد كغيرىا، كعيكف الماء، كاآلبار، كاألسكاؽ العمكمية

 . (3)القرية
كتخضع لمرقابة ، فاالبعيدة عف العمر ، كافسمف الالخالية  راضياألكىي  :()"الموات أراضي" - ث

 .(4)مف قبؿ الدكلة
أما التصرؼ فييا فيككف لصالح ، كتككف الرقابة عمييا لبيت الماؿ  :()المشاع أراضي- ج

 .(1)مجمكعة مف  الحائزيف
                                                                                                                                                                      

اإلسرائيمية، ككالة أبك عرفة ـ، كالسياسة 1948أبك كشؾ، بكر: األراضي العربية في فمسطيف المحتمة  (1)
 .114لمصحافة كالنشر، القدس، ص

() :ي باألراضي الصكافي، كىي األراضي الكاسعة ماإلسبلكىي التي كانت تعرؼ قبؿ العيد  األراضي األميرية
التي مات أصحابيا بسبب الحركب أك ىجرىا أصحابيا أك فركا مع الجيكش البيزنطية .سفاريني، عمي: دراسات 

 117ـ، ص2003شركع القانكف المدني، جامعة بيت زيت، معيد الحقكؽ، حكؿ م
 .33البديرم، ىند: أراضي  فمسطيف بيف مزاعـ الصييكنية كحقائؽ التاريخ، ص (2)
()  األراضي المترككة:كىي نكعاف محمية ال يجكزتممكيا، ، مثؿ الطرؽ العامة كما شابو، كىي متاحة لجميع

عة مف القرل، مثؿ أراضي األحراش كالمراعي كالساحات كاألسكاؽ العامة، كالمساجد أىالي إحدل القرل، أك مجمك 
كالبيادر، مما ىك لمنفع العاـ، كلؤلىالي الحؽ في االستفادة مف ىذه األراضي، كليس ليـ الحؽ في استخداميا 

كات كأراضو لغير  األغراض التي خصصت ليا، كلمحككمة ايضان الحؽ، في أف تفكض لقرية ما األراضي الم
 .107ـ، ص1948-1918مترككة ينتفع بيا األىالي. حكراني، فيصؿ: جذكر الرفض الفمسطيني 

 .30-29البديرم، ىند: أراضي  فمسطيف بيف مزاعـ الصييكنية كحقائؽ التاريخ، ص(3)
()  عمى إبقاء أراضي المكات: كىك قانكف عثماني، تـ نسخو كما ىك في ظؿ   االنتداب  البريطاني، الذم عمؿ

بعض التشريعات العثمانية كما ىي، كتعرؼ األراضي المكات بأنيا أراضي ليست في حيازة فرد بناء عمى ككشاف 
طابك، ككذلؾ ليست في حيازة مجمكعة مف اؿ  سكاف  )  سكاف  القرية، المدينة(، كتـ تحديد األراضي المكات 

كنية كالتي ال يصميا صكت المؤذف أك المنادم كأرض بناء عمى إعتباريف، األكؿ األراضي المتاخمة لمنطقة س
مكات، إاٌل إذا أبرز شخص ككشاف طابك، يعتبر بمثابة تصريح مف السمطة العثمانية لو بأنو إحياء ىذه األرض 

ميؿ عف طرؼ المنطقة السكنية  1، 5كفبلحتيا، أما المعيار الثاني  تعتبر جميع األراضي التي تبعد مسافة 
ات، إال إذا تـ إظيار شيادة ممكية يتـ إعطاء تصريح بإحياء األرض.الحزماكم، ممكية األراضي بمثابة أرض مك 

 .21ـ، ص1948-1918مف 
 .30-29البديرم، ىند: أراضي  فمسطيف بيف مزاعـ الصييكنية كحقائؽ التاريخ، ص (4)
() كية أمبلؾ غير منقكلة، أراضي المشاع:بمكجب القانكف العثماني اتيح أف يشترؾ شخصاف أك أكثر  في مم

كقد شاعت في فمسطيف الممكية المشاعية،  كالتي عرفت باسـ باسـ المشاع، فكاف   سكاف  قرية كاحدة يشترككف 
في ممكية أراضي القرية كفؽ حصص، أك أنصبة تعكد لكؿ رب عائمة في القرية أك لكؿ  حمكلة مف حمائميا، 

األفراد. البديرم، ىند: أراضي  فمسطيف بيف مزاعـ الصييكنية  كيجرم تكزيع األرض المشاع، كفؽ األنصبة عمى
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كيسرم عمييا ما يسرم ، تعكد لبيت ماؿ المسمميف التىٌ  راضياألكىي  :()"الوقف أراضي"- ح
 .(2)األميرية راضياألعمى 

بكضع الخطط البلزمة ، (3) ـ1917فمسطيف عسكريان عاـ احتمت بعدما  البريطانيةبدأت السمطات 
بعدما استبدلت  خاصةو ، مالييكدالكطف)القكمي(  نشاءالصياينة ؛إل إلى راضياأل انتقاؿلتسييؿ 
لتتفنف في ، ـ1920الحكـ العسكرم عمى فمسطيف باإلدارة المدنية عاـ ، البريطانيةالحككمة 
كذلؾ بالتزامف مع ، الزراعية راضياأل انتقاؿلعبت دكران في  التىٌ  قكانيفالالعديد مف  إصدار

عمى فمسطيف إلىكصكؿ ىربرت صمكئيؿ  العديد مف  إصدارقاـ بف، فمسطيف مندكبان ساميا ن
، (4)ـ1920( لعاـ 39رقـ) راضياأل انتقاؿ قانكفمنيا : ،الزراعية  راضياألالخاصة ب قكانيفال
، (()1)ـ1920المحمكلة لعاـ  راضياأل قانكفك ، (5)ـ1921المعدؿ لعاـ  راضياأل انتقاؿ قانكفك 

                                                                                                                                                                      

.؛ 108-107ـ، ص1948-1918.؛ حكراني، فيصؿ: جذكر الرفض الفمسطيني 34-33كحقائؽ التاريخ، ص
 .23ـ، ص1948-1918الحزماكم، ممكية األراضي مف 

ـ، 2004، 1عبلـ العربي، ط(، مركز اال2أبك الييجاء، إبراىيـ: جدار الخكؼ، سمسمة دراسات فمسطينية) (1)
 .391ص
()  عديدة، حددىا الفقو  اإلسبلمي، ككاف مسمكحان لمرعايا  قؼ:كليذا النكع مف االمبلؾ أنكاعأراضي الك

ذا كانت أراضي الكقؼ  اإلسبلمي ت خضع لمراقبة األكقاؼ المسيحييف كالييكد بإنشاء أكقاؼ خاصة بيـ، كا 
المسيحي أك الييكدم ترؾ لرؤساء الطكائؼ التي يخصيا الكقؼ، كال  ف أمر إدارة أراضي الكقؼالحككمية، فا

ـ، ص 1948-1918ني، فيصؿ: جذكر الرفض الفمسطيني الشرعية اإلسبلمية عمييا. حكرا صبلحية لممحاكـ
107. 

.؛ الحزماكم، ممكية 33-32البديرم، ىند: أراضي  فمسطيف بيف مزاعـ الصييكنية كحقائؽ التاريخ، ص (2)
. لممزيد مف االطبلع  انظر : عجكة، سائدة احمد   سميماف : آلية انتقاؿ 51ـ، ص1948-1918مف األراضي 

الممكية في األراضي غير المسجمة في فمسطيف "دراسة مقارنة"، رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة النجاح، 
 .http://ar.wikisource.org .؛ لممزيد حكؿ  القكانيف العثمانية  انظر.:15-8ـ، ص2011نابمس، فمسطيف، 

حسيف، فاضؿ:تاريخ فمسطيف السياسي تحت االدارة  البريطاني ة، في ضكء ترجمتو لممذكرة التي قدمتيا  (3)
ـ، إلى لجنة االمـ المتحدة الخاصة بفمسطيف، مطبعة الرابطة، بغداد، طبعة 1947الحككمة  البريطاني ة سنة 

 .5ـ، ص1956عامة، 
االحكاؿ الشخصية  -ـ: سيسالـ، مازف:مجمكعة  القكانيف الفمسطينية، 1920ي لعاـ قانكف انتقاؿ األراض (4)

القدس، ية، دار االيتاـ اإلسبلم، 2، جنب كقكأنيف االكقاؼ كفقا آلخر التعديبلتالممسمميف كالمسيحييف كاالج
، 1948 – 1917البريطانية لتيكيد فمسطيف عادؿ جامد الجادر: التشريعات  .؛1002-1001ـ، ص1977

 ـ.1975، بغداد 13مجمة مركز الدراسات الفمسطينية، عدد 
 .58ـ، ص1988ف، انيقكسيا : بيس، 1طالبريطاني، نيف االنتداب االصحافة الفمسطينية كقك سميماف، محمد:  (5)
() قراره منع الفبلحيف ـ، كاف اليدؼ األساسي مف إ1920اـ قانكف  األراضي المحمكلة: أصدر ىذا القانكف ع

كف ال تكسيع أراضييـ لمزراعة، كتسييؿ عممية السيطرة عمييا مف حككمة االحتبلؿ، بحجة أنيا مترككة د مف
تحت مسمى قانكف األراضي الميرية، عتبر أغمبية األراضي الفمسطينية سنكات، كت نشاط زراعي فييا لمدة ثبلث
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 قانكفك ، (3) ـ1921لعاـ  راضياألمحاكـ  قانكفك ، (2)ـ1921المكات لعاـ  راضياأل قانكف
تسكية حقكؽ  قانكف، (()5)ـ1926نزع الممكية لعاـ  قانكفك ، (4)ـ1922لعاـ  راضياألمثمني 
 .(7()6)ـ1928لعاـ  راضياألممكية 

  حسب كثائؽ  البريطانياالنتداب في فمسطيف في نياية  راضيلؤل الييكدممكية  الييبمغ إجم
% مف 94,5 فإفليذا ،% مف فمسطيف 5.5كىي نسبة تشكؿ ، دكنـ 000، 490، 1، االنتداب

 قانكفبمكجب ال راضياألامتمككا ك ، منذ قركف فيك الفمسطينعاش فييا األراضي الفمسطينية،
 .(8)سبلمي تحت تصنيفات مختمفة لمممكيةإلا

سياستيا الرامية لمسيطرة  إنجاح أجؿيرىا مف بتجٌ  البريطانيةقامت السمطات  قكانيفالفجميع تمؾ 
 لخدمة مصالحيا كمصالح الحركة الصييكنية في فمسطيف. ؛بكافة الطرؽ الممكنة راضياألعمى 

                                                                                                                                                                      

، كفي حاؿ ترؾ األرض غير مستصمحة كالتي احتفظ بيا مالككىا بحؽ ممكيتيا، مادامكا مكاظبيف عمى زراعتيا
في ذلؾ تحت بند أراضي المحمكؿ  أعكاـ أك ما يزيد عف ذلؾ، تنتقؿ ممكية األرض إلي الدكلة، كتتحكؿ 3لمدة 

 .318غير مستصمحة النقطاع كرثة المالؾ.السنكار، زكريا: دكر ىربرت صمكئيؿ، ص
الصحافة الفمسطينية سميماف، محمد: .؛ 270الينيدم، سحر: التأسيس البريطاني لمكطف القكمي، ص (1)

 .61صاالنتداب البريطاني، نيف اكقك 
ـ، 1921.؛ قانكف األراضي المكات لعاـ 115-114الحزماكم، محمد: ممكية األراضي في فمسطيف، ص (2)

 .970، ص2سيسالـ، مازف:مجمكعة  القكانيف الفمسطينية، ج
ـ، 1921.؛ قانكف األراضي المكات لعاـ 116-115صالحزماكم، محمد: ممكية األراضي في فمسطيف،  (3)

 .945-944، ص2سيسالـ، مازف:مجمكعة  القكانيف الفمسطينية، ج
-1006، ص2ـ: سيسالـ، مازف:مجمكعة  القكانيف الفمسطينية، ج1922قانكف مثمني األراضي لعاـ  (4)

1007. 
()  ـ، فقد تـ اصدار ىذا القانكف 1926عاـ قانكف نزع الممكية : اصدر المكرد بمكمر قانكف نزع الممكية

خصيصان مف أجؿ نزع ممكية األراضي الميمة لممشاريع العمكمية كبصكرة اجبارية رغما عف قرار أصحابيا، ليتـ 
استبداليا بعد ذلؾ باحد المشاريع المتبني  مف قبؿ الحككمة.الجندم، إبراىيـ: سياسة   االنتداب البريطاني، 

 .24ص
.؛طربيف، أحمد: فمسطيف في عيد  االنتداب البريطاني، 63د: القكانيف  البريطانية، صسميماف، محم (5)

 .1098، ص1990، بيركت، 1، ط2، الدراسات التاريخية، ج2المكسكعة الفمسطينية، ؽ
ـ، مف قبؿ الحككمة  البريطانية، كيطمؽ 1928قانكف تسكية حقكؽ ممكية األراضي: اصدر ىذا القانكف عاـ  (6)

، ديكاف الفتكل كالتشريع، منظكمة التشريعات الفمسطينية .تسكية حقكؽ ممكية األراضيالقانكف اسـ  عمى ىذا
 .  http://www.dft.gov.psـ.2009السمطة الكطنية الفمسطينية، 

 .27-26االقتصادية، صدم، إبراىيـ: سياسة  االنتداب  البريطاني الجن (7)
(8) Salman ،abu SItta; Dividing War Spolis; Israel Seizure ،confiscation and sale of 
Palestinian property ،p4. 

http://www.dft.gov.ps/


28 
 

في  عف ذلؾ المخطط()ألكف يغاؿ الصييكنية()البالماخ لمنظمة العسكرم القائد فقد عٌبر
 لنقيـ، العرب سكافال مف الجميؿ لتطيير حاجة ىناؾ رأينا لقد" :ـ، بقكلو1948آيار/مايك10

جبار األعمى الجميؿ حاءأن كؿ ييكدية في إقميمية منطقة  العنيديف العرب مف آالؼ عشرات كا 
 سقكط خمفو الذم األثر عمى اعتمد تكتيكنا استخدمنا لقد، (1)اليركب عمى في الجميؿ بقكا الذيف
 .(2)"معجز بشكؿ ثمارنا العمؿ ىذا جني كلقد، تطييرىا تـ التىٌ  المنطقة في كىزيمتيـ، العرب

ي  قانكنكلمؤل حالة الفراغ ال، ـ1948/ مايكآيار15في ، إسرائيؿ)دكلة(  إقامةعف  عبلفاإلبعد 
 قانكفي بسف سرائيماإل تبلؿحقاـ اال، عمى فمسطيف البريطاني االنتداب تياء نام حصؿ بعد الذٌ 

 كاف التىٌ  قكانيفالمجمكعة  فإف قانكفكبحسب ىذا ال، (3)ـ1948لعاـ  قانكفأحكاـ السمطة كال
تبقي سارية المفعكؿ ما دامت ال تتنافي مع نصكص ، ـ1948آيار /مايك  14يعمؿ بيا حتى 

كيعد ىذا ، المؤقت البرلمافسنيا  التىٌ  خرلاأل قكانيفالنفسو أك  قانكفأحكاـ السمطة كال قانكف

                                                           

() :ناه ا" سرايا الصاعؽ"، كىي القكات الضاربة لمياج ""بمكجكت ماحاتس" أم اختصار لمعبارة العبرية البالماخ
. نيةاكقادرة عمى القياـ بالمياـ الخاصة أثناء الحرب العالمية الثـ، لتعمؿ ككحدات متقدمة 1941التي شكِّمت عاـ 

لمجيكش العربية في الجميؿ األعمى كالنقب كسيناء  متصدقامت بالـ، 1948كيعد يتسحاؽ ساريو مؤسسيا عاـ 
 (إسرائيؿ)كعقب قياـ  5000كالقدس، كخسرت في تمؾ المعارؾ أكثر مف سدس أفرادىا البالغ عددىـ أنذاؾ نحك 

ليعازر كىكر.م المسيرم، عبدالكىاب: مكسكعة الييكد باشرةن، كمف بيف صفكفيا ظير آلكف كرابيف، كبارليؼ كا 
.؛ منصكر، جكني:معجـ األعبلـ 209، ص7، ج1999كالييكدية كالصييكنية، دارالشركؽ، بيركت، 

 .94كالمصطمحات الصييكنية كاإلسرائيمية، ص
() (.سياسي كقائد عسكرم1980-1918يغاؿ ألكف:ىك ألكف، يغاؿ فيككفيتش ،)ـ الي 1937نضـ عاـا، ـ

القادة المؤسسيف مف ـ،1939-1937كيبكتس غينكسار، كخدـ في الكحدات المسمحة الصييكنية بيف عامي 
اـ لمنظمة البالماخ، قائد العال ـ1945صبح عاـأ، ان لمخطة السرية التي أككمت إليولمنظمة البالماخ، عيف قائد

ؿ االكاديمي في الجامعة نشغؿ خبلؿ بالعمااككمت اليو ميمة ادارة العمميات العسكرية في كافة مناطؽ فمسطيف، 
عضكان منيا احد زعماء تكحيد حزب العمؿ، شغؿ العديد مف المناصب الحككمية سفكرد، كجامعة اكالعبرية 

نائبان لرئيس الكزراء.عيبلـ، يف صبح كزيران لمخارجية، كعألتعميـ ثـ كزيران لمتربية كاكزيران لمعمؿ، ك ك لمكنيست، 
ـ، 2006، 1ف ابك عامر، مؤسسة فمسطيف لمثقافة، دمشؽ، طايغاؿ:الؼ ييكدم في التاريخ الحديث، ترجمة:عدن

 .49-48ص
 ـ.انظر21/10/2010بتاريخ، قناةالجزيرة، بث 1الضامف، ركاف:فيمـ كثائقي بعنكاف أصحاب الببلد، الجزء(1)

https://www.youtube.com/watch?v=ykEFPSv9MAE . 
الجندم، إبراىيـ:البلجئكف الفمسطينيكف بيف حؽ العكدة كالتعكيض، دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع، راـ اهلل، (2)

 .10صـ، 2001فمسطيف، 
 .83شبير، محمد  سميماف :التطكر التاريخي لمنظاـ القانكني في فمسطيف، ص (3)

https://www.youtube.com/watch?v=ykEFPSv9MAE
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ية التى رأل  بيا االنتداب قكانيفالتـ استيعاب العديد مف بمكجبيا  التىٌ األداة السحرية  قانكفال
 . (1) مالييكدال تتنافي مع الطابع  قكانيفالمشركع الصييكني 

دليبلن قاطعان عمى زيؼ  األرضظمة المكركثة المتعمقة بنكاأل قكانيفالك  اإلسرائيمية  قكانيفالشكمت 
بعيدة  ، كأنيايف في الحقكؽمتساك ، ىي دكلة جميع مكاطنييا، "إسرائيؿ" أفي بسرائيماإلدعاء اإل

م الييكدلتأكيد كترسيخ الطابع  قكانيفالفقد سخرت ، العرؽ أك القكمية أساسعف التمييز عمى 
 كنقميا مف أيد عربية أليدو  راضياألكذلؾ عف طريؽ االستيبلء عمى ما تبقي مف ، لمدكلة
تكرس  التىٌ  قكانيفالسف بية قانكنمف الناحية ال، يسرائيماإل سمطات االحتبلؿكقد قامت ، (2)ييكدية

 (سرائيؿ)إلتبيح  التىٌ  قكانيفالفأعمنت ، الحؽ األصمييف مف حقكقيـ أصحابالكضع القائـ كتحـر 
لـ يسمح  ونفسكفي الكقت ، يا خبلؿ فترة محددةيإلريف إذا لـ يعكدكا مصادرة أمبلؾ الميجٌ 

مما نتج عنو عمميا مصادرة كؿ ىذه األمبلؾ  ؛ريفاالحتبلؿ بعكدة ىؤالء المبعديف كالميجٌ 
 .(3)تيابيا"ناك 

 المكاطنيف في الفمسطينيفضد العرب  ( سياستياإسرائيؿت بيا )ميز  قانكف 55أكثر مف  أصدرتك 
بتكزيع المكارد تميز ضدىـ ك ، تقيد حريتيـ بالتعبير السياسي كبالمشاركة السياسيةك ، (إسرائيؿ)

كلممساكاة في الحقكؽ. كما ىنالؾ  ،مة جدنا لحياة ديمقراطيةيم أخرلب ناكجك ، راضياألكبتكزيع 
 .(4)المناطؽ المحتمة في فيالفمسطينيتنتيؾ حقكؽ  أخرل قكانيف

 المكاطنة قانكفك ، ـ1950العكدة  قانكف، اليجرة يف في مجاؿقانكنأىـ ، عمى سبيؿ المثاؿ
، مباشرية بشكؿ إسرائيملمييكد باليجرة بشكؿ حر كالحصكؿ عمى جنسية  فايسمح( ـ1952)

ك  ـ1947الخركج مف بيكتيـ عاـ  إلىاضطركا  فالذي يفيالفمسطينالبلجئيف  فالكنيما يستثني
 .(5)ـ1967

                                                           

 .361أبك الييجاء، إبراىيـ: جدار الخكؼ، ص  (1)
 .360أبك الييجاء، إبراىيـ: جدار الخكؼ، ص  (2)
، ـ1938-1937 ىاغاناة، أتسؿ، ليحيي العبلقات بيف التنظيمات الصييكنية المسمحة:محارب، عبد الحفيظ (3)
 .364ـ، ص1981، 1طركت، بي
ـ، 1938-1937 ىاغاناة، أتسؿ، ليحيي العبلقات بيف التنظيمات الصييكنية المسمحة:محارب، عبد الحفيظ (4)

 .364ص
، 36كاكيـ، سممى: تشريع كشرعنة التمييز العنصرم: سياسة إسرائيمية ممنيجة، جريدة حؽ العكدة، عدد (5)

 .7ـ، ص2009
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في ف ،داخؿ قراىـ كمدنيـ فيالفمسطينيصير مكحدىا مف تتحكـ ب اإلسرائيمية قكانيفاللـ تكف 
قبؿ  كذلؾ ، الخطة الرابعةتعرؼ ب التى(  )ت"الي"خطة د كفؽن ، التحضير النيائي لغزك فمسطيف

كذلؾ ، لجنة الممكية العربية في القرل إنشاءب، اهناالياج تامق، (1)"إسرائيؿعف قياـ "دكلة  عبلفاإل
معظـ مدف  احتبلؿية بعد لمشؤكف العرب هاناقسـ الياج إلىاالسـ  رٌ ـ غيث، حتبلؿقبؿ بدء اال
 نيسافعسكرية في  لجاف إنشاءت تـ اليككفقا لمخطة د، ()يافا، صفد، طبرية، : حيفافمسطيف مثؿ

ىناؾ " نيب  كافالسيتبلء عمى الممتمكات العربية حيث ا ىدفت مف كراء ذلؾ التىٌ ك ، ـ1948
 .(2)كسطك كبير "

 سمى " محافظ الممتمكاتلما يي  رئيسان  الماليةكزير   اإلسرائيمية الحككمةثر ذلؾ عينت إكعمى 
 إلىالبلجئيف  أراضيجير " أتبكقد سمحت كزارة الزراعة " ، الميجكرة " ممتمكات البلجئيف "

كزارية قررت المجنة ال، ـ 1948اغسطس  آب/ المستكطنيف الجدد في الكيبكتسات . كفي
م تمت الييكدخطو معدة مسبقا مف الصندكؽ القكمي  أساس. كعمى مصادرة ممتمكات البلجئيف

في  قكانيفالصياغة فتكطيف المستكطنيف الجدد .  أجؿدكنـ عمى الفكر مف  000، 120مصادرة 
 األكضاعألف  بسرعة؛ راضياألاحتبلؿ مف خبلؿ ، تخضع لدراسة مكثفة تكانىذه المرحمة 

                                                           

() عدىا القادة الصياينة لمكاجية الشعب الفمسطيني، كمنعيـ مف إحداث ات "د": ىي استراتيجية يخطة دال
كضع يستطيع بو فرض أمكر كاقعة بدكرىا تؤدم إلي عرقمة إقامة "دكلة إسرائيؿ" في فمسطيف، كاعتبرت أف 

يجكمي"، المصحكبة بتدمير أفضؿ كسيمة لمكاجية الفمسطينييف ىي التصعيد العسكرم كاتباع استراتيجية "الدفاع ال
اقتصادم، كحرب نفسية. كأنبثقت الخطة "د" مف ثبلث خطط سابقة، ىي الخطة "ب" التي بدأت الياغاناة 

ـ( 1946ـ، لتنظيـ الدفاع عف اليشكؼ الصييكني ضد اليجمات العربي، كخطة )أيار 1945بتنفيذىا عاـ 
طة "ييكشكع" التي كضعت في شباط )فبراير( عاـ مكممة لمخطة "ب" كىدفت لحماية المراكز االقتصادية، كخ

، دار ني، ىيثـ: االرىاب يؤسس دكلةـ، كمرحمة أكلى الستباؽ المكاجية مع الجيكش العربية. الكيبل1948
 .221، صـ1997، 1الشركؽ لمطباعة كالنشرط

؛ 124ص ـ،1950المكتبة العصرية،صيدا،دركزة، محمد عزة: القضية الفمسطينية في مختمؼ مراحميا، (1)
صالح، محسف:الترأنسفير طرد الفمسطينييف في الفكر كالممارسات اإلسرائيمية، مركز الزيتكنة لمدراسات 

 .14(، لبناف.، ص10كاالستشارات، بيركت، معمكمات)
()  ،يافا:مدينة فمسطينية تقع عمى ساحؿ البحر األبيض المتكسط الي الجنكب مف تؿ الربيع، كتكاد ممتصقة بيا

جكد األنكاع، أبيا مرفأ  تجارم، كاخر لصيد االسماؾ، كتحتكم ع عدد مف بساتيف الميمكف كالبرتقاؿ، كىك مف 
نتاج السكر كتكريره، كيبمغ عدد سكانيا حكالي نع لتعميب الخضار كالفكاكو، كالاكما كتحتكل عمى  عددا مف المص

ـ، 1993، ، بيركت، لبناف، 1لؼ نسمة.شامي، يحي:مكسكعة المدف العربية كاإلسبلمية، دار الفكر العربي، طأ
 .106ص

(2) Salman ،abu SItta; Dividing War Spolis; Israel Seizure ،confiscation and sale of 
Palestinian property ،p4. 
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عمى عكدة  إلجبارىا (إسرائيؿ)التخكؼ مف الضغط الدكلي عمى  كافحيث ، تتغير بسرعة
 .(1)المصادرة حتى يككف ليا ما يبررىا قكانيفية لأنمعالجة مت ىذا تطمب كقد، البلجئيف لديارىـ 

 : (م2466-2458)راضياأل الخاصة ب اإلسرائيمية قوانينال-3
إقامتيا عددان كبيران مف القكانيف الخاصة باألراضي ؛بيدؼ السيطرة عمى منذ  (إسرائيؿ)أصدرت 

  األراضي الفمسطينية المحتمة بصيغة قانكنية ، كمف تمؾ القكانيف:

 : (م1943)) االستمالك لممنفعة العامة ( لسنة  راضياأل  قانونأواًل: 

سمطات  السمطات اإلسرائيمية قانكف األراضي )االستمبلؾ لممنفعة العامة(الذم أصدرتوت أبق
ي السيطرة عمى أراضي يخدـ مصمحتيا فـ سارم المفعكؿ ؛ألنو 1943االنتداب البريطاني عاـ 

تمكف  التىٌ ية قانكنالكسيمة التكفير ، ()قانكفي مف كضع ىذا الساساليدؼ األ كافالفمسطينييف.ف
بشكؿ عاـ كالجميؿ بشكؿ   الفمسطينيفاالستيبلء عمى أمبلؾ العرب  مف اإلسرائيميةالسمطات 

لؤلغراض العامة كشؽ الطرقات كبناء ، (2)ـ1948عاـالمترككة منذ  راضياألخاصة بك ، خاص
 اإلسرائيميةفقد اقتصرت المنفعة العامة لدل السمطات ، المدارس كالمستشفيات ككافة الخدمات

عتبارىا با، يـ مف العربأراضيالقاطنيف في  كافسفقط دكف غيرىـ مف ال الييكديةعمى المنفعة 
 . (3)الييكديةالمصمحة العميا في )الدكلة(

كقد بمغت ، قكانيفالان جائران عمى العرب كغيره مف قانكن، ـ1943االستمبلؾ لعاـ  قانكفيعتبر 
فقد ضمت ، الجميؿ أراضيمف مساحة  قانكف% جراء ىذا ال65 حكالي المسمكبة  راضياألنسبة 

% تقع ضمف ممكية 35ليتبقي ما نسبتو ، ضمف حدكد ممكية الدكلة راضياألىذه المساحات مف 
جاىدة بكؿ الكسائؿ كضع يدىا عمى ما  إسرائيؿ تسعى خاصة كىي باألغمب ممكية عربية ؛ لذلؾ

االزدحاـ في كمنيا مشكمة ، ا تدعيو مف مشاكؿحؿ م جؿفي الجميؿ  ؛أل راضياألتبقي مف 
 (.4)في الجميؿ يةاستيطانكتنفيذ مشاريع تيكيديو ، راضياألقمة ، مشكمة ك ، الجميؿ

العثمانية  قكانيفال ( جٌيرتإسرائيؿ) أف، قانكفعة في تطبيؽ ىذا الالمتبٌ  اإلسرائيميةكمف السياسات  
تـ السماح لبعض األفراد بالقياـ بتطكير ، العثماني فمنذ الحكـ، لتنفيذ ىذه السياسات البريطانيةك 

                                                           

(1) Salman ،abu SItta; Dividing War Spolis; Israel Seizure ،confiscation and sale of 
Palestinian property ،p7. 

() (.6ـ. ممحؽ رقـ)1943انظر نص قانكف األراضي)االستمبلؾ لممنفعة العامة(لسنة 
 )عبرم( .595صـ، 1985، 2ج أبشالـك شمؤلي، أرنكف سكفير: أراضي الجميؿ، كزارة الدفاع، جامعة حيفا (2)
 .362أبك الييجاء، إبراىيـ: جدار الخكؼ، ص (3)
 )عبرم(.594ص2أبشالـك شمؤلي، أرنكف سكفير:  أراضي الجميؿ، ج،  (4)
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، تتبع ليؤالء المبلؾ العرب ؛جميؿفي ال راضياألمما جعؿ ممكية  ، في  الجميؿ راضياألبعض 
  ايأنخاصة ب، الصييكني  في الجميؿ ستيطافاالعائقان حقيقيان أماـ حركة  راضياألكتعتبر ىذه 
باإلضافة لحالة  الرفض العاـ مف قبؿ عرب الجميؿ ، الييكدسمبيا  راضياألكسط  ان تشكؿ جزر 
 . (1)أخرلأك استبداليا بمناطؽ ، يـ  لمدكلةأراضيلعممية بيع 

كذلؾ بالتزامف مع تحكيؿ الكيرف ، في الجميؿ راضياألالكثير مف ممكيات  (إسرائيؿ)ت صادر 
تنفيذىا في الجميؿ يمكف  يةستيطاناالفجميع النشاطات ، )لمدكلة( راضياألكايميت ممكية ىذه 

تستمر ، (إسرائيؿف)كعمى الرغـ مف ذلؾ ، العربية راضياألمصادرة دكف المجكء لسياسة شراء أك 
 العرب األرض المكافقة كالرغبة لمالكي إلىبدكف الرجكع ، في محاكالت الشراء كالتممؾ

ي في حالة رفض بعض المبلؾ سرائيمكمف أشكاؿ ىذا التعنت اإل، (2)كمصادرتيا باستخداـ القكة
كتتـ عممية ، تقكـ الدكلة باستخداـ مصطمح " الصالح العاـ"، يـ أك استبدالياأراضيالعرب لبيع 

مكضحان فييا ، يسرائيماإل الماليةية يتـ إرساؿ رسالة مكقعة مف كزير قانكنالمصادرة بصكرة 
كة المرحمة األكلى مف مراحؿ كتعتبر ىذه الخط األرضالحاجة الماسة لمصالح العاـ بتممؾ ىذه 

ان في الصحيفة  الرسمية إعبلنكذلؾ بنشره ، الماليةكتتـ عممية االمتبلؾ بكاسطة كزير ، (3)التنفيذ
 .(4)مطمكب أك ضركرم لغرض عاـ األرضمتبلؾ ا أف و ثبت لمكزيرأنيعمف فيو 

حاجات الصالح  جؿأل الماليةمطمكبة لكزير ، عبلفاإلالمذككرة في ىذا  األرضىذه  أف" نبمغكـ 
  .(5)لكزير " األرضمكافؽ لمتفاكض معكـ حكؿ امتبلؾ ىذه  الماليةكزير  أفك ، العاـ

أك ، ياأك دفع التعكيضات عن، األرضبعممية المساكمة عمى سعر  ةالثاني المرحمة  كتتمثؿ
أك طرد فيي ال تعتبر مصادرة ، ية سميمةقانكنكتتـ ىذه األمكر مف ناحية ، آخر كافاستبداليا بم

كلكف االختبلؼ الكحيد ، يتـ بيعيا بشكؿ رسمي مقابؿ السعر المطركح في السكؽ األرض ف؛ أل
كتمؾ الحاجة ، يا تقع تحت مسمي " المصمحة العامة" أك" الحاجة العامة "أنفي ىذه المعاممة 

كال يقؼ حد شراء ، مف صاحبيا باإلجبار كاإلكراه األرضكيفية شراء  ان ناأحيتحدد  التىٌ ىي 

                                                           

 )عبرم(.595، ص2أبشالـك شمؤلي، أرنكف سكفير:  أراضي الجميؿ، ج (1)
متكلي، رجب عبد المنعـ:مبدأ تحريـ االستيبلء عمى أراضي الغير بالقكة، دراسة تطبيقية عمى احتبلؿ العراؽ  (2)

 .38-37ـ، ص1999لمككيت، رسالة دكتكراة، كمية الحقكؽ، جامعة القاىرة، 
 )عبرم(.595، ص2أبشالـك شمؤلي، أرنكف سكفير:  أراضي الجميؿ، ج (3)
 .171ـ، ص1967لعرب في إسرائيؿ: منظمة التحرير الفمسطينية، مركز األبحاث، جريس، صبرم: ا (4)
 )عبرم(.596، ص2أبشالـك شمؤلي، أرنكف سكفير:  أراضي الجميؿ، ج (5)
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أك لحاجة ، لمحاجة األمنية األرضرض شراء في ي ان أنأحي، ك لكجكد المصمحة العامة األرض
 (.1)يا العربأصحاب القائمة مترككة مف  راضياألقد تككف  أيضان ك ، تكسعيةيةاستيطان

  :(م1943)( لعام  )االستمالك لممنفعة العامةقانونق فييا طب   التىومن أبرز الحاالت 

، الناصرة أراضيدكنـ مف 1200حكاليبمصادرة ، ـ1953عاـ اإلسرائيميةقياـ السمطات  -1
فقد تـ ، االستمبلؾ لممنفعة العامة قانكفلي قانكنمتسترة  بذلؾ تحت ستار ، كالقرل العربية
 قانكفما ظيرت حقيقة ىذا ال فافسرع، إلقامة مكاتب كدكائر حككمية راضياألمصادرة تمؾ 

د يز ال يت الحككمية عمى ما مت المنشآالباطؿ كمدل التبلعب في ممتمكات العرب فقد أقيي 
دكنمان في حيف تـ استعماؿ المساحة المتبقية في إقامة منشآت سكنية جديدة لمييكد  80عف 

تعرؼ  كالتي، نكاة  مدينة الناصرة العميا أساسالقادميف الجدد في المنطقة كىي ما شكمت 
كىي مستكطنة ييكدية جديدة في قمب الناصرة لخنؽ المدينة ، (2)باسـ" نتسيرت عميت"

 فة؛ ألضد الحككم األرض أصحابكقد رفضت محكمة العدؿ العميا شككل قدميا ، العربية
كأقيمت عمييا ، مطمكب إلقامة مكاتب حككمية األرضمتبلؾ تمؾ ا أفاقتنعت المحكمة 
كال يسمح  ، الييكدكجميع العامميف فييا مف  تيكالبسكك ، كالشكككالتة، لمغزؿ كالنسيج مصانع

 .(3)لعماؿ الناصرة العرب العمؿ فييا

جحاؼ ىذا إل، ـ1961عتيف في سيؿ البطكؼ عاـ الكاق()كعرابة ()تعرض قريتي سخنيف -2
كذلؾ ، ضركرية  لمشركع تحكيؿ مياه نير األردف راضياألىذه  أفبحجة  ؾكذل، قانكفال

                                                           

 )عبرم(.597-596، ص2أبشالـك شمؤلي، أرنكف سكفير:  أراضي الجميؿ، ج (1)
 .362أبك الييجاء، إبراىيـ: جدار الخكؼ، ص (2)
 .172صبرم: العرب في إسرائيؿ:صجريس،  (3)
() :عاـ، تقع المدينو في قمب الجميؿ،  3500نية  في شماؿ فمسطيف يقدر عمرىا بػ امدينو عربية كنع سخنيف
 ةبجباؿ عالي ةمحاط ةمكقع المدينو سيميك عف سطح البحر.  أمتار 310ىي مبنية عمى ثبلثة تبلؿ كترتفع ك 

كـ مربع(. تـ اإلعبلف عنيا كمدينة في سنة  9.816دكنمان ) 9816متر. سمطة نفكذىا ىي  600تصؿ إلى 
حسب قانكف السمطات المحمية اإلسرائيمي. حسب معطيات المجنو المركزية اإلسرائيميو لئلحصائيات،  1995

بالمئة. 2.4يساكم يرتفع بمعدؿ سنكم مكاطف. عدد السكاف  27000ش في سخنيف يعي 2004كالمثبت لنياية 
% ىـ عرب مسيحيكف.الدباغ، 5.9%، كالباقي 94.1خنيف عرب مسممكف مف السنو كيشكمكف سغالبية سكاف ك 

 . 385، ص7جمراد: ببلدنا فمسطيف،  مصطفي
 http://www.sakhnin.muni.il/ASPX/Page.aspx?ID=37 . 

()  نسمة، جميعيـ  000، 28يا بحكالي . يقدر عدد  سكانالجميؿعرابة: قرية عربية كاصميا  كنعاني، تقع في
قع في الجميؿ شمالي فمسطيف، كقد ( كتدكنـمتر )االؼ  000، 000، 8. تبمغ مساحة أراضييا حكالي عرب مف 

األكؿ  يـك األرضشيدت القرية احتجاجات  1976مرتيف، عاـ Gabaraذكرىٍت عرابة باسميا الكنعاني اآلرامي "

http://www.sakhnin.muni.il/ASPX/Page.aspx?ID=37
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%8A%D9%84_%28%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8_%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6
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بيب المشركع في منطقة أرض اأنتمر  أف، اإلسرائيميةكالسمطات  كافستفاؽ مسبؽ ما بيف البا
كبناءن عمى ذلؾ ، ة فبلحتيافي السنكات الماطر  كافسغارقة بالماء ال يستطيع ال، منخفضة
ـ أعمنت السمطات 1961عاـ  فيك ، مات تعينية لممناطؽ المتفؽ عميياعبلكضعت 
تمتد عمى امتداد  أخرلطقة زراعية في من أراضفو كأعمنت مصادرة ، ير مكقفيا يتغ اإلسرائيمية
 أففي حيف ، دكنـ2000المصادرة  راضياألمساحة  إلىكبمغ إجم متران ،93بعرض ، الساحؿ

 .( 1)عرض قناة المشركع الكمي ال يتجاكز أربعة أمتار فقط 

 5500مصادرة نحك  الغربي لالجميؿ في ، ()كنحؼ، ()كدير األسد ()تعرض قرل البعنة -3
 28كقد تـ تدشيف ىذه المدينة بتاريخ  الصييكنية لتقاـ عمييا مدينة كرميئيؿ ياأراضيدكنـ مف 
 .(2)كيعتبر ىذا التاريخ الذكرل الثامنة لمجزرة كفر قاسـ، (1)ـ1964أكتكبر/تشريف أكؿ

                                                                                                                                                                      

كقتؿ فييا خير ياسيف. مف معالـ عرابة الجغرافية ىك البطكؼ كىك سيؿ يقع جنكب القرية، كالذم يقسمو مشركع 
، سقط االنتفاضة الثانيةكبعد  2001في عاـ .ك النقبإلى  بحيرة طبرياالمياه القطرم، الذم ينقؿ المياه مف 

ف ابالقرية كىما عبلء خالد منصكر كاسيؿ حسف عبد القادر عاصمو. يعمؿ معظـ  سكاف  عرابة ككما ك شييداف
يزاؿ بنسبة ضئيمة اليـك ىي الزراعة كالتجاره بنسبة كبيرة اليـك إلى جانب األعماؿ الحرة. الدباغ، سائدا قديما كما 

 .286، ص7مصطفي مراد: ببلدنا فمسطيف، ج
https://ar.wikipedia.org/wiki  

 .173جريس، صبرم: العرب في إسرائيؿ:ص (1)
() :رل العربية المكجكدة في جمؿ القأكىي مف  ،في منطقة الجميؿ االعمى فمسطيف شماؿفي بمده كنعانية  البعنة

اليو، بيت عنات كمع مركر  قامكا بيا بيتا "معبدان" ألحد آليتيـ " عنات" ] عناة اك عنت [ ثـ نسبكىاأالشماؿ .
ـ كالضأف" تقـك عمى بيت بمعنى" بيت الغن ةإلى البعنو. كالبعنو كممو آرامي حٌرفت األلفاظ مف بيت عناتالزمف 

يبل م 12" عمى مسافة ةبيت عناة: بمعنى "بيت الجكاب" ك قريو "البعنلو ساـً إعناة الكنعانية العربيو، ك"عناة" اسـ 
 الدباغ، مصطفي.؛ /https://sites.google.com/site/binavillage. لمشرؽ مف عكا، عمى طريؽ صفد

 .291، ص7جمراد: ببلدنا فمسطيف، 
()  دير األسد:قرية عربية  تقع في شماؿ فمسطيف عمى سفح جبؿ المغر الكاقع في الجميؿ األعمى. تدعى ىذه

.  كىك االسـ الذم اطمؽ عمى المدينة المٌكٌكنة مف القرل: دير -المنطقة بالشاغكر كتقع االسد، البعنة كمجد الكرـك
، كمف الػجنكب ال  فو قيمت عمى أراضأالييكدٌية كرميئيؿ، التي  مدينةدير االسد مف الجنكب الشرقي قريةمجدالكرـك

 .عكا شرقا عفكيمكمترا  22سد ما يقارب العرب. تبعد دير األ قريةىالي الأ مف مصادرة
http://deiralasad.net/inner.asp?RecordID=2195 . 

() :ـ عف سطح البحر، تحيط بيا قرية دير األسد 350فمسطينية إسبلمية، تقع عمى تمة ترتفع قرية عربية  نحؼ
، كصمت حدكد الصييكنية مف الجنكب مدينة كرميئيؿك كالبعنة مف الغرب كقرية ساجكر كالرامة مف الشرؽ، 

عكا صفد، أراضي القرية إلى كسرل في الشماؿ كسخنيف في الجنكب. تقع نحؼ مف الجية الشمالية مف شارع 
 . انظر:.؛لممزيد 396، ص7جمراد: ببلدنا فمسطيف،  الدباغ، مصطفي .كىي ضمف قضاء عكا
http://www.7sad.net/ . 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki
https://sites.google.com/site/binavillage/
http://deiralasad.net/inner.asp?RecordID=2195
http://deiralasad.net/inner.asp?RecordID=2195
http://www.7sad.net/
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 : (م1945)ظمة الطوارئ لسنة أن قانون: ثانيًا   

ـ،الذم أصدرتو سمطات االنتداب؛ألنو كاف 1945أنظمة الطكارئ لسنة احتفظت )إسرائيؿ(بقانكف 
 في خدمة مصالحيا.

العرب مف دخكؿ  كافسكمنع ال، إلغبلؽ مناطؽ معينة  قانكفمف ال 125)المادة استعممت 
يا ليست تحت التصرؼ الفعمي أنأك  ،يا غير مستغمةأنبحجة  ؛يـ ثـ مصادرتياأراضي

، (3)منطقة عسكرٌية مغمقةعف أم منطقة  عبلفاإلالقائد العسكرم ب قانكفكيكٌكؿ ال، ()يا(صحابأل
قد ك ، (4)ي سرائيمدكف الحصكؿ عمى إذف مف الجيش اإل ياإلىكيمنع بيذا أم شخص مف الدخكؿ 
يا أنعمى المنطقة بيحكـ  أفمف أرضو بحيث يمكف  األرضاستخدـ ىذا النظاـ الستبعاد صاحب 

، (ـ1953قانكف (مصادقة عمميات كتعكيضات راضياألثـ صكدرت تحت حيازة ، غير مأىكلة
سمحت ىذه ، عمى أرض الكاقع، يتـ نشره في الجريدة الرسمية أفكاإلغبلؽ ليس مف الضركرم 

 يا حتىإلىف مف العكدة يممنكع ىاؤ بناال يزاؿ أ التىٌ ظمة الداخمية بتيجير القرل الفمسطينٌية ناأل
تكضع إشارات تحمؿ الرقـ  تكانتحركات األفراد في تمؾ المناطؽ المغمقة  إلىكباالشارة ، اليكـ
النظامي حسب  قانكفىك رقـ ال 125كالرقـ ، عبارة تـ إغبلؽ المنطقة إلىباالضافة  125

 بأمر مف قائد يقترب مف تمؾ المناطؽ إالٌ  أفكال يحؽ ألم شخص ، المعمنة اإلسرائيمية قكانيفال
كفي حالة مخالفة ذلؾ يعتبر مرتكب المخالفة سكاء ، كتصريح كتابي اإلسرائيميةالييكمية العسكرية 

 .(5) قانكفرتكاب جريمة ضد المذنبان با قانكفباالقتراب أك تجاكز ال

كيظير ذلؾ ، قمكب الحكاـ العسكرييف إلىالكسائؿ المتطكرة كالمحببة  إحدل، (125المادة) تعد
المتعمقة بالمناطؽ المغمقة كىي مف  125المادة  إلغاء فإ" :()مف خبلؿ ما كتبو صمكئيؿ سيجؼ

                                                                                                                                                                      

 .448، ص7جمراد: ببلدنا فمسطيف،  الدباغ، مصطفي (1)
 .  https://www.youtube.com/watch?v=ZBhKBAxIn5sمجزرة كفر قاسـ الجزء األكؿ. (2)
()  (.7(انظر ممحؽ رقـ)ـ1945)أنظمة الطكارئ لسنة لبلطبلع عمى نص قانكف 
)مناطؽ مغمقة(، عدالة المركز القانكني لحقكؽ االقمية 125أنظمة الدفاع الداخمية )حالة الطكارئ(، نظاـ  (3)

 . http://www.adalah.org/ar/law/view/347 في إسرائيؿ.العربية 
أبك عرفة، عبد الرحمف:االستيطاف العممي لمصييكنية، دار الجميؿ لمنشر كالدراسات كاالبحاث الفمسطينية،  (4)
 .37ـ، ص1986، عماف، 2ط
)مناطؽ مغمقة(، عدالة المركز القانكني لحقكؽ االقمية 125أنظمة الدفاع الداخمية حالة الطكارئ، نظاـ  (5)

 . http://www.adalah.org/ar/law/view/347العربية في إسرائيؿ .لبلطبلع عمى نص القانكف  انظر: 
() ؼ، المسائية، كىك يسرائيمي، كمحرر الشؤكف العربية في جريدة معار ابط مخابرات إصمكئيؿ سيجؼ:ض

 .98مقرب جدا مف اكساط بف غكريكف كدياف كشمعكف بيرتس.جريس، صبرم: العرب في إسرائيؿ، ص

https://www.youtube.com/watch?v=ZBhKBAxIn5s
http://www.adalah.org/ar/law/view/347
http://www.adalah.org/ar/law/view/347
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، (1)ية إلغبلؽ )مناطؽ(قانكنالقكة ال إلغاءيعني عمميان ، اىـ المكاد في  نظاـ الحكـ العسكرم
 فم أصبح األالذٌ ، مالييكد ستيطافىذه المنطقة لبل عداد إ، غبلؽ منطقة حسب ىذه المادة...كا  

 .(2)مكاج اليجرة"مع ازدياد أ،  أٌثر أكثر كأكثرأجبلن أمران ع

 ظمةأن مف119الماٌدة تيجيز، المثاؿ سبيؿ فعمىال تقؼ ىذه القكانيف العنصرية عند حد ما. 
 لبلشتباه يدعكه سبب لديو كاف إذا أرض أك بناء أك منزؿ أمٌ  لمحاكـ العسكرٌم مصادرة الطكارئ

ا أفب أك  يدكٌية قنبمة أك عادٌية قنبمة أٌية منو أليقيت أك ٌيةقانكن غير بصكرة منو أطيمؽ ان ناريو  سبلحن
 في أٌية تقع أرض أك بناء أك منزؿ أمٌ  كمصادرة، ٌيةقانكن غير بصكرة حارقة ماٌدة أك متفٌجرة
 .(3)شارع أك حارة أك قرية أك بمدة أك منطقة

 في منطقة الجميل: قانونعمى تطبيق ىذا ال األمثمةمن 

بأمر مف الحاكـ ، ـ1950عاـ ، )فبراير( في أكؿ شباطمف قريتيـ ()قرية الغابسية كافسطرد  -1
كنتيجة لذلؾ قدـ ، عف قريتيـ منطقة مغمقة عبلفاإلك ، (4)العسكرم في الجميؿ الرائد محريز

كبعد النظر في القضية ، محكمة العدؿ العميا إلىالقرية شككل ضد الحاكـ العسكرم  كافس
، منطقة مغمقةلذم يتـ عف منطقة ما مف المناطؽ ا عبلفاإل أفالمرفكعة قررت المحكمة 
 في حالة نشره في الجريدة الٌ إ عبلفاإلكال يجرل تنفيذ ىذا ، يعتبر بمثابة عمؿ تشريعي

كيعتبر ، قراىـ إلىالقرية  كافس إعادةتـ ، كنتيجة لعدـ حدكث النشر في الجريدة، الرسمية
ترتب عميو ردات فعؿ قكية ، قرار جاحؼو أن فييسرائيمف مف اإليىذا القرار في نظر الكثير 

حكمة ما تداركت الم فاكسرع، قريتيـ إلى كافسفقد منعت عكدة ال، اإلسرائيميةمف السمطات 

                                                           

جباريف، يكسؼ تيسير: أنظمة الطكارئ، مدل الكرمؿ، المركز العربي لمدراسات االجتماعية التطبيقية،  (1)
 .70ـ، ص2011

 .99جريس، صبرم: العرب في إسرائيؿ، ص (2)
بالمغة العبرية، بتسيمـ،  انظر مكقع، الطكارئ أنظمة مف 119 المادة :عقاب ككسيمة البيكت ىدـ (3)

http://www.btselem.org/hebrew/punitive_demolitions/regulation_119 . 
() :ت الغابسية كتكابعيا عند أنش، .عكاكـ إلى الشماؿ الشرقي مف  16قرية فمسطينية تقع عمى بعد  الغابسية

تعني الغابسية اك : الغبس " لكف الرماد، كىك بياض  ، ميؿ األدنى، في الطرؼ الشرقي لسيؿ عكاأقداـ جباؿ الج
 1950-1948يا خبلؿ الفترة مف سكان ى الجيش اإلسرائيمي القريةكقد أخمفيو كدرة، كغبس الميؿ بمعني اظمـ، 

. ؛الدباغ، مصطفي مراد:ببلدنا http://www.palestinapedia.net.المكسكعة الفمسطينية كظمت ميجكرة
 .353، ص7فمسطيف، ج

شكفاني، دمشؽ، دار  يكسؼ نحمام(، ترجمة :إلياس) س، يكسيؼ:مذكرات سمسار أراض صييكنيتيفا (4)
 .341، صـ2010، 1الحصاد، ط

http://www.btselem.org/hebrew/punitive_demolitions/regulation_119
http://www.btselem.org/hebrew/punitive_demolitions/regulation_119
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%83%D8%A7
http://www.palestinapedia.net/
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بالجريدة الرسمية  عبلفاإلبفقامت بالتراجع عف قرارىا ، الييكدتجاه الخطأ الفادح الذم اقترفتو 
 .(1)باعتبار القرية منطقة مغمقة

نياية ىذه القرية مماثمة لقرية الغابسية  تكانفقد ، منطقة مغمقة()قرية كفر برعـ فعبلإ -2
التى حكمت في بداية األمر بعكدة ، محكمة العدؿ العميا إلىالقرية  كافستكجو ، ـ1953

ردة  تكانفقد ، فمـ يكف ردة الفعؿ ىذه المرة كما السابؽ، قريتيـ إلىقرية كفر برعـ  كافس
فقد قامت قكات المشاة كالقكات البحرية التابعة لمجيش ، ياكانسفعؿ عصيبة عمى القرية ك 

حتى نسفت تمامان كلـ ، ـ1953سبتمبر /أيمكؿ16ي بمياجمة القرية بالقنابؿ  بتاريخ سرائيماإل
 .(2)المجاكرة ليا اإلسرائيميةالمستكطنات  إلىيا أراضي منحكتـ ، يتبقف بيا شئ

ظمة الطكارئ )المناطؽ أنمف ، 125مادةمنية مغمقة بمكجب الأغبلؽ كفر برعـ منطقة إ كاف
تـ ، ـ1949 أبريؿ/نيساف 27كفي ، ـ1949قد كقع في أيمكؿ مف العاـ ، األمنية المغمقة(

كـ جنكبي 25-15 إلىشماالن 31كـ مف خط عرض10عف القطاع الذم يتراكح عرضو عبلفاإل
الدائميف  كافسمف ال كاف إذا الٌ ال يجكز ألحد التكاجد فييا إ، ية"ىذا الخط منطقة أمنية "محم

جرم كفر برعـ قد تكاجدكا في ىذه ميٌ  أفكعمى الرغـ مف ، أك حمؿ تصريحان خاصان ،لممنطقة 
ا دائميف كلـ كانسيـ لـ يعتبركا أنال إ، ـ1948عاـي مف ناالمناطؽ بعد تيجيرىـ في تشريف ث

 إصدارية عمى سمب القرية مف خبلؿ قانكنفاء الصفة الضكقد تـ إ، قريتيـ إلىيسمح ليـ بالعكدة 
أمر  إصدارب الماليةـ قاـ كزير 1953كفي عاـ، قرية كفر برعـ أىالي ـ بحؽ1951القرار عاـ
ـ تـ منح 1965عاـكفي ، سمطة التطكير إلىسبكعيف كفر برعـ  كتحكيميا بعد أ أراضيبمصادرة 

كمركز ، كمحمية طبيعية، حديقة كطنية إلىتحكيؿ المنطقة  أجؿتصريح المكافقة عمى خطة مف 
يا قرية ييكدية أنتصؼ المنطقة عمى  ،تـ كضع الفتة في مدخؿ القريةك ، يةكانسكمراكز ، سياحي

 . (3)آالؼ السنيف إلىسابقة تعكد 

                                                           

 .139-138اسرائيؿ:صجريس، صبرم:العرب في  (1)
()  كيمك متر شماؿ غرب صفد، ترتفع عف سطح البحر  17كفر برعـ: تقع القرية في الجميؿ االعمي عمى بعد

يمت عمييا مستعمرة نسمة، دمرت ك اق 710يا دكنمان، كبمغ عدد سكان 12250مساحتيا  بمغتك ، ان متر  750
القرب مف الحدكد المبنانية.الدباغ، مصطفي مراد: بببلدنا قيمت عمى أنقاض قرية برعـ، كالتي تقع ببرعـ، كالتي  أ
ـ، 1990، منشكرات الجامعة االردنية، 1.؛ حجاج، عيد: كؿ مكأف كأثر في فمسطيف، ج212، ص6فمسطيف، ج

 .127ص
 140جريس، صبرم:العرب في اسرائيؿ:ص (2)
حقكؽ المكاطنة كالبلجئيف، بيت لحـ، بقاعي، نياد:عائدكف إلى كفر برعـ، بديؿ المركز الفمسطيني لمصادر  (3)

 .36-35ـ، ص2005فمسطيف، 
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 ـ1955في نياية عاـ  اإلسرائيميةإغبلؽ سخنيف كسيؿ البطكؼ فقد شرعت األجيزة األمنية  -3
تى تخضع داخؿ السكرية قريبة مف البمدات العربية يا مناطؽ عإعبلنأمر اإلغبلؽ ب لتطبيؽ

نتج عف ك ، قريتي سخنيف كسيؿ البطكؼ أىالي كىك ما عارضو، 9نطاؽ المنطقة رقـ 
 تكان، دكنـ000، 3ح ليـ فرصة لفبلحة ما يقرب تيي أ أفبية لمقرار القرم العر  أىالي معارضة

كمنعت ، اإلسرائيميةـ عادت السمطات 1976كفي عاـ ، فيالجميميتخضع لممكية المكاطنيف 
ك ممارسة أم شكؿ مف أشكاؿ العمؿ داخؿ أ، يـأراضيسخنيف كالبطكؼ مف فبلحة  مكاطني

بيدؼ تكسيع مدينة كرمئيؿ  ؛دكنـ000، 6ر مصادرة نحك ع استمرام، الزراعية راضياأل
 .(1)اإلسرائيمية

 :(م1948)ظمة الطوارئ لسنة أن قانونثالثًا: 

تـ ، ـ(1948 كاستعماؿ مصادر المياه غير المستغمة لسنة، البكر راضياألفبلحة  أف)استعمؿ بش
  كخكؿ كزير الزراعة بمكجبو، ـ1948لسنة  أكتكبرتشريف األكؿ /15في  قانكفصدكر ىذا ال

كاستعماليا ، بزرعياو بدأ أنلـ يثبت  فا  ك ، يزرع أرضو أفلكؿ صاحب أرض بكر ب ذارنإتكجيو 
في تصرفو الستغبلليا  األرضيضع ىذه  أفيحؽ لمكزير ، (2)لمدة سنة كاحدة ألىداؼ الزراعة

  قانكفكبمكجب ىذا ال، نتاج الزراعيتقتضي  تنشيط اإل، مصمحة الدكلة الفتية أف ذإ، زراعيان 
جراء ممكية يمس ىذا اإل أفشيران فقط مف دكف  35فترة  األرضيحؽ لمكزير كضع يده عمى 

خذ المشركع الصييكني بالبحث عف بدائؿ إلثبات السيطرة الفعمية عمى ؛ كبناءن عمى ذلؾ أاألرض
 .(3)األرض

 قرل أراضيعف  عبلفاإلبسمطتو المخكلة  كافمف قبؿ كزير الدفاع الذم  قانكفال ستخدـ ىذاا
 األرضكىكذا يمنع صاحب   بتصريح،إالٌ ، ياإلييحظر الدخكؿ ، يا مناطؽ مغمقةأنمعينة ب
 إلىطالبان تصريحان لمكصكؿ ، الحاكـ العسكرم إلىيتكجو  كافكعندما ، يا كفبلحتياإلىالكصكؿ 

أرض  إلىكىكذا تتحكؿ ، ذلؾنو مف يأبى الحاكـ العسكرم إعطاءه التصريح الذم يمكٌ ، أرضو
كيتـ منحيا لمكيبكتسات ، يا أرض بكر غير مفمكحةأنفيضع كزير الزراعة يده عمييا بحجة ، بكر

                                                           

 .278جباريف، تيسير:التخطيط القكمي في إسرائيؿ، ص (1)
 )عبرم(.776، ص2أبشالـك شمؤلي، أرنكف سكفير: أراضي الجميؿ، ج (2)
، 45/46الفمسطينية، عددكاكيـ، كاكيـ:الجئكف في كطنيـ" الحاضركف الغائبكف "في إسرائيؿ، مجمة الدراسات  (3)

 .95ـ، ص2001شتاء/ربيع، 
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العربية فترة الحكـ  راضياألتـ مصادرة الكثير مف  قانكفكبفعؿ ىذا ال، (1)كالمستكطنات لفبلحتيا
 .(2)()مشيدالك ، ()سخنيف كترشيحاك ، ()كفر كناك ، ؿ قرية عيف ميؿمث، العسكرم في قرل الجميؿ

بيف المناطؽ دكف إذف ـ، التحرؾ 1966-1948عاـ يصعب عمى أم مكاطف عربي منذ  كاف
سنكات، كأحيانان كثيرة كانت  4رسمي، كما كاف ىناؾ فرض منع تجكؿ عمى قرل المثمث لمدة 

 .(3)تستخدـ التصاريح ككسيمة ضغط سياسي ال سيما عمى رجاؿ المعارضة لمسمطات اإلسرائيمية
 :(م1949)تنظيم االستيالء عمى العقارات في ساعة الطوارئ لسنة  قانونرابعًا: 

كاخر أفي  (إسرائيؿ)أصدرت ، ةديجد أراضفو منح صبلحيات جديدة لمصادرة  أجؿمف 
 تمنح قانكفكبمكجب ىذا ال، االستيبلء عمى أرض في ساعة الطكارئ قانكف، ـ1949سنة

ك أ، أمر باالستيبلء عمى أرض إصدار مف حقيا، مطة ذات صبلحيةالحككمة صبلحية تعييف س
ذلؾ  صدارىناؾ ضركرة ممحة اال أف اإلسرائيميةعندما تقتنع الحككمة ، كافاإلسمر خاص بأ

تـ إدراجيا تحت  التىٌ ضمف القرارات  فكم، كتأميف الجميكر، تحت بند األمف كالدفاع عف األمف
المسمكبة كالمسيطر  راضياألاالحتفاظ بك ، ذات الصبلحية عدـ قدرة السمطة :قانكفبنكد ىذا ال

                                                           

 .70جباريف، يكسؼ تيسير: أنظمة الطكارئ، ص (1)
()  كـ، كترتفع 5، 5كفر كنا:قرية فمسطينية، تقع الي الشماؿ الشرقي مف مدينة الناصرة، التي تبعد عنيا

صبحت متصمة بمدينة الناصرة ألطريؽ المؤدم الي مدينة طبريا، ك نبي اامتران عف سطح البحر، كتقع عمى ج250
 العميا المطمة عمييا، كتعتبر كفر كنا قرية غنية بتاريخيا العريؽ مف الناحية الدينية حيث حصمت فييا عجيبة

ـ، 2000تحكيؿ الماء الي خمر عمى يد السيد المسيح.قعكار، نيى زعرب:تاريخ الناصرة مسيرة عبر العصكر 
 .208ـ، ص2000الناصرة، 

() متر عف سطح 500كـ عنيا، كتعمك 27رية عربية، تقع في الشماؿ الشرقي مف عكا، عمى مسيرة ترشيحا:ق
يف سحماتا في الشرؽ، كتتككف ترشيحا مف جزئك لييا معميا في شماليا إ قرب القرلأدكنما، ك 279البحر، مساحتيا 

يككف معناىا جبؿ الشيخ، كتنسب اما الجزء الثاني "شيح" كتعني النبات الشجيرم، فالجزء االكؿ "تر"كتعني الجبؿ،أ
مراد: ببلدنا  الدباغ، مصطفي ترشيحا إلى الشيخ سعيد الخالدم الدمشقي الشاذلي الترشيحي اليشرطي الشافعي.

 .423-421، ص7جفمسطيف، 
()  متران 375كـ، ك ترتفع  6المشيد:قرية عربية تقع عمى الشماؿ الشرقي مف مدينة الناصرة، كتبعد عنيا حكالي

ف الي مدينة طبريا، تشتير ىذه القرية بكجكد ضريح النبي يكنإطح البحر، كتقع عمى يسار الشارع المؤدم عف س
نييا الجميمة ذات الطراز الحديث. قعكار، نيى زعرب:تاريخ اىالي ىناؾ"يكنس"، كما تشتير بمبفييا، كيسميو األ

 .208ـ، ص2000الناصرة مسيرة عبر العصكر 
 )عبرم(.776، ص2أرنكف سكفير: أراضي الجميؿ، جأبشالـك شمؤلي،  (2)

(3) David Kretzmer ،Gila Svirsky: Access Denied Israeli measures to deny 

Palestinians access to land around settlements ،B’TSELEM ،Jerusalem ،2008 ،P.47. 
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، أخرلمرة  قانكفليتـ تعديؿ ال، (1)سنكات 6 إلى المدة لتصؿ، سنكات 3عمييا أكثر مف مدة 
يتـ االحتفاظ  التىٌ  راضياألأما ، ـ1958/أغسطسآبحتى أكؿ  األرضفترة االحتفاظ بكتمديد 

 .(2)فتعتبر مصادرة بأمر مف الدكلة تمقائيان ، ـ1958بيا بعد اكؿ آب/أغسطس
تأمر ساكنان  أفحؽ السمطة المختصة  فتقكؿ: "م قانكفمف بنكد ىذا ال، (1-8المادة ) أفنجد 

تبمغو السمطة بذلؾ يصبح المكاطف العربي  أفكبعد ، يخرج مف المنطقة " أف،ثابتان في منطقة ما 
أك ، يكمان مف تبميغو بأمر الخركج 14القاطف ليذا المنزؿ أك المنطقة مجبران عمى الخركج خبلؿ 

كفي حاؿ ، ربعة أياـ( خبلؿ مدة أقصاىا أ10مادة رقـ )لماـ لجنة استئناؼ خاصة باؼ أأنيست أف
ادرة المنطقة خبلؿ خمسة ـز بمغؼ ممي أنالمست فإف ،المصادقة عمى أمر الخركج مف قبؿ المجنة

 .(3)ببلغو بقرار لجنة االستئناؼأياـ مف إ

 : (م1950)أمالك الغائبين لسنة  قانونخامسًا: 

ظمة أنالبداية باسـ"في  كقد عرؼٌ ، ـ1950 آذار/مارس14في ()أمبلؾ الغائبيف قانكفسف 
، (5)ـ1948في عيد حرب  كافالغائب ىك مف  أفكىك يقضي ب، (4)الطكارئ ألمكاؿ الغائبيف"

كعمى ، تسيطر بعد عمى القدس الشرقية (إسرائيؿ)لـ تكف  قانكفكفي الكقت الذم صدر فيو ال
 راضياألداخؿ  يفيالفمسطين أراضيالرغـ مف ذلؾ فقد أتاح ليا ذلؾ االستيبلء عمى غالبية 

 29في الببلد ما بيف  كافكىك مف ، يحدد مف ىك الغائب قانكفكىذا ال، ـ1948المحتمة عاـ 
 فابمد إلى (ىربان )كغادر الببلد ، ـ1948مايك آيار/ 19حتى ، ـ1947نكفمبر ي/ناتشريف ث
قبؿ األكؿ مف ، كغادرىا رغبة منو ليغير أماكف سكناه، في ىذه الببلد ان مكاطن كافأك مف ، العدك

 .(6)ـ1948سبتمبر 
                                                           

 . / http://www.nrg.co.ilـ.29/8/1965جريدة معاريؼ، نشر بتاريخ (1)
 .152جريس، صبرم:العرب في اسرائيؿ، ص (2)
 .142جريس، صبرم:العرب في اسرائيؿ، ص (3)
() ( 9(ك)8ـ( ممحؽ رقـ)1950انظر نص قانكف أمبلؾ الغائبيف لسنة.) 
 .39-38، صـ1948كفاح الشعب الفمسطيني حتى العاـ ياسيف، عبد القادر: (4)

(5) David A. Kirshbaum : ) ABSENTEES’ PROPERTY LAW 1950) ،Israel Law 
Resource Center ،February قانكف امبلؾ الغائبيف، عدالة المركز القانكني لحقكؽ ؛     .2007 ، 
.االقمية العربية في إسرائيؿ   http://www.adalah.org/ar/law/view/343. 

(6)    David A. Kirshbaum :LAND LAWS – CONFINING ARAB CITIZENS TO SMALL 
AREAS OF ISRAEL – GHETTOES ،Israel Law Resource Center ،February ،2007. 

قانكف امبلؾ الغائبيف، عدالة المركز القانكني لحقكؽ االقمية العربية في إسرائيؿ .؛   
http://www.adalah.org/ar/law/view/343  

http://www.nrg.co.il/
http://www.nrg.co.il/
mailto:info@israellawresourcecenter.org
mailto:info@israellawresourcecenter.org
mailto:info@israellawresourcecenter.org
http://www.adalah.org/ar/law/view/343
mailto:info@israellawresourcecenter.org
mailto:info@israellawresourcecenter.org
http://www.adalah.org/ar/law/view/343
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 ؛العرب الذيف خرجكا مف ببلدىـ كافسكأمبلؾ ال أراضيكقد جاء ىذا التعريؼ لمغائب ليشمؿ  
كاألماكف المقدسة  كأمبلؾ أم منظمة تـ ، سبلميكأمبلؾ الكقؼ اإل، ـ1948حرب عاـ  نتيجة

كي تتصرؼ بيذه  ؛سرائيؿأمبلؾ الغائبيف ليقدـ كصاية إل قانكفجاء ك ، (إسرائيؿ)حظرىا في 
كيحؽ ، كالحفاظ عمى ىذه األمبلؾ لمصالح العاـ، فاعقارات أك أمكاؿ أك أطي تكاناألمبلؾ سكاءن 

 .(1)لو قانكفالمترككة كفؽ تعريؼ الف كصي يقـك بتطكير ىذه األمبلؾ يتعي، )لمدكلة(

، (إسرائيؿصبلحية حارس أمبلؾ الغائبيف) إلىأمبلؾ الغائبيف تنتقؿ  فإف قانكفكحسب ىذا ال 
يصبح  قانكفكحسب ال، الغائب بالمطالبة بأم تعكيض األرضيككف ىناؾ حؽ لصاحب  أفدكف 
 (2)اإلسرائيميةنو الحككمة يك الكصي الذم قامت بتعيتحقاؽ عمى أمبلؾ الغائبيف لخادـ أاالس

يا الغائبيف منذ يكـ تعينو أما في أصحابلممباشرة عمى ىذه الممكية كيصبح أحؽ في ممكيتيا مف 
 أفحالة خضكع المناطؽ كاألمبلؾ لشركات كمساىميف أك جمعيات تعاكنية فبل يستطيع الكصي 

 .(3)أجران كتصبح صفتو صفة مينة يتقاضي عمييا ، مبلؾو أحقية األإليكؿ ؤ ت

كقد ، ـ1948فمسطيف عاـ  أراضي% مف 97لمسيطرة عمى نحك  قانكفال (إسرائيؿ)استخدمت  
مف أغرب  قانكفكيعد ىذا ال، عقد مف الزمف كلمدةـ 1950عاـ منذ  قانكفاستمر استخداـ ىذا ال

أسمكبان  كافك ، (4)الغائب" -" الحاضرقانكفالذم أطمؽ عميو اسـ ، طبلقان في العالـ أجمعإ قكانيفال
 قانكفكال يقتصر استخداـ ىذا ال، تيكيد المدف ذات التكاجد العربي في المناطؽ أساليبفعاالن مف 

رىا كمف ثـ تأجي، عمى منازؿ عربيةؿ تعدل ذلؾ الستخدامو لبلستيبلء ب ،الزراعية راضياألعمى 
 .(5)ييكديةية استيطانجماعات  إلى

في م خصكصان الييكد ستيطافاالخدمة  جؿ؛ ألقانكفلم اإلسرائيميةمف السمطات  ادتـ العمؿ الج
استيعاب المياجريف الجدد الذيف حضركا  جؿكبناء مستكطنات جديدة أل، القرل العربية الميجرة

 .(6)لفمسطيف خبلؿ سنكات الخمسينات
 :(م1953)لسنة  والتعويضات( اإلجراءات)تصديق  راضياأل استمالك  قانونسادسًا: 

                                                           

 .)عبرم(592، ص2الجميؿ، جأبشالـك شمؤلي، أرنكف سكفير: أراضي  (1)
 .80ـ، ص1990كتف، ىنرم: قضية فمسطيف، اصدار كزارة الثقافة،  (2)

(3) David A. Kirshbaum  :  ABSENTEES’ PROPERTY LAW 1950 Israel Law 
Resource Center  ، February2007 ،p.3. 

.؛كناعنة، شريؼ:التغيير االجتماعي كالتكافؽ 22عرفة، عبد الرحمف:االستيطاف العممي لمصييكنية، صأبك  (4)
 .114، ص1978النفسي عند اؿ  سكاف  العرب في إسرائيؿ، مركز الكثائؽ كاالبحاث، جامعة بيرزيت، 

 .6جباريف، يكسؼ تيسير: أنظمة الطكارئ، ، ص (5)
 .)عبرم(.592، ص2أراضي الجميؿ، جأبشالـك شمؤلي، أرنكف سكفير:  (6)

mailto:info@israellawresourcecenter.org
mailto:info@israellawresourcecenter.org
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أك ، عمى النقؿ أك االستيبلءتركزت  التىٌ  اإلسرائيمية قكانيفالالعديد مف  (إسرائيؿ)كجدت 
عمميان حسب المفيـك  األرضفقد بقيت ممكية ، كلكنيا ال تتحدث عف ممكية، االستعماؿ لؤلمبلؾ

لذلؾ  ؛يابمع سمب حؽ االحتفاظ ، يا األصمييفأصحابيدم أفي  قكانيفالكجزء مف ، القضائي
استمبلؾ  قانكفجاء  ذلؾكلتحقيؽ ، مف غيره قكلكف مفعكلو أيك قانكفد مف كجكد البٌ  كاف
خبلصة نصكصو منح صبلحية لكزير ك ، (1)كالتعكيضات(  اإلجراءاتتصديؽ  قانكف) ، راضياأل

 .(3)الصالح العاـ أجؿالستخداميا مف ؛ (2)سرائيؿكمصادرتيا إل، راضياألبنقؿ  المالية

 اإلجراءات)تصديؽ  راضياألاستمبلؾ  قانكفبمكجب  اإلسرائيميةالسمطات صادرت 
العربية كالقرل  راضياألدكنـ مف 000، 70 عف يقؿال ا م، ـ1953كالتعكيضات(لسنة 

 .(4)المصادرة

تشتمؿ عمى  أفدكف ، سيطرتيا عمييا إسرائيؿكضعت  التىٌ  راضياأل% مف 93كيبمغ نحك 
بينما ، مالييكدكالصندكؽ القكمي ، تخضع تحت ممكية )الدكلة(، ـ1967المحتمة عاـ  راضياأل

ي سرائيماإلناتجة عف طريؽ النقؿ ،(5)فقط راضياأل% مف قيمة 3.5-3يمتمؾ العرب ما يقدر 
فقد تـ ذلؾ عف طريؽ ، ـ1948محتمة عاـ ال راضياألالفمسطينية داخؿ  راضيالجائر لؤل

 قانكف الثاني ك، كالتعكيضات( جراءات)المصادقة عمى اإل راضياألشراء  قانكفاألكؿ ، فيقانكن
 .(6)ـ1950أمبلؾ الغائبيف 

استمبلؾ  (إسرائيؿ)لذلؾ تحاكؿ  ؛اإلسرائيميةسيطرة الالجميؿ ضمف  أراضي% مف 65حكاليكيقع 
، راضياألكحؿ مشكمة قمة ، حؿ مشكمة االزدحاـ في الجميؿ جؿأل ؛في الجميؿ راضياألباقي 

مميكف  1.2نحكالمصادرة ب راضياألكيقدر حجـ ، (7)الجميؿييكدية في  يةاستيطانكتنفيذ مشاريع 
 .(8)قانكفىذا الدكنـ كفؽ 

                                                           

 )عبرم(.594، ص2أبشالـك شمؤلي، أرنكف سكفير:  أراضي الجميؿ، ج (1)
 .154-153جريس، صبرم:العرب في اسرائيؿ، ص (2)
 )عبرم(.776، ص2أبشالـك شمؤلي، أرنكف سكفير: أراضي الجميؿ، ج (3)
 ـ.18/6/2012بتاريخ إسرائيؿ، نشر حقكؽ المكاطنيف العرب كمكانتيـ في __: (4)

ar.html-38382-http://www.noqta.info/page . 
 .594، ص2أبشالـك شمؤلي، أرنكف سكفير: أراضي الجميؿ، ج (5)
لحقكؽ األقمية العربية قانكف شراء األراضي)المصادقة عمى العمميات كالتعكيضات(، عدالة المركز القانكني  (6)

  http://www.adalah.org/ar/law/view/338 .في إسرائيؿ.
 594، ص2أبشالـك شمؤلي، أرنكف سكفير: أراضي الجميؿ، ج (7)
 .776، ص2أبشالـك شمؤلي، أرنكف سكفير: أراضي الجميؿ، ج (8)

http://www.noqta.info/page-38382-ar.html
http://www.adalah.org/ar/law/view/338
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كيتـ تحديد قيمة ، (1)مف الييئة العامة لمتنمية الييحؽ لمالؾ العقار الحصكؿ عمى تعكيض م
 .(2)اإلسرائيميةكفقان لمقكاعد  ليةابدقة ع اإلجراءاتتـ كت، التعكيض باالتفاؽ بيف الطرفيف

يقرر  ان ريخبالذات ليككف تا، ـ1950يناير/يناثالكف كاناألكؿ مف بعناية  (إسرائيؿ) تار اخت
مما ، ضو قريبان عمميات بيع أرافيو ت ىذا التاريخ لـ تجير أف خاصةو ب، بمكجبو مبمغ التعكيضات

ف امكبإصبح كأ، ()اإلسرائيميةقيمة الميرة  نخفاضمنخفضة جدان نظران ال األرض فاثمجعؿ أ
 .(3)كبأرخص ثمف ممكف ، يةقانكنبصكرة  راضياألخصب أاالستيبلء عمى  اإلسرائيميةالحككمة 

، تككف ىذه التعكيضات كسيمة لمتعبير عف حسف نية الحككمة تجاه المتضرريف أفكمف المفترض 
ي ال تتبلئـ مع القيمة الحقيقية لؤلرض سرائيماإل قانكفقررىا ال التىٌ التعكيضات  فإف، كلكف فعميان 

 أراضيالتعكيضات جعميا ستاران لمصادرة  تمؾاليدؼ مف كراء  كافك ، مصادرتيا تتم التىٌ 
 .(4)العرب بدكف مقابؿ

 )العمميات كالتعكيض(:راضياألاستمبلؾ  قانكفشركط تطبيؽ 

 و.أصحابـ تحت تصرؼ 1952أبريؿ/نيسافاألكؿ مف يككف ىذا الممؾ في ال  أف -1

األكؿ مف ك ،ـ1948مايك/آيار14صص خبلؿ المدة يككف ىذا الممؾ خي  أف -2
 .(5)أك غير ذلؾ، ك أمف استيطافألغراض تطكير ك ، ـ1952أبريؿ/نيساف

                                                           

 .57ـ، ص1984يكيد القدس، منظمة التحرير القمسطينية، دائرة التكجيو المعنكم، بيركت، األحمد:نجيب:ت (1)
ـ(، قاعدة البيانات القانكنية إسرائيؿ، مكقع نيفك 1953قانكف  شراء ااألراضي )مصادقة األعماؿ كالتعكيض (2)

 . / http://www.nevo.co.ilلمنشر المحدكد.
() ـ، كفكض بنؾ 1980-1952سرائيؿ، تـ اعتمادىا بيف السنكات إنقدية الرسمية في الكحدة السرائيمية:اإلميرة ال

بنؾ صبح الأـ، الي أف تـ تأسيس بنؾ اسرائيؿ، كقد 1954-1952 عاميصدارىا بيف إلئكمي السرائيؿ ب
ـ، 1980إلغاء استعماؿ الميرة رسميا في العاـ صدار كحدات النقد الرسمية، كتـ إالمسؤكؿ الكحيد كالمباشر عف 

أم بيف  ؛سرائيؿإ إلقامةفي السنكات االربع  الفمسطيني جنيوكتـ استبداليا بعممة "الشيكؿ"، كقد استعممت ال
في الميرة الفمسطينية بالجنيو االسترليني، كتعرضت المميرة اإلسرائيمية لتراجع في قيمتيا  ، كربط1948-1952
معجـ المصطمحات كاالعبلـ الصييكنية :مف الكنيست االسرائيمي.جكني، منصكر بإقرارت، الخمسيناعقد 

مركز الدراسات المفاىيـ كالمصطمحات الصييكنية، .؛المسيرم، عبد الكىاب:مكسكعة388-387كاإلسرائيمية، ص
 .333ـ، ص1975السياسية كاإلسرائيمية، االىراـ، مصر، 

 .157-156صجريس، صبرم:العرب في اسرائيؿ،  (3)
 .156جريس، صبرم:العرب في اسرائيؿ، ص (4)
 .398بك الييجاء، إبراىيـ: جدار الخكؼ، ص (5)

http://www.nevo.co.il/
http://www.nevo.co.il/
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كعمى ذلؾ يتـ نقؿ ممكية ، يككف ىذا الممؾ ال يزاؿ مطمكبان الستخدامو لؤلغراض السابقة أف -3
 .(1)سكاىا حدو أكال يخضع لممكية أم ، ممكية سمطة التطكير إلىىذا الممؾ 

كالمتكاصمة ، بالمعارضة العنيفة قانكفبناءن عمى ىذا ال راضياألمصادرة الجميؿ  مكاطنكقابؿ 
قبكؿ يرفضكف  راضياأل أصحابفأكثرية ، (2)يـ المصادرة مف قرل الجميؿأراضيالستعادة 

ىناؾ اشخاص يرفضكف  أيضان ك ، مبالغ التعكيضات قميمة جدان  فأل ؛تقترح عمييـ التىٌ التعكيضات 
تابعة "لغائبيف"  راضياألىذه  فأل ؛اليان يسكنكىا ح التىٌ تعكيضات بصكرة اراضو تكجد داخؿ القرل 

، ـ1959عاـ  الماليةف كزير عيٌ كقد ، ك خارجياأفمسطيف سكاء داخؿ كلكف ميجريف ، مكجكديف
برفع قيمة  مجافالكصت أ أفالنتيجة  تكانف، ان شعبية لتقديـ اقتراحات لحؿ ىذه القضيةلجان

كبقي الحاؿ عمى ما ىك عميو ، صدل جدلـ تالمطالب تمؾ  كلكف، %15 إلىالتعكيضات لتصؿ 
 .(3)شكاليالمممتمكات العربية بكافة أمف سمب كاستيبلء 

 :(م1958)التقادم الزمني لسنة  قانونسابعًا: 

القائمة السكداء  إلىجديد يضاؼ  قانكفظير ، العرب أراضيمصادرة  قكانيففي خضـ سمسمة 
عمميان ، ()ـ1958تقادـ الزمف لسنة  قانكفال كىك أ، ي ضد العربقانكنفي مجاالت الصراع ال

و ليككف اليدؼ منيا إليضافة بعض النصكص إبينما تـ ، باألمكر المدنية قانكفيتعمؽ ىذا ال
لـ تكف مسجمة في  أخرلعربية  أراضفو ك ، عرب الجميؿ أراضيالؼ الدكنمات مف استمبلؾ آ

 .(4)الطابك

 تنظيـ حؽ الممكية راضياأل قانكفك ، ـ1858العثماني راضياأل قانكفكتعد نصكص بنكد 
كؿ مف  أفعمى  فاف ينصاقانكنال فافيذ، قانكفية ليذا الساسالمادة األ، ـ1928ي لعاـ االنتداب

 أفيحؽ لو في نياية ىذه السنكات العشر ، ليةايسيطر عمى أرض كيستغميا مدة عشر سنكات متت
كىذا ما يقصد بفترة تقادـ ، راضياألباسمو في ممفات دائرة تسجيؿ  األرضيطمب تسجيؿ ىذه 

فقد مددت فترة تقادـ الزمف ، يف السابقيفقانكني جاء ليغير بنكد السرائيماإل قانكفبينما ال، الزمف
 أفمف يدعي ممكية أرض غير مسجمة في دائرة المساحة  عميو  أفكىذا يعني ، خمسيف سنة إلى

 التىٌ لحالة الصدامات  كنتيجةن ، ليةامنذ خمسيف سنة متت األرضو يسيطر كيفمح ىذه أنيبرىف 
سنة  ىذا فيما يختص  15 إلىلتصؿ  أخرلحددت مدة تقادـ الزمف مرة ، قانكفنتجت عف ىذا ال

                                                           

 .154جريس، صبرم:العرب في اسرائيؿ، ص (1)
 )عبرم(.776، ص2أبشالـك شمؤلي، أرنكف سكفير: أراضي الجميؿ، ج (2)
 .180جريس، صبرم:العرب في اسرائيؿ، ص (3)
()  (.10ـ( ممحؽ رقـ)1958التقادـ الزمني لسنة )انظر نص قانكف 
 .159جريس، صبرم:العرب في اسرائيؿ، ص (4)
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فقد أدخؿ قرار في ىذا ، راضياألسنكات لغير  7بينما حددت فترة تقادـ الزمف ب ،راضياألب
مارس آذار/1بعد تاريخ  األرضذا بدأ بفبلحة و بالنسبة لممكاطف العربي إأنبند جديد كىك  قانكفال

 .(1)تعتبر غير محسكبة ، قانكفتبتدئ مف يـك سف ىذا ال التىٌ الخمس سنكات  فإف، ـ1943

أماـ  قاؿ فقد جرت محاكمة عربي مف الجميؿ، تقادـ الزمف قانكفطبؽ عمييا  التىٌ كمف الحاالت 
كخبلؿ المحاكمة قدـ ممثؿ الحككمة صكرة ، و صاحب أرض معينةأنمكظؼ المساحة ب

تمؾ الصكرة ىي صكرة جكية   أفادعى ىذا الممثؿ ، 45صكرت مف الجك تحمؿ الرقـ كتكغرافية ف
، االدعاء كقرر حبس العربي قد قبؿ مكظؼ المساحة ىذاك ، ـ1945ت سنة أخذي  األرضلتمؾ 
صادقت المحكمة عمى قرار ممثؿ الحككمة ك  ،ثر االستئناؼ الذم قدـ لمحكمة العدؿ العمياكعمى أ
 التىٌ ما يؤكد السنة  إلىو قدـ صكرة كقد اعتبرتو المحكمة دليبلن مممكسان دكف التدقيؽ أنبحكـ 

عمى ىذه القضية كالصكرة  كبناءن ، العربي ما يؤكد حقو بأرضوفي حيف لـ يقدـ ، اخذت فييا
 .(2)الجكية تدكر قضايا قضائية عنيفة فيما يتعمؽ بآالؼ الدكنمات التابعة لمعرب في الجميؿ

 :(م1960)لسنة إسرائيل أراضيي :أساس قانونثامنًا: 

ك ما يعرؼ باسـ )عقارات أ إسرائيؿ أراضي"ي أساس قانكفأقر الكنيست في جمستو الرابعة  
الصمة المميزة بيف  إلى -بزعميـ- قانكفيستند ال،ك (3)ـ1960يكليكتمكز/24في، (إسرائيؿ

تقدر  التىٌ )الدكلة( ك أراضي( كفبلحتيا كيستيدؼ إبقاء إسرائيؿ) أراضيك ، يسرائيم)الشعب(اإل
بقائيا ممكان ، سمبيا مف العرب التىٌ  راضياأل% مف مجمكع 90بنسبة  يقضي ىذا ،ك  (4)لمييكدكا 

تقع تحت ممكية سمطة التطكير أك الصندكؽ القكمي ( إسرائيؿ)أراضي أفب قانكفال
 قانكفكيعرؼ ال،  أخرليحظر نقؿ ممكيتيا سكاء عف طريؽ البيع اك بأم طريقة ،(5)مالييكد
كأم  المبانيكالمنازؿ ك  األرض" تعني أراضيكممة " أف إسرائيؿ أراضي قانكفي حسب سرائيماإل

                                                           

 .162-161جريس، صبرم:العرب في اسرائيؿ، ص (1)
 .164-162جريس، صبرم:العرب في اسرائيؿ، ص (2)
ـ، 1960ي//كانكف الثان19، الصادرة بتاريخ299ـ، العدد1960-1959الكقائع اإلسرائيمية، كتاب  القكانيف (3)

 (.11. انظر ممحؽ رقـ )10طبع بكاسطة القائـ بمطبكعات الحككمة، أكرشميـ، ص
، قانكف أساس أراضي إسرائيؿ (4)

http://www.knesset.gov.il/description/arb/mimshal_yesod2_arb.htm#2. 
 ، عدالة المركز القانكني لحقكؽ األقمية العربية في إسرائيؿ.قانكف أساس: أراضي إسرائيؿ (5)

http://www.adalah.org/ar/law/view/333 . 

http://www.knesset.gov.il/description/arb/mimshal_yesod2_arb.htm#2
http://www.knesset.gov.il/description/arb/mimshal_yesod2_arb.htm#2
http://www.adalah.org/ar/law/view/333
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 إسرائيؿ أراضي قانكفيكٌفر ك ، (1)يقع تحت ىذا المسمى األرضشيء ثابت بشكؿ دائـ عمى 
فيما  راضياألتنقؿ ممكية  أفبحيث يمكف ليذه المؤسسات  قانكفلتفادم ال ٌياتكانإم( 1960)

 الييكدتممكيا عمى  التىٌ  راضياألم يطمب تخصيص الييكدالصندكؽ القكمي  أفبينيا. مع العمـ 
 .)2)فقط

 :(م1960)لسنة  إسرائيل أراضي قانونتاسعًا: 

كبمكجب ، ـ1960عاـ "إسرائيؿعقارات  قانكفأك ما يعرؼ باسـ" إسرائيؿ أراضي قانكفصدر 
 أراضيعرفت باسـ" دائرة ك ، تـ السيطرة عمييا التىٌ  راضياألصدكره أقيمت دائرة خاصة ب

ف أعضاء مجمس اإلدارة لدائرة يالمحكمة تعيي يتكجب عمى سرائيماإل قانكفكبناء عمى ال، "إسرائيؿ
كنصفيـ اآلخر مف ، بحيث يككف نصؼ أعضاء ىذا المجمس مف أعضاء الحككمة، راضياأل

كتيسير مصالح ، (إسرائيؿ)ي أساسبحيث تخدـ ىذه الدائرة بشكؿ ، مالييكدالصندكؽ )القكمي( 
 .(3)دكف غيرىـ، فقط الييكد

 قانكفليا نفس المعنى كما ىك الحاؿ في  "اإلسرائيمية راضياأل"مصطمح  فإف، قانكفكفي ىذا ال
ي ساساأل قانكفيخضع ألحكاـ ىذا ال أف قانكفكيجكز ألحكاـ ىذا ال، 1إسرائيؿ أراضي :أساس
 .(4)ـ1960، إسرائيؿ أراضي قانكفكأحكاـ 

بالمكافقة  إسرائيؿ أراضيمجمس  يحظى أفو يجب أنعمى ، قانكفالخامس مف ىذا الالبند  ينصك 
مكافقة مف البكالذم حظي  "، العربية في الجميؿ كغيرىا راضياألفيما يتعمؽ ب كافعمى أم قرار 

بيع ال عمى رفض ال شكؿ مف اشكاؿ  اإلسرائيمية تقكـ الحككمة أفعمى ، إسرائيؿ أراضيمجمس 
 :أساس قانكفبالمعنى المقصكد في ، (إسرائيؿ أراضي) تأجيرب أك السماح، أك النقؿ ألم ممكية

 ؛"دكنـ100الذم يتجاكز  ياالحضرية كمجال راضياأل مناطؽ ليست في  التىٌ ك ، إسرائيؿ أراضي
 فقطا يمامي أفك  ."نفقات أية ؿال تتحم أف  اإلسرائيمية يتعيف عمى الييئة العامة لمتنميةكما 

                                                           

(1) Basic Law: Israel Lands (1960) ،
http://www.knesset.gov.il/laws/special/eng/basic13_eng.htm.  

 ، عدالة المركز القانكني لحقكؽ األقمية العربية في إسرائيؿ.قانكف أساس: أراضي إسرائيؿ (2)
http://www.adalah.org/ar/law/view/333. 

، عدالة المركز القانكني لحقكؽ األقمية العربية في إسرائيؿ، قانكف دائرة أراضي إسرائيؿ (3)
r/law/view/334http://www.adalah.org/a( 12.  انظر ممحؽ رقـ.) 

: ترجمة معتمدة مف العبرية، )ـ1987-1948قكانيف دكلة إسرائيؿ)ـ، 1960قانكف أراضي إسرائيؿ لسنة  (4)
 )عبرم(.151-3صطابعة الحككمة، القدس، إسرائيؿ،  ."4المجمد 

http://www.israellawresourcecenter.org/israellaws/fulltext/landsadmlaw.htm .  

http://www.knesset.gov.il/laws/special/eng/basic13_eng.htm
http://www.knesset.gov.il/laws/special/eng/basic13_eng.htm
http://www.adalah.org/ar/law/view/333
http://www.adalah.org/ar/law/view/334
http://www.adalah.org/ar/law/view/334
http://www.israellawresourcecenter.org/israellaws/fulltext/landsadmlaw.htm
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ككزير الزراعة  الماليةبكزير  مف الحككمة متمثمةن المرسكمة  قكانيفالك  تنفيذ المكائح تقتصر عمى 
ف بتمؾ كيعتبر ىؤالء ىـ المخكلك ، ذيذا التنفيبتقدـ عمى أم مسألة تتعمؽ  أفيجكز ليا  ،كما

 فامكشيو ديك ، الماليةشككؿ كزير أليفي ك ، دافيد بف غكريكف رئيس الكزراء.الصبلحيات كاممة 
 .(1)بف تسفي رئيس الدكلة ك، كزير الزراعة

 :(م1962)الغابات لسنة  قانونعاشرًا: 

 قانكفمحدث استمدت بنكده مف  قانكفنما ىك إ، الجديد قانكفالغابات بال قانكفلـ يكف صدكر 
بدأت سمطة  قانكفككفقان ليذا ال، ـ1920صدره ىربرت صمكئيؿ عاـالذم أ األحراشالغابات ك 
بمنع ، مف خبلؿ الجريدة الرسمية في فمسطييف عبلفاإلالعاـ ب األحراشبمندكب  متمثمةن االنتداب 

 راضييا تابعة ألأنبحجة ، قراىـ أراضيالجميكر مف االستفادة مف مساحات شاسعة مف 
بالنشر في الجريدة الرسمية  البريطانياالنتداب عمى ذلؾ قامت سمطات  كبناءن ، كالغابات األحراش
 قانكفمف  25ـ بما يمي:" يعمف لمعمكـ كفقان ألحكاـ المادة1925شباط/فبرايراألكؿ مف بتاريخ 

، تي تعتبر منطقة محظكرةالمنطقة المبينية في الجدكؿ اآل أفب، ـ1920 لسنة األحراشالغابات ك 
كيجازم بغرامة ال تزيد ، يعتبر مجرمان ، أك تعدل عمييا، طمؽ مكاشيو ليرعى فيياأككؿ شخص 

كيكمؼ ، أك بكمتا العقكبتيف، أك بالحبس مدة ال تزيد عمى شير كاحد، مصريةجنييات  10عمى 
صفد  أراضيالجدكؿ قد حدد قطعة مف  كافك ، يككف قد أحدثيا" التىٌ بدفع تعكيض عف األضرار 

منحت بيا السمطات  التىٌ لمصبلحيات  اإلسرائيميةاستغمت السمطات .(2)دكنمان 37بمغت مساحتيا 
عاـ  األحراش قانكفب أيضان الغابات أك ما يعرؼ  قانكفتـ صدكر  راضياألالمختصة في دائرة 

يا أنمسجمة في الدكلة عمى  راضياألكبمكجب كجكد ىذا البند فقد كجدت العديد  مف ، ـ1962
 ،كمراعو  األحراشىذه القرل استعماؿ  كافسبحيث يستطيع ، ميا لقرل معينةيأحراش تتبع في تسج
مف السمطات  عبلفاإلكلكف تـ ، شكاؿ االستفادةكغيرىا مف أ، خشابأك لبلستفادة مف األ

كمناطؽ غابات حككمية تحت ذريعة  األحراشعف مساحات كاسعة مف ىذه   اإلسرائيمية
 .(3)ىذه المناطؽ ممنكعان  إلىبحيث يصبح الدخكؿ ، الغابات قانكفالمحافظة عمييا بمكجب 

لؼ دكنـ مف أ 20سمطات االحتبلؿ عف مساحة نت عمي أ، قانكفعمى تطبيؽ ىذا ال األمثمةكمف 
 أراضيالؼ دكنـ مف آ 3كنحك ، طرعافقرية  أراضيلؼ دكنـ مف أ 16ك، قرية سخنيف أراضي

، جت أراضيدكنـ مف 25000ك، قرية الرينة أراضيدكنـ مف  2600ك، قرية كفر سميع
                                                           

   .151-3ص، )ـ1987-1948نيف دكلة إسرائيؿ)اقك ـ.، 1960قانكف أراضي إسرائيؿ لسنة  (1)
http://www.israellawresourcecenter.org/israellaws/fulltext/devauthoritylaw.htm .  

 .69ـ، القدس، ص1925شباط1، نشرت بتاريخ 133جريدة حككمة فمسطيف الرسمية، عدد (2)
 .170جريس، صبرم:العرب في اسرائيؿ، ص (3)

http://www.israellawresourcecenter.org/israellaws/fulltext/devauthoritylaw.htm
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يا أحراش أنأعمف عف جميع تمؾ المساحات عمى  ،عرب السكاعد أراضيمف  أيضان دكنـ 1000ك
 .(1)عمى ذلؾ تـ مصادرتيا كبناءن ، حككمية

قرية بيت جف المحيطة ب راضياألجميع  كافاإلس كزارةي  بخاصة اإلسرائيميةالسمطات  كما صادرت
 راضياأل هستغبلؿ ىذذلؾ أم فرصة الكمنعت ب ،يا تقع ضمف محميات طبيعيةأنبحجة ؛

كفي ، قةناضائقة سكف خي األزكاج الشابة في ىذه القرية مف ناحيث تع، كافاإلسبالزراعة ك 
 .(2)ديعترض عمى ذلؾ أح أفدكف  ،تجاهاؿ يكدية تتكسع في كاليالقرل  فإفمقابؿ ذلؾ 

 :مف كؿ ما سبؽ أنويتبيف 

 العنصرٌية قكانيفالمف  كاففي ظؿ بر  أىالي الجميؿ تحديات جمة كاجييابرزت  ـ1948منذ عاـ 
صراع بيف اليكٌية التاريخٌية كبيف حقو في العيش بكرامة  فيكجعؿ العربي ، المساكاة ميزافأطاح ب
ي سرائيمت الحكـ العسكرم اإلمع بدايا ففي السابؽ كتحديدان ، تمغي حقيقتو التاريخية (دكلة)في 

ىدفت  التىٌ  قكانيفالأبرزىا  كافعنصرٌية  قكانيفعمى استصدار  اإلسرائيميةدأبت الحككمة 
( بسف إسرائيؿكما قامت)، يفيالفمسطينتعكد ممكيتيا لبلجئيف  التىٌ  ،العربٌية راضياأللمصادرة 

أمبلؾ  قانكفمنيا ، في المنطقة يفيالفمسطينستراتجييا في التعامؿ مع اعنصرٌية أبرزت  قكانيف
التابعة لمعرب الغائبيف بعدما قامت بطردىـ  راضياألالكثير مف  إسرائيؿالذم صادرت ، الغائبيف

حؽ العكدة الذم بمكجيو يحؽ لكؿ ييكدم أك أم شخص جدتو  قانكفباإلضافة ل، مف أرضيـ
البلجئيف  (إسرائيؿ)ككسب المكاطنة في الكقت الذم منعت فيو  سرائيؿييكدٌية الحؽ في العكدة إل

عمى  اإلسرائيميةتدأب الدكلة  التىٌ كاالقتراحات العنصرٌية  قكانيفالكىذه ، يـأراضي إلىمف العكدة 
تسف  أفستبعد اكلف ، عاما 66تمرت لما يقارب ػمجحفة اس قكانيف استمرارية لفرضيا ما ىي إالٌ 

 .ا يمنع التحدث بالمغة العربٌيةقانكنالحقنا  (إسرائيؿ)

ىك تكطيد ك ، تسنيا التىٌ  قكانيفالإبراز أبعاد تاريخٌية مف خبلؿ ىذه جاىدة ( إسرائيؿحاكلت )
 إلىىذه الجيكد لتحكيؿ الركاية الصييكنٌية  أفكرغـ ، كبيف الركاية الصييكنية األرضالعبلقة بيف 

ستكسب  إسرائيؿتسنيا  التىٌ  قكانيفالىذه  بسببك  فيا األأن إالٌ ، حقيقة مكجكدة منذ سنكات طكيمة
 .زخمنا مميزنا

 

 

                                                           

 .171-170جريس، صبرم:العرب في اسرائيؿ، ص (1)
 .  http://naamy.net/news/View/114.الدركز في اسرائيؿ عرب في الحقكؽ النعامي، صالح: (2)

http://www.alarab.com/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%91%D8%A9
http://naamy.net/news/View/114
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 ا ثاى  املال  
 اجلر ل   هو  ا  طا ق ا عنر   عنر   

 

 الصييوني: ستيطاناالأواًل: 
 . إسرائيؿالمستكطنات الصييكنية في الجميؿ ما قبؿ قياـ دكلة - أ
 .(ـ1966-1948) ما بيف عامي المستكطنات الصييكنية في الجميؿ- ب

 م:1966-1948من الجميل الفمسطينين: عمميات طرد ثانيًا 
 ـ(.1948قرية إقرت  ) كافسطرد . 1
 ـ(.1949) كفر عنافقرية  أىالي . طرد2
 ـ(.1949كالرامة )، قرية كفر ياسيؼ أىالي . طرد3
 ـ(.1949قرل المثمث الصغير) أىالي .طرد4
 ـ(.1950قرية الغابسية ) أىالي .طرد5
 ـ(.1951)  يفيالفمسطينلطرد  مشركع كايتز.6
 ـ(.1953قرية أـ الفرج ) أىالي .طرد7
 ـ(.1966. طرد أىالي قرية يركا )8
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 تمييد:

إقامة المستكطنات الصييكنية  :سمكبيف لتنفيذ تيكيد فمسطيف ىماأاتبعت الحركة الصييكنية 
حبلؿ ك ، الفمسطينية راضياألفي   مف خبلؿ طردىـ مف مدنيـ كقراىـ . يفيالفمسطين كافم الييكدا 

 الصييوني: ستيطاناال:أواًل 

في   ستيطافاالكيمكف تقسيـ ، العممية  لتيكيد فمسطيف ساليبأحد األالصييكني  ستيطافاالشكؿ  
في مرحمة الحكـ العسكرم  ةالثاني ك، (إسرائيؿدكلة )األكلى ما قبؿ قياـ ؛مرحمتيف  إلىمنطقة الجميؿ 

 . لمنطقة الجميؿي سرائيماإل
 : (إسرائيلدولة ) ةقامإالمستوطنات الصييونية في الجميل ما قبل   - أ

فقد تمكنت الحركة الصييكنية  ، يصييكنالي ستيطاناالصبع الجميؿ أىمية كبيرة في المشركع شكؿ أ
-1915)الممتدة مف عاـ  صبع الجميؿ  خبلؿ الفترةفي أ راضياألمف شراء مساحات كبيرة مف 

يبلت جميت كا   قامت مستكطنة بففأ، لمستكطنات الجديدة في الجميؿبعض ا كأقامت، (ـ1919
 متقاكقد أ، الييكددكنـ لتككف مساكف لمعماؿ 900عمى مساحة أرض تبمغ ، ـ1915عاـ  ىشاحر
كمستكطنة كفار ، محةقرية ط أراضيكىي تؿ حام عمى  ،ثبلث مستكطنات في الجميؿ الحركة

لـ ، (1)بف جميت الصبح أراضييبلت ىشاحر عمى كمستكطنة إ، قرية الحمرا أراضيجمعادم عمى 
في  العديد مف المدفالصييكني في منطقة معينة  في شماؿ فمسطيف بؿ شمؿ  ستيطافااليقتصر 
كقد بمغ حجـ الممتمكات التى استكلى عمييا ، (2)سفؿكاأل، كسطعمى كاألاألكطبريا كالجميؿ ، الناصرة

ألؼ دكنـ  41حكاليمنيا ، ألؼ دكنـ 190 حكالي ـ 1947عاـ الجميؿ حتى  أراضيمف ، صياينةال
 كمعظـ تمؾ، خاصةلا ستيطافاالشركات ممكية دكنـ تحت  70 حكالي ك ، حكلةفي منطقة ال

قامة المستكطنات في كارتبطت فكرة إ، (1)ـ1936عاـ قبؿ  ()تابعة لشركة بيكا تكان، راضياأل

                                                           

 )عبرم(.140ـ، ص1967-1900مردخام ناؤر: أصبع الجميؿ  (1)
 )عبرم( .141ـ، ص 1967-1900مردخام ناؤر: أصبع الجميؿ  (2)
() ـ،  عمى يد الباركف ركتشيمد 1924أسست عاـ ة االستيطاف الييكدم في فمسطيف، شركة بيكا: ىي جمعي

، كالتي كرست جيكدىا الستمبلؾ األراضي في P.J.C.A "إلدارة مشركعو االستيطاني، تعرؼ باسـ بيكا " 
اضي الزراعية، ثـ دكنـ مف األر 000، 450كتدريب الصياينة عمى العمؿ الزراعي، ابتاعت نحك فمسطيف، 

سيمة لممستفيديف مف الييكد مف األراضي بأف فترة  السداد ان لممستكطنيف الييكد، كقد كضعت شركط منحتيا
.؛طربيف، أحمد: 127لخمسيف سنة . منصكر، جكني: معجـ األعبلـ كالمصطمحات الصييكنية كاإلسرائيمية، ص 

.؛ الصايغ، يكسؼ: االقتصاد االسرائيمي، 1112فمسطيف في عيد االنتداب البريطاني، المكسكعة الفمسطينية، ص
اضي .؛ البديرم، ىند: أر 31ـ، ص1966، 1ـ، مركز األبحاث، بيركت، ط1964-1963مع ممحؽ لعامي 
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كذلؾ مف خبلؿ ارتباط عممية بناء ، الصييكني (القكمي)فكرة األمف  :أبرزىا ،الجميؿ بعدة عكامؿ
ية في عممية الحراسة أساسفقد كجدت قكاعد ، المستكطنات بفكرة حراسة المستكطنات كتأمينيا

فقد اتبعت نفس السياسة في كؿ ، مف خبلؿ السياسة المتبعة في سجرةكذلؾ ، لممستكطنات
جكلة أكلية مف خمؼ فتبدأ الحراسة ليبلن بإجراء ، ()مسؤكلية ىاشكميرتحت المستكطنات الخاضعة 

، د مف كؿ شيء قبؿ حمكؿ الظبلـ؛ كذلؾ حتى تتأكد مف إغبلؽ البكابات كالفتحات كالتأكالسكر
فقد تضمنت عممية ، يتـ تمييز أم أمر طارلء قد يحدث كحتى، التأكد مف عدـ كجكد أخطاءك 

بينما ، كىي  عبارة عف عممية االستعداد المبدئي لعممية الحراسة -األكلىالمرحمة ، الحراسة مرحمتيف
الحراسة قد تحققت لتعكد ، كىكذا تككف ساعات شركؽ الشمس صباحان  فتمتد حتى -ةالثاني المرحمة 

 .(2)مساء كؿ ليمة  أخرلممارسة عمميا مرة 

فقد عممت ، ي في فمسطيفناالكجكد البريط إلى اإلسرائيميةترجع عممية تسميح كتأميف المستكطنات 
كبدأ ذلؾ ، فسيـ مف ىجمات العربأنعمى تزكيد المستكطنات بالسبلح؛ لحماية  االنتداب سمطات 

حاكـ ، فاستدعى كككس، (3)التكتر عمى أشده في الجميؿ كافعندما ، ـ 1920عاـ  أبريؿ/ نيساففي 
كقاـ بتسميمو ، العرب عمميات ىجكمية مقبمة مفكحذره مف ، (()1)يناالمدعك يكسؼ نحم ،الجميؿ

                                                                                                                                                                      

) رسالة دكتكراه(، جامعة الدكؿ العربية، األمانة كحقائؽ التاريخ، دراسة كثائقية فمسطيف بيف مزاعـ الصييكنية 
 .114ـ، ص1998العامة، 

 )عبرم(.142ـ، ص 1967-1900مردخام ناؤر: أصبع الجميؿ  (1)
() مف مجمكعة مف المياجريف ـ، 1909عاـ أسست  حراسة : ىاشكمير تعني الحارس، كىي منظمةىاشكمير

دخاؿ أسس الدفاع عف النفس، كمؤسسي ىذه المنظمة كالذيف أخذكا عمى عاتقيـ حراسة المستكطنات،  نكا اكا 
العرب، مف حيث الزم لمحارس الييكدم عف مظير السكاف  ، كلـ يختمؼ المظير العاـء في تنظيـ بارغيكراأعضا

ناة، اتسؿ، ليحي الفمسطيني.محارب، عبد الحفيظ:ىاغاالعربي، فقد ارتدكا الزم العربي مع الككفية كالعقاؿ 
ف مغنـ، عبد الناصر:الكيا .؛16ـ(، ص 1948-ـ1927بيف المنظمات الصييكنية المسمحة ت ا)العبلق

 .138ـ، ص 2003، 1الصييكني دكلة القمع كاالرىاب، ابف خزيمة، السعكدية، ط
)عبرم(. 70-69ـ،  ص1985ليؼ، حزرائيؿ، ككبر، آفي: بارغيكرا كالحارس، إصدارات : كزارة الدفاع،  (2)

ـ، 1920-1897ك خضكرة، إيماف:  المنظمات  العسكرية كاألمنية الصييكنية في فمسطيف لممزيد  انظر  أب
 .202ـ، ص2012ية، غزة، فمسطيف، ر غير منشكرة، الجامعة اإلسبلمرسالة ماجستي

ـ، منشكرات فمسطيف المحتمة، بيركت، 1945-1920بدر، حمداف: دكر منظمة الياغاناة في فمسطيف مف  (3)
 .15ـ، ص1981، 1ط
() ككصؿ إلى  1891ني أكجركنكفسكي في مدينة اإلسكندرية في ركسيا عاـ اكلد يكسؼ نحم :نيايوسف نحم

ت مف أىـ رجاال كافشكمير". ك انضـ إلى حركة "ىاإلى الجميؿ ك  1911. كصؿ عاـ 1907فمسطيف عاـ 
شراء ني كٌؿ ما في استطاعتو ألجؿ االثبلثينات كاألربعينات عمؿ نحم في،ك  1948الصييكنية قبؿ نكبة عاـ 

ييمت"، فقد أجاد العربية كتحدث الميجة المحمية بطبلقة إضافة إلجادتو لمغة االعرب "لمكيرف ك األراضي مف
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، خراج السبلح دكف عمـ شرطة العربإتـ ك ، كرشاشيف مف المخزف التابع لشرطة طبريا، مائتي بندقية
ي في مذكراتو حكؿ ىذه القضية ناكيذكر يكسيؼ نحم، (2)ع السبلح عمى المستكطنات الصييكنيةز ككي 

لتأميف المستكطنات الصييكنية المقامة كلتفادم حدكث في الجميؿ مف أعماؿ حراسة؛  ما يدكر
، (3)حد كبير في الزكية إلى كاألعمى جادان  األسفؿالكضع في الجميؿ  كاف" ، صدامات بيف العرب
 .(4) كىـ يمتقكف ببعضيـ البعض يكميان ، الخيالة في كؿ مستكطنة  نحف في الجميؿ ننظـ

عتو تحت إشراؼ مخاتير التى كض، كصناديؽ الذخيرة، بالسبلح الييكدمف تزكيد بريطانيا   عززت
 .(5)البريطانياالنتداب يكد كبرعاية سمطات اليبحيث يتـ استخدامو مف قبؿ ، المستكطنات

تشار مف نقامة المستكطنات في منطقة الجميؿ عمى التمركز كاالكقد ارتكزت الحركة الصييكنية في إ
ما تمتد ، ضيا البعض عمى شكؿ تجمعات ييكديةشبكة مف المستكطنات القريبة مف بع إنشاءخبلؿ 

، مع تكفير عنصرل الدفاع كاالكتفاء الذاتي، (6)المرتفعات إلىلتصؿ ، بيف المناطؽ السيمية كاألكدية
لكي تبقي  ؛ربط كؿ مستكطنة  بالعديد مف الطرؽ القريبة ك، ؿ التنمية الزراعية لممستكطنةمف خبل

عمى شكؿ  صييكنيةالكتـ اعتماد شكؿ التجمعات ، خرلعمى تكاصؿ دائما فيما بيف المستكطنات األ
التابعة لو؛ تتبع اإلقميـ الجغرافي ، يا  قاعدةأنعمى يةاستيطانكتـ استخداـ كؿ منطقة ، (N) (7حرؼ )

أقيمت عمييا المستكطنات بعناية فائقة  التىٌ تقاء المناطؽ نافقد تـ ، ذلؾ فيما بعد أساسلمتكسع عمى 

                                                                                                                                                                      

كربؿ، .كأكثر ان ميزية، العبرية كالركسية. كعمؿ كمدير مكتب "الكيرف كييمت" في الجميؿ طكاؿ ثبلثيف عامجناإل
 .  http://www.zochrot.orgمكقع ذاكرات زكخركت. داليا:يكميات يكسؼ نحماني،

-1920. ؛ بدر، حمداف: دكر منظمة الياغاناة في فمسطيف مف 46السنكار، زكريا: منظمة الياغاناة، ص(1)
، ، رسالة ـ1948-1936.؛ مقدادم، إسبلـ: العبلقات الصييكنية  البريطانية في فمسطيف33ـ، ص1945

 .16ـ، ص2009ماجستير غير منشكرة، الجامعة   اإلسبلمية، غزة، فمسطيف، 
 .)عبرم(.35كزارة الدفاع : الشرطي  العبرم، ص (2)
فايتس، يكسؼ: مذكرات سمسار أراضي غمعادم كركش بينا.  –الزكية:قرية عمى الطريؽ بيف كفار  (3)

 .94_46، صصييكني
  .47-46أراضي صييكني، صمذكرات سمسار فايتس، يكسؼ: (4)
-1917صالح، محسف: القكات العسكرية كالشرطة في فمسطيف كدكرىا في تنفيذ السياسة  البريطانية  (5)

.؛ عميكاـ، بتسبلؿ، كآخركف: اإلنعاش في ظؿ  243ـ، ص1996، 1ـ، دار النفائس، عماف، ط1939
 .)عبرم(49ـ، ص1980، 5ة دربي، جالبريطانييف، مكسكعة المراحؿ الكبيرة في تاريخ إسرائيؿ،  مطبع

-1897الخالدم، كليد:الصييكنية في مائة عاـ، مف البكاء عمى األطبلؿ إلى الييمنة عمى المشرؽ العربي) (6)
 .53-52ـ، ص2002، 2ـ(، دار النيار لمنشر، ط1997

ـ، 2004مصر، الدكيؾ، مكسى القدسي: استراتيجية االستيطاف الصييكني، منشأة المعارؼ، االسكندرية،  (7)
 .33ص

http://www.zochrot.org/
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كتمكيف المنطقة ، مع تعزيز التكاجد الصييكني فييا، (1)بحيث تككف بعيدة عف التجمعات العربية 
 . (2)عربي عمييا عمؿ فدائي ان مف أم كذلؾ تحسب، بكافة الكسائؿ كالتجييزات لمحماية

 (سكر كبرج )، داؿ"" حكماؿ فمجكىي سياسة ،اتبعتيا الحركة الصييكنية  التىٌ السياسة  كىذا ما يفسر
 ، ـ1939-1936خبلؿ الفترة 

 الشماليةفي المناطؽ  خاصةو ، مستكطنة محصنة في فمسطيف 52إقامة نحك  حيث تمكنت مف
 .(3)الحدكدية

في  أكثر مف نصفيا أقيمت ، (4) ـ1947-1937خبلؿ الفترة  مستكطنة 21أقيمت في الجميؿ 
المنطقة الزراعية  كيعد سيؿ الحكلة، في الجميؿ الغربي بينما سبعة أقيمت ، األسفؿالجميؿ األعمى ك 
، كفي فمسطيف بشكؿ عاـ، في أصبع الجميؿ بشكؿ خاص الصييكنيية لمتكاجد كانساألكثر كثافة 

ضمف ية عمى احتكاء كؿ منطقة الجميؿ كالحركة الصييكنبريطانيا   عمى ذلؾ  فقد حرصت كبناءن 
 .(5)كما نص  اقتراح  األمـ المتحدة  الصييكنية، حدكد الدكلة

 :(6)ـ1947-1936صبع الجميؿ ما بيف السنكات أسماء المستكطنات التى أقيمت في أنذكر قائمة ب

 اسم القرية السنة / م اسم المستوطنة الرقم
 تليل 1937سبتمبر  الحكلة   .1

 خان الدوير 1939مايك   دفنا  .2

 خان الدوير 1939مايك  افد  .3

 قطانة والويزية 1939مايك  محنايـ  .4

                                                           

ـ، ص 2003، 1_________: فمسطيف تاريخيا كقضيتيا، مؤسسة الدراسات الفمسطينية، بيركت، ط (1)
141. 

مشكمة األراضي في النزاع القكمي بيف الييكد كالعرب منذ كعد بمفكر، ترجمة محمد عكدة :كنك، جاؾ   (2)
 .108-107ـ، ص1997ألبحاث الفمسطينية،  عماف، الدكيرم، الطبعة األكلي، دار الجميؿ لمنشر كالدراسات كا

.؛لممزيد انظر: ربابعة، غازم 199-198تممي كمناحيـ، أفرايـ :معجـ المصطمحات الصييكنية، ص (3)
ـ، 1983، 1ـ(، مكتبة المنار، األردف، الزرقاء،  ط1980-1967إسماعيؿ: اإلستراتيجية اإلسرائيمية لمفترة مف )

 .178ص
-1916نيكديمكف: المتجيكف نحك أرض الشماؿ، ذكريات النشطاء المقاتميف في منطقة الجميؿ ركجؿ،  (4)

 .)عبرم(7ـ،  ص1987ـ، يد يتسحاؽ بف تسفي، القدس، 1920
 )عبرم(.142ـ، ص 1967-1900مردخام ناؤر: أصبع الجميؿ  (5)
 )عبرم(.143ـ، ص 1967-1900مردخام ناؤر: أصبع الجميؿ  (6)
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 اسم القرية السنة / م اسم المستوطنة الرقم
 المفتخرة والدوارة 1939 أكتكبر عمير  .5

 ق التحتانيلزازة والز 1940يناير  بيت ىبلؿ  .6

 الدوارة والناعمة 1940فبراير  شار يشكؼ  .7

 القيطية 1940ديسمبر  سديو نحمايا  .8

 جبؿ الطكر 1942يناير  عمير الجديدة  .9
 الممكنة 1942يناير  مناراه  .10
 ابل القمح 1943ڨمبرنك كفار بيمـ  .11

 المزيرعة 1943ڨمبرنك نحميـ  .12
 الحمرة والمفتخرة 1944 ڨمبرنك شمير  .13

  1945يناير  بيريو  .14
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 المشرفة 1945 ڨمبرنك مشجاؼ عاـ  .16
 خيام الوليد والحمرة 1945 ڨمبرنك ليفكت  .17

  1946يناير  عايف ىزيتـ  .18

 الزوية 1946ڨمبرنك نئكت مردخام  .19
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 لـ تعثر الباحثة عمييا  1947يكليك  دركداه  .21

 : (م1966-1948)المستوطنات الصييونية في الجميل 

 ك، يا العربكانسعمى إفراغ المدف كالقرل العربية في الجميؿ مف  اإلسرائيميةعمدت السمطات 
؛ لمحيمكلة دكف عكدة أحد مف أىميا ()رة القرل العربية الميجٌ  أراضيي ك نافي مب الييكد كافسإ

فقد شكؿ ىؤالء ، في الداخؿميجريف  إلىكالذيف تحكلكا ، الجديدة)الدكلة( أراضيف مف يالمطركد

                                                           

()   مكاقع القرل التي طرد أىميا كاقترفت فييا المجازر (13قـ )انظر ممحؽ ر. 
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، (1)قراىـ إلىإلعادتيـ ، () اإلسرائيميةمف الجميؿ  كسيمة ضغط عمى الحككمة  ميٌجريفالعرب ال
 أىالي عادةإلي سرائيمدليؿ عمى ذلؾ الرفض اإل أكبرك ، يسرائيماإل بالرفضكقد قكبمت تمؾ المطالب 

 . (2)قراىـ إلىككفر برعـ  ()إقرت  قرل 

ال تعترؼ الحككمة  التىٌ ية العربية كانسمئات التجمعات ال ـ1948فمسطيف المحتمة عاـيكجد في 
كبدأت مشكمة القرل ، ةيقانكنتتمتع بصفة  التىٌ كال تصنؼ ضمف القرل كالمدف ، بيا رسميان  اإلسرائيمية
ك معطيات رسمية لعدد حصائيات أكال تكجد إ، (إسرائيؿ)معترؼ بيا مشكمة كبيرة تيدد الغير العربية 

 ()األربعيفجرتو لجنة مف خبلؿ بحث أكلكف ، (إسرائيؿ)البيكت كالقرل العربية غير المعترؼ بيا في 
ؼ اآل10، لؼ نسمةأ 75-70يتراكح بيف في القرل غير المعترؼ بيا  كافسعدد ال أف :ـ1964 عاـ

 أساسكعمى ، قة الجنكبيةي في المنطكانستجمع  100كثر مف كأ، نسمة يتركزكف في شماؿ فمسطيف
في المناطؽ  يةستيطاناال( مخططاتيا إسرائيؿإلقامة ) اإلسرائيميةىذا البحث كغيره يكضح الرؤية 
 .(3)العربية مف مدف كقرل كضياع 

حاطة ، الريفي ستيطافاالفي إقامة المستكطنات في الجميؿ نمط  اإلسرائيميةعتمدت السمطات ا كا 
ذلؾ كؿ كش، القرل كالضياع العربية الكاقعة في الجميؿ بحزاـ مف جميع الجيات مف المستكطنات 

حاؿ دكف اتصاؿ عربي بيف القرل كالضياع العربية المتبقية داخؿ ي حزامان أمنيان ستيطاناالالحزاـ 

                                                           

()  (1949-1947( معمكمات المتعمقة نزكح مف البمدات كالقرل )14انظر ممحؽ رقـ.) 
(1) Tal. ،David. ،War in Palestine 1948: strategy and diplomacy. Routledge (Taylor 
&Francis Group) . London. ،2004. ،p334 

()  إقرت: تقع القرية في المناطؽ الشمالية مف فمسطيف،  بالقرب مف الحدكد المبنانية، كترتفع عف سطح البحر
نسمة، دمرت القرية  490ـ، 1945دكنـ، كبمغ عدد   سكاف ىا عاـ  4722متر، كبمغت مساحتيا نحك 600
 .131ـ. شراب، محمد محمد: معجـ  بمداف فمسطيف، ص1952عاـ 

(2) Charles S. Kamen:  After the Catastrophe II: The Arabs in Israel ،1948-51 ،
Middle Eastern Studies ،Vol. 24 ،No. 1 (Jan. ،1988) ،pp.489-491. 

() ىي عبارة عف لجنة اممية  مشرفة تـ تككينيا بقرار رئاسي بمكجب مذكرة مجمس األمف لجنة االربعيف:
ـ، لتصبح 1970، تـ تغير اسميا فيما بعد في عاـ 303تعرؼ باسـ لجنة  ـ، كالتي1964عاـ  303القكمي رقـ 

لجنة األربعيف، كتككنت مف كزير العدؿ كنائب كزيرم الدفاع كالخارجية كرئيس االستخبارات المركزية كرئيس ىيئة 
مياـ المجنة ما أف المشتركة كمساعد الرئيس االمريكي لشؤكف االمف القكمي  كسنجر، الذم تكلي المجنة، ااألرك

؛لممزيد  انظر :مكقع لجنة .446، ص5فيدكر حكؿ الحاالت الخاصة .الكيالي، عبدالكىاب:مكسكعة السياسة، ج
 . /http://www.assoc40.orgاألربعيف 

ـ، قضايا إسرائيمية، منظمة التحرير الفمسطينية، 1998ليـك األرض لعاـ  48عقؿ، سكزاف: فعاليات عرب (3)
 .154ـ، ص1997، اكتكبر1مركز التخطيط، العدد

http://www.assoc40.org/
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؛ الشماليةالمستكطنات الريفية عمى الحدكد  إنشاءاليدؼ مف  كافف، ـ1948نا المحتمة عاـأراضي
لمحكـ تابعة ، ستيطافاالكاع أنشكاؿ ك بكافة أ، بقيت منطقة الجميؿ كاممةلتأميف الطرؽ الحدكدية كأ

 .(1)ـ1966عاـ حتى العسكرم 

يتكاجدكف  الييكدفي الجميؿ بيدؼ جعؿ ، ط المراقبة"اببناء سمسمة مف "نق اإلسرائيميةالحككمة قامت 
 ؛ة العربشطأنالمتعمقة ب، ككتابة التقارير، كفي أماكف تمكنيـ  مف المراقبة، منطقة بشكؿ كبيرالفي 
كاجد العربي شطة العرب كالتأنلكبح  جؿامف التصرؼ عمى نحك ع اإلسرائيميةف الحككمة مكَّ مما 

 .(2)يسرائيمغمبية لمتكاجد اإلصبح األتفي المنطقة ل

 .(3)مستكطنة  178، ـ1967حتى عاـ، ـ1948أقيمت منذ عاـ  التىٌ المستكطنات  إلىكقد بمغ إجم

ات إعبلنضمف حممة إعبلمية ضخمة معززة ب المستكطنات في منطقة الجميؿ جزءان كيعد بناء 
بدأ العمؿ في كقد ، الجميؿ إلى نتقاؿالشابة لبل( اإلسرائيمية)تميفزيكنية كممصقات؛ لتشجيع العائبلت 

ط مراكز التجمع اكسأفي  الييكدلزرع  ؛بناء المستكطنات في مناطؽ مختارة بعناية فائقة في الشماؿ
كمراكز خدمات ، كمدارس، مكاقع صناعيةك  سكنية،المستكطنات كحدات  شممت تمؾك ، العربية
أف االستيطاف في تمؾ المنطقة قائـ عمى ، أم يةساساأل حتياجات مف اال يمـزلتكفير ما ؛إقميمية 

 .(4)أساس االكتفاء الذاتي

 الصييوني في الجميل: ستيطاناالأىداف التواجد 

 منيا:  كاففي الجميؿ ف الصييكني  ستيطافاالتعددت أىداؼ 
 في الجميؿ. راضياألعمى أكبر قدر مف  (الدكلة)تأميف سيطرة  -1
 .ليذه المنطقة  (الييكد كافسال)جذب   -2
 في الجميؿ. راضيالعرب لؤل كافستقميص ممكية ال -3

                                                           

بيركت، لبناف، ترجمة محمكد زايد، فبلح، غازم: الجميؿ كمخططات التيكيد، مؤسسة الدراسات الفمسطينية،  (1)
 .28ـ، ص1993، 1ط
، القاىرة، 2ر، لكرانس:إسرائيؿ األف صكرة بمد مضطرب، ترجمة مصطفي الزر، مكتبة مدبكلي، طماي (2)

  .304ـ، ص1997مصر، 
، منشكرات اتحاد الكتاب العربي، 2002السيمي، نبيؿ محمكد: فمسطيف أرض كشعب منذ مؤتمر باؿ كحتى (3)

 .29ـ، ص2004دمشؽ، 
.؛لبلطبلع ع دكر الصحافة اإلسرائيمية  304مضطرب، صنس:إسرائيؿ األف صكرة بمد ماير، لكرا (4)

ـ، رسالة ماجستير 1948-1963انظر:الشاعر، سامي محمد:نشأة الصحافة الصييكنية في فمسطيف، كتطكرىا
 ـ.2015غير منشكرة، الجامعة اإلسبلمية، غزة، فمسطيف، 
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 .(1)، كالمدف الييكدية فيوتطكير مستكطنات الجميؿ -4
 لتشمل:  أخرىالصييوني في الجميل بصورة  ستيطاناالتم صياغة أىداف 

 أكالن: اليدؼ الجغرافي:

 .ىناؾالعرب  كافسكتقميص ممكية ال، الجميؿ أراضيتكسيع ممكية الدكلة عمى 

 : اليدؼ الديمكغرافي: ثانيان   

 كالتغمب عمى الزيادة العددية لمعرب في الجميؿ.، في الجميؿ الييكد كافسزيادة ال

 ثالثان: اليدؼ االقتصادم: 

المدف  خاصة، كالدكلة الصياينة  كافسبيدؼ دعـ اقتصاد ال، في الجميؿالييكدية تطكير المدف 
 الصناعية.

 رابعان: اليدؼ اإلجتماعي:

 . (2)فمسطيفكسط  إلىال يرغب باليجرة ، جديد في الجميؿصييكني خمؽ جيؿ 

عممت عمى تشكيؿ ست كزارات  فقد، ستيطافاال عمى اإلسرائيميةىتماـ الحككمة اصب جؿ نكقد ا
كزارة ك ، ستيعابكزارة اإل :ىي،كافة السبؿ لتحقيقو كتسخير  ستيطافاالية العناية بساسميمتيا األ

كما كبذلت ، كزارة الدفاع، كزارة الشؤكف اإلجتماعيةك ، كزارة الزراعةك ، كزارة العمؿ،ك كافاإلس
 إلىكتقكية اليجرة   ستيطافاالستمرار جيكدان كبيرة ال، المؤسسات الصييكنية الحككمية كالشعبية

المستكطنات الزراعية بغية  إنشاءالزراعي مف خبلؿ  بلجانىتماـ بااالك الجميؿ بمختمؼ السبؿ .
بأية نفقات ليذه المؤسسات  اإلسرائيميةفمـ تبخؿ الحككمات ، األرضالجميؿ ب إلىربط الكافديف 

 .(3)النفقات  اظمتميما تع

 :(م2466-2458)من الجميل ينيالفمسطين: عمميات طرد ثانيًا 

 ،الفمسطينييفـفي كطني غرباءفسيـ أن (إسرائيؿ)داخؿ  فيك الفمسطينكجد ، ـ1948 حرببعد 
النخب السياسية كالدينية كاالقتصادية كالتعميمية  أفكبما ، ـكأبناء أمتي يـعف بقية شعب يفكمعزكل
ذلؾ الجزء مف الشعب  فإف، نزحت خبلؿ الحرب، متمركزة في المدف تكان التىٌ ك ، كميا

                                                           

 )عبرم(.181ىداؼ كمميزات، ص أ –جبرئيبله، ليفيشيتش، كيكبرت ليفي: االستيطاف الجديد في الجميؿ  (1)
 )عبرم(.182أىداؼ كمميزات، ص  –جبرئيبله، ليفيشيتش، كيكبرت ليفي: االستيطاف الجديد في الجميؿ  (2)
ـ، 1989، دار التفائس، بيركت، لبناف، 1السيد حسيف، عدناف:التكسع في اإلستراتيجية اإلسرائيمية، ط (3)

 .25ص
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تيجت السمطات نا ك .حقكقو عف كتدافع الحومص ترعىكطنية دكف قيادة  بقي مفالفمسطيني  
، ـ1948المحتمة عاـ راضياألداخؿ  الفمسطيني لشعبسياسة مزدكجة نحك أبناء ا اإلسرائيمية
كمف ناحية ، ييفإسرائيميان مكاطنيف قانكنكاعتبرتيـ  اإلسرائيميةالجنسية ، مف ناحية أكلى، فمنحتيـ

أحكمت السيطرة عمييـ مف خبلؿ فرض نظاـ الحكـ العسكرم الذم بقي ساريان حتى سنة ، يةناث
، عدد مف "المناطؽ المغمقة" إلى. كبمكجب ىذا النظاـ قيسمت التجمعات الفمسطينية ـ1966

مف التنقؿ بينيا إاٌل بتصريح مف الحاكـ العسكرم. كطبقت السمطات عمى  يفيالفمسطين تنعكمى 
 فعززت ؛سياسة "فرؽ تسد"، السياسة االستعمارية القديمة نفسيا في الجميؿ يفيالفمسطينالمكاطنيف 

كما نجحت في تمزيؽ ، بحسب الديف كالحمكلة كالمنطقة الجغرافية، قسامات الداخمية بينيـناال 
 أفكفي تقميص االتصاؿ كالتفاعؿ االجتماعي فيما بينيا. كنجـ عف ذلؾ ، األقمية الفمسطينية

، اليكيات التقميدية الضيقة ـ،1948األراضي المحتمة عاـ داخؿ  يفيالفمسطينلدل تعززت 
 .(1)لدييـ في المقابؿ اليكية الكطنية الفمسطينية أضعفتك  كخصكصان المحمية 

 العسكرٌة بالعملٌة تمثلت فقد، الجميؿ كافسعمى  كبخاصةـ 1948ىـ ما يميز عاـ مف أ

استيدفت احتبلؿ  التىٌ ، تعني بالمغة العبرية النخمة التىٌ ك ، (dekel)ديكؿ  بعملٌة المعروفة
حدث في ىذه العممية تحرؾ المكاء السابع  التىٌ ك ، (2)ـ1948الجميؿ األكسط في حرب عاـ 

منحدرات جباؿ  تجاه، نياريا -ممي شرقا مف منطقة عكاكالكتيبة الكاحدة كالعشركف مف لكاء كر 
 .(3)كعبميف ، كجكلس، فابك سنأك ، ياسيؼ ككفر كتـ احتبلؿ قرل ككيكات، الجميؿ الغربي

الحكـ العسكرم عمى ، ـ1948/ديسمبركف أكؿكان 12عتباران مف فرضت السمطات الصييكنية ا
، ـ1950مارس/آذار20عتباران مف كا، في فمسطيفككافة المناطؽ ، العرب المتبقيف في الجميؿ

 البريطانية ية االنتداب قكانيفال"مؤسسة "تدعميا سمسمة مف   إلىتحكلت إجراءات الحكـ العسكرم 
كني كخبلؿ ذلؾ مارست سمطات االحتبلؿ الصيي، تمغي أبسط الحقكؽ الديمقراطية لممكاطف التىٌ 

كفرض ، دارمكالنفي كاالعتقاؿ اإل، لتنقؿكتحديد حرية ا، تضييؽ سبؿ المعيشة عمى العرب

                                                           

، ربيع 10ف في إسرائيؿ، مجمة الدراسات الفمسطينية، العدد ميعارم، محمكد: ىكية الفمسطينيي (1)
 .12.ص1992

(2) Tal. ،David. ،War in Palestine 1948: strategy and diplomacy. Routledge 
(Taylor&Francis Group) . London. ،2004. ،p334. 

 .186-185مكريس، بني:طرد الفمسطينييف ككالدة مشكمة البلجئييف، ص (3)
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عمميات طرد لمفمسطينييف  اإلسرائيميةنفذت السمطات ك ،(1)السياسييفاإلقامة الجبرية عمى النشطاء 
 :عممياتتمك الأشير ومن ، (2)مف منطقة الجميؿ

 م(:1948قرية إقرت ) كانسطرد  -1

تشريف  5قرية الرامة في  إلىفي الجميؿ الغربي  قرتإقرية  كافسقامت )إسرائيؿ( بنقؿ 
يا العرب. بعد ذلؾ بثبلثة كانسأخميت قرية كفر برعـ مف ماسرعاف . ك ـ1948 نكفمبر/الثاني
 .(3)أشير

 م(:1949)كفر عنانقرية  أىالي طرد -2

 إلىرسؿ نصفيـ ا أفمف بيكتيـ بعد  ()كفر عنافقرية  كافسطرد ، ـ1949 /فبرايرشباط 4في  
مف  بعد ثبلث سنكات كالضفة الغربية.  إلىركا عمى اجتياز خطكط اليدنة كىناؾ أجبي ، المثمث
العميا طالبيف  اإلسرائيميةالمحكمة  إلىالقرية في البمد شككل  كافسمف بقي مف قدـ ، الطرد

 . (4)ي بيكت القريةسرائيمنسؼ الجيش اإل، قريتيـ إلىإعادتيـ 
 م(:1949والرامة)، قرية كفر ياسيف أىالي طرد -3

سيارات  إلىكأيصعدكا ، ()مف قرية كفر ياسيؼ مكاطف 700رد طي  ـ1949 /فبرايرشباط 28في   
ىؤالء قد  كافبركا عمى اجتياز الحدكد. ك حيث أجي ، خطكط الجبية األردنية إلىبيـ  تحركتنقؿ ك 

                                                           

ب العرب، دمشؽ، امنشكرات اتحاد الكتعبد الكريـ، إبراىيـ:تيكيد األرض، كاسماء المعالـ الفمسطينية،  (1)
 .54ـ، ص2001

 .)عبرم(130ـ، ص1988دافيد، ككراف:الجميؿ الغربي في حرب االستقبلؿ، إصدارات، كزارة الدفاع،  (2)
ف، صدر عف السمطة الفمسطينية، الييئة إبراىيـ، يكسؼ كامؿ:  التحكؿ الديمكغرافي القسرم في فمسطي (3)

 .24ص ـ، 2001العامة لبلستعبلمات، المركز الصحافي الدكلي، فمسطيف، غزة، 
()  دكنمان، كتقع عكا في غربيا، كتقع كفر عناف في اخر قضاء عكا، مف جية 21كفر عناف:قرية عربية صغيرة

الضياع إلييا فراضية، كتعني كفر عناف ال السحاب، متران عف سطح البحر، كاقرب 582الشرؽ، تقـك عمى عمك 
دكنمان، كيكثر فييا غرس الزينكف، كتحيط بيا أراضي 5827كىك اسـ محرؼ مف المغة الركمانية، بمغت مساحتيا 
مراد: ببلدنا فمسطيف،  الدباغ، مصطفي مسممان.360ـ1945قرل الرامة كالفراضية كالمغار، بمغ عدد  سكانيا عاـ 

 .404-403، ص7ج
 .25-24إبراىيـ، يكسؼ كامؿ:  التحكؿ الديمكغرافي القسرم في فمسطيف، ص (4)
() :الجزء األكؿ بمعني قرية، أما الجزء الثاني "يا" تعني األلو، ك"سيؼ" كىي اختصار السـ سامي  كفر ياسيؼ

كـ، بينما ترتفع 11قديـ يعني المر، كىي قرية مف قرل قضاء عكا تقع في الشماؿ الشرقي  مف عكا، كتبعد نحك 
دكنما، اقرب قرية ليا ابك سنأف، كىي قرية تعني بالزراعة،  75متران عف سطح البحر، كتبمغ مساحتيا  75نحك 

يكثر فييا عدد المتعمميف ككانت في مقدمة القرل  الفمسطينية مف حيث تيذيب ابنائيا في المدارس العالية في 
يحيط بيا مف القرل  أبك سناف، يركا، جكلس.الدباغ، مصطفي دكنما،  6763الخارج، يبمغ مساحة أراضييا 

 .364-363، ص7مراد:ببلدنا فمسطيف.، ج
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 25في ك  .أثناء الحرب في الجميؿ  ىذه القرية بعد تركيـ قراىـ المجاكرة إلىالتجأكا 
عربيان نقمتيـ  28 يسرائيماإل اعتقمت قكات الجيش، ()كبعد تفتيش قرية الرامة، ـ1949مارس/آذار

طكقت  ـ1949/يكنيك حزيراف 5في ك ، بركا عمى اجتيازىاالحدكد األردنية حيث أجي  إلىبعد ذلؾ 
يا كانسثبلث قرل عربية في الجميؿ )الخصاص كالقيطية كالجاعكنة( كطرد  اإلسرائيميةالشرطة 

 .(1)منطقة صفد إلى
 م(:1949قرى المثمث الصغير) أىالي طرد -4

فقد جرت نشاطات طرد في المثمث ، في ممارساتيا عند حد ما (إسرائيؿلـ تقؼ حدكد )
 حيث طرد الحاكـ العسكرم، ـ1949في أيار/ مايك  ( إسرائيؿ) إلىبعد ضمو  (2)الصغير

 إلىمف المثمث الصغير عبر الحدكد ، أربعة آالؼ "الجئ داخمي"، ي لمنطقة الجميؿسرائيماإل
ف قرية باقة نحك ألؼ شخص م (إسرائيؿ)كفي السنة نفسيا طردت ، داخؿ الضفة الغربية

 تشريف 17 كفي، الضفة الغربية إلىالمثمث الصغير عبر الحدكد  في()الغربية
، كنسفت بيكتيـ أيضان قرية خربة بكيشات في المثمث الصغير  كافسطرد ، ـ1949نكفمبر/الثاني

                                                           

() كـ لمشماؿ مف الناصرة، تقـك 40كـ منيا، كعمى مسيرة 39الرامة:قرية عربية تقع لمشرؽ مف عكا، عمى بعد
راـ" كمعناه العالي كالمرتفع كىك متران عف سطح البحر، كالرامة مف " 338عمى سفح جبؿ حيدر الجنكبي، كترتفع 

دكنمان، كتعتبر سجكر أقرب قرية ليا، كيكثر فييا غرس 56جذر سامي مشترؾ يفيد العمك، كيبمغ مساحتيا 
 .402-399، ص7جمراد: ببلدنا فمسطيف،  الدباغ، مصطفي الزيتكف.

 .24ص إبراىيـ، يكسؼ كامؿ:  التحكؿ الديمكغرافي القسرم في فمسطيف،   (1)
ا، كىي إجـز كجبع كعيف المثمث الصغير: كىي كنية لقرل ثبلث في سفكح الكرمؿ إلى الجنكب مف حيف (2)

، رسالة ـ(2007-1948بعد قياـ إسرائيؿ) نسفير في الفكر الصييكنياف، كماؿ محمد: مفيـك التر اغزاؿ. حمد
 .68-67، صـ2008غير منشكرة، الجامعة   اإلسبلـ ية، غزة، فمسطيف،  ماجستير

() :كترتفع 12قرية عربية  تقع عمى بعد  باقة الغربية ، ـ عف سطح البحر، 45كـ الي الشماؿ نت طكلكـر
كتعني اسـ باقة  الحزمة مف الزىر أك البقؿ، كىي إحدل القرل العربية في لكاء طكلكـر في عيد  االنتداب  

كتحيط ر االقرل في منطقة المثمث، ـ، كتعد أكبر إحدل أكب1949البريطاني  عمى فمسطيف، كفي لكاء حيفا عاـ 
دكنـ منيا 11000عمى نحك  ابيا أراضي قرل قفيف، كنزلة عيسى كباقة الشرقية كميسر كجت كتمتد منطقة نفكذى

نسمة  24000نحك  2003عاـ  باقةدكنـ معدة لمبناء كالباقي أراضي زراعية، كقد بمغ عدد سكاف   5000
سادس أكبر مدينة عربية في الببلد، باقة لمسمميف كبذلؾ تككف انسمة، جميعيـ مف  27000كيقدر اليـك بحكالي 

لما جاء في مساجد خبلفا ن  7 باقة بعد الناصرة كأـ الفحـ كالطيبة )فمسطيف( كشفاعمرك كطمرة، يتكاجد في 
ف لطريقة ايد عمى اسـ الشافعي قبؿ عاميف كمف ىذه المساجد مسجدالمكسكعة الحرة فقد تـ تشييد مسجد جد

القاسمي الخمكاتية )الصكفية(، كتنتشر في أحياء عديدة مصميات مصغرة تبلئـ الحجـ السكاني الكبير لممدينة 
  مقارنة بالمساحة المستعممة لئلعمار السكاني.

http://www.pls48.net/?mod=articles&ID=1154306#.VnBIy16DDnl . 

http://www.pls48.net/?mod=articles&ID=1154306#.VnBIy16DDnl
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 إلىشخص في شاحنة  700قرية كفر ياسيؼ في الجميؿ فقد تـ شحف نحك  كافسكما حدث مع 
 .(1)حيث أمركا بعبكرىا، الحدكد األردنية

 م(:1950قرية الغابسية) أىالي طرد -5

، ابسية في الجميؿغقرية ال إلىكصمت كحدة مف الجيش ، ـ1950 /ينايرالثاني كف كان 24في 
الٌ  أفعمييـ  أف كافسكأعممت ال ما كراء الحدكد.  إلى سيطردكف يترككا القرية خبلؿ يكميف كا 
ىي  أخرلقرية مترككة  إلىتقمكا ناال مفر مف ذلؾ ترككا قريتيـ ك  أفالقرية  كافسكحيف رأل 
 .) 2)()الشيخ دنكف

 1948)خبلؿ سنكات  اإلسرائيميةدرجت السمطات ، عمميات الطرد الجماعية ىذه إلىباإلضافة 
الرجاؿ مف كؿ عشرات  بطردكذلؾ باختيار ، "تقائيةنا"عمى تنفيذ عمميات طرد ، (ـ1951 -

عمى ، يـ معيمك عائبلتيـأنأم  ؛كبار في عائبلت كثيرة األكالدبناء إما أرباب عائبلت أك أ، قرية
3) )تمحقيـ عائبلتيـ في ما بعد أفأمؿ 

. 
  :م(1951)الفمسطينينلطرد  مشروع وايتز -6

كاستتباب  (إسرائيؿ)العرب حتى بعد مضي عدة سنكات عمى قياـ  كافساستمرت عمميات طرد ال
، كقد ظير مشركع طرد جديد عرؼ باسـ "مشركع كايتز"داخميا. األكضاع

كىك أحد نشطاء ، ()جتماعان مع إسحاؽ نافكفا، ()عقد يكسؼ كايتز، ـ1951غسطسا/آب25
                                                           

مصالحة، نكر الديف:أرض أكثركعرب أقؿ "سياسة الترانسفير اإلسرائيمية في التطبيؽ، مؤسسة الدراسات  (1)
 .19ص .؛صالح، محسف:التراسفير طرد الفمسطينييف، ،32-24ـ، ص2002الفمسطينية، بيركت، 

() :ىي عبارة عف ثبلثة قرم صغيرة  ب، تقع جانب بعضيـ البعض كىـ الغابسية كالشيخ داكد الشيخ دنكف
متران، كيبمغ مساحة جميع القرل  75كالشيخ دنكف، بيف كادم المفشكخ كالمجنكنة، كال يزيد ارتفاع كؿ منيما عف 

 118ذككر، ك 104منيـ 222ـ، 1931الشيخ دنكف دكنما، كالنير أقرب قرية ليا، بمغ عدد   سكاف  قرية 58
عربيان.الدباغ، مصطفي مراد:ببلدنا فمسطيف، 620ـ 1961بيتان، بينما بمغ عدد   سكانيا عاـ  42إناث، كليـ 

 .359، ص7ج
 .22ـ) الركاية الييكدية الرسمية(، ص1948-1947_____: حرب فمسطيف  (2)
 :http .2010، كانكف األكؿ، 8مة فمسطيف، عدد ، مجعمميات طرد العربأبك العز، شاىيف:  (3)

palestine.assafir.com. 
() :نريد فمسطيف خالية مف “ ربعينات فقاؿ في األ طرد مساعد بف جكريكف كمؤسس أكؿ لجنة يكسؼ كايتز

 عمدة الفكرأ( سياسة الترحيؿ كالتكطيف مف 1حؽ العكدة مقدس كقانكنى كممكف )أبك ستة،  سميماف :“ .العرب 
، نشرت 8381، مجمة السفير، بيركت، عددالصييكني الثابتة إلى عمؿ عربي مكحد لمقاكمة مشاريع التكطيف

 .17ـ، ص24/8/1999بتاريخ 
()  الياغاناة، ـ، في القدس لعائمة سفاردية، نشط في الدائرة العربية مف 1921/ أبريؿ /9إسحؽ نافكف:كلد في

مناصب في السفارة اإلسرائيمية في االرجنتيف كأكرغكام منذ العاـ الكىك سياسي كدبمكماسي، شغؿ العديد في 
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في األرجنتيف  إسرائيؿسفير ، ()كيعقكب تسكر، سرائيؿإل رئيسان صبح فيما بعد كأ، حزب مبام
اجتمع كايتز ، مف الجميؿ يفيالفمسطينتيجير  إلىلمبحث في خطة كايتز الرامية ، في تمؾ الفترة

رجنتيف األ إلىتقرر إرساؿ كايتز ك ، ()مكشي شاريت، اإلسرائيميةكتسكر مع كزير الخارجية 
كفي ، زراعية ىناؾفي مناطؽ  يفيالفمسطينية  تكطيف كانكدراسة إم،لتقصي الكضع

كفي شتاء ، اقترحيا كايتز التىٌ صادؽ بف غكريكف عمى خطة التيجير ، ـ1951غسطسا/آب31
 600حكاليقطعة أرض كبيرة مساحتيا  شراءاألرجنتيف كاستطاع  إلىسافر كايتز ، ـ1951عاـ 

كقد أبدل استعداده لكضعيا تحت تصرؼ الحككمة ، ألؼ دكنـ يممكيا ييكدم صييكني
أماـ كايتز سكل خطكة  بؽفمـ يي ، لماؿ تمييدان لتنفيذ مشركع الطردمقابؿ مبمغ مف ا اإلسرائيمية

كفي آذار ، قناعيـ بقبكؿ التيجيرص لمحاكلة إشخااأل لبداية تنفيذ المخطط كىي مقابمة بعض
، ييف مف قرية الجش الجميميةسرائيمزار كايتز بعض الرسمييف اإل، ـ1951عاـ /مارس مف 

                                                                                                                                                                      

فكف رئيسان الخامس السرائيؿ مف ـ، كشغؿ منصب السكرتير السياسي لمخارجية، خدـ إسحؽ  نا1949-1950
ـ، لو مؤلفات 1990-1984مابيف عامي ـ، كشغؿ منصب كزير التربية كالتعميـ كالثقافة، 1983-1978 يعام

 .  http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/biography/navon.htmlـ.1970ة مسرحية غنائي
() ( زعيـ صييكني، كلد في فيمنا، كقد استقر تسكر في1990-ـ1906يعقكب تسكر: عاـ ،)فمسطيف في  ـ

ـ، تمقي تعميمو في القدس، كجامعات باريس، كفمكرنسا، شغؿ منصب ضابط العبلقات العامة كمدير 1920عاـ 
ـ، كشغؿ منصب ضابط اتصاؿ مقر الككالة 1948-1929عبلـ لمصندكؽ القكمي الييكدم في القدس عاـ اإل

 سفيرـ، أكؿ 1953 -1949ـ، تكلي منذ العاـ 1945-1943الييكدية، مع الجيش  البريطاني  في القاىرة عاـ 
السرائيؿ في فرنسا، حققت  ان سفير غكام، كشيمي، كخبلؿ فترة كاليتو االرجنتيف، كأكرغكام كيارا فيسرائيؿ إل

عيف رئيسان لمجمس ادارة ك العبلقات بيف إسرائيؿ كفرنسا عمى درجة كبيرة مف الكد، الذم اصبح عمميان تحالفان، 
منيا شركؽ الشمس في صييكف مجمس العاـ الصييكني، كلو مؤلفات الصندكؽ القكمي الييكدم، كرئيسا لم

 ـ.1968السفير في باريسـ،كيكميات 1968
0_20080.htmlhttp://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/judaica/ejud_0002_0020_ . 

() :ـ، كاستقر في قرية عيف 1906كقدـ إلي فمسطيف عاـ ـ، في أككرانيا، 1894مكاليد عاـ مكشي شاريت
نشط ك ـ درس القانكف في اسطنبكؿ، 1910سينيا، مما جعمو يتعمـ المغة كالعادات العربية، ثـ أنتقؿ إلي يافا عاـ

ـ، 1920يستدركت عاـ ـ، كانخرط في ال1919عاـ في بكعالي تسيكف، كأصبح عضكا في أحدكات ىاعفكدا 
س التحرير في صحيفة دافار التابعة لميستدركت، ثـ رئيسان لتحريرىا، تكلى منصب رئيس الدائرة ئيأصبح نائبا ر 

السياسية في الككالة الييكدية، كاف كبير المفاكضيف أماـ سمطات االنتداب البريطاني، ككاف مف معارضي 
قامة سبلح الحراس، نجح في تأسيس المكاء 1939الكتاب االبيض عاـ  ـ، عمؿ عمى تعزيز قكات الياغاناة، كا 

أماـ الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في العاـ  الصياينة ـ، كمثؿ1944الييكدم في الجيش  البريطاني  في عاـ 
 ـ، لمناقشة قرار التقسيـ، ككأف أحد المكقعيف عمى إعبلف قياـ إسرائيؿ.1947

 Moshe Sharett: www.jewishvirtuallibrary.org;Edelhetit ،Hershel ،Abfaham J. 
Edelhetit: History of Zionism ،P.602. 

http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/biography/navon.html
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/judaica/ejud_0002_0020_0_20080.html
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، لكنو قكبؿ بالرفض، شركع كاليجرةمحاكالن إقناعيـ بالقبكؿ بالم، يا العربكانسكاجتمع مع بعض 
فقد ظمت ، ع كايتزبعد فشؿ مشرك  يفيالفمسطينلتيجير  اإلسرائيميةكلـ تتكقؼ مساعي الحككمة 

"بمجنة النقؿ " تعمؿ اليجاد السبؿ لمتخمص مف العرب  أيضان ك ما تعرؼ لجنة البلجئيف أ
 .(1) (إسرائيؿ)في  فيسطينيالفم

 :وأن ترل الباحثة بناءن عمى ما ذكر
فقد استطاعت ، ي بداية طريقياتحقيؽ اليدؼ الذم رسمتو ف في اإلسرائيميةنجحت السمطات 

 أىالي الجميؿ الذم يقضي بإقصاء )الطرد(سفيرنااستخداـ مفيكـ التر مف خبلؿ حقيؽ الطرد ت
جبارىـ  ،يؽ الخناؽ عمييـيبذلؾ تض محاكلةن  ،وإليينتقمكف  كافم عف قراىـ كمبلحقتيـ في أم كا 

 مع تكفير الكسائؿ الممكنة لتحقيؽ ذلؾ.، ترؾ قراىـ بأيدييـعمى 
 م(:1953قرية أم الفرج) أىالي طرد -7

كنسفت القرية حاالن. كفي ، قرب نياريا، ()قرية أـ الفرج كافسطرد ، ـ1953 /سبتمبرفي أيمكؿ 
عمى الرغـ ، في الجميؿ، يةناطردت سبع عائبلت مف قرية الريح، ـ1953 أكتكبر/تشريف األكؿ

، ـ1956تشريف األكؿ  30ي. كفي قانكنىذا الطرد غير  أفمف قرار صدر عف المحكمة العميا ب
 .)2)سكريا إلىعمى عبكر الحدكد ، فمسطيف شماليتسكف في  تكان التىٌ أجبرت قبيمة البقارة 

صدؽ ما قامت  ـ1948سبتمبر أيمكؿ/ 26بتاريخلحككمتو  بف غكريكف فقد أحدثت تصريحات
، يتجدد القتاؿ في الشماؿ أفينبغي  كافإذا ": يفيالفمسطينبحؽ  اإلسرائيميةو السمطات أساسعمى 
 . )3)"جنراالتو كعدكا بتنفيذ ىدفو أف إلىو العرب كألمح كانسينظؼ الجميؿ ك يفرغ مف  أففيجب 

مف تفرؽ كتشتت كتيجير كطرد في  فالفمسطينيك و إليؿ ي بنى مكريس ما آسرائيميعزم الكاتب اإل
كقات شارات في األرؤية كاضحة في إعطاء اإللعدـ كجكد ، كالتيجير داخميان ، العربية فاالبمد

                                                           

ـ،  20/1/2006-ـ5/12/2005، 48محارب، محمكد: الصييكنية الترانسفير كاألبارتييد، مكقع عرب  (1)
 .21.؛ صالح، محسف: الترانسفير طرد الفمسطينييف، ص http://www.arabs48.comانظر 

()  كيمكمترات مف سطح البحر، كىي بتجاه  5أـ الفرج:تقع قرية أـ الفرج عمى كادم المفشكخ، كعمى بعد
اقرب القرل دكنمان، كتعتبرقرية النير  15متران عف سطح البحر، كمساحتيا25الجنكب الغربي مف الكابرم، كترتفع 

 .352-350، ص7جمراد: ببلدنا فمسطيف،  الدباغ، مصطفي دكنمان.825الييا، كتبمغ مساحة أـ الفرج 
 :http .2010، كانكف األكؿ، 8، مجمة فمسطيف االلكتركنية، عدد عمميات طرد العربأبك العز، شاىيف:  (2)

palestine.assafir.com 
(3)  Benny Morris ; 1948 a history of the first Arab-Israeli war. Yale University 

Press ،2008 ،p.339. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%BA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%BA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86
http://www.arabs48.com/
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ثر في عممية التيجير لو أ كافكىذا بدكره ، كا يريدكف الرحيؿ أـ الكانالحاسمة لمعرب عما إذا 
 .(1)كخارجيان  داخميان 

كالممتمكات نتيجة ىذه اليجمات الشرسة ضد التكاجد الفمسطيني  راضياألالعديد مف خسر العرب 
ـ 1948فقبؿ عاـ ، دكنمان  533، 497كمجمكع مساحتو  الييكدفقد أصبح قضاء الناصرة كمو بيد 

أربع كعشركف ، لمعرب فيو غير الناصرة كاف، دكنمان  382، 137ممككف أكثر مف ي الييكدلـ يكف 
، 696كمجمكع مساحتو ،  الييكدكمو بيد  قضاء صفد صبحأ بينما، (2)كعشيرة كاحدة، قرية
لمعرب فيو غير  كافك ، دكنمان 488، 121كلـ يكف ليـ قبؿ ىذه الحادثة أكثر مف ، دكنمان 131
% مف مجمكع 3، 18فييا  الييكدكيشكؿ عدد ، (3)كثبلث عشائر، خمس كسبعكف قرية، صفد
، دكنمان  969، 440مجمكع مساحتو ، الييكدفقد أصبح كمو بيد ، ككذلؾ قضاء طبريا، (4)كافسال

يكجد لمعرب فيو غير طبريا ست  كافك ، دكنمات 406، 167ليـ فيو أكثر مف  كلـ يكف
 .(6()5)كعشركف قرية 

الجميؿ قد ىجركا   كافسنصؼ  حكالي  كاف، ـ1948تياء حرب عاـ نا  في ظؿ الحكـ العسكرم ك 
كصفد ، كطبرية بيسافو تـ إفراغ مدف أن، فييا عرب التىٌ ة العربية الكحيدة كبقيت الناصرة المدين

كعمى أثر ذلؾ ، (7) عنيـ المياجريف بدالن  الييكدصمييف كتـ إحبلؿ غيرىـ مف يا األكانسمف 
د بعي أكقد يا مناطؽ مغمقة أنعمى اعتبار ، قرية عربية 17إغبلؽ  اإلسرائيميةعمنت السمطات أ
 الييكديةإقامة المستكطنات  أف؛ كذلؾ أخرلعربية قرل  إلىيا كانسأك تـ ضـ ، يا منياكانس

ستراتيجية تقضي إاقترنت ب التىٌ ك ، لتأميف المناطؽ الحدكدية الشماليةالريفية الجديدة عمى الحدكد 

                                                           

ـ، 1948ـ، مف )حرب فمسطيف إعادة كتابة تاريخ 1948مكريس، بني: إعادة تقييـ الخركج الفمسطيني في  (1)
تحرير: ايكجيف ركجاف، آفي شميـ، ترجمة، ناصر عفيفي، الكتاب الذىبي، مؤسسة ركز اليكسؼ، القاىرة، 

 .42،  صـ2001
 (.15لبلطبلع عمى أسماء قرل  قضاء الناصرة، انظر ممحؽ رقـ ) (2)
 (.16لبلطبلع عمى اسماء قرل قضاء صفد، انظر ممحؽ رقـ ) (3)
ـ، ترجمة أحمد خميفة، مؤسسة الدراسات الفمسطينية، شركة 1948-1947الخالدم، كليد: حرب فمسطيف  (4)

 .22ـ، ص1984، 1نيقكسيا، قبرص، طالخدمات النشرية المستقمة المحددكدة، 
 (.17لبلطبلع عمى أسماء قرل قضاء طبريا، انظر الممحؽ رقـ) (5)
 .923ـ، ص 2007، 4العارؼ، عارؼ: النكبة الفمسطينية كالفردكس المفقكد، دار اليدل، مج  (6)
، 1يصير، طبكيصير، صالح مسعكد: جياد شعب فمسطيف، منشكرات كزارة الثقافة الفمسطينية، دار بك  (7)

 .405ـ، ص1987
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، ختراؽ لقمب الجميؿعسكرم محاكلة اكشيدت فترة الحكـ ال، بإزالة قرل كاممة مف ىذه المناطؽ
 .  (1)مدف تطكير إنشاءكذلؾ مف خبلؿ 

في تيسير مشركع تيكيد الجميؿ خبلؿ المراحؿ األكلى  العامؿ الكحيدـ 1948لـ تكف حرب عاـ 
ىناؾ  كافكلكف ، كىذا ال يمغي دكر الحسـ العسكرم في السيطرة عمى الجميؿ ،مف المشركع

 تيكيد لمجميؿ.الحرب في تطبيؽ مشركع  جانب إلىعكامؿ ساعدت 

مة عمى صعيد حداث تغيرات ميفمسطيف عامة كالجميؿ خاصة في إ إلى الييكديةنجحت اليجرة 
، ـ8491 -8491خبلؿ الفترة  الييكدية تراكحت مساىمة اليجرةفقد ، في الجميؿالتكاجد العربي 

 -8412% خبلؿ الفترة 587 يقدر  نحكب في فمسطيف الييكد أعداد  ؛زيادة% مف 9184ما نسبتو
مف دكؿ االتحاد السكفييتي السابؽ لتصؿ مساىمتيا القادمة  الييكديةنتيجة اليجرة  ؛ـ 8414

كتراجعت ، ـ8449 -8447% خبلؿ السنكات 91%. ك9987 إلىـ 8449 -8441خبلؿ الفترة 
 .(2)ـ 8449النسبة خبلؿ 

 م: 1966 قرية يركاأىالي  طرد -8

القرل  شيركتعد قرية يركا مف أ، يـراضيعممية سمب أل إلى، ـ1966قرية يركا عاـ أىالي تعرض
، فراغ القرية بكافة الكسائؿي عمى إسرائيمفقد عممت سمطات االحتبلؿ اإل، الدرزية في الجميؿ

درة بذلؾ امص، في الجميؿعمى المكاطنيف  ل طرؽ الضغطحدكإ اإلسرائيمية قكانيفالمستخدمة 
في حيفا كذلؾ مف  راضياأللممثكؿ أماـ محكمة  ف في يركا ؛تبميغ لمبلؾ جميميي100كثر مف أ

كما كصادرت السمطات ، الؼ دكنـآ 8قطعة أرض بمغت مساحتيا 1500ير البت في مص أجؿ
، قرية يركا أراضيكتـ مصادرة نحك ثمث ، يركا أراضيالؼ دكنـ مف 30حكالي بكافة الطرؽ 

 .(3)يسرائيمتحت كسائؿ الضغط اإلاالؼ دكنـ  3أىالي يركا بيع نحك  كاضطر

و يطبؽ بيف أن إالٌ ، رسميان ـ 1966كلغاية، ـ1948ذ عاـي منسرائيمالعسكرم اإلالحكـ فقد امتد 
 البرلمافعبر  اإلسرائيميةتجددىا الحككمة  التيالعرفية  قكانيفالالحيف كاآلخر. كاألحكاـ ك 

                                                           

 .24فاتيس، يكسيؼ: مذكرات سمسار أراضي صييكني، ص (1)
. ؛ماضي، عبد 39ـ، ص2002السيمي، نبيؿ محمكد:  فمسطيف أرض كشعب  منذ مؤتمر باؿ كحتى عاـ  (2)

ي الحياة الفتاح محمد: الديف كالسياسة في إسرائيؿ، دراسة في األحزاب كالجماعات الدينية في إسرائيؿ، كدكرىا ف
.؛ لممزيد حكؿ األقمية الفمسطينية داخؿ إسرائيؿ  انظر، ديبيترك، 64ـ، ص1999، 1السياسية، مكتبة مدبكلي، ط

.؛ سرية، صالح عبداهلل:تعميـ 2013/آذار)مارس(، 15دانا: األقمية العربية الفمسطينية  في إسرائيؿ، حؽ العكدة، 
 .17ـ، ص1973ير الفمسطينية، العرب في إسرائيؿ، مركز االبحاث، منظمة التحر 

ـ، مركز االبحاث، منظمة التحرير الفمسطينية، 1948حبيب:العرب في ظؿ االحتبلؿ االسرائيمي منذقيكحي، (3)
 .26ـ، ص1972
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المؤسسات  فعالياتنشاطات ك  مف تيى مفعكليا لتحدناكمما ، ()ي )الكنيست( سرائيماإل
 .(1)الجماىيرية العربية

يا كانسالفمسطينية كطرد  األرضتعني سرقة  التىٌ  ستيطافاالفكرة  أفما يجسد بالفعؿ كىك 
السياسة  مفك ما يعتبر تصريح صريح ، مف الفكر الصييكني أصيبلن  تعد جزءان ، العرب منيا
 العرب األبرياء المقيمكف في كطنيـ . تجاهالمتغطرسة  اإلسرائيمية

 : أىالي الجميل العسكري عمى قانونمدى شراسة ال

كالخاضعة لمحكـ ، ـ1948المحتمة عاـ  راضياأليتعيف عمى المكاطف العربي المقيـ داخؿ 
، الناصرة إلىينتقؿ مف حيفا  أفإذا أراد : فيستخرج تصريحان مف السمطة العسكرية  أفالعسكرم  

مع ، يقدـ طمب التصريح كتابةن كقبؿ مكعده بيكميف أففيجب عميو ، طبرية إلىأك مف الناصرة 
 التىٌ سيسمكيا كاألماكف  التىٌ كالطريؽ ، يا مقدـ الطمبإلييتكجو  أفيريد  التىٌ تحديد األماكف 
كفي حالة مخالفة التصريح أك عدـ ، ألسباب التنقؿ مف تقديـ شرح مفصؿ كال بدى ، سيتكقؼ فييا

كما ال يسمح  ، لعدد مف األياـكال يسرم التصريح إالٌ ، الحصكؿ عميو يمقي القبض عميو كيسجف
 .(2)أبدان المبيت خارج المنزؿ

اة صديقتيا العربية  أنفتذكر مع، القاسي قانكفكتركم الكاتبة الفرنسية مارتيف تجربتيا مع ىذا ال
 التىٌ  المعاناةككيؼ حدثتيا عف ،صمية تمرة تـ تيجيرىا مف قريتيا األك ، تسكف طبريا التىٌ 

ك تقكؿ مارتيف" عندما كنت في الجميؿ تعرض ، ليا العرب جراء ىذا الحكـ الغاصبيتعرض 
مف حساب دقيؽ حتي  ال بدى  كاف، بسبب ىذه المضايقات السخيفة ؛المرافقكف لي لمبلبسات شاذة

                                                           

()  ،الكنيست: ىك البرلماف االسرائيمي، أم السمطة التشريعية العميا في إسرائيؿ، كىي المصدر التشريعي الكحيد
الصبلحيات، كالمناصب الرسمية بمكجب القانكف، كاالسـ " الكنيست"، يعكد في األصؿ  حسب كالتي تكزع 

الركاية اإلسرائيمية إلي الفترة السابقة لمميبلد، كىي عبارة عف الجسـ التشريعي لمنطقة ييكدا، كيحدد أعضاء 
لة إعبلف الكنيست باالجماع الكنيست بمئة كعشريف عضكان، كتجرم االنتخابات كؿ أربع سنكات مرة، كلكف في حا

عف حؿ نفسيا، فتجرم انتخابات مبكرة، كيحؽ لكؿ مف بمغ الثامنة عشرة مف عمره المشاركة في االنتخابات 
لمكنيست، باإلضافة إلى ككف الكنيست السمطة التشريعية، فإف الكنيست تنتخب رئيس دكلة إسرائيؿ، كرئيس 

ينيـ مف خارج الكنيست.منصكر، جكني: معجـ يراء فيمكف تعالحككمة  يجب أف يككف عضك كنيست، أما الكز 
 .361االعبلـ كالمصطمحات االصييكنية  كاإلسرائيمية، ص

ـ، 2002ـ، ىمزراح ىحداش)الشرؽ الجديد(، 1968-1958كعممية إلغائو بكيميؿ، يئير: الحكـ العسكرمٌ  (1)
إسرائيؿ، دار ابك سممى لنشر الفكر ؛ تكما، إميؿ: طريؽ الجماىير العربية الكفاحي في )عبرل(48ص 

 .70-69. جباريف، يكسؼ تيسير: أنظمة الطكارئ، ص320ـ، ص1982الفمسطيني التقدمي، عكا، 
ترجمة: حميـ طكسكف، مراجعة: محمد عباس سيد احمد، في المعركة إسرائيؿ كما رايتيا، مكنك، مارتيف: (2)

 .50ـ ص1971لييئة المصرية العامة لمتأليؼ كالنشر، 
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 أجؿمف ، كفر ناحسكـ إلىمف طبريا  نتقاؿاال فقد استدعى، تتمشي التصريحات مع بعضيا
 .(1)ان خاصان"إعدادغرض سياحي بحت 

الحركة كالتنقؿ لممكاطنيف العرب ؼ مف كراء  فرض القيكد عمى حرية اليد (إسرائيؿ)ى كتدع
ىذه الحركة ما ىي إال بمثابة  أفالجميؿ  أىالي خاصة، ـ1948المحتمة عاـ  راضياألداخؿ 

 .(2)التيديدات األمنية بيدؼ المنع كليس العقابمكافحة مستمرة ضد 

خبلؿ تمؾ القرارات الحككمية  الجميؿ مف ي عمى مكاطنيسرائيماإل قانكفة الشراسلـ يقتصر 
الجميؿ مف حيث التشكيؾ  أىالي صرم ضدنمرحمة التمييز الع إلىبؿ تعدل ذلؾ ليصؿ ،الصادرة 

كية ناكذلؾ مف خبلؿ إطبلؽ مسميات ث، داخؿ قراىـ الميكدةذؼ معالميـ بيكيتيـ الكطنية كح
أطمؽ فقد ، يسرائيمفي المجتمع اإل  أىالي الجميؿ كاع التمييز العنصرم ضدأنعمييـ كنكع مف 

 كافسأكثرية  تكان، ـ1948عاـ  (إسرائيؿدكلة ) تفحيف قام، (3) األقمية  العربية لقب  ـعميي
كبقي  تحت حكـ ، األرضفمسطيف قد ىجرت مف أرضيا كأقاـ الصياينة دكلتيـ عمى  ىذه 

 ، (4)فمسطيني 117.639مف ما يقارب  (إسرائيؿ)

 التىٌ الطرد كالتيجير تتابعت عمميات ، تيكيد الجميؿ إلىتيدؼ  التىٌ كفي نطاؽ الممارسات 
 الحمراء: اليكيات معركةأىميا  أساليبفييا بعدة  فيك الفمسطين فالمكاطنك يتعرض ليا 

مبلحقتيـ كيتـ ، كليسكا مكاطنيف، ف مقيميفك أصبح الجميمي، ـ1948عاـفمنذ احتبلؿ الجميؿ 
 العربية  الجميمية القرل اإلسرائيميةالعسكرية  السمطات كطافت، أخرلبالتيديد بطردىـ كؿ فترة ك 

 الذيف العرب المكاطنيف كىـ، “المتسمميف” أسمتيـ فعم بحثنا المختمطة المدف في العربية حياءكاأل
النساء  تعتقؿ تكان “التمشيط” أك البحث عممية كخبلؿ  كطنيـ في مساقط رؤكسيـ إلى عادكا

عمى  .(5)كراءىا كقذفيـ الحدكد إلى لنقميـ بالشاحنات كتزجيـ العرب كالشيكخ كالرجاؿ كاألطفاؿ
الفمسطينية  لمدكلة تابعنا يككف أف المفترض مف كاف الذم الجميؿ ضـ ممكننا يكف و لـ أنالرغـ 

                                                           

 .51مكنك، مارتيف: في المعركة إسرائيؿ كما رايتيا، ص (1)
ببل حركة : مصادرة حرية الحركة كالتنقؿ لمفمسطينييف، بيتسميـ، مركز المعمكمات اإلسرائيمي لحقكؽ االنساف  (2)

 ـ.2007في األراضي المحتمة، اب 
http://www.btselem.org/arabic/publications/summaries/200708_ground_to_a_halt  

 .2013/آذار)مارس(، 15ديبيترك، دانا: األقمية العربية الفمسطينية  في إسرائيؿ، حؽ العكدة،  (3)
(4) Elia ،Zureik: The Palestinians in Israel: A study in internal colcnialism ،Routledge 
and keedan paul ،London ،1979 ،p.17. 

ـ، 1990، 1سمماف، رضى، كآخركف:سياسة الترحيؿ الجماعي اإلسرائيمية، مجمة الدراسات الفمسطينية، عدد (5)
 .116ص

http://www.btselem.org/arabic/publications/summaries/200708_ground_to_a_halt
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 :فئتيف إلىالباقيف في الجميؿ  كافسال تقسيـ اإلسرائيمية السمطات فقد قررت ، حسب قرار التقسيـ
، الحكاـ العسكريكف بيا يكصي التىٌ  العناصر مف عادة كتككف عادية مدنية ىكيات تعطى فئة
 في كبقاؤىا كجكدىايككف  كبذلؾ .المؤقتة باإلقامة تصاريح تعطى الساحقة األغمبية ىي أخرلك 

 جميع مف الحرماف يعني ىذا كافك  .“اإلقامة” فترةل ان كتمديد العسكرم الحاكـ بمشيئة رىننا الكطف
 لكف ذات العسكرية التصاريحتمؾ  تكان كلما .قتراعالا بحؽ تياءناك  ،الممكية مف ابتداء الحقكؽ
 .(1)المعركفة لمجميع  المدنية “اليكيات الزرقاء” مقابؿ مجازنا “الحمراء اليكيات” فسميت أحمر
 اليويات الحمراء: ت فييافرض التي األمثمةومن 

 الحمراء اليكياتليكزعكا  الكرـك مجد إلى الصياينة مف مكظفيف ثبلثة قدـ، ـ٤ْ١ُ عاـ في
 اليكية تسمـ مف فترتب عمى ذلؾ رحيؿ؛ كافسال مف ممكف عدد أكبر ليرٌحمكا الزرقاء مف أكثر

 إلى الكرـك مجد أىالي ؼ باسـأنستاك نقارة  حنا المحامي قاـف، الزرقاء تسمـ مف كبقي الحمراء
 كتمركز البعنة دكر كجاء، ىكية لكؿ ليرة مقابؿ الزرقاء اليكيات عمى كحصؿ العميا العدؿ محكمة

ي سرائيمفيمكا الخدعة اإل قد الشيكعي الحزب مف كرفاقو نقارة حنا كاف،  الكنيسة في المكظفكف
، اليكيات استبلـ يرفضكا أف البعنة أىؿ مف كطمبكا، البعنة ألىؿ كأفيمكىابتسميـ اليكيات الممكنة 

، يكـ مر .ىكية الستبلـ أحد يأت كلـ، !كدجاجا بيضا ىؤالء يطعمكا كأال، كالزرقاء منيا الحمراء
 . (2) ياأىاليعف البعنة ك  حمكار حتى  ثبلثة، فايكم

فرص تضييؽ  إلىتيدؼ  التىٌ فرض العديد مف األكامر العسكرية ت اإلسرائيميةمازالت السمطات 
يا بكافة الطرؽ الممكنة سكاء بسبب السفر أك ناكتسييؿ عممية فقدالحصكؿ عمى بطاقة اليكية 

 .(3)قامة ذكييـكا  ،ككضع حد إلقامتيـ،الميبلد  كافمتعمقة بم أخرلألسباب 

شكاؿ كممارسات الحكـ العسكرم الشرس ضد كافة أل التصدلاستطاعت الجماىير الجميمية 
 نقارة نجحت البعنة بمحامييا ي فقد سرائيمتكاجدىـ كضد بقائيـ لمصمكد في كجو االحتبلؿ اإل

 تصار في معركة اليكيات الحمراء.ني كاالسرائيممكاجية الخطر اإل

( لقب األقمية العربية  إسرائيؿطبلؽ )فإ ،( ال تقؼ عف حد ماإسرائيؿعنصرية ) أفالقكؿ  يمكف
مجرد فئة أقمية  التكاجد العربي ما ىك إالٌ  أفتيكيد األسماء   عندعمى التكاجد العربي في الجميؿ 

 .ككزف كىذا تيكيد مف نكع آخر، فاكي كبير ذم داخؿ مجتمع

                                                           

 .18ـ، ص2011زعاترة، رجا:اليكية، لجنة متابعة التعميـ العربي، الناصرة،  (1)
 .19رجا:اليكية، ص زعاترة، (2)
، الييئة الفمسطينية المستقمة لحقكؽ -4سمسمة التقارير القانكنية-محمد:جبريؿ:دراسة حكؿ فاقدم اليكية  (3)

 .15ـ، ص1998المكاطف، راـ اهلل، 
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 :مما سبؽ يتبيف أف

 بأشكاليا اإلسرائيمية تياكاتناال دتصاععكاـ أشكمت  ،ـ1966-1948 الفترة الممتدة ما بيف 
 تطبيقان ، كمقدساتيـ يـأراضيك  كممتمكاتيـ، في الجميؿ فيالفمسطيني المكاطنيفضد  المختمفة
 كنيب الفمسطينية األرض عمى االستيبلء عمى المبنية المتعاقبة اإلسرائيمية الحككمات لسياسات

 تقرير في الحؽ منحيـ فضةراكال، ضدىـ ئـراالج رتكاباك  ياكانس عمى كالتضييؽ تيااخير 
 كمكاردىـ ثركاتيـ عمى السيطرة ليـ تتيح التىٌ  المستقمة دكلتيـ قامةا  ك ، أرضيـ فكؽ مصيرىـ

 كافسال أف إالٌ  ،الصييكنية اإلجراءاتبالرغـ مف كؿ ىذه ك ، أخرل جية مف االقتصادية
كيف متمس ظمكا، في الجميؿ خاصة ـ1948المحتمة عاـ  راضياألالقاطنيف في  الفمسطينيف

تخابية مؤثرة في  الكنسيت ناكأصبحكا يشكمكف قكة ، مدافعيف عنيا، اإلسبلميةبأصالتيـ العربية ك 
 ي.سرائيماإل

قرية  أىالي طرد ذلؾ أشير كمف يفيالفمسطينشيدت منطقة الجميؿ العديد مف عمميات طرد 
... ، كقرية الغابسية، قرل المثمث الصغيرك ، كالرامة، قرية كفر ياسيؼك ، كفر عنافكقرية ، إقرت

 .اإلسرائيميةكغيرىا مف عمميات كمشاريع الطرد 
مف اتفاقية جنيؼ  49بكافة مؤسساتيا مخالفة  األحكاـ  الدكلية لممادة  اإلسرائيميةتتعمد السمطات 

يا المدنييف كانسأك تنقؿ جزءان مف  ،ؿحٌ ر ت أفو ال يجكز لدكلة االحتبلؿ أنتنص عمى  التىٌ الرابعة 
  كيجرم تسجيميا، الفمسطينية المباني( عمميات ىدـ إسرائيؿتسارع )ك ، تحتميا التىٌ  راضياأل إلى

 أف كالمصادرة إالٌ  ستيطافاالما يجـر  ف كجكدكعمى الرغـ م،مالييكد ستيطافاالبأسماء شركات 
الكجكد العربي في كافة المناطؽ الفمسطينية  إنياء إلىتمضي في مخططاتيا الرامية  إسرائيؿ

 المحتمة .
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 انثانيفصم ان
 نتهىيد اجلهيم  اإلسرائيهيةاملًارسات 

 (و1996-1967) يابني عايي
 

 م(.1996-1967)لتيويد الجميل  اإلسرائيميةكومية الح قوانينال المبحث األول:

 .قكانيفالأكالن: 

 .اإلسرائيميةيكيد : مشاريع التثانيان   
 : التطبيق العممي لعممية التيويد: الثاني المبحث 

 ـ.1996-1967الصييكني في الجميؿ  ستيطافاالأكالن: 
 ـ.1996-ـ1967مف المدف كالقرل في الجميؿ  فيالفمسطيني: طرد ثانيان   
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 املال  األلل:
  هو   اجلر ل  اإلسرائ ر  احلكوم    قواىنيا  

 و(.7691-7669)
 :قوانينالأواًل: 

 ـ.1967الزراعية كالمياه( لسنة  راضياألالزراعي)تقييدات عمى استعماؿ  ستيطافاال قانكف-1

 ـ.1969لسنة  راضياألتسكية  قانكف-2

 :اإلسرائيمية: مشاريع التيويد ثانيًا 
 ـ.1972سنة ، مبلييف خمسةخريطة ال-1

 ـ.1972"مشركع فايتس"-2 

 ـ.1975مشركع جاد يعقكبي -3

 ـ.1975 كافسالخطة الخماسية لئل -4

 ـ.1976مشركع يسرائيؿ كيننغ-5

 ـ.1976الدكرتي كثيقة -6
 .ـ1977خطة "العمكد الفقرم المزدكج"-7

 ـ.1979مشركع المناطر -8

 ـ.1986لجنة مارككفيتش -1
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 تمييد:

فقد رأينا حاجة ، كردت في الفصؿ األكؿ حكؿ قضية تيكيد الجميؿ التىٌ  قكانيفستكماالن لما
 إقرار العديد مف القرارات المصيرية في حياة إلىالحركة الصييكنية بكافة أجيزتيا كمؤسساتيا 

 فمـ يكف مخطط التيكيد كليد المحظة ، كالمناطؽ المحاذية ليا أىالي الجميؿ

 وعلىالرغم، (1)العربية راضياألتعد األكامر العسكرية أداة لبلستيبلء عمى   الحكم إلغاءمن

 بوتٌرة استخدامها َتواَصلَ بل،الطوارئ ظمةأن تلغًلم،م6966 األول ونكان فً العسكري 

، الفمسطينيف لمعاقبة، المحتٌمة راضياأل في الطكارئ ظمةأن يٌ سرائيماإل االحتبلؿ كيستخدـ، أقؿٌ 
  .نضاليـ كقمع كردعيـ

 :قوانينالأواًل: 

التى أقرىا  قكانيفالعمى مجمكعة مف  راضياألفي مصادرة  اإلسرائيميةاعتمدت الحككمة 
 أبرزىا:مف ،؛لتحقيؽ ذلؾ الكنيست

الزراعية والمياه( لسنة  راضياأل الزراعي)تقييدات عمى استعمال  ستيطاناال قانون  -1
 :م1967

حيث قاـ  ،ـ1948ألراضي المحتمة عاـ العنصرية في ا قكانيفالكثر أمف  ()قانكفيعتبر ىذا ال
 راضياألبرزت في أكائؿ الستينات ظاىرة تأجير  أفبعد  قانكفي بسف ىذا السرائيمالمشرع اإل

العمؿ عمى تقييدات  أجؿمف ؛(2)ةلصييكنيالممزارعيف العرب مف الكيبكتسات أك المستكطنات 
كقد اعتبرت ىذه الظاىرة ظاىرة مقمقة لمغاية حيث رأل ، الزراعية كالمياه راضياألعمى استعماؿ 

 راضياألو يجب منع الكيبكتسات مف تأجير ىذه أن قانكفأعضاء الكنيست الذيف ناقشكا مسكدة ال

                                                           

ـ(، مؤسسة 1984-1977عايد:خالد:االستعمار االستيطاني لممناطؽ العربية المحتمة خبلؿ عيد الميككد)(1)
 .20ـ، ص1986، 1الفمسطينية، بيركت، طالدراسات 

() ـ، 1967الزراعي)تقييدات عمى استعماؿ األراضي الزراعية كالمياه( لسنة  االستيطاف قانكف انظر نص
 (.18ممحؽ )

(2) ABU SITTA ،SALMAN: Dividing War Spoils:Israel’s Seizure ،Confiscation 
andSale of Palestinian Property ،APALESTINE LAND SOCIETY ،LONDON ،P.20-
22 . 
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د مف حمايتيا عف طريؽ ال بى  كافقاذىا )كشراؤىا بأمكاؿ ييكدية( كلذا نإتـ  أفبعد  (1)العرب إلى
 . (2)فترات محدكدة إلىكتأجيرىا حتى  ،منع التصرؼ بيا

 اتفاقيات بمكجب حتى العرب ضد الصارخ التمييز أكثر رٌسخت التىٌ  التشريعات مف يعتبر كىك
 في ”المنحرؼ االستعماؿ“ ىك ما تعريؼ عمى قانكفال مف 1 المادة تنص، مادمٌ  كبمقابؿ إيجار
 اعتباره يمكف ما يمي فيما، قانكفلم األكلى اإلضافة في تفصيميا تـٌ  حيث، الزراعية راضياأل

 :زراعٌية ألرضو  استثنائينا استخدامنا

 فبلحة كلكف الحقكؽ؛ حجز أك، منيا جزءنا أك األرض يممؾ مف لدل حؽٌ  كؿ تضميف أك نقؿ -6
 تعتبر ال المالؾ حساب بالمقاكلة كعمى الفبلحة مسؤكلية تحمؿ مف بيد أك أجيريف بيد األرض
ا  .استثنائينا استخدامن

، نفسيا البمدة كافس بيف ىي الشراكة تكان إذا إالٌ ، بالمحصكؿ أك األرضب الشراكة إقرار -2
 .المستكل بنفس يعممكف الشركاء كافك 

 .المحصكؿ أك األرض فاضم في الحؽٌ  منح -3
 بعد المحصكؿ شراء في الحؽٌ  عدا ما، )فاالضم(الناتج المحصكؿ شراء في الحؽ منح -4

 إلى مخكال بالتكٌجو المشترم يككف ال أف شرط، النضكج قبؿ مينحت فا  ك  حتى، نضكجو
 .ينضج أف بعد إال، بالمحصكؿ كباالعتناء األرض

 برىف لفترة قصيرة القركض أمر تعميمات بحسب يتـ الذم الحجز عدا ما، المحصكؿ حجز -5
 .(3)بالمحصكؿ االعتناء مف الحاجز شركطو منعت حجز أك،)نةيرى( المحصكؿ

 يقـك أف زراعية الستعماالت (إسرائيؿ دكلة (مف كمياه أرض قطعة تسٌمـ مف كؿ عمى، لذلؾ
 الشرط ىذا .آخريف إلى استعماليا بتحكيؿ يقـك أال كيجب، بنفسو المياه كاستعماؿ األرض بزراعة

                                                           

لثالثة، بيركت، لبناف، ا البنية الطبقية لمعرب في إسرائيؿ، مجمة صامد االقتصادم، السنة زريؽ، ايميا:تحكيؿ(1)
 .15ـ، ص1980ف، ا، نيس15العدد

 pdf   .ممؼ11-10، ص الدكر اإلسرائيمي في مصادرة األراضي العربي (2)
.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CDEQFhttp://www.google

jAD&url=http%3A%2F%2Fimg2.tapuz.co.il%2Fforums%2F1_125364684.doc&ei=km
-y7QbB_JfgAg&usg=AFQjCNGxN9JH0r_s2gFLUtNbu-XVZqvIK-

WIIfSuTg&bvm=bv.96952980 ،d.ZGU. 
كقضايا مختارة، مركز مساكاة لحقكؽ المكاطنيف العرب في إسرائيؿ، نيف اك عقؿ، راجية:التخطيط كالبناء قك أب (3)

 ./ http://www.mossawacenter.org.102ـ.ص2008آذار، 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CDEQFjAD&url=http%3A%2F%2Fimg2.tapuz.co.il%2Fforums%2F1_125364684.doc&ei=km-XVZqvIK-y7QbB_JfgAg&usg=AFQjCNGxN9JH0r_s2gFLUtNbu-WIIfSuTg&bvm=bv.96952980,d.ZGU
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CDEQFjAD&url=http%3A%2F%2Fimg2.tapuz.co.il%2Fforums%2F1_125364684.doc&ei=km-XVZqvIK-y7QbB_JfgAg&usg=AFQjCNGxN9JH0r_s2gFLUtNbu-WIIfSuTg&bvm=bv.96952980,d.ZGU
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CDEQFjAD&url=http%3A%2F%2Fimg2.tapuz.co.il%2Fforums%2F1_125364684.doc&ei=km-XVZqvIK-y7QbB_JfgAg&usg=AFQjCNGxN9JH0r_s2gFLUtNbu-WIIfSuTg&bvm=bv.96952980,d.ZGU
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CDEQFjAD&url=http%3A%2F%2Fimg2.tapuz.co.il%2Fforums%2F1_125364684.doc&ei=km-XVZqvIK-y7QbB_JfgAg&usg=AFQjCNGxN9JH0r_s2gFLUtNbu-WIIfSuTg&bvm=bv.96952980,d.ZGU
http://www.mossawacenter.org/
http://www.mossawacenter.org/
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، (1)قانكفال ىذا بمكجب المبدأ ىذا كيسرم .الزراعية راضيلؤل اإليجار اتفاقيات في أيضان  مكجكد
 تقديـ يتـٌ  أف بعد، بذلؾ كٌكمو مف أك الزراعة كزير مف خطٌية مصادقة عمى بالحصكؿ قاـ إذا الٌ إ

 بيا خطكات تقـك كىناؾ، ىذا يكمنا حتى يطٌبؽ قانكفال ىذا زاؿ ما .استثنائيٌ  إذف الستعماؿ طمب
 (. 2)قانكفال ىذا كتطبيؽ استعماؿ » تنجيع «كيفية لبحث الزراعة كزارة

 :م1969لسنة  راضياأل تسوية  قانون -2
 – كافسكذلؾ لحؿ الخبلفات حكؿ ممكيتيا بيف ال؛ ()راضياأللتسكية الحقكؽ في  قانكفسف 

كأبقت عميو ثـ  قانكفاستغمت ىذا ال اإلسرائيميةالسمطات  أف إالٌ  –ية كانسكأفراد أك كمجمكعات  
" بتسجيؿ ادعائيا إسرائيؿقامت "دكلة  وبمكجب ـ1969قامت بإقرار نص معدؿ كمجدد لو سنة 

 راضياألبتسجيؿ  كطالب، يناالبريطبصفتيا كريثة الحكـ  راضياألممكية مساحات شاسعة مف 
صخرية كغير قابمة  رضان أمكات  بصفتيا  باسميا بصفتيا أراض غير مستغمة أك أرضان 

كفي المقابؿ كقؼ ، يان أساس فييا الدكلة طرفان  تكانلبلستغبلؿ الزراعي. كقد جرت محاكـ 
اتيـ المحدكدة كفي ظركؼ صعبة كانف بإمك الحقيقي األرض أصحاب، فك الفمسطينيالفبلحكف 

بمثابة منفذ سيؿ قامت السمطة باستغبللو كتسجيؿ مئات  راضياألإجراءات تسكية  تكانف، لمغاية
 .(3)"إسرائيؿدكلة "اآلالؼ مف الدكنمات باسـ 

 م:1989قانون الجميل  -3
 قكانيفالاألكامر ك  اإلسرائيميةأصدرت السمطات ، تنفيذان ألىداؼ مشركع تيكيد الجميؿكمكاصمة ل

ي باألغمبية الساحقة سرائيمالجميؿ" الذم أقره الكنيست اإل قانكفمف ضمنيا " كافالكثيرة المتبلحقة 

                                                           

(1) Matter ،Ibrahim: Jewish settlements ،Palestinian rights and peace ،The center for 
policy analysis on Palestine ،Washington ،D.C ،1996 ،P. 14-17.  

 .103نيف كقضايا مختارة، .صراجية:التخطيط كالبناء قكاأبك عقؿ،  (2)
http://www.mossawacenter.org/. 

()  (.19رقـ)ـ، انظر ممحؽ 1969قانكف تسكية األراضي لسنة لئلطبلع عمى نص 
 .pdf. ممؼ6-5، صةالدكر اإلسرائيمي في مصادرة األراضي العربي (3)

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CDEQF
jAD&url=http%3A%2F%2Fimg2.tapuz.co.il%2Fforums%2F1_125364684.doc&ei=km

-y7QbB_JfgAg&usg=AFQjCNGxN9JH0r_s2gFLUtNbu-XVZqvIK-
Tg&bvm=bv.96952980WIIfSu ،d.ZGU . 

http://www.mossawacenter.org/
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CDEQFjAD&url=http%3A%2F%2Fimg2.tapuz.co.il%2Fforums%2F1_125364684.doc&ei=km-XVZqvIK-y7QbB_JfgAg&usg=AFQjCNGxN9JH0r_s2gFLUtNbu-WIIfSuTg&bvm=bv.96952980,d.ZGU
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CDEQFjAD&url=http%3A%2F%2Fimg2.tapuz.co.il%2Fforums%2F1_125364684.doc&ei=km-XVZqvIK-y7QbB_JfgAg&usg=AFQjCNGxN9JH0r_s2gFLUtNbu-WIIfSuTg&bvm=bv.96952980,d.ZGU
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CDEQFjAD&url=http%3A%2F%2Fimg2.tapuz.co.il%2Fforums%2F1_125364684.doc&ei=km-XVZqvIK-y7QbB_JfgAg&usg=AFQjCNGxN9JH0r_s2gFLUtNbu-WIIfSuTg&bvm=bv.96952980,d.ZGU
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CDEQFjAD&url=http%3A%2F%2Fimg2.tapuz.co.il%2Fforums%2F1_125364684.doc&ei=km-XVZqvIK-y7QbB_JfgAg&usg=AFQjCNGxN9JH0r_s2gFLUtNbu-WIIfSuTg&bvm=bv.96952980,d.ZGU
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ي كانسنتيجة اختبلؿ التكازف ال قانكفـ؛ كقد جاء إقرار ىذا ال1989ديسمبر/كف األكؿكان19يكـ 
 .(1)العرب كافسفي الجميؿ لصالح ال

، ضد المجتمع العربي ان يز يتم معيا التخطيط كالبناء كتعامؿ الجياز القضائي، راضياأل قكانيفتعد 
أعمف  حيف ـ1976عاـ ()منطقة المؿ لمصادرة المخطط شاؿ فإالجماىير العربية فقد نجحت 

كالتي تعرؼ بمنطقة المؿ التي تضـ أراضي قرل  9الحاكـ العسكرم اإلسرائيمي عف المنطقة 
عمى كحصمت ، فقد .ألؼ دكنـ 21عرابة كسخنيف كدير حنا أٌنيا منطقة عسكرية مغمقة كمصادرة 

ك بمكرت الحككمات المتعاقبة سمسمة ، يا في الجميؿباالعتراؼ في غالبية القرل غير المعترؼ 
. ـ1948راضي المحتمة عاـ تؤثر عمى المنظكمة التخطيطية في األ التىٌ  قكانيفالمف اقتراحات 

ية بحؽ المكاطف العربي الذم قانكنتصعيد الممارسات ال إلىالتخطيط كالبناء يؤدم  قانكفتغيير 
كقامت الحككمة كالكنيست ، بب عدـ مبلئمتو لحاجاتو الحياتيةالتخطيط كالبناء بس قانكفيخالؼ 
"المزارع الفردية"  أصحاب كخصكصان  الييكدالتخطيط كالبناء  قكانيفتحمي مخالفي  قكانيفبتشريع 
زراعية  أراضيقامة مناطؽ تجارية ضخمة عمى إ قكانيف. فقد صادقت عمى افاتكالمكش

القائمة مف خبلؿ  قكانيفالالؼ الدكنمات في النقب لعائبلت متخطية آكصادقت عمى تخصيص 
 .(2) جديدة تخدـ اىداؼ سياسية قكانيفسمسمة 

                                                           

-1798الزرك، نكاؼ:مكسكعة اليكلكككست الفمسطيني المفتكح، "اختبلؽ اسرائيؿ كسياسات التطيير العرقي(1)
 .381ـ، ص2011ـ"، عماف، االردف، 2010

()  منطقة المؿ: كىي المنطقة الممتدة بيف قرل عرابة البطكؼ، كدير حنا، كسخنيف، كعرب الييب، كتعرؼ
-1942ألؼ دكنـ، تـ استخداـ ىذه المنطقة بيف عاـ 60"، تبمغ مساحتيا 9منطقة المؿ عسكريان بمنطقة رقـ "

ف يسمح لممكاطنيف انية، اذا كاالثيطاني  أثناء الحرب العالمية ـ، كمنطقة تدريبات عسكرية  لمجيش  البر 1944
ـ، قامت السمطات  اإلسرائيمية 1956الكصكؿ الي أراضييـ لفبلحتيا بمكجب تصريح خاص بذلؾ، كفي عاـ 

باغبلؽ المنطقة بيدؼ اقامة مخططات لبناء مستكطنات ييكدية ضمف مشركع تيكيد الجميؿ .طو، مجدم: في 
 .13/3/2013المعاصرة،  !!، مركز الدراساتليـك األرض :ىؿ مف مٌدكر ؟؟ 37ظؿ الذكرل اؿ

-http://derasat.ara
star.com/full.php?ID=711&PHPSESSID=18007167456d79285135113920e22d97 ؛ .

 ./ http://www.mossawacenter.org.203نيف كقضايا مختارة، صاكالبناء قك أبك عقؿ، راجية:التخطيط 
كحصمت االعترؼ في القرل غير المعترؼ فييا في الجميؿ  1976الجماىير العربية أفشمت المصادرة عاـ  (2)

 ـ.26/9/2013، مركز مساكاة لحقكؽ المكاطنيف العرب في إسرائيؿ، ركقادرة عمى افشاؿ قانكف براف
http://www.mossawacenter.org . 

http://derasat.ara-star.com/full.php?ID=711&PHPSESSID=18007167456d79285135113920e22d97
http://derasat.ara-star.com/full.php?ID=711&PHPSESSID=18007167456d79285135113920e22d97
http://www.mossawacenter.org/
http://www.mossawacenter.org/
http://www.mossawacenter.org/ar/item.asp?aid=1116
http://www.mossawacenter.org/ar/item.asp?aid=1116
http://www.mossawacenter.org/
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 م(:2446-2461)اإلسرائيمية: مشاريع التيويد ثانيًا 

أىمية بالغة  ستيطافاالمكضكع ، ـ1967منذ  اإلسرائيميةأكلت األحزاب كالشخصيات السياسية  
كقد برز ىذا االىتماـ مف خبلؿ البرامج الحزبية ، لترجمة العممية لممشركع الصييكنيا، باعتباره

نذكر بعض  مف تمؾ يةستيطاناالكالخطط كالمشاريع ، كالقرارات كالتصريحات الرسمية، يةاالنتخابك 
 : اإلسرائيميةكمف أبرز المشاريع  اإلسرائيميةالخطط كالمشاريع 

 م:1972سنة ، ماليين خمسةخريطة الأواًل: 

كىي عبارة عف تخطيط يحدد التكزيع الجغرافي لخمسة مبلييف نسمة ، مبلييفخريطة الخمسة 
كقد أعدت ىذه الخريطة لتشكؿ ، ـ1992حتى سنة ، (إسرائيؿمتكاجديف داخؿ فمسطيف المحتمة)

في سياسة  اإلسرائيميةلتشكؿ مرشدان لمحككمة  ؛لكائية كمحمية، قطرية، ائط ىيكيميةان لخر أساس
المستكطنيف  الييكد كافسال إلىباإلضافة ، ()بما يشمؿ ذلؾ منطقة شرقي القدس، كافستكزيع ال

مف خبلؿ ، كقد ارتبطت تمؾ الخريطة ارتباطان كثيقان بمشركع تطكير الجميؿ، في الضفة الغربية
 :(1)تـ اقتراحيا التىٌ كبقية المناطؽ كمف أىـ القرارات ، في الجميؿ كالنقب الييكد كافسزيادة ال

كذلؾ عف طريؽ إعطاء أىمية خاصة لتطكير لكاء الشماؿ ، في الجميؿ الييكدزيادة نسبة  -1
 الذم تقع فيو معظـ القرل العربية.

 افكسمع اقتراح ضبط نسبة ال، ي في مناطؽ المدف الساحميةكانسالتخفيؼ مف الضغط ال -2
 في لكائي حيفا كتؿ ابيب.

                                                           

()  شماؿ  ى31، ن47شرؽ جرينتش، كعمى دائرة عرض  ى35، ن15عمى خط طكؿ فمسطينية تقع القدس: مدينة
ـ فكؽ سطح البحر الميت، كتتكسط 1150ـ فكؽ مستكل سطح البحر المتكسط ك 750خط االستكاء، كترتفع 

ينة القدس فمسطيف، كيحدىا مف الشرؽ اريحا كمف الغرب المد كالرممة كمف الشماؿ راـ اهلل كمف الجنكب بيت مد
لحـ.كتتميز مدينة القدس بمكقع جغرافي محمي بخطكط دفاعية طبيعية فتحيط بالمدينة ثبلثة أكدية، كادم جينـ 

لجنكب الغربي كتبقى الجية الشمالية بكابة نة مف الجنكب كاانيف مف الغرب، كادم الربامف الشرؽ، كادم الجب
طبيعية لمقدس دكف عكائؽ كما أف مدينة القدس قمعة حصينة محاطة بالجباؿ مف جميع الجيات فيي تمنح 

ف عنيا.كترتبط القدس بطرؽ رئيسية تخترؽ المرتفعات مف أقصى الشماؿ إلى أقصى االمدافعيف فرصة لصد العدك 
بلت الداخمية كالخارجية لمتركيج لمسياحة كذلؾ في التكسع االستيطاني المحيط الجنكب كقد ساىمت شبكة المكاص

منتدل  بالقدس.كمف اىـ األخطار المحدقة بمدينة القدس ىي االستيطاف كمحاكلة تيكيد ىذه المدينة المقدسة.
سات كاالبحاث، ، مجمة المقاكمة، مركز يافا لمدراشبكة قانكنى االردف:االستيطاف اإلسرائيمي في مدينة القدس

 .  http://yafacenter.comالقاىرة، العددالعاشر.
 .196ـ، ص1989سعاد، نصر:االستيطاف الجديد في الجميؿ، مركز االبحاث، جمعية الدراسات العربية، (1)

http://yafacenter.com/
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يا منيت بالفشؿ الذريع كذلؾ أن ىذه الخريطة إالٌ  نجاحإل اإلسرائيميةفعمى الرغـ مف كافة المساعي 
العرب  كافسإخراج ال إلىتيدؼ  التي، المتبعة في المدف المختمطة لمسياسةعدـ مبلئمتيا  جراء

 ىي:سببان في الفشؿ ، تكان التىٌ كقد اجتمعت مجمكعة مف األسباب ، مف المدف المختمطة
مميكف % 6، 03كصمت بالبداية إلي ، نسبة التزايد الطبيعي لممكاطنيف العرب لـ تقؿ -1

 .شخص
كعمى الرغـ مف ذلؾ لـ يحقؽ اليدؼ ، كالذم يضـ معظميـ، في لكاء الشماؿ الييكدنسبة  -2

 المنشكد.
 .(1)نصؼ العدد المقرر إلىاستكطنت في لكاء الشماؿ لـ تصؿ  التينسبة المياجريف الجدد  -3

 م:1972: "مشروع فايتس"ثانيًا 

عمى المجنة السياسية لبلئتبلؼ  مراحؿ مختمفة كفي، ا مف المشاريععددن ،()فايتس رعنافقدـ 
يكفؽ بيف مختمؼ ، كعمى سكرتيرية حزب العمؿ "مشركع العمؿ"، ()خراغالحككمي التابعة لمم
كيسعي فايتس مف ، (2)المطركحة حكؿ مستقبؿ المناطؽ المحتمة اإلسرائيميةالمشاريع كاألفكار 

كيستثني فايتس مف خبلؿ ىذا المشركع ، لممناطؽ الييكديةخبلؿ مشركعو المقدـ حؿ المشكمة 

                                                           

 .198سعاد، نصر:االستيطاف الجديد في الجميؿ، ص (1)

مجمس أمناء معيد التخنيكف في حيفا، كرئيس قسـ االستيطاف في الككالة الييكدية منذ عاـ رئيس : رعناف فايتس 

الخطط االستيطانية في عيد الميككد، مجمة صامد االقتصادل، بيركت، لبناف  .ميندس زراعيكأيضان  ،1963
ممحؽ ـ، انظر 1972لئلطبلع عمى نص كثيقة مشركع فايتس".39ـ، ص1984ف، ا، آذار نيس48عدد
 (.20رقـ)

() ىك عبارة عف تيار اليسار في الحركة الصييكنية، يعرؼ "بالتجمع"، باعتباره تجمعان، عماليان تمتد خراغالم:
ـ، تككف مف 1969جذكره الي حركات كمجمكعات عمالية اشتراكية، نشأت في اكركبا، كفمسطيف، تـ تأسيسو عاـ 

ئيمي، كحزب العماؿ ييكنية، كىما حزب العمؿ االسرااتحاد حزبيف رئيسييف مف االحزاب العمالية الص
، 58-57. بدر، كاميميا عراؼ:نظرة عمى األحزاب كالحركات السياسية اإلسرائيمية، صالمكحد"ماباـ"

 .  http://www.moqatel.com.؛مكسكعة مقاتؿ مف الصحراء..71
شاكيش، ماىر:مشاريع تصفية قضية البلجئيف الفمسطينييف، تجمع العكدةالفمسطيني)كاجب(، قسـ األبحاث  (2)

 .  http://www.wajeb.org.5كالدراسات، ص

http://www.moqatel.com/
http://www.wajeb.org/
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كيقكـ ، كألكف، فايتعايش مع مقترحات مشركعي داي أفيمكف ، (1)الكبرل" إسرائيؿمنطقة "أرض 
 :(2)المشركع عمى اقتراح حؿ لمشكمة المناطؽ بديبلن لسياسات مختمفة ذلؾ
 حراز اتفاؽ مع األردف.إ -1
 دكلة فمسطينية غربي األردف. إقامة -2
 .آليةإقامة جميكرية فيدر  -3

ىذا الحؿ يخمؽ دكلة ثنائية  أفكرفض االقتراح الثالث؛ نظران يجد ، كد فايتس االقتراح األكؿفقد أ
عممي  أساسإرساء  إلىيسعي فايتس ، إسرائيؿفي الداخؿ ييدد  ان ناسرطكالذم يعتبر ، القكمية

عاش االقتصادم في المناطؽ نكقد جاءت قضية اإل، خلمتيار الرئيسي في حزب العمؿ كالمعرا
 .(3)كىي فكرة غير مقبكلة، العربية ميدئان لمعرب لفترة معينة

ـ ييكدية اليعربية كىي خمسة أق أخرلـ ييكدية ك اليأق إلى( إسرائيؿكيقترح فايتس تقسيـ )   
قميـ حيفا)قضاء إ -2،(الجكالفىضبة ، قضاء طبريا، قميـ صفد)قضاء صفدإ-1 ()يةاستيطان

قميـ تؿ إ-3، األردف( شماليغكراألردف ، الخضيره، حيفا، عكا، مرج ابف عامر"يزراعييؿ"
، كمشارؼ رفح-5، بئر السبعقميـ إ-4، تؿ ابيب(، رحكفكت، بيتح تكفا، ) قضاء الشاركف()أبيب

                                                           

(1) Masalha ،Nur: A Land without a People: Israel ،Transfer and the Palestinians ،
1949-96 ،1997 ،p.14. 

ف فايتس "رئيس قسـ االستيطاف في الككالةالييكدية، يقدـ مشركع اايمي، آيؿ:مشاريع السمـ اإلسرائيميىة، رعن (2)
، 12الدراسات الفمسطينية، منظمة التحرير الفمسطينية، عدد جمةف كسابير، ماسبلـ يكفؽ بيف مشاريع الكف كداي

 .71ـ، ص1/2/1973بتاريخ 
 .72ص، 12عددايمي، آيؿ:مشاريع السمـ اإلسرائيميىة،  (3)
() ف منظمة  امناطؽ استيط -بالعبرية:  حيفميـ، مفردىا: حيفؿ، كليا مدلكالت أخرل:  نية:ااقاليـ استيط- 

 .107، صتيػػػػكيػػد األرض كأسماء المعالـ الفمسطينيةعبد الكريـ، إبراىيـ:،  تجمع مستعمرات.
()  تؿ أبيب: يشيع في ىذه األياـ استخداـ تعبير "تؿ الٌربيع" مقاببلن عربيِّا السـ مدينة "تؿ أبيب"، كذلؾ في

سياؽ الحديث عف استيداؼ فصائؿ المقاكمة الفمسطينية لػ "تؿ أبيب" بقذائفيا، ردِّا عمى العدكأف اإلسرائيمي 
االستخداـ أف مدينة أك قرية فمسطينية كأف اسميا األخير عمى غزة، كالمسمى بػ "عمكد السحاب".يفيـ مف ىذا 

، كأف "تؿ أبيب" الحالية تقـك عمى أنقاضيا، مثميا مثؿ كثير مف القرل كالمدف 1948"تؿ الٌربيع" قبؿ نكبة عاـ 
فىٍت أسماؤىا األصمية كعيٍبًرنىٍت، ىذا االستخداـ خاطئ رغـ شيكعو، إ رِّ رى أىميا، كالتي حي ذ لـ الفمسطينية التي ىيجِّ

ف يسكنو اتسمى "تؿ الربيع"، ك"تؿ أبيب" ىك اسـ الحي الذم ك 1948تكف قرية أك مدينة فمسطينية قبؿ عاـ 
، في ظؿ الحكـ العثماني لفمسطيف، كمنذ عاـ 1910 – 1909مكاطنك يافا مف الييكد، كالذم أسس بيف عامي 

ي التيمت يافا كحكلتيا إلى حيٍّ ىامشيٍّ في ، تضخـ ىذا الحي تدريجيِّا، ليتحكؿ إلى مدينة "تؿ أبيب" الت1948
، مقامة عمى أراضي سبع قرل فمسطينية ىيٌجرى أىميا عاـ   1948قمب "تؿ أبيب.ك"تؿ أبيب" كضكاحييا اليـك
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، كغكر األردف جنكبي أريحا(، يبلت كشـر الشيخقميمي بيف إكاالمتداد اإل، حتي مشارؼ العريش
 قميـإ -2، أريحا(، راـ اهلل، طكلكـر، نابمس، قميـ نابمس) قضاء جنيفإ -1ـ عربية: اليكثبلثة أق

 استيطافمنطقة  إلىاإلضافة ب، قميـ غزة) قطاع غزةإ -3، كبيت لحـ(، الخميؿ)قضاء الخميؿ
إقامة مدينة في  إلىاقتراح فايتس  إلىباإلضافة ، جنكبي جبؿ الخميؿ(، جديدة في ضكاحي يتير

قامة خمس مستكطنات ، تعتمد عمى الصناعة كالسياحة، ألؼ نسمة120تضـ  الجكالفمرتفعات  كا 
قامة ثبلث ا  ك ، يستيطاناالالستكماؿ النقص في الحاجز ، جديدة في غكر األردف، ()قركية
 كتطكير مدينة، قامة مدينة عمى مشارؼ رفحكا  ، نات غير زراعية في غكش عتسيكفمستكط

قامة عشر مستكطنا، كفير في منطقة شـر الشيخأ ت قركية عمى طكؿ الشاطئ في خميج كا 
 .(1)يبلتإ

خطكرتو نظران لما كىنا تكمف ، مشركع فايتس بمثابة دعكة رسمية لتيكيد الجميؿ أفالقكؿ ب يمكف
كيعد مشركع ، يترتب عميو مف مصادرة لحقكؽ المكاطنيف العرب في الجميؿ كغيرىا مف المناطؽ

 .الفمسطينية راضياألفي  اإلسرائيميةفايتس تطبيقان فعميان لمسياسة 

 
 م:1975ثالثًا: مشروع جاد يعقوبي 

نسبة  "منطقة سنكات األلفيف" سميت التىٌ ، المنطقة الجبمية نحك اإلسرائيمية اتجيت سياسة التيكيد
 يلاكأبرزىا مشركع الكزير العم، ـ2000أعدت لتيكيدىا حتى عاـ  التىٌ طمكح المخططات  إلى

                                                                                                                                                                      

بىٍت كديمِّرىٍت بعد ذلؾ رِّ : تؿ ابيب ليست تؿ عمي نصكح، "تؿ أبيب" ىي يافا كقراىا، كليست "تؿ الٌربيع".مكاسي، كخي
 .  http://www.arab48.comـ.16/11/2012، نشر بتاريخ 48ب الربيع، عر 

()  " مستكطنات قركية: ىك عبارة عف شكؿ مف أشكاؿ االستيطاف الصييكني في فمسطيف، كيعرؼ ايضا باسـ
ـ، كقد  اقيمت العديد 1897المؤتمر الصييكني األكؿ في بازؿ عاـ  ىف قركم"، كيرجع ىذا المصطمح إلااستيط

مثاؿ، بيتاح تكفا، ريشكف ليتسيكف، ركش بينا، كغيرىا كقد أمف المستكطنات القركية بناءن عمى ىذا المصطمح 
 نيا ثـ كنيرت،اقيمت دغأعة االستيطاف القركم، فكمؼ مكتب أرض إسرائيؿ  بعممية شراء األراضي  كتكسيع رق

مستكطنة قركية،  290ـ إلي 1948كغيرىا كقد كصؿ مجمكع ما أقيـ مف االستيطاف القركم في فمسطيف عاـ 
نية جديدة، كشيدت إسرائيؿ اقرية استيط 300ـ، إلي 1953ـ كحتى 1949ليرتفع ىذا العدد خبلؿ الفترة مف 

مستكطنة  79اقيمت ـ،1979اـ ـ، كحتي ع1967مكجة أخرل مف ازدياد االستيطاف القركم بعد حرب عاـ 
 نخفاض في عدد السكافانييار االستيطاف القركم، الذم تمثؿ باـ، بدأت حقبة 1980قركية جديدة، كمع نياية 
-30شكالو .منصكر، جكني:معجـ األعبلـ كالمصطمحات الصييكنية كاإلسرائيمية، صأالمستكطنات في كافة 

31. 
 .74-73، ص12عددايمي، آيؿ:مشاريع السمـ اإلسرائيميىة،  (1)

http://www.arab48.com/
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مـ جباؿ ق إلى، بحسب التقسيـ الرسمي لكزارة الداخمية، حيث تمتد ىذه المنطقة، ()جاد يعقكبي
كتضـ المستكطنات كالمناطؽ ، كترشيحا()كبيت جف ()ةعيالجميؿ الغربي حيث البق

كمـ مربع كفييا  400مساحتيا ، ()كتيفف، ()كمعمكت ()كرمئيؿكالصناعية الثبلث: يةستيطاناال

                                                           

() ـ، في فمسطيف مف نشطي حزبي رافي كالعمؿ، درس االقتصاد في الجامعة 1935جاد يعقكبي:كلد عاـ
في اليستدركت، دخؿ الي الكنيست كتكلي خبلؿ فترة  قدس، كتكلي بعض المناصب الحزبيةالعبرية في ال

عضكيتو في الكنيست بعض الحقائب الكزارية تكلى منصب المتحدث الرسمي باسـ حزب العمؿ في القضايا 
االقتصادية، عمى الصعيد السياسي نادم بمنح الفمسطينييكف حكمان ذاتيان مف طرؼ كاحد كعدـ أنتظار  أنتياء 

ـ، كبقي في منصبو ىذا حتى 1992في ىيئة األمـ المتحدة  (إلسرائيؿ)ييف ، عيف سفيران المفاكضات مع الفمسطين
نئ كالقطارات. منصكر، ارئيسان عامان لمجمس إدارة سمطة المك  فمسطيفـ، كعيف بعد عكدتو إلى 1996العاـ 

 .524جكني:معجـ األعبلـ كالمصطمحات الصييكنية كاإلسرائيمية، ص
()  متر عف سطح البحر، مساحة أراضييا 600ميبل عف عكا، تعمك  18يفصميا البقيعة:قرية عربية

ف درسة، كام 1306دكنمان، كاقرب الضياع الييا كفر سميع، في الشرؽ، أنشا العثمانيكف في البقيعة عاـ 14196
الدباغ،  ـ الرابع االبتدائي، يكجد بيا العديد مف المكاقع االثرية كالقطع المعمارية .1943اعمى صؼ فييا عاـ 

 .431-429، ص7جمراد:ببلدنا فمسطيف،  مصطفي
()  كـ عنيا، ، عرؼ باسـ 34بيت جف:قرية عربية، تقع إلى الشرؽ مف عكا، بانحراؼ قميؿ إلى الشماؿ، كتبعد

دكنمان، غرس 43550بيف داجكف اياف الركماف، بمغت مساحة أراضي قريتي بيت جف كدير االسد المجاكرة ليا 
أشجار الزيتكف، كتحيط بيا أراضي قرل سببلف، كغباطية كسعسع كصفصاؼ كميركف،  أىؿ القرية بيا

منيـ 1101ـ، 1931القرية لعاـ لبقعية كسحماتا كالجبش.بمغ عدد سكاف كالسمكعي، كفراضية، كالرامة كا
، 7جمراد: ببلدنا فمسطيف،  الدباغ، مصطفي اثاث، كجميعيـ مف الدركز، كبينيـ مسمـ كاحد.562ذكران، ك539
 .435-434ص
()  كرمئيؿ: اقيمت عمى أراضي قرية الرمية الفمسطينية كقرل عربية أخرل مجاكرة ليا، التي قامت إسرائيؿ

ـ، تبمغ مساحتيا 1986ـ، تقع في الجميؿ، ضمف المكاء الشمالي، تـ تأسيس كرمئيؿ عاـ 1948باحتبلليا عاـ 
نسمة، معظميـ مف 000، 44ـ، 2009ىا عاـ  محاكر سكنية، بمغ عدد   سكاف 6، مقسمة عمى 2كـ9، 19

  Table 3المياجريف الييكد، مف االتحاد السكفيتي، باالضافة لعدد قميؿ مف العرب يعأني مف التمييز العنصرم.
Population of Localities Numbering Above 2 - ،000 Residents and Other Rural 

Population" .Israel Central Bureau of Statistics . ؛صبرم، جريس:العرب في إسرائيؿ، مؤسسة
 .174ـ، ص1973، بيركت، 1، جةالدراسات الفمسطيني

() عمى أراضي قرية ترشيحا كسحماتا،  1957عاـ  قيمتأنية في أعالي الجميؿ الغربي.امعمكت: مدينة استيط
كضيمت إلييا ترشيحا في مطمع الستينيات بداعي التعايش بيف البمدتيف. كنفذت السمطات الحككمية عمميات 

ييف بحجة المصمحة العامة، كرغـ ككف البمدتيف تحت سمطة بمدية مصادرة أراضو مف السكاف  العرب الفمسطين
سكاف  البمدة دكف )شريكتيا( ترشيحا. كيعتمد  كاحدة إال أف إدارة البمدية تصرؼ أمكاالن طائمة جدان لتطكير معمكت

نع انع المجاكرة، خاصة تمؾ التي  اقيمت في مجمع تيفف الصناعي، إضافة إلى المصاعمى العمؿ في المص
سمة. ن ألؼسكاف  معمكت مع ترشيحا زىاء خمسة كعشريف ة في معمكت كترشيحا. كيبمغ عدد كالكرشات الصغير 

http://www.cbs.gov.il/population/new_2010/table3.pdf
http://www.cbs.gov.il/population/new_2010/table3.pdf
http://www.cbs.gov.il/population/new_2010/table3.pdf
http://ar.wikipedia.org/wiki/Israel_Central_Bureau_of_Statistics
http://www.madarcenter.org/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA/819-%D8%A3%D9%84%D9%81
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ألؼ  150يا كانسقرية فمسطينية عدد  24ألؼ نسمة ك 58يا كانسمستكطنة ييكدية عدد  45
في المئة  16يشكمكف فقط  الييكد كافسككف ال إلىما القمؽ الذم عبر عنو الكزير فمرده أ .نسمة

قؿ حتى ك مضاعفة عددىـ أربع مرات عمى األكالمخطط ى، (1)في المنطقة كافسمف مجمكع ال
ككشؼ يعقكبي يكميا عف مخطط جديد ليذه ، ـ2000لؼ نسمة حتى سنة أ 100يصبح 
الخريطة الييكمية لمدينة الناصرة تضـ منطقة تطكير صناعية كبمدية  أففمف المعركؼ ، المنطقة

 إلىآالؼ دكنـ ضمت في حينو  5 حكالي المخصصة ليذا االمر  األرضكتبمغ مساحة 
 األرضمصادرة ىذه  إلىىذا التراجع جزءان مف المخطط الجديد الذم ييدؼ  كاففيؿ ، الناصرة
 .(2) الناصرة العميا إلىكضميا  أيضان 

 م:1975 كانسرابعًا: الخطة الخماسية لإل

فاقـ أزمة في الكسط العربي ؛نتيجة لت كافسخطة خماسية لئل، ـ1975عاـ  كافاإلسنشرت كزارة 
، في القرل العربية -غير المنظـ–مرخص الغير تشار ظاىرة البناء ناك ، السكف في الكسط العربي

كلمصمحة ، يسرائيمخدمكا في الجيش اإلية لمصمحة مف أساسىذه الخطة كجيت بصكرة  أفغير 
فقد شممت الخطة ، يـأراضيسياسة تركيز المكاطنيف العرب البدك في منطقة محددة بعد سمب 

 .(3)لمعرب البدك كافسلمدركز كقركض إ كافسمشاريع إ

، الكرمؿ آليةد، أـ الفحـكىي ، ضمف الخطة الخماسية المجتمع العربيبمدية في  13تـ تحديد
كقد ، الناصرة، المغار، كفر قاسـ، قمنسكة، عسفيا، عرابة، الطيرة، طمرة، شفاعمرك، سخنيف، رىط

استخداـ الذم نص عمى ،(4)العرب فيالفمسطينيتفاؽ لدعـ الخطة الخماسية في أكساط تـ تكقيع ا

                                                                                                                                                                      

عادة ترشيحا إلى مكانتيا كظيرت في أكاخر التسعينيات حركة بيف أىالي ترشيحا نادت باال نفصاؿ عف معمكت، كا 
كي ال تبقى متعمقة بالقميؿ الذم تقدمو ليا بمدية معمكت.مكسكعة المصطمحات، مدار ؛السابقة كسمطة مستقمة 

 .   http://www.madarcenter.orgـ.2015ف، المركز الفمسطيني لمدراسات اإلسرائيمية، راـ اهلل، فمسطي
() نية الفمسطينية، بعدما انشائيا مف قبؿ السمطات اإلسرائيمية عمى أنقاض قرية الطكفانية تـ اتيفف:مدينة استيط

العربي إلى اسـ جديد عبرم، كاصبحت تعرؼ تـ مصادرة أراضي القرية العربية الفمسطينية، تـ تحريؼ اسـ القرية 
بيف الطمس كالتحريؼ، جامعة  عبد الرؤكؼ:األعبلـ الجغرافية الفمسطينية باسـ تيفف أك طيفيف.جبر، يحيى

حسيف، غازم:التخطيط اإلسرائيمي لمشرؽ األكسط الجديد، مكقع  ؛لممزيد  انظر:.156الكطنية، ص النجاح
 ./ http://www.safsaf.orgالصفصاؼ االلكتركني

 .129، صصالح، محسف: فمسطينيكف في كطنيـ ال دكلتيـ (1)
 .33ابك جابر، إبراىيـ حسف:مشركع تيكيد الجميؿ، ص (2)
 .38أبك جابر، إبراىيـ حسف:مشركع تيكيد الجميؿ، ص (3)
 الخطة الخمسية كجزء مف األرض تشبع الحضريةالبناء في المناطؽ  القطاع الخاص تطكير لدعـ اتفاؽ(4)

 (.pdf. )ممؼhttp://www.moch.gov.il. 8-3، كزارة البناء االسرائيمي، صاألقميات

http://www.madarcenter.org/
http://www.safsaf.org/
http://www.safsaf.org/
http://www.moch.gov.il/
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ما في ىاعماؿ التطكير سيتـ تنفيذجميع أ أف منصبو يتعيد بمكجبكالذم ، ممثؿ السمطة المحمية
 يمـز
شغاؿ الكحدات السكنية عمى المكقعمف  بما في ذلؾ ، ىك مكضكع ىذا االتفاؽ المطمكب بناء كا 

ىك اإلجراء  ذلؾاليدؼ مف  أفتـ االتفاؽ عمى ، أعماؿك ، المياه كالصرؼ الصحيأعماؿ 
سية السكنية امخطة الخملالكثافة  يلاالخاصة لبناء ع راضياألات تطكير نالحصكؿ عمى إعا

 أفضؿ  عمىتنفيذ جميع األعماؿ  فاضم إلى السمطة المحمية تسعى  ك، قميةاأللقطاعات 
 .(1)قانكفكفقا لم، الممارسات مف الخبرة المينيةمستكل مف 

عمى تناقضات كثيرة فسياسة كزارة الخارجية تمثمت  اإلسرائيميةطكت سياسة الحككمة نافقد 
أعداد المدف المختمطة ؛بيدؼ تخفيؼ  إلىمف المناطؽ الريفية  فيالجميمي بتشجيع ىجرة العرب

لقضية  كافكعمى الرغـ مف ذلؾ ، يشكؿ فييا العرب أغمبية التىٌ اطؽ كتقميص عدد المن، ىـ
ينكر ، ـ1965التنظيـ كالبناء الذم سف عاـ  قانكفف، عكاسات مباشرة عمى حؽ السكفنا األرض
 ضكترف، يـ الخاصةأراضيالقرل غير المعترؼ بيا الحؽ في السكف كالتطكير عمى  كافسعمى 

كتستدعييـ ، كتصدر ضدىـ مئات أكامر اليدـ سنكيان ، منحيـ تراخيص لمبناء اإلسرائيميةالحككمة 
في عاـ  قانكفمف بيكتيـ بنيت قبؿ سف ال، %95أفرغـ ، كالتنظيـالبناء  قكانيفكمخالفيف ل

 .(2)ـ1965
 م:1976يسرائيل كيننغمشروع خامسًا:

سرية تقدـ بيا أحد كبار مكظفي كزارة الداخمية ، عنصرية، صييكنيةكىي خطة ، تقرير كيننغ
في عاـ ، ()كيدعي يسرائيؿ كيننغ، المحتمة األرضكىك المسؤكؿ عف كضع العرب في ، اإلسرائيمية
؛ بقصد إدخاؿ تعديبلت أكثر تطرفان إزاء تطبيؽ السياسة الرامية (3)ـ1976 مارس/آذاراألكؿ مف 

في  يـكالمزيد مف التضييؽ عمى حق، المحتمة األرضخنؽ المشاعر القكمية العربية عند عرب  إلى

                                                           

م أكساط األقميات، كزارة البناء االسرائيمي، دالخطة الخماسية لمتطكير االقتصادم لمبمدات ل(1)
http://www.moch.gov.il. 

 .38أبك جابر، إبراىيـ حسف:مشركع تيكيد الجميؿ، ص (2)
()ف يعمؿ حسب اف كينيغ عضكا في "ليحي" )"عصابة شتيرف"(، حيث كاك ـ1948عاـسرائيؿ كيننغ:قبؿ ي

ف مقربا اكك ،بكلندم المىكلد كالنشأة،عييف ى مسئكال عف لكاء الشماؿ  1967في عاـ ك ادعائو، بػ"جمع المعمكمات". 
مف حزب المافداؿ، كتـ تعيينو قائـ مقاـ لرئيس المجنة المعينة بالناصرة. منصكر، جكني:معجـ األعبلـ 

 .370كالمصطمحات الصييكنية كاإلسرائيمية، ص
  .370يكنية كاإلسرائيمية، صمنصكر، جكني:معجـ األعبلـ كالمصطمحات الصي (3)

http://www.moch.gov.il/
http://www.moch.gov.il/
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 كما تعرؼ، (1)ي الكبير ىناؾكانسال سيما في الجميؿ حيث التركيز ال،التممؾ كالتكاثر الطبيعي 
"عاؿ كقد كشفت صحيفة ، (2)"إسرائيؿ عرب معاممة مذٌكرة مشركع"الحككمة سٌمتيا كما ()الكثيقة

ىذه الكثيقة  أعدت كقد، العبرية الصادرة في فمسطيف المحتمة تمؾ الكثيقة الخطيرة()ىمشمار"
 عبلفاإلقبيؿ . كيتبت ىذه الكثيقة إسرائيؿفي  فيالفمسطينيالمكاطنيف  أفلمتخذم القرار بش خصيصان 

عف  يفيالفمسطينالذم عبر فيو  ـ1976مارس عاـ  30األكؿ األرضعف اإلضراب العاـ في يـك 
االكؿ  األرضيـ كفقا لخطة "تيكيد الجميؿ". عمى ضكء نجاح يـك راضيرفضيـ لمصادرة الحككمة أل

اعتبرت بمثابة  التىٌ ك ، (3)أخرلاتبع كيننغ كثيقتو بكرقة ، بؤر السيطرة في القرل العربية انييارك  
جاءت بيا تي الأما أىـ البنكد ، (4)(إسرائيؿفضيحة سياسية كبرل لطبيعة الصييكنية كعنصرية )
كاحتماؿ تخطي نسبتيـ النصؼ في ، اليالكثيقة فقد تركزت حكؿ تكاثر العرب في القطاع الشم

قداميـ عمى كا  ، عربي في صفكفيـتشار الشعكر القكمي الناك ، ـ1978في عاـ  الشماليةالمنطقة 
ي؛ سرائيمحزب العمؿ اإل كقد اقترح كيننغ في كثيقتو تشكيؿ حزب ينبثؽ مف، (5)راضياألشراء 

كطرد العرب مف كظائؼ الدكلة ، المحتمة األرضرادة السياسية كالتعبير السياسي لعرب لمصادرة اإل

                                                           

كىي بكامؿ مشمشيا، قمؽ  53يقيف، تحسيف:قكس قزح عمى الجميؿ"تاريخ قريب ألرض تدخؿ عاميا اؿ (1)
، السنة العشركف، 751األىالي :ىؿ تقكد عممية السبلـ الي مزيد مف التيكيد؟، مجمة البيادر السياسي، العدد

 .52ـ، ص2000ف/ا/نيس1
()  (.21ـ انظر ممحؽ رقـ)1976كثيقة مشركع يسرائيؿ كيننغلئلطبلع عمى نصكص 
 ./ http://www.mossawacenter.org.203نيف كقضايا مختارة، صاعقؿ، راجية:التخطيط كالبناء قك أبك (2)
()  ـ، 1955اذار  31ـ، كاألخير في 1943تمكز 30عاؿ ىمشمار:جريدة عبرية صدر العدد األكؿ منيا في

العمالية مثؿ حزب  لبعض الحركات كاألحزاب ان قر استخدمت كبك ،كامتمكت حركة الكيبكتس القطرم الجريدة 
ار التالي:" مف أجؿ ف الصفحة االفتتاحية تحت اسـ الجريدة الشعاكمير ىتسعير، كمباـ، كقد جاء عنك ىاش

الصييكنية كاالشتراكية كاخكة الشعب"، كاقتصر تكزيع الجريدة عمى أعضاء األحزاب العمالية التي استخدمتيا 
يزأنية الكافية الصدار ف حركة الكيبكتس القطرم تخصيص المالمصالحيا السياسية كالحزبية، كلما لـ يعد بإمك

ـ. منصكر، جكني:معجـ األعبلـ كالمصطمحات 1955نيائيان في عاـ دارة عف تكقؼ الجريدة اعمنت اإلالجريدة، 
 .303الصييكنية كاإلسرائيمية، ص

ييكدية لمتغيير االجتماعي -ـ، التاريخ الذم لـ ينتو بعد، ترابط، حركة عربية1976الغازم، غازم: كثيقة كينيغ(3)
 .  http://www.tarabut.infoـ.25/3/2011كالسياسي، نشرت بتاريخ 

(4)Allon Denounces Koenig Report ،JERUSALEM ،September15 ،1976. 
http://www.jta.org/1976/09/15/archive/allon-denounces-koenig-report.   

ـ، مؤسسة عيباؿ لمدراسات 1988-1948"نضاؿ تحررم مستمر 48خركف:فمسطينيك آالصباغ، زىير، ك (5)
 .117ـ، ص1991، 2كالنشر، ط

http://www.mossawacenter.org/
http://www.mossawacenter.org/
http://www.tarabut.info/
http://www.jta.org/1976/09/15/archive/allon-denounces-koenig-report
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؛ ككسيمة لمضغط االقتصادم كالتضييؽ (1)% 20بنسبة تزيد عف  مصانعالمف العمؿ في  يـناكحرم
الطبلب  سفرتسييؿ لكما دعا كيننغ ، (2)عمى فرض تعميميـ فيتقمص عدد الطبلب بشكؿ كبير

 .(3)(سرائيؿكتشجيع مغادرة العرب )إل، كتصعيب عكدتيـ، الخارج إلىالعرب 

ي الت، لصراعات الداخمية بيف أيطير السمطة المختمفةاإفرازات  إحدل، يمكف اعتبار نشر الكثيقة
كسبلح العنصرية ضد العرب العرب. تتجمى  فكاسالتنافست فيما بينيا عمى المراقبة كالسيطرة عمى 

في الكثيقة يصكر كينيغ نفسو كمف  سمطكيةفي نطاؽ صراعات داخميو ، يستعمؿ داخؿ السمطة
 أجؿكا مف أماـ منافسيو خبراء الشؤكف العربية )"العربيستيـ"( الذيف عيني  منطقيان  عمميان  يقترح منيجان 

 غنكين كاففقد ،ـ عمى ما يبدك كالذيف فشمكا بميمتي (إسرائيؿ)السيطرة عمى الجماىير العربية داخؿ 
باألخص المقربيف مف حزب العمؿ عمى مراحؿ ، الشرقييف الييكديقصد ىنا بشكؿ كاضح كصريح 

كما ، رئيس الحككمة فاكالذيف شغمكا مناصب مستشاريف لشؤكف العرب في ديك ، تطكره المتعددة
أم  ؛كفي "لجنة األمف المركزية"، الحكـ العسكرمك ، في جياز المخابرات ةشغمكا مناصب قيادي

تجسدت ك العرب.  تجاهالجياز األعمى الذم يممؾ القرار الحاسـ بكؿ ما يتعمؽ بسياسة السمطة 
، ()طكليدانكشمكئيؿ غ في تمؾ الفترة عمى ما يبدك بشخصيتيف ىامتيف ىما نالمنافسة مع كين

 .(1)في مابام كحزب العمؿشؤكف العرب" في  فراي"الخب، ()ككىيف رعنافك 

                                                           

ـ، 1979اعة كالنشر، عكا، غزاكم، عمر:الصييكنية كاألقمية القكمية العربية في إسرائيؿ، األسكار لمطب (1)
  .49ص
 .119-118ـ، ص1988-1948"نضاؿ تحررم مستمر 48خركف:فمسطينيك آالصباغ، زىير، ك  (2)
ـ، 1990، االردف، 2عبد الكىاب :مكسكعة السياسة، دار الفارس لمنشر كالتكزيع، طالكيالي، (3)

 . http://www.tarabut.infoـ.1976الغازم، غازم: كثيقة كينيغ؛لممزيد حكؿ المكضكع  انظر:.295ص
() اغاناة كعمؿ في شعبة نضـ في شبابو الي عصابة الياـ، في طبريا، 1921نك:كلد عاـ اشمكئيؿ طكليد

جادتو المغة العربية، كلمعرفتخ بالعرب كعاداتيـ كتقاليدىـ كسمككيـ الحياتي، شارؾ في حرب عاـ المخابرات إل
-ـ1965لعربية بيف عامي ـ تابع عممو في المخابرات، كعيف مستشاران لمشؤكف ا1949بعد عاـ ك ـ، 1948
في الحيمكلة دكف  ان ر ـ، لعب دك 1966ديف بضركرة إلغاء الحكـ العسكرم عف العرب عاـايف مف المناـ، كك1975

ـ، كذلؾ مف خبلؿ تمزيؽ كحدة صؼ الجماىير العربية الفمسطينية في)إسرائيؿ(، 1976تنظيـ يـك األرض عاـ 
ـ إلى مؤسسي حركة داش السياسية كدخؿ الكنيست التاسعة كترأس فييا لجنة شؤكف مراقبة  الدكلة، ثـ ضناك 
ي حزب مباـ، كلكف نشاطو السياسي كالحزبي اخذ نقساـ داش، ثـ أنضـ الانضـ الي حركة شينكم بعد ا

 .300بالتضاؤؿ. منصكر، جكني:معجـ األعبلـ كالمصطمحات الصييكنية كاإلسرائيمية، ص
() ـ، درس تاريخ الشرؽ االكسط 1951عاـ  (اسرائيؿ)ـ، في بغداد، كىاجر الي 1941ف ككىيف:كلد عاـ ارعن

 ةنية عشر الثا دخؿ الكنيست ى قسـ االقميات في حزب العمؿ، كفي جامعة تؿ ابيب، كناؿ درجة الدكتكراة، تكل
. ف مف المعارضيف لسياسة باراؾ اضمف حزب العمؿ، كتكلى رئاسة قائمة حزبو في الكنيست مدة مف الزمف كك

 .365منصكر، جكني:معجـ األعبلـ كالمصطمحات الصييكنية كاإلسرائيمية، ص

http://www.tarabut.info/
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 41و عمى الرغـ  مف إقامة أن، أعمف المسؤكؿ عف قطاع الشماؿ في كزارة الداخمية يسرائيؿ كيننغ
ألؼ ييكدم  300ما يزيد قميبلن عف  أفالخبلصة التعيسة ىي  فإف"، مستعمرة جديدة في الجميؿ

 .(2))الدكلة("و منذ قياـ يإلألؼ ييكدم جاؤكا  800مف أصؿ ، بقكا في الجميؿ

تراكحت بيف التأييد  التىٌ  اإلسرائيميةفقد أثار نشر ىذه الكثيقة الكثير مف ردكد الفعؿ كالتعميقات 
كتنديدان بما ، اقدان لعممية النشر ذاتيان كافكلكف الطابع الغالب لردكد الفعؿ ، المتحمس كاالستنكار

محتكم الكثيقة  إلىدكف التطرؽ ، دعائي لمعرب في المحافؿ الدكلية عطاء سبلحاعتبر "إ
  .(3)المنشكرة"

التي ، اإلسرائيميةعكاس الصحيح لمسياسة نتعد كثيقة كيننغ الصييكنية اال، سبؽ مى ماكبناءن ع
يا ن؛ أل اإلسرائيميةتـ تقديميا لمحككمة  التىٌ خطر المشاريع مف أ ك، الدكلي قانكفلم تعتبر مناقضة

المطالبة بتقميص الكجكد العربي  أف إالٌ ، السخط العاـ عمييالـ تقر بشكؿ رسمي كنتيجة لحالة 
كىدـ البيكت العربية مستمرة بشكؿ كاضح كمفضكح ، مكجكدة ةالعربي راضياألكمصادرة ، مستمرة
 كتيكيد الجميؿ ما زاؿ قائمان.، لمجميع

 م:1976وثيقة الدورتي : سادساً 

 اإلسرائيميةكلما لعبت الصحؼ ، الذكرجاءت الكثيقة في سياؽ الحديث عف كثيقة كيننغ سابقة 
، حدثتو مف ردكد الفعؿ المختمفةكما أ، ي حكؿ تمؾ الكثيقةسرائيمبإثارة الرأم العاـ العربي كاإل ان دكر 

تتعمؽ  أيضان كىي ، تحمؿ اسـ"كثيقة الدكرتي" أخرلعف كجكد كثيقة  اإلسرائيميةكشفت الصحؼ 
الذم شغؿ منصب رئيس ، تسمية ىذه الكثيقة باسـ تسفي الدكرتي تارتبطكقد ، بتيكيد الجميؿ

، ر الجميؿ"طرح خبلؿ اجتماع حزبي مخصص "مشاريع تطكي كقد ،لكاء الجميؿ في حزب العمؿ
خمك  أفكجاء في المذكرة ، في الجميؿ فكسعمى ال الييكدلتشجيع  ؛تكصية 44مذكرة تضمنت 

ات القكمية المتطرفة في تجاىنمك اال فايعزز ، الييكد كافسلة عدد الكضآ، مناطؽ الجميؿ الميممة
كقد تـ التركيز في ، سرائيؿالذم ال يعتبر قسـ منيـ الجميؿ منطقة تابعة إل، أكساط عرب الجميؿ
كثر مقابؿ أ، ييكديان 759 الييكدـ فقد بمغ عدد 1974في الجميؿ عاـ  الييكدالمذكرة عمى تعداد 

كقد ذكر ييكدا اريئيؿ في مقاؿ لو تحدث عف السبب كراء ، عربي مقيـ في الجميؿ 9000مف 
عد خطة  كاسعة "لتطكير ريئيؿ قد أأ كاففقد ، كتحديد صبلحياتو، اراتعدـ تعاكف الكز  إلىذلؾ 

كاختزاؿ ، كسط الببلد إلىالجميؿ" اعتمدت عمى تطكير شبكة طرؽ جديدة بغرض تقريب الجميؿ 
                                                                                                                                                                      

 . http://www.tarabut.infoـ.1976الغازم، غازم: كثيقة كينيغ (1)
 .58-57ـ أحداث كمكاقؼ، ص1984سمماف، رضى: إسرائيؿ  (2)
العرب في اسرائيؿ:مشركع كينبغ لتيكيد الجميؿ، تشتيت األقمية  العربية كتيجيرىا، كدمج الباقيف في المجتمع  (3)

 .332ـ، ص1976(، 23لعدد)الييكدم، مجمة الدراسات الفمسطينية، ا

http://www.tarabut.info/
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الميممة  اإلسرائيميةكحؿ مشكمة المستكطنات ، كالناصرة ،كمعالجة جذرية لعكا، طرؽ السفر كالنقؿ
قامة مستكطنات ، في الجميؿ  .(1)قاضياأنية جديدة عمى إسرائيمكالنيكض بالقرل كا 

سكرتارية المكاء  أف، ـ1976أكتكبر/تشريف أكؿ18كشفت صحيفة يديعكت أحركنكت بتاريخ 
بيف أعماؿ الحككمة في  ان لحزب العمؿ قررت تعيف تسفي الدكرتي ضابط ارتباط كمنسق الشمالي
كشفت صحيفة معاريؼ النقاب عف تشكيؿ لجنة ،كبيف السمطات المحمية كاإلقميمية، الجميؿ

عضاء مف بينيـ كزراء كأعضاء كنيست ر حزب العمؿ مئير زرمي تضـ سبعة أبرئاسة سكرتي
 .(2)تقديـ تكصيات لتطكير الجميؿ بيدؼ، كرؤساء مجالس محمية

 م:1977خطة "العمود الفقري المزدوج"سابعًا:

كىي خطة "العمكد الفقرم ، ()رئيؿ شاركفأخطة  إلىفي عيد الميككد  ستيطافاالاستندت عممية 
تتضمف خطيف متكازييف ساحمي كداخمي تربط بينيما شبكة مف المكاصبلت  يالتالمزدكج" 

أما الخط ، شماالن حتى شـر الشيخ جنكبان  الجكالفحيث يمتد الخط الشرقي مف ، الطكلية كالعرضية
( كحينما تكلى ارئيؿ شاركف كزارة إسرائيؿ) كافس% مف  57الساحمي فيحتكم عمى أكثر مف 

 كضع نظاـ أجؿ مف؛(3)ستراتيجي "طمؽ مف ضركرة تثبيت "العمؽ االنا، ـ1982الدفاع عاـ
 غزة كقطاع الغربية الضفة في، (إسرائيؿ (بحدكد المحيطة المستكطنات مف مككف إقميمي دفاعي

 دينية ألسباب أقيمت التىٌ  المستكطنات عف مختمفة باعتبارىا، كالنقب كالجميؿ الجكالف كمرتفعات

                                                           

 .353ـ، ص1976(، 9كثيقة الدكرتي، مجمة الدراسات الفمسطينية، العدد) (1)
 .353ـ، ص1976(، 9كثيقة الدكرتي، مجمة الدراسات الفمسطينية، العدد) (2)
() ف ارئيؿ شاركف:قائد عسكرم مف مصممي الطريقة الجديدة في أسمكب الحرب لدم الجيش اإلسرائيمي، كأ

ـ في أكؿ معركة في المطركف اصيب كنجا مف المكت، اختير رئيسان لشعبة التدريب 1948قائد فرقة في حرب 
ـ، كتكلى قيادة القطاع الجنكبي، كترؾ 1967ـ، ثـ رقي إلى رتبة جنراؿ عاـ1966في الجيش االسرائيمي عاـ 

نضـ إلى اثـ "سبلـ صييكف"،  ـ، حزب1977ـ، شكؿ عاـ 1972ـ، ثـ عاد إليو أثناء حرب 1972الجيش عاـ 
نتقؿ احزب الميككد، كتكلى في حككمة بيغف منصب كزير الزراعة كاالستيطاف، كظؿ يشغؿ ىذا المنصب إلى أف 

ـ، ثـ اختير بعد ذلؾ 1984-1982ـ، كبقي كزيران ببل كزارة خبلؿ الفترة 1982لشغؿ منصب كزير الدفاع عاـ
لمبنية التحتية في  ان ، ككزير 1992-1998سكاف  زيران لمبناء كاإلـ، كك 1988-1984كزيران لمصناعة كالتجارة 

ـ، ثـ كزير لمخارجية في الحككمة 1996نتخابات عاـ احككمة الميككد برئاسة بنياميف نتنياىك التي تشكمت إثر 
عيبلـ، يغاؿ:ألؼ ييكدم في التاريخ .ـ2001نتخب رئيسان لمكزراء عاـ كاـ، 1999-1998نفسيا مف عاـ 

.؛ المسيرم، 500-499ـ، ص2006، 1بك عامر، مؤسسة فمسطيف لمثقافة، دمشؽ، طأف ا، ترجمة:عدنالحديث
 .391، ص7عبدالكىاب: مكسكعة الييكد كالييكدية كالصييكنية، ج

ـ، 1984ف، ا، آذار نيس48الخطط االستيطانية في عيد الميككد، مجمة صامد االقتصادل، عدد___: (3)
 .38-37ص
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حاطتيا بمجمكعة مف المست، عزؿ القرل كالمدف العربية إلىباالضافة  (1)اقتصادية أك ت كطناكا 
 .( 2)جتماعية مبتكرة دكف ظيير اتحكيميا لمدف كقرل محاصر  إلىيؤدم 

 كبمغ مستكطنات9 تأسست الميككد حكـ فترة كفي، الجكالف ضـ الكنيست قرر ـ1981عاـ كفي
 داخؿ تعالىت األصكات بدأت الفترة ىذه كفي .مستكطف8000 الجكالف في المستكطنيف عدد

 مف كابتداءن ، عربية أغمبية ذات أصبحت التىٌ  الجميؿ أراضي كتيكيد ستيطافال إسرائيؿ
 كؿ مشركعان  تضمنيا الغربي لمجميؿ كاسعة تيكيد عممية في الصييكني الكياف شرع، ـ1977عاـ
 فامشركع كىما، (3) "()ـ1984-1979دركبمس " كمشركع، ـ"1992-1977" فايتس مف

 :الثاني  أما، كغزة كالنقب الجميؿ في مناطؽ ستيطافاال تعزيز إلى :أكليما ييدؼ كاف، لمتكطيف
 .(4)الجميؿ في يةاستيطان مراقبة نقطة 30بإقامة ستيطافاال تعزيز إلى ييدؼ كافف

 :  أفترم الباحثة 

ير الطابع الديمغرافي ي كىك تغأالى  ىدؼ رئيسية االنتخابفي برامجيا  جاء اإلسرائيميةالحككمات 
كخطة العمكد الفقرم المزدكج ، ـ1976كتعد كثيقة الدكرتي عاـ  ،الييكدلصالح في الجميؿ 

 فا  إحبلؿ ذلؾ اليدؼ ك  أجؿمف  ؛ مخططات سابقة التصكر كالتخطيطما ىي إالٌ ، ـ1977
 اختمفت المسميات كاألشخاص الذيف قامكا بتطبيقيا.

 م:1979مشروع المناطر  ًا:ثامن

طرحت السمطات اإلسرائيمية مشركعان استيطانيان جديدان لمكاجية الخطر الديمكغرافي العربي  في  
ـ، كيقصد بمصطمح 1979في أبريؿ عاـ، "متسبيـ" أم"الجميؿ، مطمقةن عميو اسـ "مشركع المناطر

                                                           

 .85، ص7ىاب: مكسكعة الييكد كالييكدية كالصييكنية، جالمسيرم، عبدالك  (1)
 19ـ، ص1995، 1(، ط1عبلـ، كتاب رقـ)ليدؼ كالنتيجة، منشكرات كزارة اإلا–التفكجي، خميؿ.االستيطاف  (2)

دركبمس: أك ما يعرؼ بالخطة الرئيسية لتطكير االستيطاف في ييكدا كالسامرة، قدـ ىذا المشركع متتياىك  مشركع 

( 70ـ، كييدؼ إلى إقامة نحك )1979رئيس دائرة االستيطاف في المنظمة الصييكنية، كذلؾ سنة  دركبمس،
مستكطنة سنكيان،  15-12ـ( كبمعدؿ 1993-1979سنو )13مستكطنة مجتمعية مدنية في الضفة الغربية خبلؿ 

 ألفان. 150-120كبنفس الكقت زيادة كتكثيؼ المستكطنات القائمة، كبحيث يصؿ عدد المستكطنيف إلى 
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4113  

 . 20اليدؼ كالنتيجة، ص–التفكجي، خميؿ.االستيطاف  (3)
 .86-84، ص7المسيرم، عبدالكىاب: مكسكعة الييكد كالييكدية كالصييكنية، ج (4)

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4113
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؛ألنيا المناطر "المستكطنات المؤقتة السريعة"، كما كأطمؽ عمييا اسـ برج، أك منطقة مراقبة كذلؾ
 .(1)أقيمت بشكؿ سريع كخاص جدان 

تـ اعتماد المشركع خبلؿ جمسة بيف الحككمة اإلسرائيمية، كالمنظمة الصييكنية العالمية، كتـ  
 .(2)االتفاؽ خبلؿ الجمسة عمى إقامة ثبلثيف منطرة خبلؿ نصؼ عاـ

كبشكؿ مكثؼ، ـ، 1982-1979بدأ تنفيذ عممية التيكيد مف خبلؿ مشركع المناطر بيف األعكاـ
كيبكتسان زراعيان، 14مستكطنة جماىيرية، ك 26، ك(3)منطرة في الجميؿ 51أقيمت في ىذه الفترة 

، كالتٌى تقع جنكب شارع عكا ()كيبكتسات، ككزعت عمى أربعة مناطؽ ،ىي منطقة سيجؼ 11ك
بيف  صفد، بينما منطقة تيفف  تقع مف الجية  الشمالية لعكا كصفد، أما منطقة تسيبكرم فيي

، فمف (4)، كمنطقة تسممكف بيف كتمة سيجؼ كتجمعات الشماؿ غرب طبريا()الناصرة كشفاعمرك
، ()، كرمات أريئيؿ()ضمف مستكطنات المرحمة األكلى التى تضمنيا المشركع: يسخار

                                                           

سنة بعد إنشاء األكشاؾ األكلى في الجميؿ )خطة االبراج(، معيد األمف القكمي، جامغة 30دنياؿ:معكز،  (1)
 .)عبرم(14ـ، ص2009حيفا، 

دركس أكلية"، مركز التطكير المديني كالريفي، القدس، –سكفير، ارنكف كراحيؿ فنكؿ:"المناطر في الجميؿ  (2)
 ـ.)عبرم(.1998

لمخطط المستحدث لتيكيد الجميؿ، ، مركز الدراسات المعاصرة، أـ الفحـ، طو، مجدم؛عمر، فادم:قراءة في ا(3)
 .6ـ، ص2013

() سيجؼ:تقع المنطقة شماؿ غرب الجميؿ األسفؿ، تمتد بيف سيؿ البطكؼ جنكبان كشيؿ الشاغكر شماالن، كىي
تقع في قمب منطقة تابعة لمقرل العربية، كتختمؼ منطقة سيجؼ عف منطقة صفكرية في ككنيا مخططة ألف 

عمى  يعتمد في االساس كؿ نكع مف االستيطاف القركم في اسرائيؿ،أتشكؿ نمكذجان لمقرل الصناعية، كىي 
 . 208الصناعة كليس الزراعة .سعاد، نصر:االستيطاف الجديد في الجميؿ، ص

()  تسيبكرم: كىي عبارة عف مستكطنة كايضا أراضي عربية تـ مصادرتيا كاحتبلليا مف قبؿ السمطات
ػػكيػػد األرض كأسماء المعالـ تيػػ:، إبراىيـ، عبد الكريـ اإلسرائيمية، المقامة عمى أراضي قرية صفكرية العربية .

 .135، صالفمسطينية
 . research.org-http://madaـ.2004بشير، نبيو:حكؿ تيكيد المكأف، مدل الكرمؿ، حيفا،  (4)
()  ـ، كالتي 1948عاـ يسخار:مستكطنة اسرائيمية  اقيمت عمى أراضي قرية عبميف  العربية التي تـ احتبلليا

تقع بيف شفاعمرك، كاعبميف، كدير حنا، ككككب كأبك الييجاء، كبئر المكسكر، في منطقة نفكذ مجمس اقميـ 
 .3مسجاؼ.طو، مجدم؛عمر، فادم:قراءة في المخطط المستحدث لتيكيد الجميؿ، ص

()  طيف الميجرتاف، بمحاذاة مستكطنة اسرائيمية، اقيمت عمى أراضي قريتي عيمبكف، كأراضي ح يؿ:يئكرمات أر
عيمبكف في منطقة نفكذ المجمس االقميمي لمجميؿ االسفؿ. طو، مجدم؛عمر، فادم:قراءة في المخطط المستحدث 

 .3لتيكيد الجميؿ، ص

http://mada-research.org/
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، باإلضافة إلى تكسيع عشرات البمدات الييكدية آالؼ الدكنمات كتمتد ما ()، كشيبكليت()كحركب
 .(1)طبريا، كمنطقة البطكؼبيف 

قامة عدد كبير منيا، كىي عبارة عف   كقد تميز مشركع المناطر بأف عممية إنشائو سريعة، كا 
تجمعات صغيرة منتشرة بشكؿ فكضكم، فغالبية تمؾ المناطر قد تحكلت إلى مستكطنات 

 .(2)كاضحة جماىيرية، باإلضافة إلى أنتشارىا بشكؿ كبير في كافة مناطؽ الجميؿ بدكف معايير

التٌى نظمتيا الحركة الصييكنية، كأذرعيا التخطيطية في  االسخيطانيت الوشاسيع جويع فشلج
منع اليجرة السمبية مف الجميؿ، كفشمت في تكفير عكامؿ الجذب لؤلطراؼ بالمقارنة مع منطقة 
كمدف المركز، كقد تـ اعتراؼ السمطات اإلسرائيمية بفشؿ مشركع المناطر في ترجيح كفة الميزاف 

 .(3)الديمغرافي كقمبو لصالح الييكد

 م:1986لجنة ماركوفيتش تاسعًا: 

فقد ، الحد مف االتساع الجغرافي لمقرل العربية؛ بيدؼ محاصرتيا أجؿجاءت تمؾ المجنة مف 
بإجراء مسح خاص . نشر تقرير لجنة ، ـ1985في أكاخر عاـ  اإلسرائيميةطالبت الحككمة 

ية" قانكنغير الالسكنية  المبانيكالذم عرؼ باسـ "، ـ1986أكتكبرمارككفيتش في تشريف األكؿ/
كيتضح ذلؾ مف ، ركزت المجنة عمى سياسة ىدـ البيكت، (4)(إسرائيؿ) فيفي الكسط العربي 

بيتنا عربينا غير  395، 10ىناؾ  أف إلىالذم أشار ، ـ1986تقرير لجنة مارككفيتش عاـ  خبلؿ 
ىدـ بحؽ  أمر 180، 11صدكر  إلىلجنة مارككفيتش أشار  تقرير، ، مرخص سيتعرض لميدـ

كآب  1986أمرنا منيا صدر بيف آذار  761، 5عربية غير مرخصة )ال يشمؿ النقب(  افو مب
اعتمادنا عمى دراسة أعدتيا كنشرتيا  اإلنساف. كيشير تقرير لممؤسسة العربية لحقكؽ ـ1988
بيتنا بيف عاـ  064، 2ك، ـ1988بيت عربي عاـ  400و جرل ىدـ أن، فة "ىآرتس"صحي

                                                           

()  حركب: مستكطنة اسرائيمية، اقيمت عمى أراضي قرثية صفكرية العربية، كالتاريخية،  اقيمت تمؾ المستكطنة
ة كفر مندا، كبئر المكسكر، كعرب الييب، بمنطقة نفكذ المجمس االقميمي عيميؾ يزراعيؿ. بيف البمدات العربي

 .3طو، مجدم؛عمر، فادم:قراءة في المخطط المستحدث لتيكيد الجميؿ، ص
() :مستكطنة اسرائيمية، اقيمت عمى أراضي قرية طرعاف العربية، تقع بيف البعينة نجيدات، كطرعاف، شيبكليت

المجمس االقميمي لمجميؿ االسفؿ. طو، مجدم؛عمر، فادم:قراءة في المخطط المستحدث لتيكيد  في منطقة نفكذ
 .3الجميؿ، ص

  الديمكغرافيا" ىاجس االستيطاف اإلسرائيمي بالجميؿ، مكقع الجزيرة الفضائية .  (1)
f9fa1e50b893-8917-4673-dfea-http://www.aljazeera.net/news/pages/7487ee9a . 

 .15صـ، 2006ر كالممارسة الصييكنييف، مركزالدراسات المعاصرة، كمصطفي، ميند:تيكيد الجميؿ في الف (2)
 .7-6طو، مجدم؛عمر، فادم:قراءة في المخطط المستحدث لتيكيد الجميؿ، ص (3)
 .43ص، فبلح، غازم:الجميؿ كمخططات التيكيد،  (4)

http://www.aljazeera.net/news/pages/7487ee9a-dfea-4673-8917-f9fa1e50b893
http://www.aljazeera.net/news/pages/7487ee9a-dfea-4673-8917-f9fa1e50b893
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قامت  اإلسرائيميةالحككمة  أف إلىيجدر االشارة ىنا  .ـ1996 حزيرافكمنتصؼ ، ـ1993
يا فترة سماح أك تأجيؿ تتراكح أصحابمع إعطاء ، البيكت الرمادية"ببكصؼ البيكت المراد إزالتيا "

عمى ىذا التقرير إضعاؼ البنية التحتية  خمسة سنيف كحد أقصى  كقد ترتب إلىما بيف عاميف 
البحث عف عمؿ باألجر  إلىاألمر الذم دفعيـ ، ف العرب في ديارىـ كأرضيـيلمقركياالقتصادية 
صبح استغبلؿ المكارد الطبيعية حكران عمى المستكطنيف كأ، ( خارج الجميؿاإلسرائيميةفي المدف )

 .(1)الييكد

 .(2)قرى الجميل العربية المعرضة لميدم بمقتضي توصيات تقرير لجنة ماركوقيتش وعدد سكانيا



 القرية


 سكانعدد ال






قرىوضٌعالسواعد
الحسٌنٌة

خربةالفخٌخٌرة
محاجر
النٌرب
صانور

الشرق-كمانة
الغرب–كمأنة


قرىبدوٌةأخرى

الزبٌدات
الخوالد

حجٌراتالضمٌدة
نعٌم

مرٌسات
كزالنة

طعٌسنات
حجٌراتظهرة

الحمٌرة
الفالحات
رمٌحات
حمدون




 

 1891سنة 


 م1899سنة 
 
 

243 
77 
76 
131 
45 
277 
308 
 
 
 
 

768 
267 
250 
224 
151 
151 
119 
96 
94 
72 
67 
46 

 
329 
82 
? 
? 
? 

392 
? 

161 
238 
292 
311 
? 
? 
? 

140 
? 

57 
?

                                                           

، 6، 5، عدد1فبلح، غازم:عرب السكاعد   الكمانة  حمقة في سياسة تيكيد الجميؿ، المكاكب، الناصرة، ج (1)
 .32ـ، ص1984

(2) Falah ،ghazi; Patterns of Spontaneous Bedouin Settlement in Galilee ،Occasional 
publications ،no18 ،University of Durham Dept. of Geography ،1983 ،pp.48 ،55. 
 

https://www.google.ps/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22Occasional+publications%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
https://www.google.ps/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22Occasional+publications%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
https://www.google.ps/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22Occasional+publications%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
https://www.google.ps/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22University+of+Durham+Dept.+of+Geography%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
https://www.google.ps/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22University+of+Durham+Dept.+of+Geography%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
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كما مكضح في  العديد مف القرل العربية في الجميؿشممت تكصيات تقرير لجنة مارككقيتش 
لتشمؿ مناطؽ شاسعة كالمبلحظ مف خبلؿ تمؾ التكصيات أف الحككمة  الجدكؿ السابؽ،

اإلسرائيمية كاف معنية بدرجة كبيرة التركيز عمى المناطؽ الفمسطينية المحتمة ذات التكاجد العربي 
أعمى  392ـ 1988قد كصؿ عدد سكانيا عاـ  النيربف منطقة أفييا، فنبلحظ  ،كالقميؿالكبير

 اصؿ في اختيار المناطؽ حسب التكاجد الديمكغرافي لمسكاف العرب .نسمة كىذا ىك العامؿ الف

أف القرل كالضيع البدكية في الجميؿ كالنقب ميددة بشكؿ خاص عف غيرىا مف المناطؽ األخرل، 
كقد فاكض العرب العديد مف المرات خبلؿ أعكاـ الحككمة اإلسرائيمية لمتراجع عف ىذا القرار 

ناؾ، كاالعتراؼ بقراىـ كضياعيـ دكف جدكل ترجى مف كراء ذلؾ، القاضي بيدـ كتشريد العرب ى
كلكف الحككمة اإلسرائيمية امتنعت مف االعتراؼ بيـ رسميان كحاكلت إقناع العرب باالنتقاؿ إلى 

 .(1)مكاقع جديدة اختيرت ليـ مف قبؿ الحككمة


 قانكفمل  (إسرائيؿ)استيداؼ  إلى باإلضافة، الشعب الفمسطيني داخؿ الجميؿ المستيدؼ األكؿ
 ي كالشرعية الدكلية ؛كاليدؼ استكماؿ مشركع تيكيد فمسطيف أرضان اإلنسانالدكلي كخصكصا 

كالكسيمة ىي اإلكراه كاإلرىاب المغمؼ بقرارات ، كاقعان  كشعبا أك جعؿ فكرة ييكدية الدكلة أمران 
 .حككمية أك مف الكنيست

عمى  ييكدٌيةلالترسيخ طابع القكمية  اإلسرائيميةمكجة مف المحاكالت كالمشاريع  قكانيفالكتعد تمؾ 
 التىٌ  المكاطنيف العرب في الجميؿة كانم كتيميش ـ،1948عاـ الفمسطينية المحتمة األراضي

قتراحات االك  قكانيفال كثرةكعمى الرغـ مف ، الكمي كافستجاكزت الػنسبة األكبر مف نسبة ال
كأعضاء الكنيست لكضعيا عمى طاكلة المداكالت  اإلسرائيميةعنصرٌية تزاحـ الكزراء في الحككمة ال

 العرب تحت قائمة الدرجة  فك المكاطنمكاطنك درجة أكلى بينما يبقى  الييكدأف بيدؼ تسكيغ فكرة 
 . ةالثاني

 

 

 

 

 


                                                           

 .47فبلح، غازم:الجميؿ كمخططات التيكيد، ص (1)

http://www.alarab.net/tag/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%91%D8%A9
http://www.alarab.net/tag/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
http://www.alarab.net/tag/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
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 ا ثاى  املال  
 (ـ1996-1967اجلر ل)  هو   ا  طا ق ا عنر   عنر   

 م:1996-1967الصييوني في الجميل  ستيطاناال: أوالً 
 ـ.1967مستكطنة زرعيت -1

 ـ.1967مستكطنة كفار ركزنكالد -2

 ـ.1967كفار ىناسي  مستكطنة-3

 ـ.1969مستكطنة شتكال -4

 م:1996-م1967من المدن والقرى في الجميل  نيالفمسطيني: طرد ثانيًا 
 مف العمؿ. الحرماف-1

 التحكـ في حرية الحركة كالتنقؿ. -2
 .إقامة الحكاجز العسكرية-3
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 تمييد:

المحتمة  راضياألالعربية داخؿ  راضياأليعد بناء المستكطنات الصييكنية التطبيؽ العممي لتيكيد 
كىك التكطيف الذم بدأ في ، مالييكدفقد مثمت المرحمة األكلى مف حمقات التكطيف ، ـ1948عاـ 
 . اإلسرائيمية قكانيفمل نتيجةمستكطنات جديدة بدكف أم صعكبات أك معكقات ؛ إنشاء

البقاء  إلىفاتجيكا ،  ان مغاير  ان طريقالجميمييف إلى سمؾ ، ـ1966الحكـ العسكرم عاـ  إلغاءشكؿ 
كا قد كانكالذيف ، كينطبؽ ذلؾ بصكرة خاصة عمى النازحيف الذيف ال أرض ليـ، (1)في قراىـ

كقد تمكنكا مف ، أخرلكسكنكا في مناطؽ ، أك نقمكا مف مختمؼ قرل الجميؿ الميجرة، طردكا
قد  تكان اإلسرائيميةالسمطات  ف؛ ألكبناء بيكت ليـ، في قرية جديدة الحصكؿ عمى أراضو 
 .(2)قراىـ األصمية إلىحظرت عمييـ العكدة 

ـ شكمت االستعدادات كالتجييزات العسكرية العربية 1967كبداية عاـ ، ـ1966مع نياية عاـ 
، تمؾ االستحكامات تجاه (سرائيؿإل)مصدر قمؽ كتيديد دائـ  الشماليةالمتمركزة عمى طكؿ الحدكد 

الجميؿ  اتلمستكطنات ككيبكتس خاصة،(3)الجكالفكمكاقع الدبابات السكرية المتمركزة في ىضبة 
كقد كجدت ،(4)ـ1967حرب عاـ  قبيؿكقد استفحؿ أمر ىذه المكاقع ، كغكر األردف، األعمى

مف المجتمع  بضغط كبيرعمقت أماليا عمييا  التىٌ غايتيا مف خبلؿ ىذه الحرب  (إسرائيؿ)
يرفض كؿ ما ، مجتمع عنصرمىذا المجتمع  أفك ، لو دكر في قرار الحرب كافي الذم سرائيماإل

 كافف، (5)الببلد األصمييف "العرب" كافسدائـ التفكير بالقضاء عمى  كافف، ىك غير صييكني
كا قد قدمكا اقتراحان لحؿ كانك ، يا المخمص ليـ مف العربأناالعتقاد السائد لتمؾ الحرب عمى 

  .(6)بالترحيؿ (إسرائيؿ)مشكمة العرب المكجكديف داخؿ 

                                                           

 .)عبرم(.5ـ، ص2005سكاف  كاالقتصاد، كالنفقات، تؿ أبيب، :المجتمع اإلسرائيمي العربي، الحيدر، عزيز (1)
 .31فبلح، غازم:الجميؿ كمخططات التيكيد، ص (2)
االستراتيجية الصييكنية الستغبلؿ مكضكع االقميات القكمية كالطائفية في الكطف العربي، مجمة األرض (3)

 .35-34، ص14المحتمة، العدد
،  ـ  انظر:1967.؛لممزيد حكؿ حرب 115-114العممي، أحمد:المجازر اإلسرائيمية، القدس، ص (4) أبك جميـك

المؤتمر العممي الدكلي األكؿ  ، 1967عكامؿ اليزيمة كالنصر في عدكأف حزيراف/يكنيك  سامي عمي عبد القادر:
 ـ.2015غزة، تصػار، فمسطيف أسباب االحتبلؿ كعكامؿ األنلكمية الشرطة الفمسطينية، 

"الكاليات المتحدة، إسرائيؿ، كالفمسطينيكف، ترجمة:عمياء  (5) :الثالكث الخطر كالمصير المحتـك تشكمسكي، ناعـك
 .167، ص1رافع، تقديـ:تحسيف بشير، دار صادؽ لمنشر، ط

المجمس الكطني لمثقافة الشامي، رشاد عبداهلل:إشكالية الييكد اليكية في إسرائيؿ، سمسمة كتب ثقافية، يصدرىا (6)
ـ  انظر: الجيش، محمد 1967.؛لممزيد حكؿ حرب 19ـ، ص1997كالفنكف كاآلداب، الككيت، أغسطس، 
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حدكث نكع مف  إلىالعربية  راضياألكسقكط مساحات كبيرة مف ، ـ1967أحدثت حرب عاـ 
كبيرة مف قبؿ   أعداد دفاع نامع ، (1)(إسرائيؿالخمؿ لمشاريع بناء المستكطنات داخؿ )

كالنقب ، مناطؽ الجميؿ استيطافكىكذا كجيت جيكد أقؿ نحك ، العربية راضياأل إلىالمستكطنيف 
 .(2)المرتبة األكلى في بناء المستكطنات فتحتبل فاالمنطقت فاىات تكان أفبعد 

تعيد  (إسرائيؿ)فقد أخذت ، (سرائيؿمان بالنسبة )إلتاريخان مي، ـ1967يكليك/حزيراف28 ديع
برل كالمناطؽ ىي القدس الك :الخارطة األكلى، حساباتيا عمى صعيد خارطتيف ال تحيد عنيما

ات تجاىتدقؽ في االك ، تمثمت بالتركيز عمى النقب كالجميؿ:ةالثاني ما الخارطة أ، المحتمة الجديدة
ما  أفعممان ب، تسيطر عميو أفكما تريد   ،كتحسب عدد ما تسيطر عميو، عدد الدكنماتك ، األربعة
ىما رفيقا درب  ستيطافاالفالمصادرة ك ، الحصكؿ عميو ال يقؼ عند حد إلى إسرائيؿتسعى 

 .(3)ي في المناطؽ العربية المحتمة سرائيمالمسئكليف في الحكـ العسكرم اإل

كتركيز ، ـ1967كال سيما بعد حرب ، فاإىماؿ الجميؿ فترة طكيمة مف الزم إلىىذا األمر  فدعا
الجميؿ رافعة شعار  إلى فيما بعد عادتثـ ، في الضفة كالقطاع ستيطافاالالمصادرة ك  نشاطيا في

فأقدمت عمى ، (5)م الييكدكتطكير الجميؿ)بتكاح ىغميؿ( في الكسط ، (4)ي(كانسالتكزيع ال إعادة)
إلقامة تجمعات سكنية في قمب الجميؿ العربي بحجة تحقيؽ تكازف  (6)العربية راضياألمصادرة 

 .(7)ي عربي ييكدم في المنطقة كانس

 

                                                                                                                                                                      

ر غير منشكرة، ـ، رسالة ماجستي1967إسماعيؿ محمد: األكضاع الداخمية في إسرائيؿ، كأثرىا عمى حرب 
 ـ.2008ية، فمسطيف، الجامعة اإلسبلم

 .67-66الكضع الراىف كميمات المرحمة، الحركة الكطنية التقدمية، صخياؿ، نجاتي:آراء جكؿ  (1)
 .2أميف، مصطفى:إستراتيجية بناء المستكطنات في إسرائيؿ، ص (2)
ـ، جمعية الدراسات العربية، 1980-1967عطية، إحساف: مصادرة األراضي في المناطؽ العربية المحتمة  (3)

 .17ـ، ص1980القدس، 
 .89ـ، ص1986ياسة في المجتمع العربي داخؿ اسرائيؿ، اصدارات ىدار، ف:السامردخام، نيس (4)
:إطبللة عمى الناصرة "إثنكغرافيا االستبعاد في الجميؿ، مجمة الدراسات الفمسطينية، بيركت، رابينكفيتش، فاد (5)

 .167ـ، ص1998، 36عدد
(6) Oren ،Yiftachel; Power Disparities in the Planning of a Mixed Region: Arabs and 
Jews in the Galilee ،Israel ،Urban Studies ،Vol. 30 ،No. 1 ،1993 ،p. 158. 

 .26-24ـ، ص1980-1967إحساف: مصادرة األراضي في المناطؽ العربية المحتمة عطية، (7)
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 :م1996-1967الصييوني في الجميل  ستيطاناال:أواًل 

 راضياألتشرؼ عمى القرل ك  التىٌ كقع االختيار عمى قمـ الجباؿ إلقامة المستكطنات الصغيرة 
يقطف بيا عدد ، كقد خططت منذ البداية لجعؿ تمؾ المستكطنات "مستكطنات رصد "، العربية

، كيتراكح عددىـ ما بيف ست عائبلت كعشريف عائمة فقط، المياجرة الييكديةقميؿ مف العائبلت 
باالستيبلء عمى  الييكديةمنحت لقاطنييا مف العائبلت  التىٌ الكظيفة الجديدة  إلىباإلضافة 

 .(1)في المستقبؿ الييكدالمحيطة بالمستكطنة كحجزىا لغيرىـ مف  راضياأل

 التىٌ عدد مف المستكطنات الجديدة إقامة ، ـ1967نطقة الجميؿ المحتمة منذ عاـ شيدت م
 :كالتالي تكانف، ركعيت اعتبارات األمف في بنائيا

 م:1967مستوطنة زرعيت -1

شأىا كسكنيا في أن، المبنانيةعمى مقربة مف الحدكد  األسفؿفي الجميؿ  ()تقع مستكطنة زرعيت
تـ ، آالؼ دكنـ4مساحتيا  تبمغ، ات الشماؿتكطنييكد مف مس، ـ1967سبتمبر/ايمكؿاألكؿ مف 

 كأىميا  طريؽ يربط المستكطنة، كشقت حكليا طرقات طكليا ثبلثيف كيمك متران ، استصبلح نصفيا
  .(2) مكقع حصيف جدان  ىي ذاتك  ()اداميت بكيبكتس

 

 

                                                           

(1) David ،Newman: "IDEOLOGICAL AND POLITICAL INFLUENCES ON 

ISRAELI RURBAN COLONIZATION: THE WEST BANK AND GALILEE 

MOUNTAINS' ،Canadian Geographer ،Volume 28 ،1984 ،p.148. 

()  اقيمت عمى أراضي قرية تربيخا العربية، كالتي تقع في الجميؿ األعمى الغربي،   (سرائيمية)إزرعيت:مستكطنة
، تيػػػػكيػػد األرض كأسماء المعالـ الفمسطينية:، إبراىيـ، عبد الكريـ قرب الحدكد الشمالية لفمسطيف مع لبناف.

 .123ص
()  :الجميؿ األعمى الغربي، قرب في مف أعماؿ الشكؼ (الجردية )العرامشة  عمى قرية  قيـأكيبكتز اداميت

متران عف سطح البحر.الدباغ، مصطفي مراد: ببلدنا فمسطيف، اصدار دار اليدل،  488الحدكد مع لبناف، ترتفع 
.؛جبر، يحيى عبد الرؤكؼ: األعبلـ الجغرافية الفمسطينية بيف الطمس 446-341ـ، ص 1991، 7ج

، اصدار مركز بديؿ، المركز الفمسطيني لمصادر حقكؽ المكاطنة 16كالتحريؼ، جريدة حؽ العكدة، العدد
:، إبراىيـ ،عبد الكريـ ؛.446، ص7.؛الدباغ، مصطفي مراد:ببلدنا فمسطيف، ج27-26ـ، ص2006كالبلجئيف، 

 .115، صتيػػػػكيػػد األرض كأسماء المعالـ الفمسطينية
ـ، منظمة التحرير الفمسطينية، مركز 1967صايغ، أنيس:المستعمرات اإلسرائيمية الجديدة منذ عدكأف  (2)

 .76-75ـ، 1969األبحاث، بيركت، 
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 م:1967مستوطنة كفار روزنوالد -2

 الييكديةالعائمة  إلىنسبة ، ـ1967عاـ ، ()مستكطنة  كفار ركزنكالد اإلسرائيميةأقامت السمطات 
كقد خصصت ، عمى ىضبة خصبة في الجميؿ األعمى كقد قامت تمؾ المستكطنة، األميركية

 .(1)ـ1967عاـ  عدكافاشترككا في  يا األكائؿ جنكدن كانسك ، لزراعة الفكاكو كتربية الدكاجف
 م:1967مستوطنة كفار ىناسي -3

بالقرب ، ـ1967أقيمت بعد حرب عاـ  التىٌ  مف أىـ المستكطنات ()مستكطنة كفار ىناسي دتع 
 إلىباإلضافة  فامع لبن الشماليةمف اداميت لتشكيؿ خط مف الحصكف العسكرية عمى الحدكد 

، كقد طكر كيبكتز كفار ىناسي، (2)ىذه المستكطنة النشاطات الزراعية كالصناعية قاطني  فاامتي
 تكانك ، فف كبعض الفرنسييياليستر كا  ، ميزجنإييكد  ىذا الكيبكتس كافسمعظـ ك ،(3)تطكيران شامبلن 

كقد بنيت ، كفار ىناسي ىدفان مستمران لممدفعية السكرية؛ نظران لقرب المستكطنة مف الحدكد السكرية
، زراعية أبدان ضييا ليست اأر  أفخاصة ، بشكؿ حربي لمقاكمة السكرييف كالسيطرة عمى المنطقة

كابتعاد خطر المدفعية السكرية تـ ، ـ1967 عدكافكبعد ، كىي مستقمة سياسيان عف األحزاب
 . (4)مصانعالكبنيت فييا ، يا لزرع الفكاكو كالزيتكفأراضيكاستصبلح ، تطكير المستكطنة 

 

 

 

                                                           

() تأسست عاـ بحيرة الحكلة، شماؿ كفار ركزنكالد:مستكطنة ييكدية، اقيمت عمى قرم كأراضي عربية ،
ـ، دعيت باسميا ىذا نسبة إلي "ىنريت ركزنكالد، األمريكية  صاحبة الخدمات الكبرم لمصييكنية في 1967

 .251، ص6مريكا، كغيرىا.الدباغ، مصطفي مراد:ببلدنا فمسطيف، جأ
 .77ـ، ص1967صايغ، أنيس:المستعمرات اإلسرائيمية الجديدة منذ عدكأف  (1)
() عمى بقعة قرية ـ1976، ثـ طكرت عاـ ـ1948اسي: مستكطنة ييكدية، اقيمت في شباط مف عاـ كفار ىن ،

"منصكرة الحيط"العربية، في ظاىر "طكبي"، الشمالي مف بحيرة طبرية عمى ضفة نير االردف، شرؽ الجميؿ 
المستكطنة  ييكديان، كمعني اسـ تمؾ 350ـ، 1967ف بيا عاـ اكـ لمشرؽ مف صفد، ك14االعمي، كعمى بعد 

، 6. الدباغ، مصطفي مراد:ببلدنا فمسطيف، ج إلسرائيؿ"قرية رئيس الدكلة" نسبة إلى حاييـ كايزمف، أكؿ رئيس 
 .253ص
 .76ـ، ص1967ف اصايغ، أنيس:المستعمرات اإلسرائيمية الجديدة منذ عدك (2)
التحرير الفمسطينية، ـ، مركز االبحاث، منظمة 1967-1948صايغ، أنيس: بمدانية فمسطيف المحتمة (3)

 .87ـ، ص1968بيركت، لبناف، 
 .77ـ، ص1967ف ارات اإلسرائيمية الجديدة منذ عدك صايغ، أنيس:المستعم (4)
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 م:1969 موشاف شتوال -4

عمى مرتفعات ، ()شتكالحمؿ اسـ ، قد أقيـ مكشاؼ قرب مستكطنة زرعيتاستكماالن لذلؾ ف
الذيف تـ تكطينيـ  الييكدكبمغ ، المبنانية الشماليةبالقرب مف الحدكد ، (1)اداميت في الجميؿ الغربي

أعطي لكؿ ، فاثبلثيف عائمة  كأغمبيـ مف ييكد كردست حكالي ، (2)ـ1969فيو منذ مطمع عاـ 
شركة كيرباء الشماؿ بإيصاؿ الكيرباء  إلىكعيد ، األرضمنيا سبعكف متران مربعان مف 

 .(4)ـ1969يكنيك /حزيراف5مستكطنة رسميان بتاريخ كقد افتتحت ال، (3)لممستكطنة
 توقف االستيطان في الجميل ،ألسباب ذلك:

كفقان لبلعتبارات األمنية كالديمكغرافية ، مف فمسطيف الشماليةفي المناطؽ  ستيطافاالصار 
تؤمف حدكد  التىٌ أطمؽ عمييا مناطؽ األمف كىي  التىٌ كتركز في المناطؽ ، (سرائيؿكالسياسية )إل
إجراءات تيكيد الجميؿ كتغيير معالميا  اإلسرائيميةبدأت السمطات ، ـ1967كمنذ ، قابمة لمدفاع

أغمبية ييكدية داخميا تمييدان  إلىالتكصؿ  أجؿ؛ مف (5)الدينية  كاألثرية كالتاريخية المتبقية
 (إسرائيؿ)فمنذ تسمـ الميككد الحكـ في ، "الييكدستراتيجي في تحقيؽ "دكلة اليدؼ اإل إلىلمكصكؿ 

الشامؿ في كافة أرض فمسطيف  ستيطافاالعمف عف بدء أ،()بزعامة مناحيـ بيغف، ـ1977عاـ 
 . (1)المحتمة

                                                           

() ة العربيتيف، في ـ، عمى أراضي قريتي  المنصكرة  كفسكط1967قيمت عاـ شتكال:مستكطنة إسرائيمية أ
تيػػػػكيػػد :، إبراىيـ، عبد الكريـ بالقرب مف الحدكد المبنانية .المناطؽ الشمالية مف فمسطيف  الجميؿ األعمى، في 

 .139، صاألرض كأسماء المعالـ الفمسطينية
 .446، ص7الدباغ، مصطفي مراد:ببلدنا فمسطيف، ج (1)
 .4اميف، مصطفي:استراتيجيات بناء المستكطنات في إسرائيؿ، ص (2)

(3) Yehezkel Lein ،Eyal Weizman; LAND GRABIsrael’s Settlement Policy in the 
West Bank ،Translated by Shaul Vardi and Zvi Shulman ،B’Tselem – The Israeli 
Information Center for Human Rights in the Occupied Territories ،2002 ،P. 57 -58.                                                                                              

 .76ـ، ص1967ف اصايغ، أنيس:المستعمرات اإلسرائيمية الجديدة منذ عدك  (4)
م:الدكلة الفمسطينية "فحص الخيارات"، تقديـ:عمي سعكد عطية، ترجمة:احمد العممي، جمعية ڨ، اڨببلسكك (5)

 .111الدراسات العربية، القدس، ص
() كالقائد السابؽ لمنظمة ايتسؿ، كلد في مدينة (سرائيؿإ):سياسي كزعيـ الجناح اليميني في بيغف مناحيـ ،

ـ حركة ليبيرالي 1965ترأس عاـ ك بريست ليتكفسكي البكلندية، اكمؿ تعميمو في مجاؿ القانكف مف جامعة كارسك، 
سرائيؿ رئيس كزراء إل سادسنتخابات الكنيست الثامنة، اـ كقؼ عمى رأس الميككد لخكض 1973حيركت، عاـ 

مي في مباحثات كامب ديفيد مع ـ تراس الكفد االسرائي1977ـ، كفي عاـ 1983ـ، كاستمر حتى عاـ 1977عاـ
كليما قصؼ أـ، ليتخذ قراريف ىاميف 1981عاـ  نتخابو لرئاسة الكزراء مرة أخرلانب المصرم، اعيد االج
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دكنـ 50000، ـ1980ـ كحتى نياية آذار 1967عاـ ي منذ سرائيمصادرت قكات االحتبلؿ اإل
بالتزامف مع ىذه المصادرة ، دكنـ أراضو زراعية لمبلكيف عرب17000منيا ، منطقة الجميؿفي 

 . (2) العربية في الجميؿ راضيالكبيرة لؤل

متمثمة بتدشيف العديد مف ، (إسرائيؿ)بيا قامت  التىٌ كالتنفيذات  اإلجراءاتعمى الرغـ مف كافة 
فقد ، كالجميؿ خاصة، كالمشافات الصييكنية في العديد مف المناطؽ العربية المحتمة ، الكيبكتسات

، الييكديةية بإقامة مدف ييكدية جديدة امثاؿ بناء مدينة الناصرة العميا إسرائيمجاءت ىتافات 
في ذلؾ خدمة  أف اإلسرائيميةحسبما ترل السياسة ، (3)ككرمئيؿ في الجميؿ االعمى كغيرىا

 .(4)عامة ككسيمة لمتطكير لممصمحة ال

 رعناف ،الييكديةفي الككالة  ستيطافاالعمف رئيس دائرة أ، ـ1977في كقت الحؽ مف عاـ ك 
؛ بينما حذر نسيـ فمسطيف حاءأنات في كطنالتكقؼ بصكرة مؤقتة كمحددة عف إقامة المست، فايتس

ڨيليز
() و يجب نأل ؛(5)كاالقتصاديةزمات االجتماعية نتيجة األ ؛اتعشرات المستكطن انييارمف

فقد تقرر ، البلزمة اإلجراءاتخذ طاعي الزراعة كالتصدير الزراعي كأمكاجية األزمة الحادة في ق
كذلؾ ، ستيطافاالمسجمة في محاضر المجنة الكزارية لشؤكف  كطنةمست 50االمتناع عف إقامة 

                                                                                                                                                                      

نتيجة ازمة قمبية عف  ؛ـ1992عاـتكفي ـ، 1982عاـ  ـ، ثـ اجتياح لبناف1981المفاعؿ النككم العراقي عاـ 
 .73-71عامان. عيبلـ، يغاؿ:الؼ ييكدم في التاريخ الحديث، ص78
ـ، مجمة صامداالقتصادل، 1983-1967في األراضي العربية المحتمة  السيد، رشاد:االستيطاف الصييكني(1)

 .36-35ـ، ص1984ف، ا، آذار/نيس48عدد
  .37-29ـ، ص1980-1967عطية، إحساف: مصادرة األراضي في المناطؽ العربية المحتمة  (2)
 .174، ص1جريس، صبرم:العرب في إسرائيؿ، ج (3)
بدر، كاميميا عراؼ:نظرة عمى األحزاب كالحركات السياسية اإلسرائيمية، جمعية الدراسات العربية، القس، (4)

 .75ـ، ص1981حزيراف 
() ـ، بدأ نشاطو السياسي 1954عاـ  فمسطيفـ، في الميدية بتكنس، ىاجر إلي 1942: كلد عاـ يميڨنسيـ ز

في المجمكعة الشابة في مبام ثـ حزب رافي، ثـ تكلى بعض المناصب كالمياـ  في حركة المكشابيـ، كحزب 
ـ، 1988ـ، ك1883اـ العمؿ، كاصبح عضكان في االدارة العامة لمككالة الييكدية، كرئيس دائرة االستيطاف فييا ع

ال أنو لـ يفز بيا، دخؿ الكنيست الثالثة عشرة في قائمة حزب العمؿ، إتنافس عمى رئاسة الككالة الييكدية  
ـ، ، كاعمف عف 1997ـ، سكرتيرا لمحزب كبقي في منصبو ىذا حتى عاـ 1992أنتخب في تشريف االكؿ 

نسحب مف ىذا الحزب اـ، كلكنو 1999العاـ نضمامو الي حزب المركز في مطمع انسحابو مف حزب العمؿ ك ا
ايضان، كاعتزؿ الحياة السياسية في السنة نفسيا. جكني، منصكر، معجـ المصطمحات كاالعبلـ الصييكنية، 

 .257ص
ـ، مركز 1967البرصاف، أحمد سميـ:دراسات إسرائيؿ كالكاليات المتحدة األمريكية، كحرب حزيراف /يكنيك  (5)

 .26-19ـ، ص2000، 40، عدد 1لبحكث االستراتيجية، طاالمارات لمدراسات كا
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كقد اقترحت الككالة ، يات المطمكبة إلقامتياميزانتخصيص ال الماليةفي ضكء رفض كزارة 
 60مشركعان خاصان ب 185مميكف دكالر في تنفيذ 30لحؿ المشكمة القائمة استثمار الييكدية

كقد أشار مدير المشركع الخاص بتطكير ىذه المناطؽ آفي ، عمرة في الجميؿ كالنقبكطنة مست
مة الديمغرافية في جاء ردان عمى المشك الييكديةىذا العمؿ الذم اقترحتو الككالة  أف إلى، ()ليفي

مف  105 أفكقد أعمف ليفي ، تمؾ المناطؽ إلىاليجرة  ميزافتحسيف  إلىكييدؼ ، الجميؿ كالنقب
خر يجرم البحث عف مشركعان آ 80تنفيذ مختمفة كىناؾ  أك ىي في مراحؿ، المشاريع قد نفذت

 .(1)اممكليف لي

مستكطنات  أف: "ـ1988-1984ما بيف ()ي أرم نحامكيفسرائيمكقد صرح كزير الزراعة اإل
فقد قررت ، كقد كاجيت مستكطنات الجميؿ ظركفان اقتصادية صعبة جدان ، الجميؿ تكاجو ىزة عنيفة"
تقدـ المساعدة ليذه المستكطنات  أفيا مستعدة أن إسرائيؿكبنؾ ، الييكديةكزارة الزراعة كالككالة 
ييف سرائيمتقدـ المساعدة لمفبلحيف اإل أفكاشترطت ، سقطت فييا تىاللمخركج مف الكرطة 

يبيعكا  أفيجب عمييـ ، الذيف فشمكا في عمميـ كغرقكا في الديكف المستكطنيفأما ، الناجحيف فقط
كقد قدر عدد . (2)تسديد قسـ مف ديكنيـ أجؿبحكزتيـ مف  التىٌ الزراعية أمبلكيـ كاألدكات 
كالذيف سيرغمكف عمى بيع أمبلكيـ ، الجكالفكىضبة ، كمرج بني عامر، المزارعيف في الجميؿ

تقكـ ركابط  أف الييكديةكالككالة  اإلسرائيميةكقد طالبت الحككمة ، بأكثر مف ألفي شخص
ما في حالة رفض ىذا إ، الذيف يتكجب عمييـ بيع ممتمكاتيـ ستكطنيفالمستكطنات بإجبار الم

                                                           

()  ـ مع مف ىاجر مف 1957عاـ  فمسطيفآفي ليفي: زعيـ ييكدم سفاردم، مف أصؿ مغربي، ىاجر إلى
ف كبعد ذلؾ عمؿ في مجاالت البناء. االسفارد عمؿ كعامؿ زراعي أجير في الكيبكتسات القريبة مف بيت ش

دخؿ الكنيست عاـ  ،ف رئيسان لحركة حيركت اـ، ثـ رئيسان لممجمس. كك1967فاأنتخب لمجمس بمدية بيت ش
حزب شكؿ سكاف " زير اليجرة ثـ كزير البناء كاإلـ، "ك 1977ـ ثـ أصبح كزيران في حككمة الميككد عاـ 1969
مقعدان منيا خمسة مقاعد لحزب جيشر، كتكلَّى  32تسكمت" عمى  -جيشر  -حيث حصؿ تكتؿ "الميككد جيشر،
ـ. المسيرم، عبدالكىاب: مكسكعة الييكد 1998أثرىا ليفي . كزارة الخارجية حتى استقالتو منيا في يناير عمى 

 .396-395، ص7كالييكدية كالصييكنية، ج
  .57ـ أحداث كمكاقؼ، ص1984سمماف، رضى: إسرائيؿ  (1)
()  رافي كالعمؿ كمف ـ، في مستكطنة نيبلؿ )حيفا(، كىك مف نشيطي حزبي 1925أرم نحامكيف:كلد عاـ

ـ، شارؾ في 1948قياديي حركة المكشافيـ، أنخرط في شبابو في صفكؼ الياغاناة، كشارؾ في معارؾ العاـ
ف، دخؿ الي الكنيست العاشرة كالحادية انب بف غكريكف، كاعتبر مف معسكر مكشي دياقامة حزب رافي الي جإ

ـ، كاعتزؿ النشاط السياسي حاليان. 1988ـ، 1984عشرة في قائمة حزب العمؿ، كتكلى حقيبة الزراعة بيف 
 .472جكني، منصكر، معجـ المصطمحات كاالعبلـ الصييكنية كاإلسرائيمية، ص

(2) Matter ،Ibrahim; Jewish settlements ،Palestinian rights ،and peace ،The center 
for policy analysis on Palestine ،Washington ،D.C ،January 1996 ،p. 2-9.                                                                                              
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؛ كسكؼ تنيار  الماليةسكؼ تتكقؼ عف تقديـ المساعدات  الييكديةالحككمة كالككالة  فإفالطمب 
 . (1)كؿ مستكطنات الجميؿ

خريطة تككف  أفرئيس لجنة الخارجية كاألمف في الكنيست بضركرة ، ()أيد حاييـ تسادكؾ
، ال تمعب بحدىا دكران في األمف راضياأل أفر كقد عبٌ ، مطابقة لخريطة الحدكد اآلمنة ستيطافاال
القاطنيف  كافسمف حيث تفحص الناحية األمنية لم ،يمعبكف دكران كبيران في ذلؾ أيضان  كافسما النا  ك 

 .(2)في الدكلة

 التي، اقتراحان لمتنمية العامة في ىضاب الجميؿ، ـ1973في أغسطس الييكديةنشرت الككالة 
في  الييكد كافسال أفكقد تضمف ىذا االقتراح ، في فمسطيفالعرب  كافستضـ أكبر تجمعات ال
كقد دعت ، نخفاضشديد اال كاف، العرب  كافستضـ أكبر تجمعات ال التيك ، بعض أجزاء الجميؿ

كذم ، الييكد كافسإقميـ ذم عدد كبير مف ال إلىعقكد مف سنكات التنمية لتحكيؿ المنطقة  إلى
كعمى الرغـ ، الييكديةكالمستكطنات الزراعية ، الييكديةكلكؿ المراكز المدنية ، (3)قكة جذب لمييكد

 ستيطافاالغير سعداء بسرعة ، الييكدبقي عدد مف الزعماء  اإلسرائيمية اإلجراءاتمف كافة 
 . (4)م في الجميؿالييكد

، تكطيف البدك في الجميؿ أجؿمف ؛مدف صغيرة  ةضركرة بناء عشر  اإلسرائيميةقررت الحككمة 
تنتقؿ  التى راضياألباالستيبلء عمى مساحة كبيرة مف  اإلسرائيميةكيتيح ىذا العمؿ لمحككمة 

صييكنية مف كقد ىدفت الحركة ال، يتـ تكطينيا في مساحة محددة أفبعد ، عمييا القبائؿ البدكية
الذيف يممككف كيحتفظكف بعشرات اآلالؼ ، دكم مف القبائؿ البدكية لؼ بأ 20كراء ذلؾ تجميع 

                                                           

ـ، 1958، السنة الخامسة، 175ف:رسالة الجميؿ، مجمة البيادر السياسي، العددافاعكر، عدن (1)
كىي بكامؿ  53تدخؿ عاميا اؿ.؛لممزيد  انظر:يقيف، تحسيف:قكس قزح عمى الجميؿ "تاريخ قريب ألرض 320ص

، السنة 751مشمشيا قمؽ األىالي:ىؿ تقكد عممية السبلـ إلي مزيد مف التيكيد؟، مجمة البيادر السياسي، العدد
 .52ـ، ص2000العشركف، 

() ـ، تعمـ في كمية الحقكؽ في 1935ـ، في بكلندا، ىاجر الي فمسطيف عاـ 1913حاييـ تسادكؾ:كلد عاـ
مة غكردكنيا في بكلندا كفي حزب اتحاد عماؿ صييكف، أنضـ الي الياغاناة، كنائب القدس، عضك في منظ

ـ، محاضر في الجامعة العبرية في السنكات ما 1952-1949مستشار الحككمة القضائي في السنكات ما بيف 
اط ـ، اعتزؿ مف الكنيست في ديسمبر، كمنذ ذلؾ الكقت كيعمؿ في مجاؿ المحاماة كفي النش1980-1978بيف 

الجماىيرم كالحزبي، عضك في الكنيست التاسعة في لجنة الخارجية كاألمف، كعضك لجنة الدستكر كالقانكف 
 .  http://knesset.gov.ilـ.15/8/2002كالقضاء، تكفي بتاريخ 

 ـ.1973(، 19ـ(، مجمة الدراسات الفمسطينية، ممحؽ العدد)23/11/1973-حاييـ تسادكؾ)الجمسة الرابعة  (2)
(3) Matter ،Ibrahim; Jewish settlements ،Palestinian rights ،and peace ،p13-19..                                                                                              

  .46الف كانتارك، كبيرتز كيدركف:إسرائيؿ تتكمـ عف خركج جديد، ص (4)

http://knesset.gov.il/
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 كافاإلسمكر لجنة خاصة تضـ ممثميف عف  كزارات لمتابعة ىذه األ كقد عيف، مف الدكنمات
كمستشار ، طكليدانكبرئاسة شمكئيؿ  إسرائيؿ أراضيكممثؿ عف إدارة ، كالداخمية كالعمؿ كالزراعة

   .(1)رئيسة الحككمة لمشؤكف العربية

أعالج استيبلء  فا اآلأنقائبلن:" ، ـ1977عاـ ، ي أرئيؿ شاركفسرائيمكقد عبر كزير الزراعة اإل
رض أ أفىناؾ ضعؼ كامؿ في ىذا المكضكع.  كافكلقد ، عمى أمبلؾ الدكلة (العرب الغرباء)

كبينما نتكمـ ، في الجميؿ في متناكؿ الجميع األرض تكانك ، (الغرباء)مف قبؿ  فالكطف تسرؽ اآل
، مسئكلة أخرلعناصر  إلىباإلضافة ، فغدت المنطقة منطقة أجنبية، عف التيكيد في الجميؿ
ما سكؼ ال  فاكسرع، جانبتؤخذ مف قبؿ األ أفالكطنية  راضياأللمنع ، باتخاذ إجراءات متطرفة

 .(2)الجميؿ" ستيطافال كافم يكجد

 الييكديةشممت سياسات التخطيط الرئيسة في الجميؿ عمميات تكسيع البمدات ، ـ1975عاـ منذ 
 جزء كبير، ىي مستكطنات قركيةبمدة ييكدية جديدة ، 60أكثر مف  إنشاءفقد تـ ، في المنطقة

 مف الشماليةفي المناطؽ  خاصة، منيـ اإلسرائيميةالحككمة  ياأراضييا لمعرب الذيف صادرت مف
 .(3)الجميؿ أراضي

بغيرىا مف  م مقارنةن الييكدمف الكجكد  ليةاشبو خ تكان التىٌ منطقة الجميؿ  استيطافكبدأ شاركف ب
تطؿ عمى القرل  التيجباؿ فقاـ ببناء ثبلثيف مستكطنة فكؽ ال، المناطؽ الفمسطينية المحتمة

بحجة عدـ الحصكؿ عمى تراخيص ببنائيا كقد تصدل  ؛كقاـ بيدـ المنازؿ العربية، العربية
 .(4)كأكقع عددان مف الجرحى، قكاتو فاالعرب بنير  كافسلمقاكمة ال

بشكؿ  راضياألمصادرة  ضاخفانشيدت الجميؿ  ، ـ1976في عاـ "األرضيكـ " منذ أحداثف
  اإلسرائيميةباشرت السمطات  حيف، عمى سبيؿ المثاؿف، مف كقت آلخر ةتكاصمبقيت مكلكف ، كبير

 حكاليتـ مصادرة ، (5)و من في المراحؿ المبكرة" 6الطريؽ السريع "( إسرائيؿعابر )طريؽ  ميدت
 راضياألتمؾ ، (6)مممككة لمقطاع الخاص تكان لتىالعرب ا المكاطنيف أراضي مف ان دكنم 1833

                                                           

تكطيف البدك في الجميؿ لبلستيبلء عمى مساحات جديدة مف األراضي العربية، مؤسسة الدراسات الفمسطينية، (1)
 .233، ص8العدد

 .46الف كانتارك، كبيرتز كيدركف:إسرائيؿ تتكمـ عف خركج جديد، ص (2)
في الجميؿ : رؤساء المجالس المحمية يطالبكف بإلغاء االكامر  9صباغ، زىير:الحقيقة كراء " المنطقة  (3)

 .25ـ، ص1986، 196، عدد9بخصكص المنطقة، مجمة البيادر السياسي، مجمكعة
  .102ـ، ص1997، 1شاش، السفير طاىر:التطرؼ االسرائيمي جذكره كحصاده، دار الشركؽ، بيركت، ط (4)
 .47غزاكم، عمر:الصييكنية كاألقمية القكمية العربية في إسرائيؿ، ص (5)
 .)عبرم(12، ص3بدكف مؤلؼ، سياسة الحككمة اإلسرائيمية  تجاه المكاطنيف العرب، الحمقة   (6)
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في  كالجنكب القدس، الشمالية باسـ المناطؽ العرب يسكنيا التىٌ المناطؽ  مكجكدة في في الغالب
، بالنسبة لمعربأما ، كافسالمناطؽ المأىكلة باليقطنكف في  الييكدمعظميـ مف  األقمية أفحيف 
نحك  نحك األسكأ التغيير عمىدليؿ في المقاـ األكؿ تمثؿ تمؾ الجزئية  األرض فاكفقد

لدل المكاطنيف  جدان  مممكس شعكر ىناؾ كافكما ، عرب الجميؿ تجاه اإلسرائيمية (الدكلةسياسة)
 المبالغة في كأجبركه عمى العربي لممجتمع الحقيقي االستقبلؿ االقتصادم ضرب ونأل، فيالجميمي

 .(1) مالييكد االقتصادعمى االعتماد

 راضياألفي حربيا ضد الكجكد الفمسطيني داخؿ  إسرائيؿقامت بيا  التىٌ كمف النماذج الكثيرة 
العبرية ()ويكىك كاتب في صحيفة ىاعكالـ ىاز ، ذكر مارسيؿ زكىر ،الفمسطينية في الجميؿ 

، العاصفة أطفأت النار: الجميؿ بعد عنكافمقاالن صحفية حمؿ ، ـ1976 أبريؿ/ نيساف7بتاريخ 
تحدث الكاتب في مقالو عف حادثة قاـ ، كلكف الجمر ال زاؿ حاميان في سخنيف كعرابة كدير حنا

 تجاهاؿ في قرية عرابة بإطبلؽ الرصاص يكف أماـ حائط ركضة لؤلطفسرائيمبيا الجنكد اإل
، الركضة كىي ركضة إلزامية ألكالد القرية الذيف تتراكح أعمارىـ ما بيف خمس أك ست سنكات

مرة  اإلسرائيميةمف األطفاؿ في ذلؾ الكقت فاستدارت الحافمة  ليةاالركضة خ تكانكلحسف الحظ 
كقد تقدمت ناقبلت الجند ، البيكت العربية المجاكرة لمركضة كقامت بإطبلؽ النار صكب، خرمأ

 قدموكتـ إصابة رجؿ في ، الشارع إلىمطاردة كؿ مف خرج  تكتم، أزقة كشكارع قرية عرابة في
 .(2)سنة 15كمقتؿ فتى يبمغ مف العمر، برصاصة

 ، ـ1978نكفمبر /الثاني تشريف 16العبرية في عددىا يـك الخميس ()ذكرت صحيفة دافاروقد
، كالزراعة المالية مكعضكية كزير ، اإلسرائيميةلجنة كزارية خاصة برئاسة رئيس الحككمة  أفب

ية ؛كذلؾ إسرائيممميكف ليرة  160كاعتمدت مبمغ ، ية تطكير مستكطنات الشماؿميزانضافة إقررت 

                                                           

 .)عبرم(13، ص3بدكف مؤلؼ، سياسة الحككمة اإلسرائيمية  تجاه المكاطنيف العرب، الحمقة  (1)
()  راىا م، بعد أف اشتر ينو:عبارة عبرية تعني"ىذا العالـ"، كىي صحيفة اسبكعية يصدرىا أكرم افيىاعكالـ ىاز

كىي تتبني مكقفان مف العرب يعكس أفكار أكرم كحركتو السياسية. المسيرم، عبد ـ،1905ىك كشالـك ككىيف عاـ 
 .409الكىاب:مكسكعة المفاىيـ كالمصطمحات الصييكنية، ص

 .223ـ، ص1976ـ"أنتماء كصمكد"، دمشؽ، سكرية، 1948سطيف المحتمة عاـ قيكجي، حبيب:عرب فم (2)
()  ـ، يصدرىا 1925دافار:كممة عبرية تعني"الكممة"، كىي صحيفة يكمية إسرائيمية، أسسيا كاتزنمسكف عاـ

الكنيست، كىي بيذا تعبر عف آراء الصييكنية العمالية كالقيادة التقميدية لحزب العمؿ اإلسرائيؿ، كلكف بعد أنشاء 
دافار  ال تعبر عف آراء الصييكنية العمالية بحت صالحكـ، أ عمىالدكلة، كبعد أف ىيمنت البيركقراطية العمالية 

كحسب، كأنما تعبر عف آراء المنظمة الصييكنية العالمية / الككالة الييكدية، كما تعتبر دافار جريدة شبو رسمية 
. المسيرم، عبد الكىاب:مكسكعة المفاىيـ كالمصطمحات م الحككمة، كلمجريدة ممحؽ أسبكعيتعبر عف رأ

 .229؛ منصكر، جكني:معجـ األعبلـ كالمصطمحات الصييكنية كاإلسرائيمية، ص.183الصييكنية، ص
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 الشماليةفي المستكطنات  الييكد كافستنفيذ المرحمة األكلى مف الخطة الخاصة بزيادة ال أجؿمف 
تنمية  إلىباإلضافة ، جديدة يةاستيطانكحدة سكنية 400بالتزامف مع إقرار إقامة ، لفمسطيف

 .(1)مصادر المياه في المنطقة

منطقة  إنشاءبفكرة ، عمى نطاؽ ىائؿ ستيطافاالي عف طريؽ سرائيماقترنت سياسة التغمغؿ اإل
كقد اختيرت المناطؽ بعناية ، قمب ييكدية بديمة داخؿ منطقة القمب العربية القائمة في المنطقة

بحيث ، ي لمقرل العربيةكاند التكسع المكتقيٌ ، معزكلة عف التجمعات العربيةفائقة بحيث تككف 
القائمة داخؿ الجميؿ كخارجو حاجزان ن  اإلسرائيميةالجديدة كالمستكطنات  ستيطافاالجعؿ مجمعات 

 .(2)بيف التجمعات العربية الكبرل

مستكطنة  62 قرار بإقامةتخاذ بإ، الجديد في الجميؿ ستيطافاالكذكر تقرير لمكيرف كايمت عف 
منيا مسككنة 42ك، مناطرمستكطنة أقيمت عمى شكؿ 32منيا ، (3)ـ1981في الجميؿ عاـ

، (4)اقترحت لمبناء  أخرلمستكطنات  7ك، مستكطنة في مرحمة البناء 13ك، الييكدف بالمستكطني
شماؿ تقع التي ، مستكطنة متسبيو تسكريـ، ـ1981أقيمت عاـ  التىٌ كمف ضمف المستكطنات 

في فعؿ العرب رغـ مف ىذه األعماؿ فمـ تكف ردة كعمى ال، (5)بالجميؿ الغربي()قرية سخنيف

                                                           

 .142ـ، ص1979األسعد، أسعد:األرض كالممارسة الصييكنية، منشكرات عربسؾ،  (1)
(2) M.Drobles;world zionist organization" master plan for the development of 
Settlement in Judea and Samaria1979-1983" ،(Jerusalem: World Zionist 
Organization) ،1978 ،p ،1. 
(3) Yiftachel ،oren;the ethnic demoracy model and its applicability to the cause of 
Israel ،ethnic and studies15 ،1992 ،p6.                                                                                                                                        

 .202سعاد، نصر:االستيطاف الجديد في الجميؿ، ص (4)
()  أقداـ عف سطح البحر، كتعتبر  910سخنيف: قرية عربية تقع في منتصؼ الطريؽ بيف عرابة كمعار، ترتفع

نة ادكنمان، تحيط بأراضي القرية أراضي العزير، كرم192، 70مساحتيا ف، تبمغ اياـ الركمأمف أعماؿ صفكرية 
كصفكرية كالبعنة كغيرىا، كتعتبر سخنيف مكقع اثرم، يحتكم عمى مدفف مبني فيو نكاكيس، كفي الجنكب مف 

ـ، ارتفع عددىـ يبمغ 1949نسمة، كفي عاـ 3363ـ، 1948القرية تقع خربة شقات، كبمغ عدد الييكد فييا عاـ 
، 7شخص.الدباغ، مصطفي مراد: ببلدنا فمسطيف، ج 6100ـ، إلى 1965نسمة، كيصؿ عاـ 3477 إلى
 .286ص
ـ، 1981السعدم، غازم، كاخركف:الكتاب السنكم .تكثيؽ البرز المعمكمات كاالحداث في فمسطيف المحتمة  (5)

 .272ص
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كحالة مكاجية كاحدة كىي ، محمية، ردة فعؿ ضعيفة تكانفقد ، مكازية لتمؾ الممارسات، الجميؿ
 .(1)ـ1980عاـ  األرضيـك ذكرل يـك 

التي % مف المناطر 50 حكالي ل ليشكؿ مركزان خدماتيان ، ـ1982عاـ أقيـ تجمع مسغاؼ 
ألؼ دكنـ 100عمى كالمكاطنيف العرب  اإلسرائيميةفقد حدث صراع كبير بيف الجيات ، (2)أقيمت

الفعؿ العربية كبيرة كقكية  ردة تكانف، (3)مجمس إقميـ مسغاؼ إلىمت ضي ، ذات ممكية عربية
ردكد فعؿ  تكانك ، ـ1983عاـ  األرضضرابات كمظاىرات  في ذكرل يكـ تمثمت بإ، جدان 

 .(4)منتظمة بخبلؼ السنكات السابقة 

باشرت مف جديد في إقامة المستكطنات قد الحركة الصييكنية  تكانـ 1988مع نياية عاـ 
مستكطنة  24فقد أقيمت ، (5)مستكطنة في تمؾ المنطقة 42فقد كجد نحك ، في الجميؿ اإلسرائيمية

المستكطنات صغيرة  تكانكقد ، (6)لمعرب في الجميؿ تكانقرية عربية   18 مقابؿ، ييكدية
كقد تألفت المستكطنات ، (7)كقد كضعت بشكؿ عفكم غير منظـ، متكسطة إلىمساحة ال

 .(8)مستكطنة صغيرة الحجـ22ك، مف اثنتيف في المراكز الحضرية اإلسرائيمية

بما فييا الدرزية مثؿ في نطاؽ خطة تيكيد الجميؿ تـ اقتطاع مساحات شاسعة مف القرل العربية 
قامة مست 12000مصادرة  كراس  ()شيـكار ك  ()حدشا  ت ييكدية " بكيعيفكطنادكنـ مف البقيعة كا 

                                                           

(1) Yiftachel ،oren;the ethnic demoracy model and its applicability to the cause of 
Israel ،ethnic and studies15 ،1992 ،p6-10.                                                                                                                                          

 .  research.org-http://madaف، مدل الكرمؿ .بشير، نبيو:حكؿ تيكيد المكا (2)
 .260، صتيػػػػكيػػد األرض كأسماء المعالـ الفمسطينية:، إبراىيـ، عبد الكريـ (3)
 .20ر كالممارسة الصييكنييف، صكمصطفي، ميند:تيكيد الجميؿ في الف (4)
 .459ـ، الص1973(، 13االستيبلء عمى األراضي كاالستيطاف، مجمة الدراسات الفمسطينية، عدد) (5)
كىي بكامؿ مشمشيا، قمؽ  53يقيف، تحسيف:قكس قزح عمى الجميؿ"تاريخ قريب ألرض تدخؿ عاميا اؿ (6)

 .52، ص751األىالي :ىؿ تقكد عممية السبلـ الي مزيد مف التيكيد؟، مجمة البيادر السياسي، العدد
 .)عبرم(.81أىداؼ كمميزات، ص –جبرئيبله، ليفيشيتش، كيكبرت ليفي: االستيطاف الجديد في الجميؿ  (7)

(8)Oren ،Yiftachel; Power Disparities in the Planning of a Mixed Region: Arabs and 
Jews in the Galilee ،p.162. 

()  أراضي قرية البقيعة  العربية، تقع في الشماؿ الشرقي لمدينة بكعيف حدشا: مستكطنة إسرائيمية، اقيمت عمى
دكنما، يحيط بيا  14196ـ، عف سطح البحر، كتبمغ مساحة أراضييا 600كـ، كترتفع 25-18عما، كتبعد عنيا 

طكائؼ، 4نسمة، كيكجد بيا 6000يا حكالي االسد، بيت جف، كقدر عدد سكان عدد مف القرل العربية مثؿ عيف
سبلمية، كييكد، كدركز.مسيحية  ، تيػػػػكيػػد األرض كأسماء المعالـ الفمسطينية:، إبراىيـ، عبد الكريـ كا 

 .135؛268ص

http://mada-research.org/
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كشكعاؿ ككميؿ   أيقيمت عمييا المستعمرات "تكباؿ ()دكنـ مف يركا 20000كمصادرة  ()عباد"
، ؿ"اي-دكنـ مف جكلس إلقامة مستكطنة "تؿ 300كجزء مف تيفف كتمكؿ كالمجنكنة" كمصادرة 

لبيدكت كمجمس تيفف  ؼالقامة مدينة "الكركد كمكشا()كحنادكنـ مف ي 12000كمصادرة 
 .(1)"فاقامة مستكطنة "ىارمتدكنـ مف حرفيش إل 3000ي" كمصادرة الصناع

، ـ2000-ـ1992... منذ  قائبلن:"، خطابو أماـ مؤتمر تطكير الجميؿض شاركف في معر  صرح
سنكات أما خبلؿ ال، ()مف إقامة سكل بمدة تعاكنية كاحدة كىي شمشيت سنكات لـ نتمكف 9أم 

                                                                                                                                                                      

()  كارشيـ:مستكطنة اسرائيمية، اقيمت عمى أراضي قرية البيضا، كالتي تقع في الجميؿ األعمى، قرب قرية حانكتا
تيػػػػكيػػد األرض :، إبراىيـ، عبد الكريـ ية حانكتا العربية .المدمرة، كقد تـ تسميتيا بيذا االسـ نسبة الي محتمي قر 

 .256، صكأسماء المعالـ الفمسطينية
() :التي تقع في الجميؿ األعمى، قامت إسرائيؿ بالسيطرة عمييا  عاـ عبارة عف خربة راس عباد،  راس عباد

قائمة باألسماء األصمية لممدف بيد. ـ، كتحكيميا الي مستكطنة ييكدية كقامت بتغير اسميا العربي الي ع1948
 . http://drah.ps.ـ2015ية حماس"، رة شؤكف البلجئيف"حركة المقاكمةاإلسبلم، دائكالبمدات كالقرل الفمسطينية

() :يا قرابة يبمغ عدد سكان .فمسطيف،  عمى السفكح الغربية لجباؿ الجميؿ األعمى في يركا تقع مدينة يركا
 32.000تبمغ مساحة أراضي يركا اليـك قرابة  .الطائفة الدرزية (، جميعيـ مف أبناء2013نسمة )عاـ  15.400

 الغربي قرية جكلس، مفف، مف الجتكب ابكسنأيركا ىي: مف الغرب كفر ياسيؼ ك  دكنـ. القرل المجاكرة لقرية
كادم )يجرم في فصؿ الشتاء  كمف الشرؽ قرية دير االسد. يحدىا مف الشماؿ ةالشماؿ الشرقي قرية جث الجميمي

 ."الجنكبية باسـ كادم "الككاشيف فقط(باسـ كادم "المجنكنو" ككادم ٌاخر مف الناحية
ia.orghttps://ar.wikiped . 

()  متر عف 600يانكح: قرية فمسطينية، تقع في الجميؿ الغربي، يحدىا مف الشماؿ الشرقي مدينة عكا، ترتفع
مستكل سطح البحر، شتاؤىا بارد كصيفيا عميؿ، كمحاطة بالعديد مف االنحدارات الحادة كاألكدية العميقة مف 

اء كقامت بتغيير معالميا .ناطكر، شحادة: شيد ـ،1948الشماؿ كالجنكب، استكلت عمييا إسرائيؿ منذ عاـ 
، 105ة"مجمة ثقافية اجتماعية أدبية مصكرة تعني بشؤكف الطائفة الدرزية، عددقريتي يانكح كجت، مجمة العمام

 . amama.com-http://www.al.لممزيد  انظر 2ـ، ص2012
ـ، 30/11/2012ـ، نشر بتاريخ 1895منذ كيكؼ، كماؿ محمد:الصراع بيف الدركز كالييكد عمى األرض (1)

 .  http://www.amgadalarab.comمكقع امجاد العرب.
()  اة قرية ذـ، بمحا1948العربية الميجرة عاـ سرائيمية  اقيمت عمى أراضي قرية صفكرية إشمشيت:مستكطنة

أبك جابر، إبراىيـ حسف:مشركع تيكيد الجميؿ، ص  عيمكط كالزرازير، فمنعت عمييما التكسع شماالن كغربان.
 .38الحاشية 

 .  http://www.alarab.net؛لممزيد  انظر:

http://drah.ps/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%88%D9%86_%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%88%D9%86_%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/
https://ar.wikipedia.org/
http://www.al-amama.com/
http://www.amgadalarab.com/
http://www.alarab.net/
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، كنكريت، ()بمدات ىي: ناحؿ عيركف3تياء مف إقامة نفقد شارفنا عمى اإل، األخيرةاألربع 
 .(1) ()كميخاؿ"

 التىٌ مخرجات عديدة مف تمؾ المخرجات ، بما فيو الجميؿ، التخطيط في الشماؿحققت سياسة 
 الجكالفكاالستيبلء عمييا في لكاء الشماؿ في الجميؿ ك  األرضعمى حققتيا استراتيجية المحافظة 

ما  أفالدراسات  أظيرت فقد، لبلستخدامات المتعددة راضياألبكاسطة تكزيع ، كمرج ابف عامر
% مف 30بينما نحك، الجميؿ معدة لتككف مناطؽ خضراء أراضيحة % مف مسا65يقرب 

 .(2)زراعية لبلستخدامات الزراعية  أراضيالجميؿ المسمكبة ىي  أراضيالمساحة المتبيقية مف 

 كافسػيػتمخص فػي زيػادة عػدد ال كافسػو مف خبلؿ مخططيـ ىذا عمػى مسػتكل اليإلما ييدفكف  فإ
فػػي الكقػػت الػػذم يزيػػد فيػػو عػػدد ، ـ2010عػػاـ مميػػكف نسػػمة حتػػى 1.1جميػػؿ ليصػػمكا فػػي ال الييػػكد

 كافسػ% مػف نسػبة 51العػرب يشػكمكف أكثػر مػف  المكاطنيففػ، ىنػاؾ الييكدالمكاطنيف العرب عف 
 .(3)إلىالجميؿ اإلجم

 م:2446-م2461 من المدن والقرى في الجميل نيالفمسطيني: طرد ثانيًا 

التنفيذية لعممية طرد كتفريغ المدف كالقرل  اإلجراءاتالعديد مف  اإلسرائيميةاتبعت السمطات 
كالمضايقة عمى المكاطنيف العرب ، تدمير المجتمع العربي أجؿالعربية في الجميؿ مف أىميا؛ مف 

كذلؾ مف ، سبؿ العيش في قراىـ كمدنيـ فيجبركا عمى تركيا مكرىيف نظران لضنؾ الحياة فييا في
 :منيا ،ساليبمجمكعة مف األ خبلؿ اتباع

 

 
                                                           

()  سرائيمية إ، لتقيـ عمييا بمدة سرائيمية، اقيمت عمى األراضي العربية التابعة لكادم عارة إناحؿ عيركف:بمدة
، دائرة شؤكف مطمقة عمييا اسـ ناحؿ عيركف. قائمة باألسماء األصمية لممدف كالبمدات كالقرل الفمسطينية

 .  http://drah.psـ.2015ة المقاكمة اإلسبلمية حماس"، كالبلجئيف"حر 
()  :في الجمبكع جباؿ ، اقيمت عمى أراضي عربية، تـ االستيبلء عمييا في"ميخاؿ" سرائيمية إ بمدةميخاؿ 

الجميؿ، كتعتبر بمدة ميخاؿ إحدل البمدات التي صادقت الحككمة اإلسرائيمية كالمجنة الكزارية لتطكير الجميؿ، 
، 232عدد رقـ ، االنساف لحقكؽ العربية المؤسسة، النقب في ييكدية بمدات 5 إقامة عمى المصادقة كالنقب.
 .4ـ، ص2005

(1).http://www.nrg.co.il/online/41/1/MS/947/070.html  . 
 .262جباريف، تيسير:التخطيط القكمي في إسرائيؿ، ص (2)
 .6، ص2005ف، ركعي:تطكير النقب كالجميؿ، جمعية سيككم، ا.سمماف، نسيـ؛فكلكم (3)

http://drah.ps/
http://www.nrg.co.il/online/41/1/MS/947/070.html
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 من العمل: الحرمان -1

كمف ضمف تمؾ ، التعسفية ضدىـ اإلجراءاتالعديد مف  الجميؿالعرب داخؿ  فالمكاطنك  يعاني
كيكاد ال يذكر ىناؾ تكفر فرص عمؿ ، العرب مف الكظائؼ كالحؽ في العمؿ فاتياكات حرمناال

العماؿ في  صبحكبطبيعة الحاؿ ي، المناسبتى حقيـ في اختيار العمؿ أك ح، مناسبة لمعماؿ
، يجاد فرصة عمؿ ليـ ىك المجكء لؤلصدقاءالبديؿ لمعماؿ في إ كاففقد ، البطالةصفكؼ 

طالما يضمف لو ، سكف العامؿ كافم كؿ كمدل مبلءمتو لميارة أكبصرؼ النظر عف طبيعة العم
 .(1)العيش

 راضياألخفضت  نسبة نا؛فقدت  (2)الفاعمة اإلسرائيميةالعربية  الخطكة  راضياألشكمت مصادرة 
، ـ1966ىكتارا عاـ  265، 207كتراكحت نسبة اليبكط مف ، المزركعة الفمسطينية جراء ذلؾ

 نخفاضكقد تركز ىذا اال، %23أم ما نسبتو ، ـ1984-1983ىكتار عاـ 400، 158 إلى
لتصؿ  نخفاضنسبة اال لىالتتك ، كالخضركات، تزرع بالحبكب التىٌ  راضياألبشكؿ خاص عمى 

كبيرة بالنسبة  تكتشكؿ ىذه النسب نسبان ليس، ـ1984عاـ % خبلؿ 3، 36ك، %2، 54 إلى
 قميبلن نسبيان المساحات المزركعة لـ تنقص إالٌ  أفأم ، ـ1967-ـ 1948ـ كاعلسابقتيا مف األ

المحتمة  كاعيف ألىمية استغبلؿ ما يمكف استغبللو مف  راضياألي ي؛يرجع ذلؾ ككف فمسطين
ف الخسائر االقتصادية الناجمة علمتعكيض  األرضكألىمية مكاصمة زراعة ، (3)البكر راضياأل

 .(4)راضياألفي نزع ممكية  اإلسرائيميةعف السياسة 

كمكرىيف ، عمؿفسيـ ببل أنالؼ مف الفبلحيف كجد اآل، حتمية لتناقص المساحات الزراعية كنتيجة
 اإلسرائيميةكفقان لمسياسة ، (5)يسرائيماإل يد عاممة رخيصة في خدمة االقتصاد إلىعمى التحكؿ 

تدفؽ العماؿ  زادا مم، المحتمة راضياأليات استخداـ في كانجاد إمحالت دكف إي التىٌ 
، ـ1986عاـ 700، 94، ـ1980عاـ  عامؿ100، 75عددىـ مف  فقد ارتفع، (6)فيالفمسطيني

                                                           

مناصرة، محمد:إنتياؾ الحقكؽ االجتماعية لمعماؿ الفمسطينييف في إسرائيؿ "شركط كظركؼ العمؿ"، مركز  (1)
 .8ـ، ص2000الديمقراطية كحقكؽ العامميف، راـ اهلل، 

(2)S. Amir ،a. frenkel  and others ; Integration of Environmental Assessment into the 
Regional Development Planning Process of the Galilee ،Haifa ،Israel ،January 1997 ،
Volume 21 ،Issue 1 ،pp 59-68.  

، 11بشارة، عزمي:األقمية الفمسطينية في إسرائيؿ مشركع رؤية جديدة، مجمة الدراسات الفمسطينية، عدد(3)
 .36ـ، ص1992صيؼ

 .102ف:األكضاع االقتصادية في األراضي المحتمة، صامنصكر، أنطك  (4)
 .27-26األسعد، أسعد:األرض كالممارسة الصييكنية، ص (5)
 .21- 20نصر اهلل، نادر:األكضاع االجتماعية كاالقتصادية لعرب الجميؿ، ص (6)

http://link.springer.com/search?facet-creator=%22S.+AMIR%22
http://link.springer.com/search?facet-creator=%22A.+FRENKEL%22
http://link.springer.com/search?facet-creator=%22A.+FRENKEL%22
http://link.springer.com/journal/267/21/1/page/1
http://link.springer.com/journal/267/21/1/page/1
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كترتب عمى ذلؾ ، (1)ـ1967المحتمة عاـ  راضياأل%مف قكة العمؿ في 36مشكميف أكثر مف 
 .(2)المستكل الزراعي  انخفاض

فقد كانت عممية منح تصاريح السفر لممكاطنيف الجميميكف مشركطة بمكافقة سمطات االحتبلؿ 
عامة كجاءت ىذه ـ، فأصبحت المكافقة 1972كمكاتب الحكـ العسكرم، كلكف تغير الحاؿ عاـ 

الخطكة مف باب تسييؿ اليجرة مف أراضو الجميؿ كبخاصة بإكتشاؼ النفظ في دكؿ الخميج الذم 
 .(3)شكؿ عامؿ جذب أماـ الشباب الجميمييف

ـ؛ نتيجة تطكر الصناعة العسكرية في 1973ي سريعان خبلؿ عاـ سرائيمتطكر االقتصاد اإل
كالعالـ ، بالقكل العالمية اإلسرائيميةالتغيرات الجذرية عمى صعيد العبلقات  إلىالستينات باإلضافة 
كفضؿ قكة العمؿ العربية كعماؿ المناطؽ المحتمة عمى كجو ، (4)ـ1973 أكتكبرالعربي بعد حرب 

دماج العماؿ العرب ناك ، مف أبرز نتائج ىذا التطكر تزايد فرص العمؿ بسرعة كافك ،(5)الخصكص
( مف عماؿ إسرائيؿكنتيجة لتحكؿ العماؿ العرب في )، (6)دماجان كامبلن نافي النشاط االقتصادم 

احتبلؿ مراكز أفضؿ بفعؿ تجربتيـ الطكيمة في  إلى، (7)بسطاء يستخدمكف في األعماؿ الشاقة
تق اإلسرائيميةالسكؽ  المحافظة عمى المغة العربية  جانب إلىيا ناكمعرفتيـ المغة العبرية كا 
 .(8)األصمية

حؽ كؿ  قانكفيحدد ال، (9)ـ1994: حرية مزاكلة العمؿ عاـ أساس قانكف( إسرائيؿأصدرت )
عمى  4كتنص المادة رقـ ، أك عمؿ، أك حرفة، يمتيف أية مينة أفمكاطف أك مقيـ في )الدكلة( 

يتبلءـ  قانكف ببحرية مزاكلة العمؿ إالٌ "ال يحكز المس ، تقييد قدرة المشرع المس بحؽ حرية العمؿ
                                                           

التعايش معو، مجمة الدراسات الفمسطينية، سرائيؿ، كضع طبيعي يجب إعمؿ  سكاف  المناطؽ في  (1)
 .616ـ، ص1973(، 17العدد)

 .103ف:األكضاع االقتصادية في األراضي المحتمة، صانطك امنصكر،  (2)
 .16محمد:جبريؿ:دراسة حكؿ فاقدم اليكية، ص (3)
 .18أ. فراجكف:دكر العماؿ الفمسطينييف في االقتصاد اإلسرائيمي، ص (4)
 .39أ. فراجكف:دكر العماؿ الفمسطينييف في االقتصاد اإلسرائيمي، ص (5)
االقتصادية لمحرب"تضخـ مالي كارتفاع في االسعار كزيادة في الضرائب، مجمة الدراسات الفمسطينية،  النتائج(6)

 .677ـ، ص1973(، 21العدد)
 .152عمي، محمدعمي:في داخؿ إسرائيؿ، ص (7)
الفمسطيني في الداخؿ )خمفيات االنتفاضة السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية (، منصكر، كميؿ:الشعب (8)

 .320ـ، ، ص1990، بيركت، لبناف، 1مؤسسة الدراسات الفمسطينية، ط
معمكمات حكؿ المساكاة كالعدالة االجتماعية  –ف: الحؽ في العمؿ في إسرائيؿ، مركز أدفا بكزاغمك، نكغادغا (9)

 .7ص في إسرائيؿ، تؿ أبيب،
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كبناء عمى ، قانكفكليدؼ الئؽ كبقدر ال يزيد عف الحد أك بمكجب ال، إسرائيؿمع قيـ)دكلة( 
يختمقيا الكنيست  آليةاحتي قكانيف أفالصريح إال  قانكفرغـ ىذا ال، (1)التخكيؿ المصرح ليـ فيو"

إذ نص  ، و ال يتماشى مع المادة الرابعةأني كتصبح نافذة المفعكؿ عمى الرغـ مف سرائيماإل
 (إسرائيؿتدعي) .(2)و نافذ المفعكؿأنالذم أقر بأكثرية أعضاء الكنيست ككرد فيو صراحة  قانكفال

عمى عكس باقي ، (3)بكافة الحقكؽ السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية فييالجميم تمتع المكاطنيف
كىذا ما ، (إسرائيؿداخؿ ) الفمسطينيفطراؼ المتكاجدة كحممة دعائية عمى مدم تعايشيا مع األ

يخالؼ الكاقع الذم يعيشو العرب مف قير كاضطياد كسمب لمحقكؽ كادني مقكمات الحياة 
 .(4)الكريمة

تعمؿ عمى تكفير فرص العمؿ باعتبارىا المسيطرة عمى  أفكقكة محتمة  (سرائيؿ)إمف كاجب 
كىي الجية ، تمؾ المناطؽ كمكاردىا تحت تصرفيا ؛ألفاليبالت ؛(5)المكارد الطبيعية كالحدكد

ىذه الجية سالبة  تكان فا  ك ، يفيالمحم كافسالمخكلة في تكفير فرص كسبؿ العيش الكريـ لم
 .(6)لؤلرض كمحتمة ليا 

أحد أىـ الحقكؽ ، كيعد الحؽ في العمؿ، نساف عمى حؽ العمؿاالالعالمي لحقكؽ  عبلفاإلأكد 
العالمي لحقكؽ  عبلفاإلمف ( )23كىذا ما  نصت عميو المادة ، فاسناالقتصادية كاالجتماعية لبل

                                                           

(1) Shlam ،nissim ،folkman ،roy; middle East middle East monitor  development of 

the negev and galilee for jews   only?                                                                                                                                                             

a proposal for equal development for jews and arab in the negev and galilee 

Jerusalem ،july 2005 ،yuval press ،Jerusalem ،p.21-23.  

حانا أداف، مركزة كآخركف:أف نككف مكاطنيف في إسرائيؿ، مركز تخطيط كتطكير المناىج التعميمية، كزارة  (2)
 (.)عبرم222ـ، ص2003المعارؼ، القدس، 

ف، مركزة: أف نككف مكاطنيف في إسرائيؿ"حقكؽ االنساف كالمكاطف كحقكؽ االقميات في إسرائيؿ"، ادأنا اح(3)
 .)عبرم(466ترجمة: نسريف مغربي، معمكت لمطباعة كالنشر، الناصرة، ص

(4) Oren ،Yiftachel; Power Disparities in the Planning of a Mixed Region: Arabs and 

Jews in the Galilee ،p.159. 

(5) White ،Ben; Palestinians in the Israel democracy The judaizations of the galilee ،

middle East monitor ،London – united kingdom ،2010 ،p.6-14.    

 .10-9نتياؾ الحقكؽ االجتماعية لمعماؿ الفمسطينييف في إسرائيؿ، صامناصرة، محمد: (6)
()  لكؿ شخص الحؽ في العمؿ، كلو حرية اختياره بشركط عادلة مرضية كما أف لو حؽ  :23نصكص المادة

لكؿ فرد يقـك بعمؿ الحؽ في أجر ، لمعمؿ مالحماية مف البطالة، لكؿ فرد دكف أم تمييز الحؽ في أجر متساك 
، كسائؿ أخرل لمحماية عادؿ مرض يكفؿ لو كألسرتو عيشة الئقة بكرامة االنساف تضاؼ إليو، عند المزـك

اإلعبلف العالمي لحقكؽ  .لكؿ شخص الحؽ في أف ينشئ كينضـ إلى نقابات حماية لمصمحتو، االجتماعية
 . http://www.un.org/ar/documents/udhr/index.shtml#a23.23االنساف، المادة 

http://www.un.org/ar/documents/udhr/index.shtml#a23
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كما تبنت الجمعية العامة التابعة لؤلمـ المتحدة العيد الدكلي لمحقكؽ االقتصادية ، (1)نسافاال
ـ 1976ثاني كفكان 3كقد دخؿ حيز التنفيذ بتاريخ ، ـ1966 كف أكؿكان 16كالثقافية بتاريخ 
كما تـ التأكيد عمى ىذا الحؽ في العيد الخاص بالحقكؽ االقتصادية ، 27بمكجب المادة 
(2)()6حسب المادة ، فيةكاالجتماعية كالثقا

. 

كالمتمثؿ بزيادة الضرائب ، العديد مف القرارات في النظاـ الضريبي اإلسرائيميةكجدت السمطات أ
لغاءك ، كفرض رسكـ جديدة، العرب كافسالمفركضة عمى ال ، (3)دتكجي  فإاإلعفاءات الضريبية  ا 

فقد ، كقد زيدت الضريبة عمى الدخؿ حتى غدا معدليا أعمى مف نظيره في باقي المناطؽ المحتمة 
مف كراء ىذا االجراء زيادة عائدات  (إسرائيؿ)% ؛كقد ىدفت 15 إلىارتفع نسبة الضريبة العقارية 

 فيالفمسطينيؽ عمى يسمكب لمتضيأك ، جديدة لمحد مف بناء المساكف كككسيمة، اإلسرائيميةية ميزانال
لتدمير  اإلسرائيميةفقد شكؿ النظاـ الضريبي أداة بيد السمطات ، (4)يـأراضيالصامديف عمى 

، المحتمة راضياألمف  اإلسرائيميةتجنييا الحككمة  التىٌ فالعائدات الضريبية ، االقتصاد الفمسطيني
أك ، اجتماعيةالقاطنيف داخؿ ىذه المناطؽ عمى شكؿ خدمات  كافسال يعاد تكزيعيا عمى ال

 .(5)مائية نإأك مشاريع ، مشاريع بنية تحتية

 

                                                           

 .23اإلعبلف العالمي لحقكؽ االنساف، المادة  (1)
http://www.un.org/ar/documents/udhr/index.shtml#a23. 

() مف حؽ في أف :تعترؼ الدكؿ األطراؼ في ىذا العيد بالحؽ في العمؿ، الذم يشمؿ ما لكؿ شخص 6المادة
نية كسب رزقو بعمؿ يختاره أك يقبمو بحرية، كتقـك باتخاذ تدابير مناسبة لصكف ىذا الحؽ، يجب أف اتتاح لو إمك

تشمؿ التدابير التي تتخذىا كؿ مف الدكؿ األطراؼ في ىذا العيد لتأميف الممارسة الكاممة ليذا الحؽ تكفير برامج 
كاألخذ في ىذا المجاؿ بسياسات كتقنيات مف شأنيا تحقيؽ تنمية اقتصادية التكجيو كالتدريب التقنييف كالمينييف، 

كاجتماعية كثقافية مطردة كعمالة كاممة كمنتجة في ظؿ شركط تضمف لمفرد الحريات السياسية كاالقتصادية 
، 6األساسية. العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية، المادة

http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx. 
 6العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية، المادة (2)

http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx. 
سالـ، جماؿ:اثار االستيطاف االسرائيمي عمى األكضاع االجتماعية في المناطؽ المحتمة، مجمة صامد  (3)

 .84-83ـ، ص1984ف، ا، ايار /نيس48االقتصادل، العدد
 .271مناع، عادؿ، بشارة، عزمي: دراسات في المجتمع االسرائيمي، ص (4)
 .116-115ف:األكضاع االقتصادية في األراضي المحتمة، صامنصكر، أنطك  (5)

http://www.un.org/ar/documents/udhr/index.shtml#a23
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
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التحكم في حرية الحركة والتنقل: -2 

العرب سكاء  المكاطنيففرضت سمطات االحتبلؿ الصييكني العديد مف القيكد لمحد مف حرية تنقؿ 
كمف ضمف تمؾ القيكد سياسة ، ـ1967أك المحتمة عاـ، ـ1948المحتمة عاـ  راضياألداخؿ 

في  الشماليةكالمناطؽ ، ـ1967الفمسطينية الكاقعة تحت سيطرتيا عاـ  راضياألاإلغبلؽ داخؿ 
ددت كقد ش، ( نفسياإسرائيؿمنع دخكؿ أم مكاطف فمسطيني داخؿ ) إلىباإلضافة ، (1)الجميؿ 

عمى العماؿ العرب  ءاتاإلجرابتشديد ، أمثاؿ "اليستدركت" ليةمنظمات الحركة الصييكنية العما
ي عمى سرائيمكالتحايؿ مف صاحب العمؿ اإل الييكدكاستبداليـ بالعماؿ ، كنكع مف تضييؽ الخناؽ

القاسية  اإلسرائيميةمف المعاممة ف ك الجميمي فالمكاطنك  يعانيك ، المختمفة فيالفمسطينيمستحقات 
كالعماؿ العرب ال يشعركف باألمف ، (2)عمى الحكاجز العسكرية داخؿ المدف الفمسطينية المحتمة 

كالقائمة عمى التمييز ، العنصرية ضد العرب اإلسرائيميةنظران لمنظرة  ؛العمؿ كافعند تنقميـ لم
يتمركز  المحتمة التيف في المدف الفمسطينية المتكاجدي خاصةكالعقاب ضد المكاطنيف العرب 

ضافة ك ، (3)فييا بشكؿ كبير أمثاؿ صفد كغيرىا الييكد ييف سرائيمعدـ اىتماـ أرباب العمؿ اإل إلىا 
رغـ مطالبة العماؿ بتكفير تمؾ الكسائؿ لكف دكف ، بتكفير كسائؿ الكقاية كالحماية لمعماؿ العرب

 .(4)جدكل تذكر

، منطقة الجميؿ ألؼ في40 حكالي ف، يسرائيمفالتنقؿ ممنكع خارج أم منطقة يحددىا االحتبلؿ اإل
في عكا  الييكدتعيش مع  أخرلكمجمكعة ، (5)بدكيان في النقبألؼ  24ك، ألؼ في المثمث50ك

كالتنقؿ ممنكع ، تقع عمى السيؿ الساحمي كعمى تبلؿ القدس كغيرىا التىٌ كالرممة كالمد كفي القرل 
 .(6)خارج أك داخؿ ىذه المناطؽ بدكف تصريح 

بعد قياـ  خاصة، أسمكبان معقدان في منع بعض األشخاص مف السفر اإلسرائيميةتستخدـ السمطات 
في  كافسكيترؾ ىذا األسمكب آثاران سمبية عمى ال، األرضضرابات في ذكرل يكـ المظاىرات كاإل

                                                           

ـ، 1979غزاكم، عمر:الصييكنية كاألقمية القكمية العربية في إسرائيؿ، األسكار لمطباعة كالنشر، عكا،  (1)
 .84ص
 .153ؿ إسرائيؿ، الدار القكمية لمطباعة كالنشر، صعمي، عمي محمد:في داخ (2)

(3) Ghazi Falah ،Israeli “Judaization” Policy in Galilee ،J. PALESTINE STU. 69 ،
1991.p ،20-24.  

 .16-14نتياؾ الحقكؽ االجتماعية لمعماؿ الفمسطينييف في إسرائيؿ، صامناصرة، محمد: (4)
ـ، 1981السنكم .تكثيؽ البرز المعمكمات كاالحداث في فمسطيف المحتمة خركف:الكتاب آالسعدم، غازم، ك  (5)

 .339ـ، ص1982، 1المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر، دار الجميؿ لمنشر، بيركت، ط
 .51ـ، ص1967عسكر، عبدالعزيز سالـ:العرب في إسرائيؿ، دار عزت خطاب لمطبع، القاىرة،  (6)
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جراء خر يتـ فرض ىذا اإلكبيف الحيف كاآل، إجراءات أمنية"كتككف الذريعة حكؿ ذلؾ "، الجميؿ 
كتستمر ، كافسمف ال أخرلكالمخاتير كفئات ، كالنقابييف، ساتذةعمى الطبلب كاألكضغط سياسي 

 كافسخر مف أشكاؿ النفي كالتشريد لمكىناؾ شكؿ آ، شيريف إلىحاالت المنع مف عشرة أياـ 
بعاد الجديد الذم يسمح لمفرد تمثؿ بأسمكب اإل، الجميؿ المسمكب كقرل أراضيالعرب داخؿ 
مدة  قضاءنا بعد و لف يعكد لمببلد إالٌ أنيكقع عمى تعيد شخصي ينص عمى  أفبالسفر بعد 

ر ضطلشباب العربي المحاصر داخؿ بمده اكىناؾ قسـ مف ا، سنكات 5-3كغالبان ما بيف ، معينة
كفميا  التىٌ الشرعية  ونتيجة لمنعو مف ممارسة حقكق ؛قامة كميان في اإل لبلستغناء عف ىكيتو كحؽ

 .(1) قانكفلو ال

منطقة إدارية مثبلن السماح بالتجكؿ ضمف دأ ـ اتسمت ىذه المرحمة ب1967عاـ مع بداية  
تشكؿ خطكرة عمى  التىٌ كحيفا كما حكليا بينما تـ كضع العناصر كالمناطؽ ، الناصرة كما حكليا

كالمراقبة الخاصة بحيث كضعت قكائـ سكداء ، قامة الجبريةي تحت أكامر اإلسرائيماألمف اإل
تضـ أعضاء  تكانكأغمب ىذه القائمة ، كالمثمث، الجميؿ، كالناصرة، بأسماء أشخاص مف حيفا

أك مف داخؿ ، ()أسعد يكسؼ، ()كأحمد البكرم، ()بيادسة إبراىيـفي الحزب الشيكعي أمثاؿ: 
 .(1)()برانسيأمثاؿ صالح  األرضحركة 

                                                           

 .65-64فيتممك، أنيتا:نظرة عامة عمى أكامر التقييد كالحد مف التنقؿ، جمعية الدراسات العربية، القدس، ص (1)
() براىيـ بيادسة:عضك لجنة منطقة المثمث لمحزب الشيكعي االسرائيمي، صدر بحقو أمر عف قائد منطقة إ

كف تصريح خاص كذلؾ لغاية ـ، يحظر عميو الخركج مف منطقة المثمث بد1967الشماؿ في شير آب سنة 
-1967ـ. عبداهلل، غساف، سابيبل، تريز:نظرة عمى أكامر االقامة الجبرية في المناطؽ المحتمة 18/1/1968

 .132ـ، جمعية الدراسات العربية، القدس، ص1983
() ـ، أمر باالقامة1970سكاف قرية البعنة في الجميؿ األعمى، صدر بحقو في آب سنة  أحمد البكرم: مف 

شيكر. عبداهلل، غساف، سابيبل، تريز:نظرة عمى أكامر االقامة الجبرية في  6، كذلؾ لمدة 9الجبرية في المنطقة 
 .134ـ، ص1983-1967المناطؽ المحتمة 

()  أسعد يكسؼ:مف  سكاف  يافة الناصرة، عضك كسكرتارية منطقة الصبرة لمحزب، كرئيس المجمس المحمي في
ـ، يمنع مف مغادرة القرية مع اثبات 1969عاـ ب االمر الصادر في كانكف الثانيقرية يافة الناصرة، كبمكج

كجكده في الساعة الثامنة صباحان في مركز البكليس الناصرة. عبداهلل، غساف، سابيبل، تريز:نظرة عمى أكامر 
 .135ـ، ص1983-1967االقامة الجبرية في المناطؽ المحتمة 

()  سنكات رىف االعتقاؿ االدارم ما بيف  8في أكائؿ الستينات، قضي فترة  نسي:مؤسس حركة األرضاصالح بر
سنكات ؛بتيمة تأسيس تنظيـ غير مشركع  10ـ، قدـ لممحكمة فصدر بحقو حكـ بالسجف لمدة1969-ـ1961

ذل نشاطات معادية، تحدث في العديد مف المؤتمرات عف القضية الفمسطينية، فرضت عميو االقامة الجبرية في 
الساعة السابعة صباحان الثبات كجكده،  ف يطمب منو الحضكر يكميان اشيكر، كك 6ـ، لمدة 1980ف سنة حزيرا 8

مر ف ينكم السفر لمخارج لمعبلج، ثـ تجدد األاـ، عندما ك1981تشريف االكؿ سنة  5نية في اكتـ تجديد االمر ث
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 إقامة الحواجز العسكرية: -3

حاجزان األسمكب األبرز لتعزيز 770يزيد عددىا عف  التي،(2)اإلسرائيميةشكمت الحكاجز العسكرية 
الدكلية  قكانيفالمستبيحة بذلؾ كافة ، (3)شأتو سمطات االحتبلؿأنم الذٌ ، ()نظاـ الكنتكنات

إعاقة  أفك ، لمحديث عف مستقبؿ عربي مستقؿ كحر معترفة بعدـ كجكد دكر جاد، (4)كاألعراؼ
 األرضفبعد السيطرة عمى ، (5)اإلسرائيميةستراتيجية ي لبلساستطكر الشعب العربي ىك اليدؼ األ

م قد ركزت الذٌ ، كمف ثـ التغمغؿ االقتصادم ،ظمةنتكريس السيطرة عمى األ إلى إسرائيؿلجأت 
أدلى بيا  التىٌ عمى الرغـ مف التصريحات الكبيرة ، ـ1952عاـ جيكدىا منذ  إسرائيؿعميو 

 كافسالمعيشية لم األكضاعتخفيؼ  إلىييف حكؿ ضركرة السعي سرائيمالمسؤكليف السياسييف اإل
 .(6)ـ1967المحتمة عاـ  راضياألالعرب داخؿ 

                                                                                                                                                                      

ابيبل، تريز:نظرة عمى أكامر ـ. عبداهلل، غساف، س1983ـ، ككانكف الثاني1982ـ، كحزيراف 1982في شباط 
 .150ـ، ص1983-1967االقامة الجبرية في المناطؽ المحتمة 

ـ، 1983-1967عبداهلل، غساف، سابيبل، تريز:نظرة عمى أكامر االقامة الجبرية في المناطؽ المحتمة  (1)
 .129ص

(2) David Kretzmer ،Gila Svirsky: Access Denied Israeli measures to deny 

Palestinians access to land around settlements ،P.7. 

()  ـ، ، عمى الكاليات السكيسرية 1475الكنتكنات: كىك عبارة عف مصطمح أطمؽ أكؿ مرة  في سكيسرا عاـ
سرائيؿ في فمسطيف كتسمية جديدة عمى إف، كاستخدمتو االمشتركة، كياتي تمؾ المصطمح كمرادؼ لمصمح مك

 .  http://ar.wikipedia.orgمف قبميا.المناطؽ المحتمة 
كناعنة، شريؼ؛عقـ، نبيؿ:الحكاجز العسكرية اإلسرائيمية، دراسة تحميمة لدكر الحكاجز في اإلخضاع  (3)

ـ، 2003، 1ط(، مركز فمسطيف لمدراسات كالنشر، راـ اهلل، فمسطيف، 1كاإلقتبلع، سمسمة دراسات االنتفاضة )
 .317ص
الكترم، يكسؼ:الجميؿ، تعني بمتابعة االكضاع في األراضي العربية المحتمة، كالمجتمع االسرائيمي، دار (4)

 .7ـ، ص1992(اكتكبر/تشريف االكؿ، 16، 15ف)االجميؿ لمدراسات الفمسطينية، القاىرة، العدد
(5)RESURRECTION AND ISRAELI RESTRICTIONS Palestine Liberation 
OrganizationEASTER IN JERUSALEM ،Negotiations affairs department april 2014 ،
p.2-4.                                 
(6)al-Ḥawādith ،Muʼ assasatal-Ḥawādithlil-Ṣiḥāfahwa-al-Nashr. ،2005 ،p.24. 
https://books.google.ps/books?id=JY9MAAAAYAAJ&q=%D9%85%D8%B3%D8%AA
%D9%88%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%
84%D9%8A%D9%84+67&dq=%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9
%86%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%8A%D9%84+
67&hl=ar&sa=X&ei=IwRWVcD0G8u7ygO9ooCgBw&ved=0CBwQ6AEwAA.   

http://ar.wikipedia.org/
https://books.google.ps/books?id=JY9MAAAAYAAJ&q=%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%8A%D9%84+67&dq=%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%8A%D9%84+67&hl=ar&sa=X&ei=IwRWVcD0G8u7ygO9ooCgBw&ved=0CBwQ6AEwAA
https://books.google.ps/books?id=JY9MAAAAYAAJ&q=%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%8A%D9%84+67&dq=%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%8A%D9%84+67&hl=ar&sa=X&ei=IwRWVcD0G8u7ygO9ooCgBw&ved=0CBwQ6AEwAA
https://books.google.ps/books?id=JY9MAAAAYAAJ&q=%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%8A%D9%84+67&dq=%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%8A%D9%84+67&hl=ar&sa=X&ei=IwRWVcD0G8u7ygO9ooCgBw&ved=0CBwQ6AEwAA
https://books.google.ps/books?id=JY9MAAAAYAAJ&q=%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%8A%D9%84+67&dq=%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%8A%D9%84+67&hl=ar&sa=X&ei=IwRWVcD0G8u7ygO9ooCgBw&ved=0CBwQ6AEwAA
https://books.google.ps/books?id=JY9MAAAAYAAJ&q=%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%8A%D9%84+67&dq=%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%8A%D9%84+67&hl=ar&sa=X&ei=IwRWVcD0G8u7ygO9ooCgBw&ved=0CBwQ6AEwAA
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، اتحقيؽ مصالحي أجؿمف اعية لمقرية العربية الفمسطينية البنية االجتم اإلسرائيميةاستغمت السمطة 
يا مف كجكد ناكحرم، فئات صغيرة كثيرة إلىكذلؾ مف خبلؿ تجزئة الكجكد العربي داخؿ الجميؿ 

المستكل ىما: ، فمستكييكقد قسمت سياستيا عمى ، "متبعة سياسة "فرؽ تسد، أم فرصة لمتكحد
 .( 1)عمى تحقيؽ غاياتيا اإلسرائيميةسيـ يساعد المخططات فالتق،()مستكل القريةك ، ()العاـ

 الجميل: إلى الييوديةتشجيع اليجرة  -4

عمى عكست تمؾ األىمية نفا، الجديدة أىمية كبيرة الييكديةاليجرة  اإلسرائيميةأكلت السمطات 
ية مف ركائز المشركع أساسصعيد المشاريع الصييكنية برمتيا؛ لما تشكمو اليجرة مف ركيزة 

-1989اـ ك عاألفمسطيف خبلؿ  إلى الييكدالمياجريف  أعداد فقد بمغت ، الصييكني في الجميؿ
 إلىكىذا يفسر مدم األىمية لحركة اليجرة الصييكنية ، مياجر913، 536ما يقارب ، ـ1993
، 215ـ 1990في مدف التطكير في الجميؿ عاـ  الييكدكقد كصؿ عدد ، الجميؿ أراضي
 كافس أعداد ازدياد في  كجكدكىذا يكضح ، ـ1988نسمة في عاـ 800، 212نسمة مقابؿ 900

كف كانكفي شير ، الجميؿ إلىدد ـ؛ نتيجة قدكـ المياجريف الج1978منذ عاـ  الييكدالجميؿ مف 
كرئيس المجنة ، كافاإلسالبناء ك حينيا كزير  كافالذم ، ـ أعمف أرئيؿ شاركف1990كؿ/ديسمبراأل

                                                           

()  تعاممت السمطة اإلسرائيمية مع العرب في إسرائيؿ عمى أساس أنيـ طكائؼ كممؿ كأدياف، فقد قسمتيـ إلى
كالفكارؽ مسمميف عرب، كمسمميف بدك، كطكائؼ مسيحية كدركز، ىذه التقسيمات خمقت العديد مف االختبلفات 

، مثاؿ ذلؾ محاكلة سمخ الطائفة الدرزية دينيان اكلة طمس العكامؿ المشتركة بينيـبيف أفراد الطائفة الكاحدة كمح
كقكميان كسياسيان، بكاسطة سف قكانيف خاصة بيـ، كفرض الخدمة االجبارية عمى افراد الطائفة الدرزية.جريس، 

 .259صبرم:العرب في إسرائيؿ، ص
() مطة اإلسرائيمية مع العرب عمى أساس أنيـ يتككنكف مف عشائر  كعائبلت، كرسخت ىذه التجزئة تعاممت الس

نتماءات بيف األفراد؛ لتضمف مف خبلؿ ذلؾ كجكد تأثير كبير ليا داخؿ ىذه االكساط لتشكؿ السمطة كىذه اإل
:التغيير السياسي حيدر، عزيز .المطمقة المتحكمة بكافة االمكر مف خبلؿ تحقيؽ مصمحة أك منع حدكثيا

 .307ـ، ص1990، بيركت، لبناف، 1الفمسطيني في إسرائيؿ، مؤسسة الدراسات الفمسطينية، ط
()  ـ، حكؿ التباعد االجتماعي عف العرب، كمدم استعداد 1967كحكؿ استطبلع لمرأم أجرم بيف الييكد عاـ

عرب، عمى استعداد القياـ بذلؾ، كليس قامة عبلقات اجتماعية مع الا  الييكد لممصادقة مع العرب، كمجاكرتيـ ك 
% حكؿ 31ـ، بيف الطبلب الثأنكييف، فقد تراكح نحك 1971خر اجرم عاـ آبحد كبير، بينما استطبلع 

% غير مستعد عمى 19% غير مستعد، ك16% متردد، كنحك 34استعدادىـ الكامؿ لمصادقة عربي، كنحك 
 ـ، دار الجميؿ1985-1948ية في األدب العبرم الحديثنـ:الشخصية العربااإلطبلؽ لمصادقة العرب .مزعؿ، غ

 .29-27ـ، ص1986، عماف، 1لمنشر كالدراسات كاألبحاث الفمسطينية، ط
العرب في إسرائيؿ :"إسرائيؿ تكشؼ عف أف عددا كبيرا مف القرل العربية فيو ال يزاؿ دكف كيرباء، مجمة  (1)

ـ، 16/4/1973، 1الدراسات الفمسطينية، مؤسسة الدراسات الفمسطينية، منظمة التحرير الفمسطينية، عدد
 .233ص
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الذيف سيصمكف ، ف الجدد% مف المياجري51 أف، لشؤكف اليجرة كاالستيعاب اإلسرائيميةالكزارية 
كالشريط الساحمي الكاقع  ()كالنقبسيجرم استيعابيـ بصكرة دائمة في مناطؽ الجميؿ ، كصمكاأك 

 .(1)ما بيف مدينة حيفا شماالن كاسدكد جنكبان 

بيئة مبلئمة لتحقيؽ ارتفاع في عممية تيكيد شكمت  الجديدة  الييكديةاليجرة  أفترم الباحثة 
 الجميؿ.

 :(2)اليكالت كانف  الديمغرافي لممياجرين الجدد في مستوطنات الجميلالتوزيع 

نسبتيم من المستوطنين  عدد المياجرين يستيطاناالالمركز 
 )%( القدامي

 5، 9 651، 1 صفد

 8، 8 745، 2 كريات ياـ

 3، 8 752، 1 كرميئيؿ

 5، 9 797 معالكت

 8 762، 17 حيفا

 2، 7 581، 1 الناصرة

 6 281، 7 يانانت

 7، 5 234، 4 رحكفكت

 5 553، 1 نياريا

 5 399 ايزكر

 

 الجدكؿ السابؽ :نستنتج مف خبلؿ 

                                                           

 ـ.2009-1989)إسرائيؿ(أعداد  المياجريف الييكد إلى  (.22للوزيذ انظش هلحق سقن) 

ـ:الكاقع، االنعكاسات، 1948شحكد، سامي سميماف :إسكاف  المياجريف الجدد في فمسطيف المحتمة  (1)
 .29ـ، ص1991، ايمكؿ/سبتمبر9المخططات، مجمة األرض، العدد

 .4ـ، ص12/11/1990تسفي، زرحيا:مستكطنات الشماؿ تستكعب المياجريف، صحيفة ىارتس، بتاريخ  (2)
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تمثمت أعمى قيمة لمتكافد االستيطاني لممياجريف الجدد في مستكطنات الجميؿ في حيفا ، حيث 
مياجران ،يبلحظ المدقؽ في األمر أف حيفا شممت ايضان أعمى نسبة  762,17بمغت القيمة 

نسبة %، بينما بمغت أقؿ 8لممستكطنيف القدامي الذيف ىاجركا كاستكطنكا فييا كالتي بمغت 
مياجران، 281,7لبلستيطاف الصييكني في الجميؿ في نتانيا كالتي بمغت نسبتيا مف المستكطنيف 

%، كتعد الناصرة أقؿ المدف االستيطانية نصيبان مف 6بينما نصيبيا مف المياجريف القدامي 
% فقط ، كىذا دليؿ كاضح ككافي عمى مدم المساعي 2,7المياجريف القدامي كالتي بمغت نسبة 

إلسرائيمية إلنجاح مخططاتيا التيكيدية في جمب أكبر عدد ممكف مف المياجريف الييكد لتحقيؽ ا
 اليدؼ الديمكغرافي لصالح الييكد ، كالذم نجحت في تحقيقو إلى حد كبير.

كتكاصؿ مصادرتيا ، كافة  في المجاالتالجميؿ عرب زىا العنصرم ضد يتمي ( إسرائيؿ) تكاصؿ
عمؽ فيما يتجات التطكير متبعة سياسات عنصرية، بزعـ حا ؛المممككة ليـ بكسائؿ عدة راضيلؤل

عادةبتكزيع ك   الييكدلزيادة عدد المستكطنيف  حيث تتضمف ىذه السياسة خططان ، تكزيع المصادر ا 
المدف  كافسمف البدك ك  يفيالفمسطيناألصمييف  كافسفي مناطؽ النقب كالجميؿ عمى حساب ال

 . (1)المختمطة 
 : األراضًاالستٍالء على  آلٍة

المساحة  % مف50حكاليعمى  )إسرائيؿ(استكلت ، معقدة()ركقراطيةيقضائية ب آليةبكاسطة 
كتحضير احتياط في حالة ، لبناء المستكطنات ساسباألىذا  كافك الكمية لؤلراضي العربية، 

ىي الطريقة ساس، كتسجيميا عمى ىذا األ دكلة أراضيك ياعن اإلعبلفك ، ضركرة تكسيعيا
كاستند عمى تطبيؽ  ـ1979جراء بدأ اتباعو في عاـ اإل ىذا .األراضيالمركزية لبلستيبلء عمى 

سارم المفعكؿ عشية االحتبلؿ. طرؽ  كافالذم ، ـ1858مف عاـ  العثماني األراضي قانكف

                                                           

: االتحاد في مقاكمة االبرتيايد، االستعمار اإلحبللي، راتيجي لممجتمع المدني الفمسطينيالمكقؼ االست (1)
نيساف، 24-20كاالحتبلؿ الكرامة االنسانية ك العدالة لمشعب الفمسطيني، مؤتمر مراجعة مقررات ديربأف، جنيؼ، 

 .15-10ـ، ص2009
() :البيركقراطية تعني نظاـ الحكـ القائـ في دكلة ما ييشرؼ عمييا كيكجييا كيديرىا طبقة مف كبار  البيركقراطية

المكظفيف الحريصيف عمى استمرار كبقاء نظاـ الحكـ الرتباطو بمصالحيـ الشخصية ؛ حتى يصبحكا جزءن منو 
يف مف التدابير تتصؼ في كيصبح النظاـ جزءن منيـ، كيرافؽ البيركقراطية جممة مف قكاعد السمكؾ كنمط مع
؛ كبيذا فيي  -الركتيف : -الغالب بالتقيد الحرفي بالقانكف كالتمسؾ الشكمي بظكاىر التشريعات، فينتج عف ذلؾ :

تعتبر نقيضان لمثكرية، حيث تنتيي معيا ركح المبادرة كاإلبداع كتتبلشى فاعمية االجتياد المنتجة، كيسير كؿ شيء 
قكالب جاىزة، تفتقر إلى الحيكية . كالعدك الخطير لمثكرات ىي البيركقراطية التي قد في عجمة البيركقراطية كفؽ 

 -.معجـ المعاني الجامعيعني حكـ المكاتببيركقراطية تككف نياية معظـ الثكرات، كما أف المعنى الحرفي لكممة 
 .  http://www.almaany.comعربي عربي

http://www.almaany.com/
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طريقة  يى، قضائي أساستستند عمى  التىٌ ك األراضي، لبلستيبلء عمى  (إسرائيؿ)اتبعتيا  أخرل
 حتياجات ال أراضيعنيا "ممتمكات مترككة" كمصادرة  ، إعبلفمناطؽ عسكريةعف ال إعبلنيا

في السكؽ  أراضيشراء  فراد عمىأمكاطنيف  (إسرائيؿ)ساعدت ، ذلؾ إلىضافة إلجماىيرية. با
 .(1) الحرة

حيث في الكثير مف ، جراء عادؿإساسية ألم األ القكانيف بمخالفة األراضيتـ االستيبلء عمى 
 ا بذلؾممك ع عندماتـ تسجيميا عمى اسـ الدكلة، ك  يـ قدأراضي أفب الفمسطينيف لـ يعرؼ األحياف

يف يدعكف الذٌ  الفمسطينيف ثبات كقع دائمان عمىـ االعتراض متأخران، بؿ ككاجب اإلمكعد تقدي كاف
 األحياففي بعض ، رضؤلممكيتو ل ثباتإب األرضكلك نجح صاحب ، ممكان ليـ األراضي أفب

 .(2)قد تـ تسميميا لممستكطنة "بحسف نية" األرضىذه  أفدعاء إسـ الدكلة باب األرضتسجؿ 
 ، فإفالمحتمة لذلؾ األراضيمستكطنات مدنية في  كؿ ىذه الطرؽ تصب في ىدؼ كاحد: بناء

ضافة إنكية. اييف ثسرائيماإل إلى الفمسطينيفمف  األراضيالممكية عمى  يتـ بيا نقؿ التىٌ الطريقة 
تحقيؽ  ، فإفم بناء المستكطناتأقانكف الدكلي، اليدؼ غير مشركع حسب ال أفبما ، ذلؾ إلى

بؿ كمنعت ، المستكطنات مقصكران عمى كاف األراضياستخداـ فأيضان، ىذا اليدؼ غير مشركع 
، يقانكناالستخداـ مرفكض كغير  ىذا ، فإفكافمف استعماليا ألم غرض  الفمسطينيف إسرائيؿ

القكة  (إسرائيؿ)الدكلي ككف  قانكفبمكجب ال وأنجراء االستيبلء ك إقانكنية بغض النظر عف 
استعماليا  عند الفمسطينيف احتياجات ذ بعيف االعتبار ألخو يترتب عمييا ا، فإنراضيؤلل المحتمة

االستيبلء عمى  آليةالعدؿ العميا مع  تعاكنت محكمة األحياففي غالبية ك ، عامة راضيأل
مر قبمت محكمة العدؿ . في بادئ األاإلجراءات ي ليذهقانكنؽ رداء مخكساعدت باألراضي، 

يمتمكيا  أراضيالعسكرية الممحة سمحت لمدكلة بمصادرة  الحتياجات ا أفالعميا ادعاء الدكلة ب
جراء إ قامة ىذه المستكطنات. كرفضت محكمة العدؿ العميا التدخؿ لمنعإلفمسطينيكف  سكاف

 .(3)دكلة أراضيك األراضيف ع اإلعبلف

مطمبان شرعيان ألىالي الجميؿ كالعرب في كافة المدف الفمسطينية المحتمة،  الحؽ في المساكاة يعد
الفجكة بيف الفئات  مقضاء عمى اتخاذ  خطكات إيجابية لمف )إسرائيؿ( يتطمب  كلنيؿ ذلؾ 

إال أف دكلة )إسرائيؿ( تسعى جاىدة لتطكير كتكجيو المكارد نحك المكاطنيف ، السكانية المختمفة

                                                           
غبلؽ المناطؽ أماـ استخداـ الفمسطينييف ليا، بيتسيمـ، مركز المعمكمات اإلسرائيمي  (1) السيطرة عمى األراضي كا 

 .  http://www.btselem.orgـ.30/10/2013لحقكؽ االنساف في األراضي المحتمة، 
، بيتسيمـ، مركز المعمكمات اإلسرائيمي لحقكؽ االنساف في سمب األراضي كسياسة االستيطاف االسرائيمي (2)

 .  http://www.btselem.orgـ.2002األراضي المحتمة، أيار، 
   m.orghttp://www.btseleـ.2002سمب األراضي كسياسة االستيطاف االسرائيمي،  (3)

http://www.btselem.org/
http://www.btselem.org/
http://www.btselem.org/
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في نكاحي سياسية أخرل كتحديد "مناطؽ  ."الييكد كأغمبية صاحبة امتيازات داخؿ "دكلة ييكدية
تعمؿ الدكلة عمى الحفاظ ، األكلكية القكمية" كاستخداـ معيار الخدمة العسكرية لتخصيص المكارد

( ما إسرائيؿأكجدت )، لذا (1)ي الجميؿف لمساكاة بيف المكاطنيف العرب كالييكدعمى تفشي عدـ ا
ي مف كجكده ىك جكدة الحياة لمجميع ساساليدؼ األ ، فإفاالجتماعي أك الضماف يسمى بالبديؿ

مجمكعة في تحقيؽ النكعيات ك ، كىك يعبر عف االعتراؼ بحؽ كؿ فرد، (إسرائيؿ في )دكلة
مف خبلؿ إرساء لية تجاه كجكد المجتمع كنكعيتو، يعبر عف المسؤك  كمع ذلؾ فيك، (2)األفضؿ

ال يتـ التخمي فييا عف الجكىر ، تفكقيا النسبي عمى جكدة حياة متميزة لمييكدم دكف غيره
 :(3)التاليعمى أكجو التميز غير المادية تمثمت ب أيضان كلكف يتـ التركيز ، المادم

 كفرة الفرص لمجميع. -1
 كالضائقة الشخصية إلى الحد األدنى.، دائرة الفقرتقميص الفجكات بيف  -2
 تعزيز التضامف االجتماعي.  -3
 المعيشة كالرفاة الشخصي. رفع مستكل -4
 .(4) العناية بالبيئة الطبيعية كالمحافظة عمى ثركاتيا -5

ليس منفصؿ في مجاؿ إخضاعو لممقارنة مع غيره مف كيعتبر مجاؿ العبلقات االجتماعية، 
)إسرائيؿ( لممكاطنيف كليس مف السيؿ التمييز بيف السياسي كاالجتماعي في معاممة ، المجاالت

السياسة في المجاؿ  فأل، فاحيكاف في معظـ األمتشاب ف؛ فيما مجاالالفمسطينيف في الجميؿ
كقد ميزت السياسة ، كىي مكرسة لخدمة األىداؼ السياسيةجتماعي متأثرة بالمكاقؼ السياسية، اال

مف ، ت بيف األكثرية كاألقمية في مجاؿ العبلقات االجتماعية داخؿ األقمية نفسيامجاؿ العبلقا
، كأقمياتالييكد، غير ، "الكسط العربي"، طمقتيا عمييـ مثؿخبلؿ التعريفات كالمصطمحات التٌى أ

كقد عززت ىذه سة العزؿ، باإلضافة لممارسة سيا، (5) التمييز في بطاقة اليكية الشخصية ن أيضان ك 
الييكد، كالمدف المحتمة بإلى المدف المختمطة،  انتقاؿ  عمى اؿ الفمسطينيفالسياسة عدـ تشجيع 

                                                           
ـ، 1999، 3عكاشة، زىير:ترجمات إستراتيجية، تقرير مؤسسة عدالة حكؿ األقمية العربية في إسرائيؿ، عدد (1)

 .3ص
ـ، 1990، 3زيداني، سعيد:المكاطنة الديمقراطية كالعرب في إسرائيؿ، مجمة الدراسات الفمسطينية، عدد (2)

 .51ص
لمستقبؿ الدكلة كالمجتمع)مبادئ التخطيط البعيد المدل(، خطتيا التفصيمية  2020، إلياس:إسرائيؿ شكفاني(3)

 .147-146ـ، ص2004، 1، ط1مركز دراسات الكحدة العربية، بيركت، ـ
 .147-146، ص2020، إلياس:إسرائيؿ شكفاني (4)
، بيركت، 1حيدر، عزيز: الفمسطينييكف في إسرائيؿ في ظؿ اتفاقية أكسمك، مؤسسة الدراسات الفمسطينية، ط (5)

 .16ـ، ص1997
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كالمحافظة  ، يكلكف اىتمامان بالحصكؿ عمى الخدمات في مؤسسات منفصمة الفمسطينيفكقد جعمت 
كالتراث المشترؾ   قاليدالتكاستمرار العادات ك ، سجاـ في حياة القرية االجتماعية كالثقافيةنعمى اال

 .(1)اليكمية ان العبلقات أساسشكمت  التىٌ 

 متكسط االنفاؽ الحككمي العاـ عمى الفرد العربي اإلسرائيمي بأف زارة الرفاه االجتماعيأشارت ك 
% مف متكسط االنفاؽ الحككمي عمى مثيمو في المدف الييكدية. حتى أف 30يقؿ بػ  في الجميؿ

% 52.1فميزانية كؿ طفؿ في السمطات المحمية العربية أقؿ بػ ، األطفاؿالفجكة أكسع أيضان بيف 
مما ىك مكجكد في السمطات المحمية الييكدية. قمة االستثمار في السمطات العربية كاضح مف 
خبلؿ البنية التحتية التعيسة التي تفتقر إلى الصيانة كالطرؽ كالمجارم كخطكط المياه كغير ذلؾ 

 . (2)القرل كالمدف العربية كىي مف سمات كثير مف

الضغط كالتيكيد  أساليبيكمنا ىذا  العديد مف  إلىالجميؿ يكاجيكف  ييفمسطين :أفالباحثة  ترل
نطاقيا دكف خركجيـ عف ، داخؿ بقاع جغرافية محددةف حصر المكاطني إلىاليادفة  اإلسرائيمية

المستكطنات  إنشاءالمتمثمة ب اإلسرائيميةالخطط  إنجاح أجؿمف  ؛كفرض أشكاؿ العنصرية
كالمؤسسة  اإلسرائيميةفمـ تكف السمطات ، القرل العربية الجميمية كمحيطيا أراضيعمى  الييكدية
 الييكديةمف الحقكؽ كتشجيع اليجرة  فالتقكـ بتمؾ األعماؿ مف مصادرة كحرم اإلسرائيميةاألمنية 

ىي عممية تكاممية استمرارية لما بداتو  مانإ ،كتركيزىا في لكاء الشماؿ في الجميؿ بمحض الصدفة
العممية التيكيدية لمجميؿ  إنجاحليا مف دكر كبير في  كاف اإلجراءاتتمؾ  أفـ ك 1948منذ عاـ 

( أكلى خطكط الدفاع مع الدكؿ إسرائيؿلما تعتبره ) كبخاصة الشماليةاألمنية  البكابة ؛ألنو
 .لبناف خاصةالمجاكرة 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
 .18-17حيدر، عزيز: الفمسطينييكف في إسرائيؿ في ظؿ اتفاقية أكسمك، ص (1)
 .5عكاشة، زىير:ترجمات إستراتيجية، تقرير مؤسسة عدالة حكؿ األقمية العربية في إسرائيؿ، ص (2)
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 انفصم انثانث
يد نتهى اإلسرائيهيةاملًارسات 
 و(2113-1997) اجلهيم

 

 لتيكيد الجميؿ مف عاـ اإلسرائيميةكالمشاريع  قكانيفال:  المبحث األول
 (1997-2013.) 

 : التطبيؽ العممي لعممية التيكيد .الثاني المبحث 
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 املال  األلل:
  هو   اجلر ل  اإلسرائ ر  لاملشا  ع  قواىنيا 

 و(.7661-3172)
 :م(2013-1997)الجميل لتيويد اإلسرائيمية قوانينالأكالن :

 .ـ1943عاٌمة لعاـالحيازة الممتمكات  راضياألتنظيـ  قانكفل، ـ3/2010تعديؿ رقـ  -1
 م.3188القبول(لعاملجانقانونالحقفًالتخطٌطوالبناء)قانون -2

 :م(2013-1997)الجميل لتيويد اإلسرائيميةالمشاريع : ثانيان   

 .المشركع التجارم كالصناعي في الجميؿ -1

 مشركع المنطقة الصناعية دلتكف.- أ
 (.R.I.Sستراتيجي لئلبتكارات)مشركع البحث اال- ب
 مشركع إقامة مصنع أحكاض الجميؿ.- ت
 الخطة العشرية لتيكيد الجميؿ.  -2
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 تمييد:

تضييؽ الكجكد العربي؛  إلىيكمنا ىذا  إلى ـ،1948حرب عاـ منذ  اإلسرائيميةتيدؼ السياسات 
 (إسرائيؿتبعت )افقد ، يناسنإبيدؼ منع المجتمع العربي في الجميؿ مف التطكر كأم مجتمع 

يـ نأل ؛ليـ ان عقاب أىالي الجميؿ تجاه الظالمة اإلسرائيمية قكانيفاللتحقيؽ غايتيا فرض العديد مف 
 ف.ياألصمي األرض يمالك

 :م(3124-2441)الجميل لتيويد اإلسرائيمية قوانينالأواًل :

 م:1493حيازة الممتلكات العاّمة لعام رايياألتنظيم  قانونل، م3/0212تعديل رقم  .1

مصادرة حؽ  الماليةكالذم يخٌكؿ كزير  البريطاني االنتداب عيد  إلى قانكفيرجع تاريخ ىذا ال 
كيقكـ التعديؿ ،  بشكؿ كاسع قانكف( ىذا الإسرائيؿأغراض عاٌمة. كقد استخدمت ) أجؿأراض مف 

 راضيلؤل، (إسرائيؿبالتصديؽ عمى ممكية )، ـ2010 /فبرايرشباط 10الجديد الذم سيٌف في 
عدـ ، (إسرائيؿو. كىك يخٌكؿ)جمحتى لك لـ تخدـ الغرض األصمٌي الذم صكدرت أل، المصادرة
 راضياأليحـر مالكي ك ، عامنا 17و لمدة جملمغرض األصمي الذم صيكدرت أل راضياألاستخداـ 

لـ تيستخدـ لغرض مصادرتيا األصمي.  يالتك  ،المصادرة منيـ األرضمف الحؽ في المطالبة ب
تشمؿ  يالتك ، "ألغراض عامة" راضياألفي مصادرة  الماليةكيكسع التعديؿ مف صبلحية كزير 

كييدؼ ، أغراض جديدة )لممصادرة( إعبلفكيسمح لمكزير ب، إقامة أك تطكير بمدات قانكفكفؽ ال
المصادرة:  راضياألمنع المكاطنيف العرب مف تقديـ دعاكل قضائية الستعادة ى إلالجديد  قانكفال

كقد تـ تحكيؿ ، الفمسطينية المصادرة راضياألسنة منذ مصادرة غالبية  25فقد مرت أكثر مف 
مثؿ "كيرف كايميت". كيأتي ، صييكنيةبما فييا مؤسسات ، أطراؼ ثالثة إلىمساحات كبيرة منيا 

 األرض إعادةالذم يأمر السمطات ب، اإلسرائيميةقرار المحكمة العميا  مىلبللتفاؼ ع قانكفىذا ال
 (1).ياأجمصكدرت مف  التىٌ لـ تيستعمؿ لؤلىداؼ  يالتالمصادرة 

 م:2011القبول( لعام  لجان قانونالحق في التخطيط والبناء) قانون .2

 لجافببمكرة عمؿ "، (2)ـ2011/مارسآذار  22القبكؿ الجديد الذم سيٌف في  لجاف قانكفيقـك 
بمدة زراعية كجماىيرية تسكنيا أقؿ  475تعمؿ في  لجافكىي ، الرسمي قانكفالقبكؿ" ضمف ال

 لجاف قانكففي النقب كالجميؿ. كيمنح ال ساسباأل، دكلة أراضيبنيت عمى  التىٌ عائمة ك  400مف 
                                                           

ـ، مركز عدالة المركز القانكني لحقكؽ األقمية العربية في إسرائيؿ، 3/2010قانكف تعديؿ قرار رقـ  (1)
http://www.adalah.org . 

، انظر ممحؽ ـ2011قانكف الحؽ في التخطيط كالبناء)قانكف لجاف القبكؿ( لعاـ لبلطبلع حكؿ نص  (2)
 (.24رقـ)

http://www.adalah.org/
http://www.adalah.org/
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 مجافالفصبلحية تمؾ ، لمبناء راضياألحؽ اختيار المرشحيف لمكحدات السكنية كقسائـ ، (1)القبكؿ
منيـ مندكب ، مف خمسة أشخاص مجافالمطمقة في قبكؿ المرشحيف أك رفضيـ. كما ك تتككف 

شبو حككمية معمنة عمى  ان أجسام مجافالكتعد ىذه  ،الصييكني مؤتمرأك ال الييكديةعف الككالة 
 .(2)مالييكديا تعمؿ بشكؿ حصرم لخدمة )الشعب( أن،المؤل 

ي قانكنالمركز ال -الةعدطالب  أفالقبكؿ ب لجاف قانكفعمى  العاجمةمف ردكد الفعؿ  كاففما 
ضد ةجمامناقشة ع أك أمر قضائي مؤقت الحصكؿ عمى (إسرائيؿالجماىير العربية في )لحقكؽ 

كقد تـ تقديـ  القبوللجانقانونالتعديعلىحقوقالمواطنٌنفًالجلٌلوالنقبفٌماٌختصب
المؤسسات العنصرم الذم يؤسس عممينا لقياـ دكلة داخؿ دكلة تحكميا  قانكفال طمب ضد قرار

 إلىنياية المطاؼ في كتيدؼ  فمسطيف ، أراضي% مف 80تسيطر عمى  التىٌ  االستيطانية
فافي االلتماس الذم قدمتو المحاميتجاء ، قصاء عرب الجميؿ كمنعيـ مف السكف في بمدىـإ

، إزالة كافة أشكاؿ التحريض ضد العرب في الجميؿ، عدالة""سياد بشارة كحنيف نعامنة مف مركز 
، العرب في الجميؿ كافسال احتياجات االلتماس تمبية مصالح ك  ذلؾ مف الرئيسفقد تمثؿ اليدؼ

احتراـ  جكبيشدد عمى ك  قانكفأحد بنكد ال أفكرغـ ، ـ48ككافة المدف الفمسطينية المحتمة عاـ 
رفض مرشحيف "غير مبلئميف القبكؿ  مجافل قانكفيتيح ال إال إف،الحؽ في المساكاة كيمنع التمييز

كمف ضمنيا ، المجتمع" كبيذا يمنح الشرعية إلقصاء مجمكعات كاممةلمحياة االجتماعية في 
معيار "المبلءمة االجتماعية" بغية  إسرائيؿ أراضي. كقد كضعت دائرة (3)المكاطنيف العرب

حيث قضت ، ()ـ2000عاـ  فاااللتفاؼ عمى قرار المحكمة العميا المفصمٌي في قضية قعد
 يـ كالتيأراضيإقصاء العرب عف  أجؿمف  الييكديةبالككالة  (إسرائيؿ) ةعاناست أفالمحكمة ب
 يسرائيماإل قانكفكؿ القكمي. كما يخي  أساسيعتبر تمييزنا ضدىـ عمى ، الدكلة أراضيتعتبرىا 

                                                           

ف التنظيـ في البمدات العربية في الجميؿ  انظر قرار المحكمة البلطبلع حكؿ المزيد مف قانكف لج (1)
 . http://www.adalah.org، مركز عدالة المركز القانكني لحقكؽ األقمية العربية في إسرائيؿ، 11/2504العميا

دالة المركز القانكني لحقكؽ األقمية العربية في إسرائيؿ، ف القبكؿ، مركز عاقانكف لج (2)
http://www.adalah.org . 

 .29-3المركز القانكني لحقكؽ األقمية العربية في إسرائيؿ ضد الكنيست، ص–، عدالة 11/2504لتماسإ (3)
() المحكمة العميا، الذم أتاح لعائمة عربية السكف في بمدة ـ، مف قبؿ 2000ف:ىك قرار صدر عاـ اقضية قعد

نة العرب اكاتسير، رغـ رفض لجنة القبكؿ قرار المحكمة استمرار لتدىكر الحماية القضائية كالدستكرية لمك
القانكنية في إسرائيؿ، كما أكد مركز عدالة بشأف ىذه القضية عمى مبدأ الفصؿ في المسكف عمى خمفية قكمية . 

ف القبكؿ" الذم يتيح لمبمدات الجماىيرٌية الييكدٌية إغبلؽ أبكابيا أماـ اة العميا تصادؽ عمى قانكف "لجالمحكم
 العرب، مركز عدالة المركز القانكني لحقكؽ األقمية العربية في إسرائيؿ.

 http://www.adalah.org/ar/content/view/1762 .  

http://www.adalah.org/Up/Main/File/admissions%20law%20petition%20draft%203-2011%20final.pdf
http://www.adalah.org/Up/Main/File/admissions%20law%20petition%20draft%203-2011%20final.pdf
http://www.adalah.org/
http://www.adalah.org/
http://www.adalah.org/
http://www.adalah.org/ar/content/view/1762
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"ميزاتيا الخاصة".  أساسعمى ، تضعيا البمدة ذاتيا يالتالقبكؿ بتبني شركط المعايير  لجاف
 .(1).."لبمدات جماىيرية تعرؼ نفسيا كصاحبة "تصكر صييكني أيضان تعطى ىذه الصبلحية 

 راضياألبيتعمؽ  فيما خاصةو ، الجميؿ يفمسطيني اهتجي  اإلسرائيميةكىذا ما تعتمده المؤسسة  
لذا  ؛يجعؿ ىذه المصادرة طبيعية قانكفككضع  راضياألعمى مصادرة  قانكفال قد نصك ،العربية
كمصادرتيا مف أيد  األرض"الغائبيف" الذم ييدؼ لنقؿ  قانكف" أك اإلسرائيمية راضياأل" قانكف كاف

 إلىعمى منع عرب الجميؿ مف التكجو  اإلسرائيميةكما كتعتمد السمطات ، د ييكديةعربية أليو 
 ،مع الدكؿ العربية ساسكباأل، كمنعيا مف التدخؿ في شؤكف )الدكلة(، مؤسسات حقكقية كدكلية

كمف ثـ تشجيع  فمسطيف خارج  إلىأم  ؛العربية الخارجية كبخاصةو تشجيع اليجرة  إلىباإلضافة 
 إلىالمدف المختمطة مثؿ حيفا. كتيدؼ سياسة المؤسسة مف خبلؿ ذلؾ  إلىاليجرات الداخمية 
م لضبط منظكمة الييكدم كباإلقطاع الييكدبالسكؽ كاالقتصاد  أىالي الجميؿ خمؽ كاقع يرتبط فيو

كصير العرب في الجميؿ كخمؽ ثقافة ، تذكيب أجؿمف  الييكد كمف ثـ مزج العرب مع، التبعية
 (.2)المجتمع العربي في الداخؿ ()ييكدية جديدة ليـ  بما معناه أسرلة

تقمت العدكل مف المنظريف ناي فقد سرائيمالعنصرية تعصؼ بالمجتمع اإل قكانيفالال تزاؿ رائحة 
فقد برز حاخاـ صفد ، برجاؿ الديف المجتمع نفسو مركران  إلىالصييكنييف كالقادة السياسييف 

كعدـ تأجير الطبلب العرب ، لمعرب كالتعامؿ معيـ شقؽالذم أفتى بحرمة تأجير ، اىكيإلشمكئيؿ 
 اإلسرائيميةالمؤسسة  تكانىكذا ، بمعاقبة كؿ مف يتعامؿ مع الطبلب العرب الشقؽ السكنية محذران 

 كما زالت حتى يكمنا ىذا .

                                                           

ف القبكؿ في البمدات الجماىيرية، نص االلتماس كامبلن، المحكمة العميا تصدر أمرنا مشركطنا ضد قانكف لجا (1)
 مركز عدالة المركز القانكني لحقكؽ األقمية العربية في إسرائيؿ، ، ـ20/6/2011نشر بتاريخ 

http://www.adalah.org . 
() في الحياة اإلسرائيمية العامة كالنضاؿ في سبيؿ  48ليس دخكؿ فمسطينيي « األسرلة»المقصكد بػ: أسرلة

تحصيؿ الحقكؽ التي تمنحيـ المكاطىنة، كاستخداـ األدكات كالمفردات التي تكفرىا ليـ المؤسسات في المجتمع 
، تأسريؿ الكعي القكمي كالشعكر «األسرلة»اإلسرائيمي، كخكض الحياة المدنية بشكؿ كامؿ، بؿ المقصكد بػ

ليست مجرد دكلة مدنية بالنسبة إلييـ، « الدكلة العبرية»كاالنتماء لدل الفمسطينييف في الداخؿ، أم شعكرىـ بأف 
ىـ الثقافي، كأف شعاراتيا كرمكزىا كمناسباتيا بؿ دكلة يشعركف بأنيا تمثؿ كعييـ القكمي كحٌسيـ الكطني كبعد

 مف مكاجية األسرلة غمى تحدل ييكدية الدكلة. 48سنة مف االحتبلؿ فمسطينيك 62إسماعيؿ، عباس:بعد.تمثميـ
0.htmismael/1-2010/art/abas-http://www.safsaf.org/10 ؛لممزيد  انظر زيداني نايؼ:تشكيو .

 . / http://www.alaraby.co.uk/politics/2015/8/17اليكية الفمسطينية بأسرلة التعميـ منذ الركضة.
كيفية تعامؿ المؤسسة اإلسرائيمية مع مكاطنييا العرب، مركز الدراسات المعاصرة، نشر بتاريخ  (2)

 .  star.com-http://derasat.araـ.27/12/2012

http://www.adalah.org/
http://www.adalah.org/
http://www.safsaf.org/10-2010/art/abas-ismael/10.htm
http://www.alaraby.co.uk/politics/2015/8/17/
http://www.alaraby.co.uk/politics/2015/8/17/
http://derasat.ara-star.com/
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عمى لـ  يقبؿ  العربي الصامد ، التعسفية ضد عرب الجميؿ اإلسرائيمية اإلجراءاتكعمى الرغـ مف 
رفضكا قبكؿ التعكيض أك أرض بديمة عف كما ، رفض العديد منيـ ذلؾف؛ راضياألمصادرة أرضو 
تعد جؿ ما يمتمكو الفمسطيني في الجميؿ ككافة  التىٌ  األرضالتمسؾ ب كأصركا عمى، يـأراضي

 المدف كالقرل الفمسطينية . 

 :م(2013-1997)الجميل لتيويد اإلسرائيميةالمشاريع : ثانيًا 

فيناؾ مشاريع تجارية ، لتيكيد الجميؿ مف حيث الكـ كالكيؼ اإلسرائيميةتعددت المشاريع 
 :اليبالشكؿ الت تكان،كصناعية تركزت في منطقة الجميؿ 

 المشروع التجاري والصناعي في الجليل: -1

معتمػدان ، كػافأم مشػركع  نجػاحمرتكػزات إلالاستندت خطة تيكيد الجميؿ عمػى عػدد مػف المقكمػات 
ادة زيػ أف. كقد رأل مشركع تيكيد الجميػؿ  أخرلكالزراعة كالسياحة كخدمات ، بذلؾ عمى الصناعة

مػػدل تػػكفر شػػركط مبلئمػػة كمشػػجعة لحػػدكث عتمػػادان كميػػان عمػػى اعػػدد أمػػاكف العمػػؿ ىنػػاؾ يعتمػػد 
ككذلؾ تفعيؿ الجيات الفاعمة في الجميؿ لنفسيا ، أخرل إلىمف مرحمة  نتقاؿالمشركع كتطكيره كاال

.كمػػف (1)كالخػػارج إلقامػػة مشػػاريعيـ فػػي الجميػػؿ لػػداخؿكقػػدراتيا السػػتقداـ مسػػتثمريف إضػػافييف مػػف ا
المسػػؤكؿ عػػف  بلجانػػرفػػع مسػػتكل الطمكحػػات لتطػػكير الجميػػؿ مػػف الناحيػػة الصػػناعية رٌكػػز ا أجػػؿ

دعػػـ  قػػانكفتعطػػي أفضػػمية لمضػػكاحي خػػبلؿ  التػػىٌ و عمػػى المحافظػػة عمػػى الشػػركط فعالياتػػالخطػػة 
 إلغػػػاءدعػػػـ خطػػػة التخفػػػيض الضػػػريبي مقابػػػؿ  الماليػػػةىػػػدؼ كزارة  كػػػافحيػػػث ، الياالسػػػتثمار المػػػ

 .(2)كالمشاريع االستثمارية مصانعبرنامج المنح كاليبات لم

تعتمػػد عمػػى مراكػػز  كضػػعت سػػمطة تطػػكير الجميػػؿ خطػػةن  ،الجميػػؿ اقتصػػاديان  (تطػػكير)كسػػعيان كراء 
 كالمراكز ىي:، لتشكؿ رافعة لتطكير الصناعة، فاعمة

 :(دلتون)مشروع المنطقة الصناعية - أ
( في المنطقة الصناعية SeCureمدير شركة األدكية ) فاصاحب فكرة المشركع  ىك ركف غكترم

ىػدؼ ىػذا المركػز كمػا جػاء ، (3)كىػك عبػارة عػف مشػركع مركػز بيكتكنكلػكجي، بالجميػؿ ()في دلتػكف

                                                           

 . 42ابك جابر:ابراىيـ:مشركع تيكيد الجميؿ،  (1)
ف عمى التعاكف المشترؾ، جريدة االتجارية لمنطقة الناصرة كالجميؿ"تتفقببلص، محمد:محافظة جنيف ك"الغرفة  (2)

 ـ.2015، السنة العشركف، راـ اهلل، فمسطيف، 6919األياـ، عدد
()  دلتكف:مستكطنة ييكدية، اقيمت عمى أراضي قرية دالتو العربية الكاقعة في الجميؿ األعمى، شماؿ صفد بنحك

 .121، صتيػػػػكيػػد األرض كأسماء المعالـ الفمسطينيةكـ. عبد الكريـ، إبراىيـ:، 6يقدر ب
 . /http://arabic.telhai.ac.ilبيكتكنكلكجي، كمية تؿ حام،  (3)

http://arabic.telhai.ac.il/
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كبمحاذاتػػو حظيػػرة ، فػػي الخطػػة المػػذككرة ىػػك إقامػػة مجمػػع يكػػكف مػػف مختبػػر عمػػى مسػػتكل عػػالمي
يقػػػاـ بمشػػػاركة جيػػػات مختصػػػة مػػػف الخػػػارج يػػػديركف  أف. ىػػػذا المركػػػز يمكػػػف (1)اتنػػػالتربيػػػة الحيك 

ذا فعػػبلن أثبتػػت نجاعتػػو فػػبل ، مسػػتثمريف مػػف القطػػاع الخػػاص كالحككمػػة، مختبػػرات مػػف ىػػذا النػػكع كا 
و سيككف لو مردكد اقتصادم جيد عمى المنطقة. كلعؿ مكقعو في المنطقة الصناعية بدلتكف أنشؾ 

نكلكجيػػا كالطػػػب فػػي مدينػػػة "كرمئيػػؿ" كميػػػة أكرت سػػيككف عػػامبلن مريحػػػان لمعػػامميف فػػػي مجػػاؿ البيكتك
كتػػػػـ االتفػػػػاؽ بػػػػيف المنطقػػػػة ، كميجػػػػاؿ ()مستشػػػػفى صػػػػفد ككسػػػػط الجميػػػػؿ كميػػػػة تػػػػؿ حػػػػامك ، بػػػػراكدة

 .(2)األرضالصناعية دلتكف كسمطة تطكير الجميؿ عمى المشركع كبدأت مرحمة دراستو عمى 

عنػػو النائػػب العربػػي عػػف كتمػػة كىػػذا مػػا أعػػرب ، لعػػرب الجميػػؿ كممػػة مػػف خػػبلؿ النػػكاب العػػرب كػػاف
عضػػػاء الكنيسػػػت أكبي لتجمػػػع مػػػف خػػػبلؿ مشػػػاركتو فػػػي المػػػ، ()الجبيػػػة الديمقراطيػػػة عفػػػك اغباريػػػة

تتعمػد تغييػب المػدف كالقػرل العربيػة  سػرائيميةالحككمػة اإل أف، لتعزيز الصػناعة كالعمػؿ فػي الشػماؿ
مػػا يسػػمى "تطػػكير  أفلكقػػت مػػر الػػذم يؤكػػد مػػا نقكلػػو طيمػػة ااأل، فػػي الجميػػؿ مػػف مشػػاريع التطػػكير

كمػػػا أضػػػاؼ ، الجميػػػؿ كالنقػػػب" ىػػػك مشػػػركع تيكيػػػدم عمػػػى حسػػػاب الكجػػػكد العربػػػي فػػػي المنطقتػػػيف
قامػة ا  ـ عػف االزدىػار كالتطػكر الصػناعي ك تػتكم يالتػرقػاـ ىنػا ارية قائبل:" سمعنا الكثيػر مػف األاغب

الػكزير لتطػكير  أفكيبػدك لػي ، الييكديػة تاكجميعيػا فػي البمػد ،مناطؽ صناعية جديدة فػي الشػماؿ
ـك اليػكحتى  (قياـ الدكلة)ي منذ ناتع التىٌ النقب كالجميؿ تعمد تجنب الحديث عف المناطؽ العربية 
قامػػػة إعمػػػى سػػبيؿ المثػػػاؿ ، عيا كازدىارىػػػامػػف سياسػػػة التمييػػز ضػػػدىا كتضػػػييؽ الخنػػاؽ عمػػػى تكسػػ

ـك لـ تحصػؿ عمػى مصػادقة الجيػات اليعاـ كحتى  25ـ الفحـ بدأت منذ أالمنطقة الصناعية في 
                                                           

 . http://www.iparks.co.il/arbالحديقة الصناعية دلتكف، دلتكف،  (1)
()  تطؿ عمى ، ك نسمة 24000، بالقرب مدينة كريات شمكنة )الحديقة الصناعية تؿ حامكمية تؿ حام: تقع

كات البرمجة الكبيرة نع الستة في الحديقة. شركة بي اـ سي، إحدل شر اعامبل في المص 450يخ، يشٌكؿ جبؿ الش
ديقة بيف الشركات األخرل المتكاجدة في الح، كمف نشأت مركزنا لمتطكير االستراتيجي في تؿ حام افي العالـ، 

لبيط لؤلجيزة، شركة نككس التي تحقؽ نمكا سريعان، كذلؾ شركة اإللكتركنيات أالصناعية تيفف ىناؾ شركة مبل
الجيدكف لمصناعة" في تؿ حام.تؿ حام، بحاث ميجاؿ، نامج "تاجرا التكنكلكجية كمركز األ

http://www.iparks.co.il/arb . 
 .43ابك جابر:ابراىيـ:مشركع تيكيد الجميؿ،  (2)
() ف اإلسرائيمي "الكنيست" كعضك في المكتب السياسي لمحزب االبرلمف عضك في اعفك اغبارية: سياسي، ك

ـ في أـ 1949مايك  13الشيكعي اإلسرائيمي كعضك في قيادة الجبية الديمكقراطية لمسبلـ كالمساكاة. كلد في 
د الفحـ، متزٌكج كلديو ثبلثة أبناء، كىك طبيب جراح، حامؿ شيادة الدكتكراه في مكضكع الطب مف جامعة لنينغرا

عضاء الكنيست، مكقع أ)االتحاد السكفياتي سابقا(، يتقف العديد مف المغات منيا العربية كالعبرية كالركسية. 
 .https://knesset.govالكنيست اإلسرائيمي، 

 . https://www.youtube.comلممزيد  انظر النائب عفك اغبارية، يكتيكب 

http://www.iparks.co.il/arb
http://www.iparks.co.il/arb
http://www.iparks.co.il/arb
https://knesset.gov/
https://www.youtube.com/
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 طرعػػػافالمشػػػيد ككفركنػػػا ك  أراضػػػيقيمػػػت عمػػػى أ التػػػىٌ الرسػػػمية. كالمنطقػػػة الصػػػناعية "تسػػػيبكريت" 
 التػػىٌ لمنطقػػة نفػكذ نتسػيرت عميػت  تتبعػافكبلىمػا ، تقػع فػػي الناصػرة التػىٌ ككػذلؾ أرض "شبرنسػؾ" 

العربيػة  راضياألمصادرة   إسرائيؿكيمك مترات. كتابع اغبارية ال يكفي حككمات تبعد عنيما عدة 
فضمية باستيعاب عماؿ ال تمنح لمعمػاؿ األ أف الٌ إ، الييكدية تالبناء مناطؽ صناعية لتطكير البمد

تعزيز  أجؿمف ؛ ان ييكد ما يستكردكف عماالن نإيـ أراضيقيمت المناطؽ الصناعية عمى أ التىٌ العرب 
  .(1)الفجكات االجتماعية"

ي مػػف سياسػػة المماطمػػة فػػي نامػػف فمسػػطيف تعػػ الشػػماليةالغالبيػػة العظمػػي مػػف المنػػاطؽ العربيػػة  فإ
كتنتيي كافة ، ياـأك أخبلؿ ساعات  الييكديةعكاـ كفي المناطؽ تمتد لعشرات األ التىٌ المصادقات 
كالعػػرب فػػي كافػػة ، كمؤسسػػاتيا ضػػد عػػرب الجميػػؿ، (إسػػرائيؿكىػػذا مػػا يؤكػػد عنصػػرية ) اإلجػػراءات

 .ـ48األماكف الفمسطينية المحتمة عاـ 
 :(R.I.Sبتكارات)مشروع البحث االستراتيجي لال- ب

ضػمف إطػار ، "هيجاا الجميؿ كمركز معرفة الجميػؿ " (تطكير)قدـ المشركع البحثي مف قبؿ سمطة 
ألػؼ يػكرك  500كىػك بقيمػة  ،تمػت المصػادقة عميػوك الخطة السادسة لمسػكؽ األكركبيػة المشػتركة. 

كسيشػارؾ فيػو عػدا سػمطة تطػكير الجميػؿ ، ألؼ يكرك تقدـ كيدية مف السػكؽ األكركبيػة 370منيا 
 .(()2)ككريات شمكنة ()ثبلثة مراكز بحكث أكركبية ككذلؾ ماطي، كمركز معرفة الجميؿ

تكمف خطكرة المشركع عمى الجميؿ مف حيث كجكد ىكذا نكع مف المشاريع المعمف زعميا  تطػكير 
األبحاث االستراتيجية ، كتبقي طبيعة المشاريع مجيكلة كىدفو األساسي ليس التطػكير بػؿ التيكيػد 
فػػػي كافػػػة مقاييسػػػو كبطبيعػػػة الحػػػاؿ اقامػػػة مشػػػركع بحثػػػي فػػػي الجميػػػؿ يبقػػػي المنطقػػػة ضػػػمف إطػػػار 

                                                           

 . http://www.sonara.netاغبارية، عفك:مشركع تطكير الجميؿ كالنقب تيكيدم بإمتياز، مكقع سكنارا.  (1)
()  ماطي:كىك عبارة عف مركز تطكير المبادرات االقتصادية "الناصره كالبمدات العربية في الجميؿ" ىك جمعية

نشاء في الكسط القتصادية القائمة، كالتي قيد االغير ىادفة لمربح. يعمؿ المركز عمى رعاية كدعـ المصالح ا
كتسييؿ الحصكؿ عمى كسائؿ الدعـ االزمة، سكاء مف خبلؿ تكفير البرامج التدريبية كاالرشادية العربي في الجميؿ.

االدارية منيا أك التسكيقية أك المالية المتاحة.أقيـ المركز بمبادرة مف كزارة الصناعة كالتجارة كالتشغيؿ، كزارة 
ندة اسرائيؿ، تيبيت، سمطة تطكير الجميؿ، كبمسإتطكير النقب كالجميؿ، سمطة المصالح الصغيرة كالمتكسطة في 

ؿ أعماؿ كممثمي جميكر مف الكسط العربي، بيدؼ دعـ كتطكير قطاع األعماؿ، ألجؿ تعزيز االقتصاد مف رجا
 .  http://nazareth.thebeehive.orgالمحمي كالمساعدة عمى خمؽ فرص كأماكف عمؿ جديدة.

()  ،أراضي قرية الخالصة العربية الكاقعة شمالي الجميؿ األعمى  قيمت عمىأكريات شمكنة:مستكطنة ييكدية
 .136، صتيػػػػكيػػد األرض كأسماء المعالـ الفمسطينيةالشرقي. عبد الكريـ، إبراىيـ:، 

 .44ابك جابر:ابراىيـ:مشركع تيكيد الجميؿ، ص (2)

http://www.sonara.net/
http://nazareth.thebeehive.org/
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ع الكامػػػؿ لمتيكيػػػد كالمصػػػادرة لؤلراضػػػي العربيػػػة إلقامػػػة مثػػػؿ ىػػػذا النػػػكع مػػػف المشػػػركعات المشػػػرك 
 الضخمة باشراؾ أطراؼ أجنبية كستار عممي .

:مشروع إقامة مصنع أحواض الجليل-ت

أمػػا ، فػػي الجميػػؿ (بالمصػػادقة  عمػػى إقامػػة مصػػنعيف )أحػػكاض اإلسػػرائيميةسػػبؽ ك قامػػت الحككمػػة 
ثنػػػػائي المقػػػػر فػػػػي المنطقػػػػة الصػػػػناعية ( إقامػػػػة مصػػػػنع )حػػػػكضسػػػػمطة تطػػػػكير الجميػػػػؿ فاقترحػػػػت 

طػػائرات سػػبلح الجػػك المعػػد  خاصػػةو ، ة الطػػائراتنافػػي مجػػاؿ صػػي فيعمػػبل، ()كمجيػػدك ()تسػػاحكر
( ().ىػػذا مػػع السػػماح باسػػتخداـ مطػػار )ركش بينػػا(1)ة طػػائرات مدنيػػةناإضػػافة لصػػي، بيعيػػا لمخػػارج
محاذيػػة يمكػػف ضػػمنيا إقامػػة الحػػكض المػػذككر سػػـ "محنػػايـ" فينػػاؾ منطقػػة صػػناعية االمعػػركؼ ب

ر الصػناعية فػي ك تقػع منطقػة تسػاح يالتػة الطائرات. كسيزكد بالعماؿ مف البمػدات المجػاكرة نالصي
عمػى مسػاعدة عػائبلت بعيػدة  أيضػان كسػيعمؿ ، بحيث لف يكاجو العمػاؿ مشػكمة فػي السػكف، مركزىا

 .(2)لكجكد فرص عمؿ؛ لئلستقرار في المنطقة 

األكثر ربحان.  المشاريع يا بشكؿ خاص نحكستثماراتمشاريعيا كا في اإلسرائيميةطات ركزت السم
في الشماؿ الفمسطيني  مف البؤر االقتصادية بالقرب متركزة  ييفسرائيمستثمارات لئلالفا

في السنكات  وأنتبيف  كاالستثمار  فركع الصناعة أفبش "إسرائيؿبنؾ "معطيات ف، المحتؿ)الجميؿ(
كمشاريع البحث االستراتيجية ، جذبت الصناعات التكنكلكجيا المتقدمة، ـ3119 –8445

كاالستثمار في ىذه الصناعات زاد ، يسرائيمكمية االستثمارات األكبر في االقتصاد اإلبتكارات لبل
 3119في سنة  نتفاضة% تقريبان بما في ذلؾ في سنكات اال88في كؿ سنة بنسبة متكسطة 

أما في فركع ، 8445عميو في  كافمما  ان ضعف 387ػ ،ر ثكأ كافاحتياط رأس الماؿ في ىذا الفرع 
زادت بنسبة سنكية  ،أقؿ. ففي فرع الصناعات المختمطة االستثمارات تكاناألخرل،فاالستثمارات 

                                                           

()  قيمت عمى أراضي قرية البيضا في الخميؿ شماؿ شرؽ ادنا. عبد الكريـ، إبراىيـ:، أتساحكر:مستكطنة ييكدية
 .323، صتيػػػػكيػػد األرض كأسماء المعالـ الفمسطينية

()   قيمت عمى أراضي قرية المجكف العربية، كالتي تقع عربي مرج ابف عامر، شماؿ أمجيدك:مستكطنة ييكدية
 .128، صتيػػػػكيػػد األرض كأسماء المعالـ الفمسطينيةراىيـ:، كـ. عبد الكريـ، إب17غرب جنيف بنحك 

خزمك، جاؾ: مؤتمر تيكيد الجميؿ الرابع، فمسطينيك الداخؿ، مركز الدراسات المعاصرة، نشر بتاريخ (1)
 .  star.com-http://derasat.araـ.2009ـ، أـ الفحـ، 18/10/2009
()   قيمت عمى أراضي قرية الجاعكنة العربية الكاقعة في الجميؿ األعمى، شرؽ أركش بينا: مستكطنة ييكدية

 .137، صتيػػػػكيػػد األرض كأسماء المعالـ الفمسطينيةكـ. عبد الكريـ، إبراىيـ:، 5صفد بنحك يقدر ب
 .44صابك جابر:ابراىيـ:مشركع تيكيد الجميؿ،  (2)

http://derasat.ara-star.com/
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تقريبان  ان عفض 887احتياط رأس الماؿ في ىذا الفرع  ـ،زاد3119عاـفي ك % تقريبان. 9متكسطة 
 .(1)ـ8445عميو في  كافما ع

 الخطة العشرية لتيويد الجميل: -2

ية جديػػدة ؛لتيكيػػد الجميػػؿ خػػبلؿ السػػنكات العشػػر إسػػرائيمعػػف خطػػة ـ، 2009عػػاـ ( إسػػرائيؿأعمنت)
كمػػا كحػػدد عػػدد المسػػتكطنيف ، مميػػار دكالر50 إلػػىيػػة ىػػذه الخطػػة لتصػػؿ ميزانككضػػعت ، القادمػػة

عمػى ، جاءت تمػؾ الخطػة لػدعـ "ييكديػة الدكلػة"، نصؼ مميكف فقط إلىالجدد في الشماؿ سيصؿ 
"أعدكـ بالقياـ بثػكرة فػي الجميػؿ خػبلؿ السػنكات الثبلثػة ، حساب الكجكد العربي في الداخؿ المحتؿ

كنسير القطارات بيف مختمؼ مدف كبمػدات الشػماؿ ، كنبني السكؾ الحديد، سنفتح الشكارع، القادمة
ي سػػرائيمىػػذا مػػا قالػػو رئػػيس الػػكزراء اإل، ج الشػػابة لمعػػيش فػػي المنطقػػة"كسػػنجمب األزكا، الييكديػػة

 13لجميػػؿ" يػػـك الثبلثػػاء فػػي مػػؤتمر الجميػػؿ الػػذم عقدتػػو كزارة "تطػػكير النقػػب كا،"شػػمعكف بيػػرس"
لذم شارؾ فيو عدد عمى افي الجميؿ األ، "في مستكطنة "كفار بمكــ  2009 أكتكبر/كؿتشريف األ

 يكيػدتمر دراسة تطبيػؽ خطػة شػاممة لتكاديمييف كالمختصيف. كاليدؼ مف ىذا المؤ مف الكزراء كاأل
 .(2)الجميؿ كمنطقة الشماؿ بشكؿ عاـ

، المتدينيف الييكد كافسقامة العديد مف المدف إلإية )لمدة عشر سنكات( شممت الخطة العشر 
يقطنيا  إحياءب خرلكتكسيع عشرات المستكطنات القائمة األ، قامة مستكطنات صغيرةإكذلؾ 

. كيدكر الحديث في ىذه الخطة عف جمب نصؼ (3)كييكد متدينكف "الحريديـ"، "قادمكف" جدد
المنطقة عمى األقؿ.كما كتشمؿ الخطة إقامة مدف في كتسير/حريش في منطقة  إلىمميكف ييكدم 

عمى  كمدينة ثالثة، كمدينة تتسع لخمسيف ألفان بيف عيف ماىؿ كالناصرة ككفر كنا، كادم عارة
كمدينة رابعة عمى سفكح الجباؿ ، طرعافلكبية كالشجرة ك  أراضيي( عمى نمفرؽ مسكنة )جكال

 .(4)كغربان عمى السيؿ الساحمي، فكؽ طمرة ككابكؿ كعبميف تككف مشرفة شرقان عمى جباؿ الجميؿ

 :  سبؽ مى ماكترل الباحثة بناءن ع

مف خبلؿ ربية الفمسطينية تحت غطاء حككمي الع راضيبمثابة سرقة لؤل اإلسرائيمية قكانيفالتعد 
 الباطمة . اإلسرائيميةكالتشريعات  قكانيفالسف 

                                                           

ـ، مركز أدفا، ترجمة 2007سفيرسكي؛إيتي ككنكر، أطياس:صكرة الكضع االجتماعي اإلسرائيمي لمعاـشمكمك، (1)
 .8-7ـ، ص2007مكقع عكا لمتابعة الشأف اإلسرائيمي، 

 .star.com-http://derasat.araخزمك، جاؾ: مؤتمر تيكيد الجميؿ الرابع، (2)
، مدار المركز الفمسطيني لمدراسات 59ف:الحريديـ في عيف العاصفة، أكراؽ إسرائيميةانطك ات،شمح (3)

 .43-11ـ، ص2012اإلسرائيمية، راماهلل، فمسطيف، 
 . star.com-http://derasat.araخزمك، جاؾ: مؤتمر تيكيد الجميؿ الرابع، فمسطينيك الداخؿ. (4)

http://derasat.ara-star.com/
http://derasat.ara-star.com/
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كجػب عمػى يت كقبؿ كؿ شيء عندما نتحدث عػف مكضػكع "تعزيػز الصػناعة كالعمػؿ فػي الشػماؿ: أكالن 
المنػاطؽ  كافسػمػف المناطؽ الصناعية كفرص العمؿ لمجمػاىير العربيػة في الحككمة تحقيؽ المساكاة 

 .كليست عمى حساب طرؼ مقابؿ طرؼ آخر ،فييا تمؾ المشاريع ةالمقام

، كتطكيػػؽ القػػرل العربيػػة، طمػػس عركبػة المنطقػػةت تيكيػػد الجميػػؿ عمػى مراحػػؿ كرٌسػػت نفػذت مخططػػا
 كػػافالم إلػػىعمػػى التكجػػو  الييػػكدتػػـ تشػػجيع  يكانسػػال ميػػزافكلتعػػديؿ ال، يػػا مػػف منػػاطؽ النفػػكذناكحرم

 فػي المنطقػة كالػذم الييػكدبيػدؼ مػا يسػمى تعزيػز اقتصػاد ، صػناعية أخػرلبإقامة مسػتعمرات ريفيػة ك 
ليصػػػبح الجميػػػؿ منطقػػػة  ،يـ مسػػػتقببلن يإلػػػينضػػػمكف يطمقػػػكف عميػػػو مصػػػطمح )تطػػػكير الجميػػػؿ( ، كالػػػذم 

 . ي قكمكانسجذب 
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 ا ثاى  املال  
 و(3172-7661)ا  طا ق ا عنر   عنر   ا  هو  

 :م2013-1997أواًل: المستوطنات الصييونية في الجميل 
 .مستكطنة حركب .1
 .مستكطنة يسكار .2
 .مستكطنة شيبكلت .3
 .مستكطنة رمات أربيؿ .4
 م:2013-1997أشكال التطبيق العممي لعممية تيويد الجميل : ثانيًا 

 .35المخطط القطرم تاما -1

 ـ.2009كايميت"( ك "كيرف إسرائيؿبيف ) راضياألصفقة تبادؿ  -2
 الجديدة في الجميؿ . اإلسرائيميةالمدف  إلى الييكديةتشجيع اليجرة  -3
 شماؿ الجميؿ.بناء مدينة عربية جديدة في مشركع  -4

 :ثالثًا: المؤسسات الداعمة لمشروع تيويد الجميل

 لجنة تطكير )تيكيد( الجميؿ كالنقب. .1
 سمطة تطكير )تيكيد( الجميؿ. .2

 ."إسرائيؿالميمات الكطنية في أرض  أجؿالحركة مف  -جمعية "أكر .3
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 :تمييد

كىك ليس ، كحككماتيا المتعاقبة، (سرائيؿفعميان مشركعان مستمران )إل ستيطافااليشكؿ 
الكثير مف  اإلسرائيميةفقد صادرت السمطات  .دكف أخرلمحصكران أك مقتصران عمى حككمة 

 كافسخدمة ال -كفؽ تعريفيا- غايتيا،حيازتيا كممكيتيا ك حيازة جيات صييكنية  إلى راضياأل
نتائج  تكانكقد ، (1)الكيرف كايميت سرائيؿكالصندكؽ الدائـ إل الييكديةمثؿ الككالة ، فقط الييكد

العربية المحتمة في  راضياأل% مف 93( عمى الغالبية الساحقة إسرائيؿىذه السياسة سيطرة )
 .2)) فمسطيف

 م:2013-1997 أواًل: المستوطنات الصييونية في الجميل

كىي أيديكلكجية تيدؼ لمسيطرة عمى ، بنظرية التكسع ىما يسمعمى ، (إسرائيؿ) رتكزت
كقد ، في المنطقة العربية الفمسطينية ليةامبريكتحقيؽ السيطرة اإل، األرضمف  لقصكلالمساحة ا
بف  كاففقد ، العربية راضياألىذه النظرية التعطش الصييكني التكسعي لمزيد مف  أظيرت

 اإلسرائيميةكمنذ ذلؾ الحيف لـ تحدد المؤسسة ، ( المرنةإسرائيؿغكريكف صاحب نظرية حدكد )
تشمؿ المساحة الممتدة مف  التىٌ ك ، الدكلي قانكفحدكدان بالمعني االصطبلحي المعركؼ في ال

 ،تحكم فمسطيف يالتي شماالن ك ناكنير الميط، غربان كما بعد نير األردف شرقان  البحر المتكسط
 .  (3)، كخميج إيبلت، كشـر الشيخ أفكمضائؽ تير ، الجكالفكمرتفعات ، كأرض سيناء كشرؽ األردف

سعت مطبقةن ذلؾ مف خبلؿ بناء ، (إسرائيؿنادت بيا ) يالتتشار نتطبيقان لنظرية التكسع كاال
، العربية راضياألعمى  الييكديةكلفرض السيادة ، مستكطنات جديدة لتطكيؽ البمدات العربية

 مثؿ:، كذلؾ مف خبلؿ إقامة مستكطنات جديدة ،تكممة مسار تيكيد الجميؿ إلىىادفة  

                                                           

األراضي، التخطيط كعدـ المساكاة: تقسيـ الحيز بيف الييكد كالعرب في إسرائيؿ"، مذكرة :يفتحئيؿ، أكرف  (1)
 .3، ص2000ني امكقؼ، مركز "أدفا"، تشريف الث

تشريف األكؿ  لجنة التحقيؽ الرسمية الستيضاح المكاجيات بيف قكات األمف كبيف مكاطنيف إسرائيمييف في (2)
 .   42، الصفحة 2003، القدس، أيمكؿ 1، تقرير، مج2000

طو، مجدم:قراءة في كتاب متي ككيؼ اخترعت أرض إسرائيؿ، مركز الدراسات المعاصرة، أـ الفحـ،  (3)
 .12-11ـ، ص2012
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كعرب ، ()كبئر المكسكر، ()ستقاـ بيف البمدات العربية كفر مندا :"مستوطنة حروب" .1
عمى  (عيميؾ يزراعيؿألراضي مرج بف عامر )بمنطقة نفكذ المجمس اإلقميمي  ()الييب
 صفكرية التاريخية. أراضي

كبئر  ()كككب أبك الييجاء ()دير حنا، ()اعبميف، ستقاـ بيف شفاعمر :مستوطنة يسكار .2
  تاريخية تابعة لعبميف. أراضيالمكسكر في منطقة نفكذ مجمس إقميمي مسغاؼ عمى 

                                                           

()  ـ، 2011حصاء عاـ إشخص، حسب 992، 16كفر مندا: بمدة عربية تقع في شماؿ فمسطيف، عدد سكانيا
مف اجمالي مساحة مستكطنةالقطب الشمالي المقامة عمى أراضي البمدة 434، 1يبمغ المجمس البمدم لكفر مندا

تحتكل كفر كندا عمى لجنة  كـ فقط،45العربية، اجمالي مساحة العمؿ الفعمي التي تقع ضمف نطاؽ البمدية تبمغ 
 . http://badeel.nadsoft.coربي لمتخطيط البديؿ، جفعات.كفر مندا، المركز الع فاكالتخطيط مف السنديالبناء

()   8بئر المكسكر:تعرؼ بمحمة بئر المكسكر، تقع ضمف بمدات لكاء الشماؿ في فمسطيف، يبمغ عدد السكاف ،
شممت ىذه البمدة العربية الؼ دكنـ، كقد 446، 1شخصان، اجمالي مساحة المعيشة في بمدة بئر المكسكر 141

، كيبمغ مجمكع الكحدات السكانية داخميا بنحك 35خطة رقـ –سرائيمي عرؼ باسـ الخطة الكطنية ماستر إمخطط 
مسكف، كتحتكل عمى 100، 2سرائيمية، كتحتكم البمدة عمى إ، كقد تـ تقسيـ المنطقة حسب خطط 120، 11

ـ.بئر المكسكر، 2012سرائيمية لعاـ إحصائيات إمؤسسة كمبني عامة حسب  317طريؽ، كتحتكل عمى 913
، 7.؛ الدباغ، مصطفي مراد:ببلدنا فمسطيف، جhttp://badeel.nadsoft.coالمركز العربي لمتخطيط البديؿ، 

 . 574ص
() عرب الييب، يبمغ عدد –طكؼ عرب الييب: بمدة عربية، تقع في شماؿ فمسطيف في الجميؿ، تعرؼ باسـ الب

ـ، 2012كذلؾ حسب إحصائية عاـ  507، بينما تبمغ مساحة المعيشة في عرب الييب ب737، 1السكاف  فييا 
كتتبع عرب الييب إلى محمية التخطيط كالبناء في الجميؿ الشرقي، كتدخؿ ىذه المنطقة داخؿ المخطط الصييكني 

في البمدة العربية .عرب الييب، المركز العربي لمتخطيط 945، 1، كيبمغ مجمكع الكحدات السكنية 35تاما 
 .http://badeel.nadsoft.coالبديؿ، 

()  متران عف سطح البحر، كتبمغ 125اعبميف:قرية عربية تقع في المنطقة الشمالية، بالشرؽ مف حيفا، ترتفع
ا عمرك الكاقعة في جنكبيا الغربي، يمتيف أىالي اعبميف بمينة الزراعة، فدكنمان، كاقرب بمدة إلييا ش95مساحتيا 

ؿ زيادة مساحة أراضييـ الزيتكنية، يرجع تاريخ بناء مف أج؛كاشير مزركعاتيـ الزيتكف الذيف يبذلكف اليمة الكبيرة 
عربيان،  1278ـ نحك 1948ق في العيد العثماني، بمغ عدد العرب المقيمكف فييا عاـ 1306القرية  الي عاـ 

.الدباغ، مصطفي مراد:ببلدنا 2395ـ، ليصؿ الي 1961، كارتفع ىذا العدد عاـ 1478ـ، نحك 1949بينما عاـ 
 .565-564، ص7فمسطيف، ج

()  كـ، كأقرب الضياع إلى دير حنا مف جية 23دير حنا:قرية عربية تقع عكا في شماليا الغربي، كعمى بعد
متر عف مستكل سطح البحر، 300دكنما، كترتفع 40الجنكب الغربي ىي قرية عرابة، تبمغ مساحة دير حنا 

ف، كتبمغ المطرؽ كالكدي 8كنمان، منيا د 15358كتعتبر قرية دير حنا مف أعماؿ صفكرية، تبمغ مساحة أراضييا 
دكنما، كتحيط بيا أراضي قرم عيمبكف كالمغار كسخنيف  1060مساحة األراضي المغركسة بأشجار الزيتكت 
 .395-389، ص7كعرابة.الدباغ، مصطفي مراد:ببلدنا فمسطيف، ج

http://badeel.nadsoft.co/
http://badeel.nadsoft.co/
http://badeel.nadsoft.co/
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في منطقة نفكذ المجمس  طرعافتقع بيف البعينة نجيدات ك  :()مستوطنة شيبولت .3
كقد أقرت المجنة الفرعية لمقضايا ، التاريخية طرعاف أراضيعمى  األسفؿاإلقميمي الجميؿ 

تيا اجمس إحدلالتخطيطية المبدئية المنبثقة عف المجمس القطرم لمتخطيط كالبناء في 
 4أصكات مقابؿ  9كذلؾ بأغمبية ، مخطط مستكطنة شيبكلت إلغاء، ـ2014عاـ

قدميا المركز  التىٌ مف المرافعة المينية  ساسنبع باأل ان جاز نإكيعتبر ىذا القرار ، أصكات
 . (1)المحمي مع المكضكع طرعافالعربي لمتخطيط البديؿ كمف جدية تعامؿ مجمس 

في منطقة نفكذ المجمس اإلقميمي  (2)ستقاـ بمحاذاة عيمبكف التىٌ  :مستوطنة رمات أربيل .4
  .(3)حطيف الميٌجرة أراضيعيمبكف التاريخية ك  أراضيعمى ، ()األسفؿمجميؿ ل

إطبلؽ حممة إعبلمية كاسعة غايتيا تشجيع ب( إسرائيؿ)تزامف بناء تمؾ المستكطنات مع قياـ
، جميؿمشركع تيكيد الضمف ، لمسكنى في الجميؿ نتقاؿ( عمى االإسرائيؿفي ) الييكديةالعائبلت 

شاؤىا نإيتـ ، الجميؿفي ، مف المستكطنات عددان  أففيو. كرغـ  الييكد كافسبمعنى زيادة نسبة ال
عدة دكائر  أف إالٌ ، "35 -المعركفة باسـ "تاما، (سرائيؿطة الييكمية العامة )إليدكف التقيد بالخر 

 -()ىيئة خاصة كاحدة ىي جمعية "أكر إلىىذه المستكطنات باإلضافة  إنشاءحككمية تسيـ في 

                                                                                                                                                                      

()  ،تقع شماؿ كفر مندا، كتعمك كككب أبك الييجاء:قرية عربية تقع في الشماؿ، كىي مف ضمف أعماؿ الناصرة
بك الييجاء، نسبة إلى الشيخ أبك أدكنمات، كتعرؼ كثيرا باسـ كككب 10متر عف سطح البحر، مساحتيا  400

دكنمان، تحيط بالقرية قرل أخرل منيا، قرل سخنيف 18674الييجاء المدفكف في شماليا، كتبمغ مساحة أراضييا 
 .87، ص7راد:ببلدنا فمسطيف، جككفر مندا، كمعار كتمرة. الدباغ، مصطفي م

()  (25انظر الممحؽ رقـ.) 
 http://www.ac-ف، المركز العربي لمتخطيط البديؿ.اإلغاء مخطط مستكطنة شيبكلت عمى أراضي طرع (1)

ap.org. 

إلييا حسف العيمبكني الشاعر المبيب نسمة. ينسب  550بيا قرية فمسطينية ، مف قرل قضاء طبرية، عيمبكف:  

 .295،ص1الذباغ،هصطفي هشاد: بالدنا فلسطين،جىػ.1085نزؿ دمشؽ ثـ ارتحؿ منيا إلى عكا كبيا تكفي عاـ  ،الفائؽ

()  (26انظر الممحؽ رقـ.) 
القديـ لتيكيد الجميؿ، المركز العربي لمتخطيط البديؿ، نشر بتاريخ  -ما كراء المخٌطط الجديد  (3)
 . ap.org-http://www.acـ.5/12/2013
() ني اتشريف الث 8نتفاضة األقصى في إلجنة تحقيؽ حككمية رسمية  اقيمت في أعقاب أحداث  :لجنة أكر

أيمكؿ  1يكدكر أكر كضمت القاضي ىشاـ خطيب كالمستشرؽ شمعكف شمير، في ثكترأسيا القاضي  2000
أصدرت لجنة أكر تكصياتيا، التي لـ تحدد بشكؿ قاطع الجناة الذيف قتمكا الشيداء كطالبت الشرطة  2003

باستمرار التحقيؽ. كما أكصت المجنة ببعض التكصيات ضد الشخصيات السياسية، التي أشعمت مناصب رفيعة 
دات مف الشرطة كشخصيات سياسية عربية. كما أشارت المجنة إلى أف جميع حككمات إسرائيؿ أخفقت في كقيا

قضية التعامؿ مع المساكاة كأف العبلقة بيف الييكد كالعرب في إسرائيؿ قابمة لؤلنفجار كأف ىنالؾ أسبابا عميقة 

http://www.ac-ap.org/
http://www.ac-ap.org/
http://www.ac-ap.org/
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 اإلسرائيميةتعتبر مف أكثر الجيات  التىٌ ك ، "إسرائيؿالميمات الكطنية في أرض  أجؿالحركة مف 

.( 1)يستيطاناالفي مجاؿ التخطيط كالبناء  تأثيران 

في الجميؿ ىما  فيكاثنت، خمس مستكطنات في النقب، الحركة سبع مستكطناتتمؾ شأت نا
، اإلسرائيمية"ميخاؿ" ك"متسبيو عيركف". كقد تمت إقامة ىذه المستكطنات بالتعاكف مع الحككمات 

كبيتح  فاإقناع أزكاج شابة مف مدف رمات غ مف، في حركة أكركقد نجح المؤسسكف األربعة 
 تمؾفسيـ في أنسكنيـ ىـ  إلى إضافةن ، لمسكف في النقب نتقاؿتكفا كرحكفكت كالقدس باال

يعيش معظميـ في  شخصان  250عف  اليـك  ميخاؿ مستكطنة كافس. كيزيد عدد اتالمستكطن
(2)شخص 2200ات(. كيتـ بناء فيمبلت في المستكطنة المعدة لسكف فإنبيكت متنقمة )كرا

. 

كبعد ذلؾ تبدأ  ؛األرضجاء أسمكب عمؿ "حركة أكر" مف خبلؿ االستيبلء عمى نقطة ما في 
و ال تكجد حاجة إلقامة بمدات أن" تؤكد 35 -خطة "تاما أف عممان ، لمسكف األرض عداد إأعماؿ 

العشكائية يةستيطاناالما تكسيع البمدات القائمة.  كتشير عممية إقامة البؤرة نا  ( ك إسرائيؿجديدة في )
ية. فقد حضر ستيطاناالأسمكب عمؿ الحركة  إلى الشمالي"متسبيو عيركف" في منطقة المثمث 

يشغؿ منصب كزير الدفاع في  كافالذم  "شاؤكؿ مكفاز "، ـ2003عاـ فؿ إقامة البؤرة في ح
لدفاع جعؿ "متسبيو عيركف" بمدة مدنية كاالعتراؼ بيا بمكجب قرار رئيس حينو. كقد قررت كزارة ا

 . (3)الحككمة شاركف

طرد ، دكف أم غمكض، تيكيد فمسطيف يعني أفجاءت نتائج الممارسات الصييكنية لتؤكد  
بإحضار المياجريف مف ، ي االجتماعي لمببلدكانسكتغيير المحتكل ال، العرب منيا كتشريدىـ

الذم كرست لو الصييكنية جميع قكاىا الذاتية  ،تطبيقان لممخطط الصييكني، األرضشتى بقاع 
مف نتائج إقامة المستكطنات في الجميؿ تكريس حالة عدـ المساكاة في  كافك ، كالتحالفية

حديثان ، ـ2009نشر مركز أدڤا عاـفقد ، يات لممجالس كالبديات لمقرل العربية في الجميؿميزانال
يات البمدية. كاعتمد المركز في ذلؾ عمى المقارنة بيف أربع ميزانالمساكاة في تمكيؿ العف غياب 

                                                                                                                                                                      

ير مشاريع كمبادرات مف شأنيا نتفاضة األقصى، كيجب عمى الحككمة أف تبادر إلى تطك إأدت إلى أحداث 
نتماء مشركع ا  كر، الباب األكؿ أحداث ككقائع، ىكية ك أ تحقيؽ المساكاة في مجاالت الحياة المختمفة.لجنة

 ساسية لمطبلب العرب، ابف خمدكف الجمعية العربية لمبحث كالتطكير، طمرة، فمسطيف.المصطمحات األ
http://www.bettna.com . 

ضاىر، ببلؿ:االستيطاف التيكيدم داخؿ الخط األخضر، المشيد اإلسرائيمي، تقرير خاص عف المركز  (1)
 ـ.22/8/2007الفمسطيني لمدراسات اإلسرائيمية مدار، نشر بتاريخ

 ضاىر، ببلؿ:االستيطاف التيكيدم داخؿ الخط األخضر. (2)
 يدم داخؿ الخط األخضر.ضاىر، ببلؿ:االستيطاف التيك  (3)

http://www.bettna.com/
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ًىبة المكازنة  إلىكىي سمطات مقتدرة ال تحتاج ، ″15منتدل الػ“بمدات  :مجمكعات مف البمدات
، غالبية المعطيات المقٌدمة ىي بالحساب لمفرد فا  ك  ،الحككمية؛ بمدات التطكير؛ البمدات العربية

"الًيبة  يات السمطات بطريقتيف: األكلى: ًىبات المكازنةميزانفي   اإلسرائيميةتشارؾ الحككمة 
ـٌ تكزيعي التىٌ ، العاٌمة" تيعطى ، : ًىبات خاٌصةةالثاني ك، ا بيف السمطات بمكجب معيار معٌيفيت

سمية تيستخدـ لتمكيؿ خدمات ر  التىٌ ، بالمشاركة المخٌصصة لتقميص العجز المتراكـ لمسمطة؛
ـٌ تقميص ًىبات المكازنة ، مف قبيؿ خدمات التعميـ أك خدمات الرفاه، تقٌدميا السمطات المحمية ت

، مميار شيكؿ 3.7 إلى، ـ2000كصمت عاـ ، ـ2003-2001بصكرة كبيرة خبلؿ السنكات 
في حيف كصمت ، ية العاديةميزان% مف مجمؿ مدخكالت السمطات المحمية في ال11كشٌكمت نحك 

ـ 2009فقط. كعاـ ، مف ىذه المدخكالت %5كشٌكمت ، مميار شيكؿ 2.1 إلى 2009عاـ 
(1) حظيت المستكطنات بأعمى ًىبة

. 

كىك ، العرب في الجميؿ عمى مدل السنكات كافسكال الييكدبيف المستكطنيف  ازداد الصراع  كذلؾ
مسببان العديد مف الصدامات  بيف ، كسياسيان كثقافيان كدينيان كأخبلقيان تبر صراعان كجكديان ما يع

.كمف ضمف ىذا الصراع حقيقة مسميات (2)كالمكاطنيف العرب في الجميؿ اإلسرائيميةالسمطات 
 إلىالجميؿ التحٌكؿ  كافسفمـ يكف مف السيؿ عمى ، العرب في الجميؿ ككامؿ فمسطيف المحتمة

"أبناء األقٌمية" الذم أطمقو الممٌثمكف الرسميكف في )دكلة ، سماء منياأأقٌمية. فقد اطمؽ عمييـ عدة 
فٌضؿ  التىٌ اعتبره العرب مييننا. األسماء ، ـ48( عمى المجتمع العربي في الجميؿ كمناطؽ إسرائيؿ

، لتفريقيـ عف البلجئيف عرب الخارج، "عرب الداخؿ" تكانفسيـ بيا أنالعرب في الجميؿ تسمية 
العرب في الضٌفة الغربية كقطاع غٌزة. كفي نفس لتفريقيـ عف ، "48ـ "عرب 1967كبعد حرب 

( كفي الضٌفة الغربية كفي قطاع إسرائيؿالذم ضـٌ العرب في )، الكقت استيعمؿ االسـ "فمسطينيكف"
 .(3)لبنافغٌزة كالبلجئيف في األردف كسكريا ك 

، فافيديرم نكعاـ مينيىالي المتطرؼ قاـ، العرب ضد عنصريةال العديد مف التصريحات ظيرت
  القناة في بث برنامج خبلؿ عنصرية بتصريحات باإلدالء، فافيديرم شيبعيإل، زكجتو بصحبة

                                                           

المساعدة الحككمية لمسمطات المحمية: مىف الرابح،  :ف أكفيراريأتياس، كأ -شمكمك، سبيرسكي، إيتي ككنكر (1)
 .  http://adva.org، مركز أدڤا.2009-2000كمىف الخاسر

افرايـ االستاذ، المذنب ككلؼ، الناشرالجامعة المفتكحة، الييكد، محرر، –سمكحة، سامي:العبلقات العربية  (2)
 .)عبرم(.4ـ، ص2003، 2ط

 . /http://lib.cet.ac.ilلبلطبلع  انظر 
رثو، مدل الكرمؿ (3) المركز  -كبيا، مصطفي:األقمية العربية الفمسطينية في إسرائيؿ في ظؿ الحكـ العسكرم كا 

 .6ـ، ص2012ي لمدراسات االجتماعية التطبيقية، العرب

http://adva.org/
http://lib.cet.ac.il/
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 يترككا كي؛ ذارنانإ العرب ينعطى  أف يجب" :بقكليـ، ـ2005يكنيك/حزيراف 7 يـك اإلسرائيمية ةالثاني
ذا الببلد  .(1) "الطائرات بكاسطة نفجرىـ أف فيجب يكافقكا لـ كا 

كاعتبرت ، تيكيد األسماءىتمامان كبيران لمتعامؿ مع مسألة اأكلت المؤسسة الصييكنية الحاكمة كما 
ال فرؽ في ذلؾ بيف أسماء المعالـ كأسماء األشخاص الذيف كجيت الدعكة ، " ميمة قكمية "ذلؾ 

في  المتخصص بالشؤكف الفمسطينية، ي ركبنشتايفناكىذا ما أكده د؛ (2) يـ الستبداؿ أسمائيـيإل
تقاـ نكنكعان مف الرغبة في اال ،تنفيذ ىذه التعميمات سيعني دعكة لمحرب أف، يسرائيمالتمفزيكف اإل

تكقيت صدكر تمؾ التعميمات  فإفكذلؾ ، كمحاكلة لطمس أك نفي الكجكد الشرعي لؤلماكف العربية
إبعاد العرب مف ىنا فعمى األقؿ لنبعد  كافو إذا لـ يكف باإلمأنمفاده  كافبؿ ، لـ يكف اعتباطيان 

 .(3)أسماء قراىـ عف لغتنا 

إطبلؽ أسماء عبرية عمى  إلىحيف لجأت كزارة الداخمية ، ـ1997كتكررت المسألة ذاتيا عاـ 
تبعث  التىٌ مجالس محمية لقرل عربية. كاعتبر المستشرؽ يكسؼ جينات ىذا اإلطبلؽ مف األمكر 

كسخر مف اسـ  " ؟إسرائيؿسـ العبرم لقرية عربية يساىـ في أمف كتساءؿ: "ىؿ اال، عمى الدىشة
الذم أصرت كزارة الداخمية عمى إطبلقو ليشمؿ أربع قرل عربية في  ()المجمس المحمي " زيمر"

 .( 4)المنطقة الكسطى مف الببلد 

 :(م3124-2441): أشكال التطبيق العممي لعممية تيويد الجميل ثانيًا 

 إلىليصؿ  ؛مشركع تيكيد الجميؿستمرار تطبيقيا انيتيا الكاممة عف  اإلسرائيميةالسمطات  أظيرت
 : ذلؾمف ك مرحمة خطرة 

                                                           

 .18، ص29/7/2005 الصنارةصحيفة عنصرية ضد العرب،  (1)
:اإلسرائيميكف األكائؿ  (2) ، 1ـ، ترجمة:خالد عايد كآخركف، مؤسسة الدراسات الفمسطينية، ط1949سيغؼ، تـك

 .307ـ، ص1986
 .72، صالمعالـ الفمسطينيةتيػػػػكيػػد األرض كأسماء عبد الكريـ، إبراىيـ:،  (3)
()  ،زيمر:كىك المجمس العربي المحمي، كزيمر ىك االسـ العربي لو، كيقع المجمس في المثمث العربي بيف باقة

، كجاءت زيمر نتيجة أندماج أربع قرل عربية كىي ياما، بئر سيكا، إيطأف، 574كجت كبات حيفر، عمى شارع 
، كيبمغ عدد األراضي القضائية التي يقاـ 5700ـ، 2009جمس عاـ ـ، بمغ عدد تعداد الم1988كالمرجة عاـ 
التجمعات  سكاف   . ؛لممزيد حكؿ https://en.wikipedia.org/wiki/Zemerدكنـ .  8203عمييا المجمس 

المكتب المركزم لئلحصاء في  انظر: سكاف  كغيره   سكاف  الريؼ"   2000الترقيـ فكؽ  السكانية
؛لممزيد حكؿ . http://www.cbs.gov.il/population/new_2010/table3ـ. 2010/ 30/6إسرائيؿ.

 . / http://zemar.netعماؿ الخاصة بمجمس زيمر العربي المحمي  انظر:كافة النشاطات كاأل
 .73، صتيػػػػكيػػد األرض كأسماء المعالـ الفمسطينيةعبد الكريـ، إبراىيـ:،  (4)

https://en.wikipedia.org/wiki/Zemer
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://www.cbs.gov.il/population/new_2010/table3.pdf&usg=ALkJrhh9BM89zpy7FiJwLTAxbykrTxxZWg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://www.cbs.gov.il/population/new_2010/table3.pdf&usg=ALkJrhh9BM89zpy7FiJwLTAxbykrTxxZWg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Israel_Central_Bureau_of_Statistics&usg=ALkJrhijFQcjphv8uh1MSftaBONQ1WyG2w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Israel_Central_Bureau_of_Statistics&usg=ALkJrhijFQcjphv8uh1MSftaBONQ1WyG2w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Israel_Central_Bureau_of_Statistics&usg=ALkJrhijFQcjphv8uh1MSftaBONQ1WyG2w
http://www.cbs.gov.il/population/new_2010/table3
http://zemar.net/
http://zemar.net/
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 :35المخطط القطري تاما -1

ي لممخطط ساسالتكجو األ فإف، 35تطبيؽ المخطط القطرم تاما إلى اإلسرائيميةعمدت السمطات 
 ،تكريس كتثبيت الكضع القائـنحك المكاطنيف العرب في الجميؿ يتمخص في ، 35القطرم رقـ 

ىماؿ مستمر عمى مدار العقكد الخمسة الماضية. كرغـ ،الذم نشأ نتيجة سياسة تمييز مبرمج  كا 
كاالستجابة  ،المبدأ العاـ لممخطط ينص عمى ضركرة تغيير منيج التطكر في الجميؿ أف
الممحة  حتياجات االو يتعامى عف غالبية أن إالٌ ، الحقيقية لكافة قطاعات المجتمعحتياجات لبل

دعي فإذ يٌ ، متذرعان بأعذار شتى؛كتكفير الحمكؿ ليا ، كيتعمد عدـ معالجتيا ،لعرب الجميؿ
عترافيـ اتراكمات الماضي السمبية رغـ و ليس بمقدكرىـ تقكيـ كؿ أنالقائمكف عمى المخطط ب

ا االعتراؼ تأكيد الصريح بيا كبمسبباتيا كبمسؤكلية الحككمات المتعاقبة عنيا. كأبرز ما في ىذ
أداة سمطكية لمقمع كالتضييؽ عمى العرب كالسيطرة عمى  فالتخطيط كالتنظيـ يشكبل أفالمقكلة ب
 .(1)األرض

نيات لتنظيـ تسعىكالذم كضع في أكائؿ ال، 31ليستبدؿ المخطط تاما  35يأتي مخطط تاما 
 :(2)المكثفة. كيقع في ثبلثة أجزاء رئيسو ىي الييكديةاستيعاب أفكاج اليجرة 

ثالثان: خطة التنمية ، : الخرائط كالتعميمات المتعمقة بياثانيان ، أكالن: األسس كالتكجيات العامة
، ـ2020الببلد عاـ  كافسيصؿ تعداد  أفكالتطكير كالكسائؿ المقترحة لتطبيقيا.  يتكقع المخطط 

. كالستيعاب ىذه كافسمف ال %25مميكف عربي أم نسبة  2.2مميكف مكاطف منيـ  8.8 إلى
باإلضافة ، كؿ عاـ ةجديد ةسكنية ألؼ كحد50حكالي ية ستككف ىناؾ حاجو لبناء كانسالزيادة ال
تزداد مساحة مسطحات البناء  أفالتحتية. كيتكقع  ةكالكرش كالمرافؽ العامة كالبني مصانعاللبناء 

ألؼ دكنـ  600 حكالي ب، مميكف دكنـ 1.2 اليكـ تبمغ  التىٌ ك ، لكافة المدف كالقرل في الببلد
مميكف دكنـ. كيحدد المخطط أىـ أىدافو بتقييد تكسيع مسطحات البناء 8، 1ضافي لتبمغ إ

، تياج سياسة رص المدفناك ، كبالمحافظة عمى المناطؽ المفتكحة كحماية الطبيعة، كالتطكير
 .(3)ةقامو بمدات جديدإكعدـ  ،ية في المناطؽ المأىكلةكانسكزيادة الكثافة ال

                                                           

كبلـ كالعسؿ كفعؿ كاألسؿ(، المركز العربي لمتخطيط.  -كالعرب  35 سكيد، حنا: المخطط القطرم )تاما (1)
 .  http://www.baqoon.comلممزيد مف االطبلع  انظر:

جباريف، تيسير: التخطيط القكمي في إسرائيؿ، مدار المركز الفمسطيني لمدراسات اإلسرائيمية، راـ اهلل،  (2)
 .2ـ، ص2014فمسطيف، 

كبلـ كالعسؿ كفعؿ  -كالعرب  35 سكيد، حنا: المخطط القطرم )تاما (3)
 .http://www.baqoon.comكاألسؿ(

http://www.baqoon.com/
http://www.baqoon.com/
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لكاء الشماؿ  – عرض المركز العربي لمتخطيط البديؿ أماـ المجنة المكائية لمتخطيط كالبناء
كقد ، 35تحفظات كمبلحظات باسـ عشرات السمطات المحمية العربية عمى المخطط القطرم تاما 

، )رئيس المركز(شارؾ في الجمسة عف المركز العربي لمتخطيط البديؿ الدكتكر حنا سكيد
كميندسيف كمخططيف  البمديات، كما شارؾ في الجمسة عشرات رؤساء، كجدم خبليمة كالميندس

 .(1) لمسمطات المحمية
 848، 46عمكمنا  جميؿيكجد في ال كاف ـ2000عاـ أنو حتى بينما تشير الكحدة العميا لممراقبة 

. بينما تشير لجنة (2)تكجد في القرل العربية المباني% مف ىذه 65 أفك ، مبنى غير مرخص
 الرسمية ةحسب التسمي -" يةقانكنال -غير األبنيةحكؿ  الحككمية المجنة"، كىي غازيت
، 22 كجكد إلى، ()شمكمك غازيت) ايا اسـ لجنة غازيت عمى اسـ رئيسيطمؽ عمييختصار )كلئل
ثمث ىذه  أفك ، دكف احتساب لكاء الجنكب بما فيو النقب لجميؿبيتنا غير مرخص في ا 286

.. (3)مالييكدفقط تكجد في الكسط  المباني

دكف احتساب البيكت ، بيتنا عربينا سنكينا 50ىدـ ـ  2011حتى ـ  2000كيتـ بالمعدؿ منذ العاـ 
اإلحصائيات الرسمية المختمفة تفيد  أفبينما يفيد التقرير ، ىدمت في النقب في تمؾ السنكات التىٌ 

                                                           

 35المركز العربي لمتخطيط البديؿ يعرض تحفظات عشرات السمطات المحمية العربية عمى مخطط تاما  (1)
. لممزيد  انظر  ap.org-://www.achttpاماـ المجنة المكائية لمتخطيط كالبناء، المركز العربي لمتخطيط البديؿ.

 .35(صكرة مخطط تاما27ممحؽ رقـ )
دراسػة في أكضػاع الػفػمػسػطػيػنػيػيػف في األرض الػمػحػتػمػة سػنػة "كيكاف، مأمكف: فمسطينيكف في كطنيـ ال دكلتيـ (2)

 .137ـ، ص2010لمدراسات كاالستشارات، بيركت،  مركز الزيتكنة، م"1948
()  ـ، 1932ـ في اسطنبكؿ، ىاجر الي فمسطيف عاـ 1926شمكمك غازيت:ىك شمكمك فاينشتايف، كلد عاـ

ـ في صفكؼ البالماخ، ثـ تكلى بعض المناصب  االدارية  في الجيش 1948كاشترؾ في معارؾ حرب 
ثـ عيف منسقان االسرائيمي  بعد تأسيسو، عيف رئيسان لدائرة االبحاث في قسـ االستخبارات فس سنكات الستيف، 

ـ، 1974ـ، ثـ رئيسان لشعبة االستخبارات  بيف 1967لمعمميات في األراضي  المحتمة بعد  احتبلليا عاـ 
ـ، كعيف  بعد تسريحو مف الجيش رئيسان لجامعة النقب ثـ مديران لمككالة الييكدية، ككمفو شمعكف بيريس 1979

جكني:معجـ األعبلـ كالمصطمحات الصييكنية  يف. منصكر،يبمياـ استشارية  في التفاكض مع الفمسطين
 .319كاإلسرائيمية، ص

 . http://www.baqoon.com، االستنتاجات كالتكصيات -تقرير لجنة "غازيت"  سكيد، حنا: (3)

http://www.ac-ap.org/
http://www.baqoon.com/
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% عف سنة 38أم بزيادة  -2010بيتنا عاـ  277ك 2009بيتنا عاـ  165و جرل ىدـ أن
.(1)ـ2009

 م:2009( و "كيرن كايميت"إسرائيلبين ) راضياأل صفقة تبادل  -2

رة في  أجؿمف  اإلسرائيميةفي إطار سعى السمطات  تمكيف خصخصة أمبلؾ "كيرف كايميت" المؤجَّ
( كبيف "كيرف إسرائيؿجرل االتفاؽ عمى تكقيع اتفاؽ تبادؿ أراضو بيف )دكلة ، المناطؽ المدنية

ممكية  إلىستيدرج في عممية الخصخصة  التىٌ "كيرف كايميت"  أراضيبمكجبو تحكيؿ  تـي، كايميت"
 60- 50( عمى ممكية  تقدر بنحك إسرائيؿ"الكيرف كايميت" مف )في المقابؿ تحصؿ ، (إسرائيؿ)دكلة 

جرل التكقيع عمى مبادئ االتفاؽ ، ـ2009مايك/آيار26ففي تاريخ ، ألؼ دكنـ في النقب كالجميؿ
، ممكية )الدكلة( ممتمكات أراضو بممكيتيا إلىتنقؿ "كيرف كايميت" ، المذككر أعبله. كبحسب االتفاؽ

تقكـ الدكلة بنقؿ ، جرل تخصيصيا ألطراؼ ثالثة كفؽ أغراض السكف كالعمؿ. كمقابؿ نقؿ الممكية 
ممكية "كيرف كايميت" )أك شركة  إلىفي الجميؿ كالنقب  مساحةمخططة بنفس الالأراضو شاغرة كغير 

 .(2)"ىيمنكتا"(

يا مف طرؼ سمطة اضيأر "كيرف كايميت" تكافؽ عمى إدارة  أف، مف االتفاؽ 2جاء في البند رقـ 
ـ المتعمؽ باإلصبلحات 2009مايك/آيار12ستيقاـ كفقنا لقرار الحككمة الصادر في يكـ  التىٌ ، راضياأل

"بحيث يجرم الحفاظ عمى  راضياألبإدارة  اإلسرائيميةكستقكـ السمطة ، إسرائيؿ أراضيفي دائرة 
مف ضمف سائر ، ت"ي"كيرف كايم يا". ككفؽ االتفاؽ تمتـزأراضيمبادئ "كيرف كايميت" بما يتعمؽ ب

مميكف  100بقيمة ، بالقياـ بأعماؿ تطكير في النقب مستندة بذلؾ عمى مصادرىا الذاتية، اإللتزامات
لتفاؼ عمى تعميمات القضاء العاـ كالعمؿ االتفاؽ في ىذا الصدد محاكلة لبل تيعتبر تعميمات، شيكؿ

ممكية "كيرف  إلىستينقؿ  يالت، راضياألالحؽ في المساكاة بما يتعمؽ ب فاعمى الحيمكلة دكف سري
مبادئ "كيرف كايميت" تمنع تخصيص حقكؽ عمى  فإف، ت" في إطار االتفاؽ. ككما ىك معركؼييماك
لتماسات العالقة في المحكمة العميا في . كفي إطار رٌدىا عمى االالييكدبممكيتيا لغير  يالت راضياأل

3في ممكيتيا يالت راضياألالحؽ في المساكاة بما يتعمؽ ب فامسألة سري

                                                           
ىدـ البيكت سياسة إسرائيمية تستيدؼ البقاء الفمسطيني، صحيفة فصؿ المقاؿ،  (1)

http://faslalmaqal.com/ . 
مراجعة نقدٌية لمشركع قانكف دائرة أراضي ، 2009تمكز  21كرقة مكقؼ  ف، ىناء:ابشارة، سياد؛حمد (2)

 .8صـ، 2009(، 7)التعديؿ رقـ إسرائيؿ 
المركز العربي  9010/04أبك ريا، كآخركف: ضد دائرة أراضي إسرائيؿ كآخريف؛ قرار المحكمة العميا  (3)

 لمتخطيط البديؿ.

http://faslalmaqal.com/


141 
 

 الجديدة في الجميل : (اإلسرائيمية)المدن  إلى الييوديةتشجيع اليجرة  -3

 ؛السكف في مستكطنات الجميؿ إلى فاالشب الييكدبتشجيع ىجرة  اإلسرائيمية اىتمت السمطات
 أجؿالضغط مف " ()رئيس مجمكعةصرح فقد ، الييكدبيدؼ إحداث تغير ديمكغرافي لصالح 

الجميؿ عاـ  إلى الييكديةتشجيع اليجرة ية لؤلزكاج الشابة" بخصكص قضية كانسإيجاد حمكؿ إ
لمعيش في" األماكف  نتقاؿعمى اال الييكدمف المصمحة الكطنية تشجيع  فإ :بما يميـ" 2010
يان عربيان". كفي كقت مبكر مف ىذا العاـ نقؿ عف راسؿ ركبنسكف المدير كانستشيد نمكان " التىٌ 

الجميؿ بحمكؿ عاـ  إلى "ألؼ ييكدم ََّم سعيو لجمب "الييكدالتنفيذم لمصندكؽ الكطني 
 .(1) "ية مف العربكانسىذه المنطقة "فييا كثافة  فـ؛ نظران ألََِّ

نتنياىك قبؿ بعرض نائبة الكزير في مكتبو  أف، ـ2010ية عاـ إسرائيمعمنت كسائؿ إعبلـ أكما 
جندم مقاتؿ" في جيش "متران مربعان لكؿ  250بمساحة ، ان نا"لشؤكف الشباب" بتكزيع أراضو مج

، الجميؿ كالنقب تيي يختار السكف بعد الخدمة العسكرية أك خبلليا في منطقسرائيماالحتبلؿ اإل
عفاء كؿ جندم، السكرية المحتمة الجكالفكىضبة  عفائو ، مف دفع أم ثمف كا  مف أم  أيضان كا 

. كمف ىنا كصمت  التىٌ ك ، العربية في منطقتي الجميؿ كالنقب راضياألسياسة مصادرة  فإف، رسـك
 راضياألالسكرم المحتؿ بقرار رئيسيا بنياميف نتنياىك اتخذت طابع تكزيع  الجكالف أراضي إلى

 .(2)"ىدايا" عمى الجنكد المقاتميف في جيش االحتبلؿ

قرارنا حمؿ الرقـ ، ـ2011 يكنيك/حزيراف 5في  اإلسرائيميةأصدرت الحككمة ، لذلؾتأكيدان ك 
شقة في محيط المجتمعات الجديدة مع   الييكد؛ بإعطاء األزكاج الشابة كالمشتريف 3282

دة في مناطؽ التجمعات العربية جدي ان ألؼ شيكؿ لشراء شقق 100 إلىاالستفادة بمبمغ يصؿ قيمتو 
 .(3)الصييكني في الجميؿ كمحيطو ستيطافاالتعزيز  أجؿمف ؛الجميؿ في

ك أ ،خير لمحصكؿ عمى منح لمف يشترمتمديد المكعد األ اإلسرائيمية كافاإلسكما قررت كزارة 

                                                           

() .مجمكعة: عبارة عف مجمكعة داخؿ الكنيست 
(1) White ،Ben; 21st century colonialism: Israeli policies in the Negev and Galilee ،
middleeastmonitor ،06 December 2013.  
https://www.middleeastmonitor.com/articles/debate/8685-21st-century-
colonialism-israeli-policies-in-the-negev-and-galilee.   

بدكاف، عمى:الجميؿ كالمثمث كالنقب في مشاريع التيكيد، صحيفة العرب القطرية، نشر بتاريخ  (2)
 ـ، صحيفة العرب القطرية.2010تمكز/سبتمبر 16

(3)http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/hatava_lerochshey_dira_rishona/Pages/hat
ava_lerochshey_dira_rishona.aspx#GovXParagraphTitle7 . 

https://www.middleeastmonitor.com/articles/debate/8685-21st-century-colonialism-israeli-policies-in-the-negev-and-galilee
https://www.middleeastmonitor.com/articles/debate/8685-21st-century-colonialism-israeli-policies-in-the-negev-and-galilee
http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/hatava_lerochshey_dira_rishona/Pages/hatava_lerochshey_dira_rishona.aspx#GovXParagraphTitle7
http://www.moch.gov.il/siyua_bediyur/hatava_lerochshey_dira_rishona/Pages/hatava_lerochshey_dira_rishona.aspx#GovXParagraphTitle7
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كتصؿ قيمة ، ـ2013أكتكبر/تشريف األكؿ30حتى مكعد أقصاه ،ك النقب أيؿ يبنى منزال في الجم
قد  الماليةكزارة  أف إلى الؼ شيكؿ يحصؿ عمييا مف يتقدـ بطمب. يشارو  100 إلىالمنحة 
تي تمديد المكعد . كيأالماليةالمنحة ضمف السياسة االقتصادية الجديدة لكزير  إلغاء اقترحتو 

ك أ ،بناءبالمعنييف  الييكدعمى طمب عشرات المقاكليف كمئات  خير لتخصيص المنحة بناءن األ
 .(1)في الجميؿ كالنقبشراء كحدات سكنية 

عدد مف  بنائياية التى يشرؼ عمى كانسياـ آالؼ الكحدات اليبنى في مدينة الناصرة ىذه األ 
مف اختيار مقاكليف لبناء عشرات الكحدات السكنية في  مؤخران  كافاإلستيت كزارة ناكما المقاكليف 

 كافاإلسفي مشاريع  أيضان  كافاإلسيستفيد مف منحة كزارة  أفمدينة سخنيف. كيمكف لممكاطف 
سياسة تمييز ممنيجة  كافاإلستمارس كزارة ك ، في مدف كرمئيؿ كنتسيرت عميت كمعمكت خرلاأل

كتكفير حمكؿ سكف منظمة ، راضياألضد المكاطنيف العرب في مجاؿ التخطيط كتسكيؽ 
 . (2) لمعائبلت العربية

 يةإسرائيم سبلـ خطةو أنب ،-يسرائيماإلحسب اإلدعاء -عد ي لذمكا، يإسرائيمكما تـ تقديـ اقتراح 
 الييكد كافسمف ال 100.000 لجمب االقتراح كيسعى ،الجميؿ في جديدة ييكدية مدينة لبناء
 .(3)في المنطقة العرب كافسال مع "التكازف الديمكغرافي"ي لتحقيؽإل الجميؿ إلى الجدد

أعمنت  فقد، عمى السكف في الجميؿ الييكد لتشجيع؛الكثير مف اليبات  اإلسرائيميةقدمت الحككمة 
 000، 25عف تقديـ منحة بمبمغ ، ـ2005مايك /في نياية شير أيار، اإلسرائيمية كافاإلسكزارة 

شيكؿ لممستكطنيف  000، 90كعف منحة مقدارىا ، شيكؿ لكٌؿ مف سيشترم شٌقة في ىذه المناطؽ
"إخبلء  قانكفكذلؾ بحسب ، غزة الذيف سينتقمكف لمسكف في الجميؿ كالنقب بعد إخراجيـ مف قطاع

الذم يمنح ، ـ2005/يكنيكحزيراف19 الصادر بتاريخ يسرائيماإل ككذلؾ القرار الحككميٌ ."تعكيض
 .(4)% لمف يشتركف حقكقنا عمى أراضو في الجميؿ40تخفيضا قدره 

                                                           

(1)http://www.moch.gov.il/Spokesman/Pages/DoverListItem.aspx?ListID=5b390c93-
15b2-4841-87e3-abf31c1af63d&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-
71ed64f47de0&ItemID=512 . 

الحككمة تقرر تمديد منح االسكاف  في منطقة الشماؿ:مشاريع البناء في الناصرة كسخنيف قد تستفيد مف  (2)
  مساكاة لحقكؽ المكاطنيف العرب في إسرائيؿ. المنح، مركز

http://www.mossawacenter.org/ar/item.asp?aid=1084 . 
 في جديدة ييكدية مدينة لبناء إسرائيمية سبلـ خطة المجمس العربي رؤساءاشكنازم، إيمي؛رينات، زفرات:(3)

 . / http://www.haaretz.comـ.2013، صحيفة ىارتس، الجميؿ
(4) http://www.romgalil.org.il/ . 

http://www.moch.gov.il/Spokesman/Pages/DoverListItem.aspx?ListID=5b390c93-15b2-4841-87e3-abf31c1af63d&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=512
http://www.moch.gov.il/Spokesman/Pages/DoverListItem.aspx?ListID=5b390c93-15b2-4841-87e3-abf31c1af63d&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=512
http://www.moch.gov.il/Spokesman/Pages/DoverListItem.aspx?ListID=5b390c93-15b2-4841-87e3-abf31c1af63d&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=512
http://www.mossawacenter.org/ar/item.asp?aid=1084
http://www.mossawacenter.org/ar/item.asp?aid=1084
http://www.haaretz.com/
http://www.haaretz.com/
http://www.romgalil.org.il/
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مف  الذم يتركز بدالن  ،يسرائيماإلثني يدكلكجية التخطيط كطابعو اإلأظيرت عدة مؤشرات عمى 
األمر الذم  ،عمى التمييز لصالح فئة بعينيا عمى نحك جائر، خدمة المكاطنيف داخؿ الجميؿ

ي حكؿ المشاكؿ سرائيمففي الجميؿ يتمحكر المخطط اإل، يتضح في الجميؿ كالنقب بشكؿ كبير
 %51يف يشكمكف كالذٌ ، ككثرة التكاجد العربي في الجميؿ الييكديا تتمثؿ في قمة أنالتخطيطية عمى 

جاءت تمؾ المخططات الصييكنية عف طريؽ  بناء مدف بمكاصفات ، الجميؿ كافس لىامف إجم
 (1).السمبية الييكديةكتكفير أماكف عمؿ تمنع ما يسمكنو اليجرة ، مييكدلمغرية 

مف ، اإلسرائيميةتمؾ المخططات كاالقتراحات الحككمية  كف العرب في الجميؿ مفي المكاطنناع
ركؤساء  حدأ كيقكؿ.المتاحة ليـ لمبناء كتطكير المدف كالبمدات العربية في الجميؿ راضياألنقص 

المؤسسات تطالبيـ في حيف، لممقيميفالمتاحة راضياألمف نقصكفنايـ يعأنالمجالس البمدية 
المممككة لمعرباألرضب  اإلسرائيمية ؛ بحجة الييكديةاإلقميميةالمجالسمجاالتىي في التي،

 .(2)المستقبميةحتياجات لتمبية اال الزراعية راضياأل احتياطي المحافظة عمى

مف ظركؼ  يعانيالذم ، ة الشرقية في الجميؿناكمثاؿ عمى ذلؾ حي سكيد البدكم قرب الكم
مف مد يد ، ()قميميكرفض مجمس مسغاؼ اإل، كة الكيرباءصعبة؛ بسبب عدـ ربط تمؾ الحي بشب

مصركف عمى البقاء في ، شخصان  70، عائمة تضـ14بالحي نحك  كيسكف، العكف لبدك الجميؿ
الحي مف أكضاع مزرية مف ناحية البنية التحتية كالمدخؿ  يعانيك ، يـ رغـ المضايقاتأراضي

بد الذم تستمر السمطات في المماطمة بتعبيده كالشارع الضيؽ غير المعه ، القرية إلىالذم يكصؿ 
تماـ أعماؿ البنية التحتية األ  .(3) ية فيوساسكا 

                                                           

 .3جباريف، تيسير: التخطيط القكمي في إسرائيؿ، ص(1)
 .)عبرم(14، ص3بدكف مؤلؼ، سياسة الحككمة اإلسرائيمية  تجاه المكاطنيف العرب، الحمقة  (2)
()  دكنـ داخؿ مسطح نفكذه، كيبمغ 185مسغاؼ:كىك ما يعرؼ باسـ المجمس اإلقميمي الييكدم يسيطر عمى

دكنمان، يقابؿ ىذا 1750ألؼ نسمة، كىذا يعني أف حصة الفرد فيو مف األراضي تقدر ب5، 10تعداد سكانو نحك 
آالؼ دكنـ فقط، كيبمغ 10يا رضاة لمجمس مسغاؼ، التي يصؿ مسطح يذالتجمع مدينة سخنيف العربية المحا

حدكد سيادة مسغاؼ تمتد مف الطرؼ ألؼ نسمة، أم حصة الفرد مف األرض نصؼ دكنـ فقط،  20يا سكان عدد
الشرقي لمدينة عكا غربا، حتى قريتي المغار كالرامة شرقا، كمف القرل القريبة مف الحدكد المبنانية شماال، حتى 

مستكطنة باإلضافة إلى خمس قرل بدكية "اعترفت"  28سكاف  ت لنكبا. كيقدـ ىذا الجياز خدماسيؿ البطكؼ ج
رائد:فمسطيف ماسي بمدة عربية في الجميؿ.صبلح،  22ينما تبمغ مساحة منطقة نفكذ  بيا إسرائيؿ قبؿ بضع سنيف

.؛المجمس اإلقميمي مسػغاؼ.. أخطبكط  http://islamweb.netعبلمي، مكقع إسبلـ كيب، .أمة، المركز اإل
  .http://www.aljalel.co.ilيتمدد كيكاصؿ إقصاءه لمعرب، مكقع الجميؿ، 

 .27، ص196فاعكر، عدناف:قرية  الكمانة  صراع البقاء عمى خريطة الكاقع، مجمة البيادر السياسي، عدد (3)

http://islamweb.net/
http://www.aljalel.co.il/
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تستمر منذ سنكات لممطالبة بتسكيؽ قسائـ جديدة في  التىٌ الحي عف المكاتبات  أىالي ككشؼ 
تتبعيا البمدية كالسمطات في التممص مف  التىٌ الحي لؤلبناء كاألزكاج الشابة كالمماطمة المنيجية 

القسائـ يتحمؿ مسؤكليتو االستمرار في المماطمة في تكزيع إف  المسؤكلية  كقاؿ النائب سكيد "
قسائـ جديدة  عمى تسكيؽ هلذلؾ يجب الضغط بكؿ الكسائؿ إلجبار  ؛مجمس إقميمي مسغاؼ
 راضياأل فأل ؛كذلؾ في الحصكؿ عمى شبكة كيرباء مرخصة، بناء الحيألؤلزكاج الشابة مف 

لحي اك تخطيطي يمنع مف تطكير أ"مسغاؼ" كال يكجد أم عائؽ منطقي المتاخمة لمحي تتبع لػ 
الحي في  أىالي يستمر أففبل يعقؿ ، يةساسعماؿ البنى التحتية األأكمده بشبكة الكيرباء كتنفيذ 

 .(1) كشبكة الكيرباء تبعد عنيـ مئات األمتار فقط، المعاناة
 شمال الجميل:بناء مدينة عربية جديدة في مشروع  -4

في الجميؿ مف خبلؿ إطبلؽ مشركع بناء مدينة  فيالفمسطينيسياسة لكسب كد  (إسرائيؿاتبعت )
ي التابع ناكقد أكد الدكتكر شككي عمر ، بالقرب مف عكا، معرب في الجميؿ الغربيجديدة عربية ل

كمدير عاـ كزارة الداخمية عمى كجكد خطة لبناء مدينة جديدة ، لممجمس القطرم لمتخطيط كالبناء
، ألؼ شخص في الجميؿ 40نحك  كافسإ بيدؼ، شرؽ عكا، العرب في الجميؿ الغربي كافسلم

فريقا مشتركا بيف الكزارات  أفذكرت ، ـ2008في يكليك ، 3810الحككمة قرار رقـ  كقد أصدرت
لفصؿ التكاجد العربي في الجميؿ ، مدينة جديدة شماؿ الجميؿ إنشاءككضع خطة عمؿ لدراسة 

ميـ ىذا المجمع السكني الجديد تص أف اإلسرائيميةكما أعمنت السمطات ، الييكدعف غيرىـ مف 
كتعزيز الشريحة العربية في ، كلتكفير الخدمات المتطكرة كافاإلسصمـ خصيصان؛ لحؿ مشكمة 

 .(2)الجميؿ بالمراكز التعميمية كالترفييية كالتجارية كالريفية

السكف يات كانفي بناء تمؾ البمدة العربٌية الجديدة كزيادة التنٌكع في إمي قانكنأما عف الحٌؽ ال
مخٌططنا مف ىذا النكع سيمنع  أففقد أظير المركز العربي لمتخطيط البديؿ ب، لممكاطف العربي

المستكطنات المقترحة ستقكـ بالضركرة عمى  أفالعرب في الجميؿ مف حقكقيـ خاصة ك  كافسال
تستغٌؿ لبناء بمدة عربية جديدة  أفمف الكاجب  كاف أراضيالبمدات العربية نفسيا ك  فو أراضحساب 

 .(3)كاع المسكف القائمةنأل المكاطف العربي في الجميؿ تعرض تنكيعان  احتياجات تتناسب مع 

                                                           

عبلـ، د كالتيجير، المركز الفمسطيني لئلأىالي حي سكيد في الجميؿ يتحدكف مخططات التشري سكيد، حنا: (1)
https://www.palinfo.com . 

 ـ.4/11/2014غمكب العبرية، نشر بتاريخ ة جديدة في شماؿ إسرائيؿ، صحيفة نشاء مدينة عربيإ(2)
http://www.globes.co.il.)بالمغة العبرية( . 

 . ap.org-http://www.acالقديـ لتيكيد الجميؿ. -ما كراء المخٌطط الجديد (3)

https://www.palinfo.com/
https://www.palinfo.com/
http://www.globes.co.il/
http://www.ac-ap.org/
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ال زالت تعمؿ عمى السيطرة عمى المزيد مف األراضي  اإلسرائيميةالمؤسسة  أف :ترل الباحثة
ية. إسرائيمالعربية كتيكيدىا ىكاية  راضياأللتيكيدىا. فقد تحكلت سياسة مصادرة العربية ،
ككصؼ أدؽ؛ فقد أصبحت غريزة كشيكة أمنية عند صٌناع القرار السياسي  أخرلكبكممات 

 .يسرائيماإل

 ثالثًا: المؤسسات الداعمة لمشروع تيويد الجميل:

ند لممشركع العديد مف المؤسسات ك  كرافعة لو مف خبلؿ ، و أكالن إنجاح عمبلن عمى، مجافالجي
 يات كمكاقع تأثير.ميزانكار ك كما لدييا مف خبرات كأف، االستفادة مف خدماتيا

 لجنة تطىٌر )تهىٌد( الجلٍل والنقب: .1

لتطكير الجميؿ كالنقب إقامة لجنة لمتابعػة مشػركع التطػكرم تيكيػد  اإلسرائيميةأقرت المجنة الكزارية 
 .(1)الجميؿ كالنقب

 :مايميأىـ ما تـ إقراره بخصكص لجنة المتابعة  ك

 تشكيمة لجنة المتابعة تتككف مف: -أ

رؤسػػػاء ك ، كالمػػػدير العػػػاـ لمكتػػػب رئػػػيس الحككمػػػة ،اإلدارة العامػػػة لمكتػػػب نائػػػب رئػػػيس الحككمػػػة
البنػػاء ك ، البيئػػةك ، األمػػفك ، الماليػػةك ، نائب رئػػيس الحككمػػةك ،كمنػػدكبيف مػػف مكاتػػب رئػػيس الحككمػػة

 .(2)كالصناعة كالتجارة، السياحةك ،البنى التحتيةك ،الداخمية كالمكاصبلتك ، كافاإلسك 

 مثؿ:، كمراقبيف دائميف أخرلىذا كتدعى أجساـ 

ممثمػػػيف مػػػف منتػػػدل السػػػمطات ك ، سػػػمطة تطػػػكير الجميػػػؿ ك،منػػػدكبيف عػػػف سػػػمطة تطػػػكير النقػػػب -أ
 المحمية في الجميؿ كالنقب كآخريف.

تمػػػػت  يالتػػػػ، كمتابعػػػػة كػػػػؿ المشػػػػاريع المتعمقػػػػة بالجميػػػػؿ كالنقػػػػبتنػػػػاط بالمجنػػػػة ميػػػػاـ معالجػػػػة  -ب
كبإشػػراؼ منػػدكب عػػف ، كمػػا سػػكؼ يصػػادؽ عميػػو مسػػتقببلن ، المصػػادقة عمييػػا سػػابقان مػػف الحككمػػة

 .(3)مكتب نائب رئيس الحككمة

 يالتػكرفػع تكصػياتيا لمجنػة الكزاريػة بالمشػاريع ، تككيؿ المجنػة لفحػص مشػاريع تطػكير الجميػؿ -ج
 ذىا.يمكف تنفي

                                                           

 .35ابك جابر:ابراىيـ:مشركع تيكيد الجميؿ، ص (1)
 .35:مشركع تيكيد الجميؿ، صابك جابر:ابراىيـ (2)
(3) http://www.or1.org.il/hasochnut_tashkia_milyonim.doc . 

http://www.or1.org.il/hasochnut_tashkia_milyonim.doc
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    سػػػػتراتيجية لتطػػػػكير الجميػػػػؿ كالنقػػػػب لمعشػػػػر سػػػػنكات القادمػػػػةاخطػػػػة  عػػػػداد إتكميػػػػؼ المجنػػػػة ب- خ
 يالتػك ، ـ2005/أيمػكؿة لممصػادقة عمييػا حتػى يػجنػة الكزار كطرحيا أمػاـ الم، ـ2006-2015

 .(1)ـ2006سيبدأ تنفيذىا في عاـ 
 : التاليةالخطة عمى األمور  عداد إىذا وأوصت المجنة الوزارية بالتركيز خالل 

جيػػاز تعميمػػي كتربػػكم بمػػا فييػػا  إنشػػاء، الصػػناعة كالعمػػؿ مػػف خػػبلؿ خمػػؽ ظػػركؼ كفػػرص لػػذلؾ
قامػػػة شػػػبكة طػػػػرؽ كسػػػكؾ حديديػػػةك ، تطػػػػكير كتحسػػػيف البنػػػى التحتيػػػػةك ، اليالتعمػػػيـ العػػػ تطػػػػكير ، ا 
 .(2)حؿ أزمة  السكف كتحسيف ظركؼ المعيشةك ، التنمية البشرية، السياحة

 تطوير )تيويد( الجميل:سمطة  .2

 فػإفكعميػو ، مراقػب الدكلػة قػانكفكذلػؾ كفػؽ ، ىي جسـ ىدفو مراقبة عممية تطكير )تيكيد( الجميػؿ
 مياميا ما يمي:

المبػػػػادرة فػػػػي طػػػػرح مشػػػػاريع كمسػػػػائؿ لتطػػػػكير الجميػػػػؿ مػػػػف الناحيػػػػة االقتصػػػػادية كاالجتماعيػػػػة - أ
 كالعممية كالتكنكلكجية.

 خطط لتطكير الجميؿ في النكاحي المذككرة أعبله. عداد إ- ب

 كدعـ مبادرات اقتصادية لتطكير الجميؿ. مساندة- ت

 كالسمطات كاألجساـ الفاعمة لتطكير الجميؿ.، التنسيؽ بيف المكاتب الحككمية- ث

اقتصػادية  مصػانععرض مشاريع بحكث كتزكيد معمكمات كمعطيات كدعـ لمبادرات كخطط ك - ج
جتماعية كعممية كتكن  كلكجية.كا 

 و.إلىفي الجميؿ كزيادة القدرة عمى استيعاب اليجرة  ستيطافلبل فعالياتعرض - ح

 كخارجيا إلتماـ مياميا. إسرائيؿتمقي التبرعات مف - خ

 .(3)أك إقامة صناديؽ خدمة لتطكير الجميؿ، إقامة جمعيات كمؤسسات- د
 أما بخصوص األجسام المشاركة في سمطة التطوير فأىميا:

، االقتصاد كالتخطيط، الزراعة، التربية كالتعميـ، كافاإلسكالبناء ك ، الماليةممثمكف عف كزراء ) (1
 الصناعة كالتجارة(.، السياحة، الداخمية

                                                           

 .36-35ابك جابر:ابراىيـ:مشركع تيكيد الجميؿ، ص (1)
 .36ابك جابر:ابراىيـ:مشركع تيكيد الجميؿ، ص (2)
 .36جابر:ابراىيـ:مشركع تيكيد الجميؿ، ص ابك (3)



147 
 

 مندكب عف البمدات في الجميؿ. (2

 مندكب عف المجالس اإلقميمية في الجميؿ. (3

 مندكبكف عف المجالس المحمية في الجميؿ (4

 .(1)كالكيرف كايميت، الييكديةكالككالة ، مندكبكف عف إتحاد الصناعييف (5

( فػػػي 11/5 فػػػي البنػػػد )سػػػمطة تطػػػكير الجميػػػؿ إالٌ  قػػػانكفيـ يإلػػػفمػػػـ يشػػػر  ،العػػػرب فك المكاطنػػػأمػػػا 
حيث جػاء فيػو: يػتـ تعيػيف منػدكب يعينػو الػكزير مػف السػمطات ، معرض الحديث عف إدارة السمطة

 .(2)بعد التشاكر معيا، أغمبية مكاطنييا ليسكا ييكدان  يالتالمحمية 

ممػػا كرد فػػي القػانكف أنػػو كػػاف معنيػان بعػػدـ ذكػػر كممةالعرب؛فاسػتعاض عنتيػػا بقػػكؿ :"التػػي كيتضػح 
أغمبية مكاطنييا ليسكا ييكدان "كبذلؾ يتضػح مػدل شػطب اآلخػر ، كالتمييػز العنصػرم فػي السياسػة 

 اإلسرائيمية تجاه أىالي الجميؿ.
 :."إسرائيلالميمات الوطنية في أرض  أجلالحركة من  -جمعية "أور .3

نشرتو صحيفة يديعكت  أف تقريرن كقد أشار  حركتيـ ليست سياسية. أفيزعـ مؤسسك "حركة أكر" 
األربعة الذيف أسسكا الحركة ىـ خريجك  فاالشب أف إلى، ـ2005مايك/آيار29بتاريخ ، أحركنكت
مف الذيف "يعتمركف القمنسكات المحاكة". كىذه "القمنسكات ، يسرائيمفي الجيش اإل ليةاكحدات قت

مف يضعكنيا عمى رؤكسيـ ىـ  أفإذ ، ىكية سياسية بارزة لمغاية إلىالمحاكة" تشير في الكاقع 
ة ياميني المتطرؼ في الحاليو الجناح أنالقكمي الصييكني المعركؼ ب -ار الدينيالتىٌ أتباع 

 إنشاء إلىر ىك المبادر ياالتىذا  كافحزب المفداؿ. ك  خصكصان كيمثمو ، اإلسرائيميةالسياسية 
ؿ الضفة الغربية كقطاع غزة عممت منذ احتبل التىٌ المتطرفة  يةستيطاناالحركة "غكش إيمكنيـ" 

 . (3)فييما ستيطافاالـ عمى تكثيؼ 1967عاـ في 

األعماؿ في  اجتمعت مجمكعة مف رجاؿ، و قبؿ سبعة أعكاـأنكقاؿ تقرير "يديعكت أحركنكت" 
يشغؿ في حينو منصب كزير  كافالذم ، مع أريئيؿ شاركف ()منزؿ رجؿ األعماؿ مردخام زيسر
                                                           

 .38-37ابك جابر:ابراىيـ:مشركع تيكيد الجميؿ، ص (1)
 .39ابك جابر:ابراىيـ:مشركع تيكيد الجميؿ، ص (2)
 ضاىر، ببلؿ:االستيطاف التيكيدم داخؿ الخط األخضر، المشيد اإلسرائيمي. (3)
()  كشغؿ  ،ـ، في حي ىتكفا 1955مردخام زيسر: يعرؼ بمكتي زيسر، كىك رجؿ أعماؿ إسرائيمي، كلد عاـ

ساعد في تأسيس المركز الثقافي إسرائيؿ في بكدابست اسمو ماال زيسر، سمى ،منصب عضك في المجنة العامة
 .ة"حديقة عكيفا غكر" في ذكرل كالده في القانكف، الذم شغؿ منصب نائب رئيس البمدي

https://he.wikipedia.org/wiki . 

https://he.wikipedia.org/wiki
https://he.wikipedia.org/wiki
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غرفة  إلىالبنى التحتية في حككمة بنياميف نتنياىك. كقبؿ بدء االجتماع اصطحب زيسر شاركف 
لشاركف  فااألربعة المؤسسيف حديثا لػ"حركة أكر". كركل الشب فافي المنزؿ كجمعو مع الشب أخرل

يـ بعد خركجيـ مف الخدمة العسكرية راحكا يتجكلكف في النقب كالجميؿ طكاؿ ستة شيكر كالتقكا أن
 الييكدو يتكجب جذب أن :نتيجة مفادىا إلىكتكصمكا ،كبحثكىا األكضاعكدرسكا  أشخاصان 

أماـ شاركف  فاقاذ الدكلة". كاستعرض الشبنإو "ىكذا فقط يمكف أنك ، في النقب كالجميؿ ستيطافلبل
في الضفة كالقطاع  ستيطافيـ لـ يرغبكا بالذىاب لبلأنخطط عمؿ كطمبكا تأييده ليا. كأكضحكا 

( إسرائيؿداخؿ ) راضياأل% مف احتياطي 80 فما في الجميؿ كالنقب ككنيما يشكبلنا  ك 
  .(1)ـ1948

 أفي في النقب كالجميؿ. كرغـ ستيطاناالتسيطر عمى المشركع  التىٌ تعد حركة أكر الجية الكحيدة 
ىذا النشاط ال يتناسب مػع  أف إالٌ ، اإلسرائيميةنشاطيا يتـ بالتعاكف كالتنسيؽ مع الدكائر الحككمية 

مسػتكطنات مػف  نشػاءإل؛إجػراءات التخطػيط المطمكبػة كيػتـ البػدء فػي أعمػاؿ تمييديػة كبنيػة تحتيػة 
كمحميػػػات  ،ضػػػركرة الحفػػػاظ عمػػػى منػػػاطؽ مفتكحػػػة ،مثػػػؿ، عػػػدة اعتبػػػارات فادكف األخػػػذ بالحسػػػب

 (2).طبيعية

جرل داخؿ المدف كالقرل أار الفاشية مف خبلؿ استطبلع رأم كاألفك اإلسرائيميةكتظير العنصرية 
لممكاطنيف  اإلسرائيميةفقد كشؼ ىذا االستطبلع مدل الكراىية ، ـ1948الفمسطينية المحتمة عاـ 

أما بالنسبة لقياس الديمقراطية فقد كشؼ ، كلكؿ عربي متكاجد في الداخؿ المحتؿ فيالفمسطيني
، الخارج إلىغالبية ييكدية تؤيد تشجيع ىجرة العرب  أف، ()ي لمديمقراطيةسرائيمالمعيد اإل

كالترشح  االنتخابد سحب حؽ كترى، أكثر مف البمدات العربية الييكديةكتخصيص مكارد لمبمدات 
القرارات المصيرية العينة ترل أف % مف 86كضح االستطبلع أف كما كي، لمعائبلت العربية

يـ أن% 53كقاؿ ، يتـ اتخاذىا بغالبية ييكدية  دكف إشراؾ المكاطنيف العرب أفيجب ، (سرائيؿ)إل
ات تناكؿ االستطبلع عبلق كما، الخارج إلى( تشجيع ىجرة العرب إسرائيؿو عمى )أنيعتقدكف 

                                                           

 . / https://www.palinfo.comالمركز الفمسطيني لئلعبلـ. (1)
 ضاىر، ببلؿ:االستيطاف التيكيدم داخؿ الخط األخضر. (2)
()  كىك مؤٌسسة مستقٌمة ليست سياسية كليست 1991المعيد اإلسرائيمي لمديمقراطية:  تأٌسس المعيد سنة ،

حزبية، عمى الخٌط الفاصؿ بيف السياسة كاألكاديمية، يعمؿ المعيد اإلسرائيمي لمديمقراطية في تخطيط السياسات 
ات الديمقراطية كفي بناىا التحتية القيمية. كتشكيؿ إصبلحات في سمطات الحكـ كفي اإلدارة العاٌمة كفي المؤٌسس

يبادر المعيد كيطٌكر مشاريع كيدير برامج بحث كتربية كييصدر نشرات ىدفيا إكساب معمكمات منٌكعة لجماىير 
ثراء الحكار الذم يحتٌؿ حٌيزنا في األجندة الجماىيرية، يؤمنكف في المعيد أف لمجياز  ىدؼ مختمفيف لتعميؽ كا 

ا تربكينا  2001مركزينا في ترسيخ المعايير الديمقراطية في المجتمع. منذ سنة التعميمي دكرنا  يفٌعؿ المعيد برنامجن
  / http://en.idi.org.ilكاسعنا.

https://www.palinfo.com/
https://www.palinfo.com/
http://en.idi.org.il/
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 فا% ال يرغبكف بجير 23ك، عرب فاال يرغبكف بجير  الييكد% مف 46 أفكتبيف  ،الجكار
 (.1)متدينيف

 بناءن عمى مما سبؽ يمكف التكصؿ إلى النتائج التالية :

 جميع في تشرنا أصمي عربي فاكي جدفقد كي ، منطقة جغرافية ميمة، الفمسطيني الشمالي الجزء
 زراعينا استغؿ، زراعينا فيو سكف الذم كافالم استغبلؿ في متكامبلن  نسقنا كبنى لنفسو الجميؿ حاءأن

 القكؿ يفند فيك، كىكذا، ـ٤ْ١ُ سنة بعد استغؿ ما تفكؽ مساحة بمساحة، ـ ٤ْ١ُ سنة قبؿ
 مالذٌ  الثابت االستقرار نمط أىمية كيؤكد، خضراء جنة إلى األرضتحكيؿ  في السائد يسرائيماإل

ترسخ  أف اإلسرائيميةفأرادت السمطات ، ـ٤48ُ سنة قبؿ ما الفترة خبلؿ عرب الجميؿ حياة كاكب
 أىالي حاليـ كحاؿ، فقط كيربكف المكاشي لؤلرض مالكيف غير رحؿ اسأن الجميؿ عرب أففكرة 
 فإف، نظرينا العسكرم الحكـ إلغاء مف الرغـ كعمى، ليس ليـ مكطف أصمي يستقركف فيو ،النقب

 كمستمر منيجي تدمير كتبعيا مستمرة، ظمت األرض كمصادرة االقتصادم الضغط ممارسات
 يسمى فيما البدك تجميع ستراتيجيةاكحكؿ ، مف مصادرة لؤلرض، تقميديةال االقتصادية لمقاعدة

 سكنية في مجمعات البدك لحصر ان ستمرار ا ستراتيجيةاال ىذه المبرمجة" كتأتي التكطيف مشركعات"
 العمؿ سكؽ في عماؿ أيجراء إلى تحكيميـ أجؿ مف ؛االقتصادية القاعدة تدمير بعد، محددة

 عند، منيـ األرض ابتياع كتعقد صفقات قكانيفال تسف نفسو الكقت كفي، الرخيص يسرائيماإل
رفضيـ لبلدعاء  فيك الفمسطينيؤكد العرب  حيث، "المبرمجة المشركعات" ىذه إلى تحكيميـ

فبل ، كتقديـ الخدمات ليـ، تطكير كتحضير العرب أجؿستراتيجية مف ايا أني القائؿ بسرائيماإل
 نكفية" بحسب القاقانكن)"غير اليةستيطاناالالبؤر  إنشاءكال حتى ، التيكيدم ستيطافااليقتصر 

كبشكؿ حثيث في  و جارو أنعمى الضفة الغربية المحتمة فقط. بؿ ، ي الرسمي في ظاىره(سرائيماإل
  في منطقتي الجميؿ كالنقب. كخصكصان ، ـ 1948األراضي المحتمة عاـمناطؽ تقع داخؿ 

أف التيكيد الحضارم لمجميؿ كالػذم درج تحػت مسػمي"تطكير الجميػؿ"، لػيس مجػرد أفعػاؿ تقػاـ ىنػا 
كىنػػػاؾ، إنمػػػا ىػػػك مشػػػركع اسػػػتيطاني صػػػييكني ؛ىدفػػػو األساسػػػي تػػػدمير كطمػػػس عركبػػػة المعػػػالـ 

فقػػد امتػػد التيكيػػد اإلسػػرائيمي فشػػمؿ كػػؿ مػػا بقػػي مػػف بيػػكت الحضػػارية كالقػػرل العربيػػة فػػي الجميػػؿ، 
كأشخاص كتيكيد أسماء كمعالـ جغرافية، فمـ يقتصر التيكيد لمجميؿ عمى جانب كاحػد مػف جكانػب 
الحيػاة بػؿ شػمؿ كافػة منػػاحي الحيػاة، كلػـ يقتصػر عمػى اإلنسػػاف الجميمػي بػؿ امتػد لمشػجر كالحجػػر 

 أيضان.

 

                                                           

 .24ـ، ص2010، 8207نصؼ اإلسرائيمييف يرفضكف جاران عربيان، صحيفة العرب القطرية، عدد (1)



151 
 

 

 

 

 
 

 

 انفصم انرابع
ألهايل اجلهيم نتهىيد  ردود انفعم
 و(2113-1948) اجلهيم

-1948الفمسطينييف في الجميؿ، كمقاكمتيـ لمتيكيد)  أكضاعالمبحث األول: 
 ـ(.1966

-1967)ردكد الفعؿ العربية ألىالي الجميؿ لمقاكمة مشاريع التيكيد :المبحث الثاني
 ـ(.1996

مشركع تيكيد الجميؿ  دكر المؤسسات كالمجاف العربية في مقاكمة  المبحث الثالث:
 .ـ(1997-2013)
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اجلر ل،  يفني  ا فرسط ي  ألضاعاملال  األلل: 
 :و(7699-7691)ر هو     ههلمقالم 

 .نيأواًل: أوضاع المواطنين الجميمي

 . األكضاع الديمكغرافية - أ
 .االقتصادية األكضاع- ب
 االجتماعية. األكضاع- ت
 األكضاع التعميمية.- ث
 األكضاع السياسية.- ج

 وسائل المقاومة:ثانيًا : 
 .المحاضرات كالندكات- أ
الجماىير  مف قبؿ سرائيؿإل كاالقتصادية تطبيؽ المقاطعة األكاديمية كالثقافية - ب

 .ـ1948عاـ الفمسطينية في أراضي 
 الكتابات.- ت
 األحزاب كالجمعيات العربية .دكر - ث
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 أواًل: أوضاع المواطنين الجميمين:

ية، كاجتماعية، كتعميمية كاقتصاد، بتغيرات ديمكغرافية، في منطقة الجميؿ الفمسطينيكفمر 
تشكيؿ مجتمع لو  إلىدت تجاىاتيـ السياسية كالثقافية، كأثرت عمى أكضاعيـ ك أٌ كسياسية، 

 : ، كمف أبرز تمؾ األكضاعمبلمحو كخصائصو
 األوضاع الديموغرافية :- أ

ـ، 1948، منذ استيبلئو عمى منطقة الجميؿ عاـسيطرالخكؼ الديمغرافي عمى االحتبلؿ اإلسرائيمي
ييكدية حاسمة في  (1)كمنذ ذلؾ الحيف تسعى السمطات اإلسرائيمية إلى تحقيؽ أغمبية ديمغرافية

 .(2)الجميؿ بكصفيا ؛منطقة استراتيجية لبلستيطاف

في ان مممكسة عمى أعداد  المكاطنيف الفمسطينيكف الصامديف تغير ـ، 8491حرب عاـ  تثأحد
ألؼ مف 27ألؼ مف المسمميف، ك 884ألؼ عربي في )إسرائيؿ(، منيـ851، فقد بقي ديارىـ

% مف إجمإلى 89ـ نحك 8494 عاـنسبتيـ  ألفان مف الدركز، بينما بمغت 89المسيحييف، ك
ي عاـ ف(3)%8383 ما نسبتو إلىلتتراجع ، ـ8491األراضي المحتمة عاـداخؿ  الكمي السكاف
ألؼ عربي يقيمكف في المنطقة  853.كيتكاجد نحك (4)ـ8491عاـ% 8888ـ ثـ إلى 8471

ألفا  32ألفان في المنطقة الكسطي )المثمث(، ك 22ألؼ في منطقة حيفا، ك71الشمالية )الجميؿ(، ك
 .(5)في المنطقة الجنكبية في النقب

% مف مجمكع 7، 91ـ، 8499-ـ8491بمغت نسبة المكاطنيف العرب في الجميؿ منذ عاـ 
% مف محمكع السكاف في 81الكمي بينما لـ يتجاكز التكاجد الييكدم في الجميؿ السكاف 

 .(6)ـ8491)إسرائيؿ( كالمناطؽ المحتمة عاـ

 
                                                           

ـ، مجمة جامعة النجاح لؤلبحاث)العمـك 1948الشرقاكم، فكاز:تككيف السكاف  الييكد في فمسطيف قبؿ سنة(1)
 .543ـ، ص2006، 2، عدد20االنسانية(، مج

 .191، ص38، ج4صالح، محسف:القدس تحت االحتبلؿ، عالـ الفكر، ع (2)
-1798ائيؿ" كسياسات التطيير العرقيالزرك، نكاؼ:مكسكعة اليكلكككست الفمسطيني المفتكح، اختبلؽ "إسر  (3)

 .410ـ، ص2011، عماف، االردف، 1، ط2010
عطية، إحساف كآخركف: مناطؽ عربية محتمة حقائؽ كأرقاـ، مركزالدراسات االحصائية، جمعية الدراسات  (4)

 .44ـ، ص1985العربية، القدس، 
االبحاث، منظمة التحرير الفمسطينية، ىداكم، سامي:ممؼ القضية الفمسطينية، تحرير :يكسؼ صايغ، مركز  (5)

 .75ـ، ص1968بيركت، 
  .8، صفبلح، غازم: الجميؿ كمخططات التيكيد (6)
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 :االقتصادية األوضاع- ب

بحظ  ، فمـ يحظ أىالي الجميؿ(1)متدنية  قتصاديةافي مستكيات  (إسرائيؿ)في  أىالي الجميؿ عاش
في كافة أنشطتيـ  األرضعمى  األكلى ،يعتمدكفككنيـ مزارعيف بالدرجة كافر مف الميف 

حكالي لعرب في الكظائؼ المينية  مايبمغ نسبتو ا ت نسبةـ شكم1963ففي عاـ ، االقتصادية
% مف التجار 7، 4% مف المكظفيف ك2ك، دارييفاإلك األخصائييف كالعمماء  في مجاؿ % 5

لمينة   ف أىالي الجميؿاامتي رغـ، ةيخدمات الرياضال يمثمكف قطاع%  2، 6كالككبلء، كنسبة 
تقادـ  قانكف" قانكف (إسرائيؿ )أصدرت، يـ فقدراضييـ ألناذلؾ لـ يمنع مف فقد أفالزراعة إال 
و أنيبرىف عمى  أفعمى كؿ مف يدعي ممكية أرض  قانكفكقد نص ىذا ال، ـ1958العيد" لعاـ 

كنتيجة ، سنة 15 إلىرة ثـ قمصت ىذه الفتلية، امنذ خمسيف سنة متتاألرض يسيطر كيفمح ىذه 
بذلؾ نسبة البطالة بيف فارتفعت ، (2)األرضمف  كاسعةعمى مساحات ( إسرائيؿ)لذلؾ فقد استكلت 

كفي عاـ % ييكد، 6، 3% عرب مقابؿ 9، 13نسبتو ـ ما 1960بمغت عاـ  حتىالعرب، 
، (3)% ييكد 9% عرب مقابؿ 4، 19 في الجميؿ بمغت نسبة البطالة لدل العرب، ـ1967

اسمو  إلى" إسرائيؿفي  معماؿ العبريفمف " االتحاد العاـ ل، ـ1965كبتحكؿ اليستدركت عاـ 
" فقد رأل العرب ىذه الخطكة إيجابية قد تخفؼ مف حدة إسرائيؿالجديد" االتحاد العاـ لمعامميف في 

نسبة  ، استمرت نسبة االنخفاض في(4)المكاطف العربي  الفمسطيني  يايعيش التىٌ الفقر كالبطالة 
%، لتستمر 23ـ ،تمثؿ 1948العامميف في التجارة كالخدمات العامة كالشخصية التى كانت عاـ

 .(5)% مف مجمكع العامميف في الجميؿ28ـ إلى ما نسبتو 1950باالنخفاض لتصؿ عاـ

االقتصاد عدـ القدرة عمى المنافسة االقتصادية، أماـ مف  يالجميميعاني االقتصاد العربي 
االقتصادية  األكضاعحاسمان في تحديد  ، كما كلعبت السمطات اإلسرائيمية دكران (6)يسرائيماإل

لمركزية النظاـ  كلسيطرة  في فمسطيف المحتمة؛ نتيجةن  سكافكاالجتماعية لجميع قطاعات ال
ىالي  مما أثر تأثيران عميقان عمى الحالة العامة أل، ( عمى المكارد كتكجيو عممية التطكيرإسرائيؿ)

                                                           

سرية، صالح عبداهلل: تعميـ العرب في إسرائيؿ، مركز األبحاث، منظمة التحرير الفمسطينية، بيركت،  (1)
 .17ـ، ص1967

 .157جريس، صبرم: العرب في إسرائيؿ، ص (2)
عبد القادر: الحركة الكطنية الفمسطينية  المحطات الرئيسية / الدركس المستفادة، دار الكممة،  ياسيف، (3)

 .46ـ، ص2000، 1القاىرة، مصر، ط
 .43مكنك، مارتيف: في المعركة إسرائيؿ كما رايتيا، ص (4)
 .45ـ، ص1948قيكجي، حبيب:العرب في ظؿ االحتبلؿ االسرائيمي منذ (5)
رضى:المنسيكف عرب فمسطيف مرحمة النيكض مف الصدمة، مجمة الدراسات الفمسطينية، العدد ربيع سمماف،  (6)

 .128ـ، ص1990
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بإقصاء مكاطنيف الجميؿ عف عممية  التطكير االقتصادم  اإلسرائيميةالسمطات  كاستمرت الجميؿ،
سرائيمي، ك ك قطاع منافس أماـ ضخامة التنافس اإلإلى قطاع اقتصادم مستقؿ ألمنع تحكيميـ 

التركيز عمى تيميش االقتصاد العربي كتشكييو كاستغبللو كتعميقو لمرضكخ أماـ قامت السمطات ب
 .(1)يسرائيمتصاد اإلقكة االق

م سكاء الييكدكالتحيز لممزارع ، المحاباةكغيره مف القطاعات مف التفرقة ك قطاع الزراعة  يعانيك 
ستخداـ االدكنـ الكاحد حيث يتاح لمييكدم تاجية نإبالنسبة لمساحة الدكنمات المتاحة لمزراعة أك 

بينما العربي يعتمد عمى الزراعة التقميدية البدائية في كثير مف ،الزراعية الحديثة  ساليبكافة األ
الزراعة المركية  فإفأما المزارع الفمسطيني الييكدية، . كالزراعة المركية تتركز في المزارع األحياف

 أفكحتى ، مالييكد% مف حصة  2.3إذ ال تتجاكز الييكد، ب  نسبة ضئيمة قياسان ال تشكؿ لو إالٌ 
 .( 2)مياه الشرب إلىيفتقر  المكاطف العربي

 : االجتماعية األوضاع - ت

يعاني أىالي الجميؿ العديد مف المشاكؿ االجتماعية المتمثؿ بالفقر، كأيضان الضائقة السكنية 
كالضغط النفسي ألىالي الجميؿ المعرضيف العتداءات السمطات اإلسرائيمية المستمرة ضدىـ، كما 

أف  كذلؾ بسبب  النيج الحككمي اإلسرائيمي. كالذم ال يبدك؛ف تمؾ المشاكؿ مجتمعةك جو الجميميكا
يكاجو الجميميكف  صعكبة كبيرة في ، كما لمحٌد مف تمؾ المشكبلت  لديوىناؾ أم نية حقيقية 

(3)التعامؿ مع ىذه العائبلت  الميمشة 
.  

كتعتبر ، ـ1953التأميف الكطني" لسنة  قانكفعرؼ باسـ " ان جديد قانكنان  )إسرائيؿ(كجدت كقد أ
لكف ادارتيا  ، كىي مؤسسة حككمية، لتقديـ الخدمات سة التأميف الكطني الجياز الرئيسمؤس
 أفكيحؽ لكؿ مكاطف عاجز عف الجياز الحككمي، كالعضكية إجبارية،  افيتيا مستقمتميزانك 

يعتبركف فئة خاصة في العرب ال  أفغير ، سبب العجز كافات اجتماعية أيان أنيحصؿ عمى ضم
 .(4)كال تكجد دائرة خاصة لمعالجة شؤكنيـمؤسسة، ىذه ال

                                                           

حيدر، عزيز: النظاـ االقتصادم كخيارات المكاطنيف  العرب في إسرائيؿ، مجمة جدؿ، العدد الرابع عشر/  (1)
 .1ـ، ص2012تمكز/

مجمة الدراسات سطينيكف في دكلة "إسرائيؿ"، نا، نديـ، غانـ، أسعد: المكاطنكف الفماركح (2)
 .65صـ، 1998، صيؼ 3الفمسطينية، عدد 

 ـ.2015/ديسمبر/11، نشر بتاريخ48زيداني، نايؼ:كاقع سكداكم لعرب (3)
http://www.alaraby.co.uk/society/2015/12/10 . 

 .89عزيز: الفمسطينييكف في إسرائيؿ في ظؿ اتفاقية اكسمك، صحيدر،  (4)

http://www.alaraby.co.uk/society/2015/12/10
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تنجـ عف  التىٌ عددان مف الظكاىر االجتماعية السمبية كاآلفات االجتماعية  يعاني أىالي الجميؿ
دم كتدني مستكل التعميـ، ليذه كالتخمؼ االقتصاىذه الفئة في ىذا المجتمع الغريب، مكقع  

الجميؿ المكارد المادية، كالمينية كالمعرفية، سباب مجتمعة لـ يجد المجتمع العربي داخؿ األ
 ؛مما أدل إلىاآلفات كالمشكبلت االجتماعية  تحيث تفاقم، كالتنظيمية لمكاجية ىذه العقبات

لىك ، كعدـ القدرة عمى إصبلح المجتمع مف الداخؿ، تعميؽ الشعكر بالعجز رة ترسيخ الصك  ا 
المركزية،  االجتماعية الصعبة التبعية لمسمطة ي األقمية العربية، كعززت األكضاعالسمبية ف

 .(1)قدرة المجتمع عمى التنظيـ كمكاجية السياسات المتبعة تضعفكالمؤسسات المسؤكلة، كأ

 مية:ياألوضاع  التعم - ث

لـ يكف حاؿ األكضاع التعميمية ألىالي الجميؿ بمختمؼ عف باقي األكضاع، بؿ كاف مف سيء 
 التجييؿ الجميؿ سياسات في العربية المدارس تجاهإلى اسكأ، فقد انتيجت السمطات اإلسرائيمية 

ميميكف، مى الناحية التعممية لمجطرأ بعض التغيير الكمي عفقد ،كالثقافية الكطنية، كالقكمية كالعدمية
مؤسسات ثقافية  إنشاءي في االىتماـ بسرائيمسمطات االحتبلؿ اإلـ، أقدمت 1948فمنذ عاـ 

عمى تنفيذ  ، فقد أقدمت)إسرائيؿ(دكف غيرىـ الييكد، كتعميمية تعني بالناحية الثقافية لممكاطنيف 
دم الجيؿ نكاة التشكيؿ للككنو ، شائية لمؤسسات تعميمية تعني بالمستكم االبتدائيإنمشاريع 
التعميـ  قانكفكمف ضمنيا تطبيؽ اإلسرائيمية،  القكانيفالبد بالتزامف مع ذلؾ بتطبيؽ  كاففالناشئ، 
كنتيجة ليذه ، ـ1953التعميـ الرسمي عاـ  قانكفًن  أيضان ك ، ـ1949الذم تـ إقراره عاـ  ،اإللزامي
المنشأة، كلكف تعداد  فقد ارتفع عدد الطبلب العرب في المدارس اإلسرائيميةالعسكرية  القكانيف

الطبلب يعد االكبر مف الطائفية الدرزية؛ لما لمدكر التٌى قامت بو السمطات اإلسرائيمية بتعزيز 
 .(2) التفرقة الطائفية

كرغـ إصدار القكانيف التى حممت صفة اإللزامية، كلكنيا تبقي بصفة عبثية كعنصرية كتمييزية 
ضد العرب ليس في الجميؿ فقط ،بؿ ضد العرب في )إسرائيؿ(، ككانت صفة اإللزامية عمى 
تجمع دكف غيره ،فقد بقي أكثر مف ألؼ مف يسرل عمييـ قانكف التعميـ اإللزامي ىـ خارج 
المدرسة كال ينفذ عمييـ قانكف التعميـ بالقكة، كىذا يكضح اليدؼ الحقيقي مف كضع مثؿ ىكذا 

 قانكف.

                                                           

 .94حيدر، عزيز: الفمسطينييكف في إسرائيؿ في ظؿ اتفاقية أكسمك، ص (1)
 .208ـ، ص1948قيكجي، حبيب:العرب في ظؿ االحتبلؿ اإلسرائيمي منذ (2)
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العقبات  )إسرائيؿ(لذلؾ نصبت أف كاحد، في األرض غدا التعميـ سبلحان كرأسماالن، اب كمع غي
 حكالي  ، إلىفارتفعت نسبة  تسرب التبلميذ مف المدارس، (1) الجميؿأماـ التعميـ العربي في 

مف ذلؾ فقد زاد كؿ ىذا القير مف كعمى الرغـ الفمسطينييف، نصؼ مجمكع التبلميذ العرب 
 .(3)كعمؽ إحساسيـ بيكيتيـ القكمية ، عمى الصمكد (2)48 نياصرار فمسطي

 العديد مف الخطكات تجاه الطبلب الجميمييف تعمؿ عمى الحد مف اإلسرائيميةاتبعت السمطات 
 كذلؾ مف خبلؿ:الجميؿ، التكاجد العربي داخؿ 

 .(4)اإلسرائيميةكمحاكلة إدماجيـ في الحياة ، محاربة التنشئة العربية في ظؿ أىميـ -2
 .(5)سياسة التجييؿ ضد المكاطنيف العرب -3
 .(6)اإلسرائيميةالثقافة غرس   -4
 .(7)التشكيؾ بحاضر األمة العربية كماضييا -5
 . (1)م كالعربيالييكدتعزيز الفصؿ بيف التعميـ  -6

                                                           

تحت ظركؼ قاىرة، مكاطف، المؤسسة  جرباكم، تفيدة؛نخمة، خميؿ: تمكيف األجياؿ الفمسطينية التعميـ كالتعمـ (1)
 .28ـ، ص2008الفمسطينية لدراسة الديمقراطية، راـ اهلل، فمسطيف، 

، أم ف الذيف يعيشكف داخؿ حدكدإسرائيؿ: تسمية شائعة في العالـ العربي لمعرب الفمسطينيي48فمسطينيك  (2)
فمسطينية، المكسكعة الفمسطينية، دمشؽ، ـ(، يحممكف الجنسية اإلسرائيمية.ىيئة المكسكعة ال1948خط اليدنة عاـ 

 .19ـ، ص1984المجمد األكؿ، دمشؽ، 
 .46ياسيف، عبد القادر: الحركة الكطنية الفمسطينية  المحطات الرئيسية / الدركس المستفادة، ص  (3)
 محمد:.؛ إمارة، 203ـ(، ص1980-1967ربابعة، غازم إسماعيؿ : اإلستراتيجية اإلسرائيمية لمفترة مف ) (4)

سع كالعشريف، التا، مجمة عدالة األلكتركنية، العدد حيكٌية الٌمغة العربٌية في إسرائيؿ مف كجية نظر اجتماعٌية لغكٌية
 .1ـ، ص2006 تشريف أكؿ

. لممزيد حكؿ التمييز العنصرم ضد النساء، 109-108سرية، صالح عبداهلل:تعميـ العرب في إسرائيؿ، ص  (5)
ية في إسرائيؿ  انظر: المجنة القطرية برؤساء السمطات المحمية العربية في إسرائيؿ، كبنات األقمية الفمسطين

.؛ كتف، ىنرم: قضية فمسطيف، 69ـ، ص1996المؤتمر العاـ لمجماىير العربية في إسرائيؿ، مؤتمر المساكاة 
.؛ بكديو، 208ـ، ص1999، 1ترجمة: رشدم األشيب، السمطة الكطنية الفمسطينية، مطبكعات كزارة الثقافة، ط

ـ، ترجمة : كليد أبك بكر، 2000-1948ايمي: الصراع العربي االسرائيمي في كتب التاريخ المدرسية اإلسرائيمية 
 .128ـ، ص 2006مدار، المركز الفمسطيني لمدراسات اإلسرائيمية، راـ اهلل، 

.؛ 46-45ئيؿ، ص.؛ سرية، صالح عبداهلل:تعميـ العرب في إسرا206كتف، ىنرم: قضية فمسطيف، ص (6)
 .154جريس، صبرم:العرب في إسرائيؿ، ص

.؛ ربابعة، غازم إسماعيؿ : اإلستراتيجية 44-43سرية، صالح عبداهلل:تعميـ العرب في إسرائيؿ، ص (7)
.لممزيد حكؿ المكضكع اطمع عمى : الحنأف، نكريت بيمد: 204ـ(، ص 1980-1967اإلسرائيمية لمفترة مف )

األيديكلكجيا كالدعاية في التربية كالتعميـ، ترجمة :ياسيف السيد، تقديـ:  –ة في إسرائيؿ فمسطيف في الكتب المدرسي
 .9ـ، ص2012، 1أنطكأف شمحت، المركز الفمسطيني لمدراسات اإلسرائيمية، مدار، ط
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 .(2)جيش مف البركفسكرات إنشاء -7
ي الصهيىنياإلعالهحفعيل الذوس  -8

(3)
. 

 .(4)التعميمية األكضاعالخاصة ب القكانيفالعديد مف  إصدار -9
كمف ضمف الخطط التٌى اتبعتيا السمطات اإلسرائيمية الفصؿ التعميمي عمى أساس الطائفية 
لمتفريؽ بيف أىالي الجميؿ بيف مسمميف كدركز، كتقكية النفكذ الدرزم عمى حساب المسمميف السنة 

الجميؿ، كما تـ كىذا ما عززتو )إسرائيؿ( باقامتيا مدرستيف درزيتيف في الجميؿ الغربي كمركز 
إنشاء صندكؽ خاص لتزكيد تمؾ المدرستيف الدرزيتاف في الجميؿ بالميزانيات لدعميما، كيعد 

 .(5)إنشاؤىما مؤامرة إسرائيمية ضد مدرستي كفر ياسيؼ كالرامة الجميمية العربية السنية 

فرض دراسة اإلسرائيمي إلى تذكيب التكاجد العربي في الجميؿ، مف خبلؿ التعميـ  ترمي سياسة
المغة العبرية عمييـ، كالثقافة العبرية ككؿ ما يتعمؽ بتاريخ الييكد كالحركة الصييكنية، فمـ يسمـ 
األطفاؿ الجميميكف في المراحؿ االبتدائية مف الغطرسة اإلسرائيمية تجاه الفمسطينييف الجميمييف، 

يفيا برائحة الكراىية فكصمت مدة الدراسة شيريف فقط ، مستغمة قصص الشخصيات العربية بتغم
 .(6)كالحقد ضد العرب كبث سمـك الصييكنية مف خبلؿ تدريسيـ المناىج العبرية

خبلصة القكؿ: أف تطبيؽ تمؾ السياسات ما ىي إاٌل مؤامرة إسرائيمية عمى أىالي الجميؿ في كافة 
 أماكف تكاجدىـ ،كيعد إصدار القكانيف اإلسرائيمية ضد أىالي الجميؿ عنصرية .

                                                                                                                                                                      

.؛ أبك 28جرباكم، تفيدة؛نخمة، خميؿ: تمكيف األجياؿ الفمسطينية التعميـ كالتعمـ تحت ظركؼ قاىرة، ص (1)
.؛ بكديو، ايمي: 110، ص135شرار، ىند: مشكبلت التعميـ عند العرب في إسرائيؿ، مجمة شؤكف فمسطينية، عدد

.؛ عبد الرحمف، 10ـ، ص2000-1948الصراع العربي االسرائيمي في كتب التاريخ المدرسية اإلسرائيمية 
 .31أحمد:ابك جياد أحاديث عف االنتفاضة، ص

 العبرية، كجيش البركفسكرات، مركز بيت المقدس لمدراسات التكثيقيةلقدكمي، عيسى: الجامعات ا (2)
. http://www.aqsaonline.org. دراسة تحميمية في معطيات تشغيؿ  لممزيد  انظر حاج يحيى، قصي:؛

األكاديمي إلعداد المعمميف العرب عدد، األكاديمييف العرب في سكؽ العمؿ اإلسرائيمي، مجمة الرسالة، المعيد 
14/2006. 
.؛ النعامي، 17ـ، ص1992، 1التنير، تقي الديف، عطكم، محمد: االعبلـ اإلسرائيمي كمكاجيتو، ط (3)

 .17ـ، ص2005،  1صالح:العسكر كالصحافة في إسرائيؿ، دار الشركؽ، القاىرة، ط
الثأني، الدراسات الخاصة، المجمد الثالث، دراسات الحضارة: أبك لغد، جأنيت:المكسكعة الفمسطينية، القسـ  (4)

. ؛جرباكم، تفيدة؛نخمة، خميؿ: تمكيف األجياؿ الفمسطينية 113ـ، ص1990التربية كالتعميـ في فمسطيف، بيركت، 
 .29التعميـ كالتعمـ تحت ظركؼ قاىرة، ص

 .28ـ، ص1948قيكجي، حبيب:العرب في ظؿ االحتبلؿ اإلسرائيمي منذ  (5)
 .115ص، ـ1967عسكر، عبدالعزيز سالـ:العرب في إسرائيؿ، دار عزت خطاب لمطبع، القاىرة،  (6)

http://www.aqsaonline.org/
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 السياسية : األوضاع  - ج

شكمت األكضاع السياسية المتردية في الجميؿ حالة تأىب مستمر مف قبؿ الييكد، فشكؿ تاريخ 
 منيـ، ك صيريا ن في حياة الشعب الفمسطينيمان كمتاريخان ميـ، 1947تشريف ثاني/نكفمبر29

نياء االنتداب ، (1)أصدرت ىيئة األمـ المتحدة، قرار تقسيـ فمسطيف،حيث الجميؿ  المقيميف كا 
نشاء دكلتيف(2)البريطاني دارة دكلية في القدس، بحيث تصبح  ؛، كا  % مف 43عربية كييكدية كا 

% إلقامة الدكلة الييكدية، بينما القدس خصصت 56مساحة فمسطيف إلقامة الدكلة العربية، ك
إلى فمسطيف،  (4)ثر ذلؾ مثؿ خبر حشكد ك قدكـ القكات العربية .كعمى إ(3)لتككف قطاعان دكليان 

                                                           

ـ، فكأف التقسيـ الجغرافي الذم 29/11/1947(: قرار أقرتو ىيئة األمـ المتحدة في 181تقسيـ فمسطيف) (1)
ا كحتى شماؿ مدينة المجدؿ الجزء الساحمي مف فمسطيف ابتداءن مف مدينة عك -رسمو قرار التقسيـ كالتالي : أ

يككف مف نصيب الييكد، كمف خبلؿ لمحة بسيطة عمى ىذه المنطقة نرل أنيا تضـ األراضي السيمية المنبسطة 
كالتربة الطفمية الخصبة كالمكارد المائية الكافية، كىذه المقكمات تصمح لزراعة جميع أنكاع المحاصيؿ الزراعية ال 

 ة كالنباتات العمفية كغيرىا.سيما الحمضيات كالخضار كالفاكي
الجزء الشمالي الشرقي مف فمسطيف ابتداءن مف إصبع الجميؿ كامبلن كسيؿ الحكلة كخط يبدأ مع خط تقسيـ  -ب

المياه عمى جباؿ الجميؿ األعمى كاألدنى كينتيي في سيؿ مرج بف عامر ىذه األراضي تقع ضمف السيادة 
ميكة صالحة لمزراعة خاصة الزراعة الكثيفة، كاألىـ مف ذلؾ أف ىذه الييكدية، كىذه األراضي ذات تربة طميية س

المنطقة تضـ أكبر خزأف مائي طبيعي في فمسطيف ممثبلن في األنيار )القاضي كالحاصبأني كبأنياس كبريغيث 
 كبحيرة طبريا كالجزء األعمى ذك التدفؽ المائي الكبير لنير األردف(.

قسيـ تقع ضمف السيادة الييكدية، كىي تمثؿ بعدان كعمقان جغرافيان كاستراتيجيان غالبية صحراء النقب في قرار الت -ت
 في حاؿ قياـ الدكلة.

المناطؽ التي يممكيا العرب ىي مناطؽ السفكح الغربية لمجميؿ األعمى، كالمرتفعات الكسطى كىذه تمثؿ  -ث
صحراء النقب فيك منطقة ببل مكارد. مرتفعات جبمية صعبة االستغبلؿ، أما قطاع غزة يمتد جنكبان حتى منتصؼ 
.؛النحاؿ، محمد سبلمة : فمسطيف 153البديرم، ىند: أراضي فمسطيف بيف مزاعـ الصييكنية كحقائؽ التاريخ، ص

 . ؛ 49، ص1984أرض كتاريخ، الطبعة األكلى، دار الجميؿ لمنشر،  عماف، 
Robert ،John: The Palestine Diary 1914-1945 ،Vol. 1 ،The Palestine Research Center ،

Beirut ،1963 ،P. 286.   ؛http://www.mofa.pna.ps/index.php/ar/homepage/106-arabic-

ar/main-issues/september-maturity/620-181. 

 .48-44كتف، ىنرم:قضية فمسطيف، ص (2)
.؛ ارشيدات، عصاـ، كآخركف : 14ص ـ، 1990دار األسكار، عكا، ، 1948العممي،  أحمد: حرب عاـ  (3)

.؛ 40، ص ـ1992دراسات في القضية الفمسطينية، الطبعة األكلى، دار الكندم لمنشر كالتكزيع، األردف، إربد، 
االستعمار تجاه فمسطيف في النصؼ األكؿ مف القرف العشريف، الجزء األكؿ، دار  الخكلي، حسف صبرم : سياسة

 .160المعارؼ، ص 
القكات العربية: كىي ما تعرؼ باسـ الجيكش العربية، كىي عبارة عف قكات نظامية متعددة الجنسيات، مف  (4)

ـ، 1947/نيسأف /30عسكرم عقد  العراؽ كمصر كسكرية كلبناف كاألردف كجيش األنقاذ، جاءت نتيجة مؤتمر 

http://www.mofa.pna.ps/index.php/ar/homepage/106-arabic-ar/main-issues/september-maturity/620-181
http://www.mofa.pna.ps/index.php/ar/homepage/106-arabic-ar/main-issues/september-maturity/620-181
http://www.mofa.pna.ps/index.php/ar/homepage/106-arabic-ar/main-issues/september-maturity/620-181
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كقع  ـ، خبران مفجعان 1947تشريف أكؿ/أكتكبر11كتمركزىا عمى حدكد منطقة الحكلة، في 
عمى "منظمة االياغاناة"كالعاصفة عمى رؤكس الييكد ، مما خمؽ مزيدان مف التأىب ؛(2()1)خاصة ن

يـك  في الجميؿ؛ فأرسؿ مكشيو ماف قائد الجميؿ، إخطاران ىاتفيان، إلى ىيئة األركاف العامة
ـ، يطالبو بضركرة الرد الفكرم، عمى مدل خطكرة األكضاع 1947تشريف ثاني/ نكفمبر12

 .(3) السياسية في الجميؿ لمدفاع عنو، كقد أطمؽ عمى ىذه العممية "عممية  تؿ حام"
عتبر القادة اإلسرائيميف فاـ، 1948منذ عاـ اإلسرائيمي خضع أىالي الجميؿ تحت الحكـ العسكرم 

عتراؼ بيـ يعني تأكيدان عمى حقيـ في ف مجرد االيداىميـ دائمان، كأ ان يؿ خطر الجم مكاطني
حسب نظر األحزاب كالحككمات السياسية اإلسرائيمية  -المشاركة السياسية، فالعرب داخؿ الجميؿ

كقد أبدم ىذا ، (5) ـ1959عاـ  مكنيست الرابع اإلسرائيميلع اجتما.عقد (4)ىـ أقميات دينية-
العرب  لجيكد الييكدية المبذكلة تجاهكزادت ا ،(6)العسكرم الستمرار الحكـ ان ىتماـ كبير ااالجتماع 
يف الذٌ  فك جميميإتباع سياسة جديدة حياؿ ال مف خبلؿ، (7)ـ1966-1964 عامي لجأت بيف

                                                                                                                                                                      

في  عماف برأسة الممؾ عبداهلل، كممثميف عف كؿ الدكؿ السابقة، الستعراض الكضع العسكرم في فمسطيف، كما 
يجب أف يقكمكا بو بعد أنتياء   االنتداب، فقرركا أنيـ بحاجة إلى ست فرؽ عسكرية كست اسراب طائرات، كعمى 

/ أيار كدخمت حدكد فمسطيف بغية تحريرىا مف براثيف الصييكنية .عمي، 15ذلؾ ارسمت ىذه القكات العربية في 
ـ، كتأسيس إسرائيؿ، المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر، 1949-1948فبلح خالد: الحرب العربية اإلسرائيمية 

ـ، ) 1948-1947.؛ جرار، حسني ادىـ: المعارؾ التاريخية عمى أرض الشاـ، نكبة فمسطيف عاـ 94، ص 1ط
 .105-104ـ، ص1995، 1ؤامرات كتضحيات(، دار الفرقأف لمنشر كالتكزيع،  عماف، طم
ـ، في مؤتمر 1920الياغاناة : ىي منظمة عسكرية، ييكدية، صييكنية، تعني الدفاع، أسست في حزيراف  (1)

مة الييكد حزب أحدكت ىعفكداه، كتعتبر امتدادان لمنظمة ىاشكمير، مف بيف أىدافيا: المحافظة عمى حياة  كسبل
عف المياجريف الييكد كالمتسمميف  إلى فمسطيف، كالدفاع عف المستكطنات  (الدفاعك)العرب،  (ىجمات)مف 

. ؛ السنكار، زكريا: 481الييكدية .منصكر، جكني: معجـ األعبلـ كالمصطمحات الصييكنية كاإلسرائيمية، ص
ـ(، رسالة كتكراة )غير 1947-1920قسيـ)منظمة الياغاناة الصييكنية منذ أنشائيا كحتى صدكر قرار الت

 ـ.2006منشكرة(، معيد البحكث كالدراسات العربية، القاىرة، 
 . 188-187ـ، ص1948-1947الخالدم، كليد: حرب فمسطيف  (2)
 .188ـ، ص1948-1947الخالدم، كليد: حرب فمسطيف  (3)
خيارالحكـ الذاتي"، مجمة الدراسات  -ـ"فمسطينيك الداخؿ1948العمرل، كليد:رسالة األراضي المحتمة عاـ (4)

 . 183-182ـ، ص1990، 3الفمسطينية، عدد
 .207كتف، ىنرم: قضية فمسطيف، ص (5)

(6) Sabri ،Jiryis: The Arabs in Israel ،Library of congress ،Cataloging in Publication 
Data ،New York ،1976 ،p36. 

ـ، دارالمأمكف 1976-1948التعميمية تجاه العرب في فمسطيف المحتمة عاـعبدالمجيد، ردينة:سياسة إسرائيؿ (7)
 .47ـ، ص2012، 1لمنشر كالتكزيع، ط
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ـ، عف إلغاء  الحكـ العسكرم 1966عاـ  أكاخر اإلعبلف رسميان فيكقد تـ  ،يخضعكف لقكانينيا
ـ، أف الحككمة قررت إنياء 1966ليفي أشككؿ في الثامف مف نكفمبر فقد أعمف ، عف الجميؿ

ـ، 1966في األكؿ مف ديسمبر  (إسرائيؿ)ف داخؿ يالحكـ العسكرم المفركض عمى العرب المقيم
صبلحيات  نتقاؿغير أف ذلؾ لـ يتـ نظران ال ،محاكلة ألستقطاب أكبر عدد مف العناصر منيـ

 . (1)عمميان  إلى الشرطة المحمية  انتقاالن الحكـ العسكرم 
تاحة إلعاقة  تطكر المكاطنيف الجميمييف ذاؾ كافة الكسائؿ المآناستخدـ حزب مبام الحاكـ 

بقائيـكالمحافظة عمى السياسيان،  فشكؿ  ، مفتتيف كمنقسميف بنية السياسية التقميدية الضعيفة، كا 
لتككف إلى الزعامة التقميدية، نصب عمييا أشخاصان ينتمكف ، اتاالنتخابتكتبلت عربية  لمقتضي 

عكس ذلؾ عمى التكاجد السياسي لمناخب انكقد ، العرب سكافجسران ككسيطان بيف السمطات كبيف ال
إضافة لعدـ تبمكر الكتؿ العربية في كتمة ، تخابي يشمميـانم أعفاه مف كجكد برنامج العربي  الذٌ 

قامة حكاجز بيف  ؛ة التفرقة الطائفيةنجحت سياس،كقد كاحدة مستقمة ثارة  المكاطنيف الجميمييفكا  كا 
 .(2)التى ضمنت بقاءىـ متفرقيفة الدرزية كباقي الطكائؼ العربية، أزمة الثقة ما بيف الطائف

كاجو الجميميكف منذ البداية احتكار السمطات اإلسرائيمية السياسة بقدر احتكار المكارد الطبيعية 
 .(3)لمجميؿ

 :وسائل المقاومةًا : ثاني

، يان اننضاالن جماىيريان كبرلم المحتؿ، خاصة سكاف الجميؿ في الداخؿ الفمسطينيكفلقد خاض 
عبلميان ، كقضائيان ، في الكنيست قكانيفكتقديـ مشاريع  كذلؾ مف خبلؿ عدة ، كأكاديميان ، كا 

 :،أىمياكسائؿ
 المحاضرات والندوات:  -أ

المحاضر ، سندم كدار /منيـ الدكتكر، ييفسرائيمكالناشطيف اإلكاديمييف اتيمت مجمكعة مف األ
قصاء المكاطنيف إاإلسرائيمية بمكاصمة العمؿ عمى السمطات ، في كمية الحقكؽ في جامعة حيفا

االسـ "الممطؼ" لتيكيد كىك ، العرب في الجميؿ بكاسطة مشركعيا القديـ الجديد "تطكير الجميؿ"
 قصاء العرب كتضييؽ الخناؽ عمييـ تمييدان ا  ك  الييكديد مف مف خبلؿ استقطاب المز كاف، الم

قكالو في يكـ دراسي نظمتو جامعة حيفا أإلى مغادرتو. كشدد كدار، الذم كردت لدفعيـ 

                                                           

 .69ماضي، عبد الفتاح محمد : الديف كالسياسة في إسرائيؿ، ص (1)
 .130-129سمماف، رضى:المنسيكف عرب فمسطيف مرحمة النيكض مف الصدمة، ص (2)
 .183ـ، ص1948المحتمة عاـ العمرل، كليد:رسالة األراضي (3)
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رفاىية  أجؿ"تيكيد الجميؿ أـ تطكيره مف  عنكافكجمعية ابف خمدكف كجمعية سيككم ب، (1)كالتخنيكف
يعتبر مخالفة قضائية كيتناقض بشكؿ ، كال تزاؿ (ائيؿإسر )ما قامت بو  أفعمى ، و"سكانكافة 

تحظر التمييز العنصرم كتكرس المساكاة في  التىٌ الدكلية  القكانيفصدامي مع المكاثيؽ ك 
نظاـ  إلىمف تحكليا  قيمة معيارية جكىرية محذران  األراضيتخصيص المكارد كتعتبر تكزيع 

في  الدراسي ىذا ضمف البحث المتزايد مؤخران  اليكـكيأتي ، فريقياأالبائد في جنكب  ()االبرتيايد
مكضكع "تطكير" أك "تيكيد" الجميؿ  في ظؿ شركع حككمة أريئيؿ شاركف بمرحمة جديدة مف 

ف قطاع غزة حيث اعمف سحاب منفي الجميؿ في مكازاة االستعدادات المعمنة لبل االستيطافتعزيز 
نجاز إرئيس الكزراء  قد باشرت في  فايات ديك "سمطة تطكير الجميؿ" الخاضعة لتكجي أف شاركف:"

 .(2) منطقة الجميؿ إلىلؼ ييكدم أ 300مخططيا الجتذاب 

مثمة عديد مف الميتميف بالشؤكف الفمسطينية، كمف أنشط ال دفق ،لـ يتكقؼ الحاؿ عند ىذا الحد
 (إسرائيؿ)كعبلقاتيـ مع  48الميتـ بشؤكف فمسطينيي ، خالد ابك عصبة /حديث الدكتكر :ذلؾ

جاز المساكاة الحقيقية ىك رىف تغييرات بنيكية نإ أفي" سرائيمػ"المشيد اإلمجمة لالييكد، كمكاطنييا 
فجار جديد بيف المكاطنيف نامف  تتعمؽ بيكية الدكلة كرمكزىا كبديمقراطيتيا المنقكصة محذران 

 ()ـ2000 كتكبرأفي اضطيادىـ كتيميشيـ، تشكؿ ىبة نتيجة االستمرار  (؛إسرائيؿ)العرب ك 

 .(3)فيو مجرد "رأس الجبؿ الجميدم"

                                                           

تكقؼ بناء  ؛كبسبب الحرب العالمية األكلى ـ،1912ية عميا في حيفا، أسس عاـ التخنيكف: مدرسة فن (1)
ـ.منصكر، 1925التخنيكف، كبعد الحرب اشترتو اليستدركت الصييكنية، كأكممت بناءه، كفتح لمتدريس عاـ 

 . 214-213جكني: معجـ األعبلـ كالمصطمحات الصييكنية، ص
()  مف عاـ  جنكب أفريقياالذم حكمت مف خبللو األقمية البيضاء في  الفصؿ العنصرماالبرتيايد: ىك نظاـ

ـ. 1994عاـ  ديمكقراطيةـ، كأعقب ذلؾ أنتخابات  1993 - 1990كحتى تـ إلغاء النظاـ بيف األعكاـ  ،1948
ىدؼ نظاـ األبارتايد إلى خمؽ إطار قانكني يحافظ عمى الييمنة االقتصادية كالسياسية لؤلقمية ذات األصكؿ 

 .لممزيد  انظر :   16، ص3الكيالي، عبد الكىاب:مكسكعة السياسة، ج .األكركبية
https://ar.wikipedia.org/wiki . 

(2) http://www.madarcenter.org . 

)المكاطنكف العرب في  فمسطينيك الداخؿهظاهشاث واسعت قام بها : عبارة عف سمسة مف ـ2000ىبة أكتكبر  

إلى  أرئيؿ شاركف . كانت المظاىرات استنفارا لدخكؿ2000فمسطيف المحتمو( اثناء شير تشريف األكؿ مف عاـ 
المكاطنيف العرب في ، كاحتجاجا عمى كضع االنتفاضة الفمسطينية الثانية، امر سبب اندالع المسجد األقصى

   https://ar.wikipedia.org/wikiشهيذاً .13، اسفشث حلك االشخباكاث على سقىط إسرائيؿ

، مدار، المركز الفمسطيني ني جديد ييدؼ إلى تيكيد المكأفاتطكير الجميؿ" مشركع إستيط"عكاكدة، كديع:  (3)
 ـ.12/5/2004لمدراسات اإلسرائيمية، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B2%D9%84_%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/1948
https://ar.wikipedia.org/wiki/1948
https://ar.wikipedia.org/wiki/1990
https://ar.wikipedia.org/wiki/1993
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1994
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki
http://www.madarcenter.org/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8_48
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D9%84_%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B6%D8%A9_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki
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كقد ، ـ1962/ يناير  كانكف  الثاني( في سرائيؿالمقاطعة العربية )إل عنكافعقدت ندكة حممت 
كردة فعؿ لسمب الصياينة  لمحقكؽ   سرائيؿ(؛إل)جاءت ىذه الندكة  لممطالبة بالمقاطعة العربية 
ي سرائيملتضييؽ الخناؽ عمى االقتصاد اإل ؛ـ1948العربية المشركعة في فمسطيف المحتمة عاـ 

 ،فجاءت ىذه الندكة إللقاء بعض الضكء عمى سبؿ المقاطعة كالكسائؿ، لمنعو مف النمك كاالستقرار
، كاصمة بحقيـتلمكقكؼ أماـ التحديات المفي الداخؿ،  يمكف القياـ بيا مف المجتمع العربي التىٌ 

كمف بينيـ الدكتكر يكسؼ صايغ، ىذه الندكة شارككا في الذيف  ساتذة كقد اجتمع نخبة مف األ
السياسية  ستاذ العمكـأكليد الخالدم،  األستاذك ، ستاذ االقتصاد في الجامعة األمريكية في بيركتأ

سكرتير المكتب الدائـ التحاد غرؼ ، ينادج فابرى األستاذك   بيركتفي الجامعة االميركية في 
شركة ، مدير التخطيط كاالقتصاد، ادمكف عصفكر األستاذك  بيركتفي التجارة كالصناعة كالزراعة 

، قتصاد في كمية بيركت لمبناتالستاذ اأف اسكندر، امرك  األستاذك   بيركت، الشرؽ االكسط فاطير 
أم  ؛عمى الصعيد السياسيتحقيؽ األىداؼ  مف أىـ الكسائؿ الفاعمة في  المقاطعةعتبركا كقد ا

ترغب في التعامؿ  يالتبمطالبة الدكؿ الصديقة ة جزءان مف العمؿ السياسي العربي، جعؿ المقاطع
كبيرة  بذؿ جيكد ف  بضركرةكقد طالب المجتمعك ، (إسرائيؿ)العربية بتقميص تعامميا مع مع الببلد 

يتعمؽ باستخداـ الصييكنية لممقاطعة كسبلح  يما. فعماؿ الصييكنيةلمكاجية ىذه المشاريع كاأل
يتكجب عمينا مقارعة ىذا العمؿ الدعائي بنشاط دعائي ، لترسيخ فكرة السامية المقاكمة العربية ليا

يكدم مف استجكاباتنا لمشركات زالة كممة يإالبحث في  شدد الجميع عمىكذلؾ ، مبرمج كمدركس
ىناؾ صييكنييف  فكأل، استعماؿ كممة ييكدم يعطي الصييكنية شحنان دعائيان  أفذلؾ ، فرادكاأل

لب انط أفيمكننا    الييكدكا مف غير كانمف الصييكنييف  يناهناغير ييكد . كلعؿ أخطر مف ع
تأييد الحركة الصييكنية عف طريؽ دفع التبرعات اك حمبلت في  االشتراؾ عدـص اشخألمف ا

  (.1) اتأنك غيرىا مف الضمأاإلسرائيمية عف طريؽ شراء السندات 

" الخطى لتصفية مقاكمة المجتمع المدني الفمسطيني الصامد فكؽ اإلسرائيميةتسرع الحككمات "
ات الذم ككفئ بحقيبة االنتخابالفائز بيذه ف، اليبرم افغدكر، لسياساتيا ـ1948أرضو منذ عاـ 

قد دعا لحظر نشاط األحزاب كالجماعات  ، كافكزارة الخارجية كمنح حزبو كزارة األمف الداخمي
لىتدعـ حماس ك  التىٌ  ، مف يعيش في الدكلة العبرية فرض نكع مف الخدمة اإلجبارية عمى جميع ا 

يقطنيا ييكد بالمستكطنات بالضفة  ي التب 48عرب  يقيـ فييا التىٌ  األراضيكما دعا لمقايضة 
ذكرل  إحياءالعرب مف  فاكحرم، طرحيا بترسيخ فكرة ييكدية الدكلة قكانيفكىناؾ مشاريع  .الغربية

                                                           

العدد الخامس عشر.لممزيد ـ، 1962المقاطعة العربية إلسرائيؿ: مجمة الرائد العربي، كأنكف الثاني/يناير  (1)
   hakawati.la.utexas.edu-http://al حكؿ ماىية الندكة  انظر المؤسسة العربية لمثقافة .

http://al-hakawati.la.utexas.edu/?titleonly=&s=%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
http://al-hakawati.la.utexas.edu/?titleonly=&s=%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
http://al-hakawati.la.utexas.edu/?titleonly=&s=%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
http://al-hakawati.la.utexas.edu/
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لسحب اليكية ممف ال يقبؿ  ييئبما ، بييكدية الدكلة الييكديةكالقسـ لمف يحمؿ اليكية ، النكبة
 .(1)أرضيـذلؾ مف العرب كطردىـ مف 

الجماىير الفمسطينية في  سرائيل منإل واالقتصادية تطبيق المقاطعة األكاديمية والثقافية -ب 
 :1948ام عأراضي 

" مبادئ كمعايير عنكاف، ـ حممة  فمسطينية لممقاطعة حممت 1948دشف فمسطينيك الداخؿ عاـ 
، "ـ1948عاـ الجماىير الفمسطينية في أراضي  مف سرائيؿتطبيؽ المقاطعة األكاديمية كالثقافية إل
كفرض عقكبات عمييا ، كسحب االستثمارات منيا، (سرائيؿكقد  كضعت حركة المقاطعة )إل

؛ نظران لطبيعة ـ خاصة1948عايير كتكصيات تخص العالـ العربي، كفمسطينيي الداخؿ عاـ م
فقد األكضاع ليـ، ختبلؼ المحتمة، كالاألراضي الفمسطينية  التٌى يحياىا فمسطينيي اليكمية الحياة 

، اجتيدت "حممة المقاطعة" مف خبلؿ لقاءات كجداالت كحكارات مع مثقفيف كطمبة أكاديمييف
، صياغة معايير تبلئـ  كاقعيـ المعقد أجؿمف ، ـ1948جتماعييف في مناطؽ انيف، كنشطاء اكفن
يز ما بيف حقكؽ يتمالك ، ـ1948 مة بالمحافظة عمى خصكصية فمسطينييطمقت الحمأنفقد 

 : (2)التاليةكجاءت بالبنكد ، كالتطبيع مع االحتبلؿ، المكاطنة
يات ثقافية كفنية كصحية كغيرىا مف الكزارات الحككمية كحؽ ميزانع مف الحصكؿ عمى انال م- أ

 كدافعي الضرائب.، طبيعي لممكاطنيف
ييف في أماكف العمؿ سرائيماإل – الييكدك  48المعتادة بيف فمسطينيي اليكمية العبلقات  - ب

 تشكؿ بحد ذاتو تطبيعان مع االحتبلؿ. أفكالمؤسسات كغيرىا ال يمكف ، كالدراسة كالمشافي
المعادية لمصييكنية ضد االحتبلؿ كاألبارتييد كال  اإلسرائيميةالنضاؿ المشترؾ مع القكل - ت

 يعتبر تطبيعان.

الفمسطينية المحتمة عاـ  األراضيفي  الفمسطينيففقد نادت ىذه الحممة بحقكؽ المكاطنيف 
فرأت المجنة ضركرة مراعاة مف مكاطنيف الجميؿ كالقرل المحيطة بيا، خاصة ، ـ1948

 التاليةية ليـ كطالبت بالشركط قانكنخصكصية أكضاعيـ كأماكف تكاجدىـ كالظركؼ السياسية كال
نجاحلتحقيؽ اليدؼ العاـ لممقاطعة ك   يا:ا 

                                                           

ـ، مركز دمشؽ لمدراسات النظرية كالحقكؽ 1948داغر، فكليت: أكضاع فمسطيني األراضي المحتمة في  (1)
  http://www.dctcrs.orgـ. انظر .2009، أكائؿ سبتمبر/ أيمكؿ المدنية

مبادم كمعايير تطبيؽ  المقاطعة اكاديمية كالثقافية إلسرائيؿ مف قبؿ الجماىير الفمسطينية في أراضي  (2)
حرية  عدالة مساكاة، راـ اهلل، فمسطيف،  BDSـ: مقاطعة إسرائيؿ لتحقيؽ العدالة، 1948

http://bdsarabic.net انظر . ممة الفمسطينية لمقاطعة إسرائيؿ لممزيد حكؿ الح؛ 
http://www.pacbi.org/  

http://www.pacbi.org/
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مف كرامة كحقكؽ ، ـ1948ية  لعرب ساساإلصرار عمى المحافظة عمى الحقكؽ األ .1
 ية.اإلنسان

 -الييكدبما يشمؿ بذلؾ التحالؼ مع ، يديكلكجيااء التحالفات الكاسعة كالمتنكعة أبن  .2
 ككسيمة كفاحية سممية .، ييف المعاديف لمصييكنيةسرائيماإل

كذلؾ مف خبلؿ سحب االستثمارات ، كقؼ كؿ أشكاؿ التعاكنات االقتصادية مع الصياينة .3
 التجارية.

تقديـ المصمحة الكطنية العامة عمى المصمحة الفردية أك المينية أك الفئكية في اتخاذ قرار  .4
 . (1)المقاطعة 

 أفقتصاديان اأكاديميان كثقافيان  ك إسرائيؿ، عضك المجنة الكطنية لمقاطعة ، كقد أكد د. حيدر عيد
أعطي ثماره خبلؿ كقت مذىؿ كفي  اإلسرائيميةضد المؤسسات  ةأسمكب المقاطعة األكاديمي
حيث استطاع مف خبلؿ خرل، كحقؽ مالـ تحققو كسائؿ الكفاح األ، سابقة تاريخية مف نكعيا

فقد ، جمعسرائيمي العنصرم كالقبيح أماـ العالـ أحمبلت المقاطعة فضح كجو االحتبلؿ اإل
الكفاح في  أف" ييس، ة كمثاؿ يحتذم بو بكافة المقاالتجربة األفريقي، استطرد الدكتكر حيدر

، كالتعبئة الجماىيرية، جنكب إفريقيا قاـ عمى أربعة أعمدة ىي: الكفاح السياسي كالكفاح المسمح
نشاء حركة مقاطعة عالمية ضد نظاـ األك  تيف نجحتا الكسيمتيف المٌ  أف إالٌ ، رتيايد العنصرمابا 

الثقافية كالعسكرية فالمقاطعة االقتصادية ك ، فقط أفبشكؿ منقطع  النظير ىما األخيرت
سقطو كذلؾ الحركة الجماىيرية أكما ة كالفنية، ىزت األبارتيايد، كحتى الرياضيكالدبمكماسية، 
كىك ما نرغب خبلؿ المظاىرات في القرم العربية، كىك ما بدأ ينشأ حديثان مف ، النشطة كالكاعية

 . (2")مة العسكريةكقد شدد عمى أىمية المقاطعة كمكمؿ لعممية المقاك ، و "إلىبالكصكؿ 

فقد دشنت حممة مقاطعة سمكب جديد لدل الجماىير العربية الجميمية، سمكب المقاطعة بأأكلـ يكف 
، كىي عبارة عف مقاطعة اقتصاديةـر عرفي" كىي تعني بمقاطعة عربية، عرفت باسـ "حي

كقد بدأت المقاطعة العربية في الثبلثينيات إسرائيؿ، استخدميا العرب في إطار كفاحيـ العاـ ضد 
تـ خبلليا شؿ ميناء يافا عمى أيدم  التيك (، ـ1939-1936)في الفترتيف بيف   كبخاصة

ؼ العرب حممة أنستـ، كقد ا1948نة التي تمت حرب عاـ كبعد اتفاقيات اليد، المبلحيف العرب

                                                           

مبادم كمعايير تطبيؽ  المقاطعة اكاديمية كالثقافية إلسرائيؿ مف قبؿ الجماىير الفمسطينية في أراضي  (1)
لممزيد حكؿ المقاطعة  انظر: بديؿ، آخر أنجازات حممة مقاطعة  ؛.http://www.pacbi.orgـ،  1948

 .2013)آذار(/مارس،   11، 52إسرائيؿ، مجمة حؽ العكدة، العدد
  ـ. 2011/إبريؿ/9عيد، حيدر: المقاطعة إلسرائيؿ بدأت تجني ثمارىا بقكة،  (2)

http://www.felesteen.ps 

http://www.pacbi.org.؛/
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)إسرائيؿ(، رب الذيف تاجركا مع الع أيضان  كقد شممت حممة المقاطعة)إسرائيؿ(، المقاطعة ضد 
ليا عبلقات مع  التيـ اتسعت ىذه الحممة لتشمؿ كافة شركات المبلحة 1950عاـ كمنذ 

ىددت المقاطعة العربية كؿ طرؼ لو عبلقات تجارية مع ، ـ1955كمنذ عاـ )إسرائيؿ(، 
ت اخطك كعدة مكاتب فرعية  لمتابعة سير ، كقد قاـ العرب بفتح مكتب خاص بيـ)إسرائيؿ(، 

قائمة سكداء بأسماء  التٌى قامت عمييا ىذه المقاطعة بكضعكمف أىـ المكائح ، تنفيذ ىذه المقاطعة
كقد أقيمت دائرة خاصة  في كزارة سرائيؿ، الشخصيات المعركفة بتأييدىا لمصييكنية كإلضع ك 

تبعت طعة، أسمطة خاصة لمحاربة المقاشكمت  ، لمعالجة المقاطعة العربية  اإلسرائيميةالخارجية 
 .(1)لمكتب رئيس الحككمة

 ت_الكتابات:
فقد حقؽ نجاحان  كتقدمان فنيان في ككنو شعر ، األدب المقاكـ عف طريؽ الصدفةلـ يحدث 
كذلؾ دليؿ عمؽ كعي الشعب الفمسطيني المحتؿ بأىمية الفف في المساىمة بالمقاكمة ، المقاكمة

ى النيج اليادؼ رفع مف إذا ما سارا عم افكالثقافة سبلحفالفف اليكمية،  اإلسرائيميةأماـ التحديات 
أف ىناؾ عكامؿ تحد مف يدرككف لمثقفكف العرب في فمسطيف المحتمة، فا، أمة بكامميامفاىيـ 
كمحاربة النتاج ، ية النشركانمنيا عدـ إمإلى عامة الشعب، الثقافة المحمية كالخارجية تكصيؿ 

لمجتمع العربي الكبير في يقمد ا إسرائيؿتمع العربي في المج أففيـ يدرككف ، الثقافي اليادؼ
إلى كقد أدل ذلؾ ، م المجاكرالييكدكيستكعب نداءاتو أكثر بكثير مف تقميد المجتمع تصرفاتو، 

إسرائيؿ، فيي تبدد ىذه الكحشة عمى العربي في  ،ذاعات العربيةاالعتماد بعض الشيء عمى اإل
، كىي كسيمة تكاصؿ فكرم ثقافي في العالـ العربيفؼ مف كطأة العزلة المفركضة عميو، كتخ

 .(2)ـ1948المحتمة عاـ  األراضيتاج الفني في نو عكس نفسو بقكة عمى كثير مف اإلأنكيبدك 
، ـ1948المحتمة عاـ  فمسطيفتصؼ حالة العربي المقيـ داخؿ  التىٌ العديد مف الكتب  إصدار

الذم اتخذ مف كصؼ حالتو "، فكزم األسمر"الكاتب كالشاعر الفمسطيني الكبير  كمف أمثمة ذلؾ
، في مدينة المد مكطنو، ـ1948ي عاـ سرائيمكقعت تحت نير االحتبلؿ اإل التىٌ كحالة أسرتو 

"عرب في  عنكافليعزز تجربتو المريرة بالعيش كالكرامة مف خبلؿ تقديـ كتاب خاص بو يحمؿ 
فقد اىتـ األسمر بكتابة ، لنكبة كاممة كما شاىدىا كعاش تفاصيؿ أيامياكليصؼ ا، (3)"إسرائيؿ

                                                           

 .351تممي كمناحيـ، أفرايـ :معجـ المصطمحات الصييكنية، ص  (1)
ـ، مؤسسة الدراسات الفمسطينية، 1968-1948كنفاني، غساف: األدب الفمسطيني المقاـك تحت االحتبلؿ   (2)

 .34-33ـ، ص1968، 1بيركت، ط
   .؛4ـ، ص1977صكفي عبداهلل، دار المعارؼ،  األسمر، فكزم: عرب في إسرائيؿ، ترجمة نظمي لكقا، (3)
 Fawzi Asmar ،To be an Arab in Israel ،Beirut: Institute for Palestine Studies ،2nd 

ed ،1978 ،p. 5. 
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لتككف ىذه الكتابات ثركة ، جميزية كالعبريةنكالمقاالت بالمغة العربية كاإل، كتب الشعر كالنثر
كتعتبر تجربة اف، األكط إلىكمرجع يغزم الركح الباقية في األجياؿ لمعكدة كالحنيف ، ثقافية

)إسرائيؿ(، التجارب الفاعمة في ترؾ بصمة كاضحة لدل الجماىير العربية داخؿ  إحدلاألسمر 
لينتج عف ذلؾ حالة مف الكعي الثقافي لدييـ كيظير ذلؾ جميان مف خبلؿ  ما كتبكه في كتاباتيـ 

 .(1)إسرائيؿكمف أمثمة ذلؾ أعماؿ راشد حسيف الشعرية ككتاب صبرم جريس " العرب في 
إسرائيؿ كما م الكاتبة الفرنسية مارتيف مكنك في كتابيا "في المعركة كمف ضمف الكتابات ترك 

كىذا  الفمسطينيفريف يتيا" ماذا حؿ بالميجٌ رأ جراء العمميات العسكرية عمى شماؿ فمسطيف خاصة ن
فتقكؿ" التقيت بأحد األفراد الذيف يسكنكا ، العرب تجاهالحاقدة  اإلسرائيميةما يدلؿ فشؿ الركايات 

األرض، فسألتو : لماذا لـ تنتقمكف لمعيش خارج حدكد ىذه ، الكاقعة في منطقة الجميؿقرية تمرة 
نا نأل، في بمدنا فمسطيف نعيش إالٌ  أفنا ال نريد أن :كانكـ العمؿ، كتحسيف أكضاعكـ؟ فأجبكبإم

 .(2) عمى األقؿ  ىنا لسنا بعيديف عف أرضنا"
 : والجمعيات من تيويد الجميلاألحزاب دور  - ث

العاـ منذ الييكد، في فمسطيف عمى  لعربيالحركة الصييكنية لمدل خطكرة التكاجد اتيقظت 
)الكطف نشاءقامت لمتعبير عف رفضيا إل التىٌ عمى أثر تمؾ المظاىرات ـ، كذلؾ 1922
فقد ، مما جعميا تقكـ بعدة خطكات لتشتت كتفرؽ الصؼ الفمسطيني، م في فمسطيفالييكدالقكمي(
مف خبلؿ  خمؽ حزب سياسي فان عمى تنفيذ السياسة الصييكنية، مشر  م كالفاركسيالييكدعينت 

ية مف صحؼ اإلعبلمكاستغبلؿ كافة الكسائؿ ، معتدؿ بالتعاكف مع األجيزة  السياسية الصييكنية
 .(3)كمجبلت عربية متاحة لمتأثير عمى الرأم العاـ الفمسطيني 

كالجمعيات ككانت ىذه األحزاب جزء مف ، شيدت مدف الجميؿ قياـ مجمكعة مف األحزاب السياسية
 األراضينشطت في  التىٌ كمف ضمف األحزاب الكسط العربي،   األحزاب السياسية التى نشأت في

 :التاليـ 1948المحتمة عاـ 
 ي: الييود –ار العربي التي -1

، كأقمية داخؿ كطنيـ المسمكب الفمسطينيفيعترؼ ب، ي تياران إيدلكجيان سرائيماإل–التيار العربييعتبر 
، بالتزامف مع دماج الكمي معيانكاألالييكدية، التقرب مف األحزاب  إلىمف أكلى مطالبو الدعكة 

                                                           

ـ، 2014، 97، عدد 176خكرم: إلياس: فكزم األسمر بيف منفييف، مجمة الدراسات الفمسطينية، مجمكعة  (1)
 .174-173ص
 .44ـ، ص1972حميـ طكسكف، الييئة المصرية لمتأليؼ كالنشر،  ترجمة: (2)
ـ، دار اليدل لمطباعة كالنشر، كفر 1948-1917الحكت، بياف: القيادات كالمؤسسات السياسية في فمسطيف (3)

 .180ـ، ص1986قرع، 
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عربية الشرعي لمفمسطينييف كىك االعتراؼ بالعرب كأقمية قكمية شطب المطمب الرئيس ك 
ة، ـ تغيير طابع الدكلكعدسرائيمي، ليا حقكقيا المشركعة ضمف الحكـ العسكرم اإلفمسطينية، 

كقد ظير جميان النشاط العربي الفعاؿ لدل الشخصيات الفمسطينية داخؿ األحزاب ، كأىدافيا
كغيرىا مف األحزاب  (3)كحزب الميككد، (2)كحزب المباـ، (1)مثؿ حزب المابام، الصييكنية المتعددة

حجز مقاعد  إلىبكافة الكسائؿ لمكصكؿ  الفمسطينيففقد حارب إسرائيؿ، الصييكنية الفاعمة داخؿ 
كترفع صكتيـ في كافة األماكف لممطالبة بأدني حقكقيـ  الفمسطينيفداخؿ ىذه األحزاب لتعبر عف 

                                                           

السرائيمي حزب المابام:يعرؼ بالعبرية "مفميجت بكعمي ايرتس يسرائيؿ"، كيعرؼ عمى أنو حزب العماؿ ا (1)
ـ، بعد تكحيد 1930مابام، كىك حزب عمالي صييكني اشتراكي، مف اكبر االحزاب في اسرائيؿ أسس عاـ 

ىابكعيؿ ىاتسعير، مع احدكت ىاعفكدا، كأصبح ذا مكأنة  مركزية في نقابة العماؿ اليستدركت، كفي كافة 
اسرائيؿ"، كشعب عامؿ حر يطكر مؤسسات االستيطاف الصييكني، كيؤيد الحزب بعث شعب اسرائيؿ في "أرض 

حضارتو، كلغتو العبرية، كييتـ بالمحافظة عمى األرض، كالدفاع كاالستيطاف كاليجرة، كعمى اقامة شركة عماؿ 
تعتمد عمى المساكاة كالحرية كاالستقبلؿ، كيرتبط حزب المابام باليستدركت الصييكنية العالمية كما أنو عضك 

كيعتبر الحزب نفسو حامبلن لمرسالة الطبلئعية في الحركة  الصييكنية، كعضكان في مؤتمر االشتراكية الدكلية، 
مخمصان في الحركة العمالية االشتراكية في العالـ. تممي كمناحيـ، أفرايـ :معجـ المصطمحات الصييكنية، 

 .345.؛ المسيرم، عبد الكىاب: مكسكعة المفاىيـ كالمصطمحات الصييكنية، ص290ص
حزب العماؿ المكحد، كىك حزب صييكني طبلئعي ذك ميكؿ يسارية متطرفة، اقيـ في كأنكف حزب المباـ:  (2)

ـ، عف طريؽ تكحيد حزبي ىاشكمير ىاتسعير كأحدكت ىاعفكدا، عماؿ صييكف، ييدؼ الحزب حكؿ 1948ثأف 
ية، كاالخبلص االعتراؼ بأىمية العماؿ كدكرىـ في العالـ، كيؤيد الحزب الصييكنية التقدمية، كالرسالة الطبلئع

لبلشتراكية الدكلية، كتطكير " دكلة إسرائيؿ"، عمى أساس الكحدة بيف بناء االقتصاد كالمجتمع كحزب المراكز، 
كيؤيد فرض االشتراكية عمى نظاـ الحكـ في إسرائيؿ بطريقة ديمكقراطية كالكفاح المخطط لضماف السبلـ، كيؤيد 

 .291-290مناحيـ، أفرايـ :معجـ المصطمحات الصييكنية، ص سيطرة حركة العماؿ عمى بناء الدكلة . تممي ك 
ـ،  أطمؽ عميو اسمو ليككد، بزعامة مناحيـ بيغف، 1973حزب الميككد:تكتؿ يميني سياسي، تأسس عاـ  (3)

كاعتبر أنو حزب كطني  ليبرالي يسعى مف أجؿ جمع الشتات الييكدم في "أرض إسرائيؿ"، كيعمؿ مف أجؿ 
كاالنساف الييكدم، كيركز الحزب عمى تعزيز القيـ كتراث " الشعب اإلسرائيمي " حد زعميـ، العدالة االجتماعية 

بالترافؽ مع إقامة حكـ ديمقراطي قائـ عمى دمج االقميات في "إسرائيؿ، كاالىتماـ بكافة النكاحي الصحية كالبيئية 
ـ، جاء 1973الخاص بالحزب عاـ كالتعميمية  لؿ  سكاف  في إسرائيؿ، كىك ما أكد عميو  البياف التأسيسي 

اليدؼ مف إقامتو تشكيؿ تكتؿ يميني كاسع يضـ جميع االحزاب اليمينية في إسرائيؿ  في قائمة مكحدة ؛لممشاركة 
ـ، ضد تحالؼ حزب العمؿ.منصكر، جكني: معجـ األعبلـ 1973في أنتخابات الكنيست الثامف عاـ 

ـ، مؤسسة الدراسات 1973لمقضية الفمسطينية لعاـ  .؛األشقر:رياض: الكتاب السنكم391كالمصطمحات، ص
.؛تيـ، سعيد: النظاـ السياسي اإلسرائيمي، دار الجميؿ لمطبعة 288ـ، ص1979الفمسطينية، بيركت، لبناف، 

.لممزيد حكؿ مؤسس الحزب كتأثيرتو الحزبية  انظر: أفنؼ، يكني: الطاىركف 402ـ، ص1989، 1كالنشر، ط
ـ، 2003إيبلت، -لدم مناحيـ بيغف، كتأثيرىا عمى طريقو السياسي، جامعة بارضد النجسكف: كعي الكارثة 

 . http://www.moqatel.com .)عبرم(؛ مقاتؿ مف الصحراء 63ص
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عنية بالنشاطات السياسية العربية، فقد .كلـ تكف كافة األحزاب السياسية الصييكنية م (1)الشرعية
لدل أكساط األحزاب دـ ىيمنتيا كتكاجدىا القكم بما يخصكات العربية لدييـ استغمت األحزاب األ

ء عف العديد مف ككجياتبعت بذلؾ ترشيح  ممثمي العائبلت، كالمخاتير، كقد ا، الصييكنية
كبذلؾ تمكنت ، تخابات الكنيست عبر قكائـ ممحقة بأحد األحزاب الكبرلان الطكائؼ المختمفة، إلى

يكمفيا  أفمقاعد الكنيست دكف  إلىنكاب العرب األحزاب الصييكنية الكبيرة مف إيصاؿ عدد مف ال
اعتمدت عمى األصكات  ابينم، أم صكت صييكنيان كاحدان  إلىكدكف الحاجة ، ذلؾ جيدان كبيران 

 .(2)نجح المرشحكف فييا في استقطاب أصكات كثيرة منيا  التىٌ العربية 
 ي: سرائيمالحزب الشيوعي اإل -2

بعدما ، ـ1948تأسس عاـ ، (3)يعرؼ باسـ )ماكي(ي أك ما إسرائيمكىك عبارة عف حزب شيكعي 
عرفت باسـ  التىٌ ظاىرة عمى الساحة ك  كانت التىٌ ك دة بيف الفئات الشيكعية العربية، الكح إعبلفتـ 

كقد كاصؿ ىذا الحزب العمؿ رغـ تزايد التعقيدات الييكد، كالشيكعييف ، (4))عصبة التحر الكطني(
في الحزب  إسرائيؿفي  الفمسطينيف المكاطنيفكجد  ، (5)العمؿ في القسـ الشرقي مف فمسطيف

ان ليـ خاصة بعد عممية تكحيد صفكؼ الحزب ليغدكا حزبان عربيان ييكديان كمدافعان مكان الشيكعي
قامة ، و مع حؽ الشعب الفمسطيني في تقرير مصيرهأنكليعمف بكؿ جرأة ، عف قضاياىـ العادلة كا 

، (6)اعتبرىا الحزب الشيكعي حقان تاريخيان تحقؽ ، التىٌ (يؿإسرائجكار )دكلة  إلىدكلتو المستقمة 
؛ لككنو التنظيـ الكحيد الذم ضـ سكاف العربلقي ىذا الحزب العديد مف الدعـ كالتأييد أكساط ال

كنظران لمكقفو المدافع عف الحقكؽ العربية كالمنادم بحؽ ، جميع القكل الكطنية الفمسطينية بداخمو
ي حزب ىذه سرائيم.كقد غدا الحزب الشيكعي اإل(7))إسرائيؿ(في  لييكداالمساكاة بيف العرب ك 

 .(8)األقمية

                                                           

ـ الكاقع الديمغرافي كاالجتماعي كالسياسي، مجمة شؤكف 1948عطايا، أميف: فمسطينيك األرض المحتمة لعاـ  (1)
 .40-39، ص207فمسطينية، عدد

 .247-246، أسعد: األقمية العربية، صـغان(2)
 .201منصكر، جكني:معجـ االعبلـ كالمصطمحات الصييكنية كاإلسرائيمية، ص  (3)
ـ، بيركت، 1948-1943الغكؿ، عمر حممي:عصبة التحررالكطني الفمسطيني، نشأتيا كتطكرىا كدكرىا  (4)

 .76ـ، ص1987
 .35الفمسطينية  المحطات الرئيسية / الدركس المستفادة، صياسيف، عبد القادر: الحركة الكطنية  (5)
شكالية اليكية الفمسطينية في أراضي اؿ (6) ، رسالة 48بكر، خميس فضؿ:الحزب الشيكعي اإلسرائيمي كا 

 .66ـ، ص2013ماجستير غير منشكرة، جامعة األزىر، غزة، فمسطيف، 
 .3015-304جريس، صبرم: العرب في إسرائيؿ، ص (7)
 .45يف، عبد القادر: الحركة الكطنية الفمسطينية  المحطات الرئيسية / الدركس المستفادة، ص ياس (8)
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  ظير مكقؼ الحزب الشيكعي اإلسرائيمي مف خبلؿ أىداؼ كمطالب الحزب التى نادل بيا :
  (1)النضاؿ كالدفاع عف مصالح كحقكؽ الطبقة العاممة كالجماىير الكادحة إلىالدعكة. 
  إسرائيؿالدعكة إلقامة نظاـ ديمقراطي في. 
 (2)االعتراؼ بحؽ الشعب الفمسطيني بتقرير المصير. 
 إسرائيؿة الحقكؽ الفمسطينية في انصي. 
 ي  برفض الضـ .سرائيماإل -حؿ الصراع الفمسطيني 
  المطالبة باالعتراؼ بػ ـ. ت. ؼ كمثؿ شرعي ككحيد لمشعب الفمسطيني بعد حرب عاـ

 .(3)ـ 1967

د تمثؿ الحزب  كقة في العمؿ العمني، يقانكنمد الحزب  في نضالو الجماىيرم عمى الشرعية الاعت
 . (4)ـ1957خمسة أعضاء عاـ  إلىبعضكيف ثـ ارتفع عدد ممثميو في الكنيست األكلى، 

قد تظير بشكؿ قكم كيصيبيا مف حالة الضعؼ  التيكقد لحؽ الحزب تغيير كباقي األحزاب 
بيف القكل المدرجة فيو بيف ، ـ1965قسـ  الحزب عمى نفسو عاـ انفقد ، غيرىا مف األحزاب

كبيف أقمية ، رؼ باسـ )راكاح(تعي  التىٌ أكثرية عربية قامت بتأسيس القائمة الشيكعية  الجديدة ك 
، غيابو كميان عف الساحة الحزبية إلىقساـ أدل نكنتيجة ليذا اال، (يصغيرة تعرؼ باسـ)ماك

 .(5)ليتبلشى بعد ذلؾ بأعكاـ قميمة 

عبر عف  الحزب المعارض  الكحيد الذم ، كافي )راكاح(سرائيمالحزب الشيكعي اإل أفبالرغـ مف 
، كممارسات التمييز العنصرم قكانيفكحرؾ الجماىير ضد القضايا المعيشية لممكاطنيف العرب، 

سجاـ مكقؼ انبسبب ، الشعب الفمسطيني و لـ يمبي طمكحات تعريؼ الذات لمبقية الباقية مفأن إالٌ 
العربي االسمي دكف  -مالييكدكالدعكة لمتعايش ، الصييكنية الييكديةالحزب مع مكقؼ األكثرية 

ة لمصكت الكطني العربي يككف حاضن أفكلـ يستطيع ىذا الحزب ، المضمكف أك التنفيذ
القكل الكطنية غير الحزبية  كتجميع، نتج عنيا محاكالت تكسيع قاعدتوالفمسطيني، كنتيجة لذلؾ 

كأدل ىذا التنسيؽ بيف ليدؼ المحدد مف النشاطات، في إطار تكافقي مقبكؿ كمركز عمى ا، معو

                                                           

شكالية اليكية الفمسطينية في أراضي اؿ (1)  .33، ص48بكر، خميس فضؿ:الحزب الشيكعي اإلسرائيمي كا 
راسات اإلسرائيمية، راـ اهلل، ، المركز الفمسطيني لمدمدارنخمة، خميؿ: مستقبؿ األقمية الفمسطينية في إسرائيؿ،  (2)

 .11ـ، ص2008فمسطيف، 
 .168-167خميفة، أحمد: األحزاب السياسية، ص (3)
: 48.؛محمد، جبريؿ، كآخركف: فمسطينيك اؿ12نخمة، خميؿ: مستقبؿ األقمية الفمسطينية في إسرائيؿ، ص (4)

 .40ـ، ص1990ـ، مركز الزىراء لمدراسات كاألبحاث، القدس، 1988-1948نضاؿ مستمر 
 .427ـ، ص1948قيكجي، حبيب: العرب في ظؿ االحتبلؿ االسرائيمي منذ  (5)
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 قانكف إلغاءمنيا ، عقد مؤتمرات احتجاجية إلى إنجاحالعناصر الكطنية كالحزب الشيكعي 
كغيرىا ، العرب كمؤتمرات لممثقفيف األراضيكمؤتمر جنسية، كمؤتمر العماؿ كالفبلحيف، ال

 .(1)يطبقيا الحكـ العسكرم التىٌ كلمممارسات القمعية ، العربية األراضيلمتصدل لعممية مصادرة 
 ي من قضية تيويد الجميل:سرائيمموقف الحزب الشيوعي اإل

إلى المجنة الحككمية الثبلثية ـ ٤ُٓٔمف العاـ  شباطاإلسرائيمي في  الشيكعي الحزب كفد قدـ
 بعد فيما مذكرة صدرت، العسكرم عمى أىالي الجميؿ الحكـ تقميص إمكانيات لتبحث، اإلسرائيمية

 أكضحت كما، كتضييقاتو كمآسي العسكرم الحكـ تعسؼ أكضحت، األسكد" الكتاب” بعنكاف
ميؿ طكبي كتكفيؽ فمنر ماير الكنيست أعضاء مف الكفد تألؼ، العنصرية دكافعو  لكف، حبيبي كا 
 ـ؛٤ُٓٔ آذار/مارس في تقريرىا أصدرت متعصبي الصييكنية مف تألفت التىٌ  الحككمية المجنة
 .(2)كاىية بذرائع الطكارئ أنظمة كقيكد تصاريح  السفر كأنظمة العسكرم الحكـ بقاء لتسكٌغ

كأشار الحزب  .ضده كتإلىبيـ الناس كتكعية العسكرم الحكـ مقاكمة في الشيكعي الحزب كاستمر
 – الحككمة حزب أيدم في أداة إلى تحكؿ العسكرم الحكـ أف إلى أدبياتو في الشيكعي اإلسرائيمي

 .(3)مبام 
 الجبية الشعبية العربية :  -3

كاف يتعزز مع أمميـ ىذا  أفبيد ، التحرير مف الخارج )إسرائيؿ(تظار العرب داخؿ انلقد طاؿ  
الجبية الشعبية  فياف، اليىسارم كالقكمي، ار التىٌ بالتزامف مع نيكض إئتبلؼ كؿ نيكض عربي، 

عمى المكاطنيف العرب  )إسرائيؿ(الذم فرضتو ، ضد جكر الحكـ العسكرم، ـ1958العربية عاـ 
 .(4)خاصة في الجميؿ كالمثمث الفمسطينيف

 موقف الجبية الشعبية العربية من قضية تيويد الجميل:

جاءت كرد حتمي ككعي كطني بضركرة تكاجد عربي فمسطيني داخؿ المناطؽ الجميمية الميددة 
مكاجية أعماؿ مصادرة أراضي  مف خبلؿبالتيكيد مف أجؿ المطالبة بالحقكؽ كالمطالب، كذلؾ 

 الشريحة كالمطالبة بحقكؽ ، ف خارج فمسطيفأجؿ عكدة الميٌجريكمف الجميميف، تحت كافة الذرائع، 
ارس العربية في مدف كقرل الجميؿ، مدالكالمطالبة بتعميـ المغة العربية داخؿ ، ية داخمياالعرب

                                                           

.؛نخمة، خميؿ: مستقبؿ 446-426ـ، ص1948قيكجي، حبيب: العرب في ظؿ االحتبلؿ االسرائيمي منذ  (1)
 .18األقمية الفمسطينية في إسرائيؿ، ص

 .14زعاترة، رجا:اليكية، ص (2)
 .15صزعاترة، رجا:اليكية،  (3)
 .12نخمة، خميؿ: مستقبؿ األقمية الفمسطينية في إسرائيؿ، ص (4)
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مظاىرة ضخمة في الناصرة في  ظيرت المشاركة الفعمية لمجبية الشعبية العربية مف خبلؿ إقامة 
كقد جرح كاعتقؿ عدد اإلسرائيمية،  حصؿ فييا صداـ مع رجاؿ الشرطة، التى ـ1958أيار سنة 

ثـ ، حداث أسست لجنة قطرية لمدفاع عف المعتقميفمف المتظاىريف كعمى خمفية ىذه األكبير 
كقد ضمت ىذه ، ثـ "الجبية الشعبية"، تنظيـ عربي قطرم سمي "الجبية العربية " إلىتطكرت 

ؼ بيف ما تبدد ىذا التحال أفسرع، (1)كناصرييف، كقكميف، الجبية شيكعييف كغير شيكعييف
عبد الكريـ الجميكرية العراقية، "دالع الخبلؼ بيف رئيس أنبمجرد إلى خصكمة، التٌىاريف ليتحكؿ 

ينعكس ىذا  أفمف الطبيعي  كافف، كرئيس الجميكرية العربية المتحدة)مصر كسكريا("، قاسـ
كخرج ، ـ1959فرط عقد " الشعبية " عاـ ، فإنـ1948الصراع عمى الحركة السياسية لفمسطيني 

ت مع الشعب  العربي الفمسطيني  تعامم ، التىٌ " األرضار القكمي ليشكؿ منظمة " التىٌ منيا 
لكف حككمة االحتبلؿ ، عتباره جزءان مف األمة العربية  كطالبت بحؿ عادؿ لمقضية الفمسطينيةبا

كتحديد ، كالحقت قادتيا باالعتقاؿ، " بحظر نشاطيااألرض" قضية منظمة تالجع اإلسرائيمية
 . (2)شطائيااإلقامة عمى ن

 :األرضحركة   -4

كىي ، ـ1948تأسست في الجزء الذم أحتؿ مف فمسطيف عاـ   قكمية عربية  سياسية  ىي حركة
عف الحزب انفصاؿ التٌىار القكمي، جاءت نتيجة ، (3)"األرضعرؼ باسـ "حركة تنظيـ جديد 

كاالتحاد ، الناصرمار القكمي التىٌ الشيكعي نتيجة الخبلؼ الذم دار عمى الساحة العربية بيف 
 .(4)األرضفرز حركة سو عمى ىذا االئتبلؼ الداخمي، كا  كالذم عكس نف، السكفيتي

أدركت ، بيف الفمسطينيف كأرضيـ  لمعبلقة القكية  لمحركة في إشارة  ىذا االسـ  كقد تـ إختيار
كىي في  االقضاء عميييعني   بإسرائيؿ  الظاىرم  أف أم طرح مف قبميا بإلغاء اإلعتراؼ الحركة
 لذلؾال تعرضيا لمخطر المباشر،   عامةلذلؾ تبلشت ىذا الخطر كقامت بطرح شعارات ، ميدىا
بيا إال   خاصة  جردية  الحركة السمطات اإلسرائيمية بالحصكؿ عمى ترخيص إلصدار طالبت

متنفس كعمى   لمبحث عف  كةلجأت الحر ىذا الطمب،   في الرد عمى  ت ماطمتالسمطا  أف
لمدة يصدر نشرة  يبيح لكؿ مكاطف أف ماتريد، فكجدت قانكنان  عمى نشر كقكانيف لمساعدتيا طريقة

العدد األكؿ بعنكاف  تصدر أباسـ جديد ف  جريدة  كبدأ أفراد الحركة بإصدار، كاحدة دكف ترخيص
                                                           

ـ، 2004، 1،  مج7الحمد، جكاد:المدخؿ إلى القضية الفمسطينية، مركز دراسات الشرؽ األكسط، ط (1)
 .447ص
مد، .؛ الح47ياسيف، عبد القادر: الحركة الكطنية الفمسطينية  المحطات الرئيسية / الدركس المستفادة، ص  (2)

 .448-447جكاد:المدخؿ إلى القضية الفمسطينية، ص
 .)عبرم(119ـ، ص1986ككىيف، رعناف، عكفيد، عاـ:السياسة في المجتمع العربي داخؿ إسرائيؿ،  (3)
 .18نخمة، خميؿ: مستقبؿ األقمية الفمسطينية في إسرائيؿ، ص (4)
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  الثاني العدد بينما اف أشبو بالمجمة مف حيث مكاضيعو، كك، "األرض" مكقعان باسـ حبيب قيكجي
بعنكاف " شذل   العدد الثالثأما طيبة " مكقعان باسـ منصكر كردكش، ال  نكاف " األرضبع

" ندار األرض " ك "  مثؿ  بعناكيف مختمفة  أخرل أعداد ثـ ، األرض"مكقعان باسـ صبرم جريس
 .(1)ىذه األرض" 

تمثمت التى أىداؼ الحركة ظير مكقؼ حركة األرض مف قضية  تيكيد الجميؿ مف خبلؿ 
 :التاليب
 .)إسرائيؿ(إحبلؿ المساكاة التامة كالعدالة االجتماعية  بيف جميع فئات الشعب في  -
 إيجاد حؿ عادؿ لمقضية الفمسطينية . -
كاعتبار ، تأييد الحركة التحررية الكحدكية االشتراكية في العالـ العربي بكؿ الطرؽ المشركعة -

 يا نظرة إيجابية.إلىتنظر  أف ؿإسرائيالحركة قكة مقررة في العالـ العربي يتكجب عمى 
 خاصة كفي العالـ عامة.بالعمؿ عمى إحبلؿ السمـ في الشرؽ األكسط  -
جميع  مساندةكمقاكمة االستعمار ك ، حاء العالـأنتأييد جميع الحركات التقدمية في جميع  -

 .(2)لمتحرر مف نير االستعمار التٌى تسعىالشعكب 

طكيمة   مذكرةمف خبلؿ   أكدت الحركةف، ـ1964عاـ ظير مكقؼ حركة األرض عمنان كصريح 
أرسمت فالمظالـ التٌى يتعرضكف ليا ك مكاطنيف الجميميكف كالعرب داخؿ )إسرائيؿ(، عف أكضاع ال

لى الصحؼ العال  إلى األميف العاـ لؤلمـ المتحدة  نسخة المعركفة دكليان،   كالشخصيات  ميةكا 
لحركة حركة األرض السيما كأف ىذه ا  لتصفية بشكؿ جدم  بالتفكير  (إسرائيؿ)بدأتنتيجة ذلؾ 

المذكرة حاكلت  أعداد بعد افيان كرياضيانفي القرل العربية، ناديان ثق عشر  خمسة  نجحت في إقامة
الفمسطينيف   عمى حؽ أىدافان تنص ككضعت لنفسيا كحزب سياسي تسجيؿ نفسيا  األرض حركة

بينما ظير مكقؼ السمطات ية، ة العرباألماني العميا لؤلم  في تقرير مصيرىـ في نطاؽ
تسجيؿ بال  السماح لحركة األرض اإلسرائيمية مف كجكد حركة األرض فقد رفضت )إسرائيؿ(

كقامت ، بكياف الدكلة  جمعية لممس (إسرائيؿ)كاعتبرتيا كحزب سياسي كطالبتيا بالحؿ، 
رئيس كزراء ليفي أشككؿ  أصدر كمابإعتقاؿ قيادم الحركة،  أكامر  رالسمطات بإصدا

عتبارىما خارجتاف  في ذلؾ الكقت قراران بحؿ شركة األرض كحركة األرض ؿ(إسرائي) عف   كا 
كلما كاف ، ـ إذ عادت لمظيكر كألخر مرة1965مجمدان حتى سنة   بقي نشاط الحركة .القانكف

  اتاالنتخابخكض معركة   لمكنيسيت قرر أعضاء الحركة  ات العامةاالنتخابمقرران أف تجرم 

                                                           

 .341ـ، ص2010الفمسطينية، ، أسعد، كآخركف:دليؿ إسرائيؿ العاـ، مؤسسة الدراسات غانـ(1)
.؛ نخمة، خميؿ: مستقبؿ األقمية 458ـ، ص1948قيكجي، حبيب: العرب في ظؿ االحتبلؿ االسرائيمي منذ  (2)

 .19الفمسطينية في إسرائيؿ، ص
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  أربعة مف قيادم الحركة، إضافة إلى ئمة تضـككانت القا  باسـ القائمة اإلشتراكية  كأعدكا قائمة
القيادييف إلى أربع  ىذه الخطكة بنفي  ئيمية ردت عمىغير أف السمطات اإلسراستة مف مؤيدييا، 

نفس كفرضت في ، (1)يـ فرصة المشاركة في االنتخاباتمف فمسطيف لتفكت عن  أماكف مختمفة
كقد كاف ىذا اإلجراء رفض ترشيح القائمة،   االنتخابات كأعمنت لجنة  الكقت اإلقامة الجبرية

بإعتقاؿ   يةـ قامت السمطات اإلسرائيم1967حرب   كعشيةالعمني،   نشاط حركة األرض  نياية
  ـ طردت السمطات اإلسرائيمية1948عاـ  ، كفي شير أيارأعضائيا كبعض  قيادة الحركة

داـ أكثر مف   قاالن إداريان بعد إعتقالو مع زكجتو إعت  يكجي مف فمسطيف فتكجو إلى قبرصحبيب ق
لكف رغـ ممارسات اإلحتبلؿ القمعية ، كما غادر صبرم جريس فمسطيف متكجيان إلى أثيناسنة، 

المكاطنيف الجميميف في كافة أنحاء  لمدفاع عف حقكؽ  تنظيمات سياسية  لمنع قياـ  كمحاكالتيا
يجاد كسائؿ كآليات الجميميف  إال أف الدافع الكطني كحؽ يؿالجم في ىذه األرض يدفع لمتحدم كا 

 .(2)ميما كانت الظركؼ  سياسة اإلحتبلؿ  لمتعبير كرفض
يعد ظيكر الحركة ىك بمثابة مكقؼ صريح عمى رفض الحركة لكافة أشكاؿ التيكيد اإلسرائيمي 

حقيقة الصراعات الداخمية كاألنشقاقات داخؿ لسكاف الجميؿ، كىذا الظيكر لمحركة ال ينفي 
األحزاب كالتجمعات العربية كلكف يكفي أف تككف ىناؾ خطكة بانبثاؽ تمؾ األحزاب لممطالبة كلك 

 بشي قميؿ مف الحقكؽ العربية المسمكبة مف خبلؿ سمطات االحتبلؿ اإلسرائيمي لمجميؿ.
 :إسرائيلالمنظمة الدرزية في  -5

ـ ؛بيدؼ امتصاص نقمة الشباب 1966أسست ىذه المنظمة في شير آب )أغسطس(عاـ 
كبرنامجيا كالمطالب ، فقد اختمؼ مؤسسكىا عمى كيفية إدارة المنظمة)إسرائيؿ(، الدركز داخؿ 

أراد قسـ مف الشباب ، فقد أنقسمت المنظمة داخميا، فالمنظمة إنشاءينككف تحقيقيا مف جراء  التىٌ 
أف القسـ  داة طيعة بيد السمطات المسؤكلة عف مئات الشباب إالٌ المنظمة أكف تك أفالدرزم 

كتطالب بحقكقيا كتككف ىي صاحبة ، تككف مستقمة كتخدـ مصمحة الطائفة الدرزية أفخر أراد اآل
ات فقد قامت المنظمة بالعديد مف االحتجاج، القكؿ كالنيي في أمكر الطائفة تخطيطان كتنظيمان 

الدركز في شماؿ  أراضيعمى مصادرة أخرل، كدكائر حككمية أراضي إسرائيؿ،  ضد مكاتب دائرة
كعدـ ايجاد تشجيع ، كعدـ تقديـ المساعدات االقتصادية الكافية، كعمى ظمـ القرية الدرزيةالجميؿ، 

و إذا لـ أنعمنكا الحياة اليكمية  داخؿ قرل الجميؿ كبخاصة الدرزية، كقد أاشتراؾ الدركز في 
أماـ اكثر القضايا إثارة  كؼ يقيمكف بمظاىرات أماـ الكنيست، كبخاصةيـ سفإنيتكقؼ ىذا الظمـ 

                                                           

 .342، أسعد، كآخركف:دليؿ إسرائيؿ العاـ، صغانـ(1)
 ـ.2012/أبريؿ/6، نشر بتاريخ حركة األرض في فمسطيفشحاتيت، رنا:  (2)

post.html-http://rana9.blogspot.com/2012/04/blog . 

http://rana9.blogspot.com/2012/04/blog-post.html
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كقد أصبح الدركز يشتككف مف الظمـ الذم لحؽ ، (1)يـ في قرل الشماؿ أراضيكىي مصادرة ، ليـ
أىالي  ـ تعرض1966بعد عاـ ، كىي قرية درزية في الجميؿ، قرية يركاأىالي  بيـ فقد  تعرض

في  األراضيمالؾ إخطارات لممثكؿ أماـ محكمة  100فقد تسمـ أكثر مف ، يـأراضيلسمب  القرية
اتبعت السمطات آالؼ دكنـ، 8طعة أرض بمغت مساحتيا ق1500حيفا كذلؾ لمبت في مصير 

ألؼ دكنـ 30كافة الكسائؿ سكاء مف كسائؿ اإلغراء أك الترىيب كصادرت بذلؾ نحك  اإلسرائيمية
 إلىيا أصحابيركا صكدرت كأماـ ذلؾ التحدم اضطر  أراضيمما يجعؿ ثمث  ، يركا ضيأرامف 

 .(2)بيعيا تحت كسائؿ اإلغراء كالضغط بالمصادرة

 موقف المنظمة من قضية تيويد الجميل:

دفعت األقاكيؿ التٌى أحيطت بالدركز في قرل الجميؿ الشمالية كالتى مفادىا بأف التيجير 
كالمصادرة اإلسرائيمية لـ تمس سكاف القرل الدرزية الجميمية إلى ضركرة إظيار مكقؼ رسمي 
يمثؿ الطائفة الدرزية داخؿ الجميؿ، كمكفقيا مف ذلؾ مف خبلؿ ردكد الكتاب الدركز عمى تمؾ 

كىي منطقة لـ الجلٌل، منطقة فً تقع الدرزٌة القرى أففقد ذكر غالب ابك مصمح  االقكاؿ
تمسيا سياسة التيكيد بشكؿ جدم قبؿ بداية الستينات، كبقيت منطقة سكنية عربية، كأف القرل 
الدرزية في الجميؿ تقع في الجباؿ الكعرة الفقيرة التربة التٌى تعتمد عمى الزراعة البعمية كالرعي، 

ىذه األراضي قميمة الجاذبية بالنسبة لبلستيطاف الييكدم، لذلؾ ال يكجد عدد كبير مف  كتعد
 .(3)الدركز بيف البلجئييف الفمسطينيف كعدد قميؿ فقط لجأ إلى سكريا كلبناف

كأىـ مكقؼ لممنظمة تمثؿ برفض المنظمة الم شكؿ مف أشكاؿ التفرقة عمى أساس الطائفية بيف 
لغاء المشاركة الدرزية بأل شكؿ كاف داخؿ صفكؼ الجيش عرب كدركز كتسعى بذلؾ إل

 .(4)اإلسرائيمي باعتباره محتؿ 

ظير مكقؼ المنظمة أيضان مف خبلؿ القرارات التٌى خرجت عف اجتماعات المنظمة جراء 
االضطياد كسياسة التيكيد ضد الجميؿ مف خبلؿ تقديـ مقدمة استنكار عمى فرض الحكـ 
العسكرم عمى سكاف قرية البقيعة في الجميؿ كبخاصة عمى نايؼ سميـ كىك مف سكاف قرية 

                                                           

 .27ـ، ص1948قيكجي، حبيب: العرب في ظؿ االحتبلؿ اإلسرائيمي منذ  (1)
 .26صـ، 1948قيكجي، حبيب: العرب في ظؿ االحتبلؿ اإلسرائيمي منذ  (2)
ـ، 1975، ، بيركت، 1أبك مصمح، غالب:الدركز في ظؿ االحتبلؿ االسرائيمي، مطبعة الرأم الجديدة، ط (3)

 .64-63ص
(4) -http://archive.aawsat.com/details.asp?article=15963&issueno=8042#.VocNa0

DDnk . 
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ضكح كقد ايده العديد مف االشخاص الجميمييف مف خبلؿ تكقيعيـ البقيعة كالذم ابدم رايو بك 
 .(1)لمعريضة، باعتباره تيديد مجحؼ لكؿ شخص متكاجد في الجميؿ 

 المؤسسة  اإلعالمية اإلسرائيمية ودورىا في قضية تيويد الجميل : .1

الصييكنية أخذت السمطات عندما ، ـ1948يرجع تاريخ المؤسسة اإلعبلمية اإلسرائيمية إلى عاـ 
، كتخفي معالـ ىذه القرل، في الجميؿ ككافة المدف الفمسطينية تزيؿ أنقاض القرل العربية المدمرة
 161كاف عدد القرل العربية التٌى محتيا مف الكجكد  ـ1953كحتى شير تشريف الثاني/نكفمبر 

يؼ كمع منتصؼ الستينات كانت ىذه السمطات تقـك بآخر عمميات ما أسمتو " تنظ، قرية
بإزالة " المناظر الشاذة " مما ، " مف آثار الخراب الذم بقي فييا (إسرائيؿ)المظاىر الطبيعية في 

العربية الفمسطينية داخؿ الجميؿ كالعديد مف المناطؽ  تبقى مف معالـ تمؾ القرل كالمدف
سسة فقد عمدت المؤ ، كقد كاف التدمير جزءان مف معركة متكاصمة ضد تعريب الجميؿ، (2)األخرل

 .(3)اإلعبلمية اإلسرائيمية عمى إخفاء ما يجرم مف عمميات طرد كتيجير بحؽ أىالي الجميؿ

عمى الرغـ مف قمة مالكي ك ، ـ1967بينما ازداد نشاط المؤسسة بشكؿ قكم لحرب حزيراف عاـ 
فقد تمكف سكاف الجميؿ كغيرىا مف المناطؽ مف مشاىدة في الجميؿ، ستقباؿ التمفزيكنية أجيزة اال

كبيذا كانكا مطمعيف عمى كافة األحداث كالنقاشات الجارية في العالـ ، محطات تمفزيكنية عربية
مف تحضير ، ـ1967كلمرد عمى األحاديث العربية قررت )إسرائيؿ( في تمكز/يكليك ، (4)العربي

تـ ، كفي األشير األكلي لئلرساؿ التمفزيكني، كافة متطمبات إنشاء تمفزيكف حككمي إسرائيمي
أربع ساعات لمبث بالمغة  ساعات مف أصؿ 3تراكحت صيص معظـ ساعات اإلرساؿ كالتىٌ تخ

 .(5)كذلؾ بيدؼ تكجيو دعاية لمجميكر العربي في)إسرائيؿ( ؛العربية

فقد بث برنامج ، لعب التمفزيكف اإلسرائيمي دكران في تسميط الضكء عمى مكضكع تيكيد الجميؿ
إلى ، ـ1973فقد امتد المكسـ األكؿ مف مايك ، (6)حمؿ اسـ "تنظيؼ الرأس" خبلؿ مكسميف

                                                           

 .27ـ، ص1948قيكجي، حبيب: العرب في ظؿ االحتبلؿ االسرائيمي منذ  (1)
العبادسة، جميؿ:الخركقات اإلسرائيمية التفاقيات السبلـ الفمسطينية اإلسرائيمية، الييئة العامة لبلستعبلمات  (2)

 .69ـ، ص2001، 1لمبنؾ الكطني لممعمكمات، ط
 .214-213بابو، إيبلف:التطيير العرقي في فمسطيف، مؤسسة الدراسات الفمسطينية، ص (3)
ـ، مرحمة النيكض مف الصدمة، مجمة الدراسات الفمسطينية، 1948فمسطيف  سمماف، رضى:المنسيكف:عرؼ(4)

 .139ـ، ص1990عدد
في إسرائيؿ، بيف تعددية البنية المؤسساتية كىيمنة الخطاب القكمي، مدار عبلـ جماؿ، أمؿ:الصحافة كاإل(5)

 .144-139ـ، ص2005المركز الفمسطيني لمدراسات اإلسرائيمية، راـ اهلل، 
سرائيؿ )عكاصؼ الحرب كعكاطؼ السبلـ، دار (6) ىيكؿ، محمد حسيف:المفاكضات السرية بيف العرب كا 

 .377ـ، ص1968، 6الشركؽ، ط
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تناكؿ ىذا فقد ، ـ1976إلى مارس  1975ني بث مف أكتكبر ابينما المكسـ الث، ـ1975فبراير 
كقد أثار ىذا ياتو تيكيد الجميؿ، ك ككاف عمى قمة أكل، (إسرائيؿ)الجارية في البرنامج نقد لؤلحداث 

أمثاؿ صحيفة ىارتس تمؾ الفترة بالحديث عنو،  في البرنامج العديد مف الصحؼ اإلسرائيمية
لما  كقد لقي ىذا البرنامج العديد مف المعارضة لدل األكساط الحزبية اإلسرائيمية؛، ()العبرية

، ()الكنيست "جيئكال ككىيف" ةعضك  تفقد طالبكشفان خطيران لممشاريع الصييكنية، ك  يشكؿ تيديدان 
 .(1)بضركرة الكقؼ الفكرم ليذا البرنامج

كلـ يتكقعكا منو ، لـ يتعامؿ العرب في الجميؿ مع التمفزيكف اإلسرائيمي كانو تمفزيكنيـ في الماضي
بعدما أعمف التمفزيكف اإلسرائيمي نيتو عف بث فيمـ مسيئ  خاصةو ، ي مشاعرىـ كأحاسيسيـأف يراعى 

ا كغيرىا مف لمشاعر العرب كالمسيحييف داخؿ قرانا كمدننا المحتمة في الجميؿ كالناصرة كحيف
، (2)فقد بادر عرب الجميؿ  إلى التظاىر ضد مضاميف البرامج التمفزيكنية اإلسرائيمية، المناطؽ

زان ألحاسيسيـ عف انتمائيـ لمثقافة اإلسرائيمية بالمطالبة بأف تترؾ حي كبدأكا عمميان بالتعبير
داخؿ فما لبث أف استجاب كأماـ ىذه الكقفة الحازمة مف القكل العربية في الكمشاعرىـ الطائفية، 

                                                           

() :ـ، اثناء اصدار الحكـ العسكرم في فمسطيف، نشرة أسبكعية 1918أسست عاـجريدة عبرية يكمية،  ىارتس
بالعبرية بعنكاف )اخبار مف األرض المقدسة(، فقد شريت اسيـ ىذه الجريدة عمى يد رجؿ االعماؿ الييكدم اسحؽ 

ف شككيف اىارتس، ثـ قاـ زلم ليب غكلدبرغ، كجعميا جريدة يكمية باسـ "حداشكت ىارتس"، )اخبار الببلد(، ثـ
ـ، كجعميا شركة عائمية، كقد عبرت الجريدة عف فكر صييكني ليبرالي، كتعتبر ىارتس 1935بشراء الجريدة عاـ

سرائيمي بعد )يديعكت احركنكت(، ك)معاريؼ(.جكني، نتشار في الشارع اإلالجريدة الثالثة مف حيث اال
 .481اإلسرائيمية، صمعجـ المصطمحات كاالعبلـ الصييكنية ك :منصكر

()  بيب، نشيطة في حزبي حيركت، كثـ ىتحيا، درست في الجامعة أـ، في تؿ 1925ال ككىيف:كلدت عاـ جيئك
 نتقمت الياالي عصابة ايتسيؿ ثـ 1942نضمت عاـ االعبرية مكضكعى الفمسفة كالدراسات الكتابية التكراتية، ك 

 أنيا ىربت مف اٌل إـ، 1946بالسجف لتسعة اشير عاـ  البريطانياالنتداب عصابة ليحي، كحكمت عمييا سمطات 
جانب نشاطيا في احضار مياجريف  إلىسرائيؿ عممت في صحيفة معاريؼ في الستينات، إالمعتقؿ، بعد قياـ 

الكنيست الثامنة كالتاسعة مف قبؿ حزب حيركت، اقامت حزب حزب إلى ييكد مف االتحاد السكفيتي، دخمت 
نضمت الي صفكؼ الميككد انية عشرة ضمف الحزب، ، الكنيست العاشرة كالحادية عشرة، كالثىتحيا، كدخمت ا

كتكلت بعض المناصب الكزارية، عرفت بارائيا المتطرفة كالمؤيدة لميميف االسرائيمي كلمحركة االستيطانية في 
ابيا مف الحياة السياسة، نسحااألراضي الفمسطينية المحتمة، كلما لـ تنتخب لمكنيست الرابعة عشرة اعمنت عف 
عدة مناصب كزارية. جكني،  تكىي كالدة تساحي ىنغبي، كىك عضك كنيست مف حزب الميككد، ككديما، كشغم

 .366معجـ المصطمحات كاالعبلـ الصييكنية كاإلسرائيمية، ص:منصكر
الفمسطينية في إسرائيؿ لمعاـ زيداف، محمد: عمى اليامش، التقرير السنكم النتياكات حقكؽ األقمية العربية  (1)

 .15، صـ، المؤسسة العربية لحقكؽ االنساف2005
، بيركت، 1ـ، مؤسسة الدراسات الفمسطينية، ط2004جماؿ، أمؿ:الصحافة كاالعبلـ، إسرائيؿ دليؿ عاـ(2)

 .408-404ـ، ص2004لبناف، 
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، ()اإلسرائيمي لقكة الرغبة االستيبلكية المعبر عنيا بمدم االرتباط في الككابؿ التمفزيكنيةالتمفزيكف 
 (.1)بأف تراجعت عف قرارىا المنكم تنفيذه

ف كاف ، لعبت الصحؼ اإلسرائيمية المحمية دكران بارزان في تسميط الضكء عمى المكاطنيف الجميميف كا 
بؿ كاف اليدؼ مف كراء ؛ التسميط ليس لتأكيد حؽ العرب في المشاركة االجتماعية كالسياسيةىذا 

ذلؾ شف حممة تحريض كبيرة ضد أىالي الجميؿ بعدـ السماح ليـ بأم شكؿ مف االشكاؿ في 
ففي عاـ ، الحصكؿ عمى أدنى أنكاع المشاركة المجتمعية في تحسيف أكضاعيـ المعيشية

كشفت صحيفة ىارتس العبرية الحادثة التالية:" تكجو محمد ، ()مئيؿ"في مدينة "كر ، ـ1972
بطمب إلى أحد المجالس البمدية طالبان ، كىك ضابط درزم سابؽ في حرس الحدكد، معركؼ

عمى أف يستثمر فيو مميكف كنصؼ المميكف ، عامبلن 50السماح لو بتككيف معمؿ لآلجر يشغؿ 
مما جعؿ ، العرب قادمكف!، لشائعات تركج: العرب قادمكفكشيئان فشيئان بدأت ا، ليرة إسرائيمية

العماؿ كالقادة كالمكظفيف كصغار المستخدميف يحممكف لكاء التمرد متيميف الشخصيات المحمية 
 .( 2)بضرب مخطط تيكيد الجميؿ

سكاء المتكاجديف في السمطة أك المعارضة يتعرضكف لمنقد ، كما يزاؿ زعماء )إسرائيؿ( كقادتيا
كينصب النقد عمى التعفف الفكرم ، مف قبؿ الصحافة كأكساط الرأم العاـ في)إسرائيؿ( العنيؼ

                                                           

() ،بناءن عمى تعديؿ قانكف خدمات  يقصد بالككابؿ التمفزيكنية:ىي عبارة عف اقامة محطات ككابؿ كتشغيميا
عف طريؽ القمر الصناعي، باستخداـ الككابؿ، كيعتبر  ـ، كالذم سمح ببث تمفزيكني1986االتصاؿ السريعة لعاـ 

نة كالتكنكلكجيا، كقد بدأت شركات الككابؿ المتخصصة بيذا النكع مف الخدمة ااسمكبا جديدان كمتطكران في عالـ التق
 32ـ، كقد تـ تسريع عممية تشغيؿ الككابؿ، ليذا الغرض تـ تقسيـ الدكلة الي 1991عاـ بكصؿ المنازؿ بالككابؿ 

منطقة امتياز مختمفة، في كؿ منطقة، منح امتياز لشركة كاحدة فقط، كىي بدكرىا ممزمة في الكصكؿ الي جميع 
"، ك"متاؼ"، خمس شركات امتياز، كىي"عركتسي زىاؼالمكاقع في المنطقة حسب قكاعد امتيازىا، تـ منح 

  . 191-190ك"جفانيـ"، كعيديف"جماؿ، أمؿ:الصحافة كاالعبلـ في إسرائيؿ، ص
بشارة، عزمي:العرب في إسرائيؿ رؤية مف الداخؿ، مركز دراسات الكحدة العربية، بيركت، لبناف، ط،  (1)

 .79ـ، ص2008
() كرة ليا، التي قامت إسرائيؿ كرمئيؿ:أقيمت عمى أراضي قرية الرمية الفمسطينية كقرل عربية أخرل مجا

ـ، تبمغ مساحتيا 1986ـ، تقع في الجميؿ، ضمف المكاء الشمالي، تـ تأسيس كرمئيؿ عاـ 1948باحتبلليا عاـ 
نسمة، معظميـ مف 000، 44ـ، 2009محاكر سكنية، بمغ عدد سكانيا عاـ  6، مقسمة عمى 2كـ9، 19

  Table 3ني مف التمييز العنصرم.العدد قميؿ مف العرب يعضافة المياجريف الييكد، مف االتحاد السكفيتي، باإل
Population of Localities Numbering Above 2 - ،000 Residents and Other Rural 

Population" .Israel Central Bureau of Statistics .1؛جريس، صبرم:العرب في إسرائيؿ، ج ،
 .174ص
 .68، ص83ف: ال سبلـ في الجميؿ، مجمة شؤكف فمسطينية، العددىميفي، إيبلف:بعد كينيغ.. كاآل (2)

http://www.cbs.gov.il/population/new_2010/table3.pdf
http://www.cbs.gov.il/population/new_2010/table3.pdf
http://www.cbs.gov.il/population/new_2010/table3.pdf
http://ar.wikipedia.org/wiki/Israel_Central_Bureau_of_Statistics
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، فقد كتب المعمؽ السياسي اإلسرائيميسائدان لدل القيادة اإلسرائيمية،  كالشخصي الٌذم ال يزاؿ
كما بعدىا كي ، يقكؿ:" يبدك أننا ال نزاؿ قريبيف مف أحداث حرب يكـ الغفراف، ()حاييـ ىيرتسكغ
كال خيار لنا إاٌل أف نكيؼ أنفسنا مع الكاقع ، ففابعد الطك  اليكـكأننا نعيش ، ندرؾ معناىا...

أننا نجد أنفسنا في كاقع ضاعت معو ، كاالبتزاز العربي، كاستعداد لمخضكع، كغير المريح، الجديد
كالتٌى ربما ، كؿ اإلنجازات السياسية التٌى جمعناىا طكاؿ أعكاـ كخصكصان بعد حرب األياـ الستة

 .(1)لـ نستطيع استغبلليا عندما كانت فرص المبادرة في بمدنا"

، كىي أف كفي قضية أخرل قد تكفمت الصحافة اإلسرائيمية في إثارة الرأم العاـ اإلسرائيمي تجاىيا
بتأجير كتسميـ ، مف كيبكتسات كمكشافات، قامت التجمعات الزراعية الييكدية، ـ1975عاـ في 

كقد أنذرت المؤسسات الصييكنية المركزية تمؾ ، اضي بالمحاصصة لبعض العربقطعان مف األر 
 12فمـ تذعف ليذا اإلنذار فإضطرت السمطات اإلسرائيمية بإقامة محكمة تأديبية ضد ، التجمعات

في حيف أف قادة الككالة ، مع تغريميـ بدفع التعكيضات، مستكطنة ييكدية متكرطة بيذه القضية
مف األمر؛ ألف ىذا األراضي قد أجرت في بعض األحياف إلى عرب كانكا  استاؤكا، الييكدية

 .(2)ـ1948أصحابيا الشرعييف قبؿ العاـ 

حكؿ ما أسمكه خمؽ حقائؽ جاىزة ، ـ1977أثارت كسائؿ اإلعبلـ اإلسرائيمية الضجة في ربيع 
ركة كقد زعمت ىارتس أف سكاف القريتيف قد يستغمكف مع، (3)في قريتي أقرت ككفر برعـ

بينما حقيقة األمر ، لمكاصمة العمؿ في ترميـ القريتيف كخمؽ أمر كاقع ؛اإلنتخابات اإلسرائيمية
                                                           

()  سرائيؿ، كيعد مف نشطاء ـ، في بمفاست في ايرلندا، كىك الرئيس السادس إل1918حاييـ ىيرتسكغ:كلد عاـ
كقيادل حزبي رافي كالعمؿ حاصؿ عمى درجة الحقكؽ مف لندف، كمارس مينة المحاماة، ىاجر الي فمسطيف عاـ 

ني، فاكتسب خبرة كمعرفة اـ، كأنضـ الي صفكؼ عصابة الياغاناة كخدـ في صفكؼ في الجيش البريط1936
في مجاؿ االستخبارات ماساعده في نقؿ ىذه الخبرة الي الياغاناة، تكلى مناصب كمياـ عديدة في صفكؼ 

العمؿ السياسي في حزب رافي في منتصؼ الستينات،  إلىسرائيمي، كبعد تسريحو مف الجيش ماؿ الجيش اإل
ىالي الييكد مف خبلؿ قدرة عمى رفع معنكيات الجيش كاأل ظيرأذاعة اإلسرائيمية محمبلن سياسيان، ك كعمؿ في اإل

ممباشرة، ثـ عيف سفيران إلسرائيؿ 1967سمكبو في التحميؿ، عيف قائدان عسكريان لمضفة الغربية بعد حرب حزيراف أ
ـ، كقاـ بنشر سمسمة مف 1988نية عاـ اـ، كلدكرة ث1983ؾ، سرائيؿ لعاـ 1978-1975في األمـ المتحدة بيف 

معجـ المصطمحات كاالعبلـ الصييكنية :ـ.جكني، منصكر1997في مجاؿ التاريخ العسكرم، كتكفي عاـ الكتب 
 .497كاإلسرائيمية، ص

نتقادات العنيفية الي نظاـ الحكـ، مجمة الدراسات الداخمي، المعتقمكف االسرائيميكف يكالكف تكجيو اإل الكضع(1)
 .694ـ، ص1973(، 23الفمسطينية، عدد)

 .66ص، 83مجمة شؤكف فمسطينية، عددىميفي، إيبلف:بعد كينيغ.. كاالف: ال سبلـ في الجميؿ،  (2)
شاىيف، حنو:مخطط جديد لمصادرة آالؼ الدكنمات مف األراضي العربية تنفيذان لسياسة تيكيد الجميؿ، مجمة (3)

 .324ـ، ص1975، 49شؤكف فمسطينية، عدد
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تقضي أف البلجئيف مف أىالي برعـ قد أخذكا ألكثر مف سبع سنكات يدفنكف مكتاىـ في مقبرة 
، تبرع بعضيـ بشؽ طريؽ أقصر، القرية الميدكمة كلطكؿ المسافة بيف الكنيسة كالمقبرة

كقد قامت حفيظة المجنة ، (1)تخدمكه ليذا الغرض بتنظيؼ األرض مف األشكاؾ كالحجارةكاس
كعمى الرغـ ، المنطقية لمتخطيط كالبناء ؛ألف سكاف برعـ لـ يحصمكا عمى رخصة بشؽ الطريؽ

إال أف كزارة قريتييما،  مف حصكؿ أىالي قريتي أقرت كبرعـ عمى قرار المحكمة العميا بالعكدة إلى
كقد أعرب أىالي القريتيف مف عدـ تكقعيـ حسف ، كدكائر التخطيط نسفت حكـ المحكمة ،الدفاع

  . (2)النية بقضية البت في طمبيما

لـ يقؼ الدكر اإلعبلمي اإلسرائيمي عند ىذا الحد فقد نشرت كسائؿ اإلعبلـ أف الحككمة 
كقد ذكرت ، كغيره مف المناطؽ، اإلسرائيمية تعتـز التأجيؿ في تنفيذ مشاريع تيكيد الجميؿ العربي

كأكؿ ىذه ، كمنطقة التكفانية، ()مستكطنة صناعية ستقاـ في منطقة سيجؼ12ىارتس أف
شماالن حتى ، التٌى اقيمت عمى التمة الممتدة مف القرية الميدكمة ميعار، (3)المستكطنات ياعد
 .(4)مرتفعات قرية شعب

 موقف الصحافة اإلسرائيمية من تيويد الجميل:

فقد ، عبرت الصحؼ اإلسرائيمية عف تأييد اإلسرائيمييف لمشركع مصادرة األراضي العربية كقد
بقكليا: "أف قرار ، ـ1976آذار/مارس1ذكرت صحيفة دافار شبو الرسمية في افتتاحيتيا ليكـ 

خاصةن بعد أف ، الحككمة ىك خطكة عممية ىامة عمى طريؽ تنفيذ القرار يستحؽ التأييد الكاسع
كال إعتراض عمى الحاجة ، لكاضح أنو ليس مف بديؿ آخر حقيقي ألسمكب المصادرةأصبح مف ا

 .(1)ذلؾ القرار ()كأكدت صحيفة معاريؼ، إلى تقكية الكجكد الييكدم في الجميؿ
                                                           

 .277-276ص، ـ1984، بيركت، 1مجالمرعشمي، احمد:المكسكعة الفمسطينية، القسـ العاـ،  (1)
 .125-124األسعد، أسعد:األرض كالممارسة الصييكنية، ص (2)
() سيجؼ:تقع المنطقة شماؿ غرب الجميؿ األسفؿ، تمتد بيف سيؿ البطكؼ جنكبان كشيؿ الشاغكر شماالن، كىي

تقع في قمب منطقة تابعة لمقرل العربية، كتختمؼ منطقة سيجؼ عف منطقة صفكرية في ككنيا مخططة ألف 
يعتمد في االساس عمى  سرائيؿ،إتشكؿ نمكذجان لمقرل الصناعية، كىي اكؿ نكع مف االستيطاف القركم في 

 . 208الصناعة كليس الزراعة .سعاد، نصر:االستيطاف الجديد في الجميؿ، ص
 .208سعاد، نصر:االستيطاف الجديد في الجميؿ، ص (3)
 .57األسعد، أسعد:األرض كالممارسة الصييكنية، ص (4)
()  يار كاالف صباحية، ظير جريدة منتصؼ الن إلىصحيفة معاريؼ:جريدة عبرية يكمية مسائية، ثـ تحكلت

قبؿ ذلؾ  ان ر ـ، المؤسس االكؿ ليا ىك عزرئيؿ كارليباخ الذم عمؿ محر 1948العدد األكؿ منيا في شباط في عاـ 
تجاه الصحيفة في بدايتيا نحك اليميف السياسي كالعقائدم، كقد استطاعت اف اجريدة )يديعكت احركنكت(، ك في

صحابيا كالمشاركيف في كتابة مكاضيعيا، كاظيرت الصحيفة عدة أعطاء صكرة مخالفة عف خمفيات إالصحيفة 
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ير ما تبطنو، كترل الباحثة أف المؤسسة  اإلعبلمية اإلسرائيمية ذات مكاقؼ تبلعبية فما تظيره غ
فتارة ترل أنيا  تنادم ، منية اإلسرائيميةالغايات األساسية لممؤسسة األ قيؽأىمية لتحلما في ذلؾ 

نت ىذا الشعار السامي بكافة ممارساتيا كتأييدييا الخفي لمشاريع اىالديمقراطية كالحريات، فقد أب
، كغيرىا مف المدف كالقرلية في المناطؽ الفمسطينية، أمثاؿ الجميؿ كالنقب، كمخططات إسرائيم

ىذه  كأف كانتتسميط الضكء عمى مشاريع التيكيد،  لصحافة اإلسرائيمية دكران فيكقد لعبت ا
في الجميؿ  كال تمت بأم شكؿ مف أشكاؿ التعاطؼ كاإلنسانية مع كاقع الفمسطينيفالعممية مدبرة، 

بؿ كانت السمطات اإلسرائيمية معنية بتسريب نصكص المخططات التيكيدية لقياس مدم كالنقب، 
أف المجتمع في الجميؿ  فعاؿ العربية عمي تمؾ المشاريع، كعمى الرغـ مف ذلؾ نرلألقكة ردكد ا

ككانت متييئة لمقياـ بكافة األعماؿ لصد تمؾ ، كالنقب كاف كاعيان لكافة األعماؿ اإلسرائيمية
 اليجمات كالمشاريع السالبة ألراضي كمنازؿ كقرل كمدف الفمسطينيف الصامديف .

 :كتعقيبان عما سبؽ

كاالستعمار كاالحتبلؿ الطامع بخيرات االنتداب  ى الشعب الفمسطيني منذ عقكد مديدة مرارة ناع
ضد ىذا  متخاذلة خاضعةن  إلىكجماليا.. كمرارة تآمر الحككمات مف متسمطة متعجرفة  األرض

الصابر المناضؿ رغـ األلـ كسياسة الحصار ، الشعب أينما كجد. ىك الشعب الفمسطيني المنككب
، معظـ الدكؿ كضعفيا كتبعيتيا ليةالثابت رغـ تزعزع استقبل، ع كالخناؽ المفركض عميوكالتجكي

أرضو  إلىكبحقو في العكدة  أفسكانالمؤمف بحقكقو ، المرابط رغـ تخمي العديديف كاستسبلميـ
 .أفكمكاطف كالمؤمف بكعد اإللو الكاحد بالنصر ميما طاؿ الزم

بغد أفضؿ. كيتحدل كؿ الظركؼ  قى عمى أمؿ دائمان كيب، أحار في ىذا الشعب ال ييأس أبدا 
يجد العمؿ الذم يناسبو عمو يحسف  أف آمبلن ، سعيو لنيؿ العمـ مكاصبلن ، تكاجيو يالتالقاسية 

 حياتو المعيشية مف مسكف كمأكؿ كتأميف حياة أسرية كريمة.

                                                                                                                                                                      

ني ركبرت ماكسكيؿ في مطمع في السبعينات اسيـ معاريؼ الثرم الييكدم البريطأتـ بيع مكاقؼ سياسية كحزبية، 
نتعاش مف جديد، قامت عائمة نمركدم بشراء امتياز معاريؼ، كتكلى تحريرىاعكفر عادت الجريدة الي اال

دل الي تنحيو عاـ ألذم اتيـ بالتنصت عمى جريدة أخرل كتكرط بصفقات كعمميات رشاكم، مما نمركدم، ا
كغيرىا، ككذلؾ دار لمنشر، كليا شركة مع شركة  كلممرأةكلمشبيبة  لؤلطفاؿـ، كتمتمؾ الجريدة جرائد أخرل 1996

ني:معجـ األعبلـ كالمصطمحات سرائيمي.منصكر، جك نية في التمفزيكف اإلاة الثقناتمعاد لمبث التمفزيكني في ال
 .436الصييكنية كاإلسرائيمية، ص

 .180-179ـ، ص1976، 57شاىيف، حنو:مصادرة األراضي في الجميؿ، مجمة شؤكف فمسطينية، عدد (1)
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. فميما قمت افكاة الشعب بأكممو أينما نابؿ ىي معأخرل، اتيـ في دكلة دكف ناكال تقتصر مع 
، أرضيـ إلىيـ مف العكدة نايشترؾ فييا الجميع ىي حرم التىٌ  المعاناةأك كثرت ف المعاناةنسبة 

 ككاقعيـ كبلجئيف طردكا مف ديارىـ.

بالعمؿ بمجيكد الداخؿ سعكا جاىديف  ىفمسطينبفمسطينيك الجميؿ أك ما يعرفكا  أفكما كيظير لنا  
 اإلسرائيميةتحاكؿ السمطات  يالتيـ أراضيفي  لمصمكد كالبقاءجماعي إليجاد إستراتيجية كاضحة 

ة األقمٌية العربٌية كتجذر كانتمس بم اإلسرائيمية  القكانيفكتشكؿ كافة أشكاؿ سرقة ما تبقي منيا 
كذلؾ في الحقيقة الثانية،  العرب مكاطنكف مف الدرجة  المكاطنيفيككف  أففي  اإلسرائيميةالرغبة 

 (.إسرائيؿيز ديمقراطي في )يقمص ما تبقى مف ح

، ـ1948الفمسطينية المحتمة عاـ األراضيي في سرائيمشكمت ممارسات كسياسات االحتبلؿ اإل
في  ف داخميان ييف المحتميالفمسطينكبشكؿ خاص عمى ، عمى الشعب الفمسطيني ككؿ مباشرةن  ان آثار 

 الجميؿ كالنقب كغيرىا مف المناطؽ.

بما في ذلؾ التيديد بالقتؿ كالترىيب ف، يالفمسطيني( باستخداـ العنؼ المفرط ضد إسرائيؿكتستمر )
ال يتجزأ مف المخطط  استخداـ العنؼ جزءان  كافكقد ، اإلنسافالمنظـ ضد المدافعيف عف حقكؽ 

ي لقطع أكاصؿ المناطؽ عف بعضيا البعض بإثارة الرعب كالعقاب في قمكب المكاطنيف سرائيماإل
العرب مف الجميؿ كتصبح الجميؿ  مدينة ييكدية  ألىالينزكح كىركب ا إلىما يؤدم م، العرب فييا

بمكاجية صعكبات ال تعد كال تحصى مف  المسيحيكف كالمسممكف  يفيالفمسطينخالصة. كيكاصؿ 
لمييكد  اإلسرائيميةبينما تسمح السمطات ، أماكنيـ كالمشاركة باالحتفاالت الدينية إلىالكصكؿ  أجؿ

تحقيؽ ىدفيا  أجؿممكف مف ، كا بممارسة حرية العبادة كالصبلة في كافة االماكفكان مكاف مف أم
ء المزيد مف المستكطنات، كتصعيد إما عف طريؽ بنا، المتمثؿ في تغيير المشيد في الجميؿ

لغاءك  سياسية ىدـ المنازؿ الفمسطينية  حؽ االقامة أك مف خبلؿ محاكلة منع االحتفاالت  ا 
 الدينية لمفمسطينييف المسيحييف كالمسمميف.كالمناسبات 

 



182 
 

 :ى املال  ا ثا
 ملقالم   ألها   اجلر ل  دلد ا فعل ا عرب   

 و(1996-1967)ا  هو  مشا  ع 
 

 :في مقاومة مشروع تيويد الجميل  األحزاب السياسيةدور -أوالً 

 .ـ1967اإلسرائيميةحزب الكتمة العربية  -1
 .ـ1971 اإلسبلميةالحركة  -2
 .ـ1972البمد أبناء حركة -3
 .ـ1974المجالس المحمية كمكقفيا مف قضية تيكيد الجميؿ -4
 ـ.1975المجنة القطرية لمدفاع عف األراضي -5

 ـ.1979أسرة الجياد -6

 ـ.1982لجنة المتابعة العميا لقضايا الجماىير العربية في )إسرائيؿ( -7

 .ـ1984حركة الشباب المسمـ -8

 .ـ1988 المؤسسة العربية لحقكؽ اإلنساف -9

 .ـ1988"مداع" العربي الديمقراطي الحزب -10
 .ـ1995التجمع الكطني الديمقراطي -11
 .ـ1996الحركة  العربية لمتغيير -12

 :ـ1996منظمة عدالة -13
 .الجماىيرية االضرابات-ثانياً 
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 تمييد:

بع ينكذلؾ ، ي لتيكيد الجميؿسرائيمفي مقاكمة المشركع اإللعبت الجماىير الفمسطينية دكراي بارزان 
تحرير فمسطيف ىك كاجب كطني كنضاؿ  أجؿنضاليـ مف  أفك ، حؽ أصحابيـ أن فااإليممف 
إذا تكاثفت الجيكد الفمسطينية كالشعبية لتحقيؽ ذلؾ اليدؼ  ليةايصبح أكثر فع ماأنك ، حؽ

 كىك تحرير فمسطيف. أالاألسمى، 

ات كالمقاببلت نامف خبلؿ االستبي أىالي الجميؿ لدلمدل االىتماـ بالقضية الفمسطينية  ظير
ة بقياس الرؤية الكطنية كمدل التجاكب نحك التغيرات في قضية نيالمؤسسات المع تياجر التى أ
بناء الشعب الفمسطيني أفقد أظيرت الطبقة المتعممة مف   كمدل استيعاب تمؾ المتغيرات ،التيكيد

% مف الطبقة 70فقد اظير نحك ، كالمطالبة بحقكقيـ العادلة، قضيتيـ اهتجي درجة كعي كبيرة 
كسط مف حيث متاىتماميـ  %3 ك، % اىتماميـ كبير27بينما كجد ، جدا ان المثقفة اىتمامان كبير 

معرفة الدارسيف العرب مف غير  إلىباإلضافة ، الفمسطينية قضايااللقاء في التحدث كاإل
 . (1)مة كالشعب الفمسطينيف بأكجاع األيالفمسطيني

في كافة  االستيطافالمتمثمة بتكثيؼ  اإلسرائيميةمف سياسات السمطات  أىالي الجميؿ غضب
نديد عراب عف ىذا الرفض مف خبلؿ التنية كفي الجميؿ خاصة، كقد ظير األالمناطؽ الفمسطي

، الجميؿ أراضيفقد اجتاحت المستكطنات  مساحات كاسعة مف كالشجب كالمظاىرات العامة، 
كقد ، يسرائيمقميمي اإلطنات كجزء أمني مف جياز األمف اإلك ( إقامة تمؾ المستإسرائيؿكتبرر )

يا عمى الرغـ مف الحاجز ، فإنياإليمف المسئكليات المككمة   استطاعت المستكطنات تحقيؽ جزءً 
مف يا ال تستطيع مقاكمة الغارات الجكية أك الضرب المدفعي أن إالٌ  الشماليةاألمني لممناطؽ 

كجكد ىذه المستكطنات ما يزاؿ مصدر تيديد قائـ كمستمر  أف الٌ الدكؿ العربية المجاكرة، إ
 (.2) اليةية العسكانلمسيطرة عمى المناطؽ العربية الفمسطينية في الجميؿ ذات الكثافة ال

فقد ظيرت العديد مف مستكيات أىالي الجميؿ،  السياسية العامة في فمسطيف عمى األكضاعأثرت 
 كافف، ()األكلى نتفاضةفي أعقاب اال الجميؿالتأثير كالتفاعؿ لدل العرب في كافة المدف في 

                                                           

صايغ، أنيس:الجيؿ بالقضية الفمسطينية "دراسة في معمكمات الجامعييف العرب عف القضية الفمسطينية،  (1)
 .27-17ـ، ص1970الفمسطينية، مركز األبحاث، بيركت، منظمة التحرير 

 .45م:الدكلة الفمسطينية "فحص الخيارات"، صڨ، اڨببلسكك (2)
()  االنتفاضة األكلى: سٌميت بيذا االسـ ألف الحجارة كانت األداة الرئيسية فييا، كما عيرؼ الصغار مف رماة

؛كاالنتفاضة شكؿ مف أشكاؿ االحتجاج العفكم الشعبي الفمسطيني عمى الكضع العاـ بأطفاؿ الحجارةالحجارة 
ىانة الشعكر القكمي كالقمع اليكمي الذم تمارسو سمطات  االحتبلؿ المزرم بالمخيمات كعمى انتشار البطالة كا 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
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كاالعتراؼ بمنظمة التحرير ، كأىدافيا نتفاضةأكلى أشكاؿ ذلؾ التضامف بشكؿ كامؿ مع اال
أم قاـ بو استطبلع لمر  كقد كجد خبلؿ، الفمسطينية الممثؿ الشرعي كالكحيد لمشعب الفمسطيني

عتراؼ % يؤيدكف إ 5،95حكالي  " إسرائيؿكسطية قسـ العرب في "معيد الدراسات الشرؽ أ
نتفاضة كقد كقؼ عرب الجميؿ بعد اال، % ذلؾ5، 4بينما عارض ، ( بمنظمة التحريرإسرائيؿ)

تيجية ستراأجؿ دراسة امف ، كاستراتيجية كجكدىـ المستقبمية، (1)يفحصكف تكجييـ السياسي
كىذا التكجو الذم ، تحقيؽ غاياتيـ كمكاطنيف أجؿلمنضاؿ مف  أخرلاك يجدكف طرؽ نتفاضة، اال
كالعرب في  )إسرائيؿ(يعترؼ بكجكد تقارب بيف العرب في  (2)(إسرائيؿتيجو العرب داخؿ )أن

ستراتيجية كجكدىـ أف عرب الجميؿ يفحصكف مف جديد إلدرجة نتفاضة، بعد اال خرلالمناطؽ األ
الجميؿ، كىما: باؿ العرب في  فف المركزيتيف المتيف تشغبلالتىٌ المرىكنة بالتطكرات في المس

 التىٌ ( إسرائيؿ) جانب إلىكمسألة السبلـ كقياـ الدكلة الفمسطينية ،  الييكدالمساكاة بينيـ كبيف 
 .(3)يسرائيماتيـ تحت نير االحتبلؿ اإلانالتخفيؼ عنيـ بشكؿ كبير مف مع إلىستؤدم 

كذلؾ برفضيـ  الداخؿ الفمسطيني متكافقة كمتزنة، في  لقد جاءت مكاقؼ المكاطنيف الجميمييف
و إلينظر التي يك ، كما ىك الحاؿ بمكقفيـ مف مشركع تيكيد النقب، تيكيد الجميؿ جممة كتفصيبلن 

يـ كتيميشيـ في أراضيكاع االلتفاؼ عمى الجماىير العربية كسرقة أنو نكع مف أنالعرب عمى 
 كافة مناحي الحياة .

                                                                                                                                                                      

عمى أثر صدـ شاحنة إسرائيمية  8/12/1987انطمقت االنتفاضة الفمسطينية يـك ضد الفمسطينييف،  اإلسرائيمي
عمدان لسيارتيف فمسطينيتيف كانتا تقبلف عماالن مف مخيـ جباليا في قطاع غزة. كأسفر الحادث عف استشياد أربعة 

يارتيف مما أثار   سكاف  المخيـ الذيف خرجكا إلى الشكارع يرشقكف فمسطينييف كجرح تسعة آخريف مف ركاب الس
جنكد االحتبلؿ اإلسرائيمي بالحجارة. كانتشرت التظاىرات المعادية لبلحتبلؿ في جميع أراضي قطاع غزة كالضفة 

ت أف استقطبت جميع فئا 1936بإستثناء ثكرة  –الغربية. كثـ يحدث في تاريخ الحركة الكطنية الفمسطينية 
كاستقطبتيا (1993– 1987).الشعب الفمسطيني كتنظيماتو، كما عبد الرحمف، أسعد:المكسكعة الفمسطينية

   . http://www.palestinapedia.netاألحداث التي ىزت األراضي الفمسطينية 
؛لممزيد حكؿ االنتفاضة  انظر:الدجاني، أحمد صدقي:االنتفاضة الفمسطينية كزلزاؿ الخميج، دار المستقبؿ العربي، 

 ـ.1991، 1بيركت، ط
-ـ1/1/1981النضاالت السياسية ضد سمطات االحتبلؿ، يكميات االحتبلؿ كالمقاكمة )___: (1)

قسـ المعمكمات، بيركت، –حركة التحرير الكطني الفمسطينية، فتح، مكتب األرض المحتمة  ـ(،30/6/1981
 .33ـ، ص1981، 1ج
نتخابات الكنيست السادس عشر:المدلكالت السياسية غانـ، أسعد، مصطفي، ميند:مقاطعة الفمسطينييف إل(2)

 .7ـ، ص2007، 69، عدد18كاأليديكلكجية، مجمة الدراسات الفمسطينية، مجمد
 .58-57إسرائيؿ، ص في غانـ، أسعد:االنتفاضة كالعرب(3)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
http://www.palestinapedia.net/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B6%D8%A9-1987/#sthash.bvtwhPy4.dpuf
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 :في مقاومة مشاريع التيويد االحزاب السياسيةأواًل: دور 

كاجيت الجماىير العربية في بداية طريقيا غياب القيادة السياسية ؛بسبب عدـ االستقرار  
 قيادات عمى المستكل القطرم إالٌ   فمسطيفكلـ يبؽ في ، و الجماىير العربيةإليآلت  التيكالتشريد 
ممشاركة السياسية بشكؿ ل الفمسطينيكفـ لـ يتحمس 1960عاـ المقابؿ نبلحظ منذ ، بمحدكدة
، عرب بالحصكؿ عمى أصكاتيـ دكف مقابؿ، كقد حاكلت األحزاب الصييكنية إستغبلؿ ال(1)كبير

 .(2)تذكر ليـ التى خدمات شكؿ مف أشكاؿ ال أم كعدـ تقديـ 
خطكة تحريرية ، (3)ـ1966عاـ  أىالي الجميؿ ي عمىسرائيمالحكـ العسكرم اإل إلغاءؿ شكٌ 

.لـ يكف ىذا التحكؿ (4)اإلسرائيمية ات المفركضة في األكساط االنتخابلؤلصكات العربية في 
ضمف سمسمة مخططات الحركة  كافبؿ )إسرائيؿ(، ي مجرد صدفة في تاريخ االنتخابالسياسي 
كيذىب العرب اإلسرائيمية، ات االنتخابعمى االشتراؾ في  الجميؿفقد أجبر العرب في ، الصييكنية

الجميؿ ، ىك آخر ما يريده العرب المقيمكف في  االنتخابحؽ  أفإلعطاء أصكاتيـ بالرغـ مف 
فمـ يكف ، (5)اتاالنتخاب يككف ليـ نصيب في يـ كأالٌ إليتعاد  أفأكلية يتمنكف  ان فقد حرمكا حقكق
،  كالترشح االنتخابى حسب قكليـ حؽ منح أفراد المجتمع العربي عم )إسرائيؿ(ىدؼ زعماء 
 الييكدلكي ينتخبكا ممثمي األحزاب الصييكنية مف  االنتخابمنحكا حؽ  )إسرائيؿ(فالعرب في 

 .(6)كينتخبكا النكاب العرب الذيف ترشحيـ تمؾ األحزاب

كيكضح ، (7)اإلسرائيمية لمكنيست السابع كالثامفات االنتخابنتائج  (23) ممحؽ رقـ كيكضح
 العربية فقد استطاع الحزب التغمغؿ في القرل، ()التصكيت ارتفاع مستكل التصكيت لحزب راكاح

                                                           

نتخابات، مجمة قضايا إسرائيمية، مركز التخطيط، منظمة التحرير الفمسطينية، المسممي، عاطؼ:العرب في اإل(1)
 .145ـ، ص1997، 3عدد
  .315حيدر، عزيز:التغيير السياسي الفمسطيني في إسرائيؿ، ص (2)

(3) David ،Newman: IDEOLOGICAL AND POLITICAL INFLUENCES ON ISRAELI 
RURBAN COLONIZATION: THE WEST BANK AND GALILEE MOUNTAINS ،Issue 

2 ،1984 ،p.2-145. 
 .322حيدر، عزيز:التغيير السياسي الفمسطيني في إسرائيؿ، ص (4)

 .13ـ، ص1967صايغ، أنيس:المستعمرات اإلسرائيمية منذ عدكأف  (5)
 .159، محمدعمي:في داخؿ إسرائيؿ، صعمي (6)
منصكر، كميؿ:الشعب الفمسطيني في الداخؿ )خمفيات االنتفاضة السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية(،  (7)

 .322ص
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يكصؿ ممثميف  أفـ 1973عاـ ب كقد استطاع الحز ، تعد قبلعان  ، التىٌ الصغيرة كمضارب البدك
تكررت  عمى الرئاسة في سبعة مجالس كبيرة، ككالحصكؿ ، (1)معظـ المجالس العربية إلىلو 

في ، كعمى رئاسة البمدية، عمى أكثرية المقاعد، ـ1975فقد حصؿ عاـ  ،التجربة لمحزب
ات في القطاع االنتخاباتسمت نتائج  .(2)التي تعد كبرل مدف الجميؿ تخابات بمدية الناصرةان

كىك "الحركة التقدمية لمسبلـ" برئاسة ، صييكني-بقياـ حزب عربي، ـ1984عاـ العربي 
عمى حساب ، (4)الكنيست إلىنجحت في إدخاؿ مندكبيف  ، التىٌ (3)محمد ميعارمالمحامي 

كىـ ، الكنيست إلىكبنجاح أبناء القطاع العربي في الكصكؿ كالمعراخ،  ()أصكات ناخبي حداش

                                                                                                                                                                      

() سمو"القائمة الشيكعية الجديدة"، في إسرائيؿ ا راكاح:يعرؼ بالقائمة الشيكعية الجديدة، كىك حزب سياسي
ـ، بعد أنشقاؽ الحزب الشيكعي ماكي بسبب تبني أقمية ييكدية بزعامة مكشيو سنيو، كشمكئيؿ 1965أسس عاـ 

ميككنيس خطأ صييكنيان، كليذا قامت االغمبية التي كانت تضـ عددان كبيران مف العرب بإعادة تنظيميا تحت اسـ 
رب حرية التعبير كنشر نتاج الشعراء العرب في راكاح بقيادة مائير فيمنر، كتكفيؽ طكبي فاتاح الحزب الجديد لمع

ـ، كاعترؼ بشرعية المقاكمة 1967ف اف الحزب عدك ادأمحمكد دركيش، كسميح القاسـ، كقد صحافتو مثؿ 
، سرائيؿإنب اقامو دكلة فمسطينية مستقمة الي جا  قرير مصيره، ك في تة، كحؽ الشعب العربي الفمسطيني الفمسطيني
ـ.الكيالي، عبد الكىاب:مكسكعة السياسة، المؤسسة 1967في األراضي المحتمة عاـ نشاء المستعمرات إكعارض 

.؛المسيرم، عبد الكىاب:مكسكعة المفاىيـ كالمصطمحات 308، ص2العربية لمدراسات كالنشر، بيركت، ج
 .451ني، صا.؛المرعشمي، أحمد:المكسكعة الفمسطينية، القسـ العاـ، مجمد ث196الصييكنية، ص

 .103سفير طاىر:التطرؼ االسرائيمي جذكره كحصاده، صشاش، ال (1)
منصكر، كميؿ:الشعب الفمسطيني في الداخؿ )خمفيات االنتفاضة السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية(،  (2)

 .322ص
ني انتخابات الكنيست الثانتخابات"ف، ديس:بالطريؽ إلى صندكؽ االاف؛عامكس كرمؿ؛سفاشمكمك، رينكي ديم (3)

 .)عبرم(119، صـ1988عشر، 
االقتصادية اإلسرائيمية تجاه مسألة المستكطنات، دار االفاؽ الجديدة،  –كيتف، ادكارد:مكاقؼ القكل االجتماعية  (4)

 .235ـ، ص1985كاشنطف، الكاليات المتحدة االمريكية، 
()  حداش:كىك اختصار لمكممات العبرية )حزيت ديمقراطيت لشالـك فشيفيكف(، أم الجبية الديمقراطية لمسبلـ

سرائيمي مف األراضي المحتمة مف العاـ نسحاب اإلـ،كيدعك الحزب الي اال1977اقيمت الجبية عاـ كالمساكاة، 
ف السكرية نسحاب مف ىضبة الجكالؿ باإلسرائيإنب اسرائيؿ، كتطالب اكالي إقامة دكلة فمسطينية الي ج ـ،1967

ك العكدة أسرائيؿ بما فييا مف حؽ التعكيض إمـ المتحدة المتعمقة بسرائيؿ إلي تطبيؽ قرارات األإالمحتمة، كتدعك 
لمف ال يرغب في تحؽ العكدة. جكني، منصكر، معجـ المصطمحات كاالعبلـ الصييكنية كاإلسرائيمية، 

األبعاد السياسية كاالجتماعية،  -ـ1984نتخابات الكنيست الحادم عشر  اسمير:.؛لممزيد  انظر:الجبكر، 193ص
.؛نخمة، خميؿ:تطكر الحركات الكطنية الفمسطينية، 228ـ، ص1985مؤسسة الدراسات الفمسطينية، بيركت، 

 .389ص



187 
 

، ()ككاحد مف شينكم، ككاحد مف الميككدخ، كاثنيف مف المعرا، أعضاء عرب اثنيف مف حداش 7
كقد ارتفعت ، مقابؿ خمسة أعضاء كنيست عرب في الكنيست العاشر ككاحد مف التقدمية في

تخابات ان% في 76 إلى%في الكنيست العاشر 68نسبة التصكيت في القطاع العربي مف 
ات في القطاع االنتخاب فيحزاب الصييكنية خاسرة ة، كقد خرجت األعشر ةالكنيست الحادي

، ات السابقةاالنتخاب% في 29صكات في مقابؿ % مف األ5، 22خكقد ناؿ المعرا، العربي
% في مقابؿ 2، 4دة قكتو فناؿ في زيا، ()% بينما نجح المفداؿ7في مقابؿ (1)%6، 4كالميككد 

% 19في الكسط الدرزم نحك  ناؿ المعراخ بينما، %2، 18كقد حصمت التقدمية عمى %، 2، 5
، 19كخرج الميككد خاسران فناؿ ة، عشر  ةتخابات الكنيست الحاديان% في 30صكات مقابؿمف األ

 .(2)% 5، 35% في مقابؿ 2

لـ يكف المكاطنكف العرب في الجميؿ ممثميف بشكؿ متناسب في ىيئات صنع القرار، كاألحزاب 
السياسية الصييكنية الكبرل، أك في اتحاد العماؿ الكطني، كنتيجةن لمكعي القكمي لدل األىالي 

                                                           

() ـ، عمى يد مجمكعة مف محاضرم جامعة تؿ أبيب، كفي 1974أسس عاـ ني اشينكم:حزب سياسي عمم
ـ، نادم 1973عقاب تحركات ىيئات عامة حكؿ ما جرم في حرب أمتيـ أمنكف ركبنشطايف، كجاء تأسيسو في مقد

ـ، ، كبتغيير 1967الحزب باجراء مفاكضات سممية مف منطمؽ االستعداد لمتنازؿ عف مناطؽ جرم احتبلليا عاـ
إلسرائيمية في االقتصاد المحمي، نتخابات، كتحقيؽ العدالة االجتماعية، كتخفيؼ مف تدخؿ الحككمة اطريقة اإل

ف الحركة اـ، تحت عنك 1977كمساكاة التعميـ لكؿ المكاطنيف، كقد اتحد حزب شينكم مع حركة داش عاـ 
شينكم إلي االئتبلؼ الحككمي  في حككمة  ـنضاك  ،نضـ شينكم بعد ذلؾ الي حزب ميرتساالديمقراطية، كقد 

الكنيست السابعة عشرة بعدـ تمكنو مف اجتياز نسبة الحسـ، كلك نتخابات إنية، كقد فشؿ الحزب في اشاركف الث
سرائيمي. جكني، منصكر، معجـ المصطمحات زكالو مف المشيد الحزبي كالسياسي اإل ىلعضك كاحد، مما أدم إل

أحمد:المشيد السياسي اإلسرائيمي، تقرير مدار  مسعكد.؛اغبارية،288ية كاإلسرائيمية، صكاالعبلـ الصييكن
 .90ـ، ص2006، مدار المركز الفمسطيني لمدراسات اإلسرائيمية، راـ اهلل، فمسطيف، 2006تيجياإلسترا

 .)عبرم(107ف، عكفيد، عاـ:السياسة في المجتمع العربي داخؿ إسرائيؿ، صاككىيف، رعن (1)
() سياسي  نيت لئكميت"، أم الحزب الديني القكمي، كىك حزبامفداؿ:ىك اختصار لمعبارة العبرية "ىيفبلجا د

نتيجة اتحاد بيف حزبي ىمزراحي، كىبكعيؿ ىمزراحي، تحالؼ الحزب مع حزب  ؛ـ1956صييكني تأسس في العاـ 
نقسامات داخؿ اـ، كقد كقعت عدة 1977رابيف عاـ  ـ، كقد شارؾ الحزب في اسقاط حككمة1977مبام عاـ 

نتيجة لكجكد تيارات فيو متضاربة في بعض القضايا كالمسائؿ، تبني المفداؿ مكاقؼ يمينية متشددة، كنادم  ؛المفداؿ
قامة دكلة فمسطينية إـ، يؤمف بأرض إسرائيؿ الكاممة، كيعارض 1967في األراضي المحتمة عاـ  بتعزيز االستيطاف

.؛المكسكعة الفمسطينية، 206إلسرائيمية، صمستقمة . جكني، منصكر، معجـ المصطمحات كاالعبلـ الصييكنية كا
.؛ المسيرم، عبد الكىاب:مكسكعة المفاىيـ www.palestinapedia.netالحزب الديني القكمي المفداؿ 

 .307، ص2.؛ الكيالي، عبد الكىاب:مكسكعة السياسة، ج370كالمصطمحات الصييكنية، ص
 .50ـ أحداث كمكاقؼ، ص1984اف، رضى:إسرائيؿ سمم (2)

http://www.palestinapedia.net/
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الضركرم أف تتحرؾ الجماىير العربية لتعبر عف الشعكر القكمي العرب في الجميؿ ، كاف مف 
 .(1)لدييـ، كالمطالبة بحقكقيـ الشرعية، كتمثيميـ سياسيان داخؿ األحزاب كالنقابات

 م:1967حزب الكتمة العربية اإلسرائيمية .1

حزب يميني، يرعاه مطراف الطائفة الكاثكليكية جكرج حكيـ، أك لعمو ىك رئيسو الفعمي بينما 
سكرتيره المحامي إلياس ككسا، يرجع السبب في تأسيس ىذا الحزب إلي أف جميع األحزاب 

الييكدية، فالضركرة تقضي بتكحيد العرب ؛لئبل  يذكبكا  األحزاب العربية في )إسرائيؿ( مندمجة في 
في األحزاب الييكدية، التي تستغميـ ، كلك تكحد العرب في االنتخابات لكاف ألصكاتيـ أثر ، 

عمؿ الحزب مف أجؿ نيؿ حقكؽ العرب في )إسرائيؿ( كالكصكؿ بيـ إلى النضج السياسي، كي
ليقكمكا بمسؤكلياتيـ االجتماعية، كقد أطمؽ الحزب عمى نفسو بعد ذلؾ اسـ الحزب العربي 

 .(2)اإلسرائيمي

 م:1971الحركة اإلسالمية  .2

تكاجد ألم تيار سياسي  حيث لـ يكف ىناؾ أم، ـ1971أسست عاـ حركة دينية سياسية 
 التيارافيتمتع بيا  كاف التي؛ بسبب القكة الجماىيرية ـ1948إسبلمي في األراضي المحتمة عاـ 

التمسؾ بالديف  إلىعكدة كثير مف الشباب  إلىكيرجع ظيكر ىذه الحركة اليسارم، القكمي ك 
ي الضفة الغربية بعد ف اإلسبلميةكالمنظمات ، كاتصاليـ المباشر باألكساط الدينية، اإلسبلمي

 .(3) اإلسبلميةكتكجو كثير منيـ لمدراسة في الكميات ، ـ1967احتبلليا عاـ 

منطقة الجميؿ  إلىـ ظيرت أكلى الجماعات  الدينية في منطقة المثمث ثـ امتدت 1971كفي عاـ
مدف أـ الفحـ  إلىكصمت الحركة ، ـ1978كمنذ عاـ ، (4)ـ1948كسائر المناطؽ المحتمة عاـ 

 إلىكصمت الحركة ، ـ1980كمع بداية عاـ ، ثـ النقب، المثمث شماليكباقة الغربية ك"جت" 
عمى إقامة الحمقات الدينية،  نشاط ىذه المجمكعات تركزك ، (5)مدينة الناصرة كبعض قرل الجميؿ

فتتاح المكتبات،  تبر الشيخ المناضؿ كيع، دية الرياضيةنكاأللييئات الخيرية كالعيادات الطبية، كاكا 
                                                           

(1) Oren ،Yiftachel; Power Disparities in the Planning of a Mixed Region: Arabs and 
Jews in the Galilee ،p.160. 

 .166عمي، محمدعمي:في داخؿ إسرائيؿ، ص (2)
األحزاب كالجماعات الدينية في إسرائيؿ كدكرىا دراسة في  -ماضي، عبد الفتاح، الديف كالسياسة في إسرائيؿ (3)

 .162ـ، ص1996في الحياة السياسية، مكتبة مدبكلي، القاىرة، 
، أـ 1لطفي، صالح:الحركة   اإلسبلـ ية تطمعات كتحديات، شؤكف دكلية، مركز الدراسات المعاصرة، عدد (4)

 .43ـ، ص1994الفحـ، 
 .23ـ، ص2006الدعكة كالسياسة، مركز اإلعبلـ العربي، القاىرة، أبك عامر، عدناف:الحركة اإلسبلمية بيف  (5)
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، (1) الحركةالمنحدر مف قرية كفر قاسـ مف أكائؿ المبادريف لتأسيس ىذه ، ()عبداهلل نمر دركيش
كعمؿ عمى بناء جيؿ ، ئلسبلـإلى العكدة لكبدأ يدعك ، في نابمس اإلسبلميةك تخرج مف المدرسة 

 افبأم عبلقة مع اإلخك يحمؿ اإلسبلـ عقيدة كشريعة  كنظاـ حياة كبالرغـ مف عدـ ارتباطيا 
 افتتشابو كثيران مع مبادئ اإلخك  (2)اإلسبلميةتتبعيا الحركة  التىٌ كلكف المبادئ ، المسمميف
 .(3)المسمميف

داخؿ قرم  اإلسبلميةمف اإللتفاؼ الفمسطيني حكؿ الحركات  اإلسرائيميةالسمطات  تخكؼبدأ 
الصمبة لمتكاجد  ، كىما مركزجميؿفي منطقتي المثمث كال ، خاصةـ48كمدف فمسطيف المحتمة عاـ
 .(4)السياسي كالحركي اإلسبلمي

يـ يقبمكف بالحؿ السياسي الذم أننمر دركيش:"  عبداهلل مؤسسيا الشيخ افالحركة عمى لس كترل
، (إسرائيؿكدكلة )، و عف طريؽ التفاكض بيف القيادة الشرعية لمشعب الفمسطينيإلىيتـ التكصؿ 

ىذه الدكلة في مدينة  كانتحتى لك ، مسطينية عمى أم جزء مف فمسطيفيـ يقبمكف بإقامة دكلة فأن
 .(5)كاحدة"

 

                                                           

()  ـ، أقاـ 1971، عاـ  لمحركة اإلسبلمية في الداخؿ الفمسطينيعبداهلل نمر دركيش: أحد المؤسسيف األكائؿ
، كبدأت دعكتو 1974؛ حيث اقتصر عمى نشر الدعكة حتى عاـ كفر قاسـأكؿ نكاة لمحركة اإلسبلمية في 

الحركة   اإلسبلـ ية في إسرائيؿ  (.كالطيبة كجمجكلية كفر برا( تصؿ إلى القرل المجاكرة )اإلسبلـ )العكدة إلى 
  ـ.2003يناير،  20، مكقع إسبلـ أكف اليف، نشر بتاريخ كالكنيست: جذكر كنشأة الحركة اإلسبلمية 

http://islamonline.net . 
 .275ـ، ص2004، اليكية الكاقع كالمستقبؿ، مركز باحث لمدراسات، بيركت، 48زعيب، ياسر:فمسطينيك (1)
عمى الرغـ مف أف الحركة  اإلسبلمية تتشابو مع كثير مف الحركات كاألحزاب السياسية في اسرائيؿ، فإنيا   (2)

إسبلمي ، مع تفضيميـ لمتنظيـ عمى أساس  -تختمؼ عنيا بسمات كمنيا: ارتكاز التنظيـ عمى اساس عربي
كيتيـ في ضكء أنيـ عرب إسبلمي، تقرير اليكية  اإلسبلمية كيدؼ مركزم دكف التنكر لباقي مككنات ى

تحدم الييمنة االشكنازية، المركز  -فمسطينيكف كمكاطنكف في إسرائيؿ.غانـ، أسعد:اليامشيكف في إسرائيؿ
 .250ـ، ص2005الفمسطيني لمدراسات اإلسرائيمية "مدار"، تقرير مدار االستراتيجي

ـ، 1997، 3طينية، بيركت، طخميفة، أحمد:األحزاب السياسية في إسرائيؿ، مؤسسة الدراسات الفمس (3)
 .177-176ص
ـ، 1989ـ، رسالة ماجستير، جامعة حيفا، 1988-1967ي الفمسطينيباز، رؤكبيف:تطكر العامؿ  اإلسبلم (4)

 .)عبرم(34ص
 ـ.2009/ 20/9الكاقع كالتحديات . -48كيكاف، مأمكف؛محمد، عمي:النشاط السياسي لفمسطيني  (5)

http://www.fatehmagazine.com/?op=topic&cat=8&vnum=597&id=471   . 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%81%D8%B1_%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/1974
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%81%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%A8%D8%A9
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1170240590369&pagename=Zone-Arabic-News/NWALayout#ixzz0jpevs4uG
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1170240590369&pagename=Zone-Arabic-News/NWALayout#ixzz0jpevs4uG
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1170240590369&pagename=Zone-Arabic-News/NWALayout#ixzz0jpevs4uG
http://islamonline.net/
http://www.fatehmagazine.com/?op=topic&cat=8&vnum=597&id=471
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 موقف الحركة من قضية تيويد الجميل:

الصييكني  االستيطافمف خبلؿ الرفض الكامؿ لكافة أشكاؿ  اإلسبلميةلقد ظير مكقؼ الحركة 
المتمثمة بإصبلح  اإلسرائيميةتياجيا سياسة مضادة لمسياسة انكذلؾ مف خبلؿ ، لتيكيد الجميؿ

ي المحدؽ بيـ مف سرائيمكذلؾ في سبيؿ مكاجية الخطر اإل ؛(1)الجميؿ  سكافالمعيشية ل األكضاع
د مف مشاريع التيكيـ بالعديد مف المظاىرات المنددة بالقيا إلىباإلضافة ، إىماؿ طبي كمعيشي

ككنيا تتشارؾ في نفس ، (2)في رىط في النقب المحتؿ خبلؿ التنسيؽ مع  الحركة اإلسبلمية
ى  ،اليدؼ  (.3)كىك إفشاؿ مشركع التيكيد في النقب المتزامف مع مشركع تيكيد الجميؿ أالى

الجميؿ مف خبلؿ  ألىاليىمية التمثيؿ السياسي الحركة اإلسبلمية في الجميؿ عمى أ كما كشددت
 تخاباتنا أكؿ في كفازت، ـ1984 عاـ منذ الحركة شاركت فقد،المحمية المجالس تخاباتنا كبرل
 قاسـ كفر" مجمس عضكية في تمثيؿ كحصمت عمى، "برا كفر" مجمس برئاسة فييا تشارؾ محمية
 مقاعد 6 مقابؿ، بمدية 14 في مقعدان   45كما حصمت عمى، مجالس 5 فازت فيك ، "كالطيبة

 5 برئاسة فازت المجالس المحمية ـ1989 عاـ تخاباتأن كفي، ـ1986عاـ  مجالس 4في
، كنا كفر، الناصرة" بمديات كعضكية، "كفر برا، راىط، جمجكلية، قاسـ كفر، الفحـ أـ" في بمديات

 ، (4) "قمنسكة، الطيرة، الطيبة، الفريديس

 ات لكسب المقاعد لصالحاالنتخابفي الجميؿ عمى مكاصمة حركبيا في  اإلسبلميةالحركة  أصرت
 فكزب، ـ1993نكفمبر في أجريت التىٌ  تااالنتخاب نالت لقد، كباقي المجالس العربية أىالي الجميؿ

، الجميؿ في "كابكؿ" برئاسة بمدية كفكزىـ، النقب في "راىط" بمدية لرئاسة خسارتيـ بعد، رؤساء 5
 مكاقع 7ب فازت، ـ1998 عاـ تخاباتنا كفي، بالجميؿ "كنا كفر" في بالتبادؿ تسكية إلى ككصمكا

                                                           

نت، نشرت  كالدالالت، الجزيرة اإلرىاصات ..إسرائيؿ في يةاإلسبلم الحركة الييجاء، إبراىيـ، ضرب أبك (1)
 ـ.3/10/2004بتاريخ 

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions. 
 . 22نظرة مف الداخؿ، دراسة غير منشكرة، ص -48عبداهلل، إبراىيـ:الحركةاإلسبلمية في فمسطيف (2)
، 1ـ، مجمة الدراسات الفمسطينية، مج1986-1906النقبفبلح، غازم:الفمسطينيكف المنسيكف عرب  (3)

 .134ـ، ص1990، صيؼ3العدد
نت، نشرت  كالدالالت، الجزيرة اإلرىاصات ..إسرائيؿ في اإلسبلمية الحركة الييجاء، إبراىيـ، ضرب أبك (4)

 ـ.3/10/2004بتاريخ 
p://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinionshtt. 

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions
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، "طمرة" في جديد بمكقع كفازت، ـ1993عاـ  فقدتيا التىٌ  "راىط" خبلليا استعادت، رئاسية
(1) محمية تخاباتنا 15 مقعدان في 46عمى كحصمت، "قرع كفر" رئاسة كخسرت

.

، في مقاكمة تيكيد الجميؿ زه باره  ره كاف ليا دكه في الجميؿ  اإلسبلميةالحركة  أفتعميقان عما كرد نجد 
و قد جاء ليؤكد عمى حقكؽ مكاطنيف الجميؿ أنإال  ،ىذا الدكر قد تنكعت صكره كأشكالو كاف فا  ك 

شكاؿ االضطياد ككنيـ أالحياة الطبيعية كالبعد عف كافة بأحقيتيـ بالسمطة كالتمتع بكافة مظاىر 
 .ف يفقط فمسطيني

 : م1972البمد أبناء حركة .3
 الكثيركف ، كيعتبرىا(2)فاكيك  تكفيؽ المحامي يد عمى الفحـ أـ مدينة في ـ6972 عاـ ظيرت
 الشعب مف يتجزأ ال جزءنا48فمسطينيي البمد أبناء حركة األرض، كاعتبرت لحركة طبيعينا استمرارنا

 بقيادة الفمسطينية الكطنية الحركة ركافد أحد نفسيا الحركة رأت ، كقد(3)العربية كاألمة الفمسطيني
 فمسطيف تراب كامؿ عمى ديمقراطي نياعمم مجتمع بإقامة الفمسطينية، مطالبة التحرير منظمة
 عف الحركة ، كامتنعت(4 (كدكلة بإسرائيؿ كال كشعب فمسطيف في الييكدم بالتجمع عتراؼاإل كعدـ

 بالحركة عصفت ، كقد(5)مقاطعتيا إلى دعت بؿ، اإلسرائيمي الكنيست نتخاباتا في المشاركة
 اتفاقية مثؿ(6)السياسية كأيديكلكجيتيا بأفكارىا اصطدمت يالت السياسية التحديات مف جممة
 التصكيت حرية أعضائيا منح إلى الحركة دفع مما ـ،1991عاـ الثانية الخميج كحرب، ()أكسمك

                                                           

العبرية، القدس،  الفحـ، الجامعة أـ في يةاإلسبلم الحركة دراسة..العربية القيادة ريا، عصاـ، تطكر أبك (1)
 .131ـ، ص1991

 .)عبرم(122ف، ككىيف؛عاـ، عكفيد:السياسة في المجتمع العربي داخؿ إسرائيؿ، صارعن (2)
ـ، في 7/2/1988البرنامج السياسي لحركة أبناء البمد ككثيقة البرنامج التي صدرت في تاريخ طبلع عمى لئل (3)

بناء البمد  انظر:البرنامج السياسي لحركة أحركة –مؿ النصاب لمجنة القطرية لمحركة الكطنية التقدمية تاجتماع مك
  ـ.4/2012نكفمبرت ـ، حيفاالحرة، نشر 2000بناء البمد تتبناه مؤتمرآب، أ

https://freehaifaarabic.wordpress.com/2012/11/04/ / . 
 .164ماضي، عبد الفتاح:الديف كالسياسة في إسرائيؿ، ص (4)
 .54عبد الرحمف، محمد:العرب في اسرائيؿ، ص (5)
 .448كآخركف:المدخؿ إلى القضية الفمسطينية، صالبحيرم:صبلح الديف، (6)
()  سبتمبر 13، في كاشنطففي  كمنظمة التحرير الفمسطينية إسرائيؿاتفاقية أكسمك: اتفاؽ سبلـ كقعتو ،

التي تمت فييا المحادثات السٌرية التي انتجت ىذا  النركيجية اكسمك، كسمي االتفاؽ نسبة إلى مدينة 1993
 20كأنتيت في  فافك(، كاستضافيا معيد 1991) مؤتمر مدريد. كجاء االتفاؽ بعد مفاكضات أنبثقت بعد االتفاؽ

، كاشنطف في  حديقة البيت األبيضـ في حفؿ رسمي في 1993 سبتمبر 13. كتـ تكقيعيا في 1993 أغسطس
كرئيس الكاليات  إسحؽ رابيف كرئيس كزراء إسرائيؿ ياسر عرفات منظمة التحرير الفمسطينيةفي حضكر رئيس 

، كمنظمة التحرير الفمسطينية، شمعكف بيريزأنذاؾ  كزير خارجية إسرائيؿئؽ كقع عمييا . الكثابيؿ كمنتكف المتحدة

https://freehaifaarabic.wordpress.com/2012/11/04/%20/
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86
http://www.marefa.org/index.php/13_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://www.marefa.org/index.php/1993
http://www.marefa.org/index.php/1993
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%88
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%AF
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%88&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/20_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
http://www.marefa.org/index.php/20_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
http://www.marefa.org/index.php/13_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://www.marefa.org/index.php/1993
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%B1_%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D9%82_%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%86
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A8%D9%8A%D9%84_%D9%83%D9%84%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86
http://www.marefa.org/index.php/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B4%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%86_%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%B2
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 الديمقراطية الجبية مع بدكره تحالؼ الذم التجمع إلى نضمتا ، ثـ(1)ـ 6996 عاـ نتخاباتا في
 .(( 2حميا ثـ كمف إضعافيا إلى لأد الذم كالمساكاة، األمر لمسبلـ

 قضية تيويد الجميل:موقف الحركة من 
تتنافى مع حؽ الشعب العربي الفمسطيني  ،التيحركة أبناء البمد كافة المشاريع التصفكية رفضت 

قامة دكلتو الحرة المستقمة السياسية في نضاالتيا  ساليبكاعتمدت الحركة  األ، في تقرير مصيره كا 
اعتمدت حركة ك ، كالكطنية ة اليكميكممارساتيا كذلؾ باالعتماد عمى تنظيـ الجماىير لمنضاالت 

مف خبلؿ بلؿ تنظيـ النضاالت الجماىيرية مف خظيار رفضيا إل، الكسيمة المركزية بناء البمدأ
، لجنة رؤساء السمطات المحمية العربيةك األراضي، الييئات التمثيمية الجماىيرية كمجنة الدفاع عف 

نقابات ك ، كييف العربناالقطرية لمطبلب الثالمجنة ك ، االتحاد القطرم لمطبلب الجامعييف العربك 
حركة أبناء البمد  فإفتنظيمات نسائية كما شابو كعمى ىذا ك حياء، أ لجافك ، عٌماؿ لجافك ، مينية

نشاءتقكية ىذه الييئات كتفعيميا ك  أجؿتكلي أىمية خاصة مف  في  أخرلأجساـ كىيئات  ا 
تككف  أفكعمى ،الييئات قطرينا  كالعمؿ عمى تكحيد ىذه، مكاف القطاعات المختمفة في كؿ

 .(3)شكؿ يضمف حياة ديمقراطية في اتخاذ القراراتالجماىير ممثمة في ىذه الييئات 
 م:1974المجالس المحمية وموقفيا من قضية تيويد الجميل .4

كتككف مسؤكلة ، مف خبلؿ إنشاء لجنة تمبي حاجاتيا، عبرت المجالس المحمية العربية عف نفسيا
لذلؾ تـ إنشاء لجنة عرفت باسـ ، يتعمؽ بالمجالس المحمية العربية داخؿ قرل الجميؿعف كافة ما 

كإحدل أىـ ، ـ1974عاـ ، "المجنة القطرية لرؤساء السمطات المحمية العربية في )إسرائيؿ(
كتضـ في إطارىا جميع رؤساء ، الييئات التمثيمية كالقيادية لمجماىير العربية في )إسرائيؿ(

                                                                                                                                                                      

ككزير خارجية  كارف كرستكفر ككزير خارجية الكاليات المتحدة، محمكد عباسممثمة بأميف سر المجنة التنفيذية 
  .أندرم ككزيريڤ ركسيا

http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%
D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%88.  ؛لممزيد

طينية اإلسرائيمية مف مدريد إلى أكسمك، (، نظرة عمى المفاكضات الفمس1997انظر: عبد الكريـ، قيس كآخركف)
.؛ شفيؽ، منير: اتفاؽ أكسمك كتداعياتو، المركز الفمسطيني 31بيركت، شركة التقدـ لمطباعة كالنشر، ص

لعممة، أبك ؛ لممزيد حكؿ اتفاقية اكسمك  انظر:ا.  4info.info-www.palestineلئلعبلـ، د.ـ.ف، ص
، بيركت، لبناف، 1خالد:أكسمك محطة لتيكيد فمسطيف.. خطكة لمسيطرة عمى المنطقة، دار الكنكز األدبية، ط

 .76ـ، ص1997
 .60، ص15دريني، سيؼ الديف:التيارات السياسية داخؿ التنظيـ الطبلبي، مجمة صامد االقتصادل، العدد (1)
 .272ـ، ص2004، اليكية الكاقع كالمستقبؿ، مركز باحث لمدراسات، بيركت، 48زغيب، ياسر:فمسطينيك  (2)
(3) https://freehaifaarabic.wordpress.com/2013/06/21 . 

http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
http://www.marefa.org/index.php/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%86_%D9%83%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%B1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1_%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A_%D9%83%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%8A%DA%A4&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%88
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%88
http://www.palestine-info.info/
https://freehaifaarabic.wordpress.com/2013/06/21


193 
 

كقد كانت مرحمة تككيف لجنة المتابعة العميا لمجماىير ، (1)مية العربية المنتخبيفالسمطات المح
عمى المصداقية نالت المجنة حيث المجنة القطرية نقطة مفصمية في تاريخ  الجميؿالعربية في 

داخؿ مدف كقرل  بككنيا الييئة التمثيمية العميا لجميع القكل كالييئات السياسية كالشعبية الفاعمة
اه مشركع تيكيد الجميؿ قائمةن:" ، ميؿالج كمف منطمؽ رؤيتنا فقد عبرت المجنة عف رأييا تجي

لرفض السمطات  يأتي ىذا المشركع استمراران  أراضينا في الجميؿ لمتغييرات الحاصمة داخؿ
 (إسرائيؿكافة )ستراتيجي لمفمسطينييف في اإلمستقبمي ال ناتصكر كللية المسيرتنا النضاإلسرائيمية 

("2).

تقـك لجنة رؤساء السمطات المحمية العربية بتنسيؽ العبلقة بيف الرؤساء كتمثيؿ مصالح السمطات 
سسة عمؿ ىذا اإلطار ليستفيد مف القكة االقتصادية التٌى ؤ المحمية العربية. المطمكب تكسيع م

مف  تممكيا ىذه السمطات كلكضع برامج كمخططات إقميمية تخدـ المكاطنيف كالسمطات المحمية.
، الصرؼ الصحي، الميـ تخطيط نشاطات إقميمية لمسمطات المحمية في مجاالت التعميـ

. يتحمؿ ىذا اإلطار مسؤكلية عدـ (3)الثقافة كالخدمات الحككمية، المكاصبلت، الصناعة
امتصاص السمطات المحمية العربية لغضب الجماىير مف سياسة الحككمة بسبب مكقعيا 

 .(4)يةكخصخصة المسؤكليات الحككم

أظيرت المجالس المحمية العربية داخؿ )إسرائيؿ( ردكد أفعاليا مف خبلؿ االستياء كاالستيجاف 
عمى كافة الممارسات اإلسرائيمية فقد أظيرت ، ـ1967كاالضراب في كافة المناطؽ المحتمة عاـ 

الناصرة فقد كجيت بمدية ، مثاؿ كثيقة كيننغ كغيرىاالس ردكدىا حكؿ الخطط التيكيدية أالمج
ككزير الداخمية اإلسرائيمي تطالب بتشكيؿ لجنة خاصة ، برقية إلى رئيس الحككمة اإلسرائيمية

كقد عبر مساعد رئيس بمدية الناصرة رايؽ جرجكرة بقكلو: "أف البمدية ، لمتحقيؽ في قضية الكثيقة
عقد ، ـ1976اـ أيمكؿ ع 22في ، كترل أنو ينبغي إقالة كيننغ "، تنظر إلى الكثيقة بعيف الخطكرة

مف رؤساء كأعضاء 300مجمسان محميان عربيان في الجميؿ مؤتمران اشترؾ فيو ما يقارب  39
كمطالبة السمطات بإقالة ، كقرر المجتمعكف إعبلف اإلضراب لمدة ساعتيف متكاصمتيف، المجالس

ا كمف ضمف ردكد أفعاؿ المجالس مبالقطاع العربي،  كيننغ  مف منصبو كمف أم منصب متعمؽ

                                                           

ييف في إسرائيؿ، المجنة القطرية لرؤساء السمطات المحمية خطيب، شكقي:التصكر المستقبمي لمعرب الفمسطين (1)
 .2ـ، ص2006العربية في إسرائيؿ، 

 .3خطيب، شكقي:التصكر المستقبمي لمعرب، ص (2)
 . lac.org.com/?i=153-http://www.arabمكقع المجنة القطرية لرؤساء السمطات المحمية العربية،  (3)
مركز معمكمات لتطكير األحياء العربية في ، مركز مساكاة، كالعمؿ السياسي يساتعمؿ المؤسٌ فرج، جعفر:ال (4)

 25ـ، ص2006حيفا، 

http://www.arab-lac.org.com/?i=153
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:" إف األمر المثير ، أماـ المؤتمر()عبر عنو عضك الكنيست كرئيس بمدية الناصرة "تكفيؽ زياد"
كادعاء رئيس الحككمة اإلسرائيمية بأنو لـ ، لمقمؽ ليس الكثيقة بؿ رد رئيس الحككمة ككزراء آخريف

 . (1")كلذا فإنو ال يجد شيئان يقكلو، يقرأ الكثيقة

استخدميا أىالي الجميؿ لمتدليؿ عمى  المؤشرات األساسية التيف لقد طرأ تغيير عمى العديد م
مف خبلؿ الميزانيات المخصصة لمسمطات المحمية في القرل العربية ، التمييز ضدىـ كضد قراىـ
كالذم ال ، فقد كانت المخصصات لمفرد الكاحد في أىالي الجميؿ، محسكبة بالنسبة إلى الفرد

كلـ يبدأ ىذا التغيير ، (2)كقد كصمت حاليان إلى الثمثم، كديتجاكز عشر المخصصات لمفرد اليي
نما ىك تغير مستمر بشكؿ تدريجي منذ أف نشأ في )إسرائيؿ( نظاـ ، في فترة حزب العمؿ كا 

ىذا النظاـ الذم جعؿ لمعرب في )إسرائيؿ( أىمية ما في ، أم منذ نياية السبعينات، الحزبيف
يقؼ ىذا التمييز عند ىذا الحد فقد طردت العديد مف  كال، (3)الخارطة السياسية اإلسرائيمية

تعبر عف  يكحـر أىالي الجميؿ مف الجنسية التربية  في الجميؿ مف كطنيا األصمى، العائبلت الع
فقد منحت السمطات اإلسرائيمية مكاطني ، اإلنتماء الكطني لمبمد كدليؿ يثبت عف شخصية حامميا

بؿ أنيا تعني إىانة ، يات ال تعني منح الجنسية اإلسرائيميةالجميؿ "اليكيات الحمراء" فيذا اليك 
كقد استطاع سكاف الجميؿ بنضاليـ البقاء في ، (4)المكاطف العربي كالحط مف كرامتو في أم مكاف 

، يكفي بقائيـ في الكطف األصمي، عمى الرغـ أنيـ يعتبركا مكاطنيف مف الدرجة الثانية، كطنيـ
كيرفضكف ، كينادكف بالمساكمةالميضكمة،  كعف حقكقيـ، ـ فمسطيفكيدافعكف عف البقاء في كطني

 .(5)مركر مشركع التيكيد ضد أراضييـ بسبلـ

                                                           

() نكية فييا، اشتير كأحد شعراء اتكفيؽ زياد:أديب كسياسي عربي فمسطيني، كلد في الناصرة كتمقي عمكمو الث
األرض المحتمة، كعضك نشيط في المجنة المركزية لمحزب الشيكعي االسرائيمي، راكاح، الذم سماه عضكان في 

نتخابات البمدية في الناصرة بنجاح كبرز اسمو كأحد العامميف عمى تنظيـ معارضة عرب االكنيست، خاض 
، عبد الكىاب:مكسكعة السياسة، المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر، األرض المحتمة السياسية الصييكنية.الكيالي

 .811بيركت، ص1ج
 .352ـ، ص1976، 24دردكد الفعؿ في الكسط العربي، مجمة الدراسات الفمسطينية، العد (1)
(، مركز الزيتكنة 1نان)انسإنمكذجان، سمسمة أكلست  48إسماعيؿ، عباس:عنصرية إسرائيؿ، فمسطينيك  (2)

 .36-35ـ، ص2008، 1لمدراسات كاالستشارات، بيركت، لبناف، ط
 .64بشارة، عزمي:العرب في إسرائيؿ، ص (3)
:كاقع األقمية العربية في إسرائيؿ، جريدة الكرمؿ، كآخركفدياب، اية؛ (4)
-http://carmelpost.co/tag/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9

%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%85%D9%84 . 
 .61غزاكم، عمر:الصييكنية كاألقمية القكمية العربية في إسرائيؿ، ص (5)

http://carmelpost.co/tag/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%85%D9%84
http://carmelpost.co/tag/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%85%D9%84
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كتحاكؿ السمطات اإلسرائيمية دائمان سعييا لتسييؿ كافة األمكر فيما يخدـ مصمحتيا العامة عمى 
أف ، ئيؿ(فقد نشرت كزارة الداخمية تقرير حكؿ البمديات في )إسرا، حساب أىالي الجميؿ

ليرة 000، 580، 158بمغت ، ـ1972-1971المساعدات التٌى قدمت إلى البمديات في عاـ 
% مف المجمكع بينما يشكؿ سكاف 1، 1كانت حصة القطاع العربي لمجميؿ منيا ، إسرائيمية

% مف مجمكع السكاف الخاضعيف لسمطة المجالس المحمي في 11الجميؿ مف العرب نسبة 
سبب إليو  السمطات اإلسرائيمية العديد مف االدعاءات حكؿ القطاع العربي كتعيزلفتزعـ ، الجميؿ

تخمؼ القرل العربية الجميمية عف المستكطنات الييكدية إلى عدـ رغبة المجالس المحمية العربية 
كأف العبلقات العشائرية كالقيـ التقميدية العربية ، في الجميؿ فرض ضرائب عمى السكاف العرب

 .(1)لجميؿ  مف أىـ أسباب التراجعألىالي ا

نستدؿ مما سبؽ أنو مف الصعكبة بمكاف أف  نتجاىؿ دكىر الحككمة اإلسرائيمية في الحيمكلة دكف 
نقاص الميزانية المخصصة نجاح كافة مظاىر الحياة اليكمية في المجالس العربية سكاءن بإإ

 تنفيذ آماؿ كطمكحات السكاف العربأك مف خبلؿ أيضان سف القكانيف الحائمة ل، لممجالس البمدية
لذا اتجيت أنظار السمطات اإلسرائيمية في ، تمثؿ أصكاتيـ متمثمة في مجالسيـ البمدية التي

خطة إلقامة ، ـ1973السنكات االخيرة لتيكيد الجميؿ ليذا أعدت الككالة الييكدية عاـ 
سعة مف األراضي فشممت خطة التيكيد مصادرة مساحات كا، مستكطنات ييكدية في الجميؿ

قامة مدف كمستكطنات جديدة عمى أراضييا، العربية في الناصرة العميا كعمى ، كصفد كغيرىا كا 
 الٌ إ الييكدية الرغـ مف كؿ تمؾ التسييبلت المييبة لكافة القطاعات كالبمديات كالمدف االستيطانية

اليجمات المتكررة تيجاه  أنو يقؼ الدكر العربي الفمسطيني بكؿ ما أكتيي مف قكة في التصدم لتمؾ
 الجميؿ كأرضو كأىمو.

 :م1975المجنة القطرية لمدفاع عن األراضي .5

، تشكمت المجنة القطرية لمدفاع عف األراضي العربية في الجميؿ كاألراضي المحتمة داخؿ)إسرائيؿ(
كضد مصادرتيا لؤلراضي ، في ذركة النضاؿ الشعبي الفمسطيني ضد السمطات اإلسرائيمية

لمرد  ـ؛1975، في شير تشريف األكؿ)أكتكبر(، كفي إجتماع عقد في مدينة الناصرة، الفمسطينية
تقرر تشكيؿ ، شخص7000كحضره ، (2) دكنـ مف أراضي الجميؿ500، 22عمى قرار مصادرة 

كمف أكساط ، كتألفت مف بعض رؤساء المجالس المحمية، المجنة القطرية لمدفاع عف األراضي

                                                           

السنة الثالثة، ، 15زريؽ، ايميا:تحكيؿ البنية الطبقية لمعرب في إسرائيؿ، مجمة صامد االقتصادم، عدد (1)
 .29صـ، 1980، بيركت، لبناف

ـ، 1976آذار 30المجنة القطرية لمدفاع عف األراضي العربية في إسرائيؿ:الكتاب األسكد عف يـك األرض  (2)
 .169-164ـ، ص1976حيفا، 
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ككاف اإلضراب الذم ، كلعبت دكران بارزان في الدفاع عف األراضي، ثقافيةكشخصيات كطنية ك 
 .(1)تتكيجان لجيكد المجنة، ـ1976حدث يـك األرض عاـ

بناء شعبنا في كافة (، كأككنتيجة حتمية لتحمؿ المجنة القطرية لمدفاع عف األراضي في )إسرائيؿ
عمى ما  حيان ألىداؼ كقرارات المجنةنان تكضياالمدف كالقرل الفمسطينية فقد أصدرت المجنة بي

 .()الشعب الفمسطيني الصامد داخؿ الجميؿ كغيرىا يجرم مف أحداث كمكاقؼ لدل
 من قضية تيويد الجميل: المجنة القطرية لمدفاع عن األراضيموقف 

 سخنيف في المحمية بو السمطات تمثؿ مكقؼ المجنة مف مشركع التيكيد مف خبلؿ ما قامت
ـ 1975شباط/فبراير5بيرس بتاريخ  شمعكف آنذاؾ الدفاع كزير إلى رسالة بإرساؿ،حنا كعرابةكدير

كما كقامت ، (2)"9إلى المنطقة " الدخكؿ مف السكاف يمنع الذم تصريحو يحتجكف بيا عمى
 شير في أصدركا السكاعد عرب كممثمكف عف حنا كدير كعرابة سخنيف في المحمية السمطات
منيـ  يطمبكف نجميزيةاإل بالمغة “لمسبلـ المحبة الشعكب إلى كؿ نداء، ـ1976 فبراير شباط/
 الرينة قرية في المحمي المجمس قاـ، المكاطنيف أماـ "9 "منطقة إغبلؽ ضد النضاؿ في تأييدىـ
الذم اتخذ بتاريخ  بقرارىـ يعممكنو سابقا)رابيف إسحاؽ الحككمة إلى رئيس رسالة بإرساؿ

، الجميؿ في العرب بمصادرة أراضي الحككمة قرار كنرفض نستنكر أننا” ـ:"1976شباط/فبراير4
القياـ بالعديد مف ، القرية دكنمات مف آالفنا يشمؿ قرار الحككمة ألف، قريتنا يمس القرار ىذا ألف

 .(3)االجتماعات الشعبية كالمؤتمرات كاالحتجاجات ضد المصادرة اإلسرائيمية لؤلراضي الجميمية

 السمطات رؤساء اجتماع عمى قرارات األراضي عف لمدفاع القطرية المجنة فعؿ ردٌ  كاف لقد
 أف كيجب المحتـك الكاقع ىك اإلضراب "أف، ـ1976آذار/مارس 25جرل بتاريخ  الذم المحمية
 رأم أنو، األكضاع يعكس ال المحمية السمطات رؤساء قرار ألف، لو التخطيط حسب يجرم

 األراضي عف لمدفاع القطرية المجنة قٌررت فقد ذلؾ كمع .فقط المحمية السمطات لرؤساء شخصي
كما كأف ، "الكنيست  سكرتارية قبؿ مف بو يصٌرح لـ ألنو الكنيست مبنى أماـ مظاىرة  إجراء عدـ
 العرب أعمنو الذم، الشامؿ أف "اإلضراب ترل األراضي عف لمدفاع القطرية المجنة أف

اإ؛ـ 1976 آذار/مارس  30في ، إسرائيؿ في يفيالفمسطين  التيكيد سياسة عمى حتجاجن

                                                           

المجنة القطرية لمدفاع عف أراضي العرب في إسرائيؿ، المركز العربي لمحقكؽ كالسياسات، طنكس، نبيؿ: (1)
 .108ـ، ص2012

() ( 28أنظر ممحؽ رقـ )البمد. أبناء لحركة القطرية المجنة عف صادر فابي 
 .24المجنة القطرية:الكتاب األسكد، ص (2)
  .112في إسرائيؿ، صطنكس، نبيؿ:المجنة القطرية لمدفاع عف أراضي العرب  (3)
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حقكقيا  عف كالدفاع ىكادة بدكف النضاؿ عمى العربية عـز الجماىير عمى تأكيدنا كاف، كالمصادرة
 .(1)آبائيا كأجدادىا" أرض – بأرضيا حتفاظاال حقيا كمف، كاليكمية القكمية

كفي النقب كالجميؿ ، )إسرائيؿ(عامةترل السمطات اإلسرائيمية الكجكد العربي الفمسطيني في 
كعميو يجب ، ف طركادة"اأك "حص، كأمنية كأشبو ما يككف "طابكر خامس"، قضية كجكدية، خاصة

لممكاطنيف العرب ، كتطبيؽ سياسة المنح كالمنع، الطعف بإخبلص العرب لممؤسسات اإلسرائيمية
يقكـ عمى  يأ فرؽ تسد التكقد استعانت السمطات اإلسرائيمية بمبد، حسب مدل ىذا اإلخبلص

كأكساط ، ما بيف مككنات طائفية كدينية، بناء القكمية العربية الفمسطينية داخؿ )إسرائيؿ(أتقسيـ 
 كتمثيؿ، نتخاباتشراكيـ باإلإباإلضافة إلى كبح الحراؾ االجتماعي مف خبلؿ عدـ ، اجتماعية

تيمشييـ كمنعيـ مف التأثير في القضايا مف أجؿ ، مجالسيـ كبمدياتيـ لممطالبة بحقكقيـ المسمكبة
 التٌى تتعمؽ بجكىر كيانيـ ككجكدىـ.

 م:1979أسرة الجياد .6
 تيار مفعمى يد مجمكعة مف الشباب المسمـ ، ـ1979كتمثؿ أكؿ ظيكر ألسرة الجياد عاـ 

التحقكا كبعض القرل العربية في المثمث كالجميؿ الذيف ، (2)الغربية مدينة باقة مف "التائبيف" سمي
كانت أسرة الجياد ك مف مدينة باقة الغربية،  خى بكميات الشريعة في الضفة الغربية بقيادة فريد أبك مى 

، تككف عربية إسبلمية أفكيجب  كانتفمسطيف  أفاعتقد مؤسسكىا ب، عسكرية منظمة سرية شبو
ف اكتشاؼ ـ ع1981عاـ  اإلسرائيميةفقد أعمنت السمطات ، (3)كيجب تحريرىا بالجياد المسمح

، السجف لفترات متفاكتةعكا كقد أكدي ، عتقاؿ كمحاكمة أعضائياتنظيـ "أسرة الجياد"، كقد قامت با
 .(4)شى عبداهلل نمر دركيى  خى كالشيى ، خى الحركة فريد أبك مى  كاف مف معتقميك 

كىبكط نشاطيـ تكطنيف، مما أثر عمى شباب الحركة، ي كالمسسرائيماستيدؼ التنظيـ الجيش اإل
مما ترتب عمى ذلؾ ؛ ، قاالت في صفكفيـ في منطقة المثمث، خاصة بعد إجراء االعتالسياسي

كي ؛اطمقكا عمييا اسـ "البراغماتية السياسية"، اتباع التنظيـ سياسة جديدة كقياس خطكاتيـ بحذر
تجبرىـ ، (إسرائيؿالحياة في) أفب، عضاء "أسرة الجياد"يثيركا غضب السمطات ضدىـ، اقتنع أال 

 افتظير كجمعيات إحس ، كطبيعة المكاقؼ السياسية المعمنة، كافعمى تغيير طريقة العمؿ
ف الثبات عمى المصادر كاألصكؿ بذلؾ الدمج بي محاكلةن ، كليس بيدؼ الريح المادم، كصدقة

                                                           

 .11المجنة القطرية:الكتاب األسكد، ص (1)
 .46، ص1لطفي، صالح:الحركة   اإلسبلـ ية تطمعات كتحديات، شؤكف دكلية، عدد (2)
 .4ية، صميعارم، محمكد:الحركة اإلسبلم (3)
 .283، ص48زغيب، ياسر:فمسطينيك (4)
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فرضت نفسيا عمى الكاقع السياسي  اإلسبلمية، كبيف التكجيات الكاقعية، التىٌ يدلكجية األ
 .(1)(إسرائيؿفي)

 موقف الحركة من قضية تيويد الجميل:

فجمعكا مبالغ ، بتركز نشاطيـ في مجاؿ جمع الزكاةكقؼ الحركة مف قضية تيكيد الجميؿ، تمثؿ م
كقدمكا منحان ا عمى مشاريع اجتماعية كجماىيرية، فقك أنك ، ككزعكىا عمى العائبلت المستكرة، طائمة

كالقرطاسية بأسعار ، لبيع الكتب اتبتكفتحكا مك، كالخارج لداخؿلمطبلب الجامعييف الدارسيف في ا
كىكذا لقيت أعماليـ إقباالن كتشجيعان ، العرب داخؿ الجميؿ كغيرىا فكنكع مف التخفيؼ ع، زىيدة

 . (2)كبيريف مف الجميكر العربي

لمقضية  اإلسبلمي الحؿ بأفضمية الحركة تؤمف ":"الخطيب عاطؼ "الشيخ قادتيا أحد كقاؿ
قامة، الفمسطينية شريعة  عمى المرتكز- حكميا تحت ينعـ، فمسطيف أرض عمى إسبلمية حككمة كا 

 .(3)"كالمسممكف كالنصارل الييكد -اهلل

ـ، عاـ القكة السياسية التٌى أظيرىا العرب داخؿ الداخؿ المحتؿ، فقد طالب 1980شكؿ عاـ 
العرب بنصيبيـ مف السمطة السياسية، كالدخكؿ إلى السياسة اإلسرائيمية  كمستقميف، كىذا ينذر 
بقكة الكجكد العربي، كشجاعة المطالبة بحقكقيـ مف سمطات االحتبلؿ الصييكني، كدليؿ عمى 

ير في العبلقات السياسية بيف الييكد كالعرب، كزحؼ ثنائية القكمية الميمشة؛ لذلؾ تسعى التغي
 . (4))إسرائيؿ( دائمان لتحقيؽ كجكد عربي أقؿ في منطقة الجميؿ خاصة 

تعد المجالس المحمية المنطقة الكحيدة التٌى تمتع أىالي الجميؿ فييا بحصة كبيرة مف السمطة 
مف رؤساء  202مف أصؿ 54ـ، فقد حصؿ 1989ير العربي عاـ الرسمية. كظير ذلؾ التأث

المجالس المحمية العرب بالحؽ في المشاركة السياسية؛ كقد جاء ذلؾ ردان عمى حالة اإلىماؿ العاـ 
مف السمطات اإلسرائيمية، فقد شكؿ العرب عدة ىيئات مف خارج البرلماف، كقد قاد حممة ال لمدنية 

ييئات، المجنة الكطنية العربية، رؤساء السمطات المحمية، كقد تركزت المساكاة، ، مف أبرز ىذه ال

                                                           

 .45، ص1شؤكف دكلية، عددية تطمعات كتحديات، لطفي، صالح:الحركة اإلسبلم (1)
 .)عبرم(23ـ، ص1988ي كدالالتو، مركز مكشيو دياف، تؿ أبيب، أكباف، باز:الميثاؽ اإلسبلم (2)
ـ، 1993ية في إسرائيؿ لمسبلـ في المنطقة، دار جفعات حبيبو، تؿ أبيب، بابو، إيبلف:رؤية الحركة اإلسبلم (3)

 .)عبرم(16ص
(4) Oren ،Yiftachel; Power Disparities in the Planning of a Mixed Region: Arabs and 

Jews in the Galilee ،p.161. 



199 
 

في منطقة الجميؿ شماؿ فمسطيف، الذم يمثؿ قاعدة القاعدة الشعبية، باإلضافة إلى المجنة الكطنية 
 . (1)لمدفاع عف األراضي العربية

 م:1982لجنة المتابعة العميا لقضايا الجماىير العربية في )إسرائيل( .7

كتتككف المجنة ، ـ1982جنة المتابعة العميا لقضايا الجماىير العربية في )إسرائيؿ( عاـ تشكمت ل
كالمجنة القطرية لمدفاع عف ، كرؤساء المجالس المحمية العربية، مف أعضاء الكنيست العرب

كاالتحاد ، كأعضاء المجنة التنفيذية العرب لميستدركت، اتحاد الكتاب العرب، األراضي العربية
كأعضاء مركز ، كاالتحاد القطرم لمطبلب الثانكييف العرب، القطرم لمطبلب الجامعيف العرب

 .(2)كلجاف المتابعة لشؤكف التعميـ كالصحة كاألكضاع االجتماعية، نقابة المعمميف العرب

 تباتخاصة أنيا ، لجنة المتابعة كمؤسسة كطنية جامعة كممثمة لشعبنا الفمسطيني في الداخؿ تعد
اه، أىالي الجميؿمطمب  المجتمع تبني يأف  لجنة المتابعة كمف الكاجب الكطني لسكاف الجميؿ تجي
 (3).لمنيكض بيا كقيادة نضاليا مؤسساتو

كذلؾ ، بؿ رفضت تمؾ الجنة مشركع تيكيد الجميؿ، لجنة المتابعة لمجماىير العربية لـ تخفي قمقيا
، مندكبكا الجماىير العربيةإليو  يدعككالٌذم لـ ، (4)عمى ىامش عقد مؤتمر لتطكير الجميؿ

كعمى الرغـ مف ذلؾ فقد شارؾ في ذلؾ المؤتمر ، كبخاصة لجنة المتابعة كاألجساـ الفاعمة فييا
 .(6) كىك رئيس لجنة المجالس البدكية في الشماؿ )الجميؿ(، (5)ياسر طباش

لعربية عدة أمكر كاف ىدفت الحككمة اإلسرائيمية مف كراء تجاىميا لمجنة المتابعة لمجماىير ا
 أبرزىا ما يمي:

 تطبيؽ المشركع دكف التعرض ألم معارضة  مف قبؿ الجماىير العربية .   أ
 منعان لكشؼ تفاصيؿ المشركع لممثمي الجماىير العرب؛ كبالتالي التصدم لو. ب
 تيميش كتجاىؿ الكسط العربي مف المشاريع المنكم القياـ بو. ت

                                                           

(1) Oren ،Yiftachel; Power Disparities in the Planning of a Mixed Region: Arabs and 
Jews in the Galilee ،p.160. 

 .391نخمة، خميؿ:تطكر الحركات الكطنية الفمسطينية، ص (2)
خطيب، إبراىيـ:المتابعة بيف البناء كاالنتخاب، مركز الدراسات المعاصرة، أـ الفحـ، نشر بتاريخ  (3)

 . star.com-http://derasat.araـ، 17/9/2015
 )عبرم(.pdf.21، مكتب رئيس الكزراء، القدس، ص19/4/2005سجؿ الجريدة،   باير، ىتيش: (4)
 . https://www.youtube.comمكقع زكفة،  -مقابمة خاصة مع السيد ياسر طباش  (5)
 )عبرم(.pdf.10، ص19/4/2005سجؿ الجريدة،   باير، ىتيش: (6)

http://derasat.ara-star.com/
https://www.youtube.com/
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اه المكاطنيف العرب في الجميؿتأكيدان عمى مبدأ عنصرية  ث  .(1))إسرائيؿ( تجي

رفضيا لكافة أشكاؿ ، أكدت لجنة المتابعة العميا لمجماىير العربية في)إسرائيؿ(، ردان عمى ذلؾ
المتعمقة بتحديد نشاط الحركات اإلسبلمية في الجميؿ كالمدف دخبلت اإلسرائيمية، القرارات كالت

 .(2)كالقرل الفمسطينية المحتمة
 المجنة من قضية تيويد الجميل: موقف

كمف أىـ المكاقؼ التى ، بذأث اللجنت باحخار هىاقف وطنيت عاهت وليس هحليت وبلذيت فقط
عند محاكلة قتؿ الرؤساء الكطنييف في ، اتخذتيا لجنة المتابعة العميا لقضايا الجماىير العربية

، 3.6.1980قرية الرامة يكـ  جتماعنا طارئنا ليـ فيإعقد الرؤساء  1980الضفة الغربية سنة 
نتماءىـ إيؤٌكد  نان اكأصدركا بي، كأعمنكا عف إضراب السمطات المحمية كاعتصمكا في مدينة الناصرة

جتماع الياـ عيرؼ باسـ ىذا اإل، لمشعب الفمسطيني كمكقفيـ الصريح ضٌد االحتبلؿ كممارساتو
    .(3)جتماع الرامةإ

حزيراف  24بتداءن مف إضراب "يكـ المساكاة" في إاإلضرابات دعت "لجنة المتابعة" إلى العديد مف 
أف "لجنة الدفاع عف  حيثفإف "لجنة المتابعة" ىي التٌى تدعك إلى اإلضرابات ، ـ1987/يكنيك

كاألصٌح أنيا كانت تكصي بذلؾ إلى ، األراضي" كانت ىي التٌى تدعك إلى إضرابات يكـ األرض
حتى تفٌكؾ لجنة الدفاع عف األراضي سنة ، دائمنا بتكصياتيا"لجنة المتابعة" التٌى كانت تقبؿ 

 ياجات الكحدكية التكىي التٌى تدعك إلى الغالبية الساحقة مف المظاىرات كاالحتج، ـ1993
سميا "لجنة المتابعة العميا لشؤكف المكاطنيف ا ىألحزاب كالحركات السياسية، كرستشمؿ كؿ ا

 .(4)العرب في إسرائيؿ"

قاـ المجنة بعقد مؤتمر خاص بالجنة تضمف تطكير المجنة عقد في الناصرة عقد في التسعينات 
كقد ترأس المؤتمر إبراىيـ نمر حسيف رئيس لجنة المتابعة ، ـ1996عاـ مف 14، ك13، ك12أياـ

ـ كاصؿ رئيس لجنة المتابعة شكقي خطيب عمؿ المجنة بشكؿ 2001كمع بداية عاـ ، آنذاؾ
إعادة تنظيـ كمي لبناء المجنة كتحقيؽ الغايات كمطالب  مكثؼ مف أجؿ الكصكؿ إلى شكؿ

تبنت أيضان لجنة المتابعة قضايا ، ـ48الفمسطينيف في كافة القرل كالمدف الفمسطينية المحتمة عاـ 
                                                           

 .51-50-ابك جابر:ابراىيـ:مشركع تيكيد الجميؿ، ص (1)
، ـ2001الفحـ،  المعاصرة، أـ الدراسات الفمسطيني، مركز الداخؿ في االنساف حقكؽ ____:انتياكات (2)

 .6ص
 .5عكدة، أيمف:لجنة المتابعة العميا مف أجؿ لجنة منتجة اـ لجنة منتخبيف، ص (3)

www.aljabha.org/files/almotaba3a.doc . 
 . www.aljabha.org/files/almotaba3a.doc.5عكدة، أيمف:لجنة المتابعة العميا، ص (4)

http://www.aljabha.org/files/almotaba3a.doc
http://www.aljabha.org/files/almotaba3a.doc
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فقد عممت عمى إنشاء ما يعرؼ باسـ إتحاد المعمميف العرب ، التعميـ كالصحة لمكاطنيف الجميؿ
ب العرب الذم يتعرضكف لبلضطياد الطبلة العربية لدل ؛ليعزز كيطكر الشخصي الذم جاء

فعممت عمى تبني إضراب عاـ لممعمميف في كافة ، يضان تحسيف اجكر المعمميف كظركؼ التعميـا
تشريف األكؿ  األكؿ مفالقرل كالمدف في الجميؿ كالناصرة كباقي المناطؽ الذم اتخذ مف 

ماـ أفعاؿ االحتبلؿ تجاه المجالس البمدية يقؼ مكقؼ المجنة بالمتفرج ألـ ، ـ2009/أكتكبر
كقامت بالرد عمى حؿ االحتبلؿ ، لممجالس المحمية العربية فقد قامت بقيادة مجمس سخنيف
 .(1)كقريتي كفر كنا ككفر مندا، اإلسرائيمي السمطات المحمية في كبل مف الطيبة كباقة الغربية

ف الجميميف في كافة المناطؽ المحتمة كالتٌى الظركؼ التٌى يعيش فييا المكاطني الباحثة: أفكترل 
فإف الطرح األكثر كطنية كمسؤكلية كحصانة ىك الساعي لتعزيز ، تخضع لنظاـ الحكـ اإلسرائيمي

 التمثيؿ العربي الصحيح لمطالب الجميميف بالحصكؿ عمى حقكقيـ المشركعة .
 :م1984حركة الشباب المسمم .8

بركز ما يعرؼ بحركة "الشباب  ، كمنيا:العديد مف التغيرات عمى الساحة الداخمية شيدت الجميؿ
العرب ظير ىؤالء كحركة دينية تحمؿ طابعان  سكافة بيف اليرات السياسالتيافيـ بيف ، المسمـ"
 ؾبؿ ظاىرة تضـ داخميا كؿ تم، تياران فكريان  ، أكتخابيةانكال قائمة ، فيـ ليسكا حزبان سياسيان ، خاصان 

ي أساسركزت نشاطيا بشكؿ  ،كـ1984عاـ ، "كة الشباب المسمـحر س "يأس.تـ ت(2)التعريفات معان 
كرعاية شئكنيـ  48فمسطينيي  عمميا عمى النيكض بأكضاع آليةكحددت ، عمى السمطات المحمية

قامة محطات فسيـ؛ بحيث يقكـ المشارككف فييا بأعماؿ عامة مثؿ شؽ الشكارع ك أنب الطرقات كا 
كما تمت ، الكقكؼ كالمكاصبلت العامة كترميـ المدارس كتنظيؼ المقابر كبناء الصفكؼ الدراسية

تدرس  أفمف الطبيعي  كافك ، إقامة رياض أطفاؿ كخدمات لممسنيف كمكتبات عامة لمكتب الدينية
ما بدأت بو مف إقامة  ىإلتعكد  أفك قانكف، تتبنى مبدأ العمؿ في ظؿ ال أفك ، الحركة المستجدات

تقدـ خدمات  يالتالمؤسسات الدينية  إنشاءات ينتسعىينات كالنافكثفت في الثم، يةساسالقاعدة األ
كنظرنا لما يف، يالفمسطين؛ األمر الذم زاد شعبية الحركة داخؿ صفكؼ 48حيكية لفمسطينيي 

                                                           

 .25-24عكدة، أيمف:لجنة المتابعة العميا، ص (1)
.g/files/almotaba3a.docwww.aljabha.or .   
ـ، 1998عمي، نياد:الحركة اإلسبلمية في إسرائيؿ، األيديكلكجيا كاألىداؼ، جامعة حيفا، رسالة ماجستير،  (2)

 .143ص

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A_48&action=edit&redlink=1
http://www.aljabha.org/files/almotaba3a.doc
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)القبمة األكلى  كالمسجد األقصى القدستستغمو الحركة مف مفيكـ ديني حكؿ تحرير 
 .(1)لممسمميف(

ات انتخابفي  كبيران  تصاران نا 48في فمسطيف  سبلميةاإلالحركة حققت ، ـ1989في عاـ  
، كفر قاسـ، رىط، أـ الفحـ:  السمطات المحمية بفكزىا برئاسة خمس سمطات محمية عربية ىي

. كقد ككفر كنا الناصرة:  نجاح أقؿ في عدة مدف كقرل مثؿ إلىإضافة ، كفر برا، جمجكلية
نمر  عبداهلل يخى بجناحييا خاصة جناح الشى  إلسبلميةارفعتيا الحركة  يالتجعمت ىذه المبادئ 

بمقعديف في كؿ  ـ1999ك، ـ1996تخابات الكنيست نار "المعتدؿ" فييا يفكز في ياالتدركيش 
القسـ الذم ، اإلسبلميةحدكث شؽ في الحركة  إلىتخابات الكنيست نادت مشاركتو في أ، مرة
 الشماليالجنكبية. كالقسـ  ةرؼ بالحرككعي تخابات الكنيست نادركيش شارؾ في  يخى سو الشى أتر 

 .(2)ةالجنكبية ىي األغمبي ةكحر ال كانتكقد ، ()" رائد صبلح "خالشيى  ةبرئاس

 ":كيقكؿ، عميو االتفاؽ يتـ لما يسرائيماإل االحتراـ لعدـ التفاكض "عدمية "صبلح رائد "يخى الشى  رأل
 نفسو عمى كيضحؾ، كاىـ فيك مكتكبة كثيقة تحتـر قد اإلسرائيمية المؤسسة أف يظف إنساف أم

 اتفاقية إلى الفمسطيني الطرؼ استدرجت التىٌ  ىي اإلسرائيمية "ليةاالمؤسسة االحتف"، كيخدعيا

                                                           

مكقع إسبلـ أكف اليف، نشر ، اإلسبلمية في إسرائيؿ كالكنيست: جذكر كنشأة الحركة اإلسبلمية  الحركة (1)
 .  http://islamonline.netـ. 0032يناير،  20بتاريخ 

() :الحركة ، رئيس ـ1958عاـ  أـ الفحـرائد صبلح  سميماف  أبك شقرة محاجنة ، كلد في  رائد صبلح
، كمف أكثر  إسرائيؿ. كىك رئيس "الجناح الشمالي لمحركة اإلسبلمية" داخؿ 48اإلسبلمية في فمسطيف 

الغمار  الشيخ صبلحلمسياسات العدائية اإلسرائيمية بحؽ الفمسطينييف كمقدساتيـ،خاضى  الشخصيات مكاجية
بعد الناصرة(  إسرائيؿ)إحدل كبرل المدف العربية داخؿ  أـ الفحـنتخابات بمدية السياسي مف خبلؿ ترشيح نفسو ال

ارية، بدأ نشاط صبلح ـ، كتبعو سميماف  اغب2001-ـ1989مرات كاف أكليا في عاـ  3التي نجح في رئاستيا 
، كاستطاع أف ييفىًشؿ المخططات الساعية 1996كبقية المقدسات يتعاظـ منذ عاـ  المسجد األقصىفي إعمار 

لى الصبلة فيو عبر إ عرب الداخؿإلفراغ األقصى مف عمارة المسمميف عف طريؽ جمب عشرات اآلالؼ مف 
اليادؼ لفؾ الحصار الغاشـ  أسطكؿ الحريةفي  الشيخ رائد صبلحـ شارؾ 2010 مشركع مسيرة البيارؽ، عاـ 

 بية اإلسرائمية.لعممية قرصنة بحرية في المياه الدكلية مف السفف الحر  األسطكؿحيث تعرض  قطاع غزةعف 
زالة طريؽ باب المغػاربة المبلصقة لممسجد المبارؾ"  .الشيخ رائد صبلح يحذر: مرحمة جديدة في جريمة ىدـ كا 

، Jerusalem's troublesome sheikhانظر :  لممزيد .2007مايك  9نشرة األقصى اإللكتركنية، 
7october ،2009. :   Dumper Mick 

.  http://www.theguardian.com  
ـ، البرامج، 28/4/1999، الجزيرة نت، تاريخ الحمقة نتخابات اإلسرائيميةمشاركة العرب في اال (2)

http://www.aljazeera.net  . 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89
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 الفمسطيني الشعبي  بدأ أف بعد كمرارتيا كعيكبيا سكأتيا عمى فاأل "أكسمك"ذىبت  أيف، "أكسمك"
(1)شيء كؿ تيىناك ، أكراقيا كذىبت كؿ، عمييا يترحـ

. 

 سيارتيف تفجير مف، ـ1999سبتمبر/آيمكؿ5 يـك كقع ما، يسرائيماإل القمؽ ىذا مف عزز كمما
 الجميؿ في "كالمشيد دبكرية" قريتي مف أشخاص يقكدىما كحيفا؛ طبريا في مدينتي مفخختيف
 ضد الخطكات مف مكجة بدأت حينيا كمف، لمحركة تماءنباال اإلسرائيمية اتيمتيـ الشرطة، األعمى
  .(2)األمنية مف الجيات الحركة
 مكاقفيا بسبب فقط ليس، عمييا ستراتيجيان إ خطران  الحركة في اإلسرائيمية السمطات رأت كىكذا

عف  الشرعية نزع عمى الدؤكب كلحرصيا، العممية كممارساتيا بؿ، الفكرية كمنطمقاتيا السياسية
 في لمحككمة يسرائيماإل القكمي األمف مجمس قدميا لكثيقة كفقان ، أعدائيا مع كتماثميا، "إسرائيؿ"

، يفيالفمسطين دفع إلى تيدؼ ياأن كرأت، الحركة تحركات رصد أف بعد، ـ2004 مارس /آذار
 ككبار الساسة بعض كيعتقد، (3)بينيما الثقة عداـنا ؛بسببكمؤسساتيا، الدكلة عف فصاؿنلبل

 لمكاجية اتخاذىا يتكجب التىٌ  األكلى الخطكة أف ييفسرائيماإل كالصحافييف كالباحثيف الجنراالت
 اتاالنتخاب المشاركة في مف كمنعياقانكف، ال إطار عف بإخراجيا تتمثؿ بنجاعة الحركة
 .(4)المحمية
كاعية كمطمعة عمى كافة معطيات مشركع تيكيد الجميؿ  اإلسبلميةالحركة  إفالقكؿ  يمكف
الطرؽ الممكنة كالمتاحة مف خبلؿ   ذرت الحركة مف عكاقب ذلؾ المشركع بكافةكقد حٌ ، كالنقب

ان ليا تحدثت فيو عف مشركع انبي اإلسبلميةكقد أصدرت الحركة ، التصريحات كالمقاالت كغيرىا
في بئر السبع   ان كعقدت مؤتمر اإلسرائيمية،  اإلعبلـبعدما تحدثت كسائؿ ، تيكيد الجميؿ كالنقب

الغاشـ الذم لف الحركة ذلؾ المخطط  رفض البيافكقد جاء في ىذا ، "تطكير النقب" عنكافتحت 
نك ، ف العرب في الجميؿ كالنقب أية ثمرةيجني منو المكاطنك  ما سيضر بيـ كبالذات مصادرة  ا 
قامة مستكطنات، يـأراضيمساحات كبيرة مف  ما كرد في سرائيمييف كمكخمؽ فرص عمؿ لئل، كا 

 : البياف

                                                           

 . alhaq.com-http://www.sawtـ، 23/11/1999صحيفة صكت الحؽ كالحرية، نشر بتاريخ  (1)
 .4المعاصرة، أـ الفحـ، ص الدراسات القانكف، مركز عف اإلخراج إلى كصكالن  اإلسبلمية الحركة مكاجية (2)
ـ، 2003، 18المقاطعة كالمشاركة، شؤكف دكلية، عدد-مصطفي، ميند:انتخابات الكنيست في الكسط العربي (3)

 .29ص
ة اإلسبلمية، ـ، مجمة الجامع2004-1971بيف عامي48أبك عامر، الحركة اإلسبلمية في فمسطيف اؿ (4)

 .589ـ ص2012، 2، العدد20مج

http://www.sawt-alhaq.com/
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 سكافالاألرض، الدار ك  أصحابالبيت ك  بالتأكيد ليس لعيكف أىؿ، "... النيكض بالنقب كالجميؿ
مف الداخؿ ، الذيف سيستقدمكف مف كؿ حدب كصكب الييكداألصمييف كلكف لعيكف المستكطنيف 

 األرض أصحاباألصميكف  سكافأما ال، مف شتى أصقاع الدنيا عبر تشجيع اليجرة....، كالخارج
يـ ... لعميـ يخمكف البيت لمقادـ التضييؽ عمي اإلسرائيميةفيشدد عمييـ الخناؽ كستحاكؿ المؤسسة 

 .(1)الجديد..."
ي إستراتيجي تخضعو المؤسسة إسرائيمخيار  اإلسبلمية أف مكاجية الحركةكترل الباحثة 

كتعتبر قضية القدس كاألقصى ، لممعطيات كالمتغيرات الدكلية كاإلقميمية كالمحمية اإلسرائيمية
تؤمف ىذه المؤسسة نفسو ة كتحديد إيقاعيا. كفي الكقت مفتاحا في تحديد ضراكة المكاجي

 .جيدا في سبيؿ تحقيؽ ىذا اليدؼ دخركلف ت، بسياسات االحتكاء
 م:1988 المؤسسة العربية لحقوق اإلنسان .9

في مدينة الناصرة كالتى تعد مركز ، ـ1988أسست المؤسسة العربية لحقكؽ اإلنساف عاـ 
قضايا المكاطف العربي الفمسطيني المحاصر داخؿ كقد ركزت المؤسسة في عمميا عمى ، الجميؿ

جاءت فكرة ىذه المؤسسة؛ لمدفاع عف الحقكؽ اإلجتماعية كالثقافية ، ـ1948أراضيو العربية عاـ
مف ، كتعزيز التمتع بتمؾ الحقكؽ، كالسياسية كالمدنية لمجماىير الفمسطينية في الداخؿ المحتؿ

كمف أجؿ ذلؾ ، فيما يتعمؽ بحقكؽ األقمية ؽ مكاثيؽ حقكؽ اإلنساف العالمية كبخاصةو خبلؿ تطبي
كرصد كتكثيؽ ، ات المحمية كالدكلية مف خبلؿ تنفيذ مشاريعيا المتعددةليتـ استغبلؿ كافة اآل

قرل كمدف فمسطيف في الجميؿ كالنقب كالناصرة ككافة المناطؽ  نتياكات اإلسرائيمية ضد أىالياال
كلما تشكمو قضية التمييز ، (2)كما كترصد أكضاع اإلنساف العربي داخؿ)إسرائيؿ(، لاألخر 

و مف كراىية عرقية ترجمت بجرائـ بشعة عانت اإلنسانية جراءىا لعدة يكما أدت إل، العنصرم
نية تضمف تخميص البشرية مف نمط انسإإحدل أىـ الدكافع لمبحث عف قكاعد دكلية ، قركف

ك مكانتيـ أالعرقية كالقكمية كالدينية  نتماءاتيـإالتفكير الذم أجاز التمييز بيف الناس عمى أساس 
نتياكات كمف ىذه الرؤيا فقد رأت المؤسسة العربية لحقكؽ اإلنساف ضركرة تكثيؽ اإل، االقتصادية

كالتٌى ، نتياكاتة الظاىرة مف تراكـ ىذه اإلمف أجؿ فضح الصكر ، المتكاصمة  بحؽ أىالي الجميؿ
إلى ، تشير بمجمميا لكجكد نمط منظـ مف التمييز تجاكز القكانيف العنصرية كالسياسات التمييزية

، نو مف مككناتو الثقافية كاالجتماعيةانشكء ثقافة عنصرية تقكـ عمى إقصاء اآلخر كالدعكة لحرم

                                                           

 .51ابك جابر:ابراىيـ:مشركع تيكيد الجميؿ، ص (1)
 . http://arabhra.orgمف نحف، المؤسسة العربية لحقكؿ االنساف،  (2)

http://arabhra.org/
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دراجو تحت خ، الئومف خبلؿ الطعف بشرعية كجكده كالتشكيؾ بك  نة "الطابكر الخامس" كالخطر اكا 
 .(1)غرافي الذم يجب عمى الدكلة التحرؾ لكقفوك الديم

كمف أىـ الطرؽ التى عنيت بيا المؤسسة في مقاكمة التيكيد مف خبلؿ فضح جرائـ االحتبلؿ  
فقد ، اإلسرائيمي بحؽ أىالي الجميؿ التى تعتبرىـ غير مكجكديف كتتحكـ في مصير تكاجدىـ

اعتبرت فيو أف الفقر يكفر مناخان ، ا بيذه المناسبةنن اصدرت المؤسسة العربية لحقكؽ اإلنساف بيأ
ماـ تمتع الفقراء بحقكقيـ اإلنسانية أسيئان لحقكؽ اإلنساف في الجميؿ؛ لما يشكمو مف عقبة جدية 

 .(2)سكف المبلئـكالم، كالحؽ بالغذاء كالماء، كعمى رأسيا الحؽ بالكرامة اإلنسانية، األساسية

ىمية أيؿ: "أف المؤسسة اذ تؤكد عمى اه قضية تيكيد الجمظير مكقؼ المؤسسة العربية تجي 
فإنيا تشير إلى أف الفقر ، نظاـ مف التنمية المستدامة ألممكافحة الفقر كأحد القكاعد األساسية 

كباقي القرل  خاصةن طفالنا في الجميؿ كالنقب أكسكء التغذية التٌى يعاني منيا قطاع كاسع مف 
ماـ جيؿ المستقبؿ في تمتعو بحقكقو اإلنسانية أتشكؿ عقبة ، غير المعترؼ بيا في )إسرائيؿ(

مما ييدد بإعادة تشكيؿ الفقر كتكريثو ، كالنمك السميـ، كالصحة، عمى رأسيا حقو بالتعمـ، األخرل
كلكيات س سمـ األمر الذم يحتـ كضع ىذا المكضكع عمى رأاأل، كثر قساكة ككحشيةأبأشكاؿ 

 .(3)"ـ1948األراضي المحتمة عاـ  الكطنية كاإلنسانية ألىالي الجميؿ كالنقب داخؿ
 ـ:1988"مداع" العربي الديمقراطي الحزب .10
األراضي العربي في الكسط في العاممة العربية األحزاب أىـ مف العربي الديمقراطي الحزبد يع

 عاـ وأسسكقد ، صرؼ عربي أساس عمى قاـ سياسي حزب أكؿ ككنو ـ؛1948المحتمة عاـ 
في  كعضكنا، العمؿ حزب في عضكنا كاف الذم، "دركاشة الكىاب عبد "الكنيست عضك، ـ1988
كزير " ةسياس عمى ااحتجاجن ، (4)نفسو العاـ أكائؿ الحزب مف سحبنا  أف بعد يةنماالبرل كتمتو
، ـ1987عاـ  دلعتنا التي ()األكلى الفمسطينية نتفاضةاإل ضد رابيف كقتئذ "يسرائيماإل الدفاع

                                                           

العربية الفمسطينية في إسرائيؿ لمعاـ عمى اليامش، التقرير السنكم النتياكات حقكؽ األقمية زيداف، محمد:  (1)
 . http://arabhra.org، ـ، المؤسسة العربية لحقكؽ االنساف2005

(2) DocId=4023&CategoryId=3http://www.miftah.org/Arabic/Display.cfm? . 
 .15، ص 21/10/2005صكت الحؽ كالحرية  (3)
 .140عزيز، حيدر:الفمسطينيكف في إسرائيؿ في ظؿ اتفاقية أكسمك، ص (4)
() ماة نتفاضة األكلى: سٌميت بيذا االسـ ألف الحجارة كانت األداة الرئيسية فييا، كما عيرؼ الصغار مف ر اإل

؛ كىي شكؿ مف أشكاؿ االحتجاج العفكم الشعبي الفمسطيني عمى الكضع العاـ المزرم بأطفاؿ الحجارةالحجارة 
ىانة الشعكر القكمي كالقمع اليكمي الذم تمارسو سمطات بالمخيمات كعمى انتشار البطالة   االحتبلؿ اإلسرائيميكا 

إسرائيمية عمدان عمى أثر صدـ شاحنة  8/12/1987نتفاضة الفمسطينية يـك نطمقت اإلاضد الفمسطينييف، 
أربعة  استشيادف عماالن مف مخيـ جباليا في قطاع غزة. كأسفر الحادث عف لسيارتيف فمسطينيتيف كانتا تقبل

http://arabhra.org/
http://www.miftah.org/Arabic/Display.cfm?DocId=4023&CategoryId=3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
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 ؛()الجميؿ قرية)اكسؿ(في في 48 عاـ فمسطينيك نظمو فاميرج خبلؿ ،كقد أعمف عف حزبو
ا عمىإ  ضـ كقد، (1) نتفاضةاال مكاجية في اإلسرائيمية الحككمة اتبعتيا التىٌ  السياسة حتجاجن

 نيستكال في سياسية مستقمة كشعبة كقبكلو عنو عبلفلئل األكؿ اليكـ  منذ صفكفو في الحزب
 مجالس في عضكنا120 محمية ك مجالس لرؤساء نائبنا20 ك محمي مجمس رئيس، ةر عش السادسة
 650 عف عددىـ زاد العرب، كالثقافة كاألعماؿ الديف رجاؿ مف كبير عدد إلى إضافةن ، محمية
في العربي  المجتمع في النمك في اآلخذة الجديدة البرجكازية الطبقة الحزب مثؿ كلقد، (2)عضكنا 

 الفمسطينية العربية ىكيتيا بيف الجمع في ترغب تيال كتمؾ، ـ1948األراضي المحتمة عاـ 
 العشائر زعامات  بعض إلى باإلضافةاإلسرائيمية،  كاالقتصادية الحياة السياسية في دماجنكاال

 .(3)كالعائبلت الكبيرة

 من قضية تيويد الجميل:زب موقف الح

 المبادئ مف مجمكعة لنفسو كضع بؿتجاه قضية تيكيد الجميؿ،  محددة أيديكلكجيا الحزب يتبف لـ
 العدالة تسكده مجتمع إيجاد إلى تيدؼ ،كاالجتماعي كالمدني القكمي الصعيد الديمقراطية عمى

 أىميا: كمف ، التي انتيجيا الحزب تجاه قضية التيكيدفيو الحريات كتكفؿ

نياءك ، الفمسطيني لمشعب المصير بتقرير المطالبة -  جميع سحاب مفنكاال، يسرائيماإل االحتبلؿ ا 
قامة، ـ1967 عاـ تاحتمي  التىٌ  العربية المناطؽ  القدس المستقمة كعاصمتيا الفمسطينية الدكلة كا 

                                                                                                                                                                      

فمسطينييف كجرح تسعة آخريف مف ركاب السيارتيف مما أثار سكاف  المخيـ الذيف خرجكا إلى الشكارع يرشقكف 
ظاىرات المعادية لبلحتبلؿ في جميع أراضي قطاع غزة كالضفة نتشرت التاجنكد االحتبلؿ اإلسرائيمي بالحجارة. ك 

أف استقطبت جميع فئات  1936ثكرة  باستثناء –الغربية. كثـ يحدث في تاريخ الحركة الكطنية الفمسطينية 
كاستقطبتيا (1993– 1987).الشعب الفمسطيني كتنظيماتو، كما عبد الرحمف، أسعد:المكسكعة الفمسطينية

؛لممزيد حكؿ االنتفاضة   .http://www.palestinapedia.netت األراضي الفمسطينية األحداث التي ىز 
 ـ.1991، 1زاؿ الخميج، دار المستقبؿ العربي، بيركت، طانظر:الدجاني، أحمد صدقي:االنتفاضة الفمسطينية كزل

() ك اكساؿ كتقـك عمى مكقع كسدكت كالذم أقرية عربية فمسطينية تقع في الجميؿ، تعرؼ باسـ اكسؿ، : اكسؿ
كيمك مترات في تجاه الجنكب الشرقي، كيجاكره 6ؿ عف الناصرة نحك سك منحدرتت، تبعد اكأك جنب أيعني صمب 

دكنمان 48مترا عف سطح البحر، كيبمغ مساحتيا 150كيمك مترات، كترتفع نحك  5الطكر بنحك مف الشرؽ جبؿ
 .127-126، ص7كاقرب قرية ليا قرية دبكرية، الدباغ، مصطفي مراد:ببلدنا فمسطيف.، ج

ـ، المركز الفمسطيني 2004المشيد اإلسرائيمي في العاـ  -ـ2005أسعد:تقرير مدار االستراتيجي غانـ،(1)
   اسات لمدر 

 .247ـ، ص2005اإلسرائيمية، راـ اهلل، 
غازم:األحزاب كالحكـ في إسرائيؿ، دار الجميؿ لمنشر كالدراسات كاألبحاث الفمسطينية، عماف، السعدم، (2)

 .365ـ، ص1989الطبعة األكلى، 
 .366السعدم، غازم:األحزاب كالحكـ في إسرائيؿ، ص (3)

http://www.palestinapedia.net/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B6%D8%A9-1987/#sthash.bvtwhPy4.dpuf
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 ذات الدكلية قرارات الشرعيةل كفقان  البلجئيف قضية كحؿ، (إسرائيؿ دكلة) جانب إلى الشرقية
 .الصمة

 مخصصات في المساكاة خبلؿ مفـ، خاصة الجميؿ، 48 فمسطينيي أكضاع بتحسيف المطالبة -
 األراضي مصادرة كقؼ جانب الييكد، إلىك  لجميميفا المكاطنيف بيف كالمساكاة ،التأميف الكطني

عادةك الجميمية،  قامة، ياأصحاب إلى منيا المصادر ا   .العربية المناطؽ في صناعية مناطؽ كا 
 قضاة فيكتعي، في الجميؿ كالنقب بيا المعترؼ غير العربية القرل بجميع باالعتراؼ المطالبة -

 .(1)العميا العدؿ محكمة ذلؾ في بما، المدنية في المحاكـ عرب
كبخاصة ن الحزب الديمقراطي العربي نجازات التٌى يمكف أف تحسب لؤلحزاب العربية، كمف أىـ اإل
إلى أىـ المنابر اإلسرائيمية في ظؿ م48ستراتيجي إيصاؿ صكت فمسطينيي اال عمى المستكل

، كلقد تـ تحقيؽ بعض القضايا الحياتية اليكمية، (2)التعتيـ كالشطب التٌى تمارس ضدىـ محاكالت
كانت كتمة الجبية الديمقراطية، حيث حككمة رابيف،  عيد، في عقد التسعيناتخاص في  كبشكؿ
ف، قد ساعد حزب "العمؿاربي، ككاف لو نائبليا ثبلثة نكاب، ككتمة الحزب الديمقراطي الع التىٌ 

كتمة  إلى نخراط في الحككمة، إذ أف ىؤالء النكاب الخمسة إضافةن بتشكيؿ حككمتو، كلكف دكف اال
الحكـ  حزب "العمؿ" ككتمة "ميرتس" شكمت مجتمعة أغمبية مطمقة تمنع الميككد في الكصكؿ إلى

إلى  ف االجتماعي، إضافةاصات الضممقابؿ إنياء سياسة التمييز العنصرم في مجاؿ مخص
بيف حؿ م48صرؼ ميزانيات عمى مشاريع التطكير في المدف كالقرل العربية، كقد ربط فمسطينيك

.(3)القضية الفمسطينية كتحسيف مكانتيـ المدنية


 :م1995التجمع الوطني الديمقراطي .11

ـ؛ إثر اتحاد عدة حركات سياسية يسارية 1995أسيس حزب التجمع الكطني الديمقراطي عاـ 
كقكمية عربية عممت داخؿ البمدات العربية مثؿ)أبناء  البمد، كالقائمة  التقدمية لمسبلـ، كحركة 
ميثاؽ المساكاة كحركة  األنصار في أـ الفحـ، كالحزب االشتراكي في المغار، كحركة  النيضة  

ي  الطيبة(، كيعتبر الحزب نفسو ممثبلن لمتيار القكمي العربي الفمسطيني في األراضي المحتمة ف
ـ، كما طرح شعار "الدكلة  لكؿ  مكاطنييا " تككف  المكاطنة أساس االنتماء، كظير 1948عاـ

مكقؼ التجمع الكطني الديمقراطي مف خبلؿ تأكيده عمى تغيير تعريؼ )دكلة إسرائيؿ( كدكلة 
                                                           

 .268الكاقع كالمستقبؿ، ص، اليكية 48زغيب، ياسر:فمسطينيك  (1)
.  ، مركز التخطيط10العدد  –الحككمة األحزاب كالمكاقؼ السياسية، قضايا إسرائيمية :ف، خالد اشعب (2)

 .8ص، 2000الفمسطيني، غزة، 
ىكية في أزمة: العرب في إسرائيؿ في ضكء اتفاؽ بيف إسرائيؿ كمنظمة التحرير، تحرير ركت :مناع، عادؿ  (3)

 .)عبرم(.15، ص ـ2000ىاكر، المعيد اإلسرائيمي لمديمقراطية، القدس، جفيزكف كدفنا 
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ية، كتحكيميا إلى دكلة لكؿ مكاطنييا، كمطالبتو بإعطاء المكاطنيف العرب في الجميؿ مكانة ييكد
. كطالب (1)خاصة معترؼ بيا، كذلؾ مف خبلؿ حكـ  ذاتي يمكنيا مف ادارة شؤكنيا الخاصة

التجمع بحؿ القضية الفمسطينية عمى أساس قرارات األمـ المتحدة المتعمقة بيا ،المتمثمة في إقامة 
زالة كاممة 1967الدكلة الفمسطينية عمى األراضي المحتمةعاـ ـ، كعاصمتيا القدس، كا 

لممستكطنات مف مدف كقرم الجميؿ، كحؽ العكدة لبلجئيف الميجريف مف قراىـ كمدنيـ 
ينية، كالعمؿ عمى كقؼ مصادرة األراضي في الجميؿ كالنقب كاالعتراؼ بالتجمعات العربية الفمسط

غير المعترؼ بيا ىناؾ، كالمبادرة  إلقامة قرل كمدف عربية جديدة عمى ما يسمى بأراضي الدكلة 
(2) . 

لدم كقد ارتبط اسـ التجمع باسـ النائب السابؽ "عزمي بشارة"، الذم يعد الصكت الناطؽ بالحؽ 
، كقد حمؿ مشاكؿ أىؿ الجميؿ عمى كاىمو ليكصؿ رسالتو ،لكنو  استقاؿ مف الكنيست 48عرب

ـ، بعد أسابيع مف مغادرتو )إسرائيؿ(، كبعد أف بدأت الشرطة اإلسرائيمية 2007في نيساف/أبريؿ
 . (3)تحقيقات انتيت باتيامو بالخيانة العظمي،كالتجسس لصالح حزب اهلل المبناني

األدكار التى قاـ بيا التجمع الكطني الديمقراطي كافية، مف خبلؿ المطالبة كلكف  ربما لـ تكف
يكفي أف تككف ىناؾ شجاعة تنظيمية مف مؤسسات المجتمع المدني العربية في الجميؿ برفع 
صكتيا لممطالبة بحقكؽ المكاطنيف الجميمييف أماـ شراسة كتعنت السمطات اإلسرائيمية كمؤسساتيا 

 ىء قميؿ مف المطالبات ،مع إظيار حقيقة )إسرائيؿ(أماـ الجميع .، حتى كلك بش
 : م1996ييرغالحركة العربية لمت .12

، ()"د. أحمد الطيبي ، "ـ1996س عاـ أسي (، إسرائيؿ)حزب سياسي اجتماعي عربي في 
يف يك عدد مف المثقفيف كالناشطيف الفمسطين، () "ياسر عرفاتالمستشار السابؽ  لمرئيس الراحؿ "

                                                           

 .86نا، نديـ:"كثيقة حيفا"كالفمسطينيكف في إسرائيؿ، صاركح (1)
 .266-264غانـ، أسعد:األقمية العربية، ص(2)
ـ، قسـ األرشيؼ كالمعمكمات بمركز 1948(: األحزاب العربية في فمسطيف المحتمة 25تقرير معمكمات ) (3)

 .21ـ، ص2014، ، 1بيركت، ط –الزيتكنة، مركز الزيتكنة لمدراسات كاالستشارات 
() " كلد في  الحركة العربية لمتغيير" كرئيس الكنيستأحمد الطيبي: طبيب سابؽ كعضك البرلماف اإلسرائيمي

لعائمة شردت كشيًتتىت بالكامؿ فمنيـ مف  الرممةكأـ مف  يافاألب مف  الطيبةفي مدينة  ـ1958عاـ  ديسمبر19
 ، الككيتكاألردفكسائر الدكؿ العربية  كخاف يكنس نابمسفي  لمخيمات البلجئيفكمنيـ مف لجئ  لمطيبةلجئ 

منصب مستشار الرئيس  1993عاـ في شؤكف السياسة الفمسطينية حيث شغؿ  الرئيس عرفاتكغيرىا، رافؽ 
اإلسرائيمي  الكنيستكىك عضك في  إسرائيؿ% مف السكاف  في 20التي تشكؿ  االقمية العربيةالفمسطيني لشؤكف 

 . wikipedia.orghttps://ar.. كحتى األف 1999منذ سنة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/19_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1958
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%A8%D8%A9_%28%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%A7%D9%81%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%A8%D8%A9_%28%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%B1_%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/1993
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8_48
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/1999
https://ar.wikipedia.org/
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كالمكاطنة،  كتعمؿ الحركة عمى نشر كترسيخ قيـ حقكؽ اإلنساف، (1)عرب الداخؿ مف
، خراحتراـ  مبدأ  الرأم كالرأم اآل كحرية  العمؿ السياسي المبني عمى  أساس، الديمقراطيةك 

كتقميص الفجكة (، إسرائيؿ)كرفع  كدعـ  كتغيير المكانة  القانكنية كالمدنية  لممكاطف العربي في 
مف أجؿ إقامة  (السبلـ اإلسرائيمي الفمسطيني )كاستمرار دعـ مسيرةك العرب، بيف الييكد القائمة

دكلو فمسطينية مستقمة كعاصمتيا  القدس الشريؼ إلى جانب )دكلة إسرائيؿ( في حدكد حزيراف 
 . (2)يف بشكؿ عادؿ طبقان لقرارات األمـ المتحدةيكحؿ مشكمة البلجئيف الفمسطين، ـ1967

اليكية الثقافية كالكطنية الفمسطينية ألىالي الجميؿ، كأىمية التكاصؿ ة لتؤكد عمى جاءت الحرك
القكمي مع األمة العربية كرفع القيكد اإلسرائيمية المفركضة عمييـ، كما طالبت باالعتراؼ 

ـ، فقد دخمت 1999بالحقكؽ السياسية كالمدنية ألىالي الجميؿ مف خبلؿ خكضيا انتخابات عاـ 
ئتبلؼ مع التجمع الكطني الديمقراطي، كفازت القائمة المشتركة بمقعديف في الحركة في ا

ـ تحالفت مع حداش، كفاز التحالؼ بثبلثة مقاعد، بينما في 2003الكنيست كفي انتخابات 
ـ تحالفت مع الحركة اإلسبلمية كالحزب الديمقراطي العربي، كفازت القائمة 2006انتخابات عاـ

مقاعد، كىكذا استطاعت أف تحقؽ ىدفيا في إيصاؿ أصكات العرب العربية المكحدة بأربعة 
الفمسطينييف في الجميؿ مف خبلؿ تمثيميـ السياسي، كالطعف في القرارات اإلسرائيمية التعسفية 

ـ كانتخابات الدكرة 2009ضدىـ، كما استطاعت المشاركة في انتخابات الدكرة الثامنة عشرة عاـ
 .(3)ـ2013التاسعة عشرة لعاـ

إنجازا نكعيا  ـ،2013-2009حققت خبلؿ الدكرتيف مف عاـ  القائمة العربية نستطيع القكؿ أف
في الداخؿ، كمف ثـ  48في ظؿ ممارسات كسياسات االحتبلؿ، باإلضافة إلى كضع فمسطينيي 

فعمى النكاب الفمسطينييف داخؿ الكنيست أف يدرككا أف أماميـ عدد مف الفرص المتاحة لتحقيؽ 
معارضة قكية لسياسات االحتبلؿ  ذلؾ حققتعدكا بو الجماىير العربية، كمف ضمف بعض مما ك 

القائمة عمى الفصؿ العنصرم خصكصا في ظؿ التحديات التي تكاجو حككمة نتانياىك مثؿ 
                                                                                                                                                                      

() ( سياسي فمسطيني كرمز لحركة النضاؿ 2004 تكفي – ـ1929 كلد عاـياسر عرفات: ياسر عرفات ،)
الفمسطيني مف أجؿ االستقبلؿ. اسمو الحقيقي محمد ياسر عبد الرؤكؼ عرفات القدكة الحسيني ككنيتو "أبك 

. ترأس منظمة التحرير الفمسطينية سنة 1996عمار". رئيس السمطة الكطنية الفمسطينية المنتخب في عاـ 
قكاعد سمطة كطنية فمسطينية  ىأرس، 1964نصب منذ تأسيس المنظمة عاـ كثالث شخص يتقمد ىذا الم 1969

ياسر عرفات، حرؼ  .نية اإلسرائيمية عمى الحؿ الدائـفي األراضي المحتمة كفتح الطريؽ أماـ المفاكضات الفمسطي
 .   ency.blogspot.com-http://pal  ، ةمكسكعة األعبلـ الفمسطينيالياء، 

 .175حيدر، عزيز:الفمسطينيكف في الداخؿ، ص (1)
 .52أكستسكي، سارة، غأنـ، أسعد:تصكيت العرب في إسرائيؿ، ص (2)
 .23-22، صـ1948(: األحزاب العربية في فمسطيف المحتمة 25تقرير معمكمات ) (3)

file:///C:/Users/ندوش/Desktop/موسوعة%20الأعلام%20الفلسطينية,%20
http://pal-ency.blogspot.com/
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األزمة مع كاشنطف كالدكؿ األكركبية كأغمبيتيا المحدكدة بالكنيست، كبالتالي يمكف لمقائمة العربية 
ي الكنيست لمنع اصدار تشريعات تعمؽ مف أزمات الفمسطينييف داخؿ األراضي الضغط داخميا ف

المحتمة كتزيد مف فجكة التمييز ضدىـ، كخارجيا بالتأثير عمى مزيد مف الدكؿ االكربية لبلعتراؼ 
بدكلة فمسطيف كاألىـ مف ذلؾ الحفاظ عمى استمرارية قائمتيـ ككحدتيا مف خبلؿ كضع برنامج 

 .يمتـز بيا أطراؼ ىذا التحالؼ عمؿ مشترؾ كمبادئ
 :م1996منظمة عدالة .13

 التكاجدكحقكؽ ، تعمؿ مف أجؿ الدفع قدما بحقكؽ اإلنساف عامة؛ىي منظمة قضائية مستقمة
داخؿ الجميؿ خاصة. أىدافيا الرئيسة ىي تحقيؽ المساكاة عمى صعيد الحقكؽ  العربي الفمسطيني

، التخطيط كاإلسكاف، المجاالت: حقكؽ في األراضيالفردية كالجماعية لسكاف الجميؿ في شتى 
حقكؽ النساء ، حقكؽ دينية، حقكؽ اقتصادية، حقكؽ اجتماعية، حقكؽ ثقافية، حقكؽ مدنية

ـ. تمثؿ نشاط منظمة 1996كحقكؽ األسرل. أنشئت منظمة عدالة في تشريف الثاني مف عاـ
كالتصدل لعممية سمب ، الثابتة ليـعدالة بالكقكؼ مع أىالي الجميؿ مف خبلؿ المطالبة بالحقكؽ 

األراضي مف خبلؿ مرافعاتيا في القضايا اليامة بتكميؼ مف أصحاب القضية أمثاؿ قضية قرية 
 (1).أقرت في الجميؿ 

ظير مكقؼ منظمة عدالة مف قضية تيكيد الجميؿ مف خبلؿ التنديد بالقرارات الصييكنية المؤيدة 
تمثيؿ "كيريف جميؿ كغيرىا مف المناطؽ مف خبلؿ قضية لعممية مصادرة األراضي العربية في ال

راضي العربية في الجميؿ باعتبارىا ت" في سمطة األراضي اإلسرائيمية كعممية التبادؿ لؤلييماك
ترل "كيرت كايميت" في نفسيا جسمنا ميؤتىمننا عمى مصالح الشعب الييكدم كما ك ، "أمبلؾ دكلة"

كايميت" تتخذ مكقفنا يتمحكر في كجكب تسكيؽ أراضييا فإف "كيرف ، فقط. كمف ىذا المنظكر
األراضي فإف "كيرف كايميت" كممثمييا ال يستطيعكف تمثيؿ مصالح ميجمؿ الجميكر في ، لمييكد

كما ىك مفترض بأف يككف ، مف دكف فارؽ في القكمية أك الديف، بمصداقية، ـ1948المحتمة عاـ
.قدمت منظمة ييكدنا كعربنا، (إسرائيؿ)في شرائح في مجمس السمطة مؤتمىنة عمى مصالح مجمؿ ال

مدير دائرة أراضي إسرائيؿ لالتٌى قدميا   ليا ردان عمى تمؾ األفعاؿ اإلسرائيمية "عدالة" في مذكرة 
ت" بما ييماأف إدارة سمطة األراضي ألراضي "كيرف ك، اإلسرائيمية كالمستشار القضائي لمحككمة

كمف ضمف ، معارضة تامة كاجب الدكلة بالعمؿ بمساكاة ت" تعارضييمايبلئـ مبادئ "كيرف ك
في إدارة جميع األراضي التٌى في نطاؽ مسؤكليتيا. "ستؤدم ، ذلؾ المساكاة عمى خمفية القكمية

                                                           

 .  http://www.adalah.orgمف نحف، عدالة المركز القانكني لحقكؽ األقمية العربية في إسرائيؿ. (1)

http://www.adalah.org/
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ت" كفقنا لمبادئيا إلى خمؽ كاقع يجرم فيو تخصيص ىذه األراضي ييماأراضي "كيرف ك إدارة
 .(1)نتمائيـ القكمٌي"اب مف ذلؾ بسبب كسييمنع العر ، ألغراض التكطيف الييكدم فقط

، فيالجميمي لممكاطنيفحتراـ الحقكؽ الدستكرٌية إبالمطالبة كما كيستمر دكر عدالة مف خبلؿ  .14
كاحتراـ حٌقيـ بالمساكاة كالكرامة  ـ،1948األراضي المحتمة عاـ  المتكاجديف داخؿككافة العرب 

كما طالبتيـ بفرض تعميمات مفٌصمة تمنع الممارسات ، كاالمتناع عف أم تعامؿ تمييزم ضٌدىـ
 .(2)العنصرٌية ك تفصيؿ العقكبات بصدد أم نكع مف أنكاع التمييز العنصرم

 :الجماىرية االضراباتثانيًا: 

، التٌى انطمقت منيا حركة أبناء األرض؛ ()ـ، أضربت قرية أـ الفحـ1977أيمكؿ/سبتمبر23كفي 
لبلحتجاج عمى انعداـ الماء عمى القرية، كقد حدثت تظاىرة كبيرة ،شارؾ فييا كؿ سكاف القرية، 
دكف أف يؤدم ذلؾ إلى أم حادث، كقد رأت الشرطة اإلسرائيمية  أف تتجنب المجابية في ذلؾ 

يكـ ؛نظران لحالة الغضب العاـ لدم العرب، ليستمر في اليكـ التالي إضراب التبلميذ كالطمبة  ال
العرب لممطالبة بالتعميـ الثانكم في القرية، كفي الكقت نفسو قامت الشرطة اإلسرائيمية في شماؿ 
الجميؿ بإيقاؼ مجمكعة مف الشباب الدركز، بتيـ كاىية ، كالبدء بزراعة أرض افتكت مف 

 .(3)أصحابيا، ككاف مف المزمع إقامة مستكطنة ييكدية عمييا

                                                           

 .2، ص2009، آب 63اإللكتركنية، العدد مجمة عدالة ، اإلصبلحات في أراضي إسرائيؿ___: (1)
 
 ـ.10/6/2013شحادة، نديـ:ممارسات عنصرية، نشر بتاريخ  (2)

http://www.adalah.org/ar/content/view/1598 . 
() نتشار الغابات حكليا، كىي بمدة فييا بكثرة الف ينتج اأـ الفحـ: سميت بذلؾ نسبة إلي الفحـ الخشبي الذم ك

ـ الفحـ فكؽ سطح مرتفع أكتربض كـ شمالي غرب جنيف، 25كـ جنكبي شرقي حيفا، ك41عربية تقع عمى بعد 
تشتير القرية بكثرة ينابيعيا، كيشبو الشكؿ العاـ ك ـ عف سطح البحر، 450يطؿ نحك الشماؿ الشرقي، عمى عمك 

ـ، 1945نسمة، كارتفع عاـ 191، 2ـ، 1922ـ الفحـ عاـ أالمكتظ، بمغ عدد سكاف كىي مف النكع sلمقرية حرؼ
نسمة، كاعتمد اقتصاد البمدة عمى الزراعة ككانت تزرع مساحات كبيرة بالحبكب كالمحاصيؿ الحقمية 430، 5إلى

-291ـ، ص1984، 1، بيركت، ط1كاالشجار المثمرة، كالخضر.المرعشمي، احمد:المكسكعة الفمسطينية، مج
292. 

ـ 1978بيركت، ، 83مجمة شؤكف فمسطينية، عددف: ال سبلـ في الجميؿ، ىميفي، إيبلف:بعد كينيغ.. كاآل (3)
 .71ص

http://www.adalah.org/oldfiles/Public/files/Hebrew/Legal_Advocacy/Bank_Hapoalim_Letter_June_2013.pdf
http://www.adalah.org/ar/content/view/1598
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ـ، كذلؾ بمبادرة مف جبية الناصرة الديمقراطية 1986آذار/مارس29كنظمت كفركنا مسيرة بتاريخ 
 . (1)()كالمجالس المحمية في كفر كنا، كالمشيد كالرينة

السنكية ليـك  الذكرل الجميؿفي  فيك الفمسطين ياأح ـ،1948 عاـ المحتمة الفمسطيني الداخؿ كفي
 تٌخمميا المناسبة بيذه فعاليات عدة الداخؿ في الفمسطينية كالقرل المدف شيدت حيث األرض

 مف المستيدفة كالمناطؽ الميجرة القرل مف كلعدد الشيداء قبكر كزيارة، مسيرات كمظاىرات
كما يجدر االشارة إلى أنو يتـ سنكيان في الكقت نفسو مف إحياء ذكرل يـك سرائيمي،اإل االحتبلؿ

 العميا المتابعة لجنة”  ليما دعت مركزيتيف مسيرتيف في مف العرب  اآلالؼ شارؾاألرض، فقد 
 أراضي شماؿ األدنى بالجميؿ حنا دير مف إحداىما طمقتنا، “الداخؿ في لمجماىير العربية

 األحزاب كقادة لممثمي كممات المسيرات كتخمؿ، جنكبان  بالنقب ة رىطمدين في خرلكاأل ـ،1948
 سياسة ضد الداخؿ في العربية الجماىير نضاؿ استمرار أكدكا فييا، المحتؿ الداخؿ في العربية

 لمسبلـ الديمقراطية الجبية” رئيس كقاؿ، كالتمييز العنصرماألراضي،  مصادرة في االحتبلؿ
 في مفصميان  حدثان  ٌشكؿ ا اليـكىذ فإ”، محمد بركة، “الكنيست” في السابؽ كالعضك “كالمساكاة

حياءك ، كطنيا في كالمتجذرة الباقية الفمسطينية جماىيرنا تاريخ  لو المرحمة ىذه في الذكرل ىذه ا 
، “كشرعنتيا عنصريتيا تصعيد إلى الحاكمة المؤسسة فيو تسارع كقت كفي، قصكل أىمية

 التنكيؿ سياسة كالناقمة عمى الغاضبة الثكرية الكطنية األجكاء عمى ارتكز األرض يـك”كأضاؼ
 رأل أف بعد، العنصرية الصييكنية العقمية عف الصادرة، العنصرم القكمي كالتمييز كاالضطياد

 البقية كتقضي عمى، الحي بالمحـ تقتطع باتت التىٌ  األراضي مصادرة مخططات أف شعبنا
 وأنيكميا  كقرر، كطنو في شعبنا مف الباقية البقية بلعالقت مخططات ىياألراضي،  مف الزىيدة

 ككاقع، كجكدنا حقيقة تدرؾ الحاكمة المؤسسة جعؿك ، كتصدل فتمرد، جديدة بنكبة يسمح لف
 .(2)راسخ"

 :يتضح مما سبق 

                                                           

()  كـ عف الناصرة، بتجاه الشماؿ الشرقي، كتعمك 2الرينة:قرية صغيرة قائمة عمى سغح جبؿ سيخ، تبعد
مدينة طبريا، كقد كبرت ىذه القرية، كاصبحت نبي الطريؽ المؤدم إلي امتران عف سطح البحر، كتقع عمى ج325
نييا متصمة األف بمدينة الناصرة كبمدينة الناصرة العميا المطمة عمييا مف أعالي جبؿ سيخ. قعكار، نيى امب

 .208-207ـ، ص2000زعرب:تاريخ الناصرة مسيرة عبر العصكر 
ـ،  159،1986-158مسطينية، عددالسعدم، خميؿ:بمناسبة الذكرل العاشرة ليـك األرض، مجمة شؤكف ف (1)

 .153-152ص
مرار، أماؿ:يـك األرض رمز التثبث باليكية كالكطف، صحيفة العاصمة، العدد الحادم عشر، نشر بتاريخ  (2)

 .32ـ، ص15/4/2015
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لما شيدتو الجميؿ مف قكانيف عنصرية تمييزية ضد يعد ظيكر األحزاب السياسية عامبلن طبيعيان 
ـ، 1996-1967ـ، كذلؾ في الفترة ما بيف عامي1948قرانا كمدننا المحتمة عاـ الصامديف داخؿ

فقد مر بالجميؿ العديد مف األحداث السياسية كاالقتصادية كأيضان االجتماعية كالديمكغرافية التي 
كاف ليا دكهره كبيهره في إحداث التغيير كتمثمت ردكد الفعؿ العربية باإلضرابات، كالمظاىرات إحياءن 

ذكرل يـك األرض ،رفضان لكؿ الممارسات اإلسرائيمية التعسفية التي قامت بيا )إسرائيؿ(، لتفرض ل
سياسة األمر الكاقع عمى الفمسطينييف، كلتحقؽ سياستيا االستيطانية الرامية إلى خنؽ المكاطف 

 الفمسطيني في أرضو؛ ليصبح مكرىان عمى مغادرة ببلده طمبان لمراحة كالسكينة.
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 املال  ا ثا  :
دل  املاسسا  لا رجاب ا عرب   يف مقالم  مشرلع تهو    

 و(3172-7661)  اجلر ل
والمناىضة لعممية  الجميلالفاعمة داخل العربية المؤسسات المجان والمؤسسات أواًل: 

 م(:2013-1997تيويد الجميل)
 الجميؿ.المؤسسة  اإلعبلمية اإلسرائيمية كدكرىا في قضية تيكيد  .1
 ـ.1974المجالس المحمية كمكقفيا مف قضية تيكيد الجميؿ .2
 ـ.1975المجنة القطرية لمدفاع عف األراضي .3
 ـ.1982لجنة المتابعة العميا لقضايا الجماىير العربية في )إسرائيؿ( .4
 .ـ1988المؤسسة العربية لحقكؽ اإلنساف .5
 .ـ1996منظمة عدالة .6
 ـ.1998مركز مساكاة  .7
 .ـ2000البديؿ المركز العربي لمتخطيط .8

 م(:2013-1997)مظاىر مقاومة المجان والمؤسسات لمشروع تيويد الجميلثانيًا: 
 االحتجاجات كالمظاىرات.. أ

 .النشاطات التثقيفية. ب

 المظاىرات.. ت

 المؤتمرات.. ث

 لممجتمع العربي في الجميؿ.االقتصادية المقاكمة . ج
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والمناىضة لعممية تيويد  الجميلالفاعمة داخل العربية المؤسسات المجان والمؤسسات أواًل: 
 م(:3124-2441الجميل)

ظير الحراؾ داخؿ المجتمع العربي داخؿ )إسرائيؿ( مما أدل ذلؾ إلى تشكيؿ مؤسسات عربية 
في مكاجية مشركع تيكيد الجميؿ  ليا دكيري  تيتـ بحقكؽ اإلنساف العربي في داخؿ )إسرائيؿ( ككاف

 كمف تمؾ المؤسسات :
 م:1998مركز مساواة  .1

لمجمعيات العربية كمؤسسة  غير ربحي كمشركع مشترؾ ـ1998تـ تأسيس مركز مساكاة عاـ 
بيدؼ التأثير عمى السياسة الحككمية كرفع مستكل مشاركة الجماىير العربية في النقاش  ؛شتيؿ""

يعمؿ عمى تحسيف أكضاع ، غير حزبي، مساكاة مركز حقكقي مستقؿكيعتبر ، القانكني كالسياسي
 .(1) مكاطنيف العرب الفمسطينيف في) إسرائيؿ(كمكانة ال

مف األدكار التٌى قاـ كيقـك بيا مركز مساكاة في مساعدة المكاطنيف العرب في الجميؿ كفي كافة 
 ـ:1948أراضي 

 العمؿ عمى تغيير المكانة القانكنية لمجماىير العربية في الجميؿ. -1
 لممكاطنيف العرب الفمسطينيف.مشركع تغيير المكانة االقتصادية االجتماعية  -2
كتـ استيداؼ شريحة كاسعة مف الصحافييف ، نشر المركز أكراؽ مكاقؼ كتحميؿ لمسياسات -3

 ظيارالمؤسسات الحككمية كغير الحككمية كالسمطات المحمية إل كاألكاديمييف كالناشطيف في كافة
 .(2)مدل خطكرة األكضاع المحمية التٌى يعاني منيا أىالي الجميؿ

ـ التٌى يتعرض ليا المكاطنيف في الجميؿ 2013المركز بنشر تقرير ضد العنصرية لسنة  تقدـ
كقد ، العالمي لمناىضة العنصرية اليكـخاصة مع قدـك ،ـ 1948ككافة األراضي المحتمة عاـ

 12اعتمد التقرير عمى نشر احداث كقعت في كافة المناطؽ المحتمة خبلؿ فترة محددة تمتد عمى 
أكد التقرير عمى ارتفاع العنصرية ضد العرب في كافة المناطؽ ، كحتى شباط رشيران مف آذا

كركز التقرير عمى تكثيؽ أحداث عنصرية ضد المجمكعات ، في)إسرائيؿ( في كافة المجاالت
 .(3)كالشرائح المختمفة داخؿ )إسرائيؿ(

 
                                                           

(1) http://www.btselem.org/arabic/about_btselem/human_rights_sites . 
 مركز مساكاة لحقكؽ المكاطنيف العرب في إسرائيؿ. (2)

http://www.mossawa.org/site/pageContent/id/2 . 
(3) http://www.mossawa.org/ar/article/view/145 . 

http://www.btselem.org/arabic/about_btselem/human_rights_sites
http://www.mossawa.org/site/pageContent/id/2
http://www.mossawa.org/ar/article/view/145
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 :م2000المركز العربي لمتخطيط البديل .2

تأسس ، (حككمية ال تسعى لتحقيؽ الربح مسجمة في )إسرائيؿجمعيو أىميو غير  كىك عبارة عف
كحظيت إقامة المركز ، حيث باشر العمؿ مف مقره في عيمبكف، ـ2000 المركز في بداية العاـ

كلجنة المتابعة ، العربي لمتخطيط البديؿ بدعـ المجنة القطرية لرؤساء السمطات المحمية العربية
ك يسعى المركز إلى تحقيؽ كحماية ، كجيات سياسيو كشعبيو أخرل، العميا لقضايا االنقمية العربية

، التخطيط كالتنمية، مصالح كاحتياجات  األقمية العربية الفمسطينية في مجاالت األرض، تطمعات
كما كيعمؿ المركز العربي لمتخطيط البديؿ مف أجؿ تحقيؽ المساكاة كالعدؿ االجتماعي كالبيئي 

األرض ، التطكير، ؿ( كاضعان عمى رأس سمـ أكلكياتو قضايا التخطيطلممكاطنيف العرب في )إسرائي
كزيادة الكعي في الكسط العربي بما يخص ، كالمسكف. يعتمد المركز في نشاطو كسائؿ لتثقيؼ

لمكاجية سياسة التمييز التٌى تتبعيا  ؛ات عمميةآليكأخرل لتكفير ، قضايا كحقكؽ التخطيط
كمف ضمف النشاطات التٌى قاـ بيا المركز العربي ، ضدىـالحككمات اإلسرائيمية المتعاقبة 

رؤساء السمطات ، تنظيـ مؤتمرات كأياـ دراسية لمخططيف كميندسيف عرب، لمتخطيط البديؿ
 باآللياتمؤسسات الحقكؽ كناشطيف اجتماعييف بغية زيادة كعييـ كتزكيدىـ ، المحمية العربية

المينية المطمكبة لمكاجية المخططات السمطكية التٌى تغتصب الحؽ في األرض كالمسكف كتشكؿ 
ف ك تنظيـ كرشات عمؿ كمؤتمرات حكار يشارؾ فييا ميني، عائقا أماـ تطكير كنمك البمدات العربية

مكاتب مخططيف ، مكاتب التخطيط الحككمية، مف مختمؼ المؤسسات المؤثرة كالسمطات المحمية
ذلؾ بغية زيادة الكعي كخمؽ تفاىـ متبادؿ كأسس عمؿ مشتركة بيف متخذم القرار كذكم  عرب.

تنظيـ برامج دراسية لممينييف بيدؼ تكسيع آفاقيـ كتزكيدىـ ، الحاجة فيما يتعمؽ بقضايا التخطيط
ت عمؿ ناجعة لمكاجية المشاكؿ كالعقبات التخطيطية الناتجة عف سياسة التخطيط آلياب

لحثيـ عمى ، أيضان تقديـ منح دراسية لطبلب أكاديمييف عرب مف مجاؿ التخطيطاإلسرائيمية 
 .(1)أجراء دراسات كبحكث حكؿ مكضكع التخطيط المدني

ظير دكر المركز العربي لمتخطيط البديؿ مف خبلؿ التكثيؽ الذم تشرؼ عميو الميندسة عناية  
الجميؿ كالمثمث كحدكد الرابع مف كمخططات تيكيد ، بنا جريس المتمثؿ بسياسات االستيطاف

. كما 48تنفيذىا عمى حساب الكجكد لفمسطينيي  يكنيك/حزيراف التٌى تكاصؿ المؤسسة اإلسرائيمية
عقمية االستيطاف ذاتيا ف كآلياتف جريس أف )إسرائيؿ( تعتمد أساليب اكظير رأل المركز عمى  لس

الداخؿ التٌى ىي بحاجة إلى عشرات بمصادرة األرض كتضييؽ الحيز عمى البمدات الفمسطينية ب
ف لمبمدات الييكدية كالمستكطنات كالمزارع اكذلؾ مقابؿ إطبلؽ العن، آالؼ الكحدات السكنية

 الفردية بالتكسع عمى أراضي كأمبلؾ البلجئيف كرصد الميزانيات تحت ذريعة التطكير. كأكضحت
                                                           

 . ap.org-http://www.acالمركز العربي لمتخطيط البديؿ،  (1)

http://www.ac-ap.org/
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يحفز )إسرائيؿ(  ميميف خاصة كعمى الج، 48جريس أف القانكف المدني المفركض عمى فمسطينيي 
كرصد الميزانيات لبلستيطاف كالتيكيد دكف ، كمؤسسات التنظيـ كالبناء عمى التمادم بمخططاتيا

في ظؿ "التمييز الصارخ برصد الميزانيات لممخططات التٌى تحكؿ دكف تكسيع ، حسيب أك رقيب
األراضي كخمؽ أزمة  كفي ظؿ مصادرة االحتياط األخير مف، مسطحات نفكذ البمدات العربية

نتياكات بلاتو التكثيقيو لنقة بالسكف أشبو بقنبمة مكقكتة". كاظير المركز خبلؿ إصدار اخ
سخاء الميزانيات كمنح في الجميؿ عند مدل  اإلسرائيمية المتمثمة بسمب األراضي العربية

كالقرل الزراعية الييكدية كتكسيع مسطحاتيا لمصناعة كالتجارة  لممستكطناتالتسييبلت كاليبات 
كمكاصمة بناء المشاريع اإلسكانية لمييكد بمكاقع إستراتيجية بتخـك البمدات العربية في المنطقة 

فمسطينية مع غياب التٌى تحـر مف ىذه المشاريع رغـ إقامتيا عمى أراض ، الشمالية في الجميؿ
(1)إستراتيجيات لتطكير البمدات الفمسطينية أك االستثمار فييا

. 

 بناءن عمى ما سبؽ يمكننا القكؿ:

.عدـ المساكاة بيف المكاطنيف العرب كالييكد في الجميؿ التى شممت جميع مجاالت الحياة 1
ف في يالفمسطيني كعمى زمف متكاصؿ. التمييز المباشر كغير المباشر ضد المكاطنيف، العامة

 إسرائيؿ متأٌصؿ في الجياز القانكني كفي السياسات الحككمٌية.

منصكص عميو بشكؿ صريح في القانكف ال.الحٌؽ في المساكاة كالتحٌرر مف التمييز غير 2
اإلسرائيمي كحٌؽ دستكرٌم؛ كال ىك محمٌي مف خبلؿ التشريع األساسٌي. كفي حيف قامت محكمة 

انكف أساس: كرامة اإلنساف كحٌريتو عمى أنو يشتمؿ عمى الحٌؽ في العدؿ العميا بتفسير ق
 بحماية مف جية التفسير القانكني فقط. حاليان فإف ىذا الحؽ األساس يحظى ، المساكاة

)كدكلة ييكدية( يجعؿ مف عدـ المساكاة كالتمييز ضد األقمية الفمسطينية (، .تعريؼ )إسرائيؿ3
يفة "ييكدية" ك"الديمقراطية" تنظيـ التمييز ضد المكاطنيف غير كاقعنا كمشركعنا سياسيِّا. أف تكل

 الييكد كتعيؽ تحقيؽ المساكاة التامة.

نتمائاتيـ إأك أشكاالن متعٌددة مف التمييز عمى خمفٌية  .يكاجو العديد مف سكاف الجميؿ "تمييزنا مرآبنان 4
 .ف عمى أراضييـ يالقكمٌية كعرب فمسطينييف صامد

ضٌد مكاطني الجميؿ ، سكاء بشكؿ مباشر أك غير مباشر، قانكنا تمٌيزان  30يقارب .أكجد ما 5
الفمسطينيف كتقٌدـ الحككمة اإلسرائيمية سيبلن مف مقترحات القكانيف الجديدة العنصرية كىي مكجكدة 

                                                           

(1) http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2013/6/18/؛ .-http://www.ac
ap.org. 

http://www.aljazeera.net/mritems/streams/2009/9/13/1_939744_1_43.swf
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2013/6/18/
http://www.ac-ap.org/
http://www.ac-ap.org/
http://www.ac-ap.org/
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في مراحؿ مختمفة مف عممية التشريع؛ لشؿ حركة المكاطنيف بكافة أشكاليا كمنع الجميميف مف 
 بأدنى الحقكؽ اإلنسانية .التمتع 

 م(:3124-2441)مظاىر مقاومة المجان والمؤسسات لمشروع تيويد الجميل: ثانياً 

، 48فمسطيف المحتمة عاـ  لـ تكف مقاكمة أىالي الجميؿ لمشركع التيكيد بمعزؿ عف مقاكمة أىالي
كد عمى كحدة مما يؤ ، في المثمث كالنقب فإذ تكاممت مقاكمتيـ مع مقاكمة األىالي الفمسطينيي

 اليدؼ كالمصير.
 االحتجاجات والمظاىرات:- أ

كالمتمثمة ، ـ2000أدت الظركؼ الفمسطينية اإلسرائيمية العامة التٌى شيدتيا فمسطيف عاـ
مما أدم إلى خركج ، إلى تعيف المكاء بنزم ساك قائد منطقة كادم عارة، باشتباكات األقصى

شكاؿ الرفض لما يحدث أأىالي الجميؿ في كافة المناطؽ الشمالية المحتمة في فمسطيف بشكؿ مف 
حداث األقصى أفمـ تكف ، داخؿ أراضي الجميؿ بالتعبير عف ىذا الرفض بمظاىرات إحتجاجية

اىريا في حقيقية  أنو كاف سببا ظإالٌ ، ىي السبب الكحيد في تأجيج المشاعر العربية لسكاف الجميؿ
فما لبث أف اشتبكت تمؾ الجماىير الغاضبة في الجميؿ مع الشرطة ، األمر لمقياـ بتمؾ خطكة

كما ك أكد ، اإلسرائيمية مؤكدةن عمى مكقفيا بالرفض الكامؿ لما يحدث في االقصى الشريؼ
التحقيقات ال  ف مف لجنة المتابعة العربية العميا في ذكرل تمؾ المظاىرات التٌى كقعت أف ك مسؤكل

شخص ساركا في مككب إلحياء  000، 3فقد خرج حكالي  ، تزاؿ جارية لمعرفة مجريات األمكر
شخص مف أىالي الجميؿ كقرىا   13التٌى استشيد فييا نحك، ـ2000ذكرل احتجاجات أكتكبر 

تبرتو كقد اع، ف الشرطة اإلسرائيمية. كقد تـ كضع نصب تذكارم لتمؾ الحادثةاتمكا بنير كالذيف قي 
 .( 1))إسرائيؿ(خطران حقيقيان عمييا 

فقد كقعت العديد مف االشتباكات المسمحة بيف أىالي الجميؿ كالشرطة الييكدية نتيجة الرفض 
قدمت الشرطة أفقد ، العاـ العربي الفمسطيني ضد عمميات النقؿ العنصرية بحؽ البدك في الجميؿ

بالمسيرات ، اآلالؼ في حكرة كالقدس كحيفافقد تظاىر ، شخصان  15اعتقاؿ  اإلسرائيمية عمى
المعركة ىي  عف تمؾ العممية بأف فاليبرم كقد عبر، المتكقع أف تكقع  في جميع أنحاء العالـ

                                                           

 ـ، أعماؿ شغب، صحيفة ىارتس العبرية.2000خكرم، جاؾ:عرب إسرائيؿ كافة ذكرل اكتكبر  (1)
aaretz.comhttp://www.h . 

http://www.haaretz.com/
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كىناؾ أقمية صاخبة كعنيفة ال يمنع مستقبؿ "نتنياىك فقد كصفيا بأنيا أما، عمى األرض الييكدية
 .(1)"أفضؿ لغالبية سكاف النقب

الدكلي لمغضب ضد القانكف المقترح لترتيب البدك لبلستيطاف  اليكـفي إطار نظمت المظاىرات 
 بدأت المظاىرة سمميان  .بيغف-المعركفة أكثر باسـ تطكير الجميؿ كالنقب برافر، في الجميؿ النقب

مع محتجيف يحممكف الفتات تتيـ ، في جميع أنحاء المناطؽ الشمالية كالجنكبية مف )إسرائيؿ(
 كلكف بدأت األمكر، الشعب كرددكا ىتافات تطالب بالقضاء عمى "الفاشية" الحككمة بغض ضد

مف الشرطة  التٌى شممت كحدة القكات الخاصة، تتطكر فقد ارسمت قكة كبيرة مف الشرطة
بينما ، ألقى المتظاىركف الحجارة .بدأ االشتباؾ، ف كطائرات اليميككبترااإلسرائيمية كالفرس

كذكر بعض المشاركيف . كالغاز المسيؿ لمدمكع كخراطيـ المياه استخدمت الشرطة قنابؿ الصكت
النار تجاه  بإطبلؽفي المظاىرات كاالحتجاجات  أف رجاؿ الشرطة اإلسرائيمية ىـ مف بادركا 

 أف رد األىالي بالغضب عما حدث كمف ثـ بدأت االشتباكات بيف الٌ إالمشاركيف، فما كاف 
شعاؿ اإلطارات المطاطية عمى الطرقات، (2)قاء الحجارةبعد ذلؾ بدأ المتظاىركف بإل، الطرفيف ، كا 

ميؿ، لشؿ حركة المركر في المنطقة، احراؽ صناديؽ القمامة في الج 31مثؿ الطريؽ السريع 
كما كأضـر المحتجكف النار بكابؿ ، لقاء قنبمة حارقة تجاه أفراد الشرطة اإلسرائيميةا  كالحقكؿ، ك 

 رغـ بساطة المكقؼ إالٌ ، خماد الحريؽإطفاء إلتمكف رجاؿ ا، خشبي كتـ دحرجتو نحك الشرطة
أصيب العديد مف أفراد الشرطة اإلسرائيمية كتضرر عدد مف سيارات  فقد، ري كبيي  ري أنو كاف لو تأثيي 

كتـ اعتقاؿ العشرات مف المتظاىريف كاستخدـ القنابؿ الصكتية ، الشرطة بالحجارة الممقاءة عمييـ
بؿ لحقت مكجة ، تقؼ مكجة الغضب العاـ لسكاف الجميؿ عند حد معيف فمـ، لتفرقة المتظاىريف

ف يكدعا المتظاىر .كمدف الضفة الغربية كغيرىا، ـ الفحـأب كافة المناطؽ في حيفا كالنقب ك الغض
"أراضي النقب كالجميؿ ىي أراض ، لف تمر" برافر مف أىالي الجميؿ ىتافات متعددة منيا: "

 (.3)"ك لف نترؾ بيكتنا، عربية"

رب داخؿ فمسطيف تجاىات الفكرية لدم المكاطنيف العاال لظير االىتماـ المؤسسي لقياس مد
فقد نظـ المركز العربي ، ككافة المناطؽ الفمسطينية، في صفد كالناصرة كالجميؿ ـ48المحتمة عاـ 

ضايا بحاث كدراسة السياسات مؤتمران عمميان عرؼ باسـ "المؤتمر العممي السنكم الرابع في قلؤل

                                                           

في  السكاف العرب "الرصيد" إلى الجديدة البمدات الييكدية دفع المنظمة الصييكنية العالمية رينات، زفريات: (1)
 .  http://www.haaretz.comـ.1/3/2013إسرائيؿ، صحيفة ىارتس العبرية،  شماؿ

نقؿ، صحيفة ىارتس، نشر ال ضد البدكية في التجمعات إسرائيؿ عبر اشتباؾ سيدلر، شيرلي؛خكرم، جاؾ: (2)
 . http://www.haaretz.comـ.2013نكفمبر،  30بتاريخ 

 .http://www.haaretz.comإسرائيؿ.  عبر اشتباؾ سيدلر، شيرلي؛خكرم، جاؾ: (3)

http://www.haaretz.com/
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كتعد مثؿ ىذه ، التحكؿ الديمقراطي: "العنؼ كالسياسة في المجتمعات العربية المعاصرة"
هزا الوؤحوش كقد جاء ، نجازان يضاؼ إلى مؤسسات المجتمع العربي داخؿ )إسرائيؿ(إالنشاطات 

مف قبؿ السمطات  الخّى اخخلط فيها العنف السياسي هع العنف الوجخوععنف الشذيذ نخيجت ال
 .(1)ائيمية ضد المكاطنيف العرب العزؿ داخؿ الجميؿ كالنقباإلسر 

ا مف خبلليا كافة ك أصدر إتحاد المدافعيف عف حقكؽ اإلنساف العرب في الجميؿ مبادرة دع
كصناع القرار مف أىالي الجميؿ كقيادات كالمجاف الشعبية ، المؤسسات العربية ألىالي الجميؿ
الجميمية في المنطقة الشمالية في فمسطيف كلبناف مف خبلؿ كالمسئكليف في كافة المدف كالقرل 

لمحكار الراقي بيف أخكة فمسطينييف  الجمعية الفمسطينية لحقكؽ اإلنساف )راصد( أف يمجأكا جميعان 
مف  بدالن  فبالفمسطينييعمي مكاطف الخطر الذم يحيط  اليد بيدؼ الكصكؿ إلى الحقيقة ككضع
فية حسابات سياسيو عمي حساب أبناء الشعب الفمسطيني بؿ تكجيو االتيامات كالمجكء إلى تص

مع تكحيد الصكت العربي ألىالي الجميؿ مف خبلؿ منح ، كعمي حساب القضية الفمسطينية ككؿ
 .(2) كتمثيميـ خير مثاؿ، أصكاتيـ في يد مف ينكب عنيـ داخؿ مؤسسات االحتبلؿ اإلسرائيمي

الجميؿ بكافة الكسائؿ الممكنة في إحداث كاقع جديد أما في مجاؿ المظاىرات فقد شارؾ عرب 
كحتى ، ـ1948فقد شارؾ المجتمع العربي في الجميؿ في العديد مف المظاىرات منذ عاـ ، ليـ

مف شير آذار مف العاـ  30بمدة سخنيف العربية في يكـ السبت المكافؽ  تشاركفقد ، يكمنا ىذا
مف األىالي العرب رفضيـ ألحكاـ حظر التجكؿ  ان تأكيد، (4)في فعاليات يكـ األرض، (3)ـ1976
كىدـ القرل كالحرماف مف ، رىاب كالتمييز العنصرم كعمميات سمب األراضي العربيةكاإل، كالتنقؿ

فقد ىب الشعب الفمسطيني في جميع المدف كالقرل ، (5)أم شكؿ مف أشكاؿ التعبير أك التنظيـ
كاتخذت اليبة ، ضد االحتبلؿ اإلسرائيمي، ـ1948كالتجمعات العربية في األراضي المحتمة عاـ 

األراضي  كقد شارؾ الشعب الفمسطيني في، شكؿ إضراب شامؿ كمظاىرات شعبية عارمة

                                                           

المؤتمر العممي السنكم الرابع في قضايا التحكؿ الديمقراطي، بعنكاف:"العنؼ كالسياسة في المجتمعات العربية  (1)
 .6-2ـ، ص2014المعاصرة"، المركز العربي لؤلبحاث كدراسة السياسات، 

الجمعية الفمسطينية لحقكؽ االنساف ، راصد، تكافؽ عمي مبادرة اتحاد المدافعيف عف حقكؽ االنساف العرب (2)
 . http://anhri.netـ، الشبكة العربية لمعمكمات حقكؽ االنساف، 3/2010/ 11، نشر بتاريخ )راصد(

 .47، ص2المرعشمي، احمد:المكسكعة الفمسطينية، مج (3)
لجنة الدفاع عف الراضي العربية..ىيئة -(2طو، مجدم:يـك األرض ..بيف الذاكرة الجماعية كاليكية الكطنية ) (4)

 http://derasat.ara-ـ، مركز الدراسات المعاصرة.17/12/2012تمثيمية مغيبة، مقاؿ نشربتاريخ 
star.com/  . 

 ـ.2009ـ، المجنة العربية لحقكؽ االنساف، 1948فيكليت"أكضاع فمسطيني األراضي المحتمة في داغر،  (5)
http://anhri.net/mena/achr/2009/pr0902.shtml . 

http://anhri.net/lebanon/monitor
http://anhri.net/lebanon/monitor
http://anhri.net/lebanon/monitor
http://anhri.net/
http://derasat.ara-star.com/
http://derasat.ara-star.com/
http://anhri.net/mena/achr/2009/pr0902.shtml
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شعب كرمزان لم، مناسبة كطنية فمسطينية كعربية (1)كأصبح يكـ األرض، ـ1967المحتمة عاـ 
ضراب مثبلن ىذه المظاىرات كاإلالتمزؽ، كتشكؿ كؿ عكامؿ القير ك  الفمسطيني  التٌى لـ تنؿ منو

كقد كتب العديد مف الشخصيات العربية ، (2)حيان عمى مدل التبلحـ كالترابط لدل الداخؿ المحتؿ
مندديف بكافة أشكاؿ ، المثقفة داخؿ الجميؿ بحادثة يكـ األرض المريرة عمى الشعب الفمسطيني

مطالبيف الشعكب العربية ، المحتمة الممارسات اإلسرائيمية لتيكيد كطمس عركبة األراضي العربية
كاإلسبلمية اخذ دكرىا الفعاؿ في المشاركة في كقؼ ىذه الممارسات كالتخفيؼ مف ضنؾ  العيش 

 .(3)الذم يخضع لو عرب فمسطيف داخؿ القرل كالمدف الفمسطينية المحتمة

متابعة العميا كعمى أثر نشكب االنتفاضة الفمسطينية الثانية في األراضي المحتمة ؛دعت لجنة ال
المكاطنيف العرب إلى ، ـ2000في الثبلثيف مف أيمكؿ عاـ ، لمجماىير العربية في منطقة الجميؿ

التالي  اليـكف في ي المحتمة، كخرج المكاطنك اإلضراب العاـ ؛تضامنان مع أبناء شعبيـ في األراض
المظاىرات ردان عنيفان كقد القت تمؾ ، بمظاىرات االحتجاج في معظـ قرل كمدف الجميؿ العربية

كاستخدمت الغاز المسيؿ ، اه المتظاىريفالتٌى ردت بفتح النار تجي ، مف قبؿ السمطات اإلسرائيمية
كقد أدت أحداث األكؿ مف أكتكبر ، كالرصاص المعدني المغمؼ بالمطاط كالذخيرة الحية، لمدمكع
قتؿ ييكدم كاحد عمى األقؿ إضافةن إلى م، مكاطنان عربيان في الجميؿ 12إلى استشياد ، ـ2000

كجرح العشرات ، ؛عمى أثر إصابتو بالحجارة التٌى ألقاىا المكاطنيف عمى سيارتو في شارع حيفا
 .(4)مف المكاطنيف العرب مف قبؿ رصاص الشرطة اإلسرائيمية

، المطمب األساسي لدم أىالي الجميؿ ىك الكقكؼ إلى جانب أخكتيـ في الداخؿ المحتؿنجد أف 
كأف يككنكا كاعيف حتى ال ، نيـ كأبنائيـ في الداخؿ أف يكحدكا صفكفيـامطمكب مف أخك ككذلؾ ال

كعدـ السماح ، كما المطمكب مف العالـ الكقكؼ إلى جانبيـ، يككنكا لقمة سائغة لممحتؿ اإلسرائيمي
كعمى العالـ ، صمييفكالحفاظ عمى حقكقيـ كمكاطنيف أصحاب األرض األ، بترحيميـ أك مضايقتيـ

بؿ عميو كقؼ ،  ينشغؿ فقط باالستيطاف في الضفة كالقدس كالجكالف كيعمؿ عمى كقفوأيضان أالٌ 
االستيطاف األخطر الذم ينفذ بيدكء كمف دكف أم احتجاج عميو كيعني تنفيذ الخطط اإلسرائيمية 

                                                           

عف األرض كعف البقاء، مكقع نتفضت دفاعا اطكبي، تكفيؽ: يـك األرض ىك مف صنع الجماىير التي  (1)
 ـ.24/3/2007عمى شبكة األنترنت،  كالمساكاة الجبية الديمقراطية لمسبلـ

http://www.aljabha.org/index.asp?i=26127 . 
 .14-13عمى اليامش، صزيداف، محمد: (2)
، السنة العشركف، 751أبك عجمية، محمد سعيد:الذكرل الخالدة ..ليـك األرض، مجمة البيادر السياسي، العدد (3)

 .51ـ، ص2000
-28، ص250-249ـ، مجمة شؤكف فمسطينية، عدد2000حيدر، عزيز:انتفاضة تشريف الثاني )اكتكبر( (4)

29. 

http://www.aljabha.org/index.asp?i=26127
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كقد تقكد ىذه الخطط إلى ، الخطيرة يعني أف )إسرائيؿ( مقبمة عمى مرحمة غير مستقرة داخميان 
نيان كعمى أرض الكاقع  اعندما يممس العرب الفمسطينيف ميد جتماعية كسياسية كبخاصةو ا انتفاضة

 خطكرة ىذه الخطة كآثارىا السمبية عمييـ.
 النشاطات التثقيفية: - ب

يعد مكاطنيف الجميؿ الصامديف عمى أراضييـ المحتمة مف أكثر الشخصيات ميكالن لمعمـ كالثقافة 
كىك إنشاء مدارس خاصة بيـ في ، فما فعمو بعض العرب دليؿ عمى ذلؾ، (1)كالمعرفة كالثبات
كلكنيا يجب أف ، ينفقكف عمييا مف قكتيـ كأمكاليـ الخاصة، كالمثمث العربي، منطقتي الجميؿ

كيقتصر مستكل التعميـ فييا عمى االبتدائي كالثانكم ، تسير ك فؽ ركح كزارة المعارؼ اإلسرائيمية
ؿ( عمى تحريض عنصرم ضد رجاؿ ىذه المدارس العربية بالتعرض ليـ كتحرص )إسرائي، (2)فقط

 .(3)عند ذىابيـ أك عكدتيـ

 كىك محاكالت اإلفساد النفسي ، أالٌ لعؿ أخطر جانب مف الجكانب التٌى يتعرض ليا عرب الجميؿ
 عف، بكافة سمطاتيا كأحزابيا طرقان كثيرة لتحكيؿ سكاف الجميؿ، فقد اتبعت )إسرائيؿ(، كالعقمي

الذيف ، (4)فعيف أكثر الفئات عرضةن لحممة اإلفسادتبر فئة األطفاؿ  كالياكتع، عقيدتيـ العربية
فيـ محركميف مف كافة أساليب االطبلع عمى ماضي اآلباء ، يتمقكف دركسيـ في المدارس

كلـ يقؼ عند ىذا الحد مف الحرماف كاالفساد فقد فرضت كزارة المعارؼ اإلسرائيمية ، (5)كاألجداد
أف ينشد في سائر المدارس العربية في الجميؿ كالمناطؽ العربية المجاكرة نشيدان بالمغة العبرية 

أراد الصياينة مف جراء ذلؾ أف تتسرب كممات النشيد العبرم إلى نفكس الطبلب ، كالمغة العربية
 .(6) العرب فيصبح نشيدان مقدسان 

                                                           

اطف المؤسسة الفمسطينية لدراسة الديمقراطية، بشارة، عزمي:الخطاب السياسي المبتكر كدراسات أخرل، مك  (1)
 .52ـ، ص1998، راـ اهلل، 1ط
يمكف  .2، ص1992-2010، الشريحة الكسطى في اسرائيؿاتياس: -بكزاغمك كايتي ككنكر -نكغو دجاف (2)

 .www.adva.org : نتياء الحظراعند  االطبلع عمى التقرير الكامؿ مف خبلؿ مكقع مركز ادفا االلكتركني
.؛لممزيد حكؿ األكضاع الثقافية لدم أبناء 119-114عسكر، عبدالعزيز سالـ:العرب في إسرائيؿ، ص(3)

-1948فمسطيف أنظر:ياسيف، مكفؽ:مشكبلت تعميـ أبناء فمسطيف في مراكز تجمعاتيـ الكبرل في الدكؿ العربية)
 ـ.1976منظمة التحرير الفمسطينية، بيركت، لبناف،  ـ(، مركز االبحاث،1973

 .  ahliya.net-http://www.al.13__: المجتمع العربي في إسرائيؿ، منشكرات الكمية األىمية ص (4)
 .131ـ، ص1990، مرحمة النيكض مف الصدمة، عدد1948سمماف، رضى:المنسيكف"عرب فمسطيف  (5)
ـ(، األمانة العامة، جامعة الدكؿ العربية، لجنة 1960-1379____:األقمية العربية في ظبلـ إسرائيؿ) (6)

 .59-47التأليؼ كالترجمة كالنشر، القاىرة، ص

http://www.adva.org/
http://www.al-ahliya.net/
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، سائؿ كالطرؽ ؛لمحد مف طمكحيـ كثقافتيـتحاكؿ )إسرائيؿ( تشكيو صكرة مثقفي الجميؿ بشتي الك 
، إعطاء الصكرة القبيحة عنيـ بأنيـ غير متحضريف، (1)فيحاكؿ العديد مف الكتاب الييكد

كأنيـ طريؼي سمبيىي كمعادهمي كخطهره في عممية التطكير، (2)كتقميديف، كسادجيف كمتخمفيف
؛ (3)

الشريحة المثقفة بيف أبناء التجمعات  الكصؼ الصكرة العربية الراسخة لدللتضرب بكؿ ىذا 
 . (4)ـ1948العربية المتبقية داخؿ أراضي عاـ 

كعمى الرغـ مف تمؾ الصعكبات أنتج الفمسطيني المثقؼ شيئان يكثؽ حالة األرض كما حؿ بيا 
، ـ1978لمخرج غالب شعث عاـ محكر ىذا الحديث الطكيؿ .عمؿ ايكـ األرض"  كشكؿ"

التٌى ، أماـ أحداث انتفاضة األرض الفمسطينية الشعبية، سسة صامدنتاج مؤ إمف  بصناعة فيمـ
ضد سياسة مصادرة األراضي التٌى كانت تتـ بحجج كذرائع مختمفة عاـ ، ىبت في كجو المحتؿ

مف مختمؼ المكاقع  ، كيقدـ الفيمـ العديد مف الشيادات كالحكارات مع فمسطينييف، ـ1976
حدة مف أبرز عف كا  ليقدـ الفيمـ نفسو إثر ذلؾ ككثيقة سينمائية ، باألحداث  ذات الصمة  الفمسطينية
في كجو المحتؿ. كينبغي أف نذكر أف الفيمـ صيغ ، حتى ذلؾ الكقتالفمسطينييف نيكضات 

 .(5)بمكنتاج كمعالجة لكمية كبيرة مما حققو مصكركف أجانب نفذكا التصكير كالتسجيؿ كالحكار

رائيمي  بكاقع بمدتو الكاقع تحت نير االحتبلؿ اإلس، يـمازف غنا استشيد رئيس بمدية سخنيف
كمدل استيداؼ الحككمة اإلسرائيمية القرية ضمف مخططات التيكيد؛ الكاقعة في منطقة البطكؼ، 

فقد ، ألؼ دكنـ 60كالبالغة مساحتيا ات لمجيش اإلسرائيمي عمى أراضييا، لصالح إنشاء معسكر 
بسبب رفض لجاف التنظيـ كالبناء المصادقة عمى  ؛قةناني مف أزمة سكنية خاباتت القرية تع

كتيدؼ مف خبلؿ ىذه الممارسات تضيؽ الخناؽ ، تكسيع نفكذ كمسطحات أراضي قرية سخنيف
حبلؿ مستكطنات صييكنية بدالن عنيا   .(6)عمى سكانيا لتسييؿ عممية إفراغيا كا 

 

 

 
                                                           

 .135، ص1الييكد، مؤسسة الدراسات الفمسطينية، عددرفض قبكؿ أدباء عرب في جمعية األدباء  (1)
 .69-67، ص1ايمي، ايؿ:العرب في اسرائيؿ، مجمة الدراسات الفمسطينية، عدد (2)
 .191سعاد، نصر:االستيطاف الجديد في الجميؿ، ص (3)
 .151ـ، ص1985-1948مزعؿ، غانـ:الشخصية العربية في األدب العبرم الحديث (4)
كر عمى اليكتيكب لغالب شعت. فيمـ كثائقي مص (5)

https://www.youtube.com/watch?v=y8F8l7kcehM . 
 .  http://www.arabhra.org.13عمى اليامش، ص زيداف، محمد: (6)

https://www.youtube.com/watch?v=y8F8l7kcehM
https://www.youtube.com/watch?v=y8F8l7kcehM
http://www.arabhra.org/
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 المؤتمرات: - ت

في آلية القياـ بكافة فعاليات كأنشطة  عقد العديد مف االجتماعات التحضيرية؛ لممناقشة-1
، ففي الخامس عشر مف تشريف (1)المقاكمة المحمية لمقاكمة مشركع تيكيد الجميؿ

، عقد مؤتمر شعبي  في مدينة الناصرة؛ لمتابعة تحضيرات يكـ األرض، ـ1975/أكتكبراألكؿ
كمف ، (2)العربية كالعديد مف رؤساء المجالس المحمية، شارؾ فيو اآلالؼ مف مكاطنيف الجميؿ
كالتظاىر أماـ الكنيست ىذا المؤتمر إعبلف االضراب العاـ، أبرز القرارات التٌى خرجت مف جراء 

باإلضافة إلى تكسيع إطار لجنة ، اإلسرائيمي؛ إذا لـ تتراجع السمطات اإلسرائيمية عف مخططاتيا
رات الكطنية يات كالتياات كالفعالالدفاع عف األرض بحيث تككف شاممة لكافة الييئات كالشخصي

 .(3)الفاعمة 

فقد اجتمع ، (4)نتيجة أحداث يكـ األرض فقد ظير مدل التغيير الذم حدث في القطاع العربي
فقد أرسؿ رئيس ليذا االجتماع،  كنتيجةن ، ممثمك المجنة القطرية لرؤساء السمطات المحمية العربية

فما كاف مف مجمس المجنة القطرية ية فقط، دينية كثقافأنو يعتبر العرب أقميات ، الكزراء رابيف
، لرؤساء السمطات المحمية إاٌل أف يبعثكا برسالة مؤكديف فييا أنيـ يعتبركف أنفسيـ أقمية قكمية

 .(5)كليـ الحؽ بالمساكاة مع بقية مكاطني إسرائيؿ الييكد

المنعقد في ، ()طالب أعضاء المؤتمر القطرم لمدفاع عف األراضي العربية في إسرائيؿ -2
، ()كالتٌى ألقى البياف العاـ لممؤتمر حنا نقارة، (1)ـ1975تشريف األكؿ/أكتكبر 18الناصرة عاـ 

                                                           

، 3ـ، مجمة قضايا إسرائيمية، مركز التخطيط، عدد1998ليـك األرض لعاـ 48عقؿ، سكزاف:فعاليات عرب (1)
 .148ص
 .152، ص159-158السعدم، خميؿ:بمناسبة الذكرل العاشرة ليـك األرض، مجمة شؤكف فمسطينية، عدد (2)
 .152، ص159-158، عددالسعدم، خميؿ:بمناسبة الذكرل العاشرة ليـك األرض، مجمة شؤكف فمسطينية (3)
 .51، ص751أبك عجمية، محمد سعيد:الذكرل الخالدة...ليـك األرض، مجمة البيادر السياسي، عدد (4)
 .326منصكر، كميؿ:الشعب الفمسطيني في الداخؿ، ص (5)
()  المجنة القطرية لمدفاع عف األراضي العربية في إسرائيؿ:تشكمت المجنة القطرية في ذركة النضاؿ لمدفاع عف

دكنـ مف  500، 22األراضي العربية في إسرائيؿ، كضد مصادرتيا، كقد جاء اجتماع الناصرة كرد عمى مصادرة 
رية لمدفاع عف األراضي، كتألفت مف شخص، كمف ثـ تقرر تشكيؿ المجنة القط7000أراضي الجميؿ، كقد حضره 

ف ابعض رؤساء المجالس المحمية، كمف اكساط كطنية كثقافية، كلعبت دكران بارزان في الدفاع عف األراضي، كك
ـ، نتيجة المؤتمر.طنكس، نبيؿ:المجنة القطرية لمدفاع عف أراضي العرب في 1976اضراب يـك األرض عاـ

 .107ـ، ص2012ياسات، المركز العربي لمحقكؽ كالس، إسرائيؿ



225 
 

كقد تـ إعادة ، (2)الذم حمؿ شعار مشركع تيكيد الجميؿ، بضركرة االنتباه لممخطط الصييكني
ـ مشركع إعادة لتطمؽ عميو اس، التسمية؛ مدعية إسرائيؿ السبب كراء ذلؾ مراعاة لمشاعر العرب

كقد أكضح نقارة خبلؿ كممتو التٌى ألقاىا أماـ المؤتمر ، " برنامج التطكير الشامؿ"، تكزيع السكاف
كأصبح  ، القطرم قكة الجماىير العربية في )إسرائيؿ( بما تمتمكو مف أدكات المعارضة كالكفاح

عشرات آالؼ مف العماؿ ك ، كمئات مف المثقفيف الجامعييف، لدييا العديدي مف المجالس المحمية
 .  (3)كالفبلحيف الكاعيف 

طالبت المجالس العربية مف كزارة الداخمية اإلسرائيمية تغطية العجز في الخزينة البالغ  -3 
اٌل اضطرت إلى إعبلف إضراب شامؿ في كافة مدف ، حتى نياية الشير، مميكف شيكؿ100 كا 

 .(4)لمبحث في األزمة المالية ()شفا عمرككقد عقد اجتماعان طارئان في ، كقرل الجميؿ كغيرىا

، في قاعة المركز الثقافي، ـ1986آذار/مارس5انعقد مؤتمر آخر في مدينة الناصرة بتاريخ  -4
تنظيـ مسيرتيف كبيرتيف بمناسبة يكـ األرض كاحدة ، (5)كمف أىـ القرارات التٌى خرج بيا المؤتمركف

                                                                                                                                                                      

-6-30ـ، 1981-1-1المجنة القطرية لمدفاع عف األراضي في الناصرة، يكميات االحتبلؿ كالمقاكمة (1)
، 1قسـ المعمكمات، بيركت، ج–، مكتب األرض المحتمة -فتح-ـ، حركة التحرير الكطني الفمسطيني1981
 .50ـ، ص1981

()  ـ، برع 1933مف مكاليد عكا، حصؿ عمى درجة المحاماة عاـ ـ، في قرية الرامة، 1912حنا نقارة:كلد عاـ
في مينتو كخاصة فيما يختص بكافة قكأنيف األراضي، كقد شارؾ في العديد مف النشاطات االجتماعية، كيعد مف 
المؤسسيف األكائؿ لنادم الشباب العربي، عضك في المجمس القطرم لمدفاع عف األراضي العربية في اسرائيؿ، لو 

مف المداخبلت التي القاىا في عدة مناسبات كطنية كيـك األرض كغيرىا. ابراىيـ، حنا:حنا نقارة محامي  العديد
 .94-9ـ، ص1985، عكا، 1األرض كالشعب، دار األسكار، ط

 . 107القطرية لمدفاع عف أراضي العرب في إسرائيؿ، ص طنكس، نبيؿ:المجنة (2)
 .364-362ابراىيـ، حنا:حنا نقارة محامي األرض كالشعب، ص (3)
()  متر عف سطح البحر، تعتبر عبميف اقرب قرية 100دكنمان، ترتفع 338شفا عمرك:قرية عربية، تبمغ مساحتيا

ليا، كيجاكرىا العديد مف المدف منيا، حيفا، الناصرة، عكا، يرجع اسميا شفا عمرة الي العيد العثماني، كىي بمد 
راقية كغنية جدان بأراضييا الكاسعة جدان، كقد اخذىا ظاىر العمر كبني لكلده فييا قمعة ال يزاؿ معظميا قائمان 

، ثمثيـ مسيحيكف كالثمث االخر مسممكف كدركز كبيا 3000تستعممو الحككمة، يبمغ عدد السكاف فييا ما يزيد عف 
.؛ المرعشمي، احمد:المكسكعة 569-566، ص7مدرستاف لممعارؼ.الدباغ، مصطفي مراد، ببلدنا فمسطيف، ج

 .636، ص2الفمسطينية، مج
، بيركت، لبناف، 1ـ أحداث كمكاقؼ، مؤسسة الدراسات الفمسطينية، ط1984سمماف، رضى:إسرائيؿ  (4)

 .45ـ، ص1985
 .370ابراىيـ، حنا:حنا نقارة محامي األرض كالشعب، ص (5)
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كيتـ اختتاميما ، ()كأخرل في المثمث في الطيبة، حناكتنتيي في دير ، في الجميؿ تبدأ مف سخنيف
 ()كتككف بمدة راىط ثالث ليشمؿ النقب ميرجاف باإلضافة إلى تنظيـ ، ييف شعبييفميرجان ب

 .(1)عمى أراضييا ميرجاف مستضيفة اؿ

بمبادرة ، ـ1986آذار/مارس 26بتاريخ ، كآخر في كفر ياسيؼ، اجتماع()عقد في مدينة عكا-5
 .(2)المجنة المحمية لمدفاع عف األراضيمف قبؿ 

كلجنة ، بمبادرة مف المجمس  المحمي، ـ1986آذار/مارس 27اجتماع في الطيبة بتاريخ  -6
.(3)الدفاع عف األراضي

،بمبادرةمنالمجلسالمحلً،م8419آذار/مارس31بتارٌخ،والطٌرة،اجتماعفًأمالفحم-5

.(1)ولجنةالدفاععناألرض

                                                           

() دكنمان، 10207ريا، بيف قريتي سيريف، ككفر مصر، تممؾ القرية الطيبة:قرية عربية، تقع في شماؿ قضاء طب
ـ، 1922ف القرية عاـادكنمات تسربت لمييكد، أنخفض عدد سك 2604ف، كالمطرؽ كالكدي 148منيا 
 24شخص، كليـ 150، 1945مكفي عاـ ـ1931اشخاص، في عاـ 108نخفضكا الي انسمة، 130

 .516-515، ص6بيتان.الدباغ، مصطفي مراد:ببلدنا فمسطيف، ج
()  كيمك متران  12راىط:مدينة فمسطينية بدكية، تقع في جنكب فمسطيف، تحديدان في صحراء النقب، تبعد حكالي

ـ، تعتبر اليـك اكبر 2013الؼ نسمة حسب احصائيات عاـ 58شمالي بئر السبع، يبمغ عدد سكانيا حكالي 
. لممزيد حكؿ بمدية  https://ar.wikipedia.orgتجمع بدكم في الجنكب، كالمدينة البدكية الكحيدة في النقب.

 . / muni.com-http://www.rahatراىط أنظر مكقع بمدية راىط:
 .152، ص159-158السعدم، خميؿ:بمناسبة الذكرل العاشرة ليـك األرض، مجمة شؤكف فمسطينية، عدد (1)
()  عكا:مدينة فمسطينية، قامت فكؽ لساف صخرم في نياية الرأس الشمالي لخميج عكا، ثـ تقدمت المدينة في

متران، كيمفيا سكر عظيـ يتحدم بيا البحر منذ زمف بعيد، حممت مدينة عكا العديد مف  640البحر مسافة 
مؤسسكىا اسـ "عكك"، كىي كممة تعني األسماء عبر العصكر التاريخية، ففي العصر الكنعاني اطمؽ عمييا 

نيكف باسـ ا"الرمؿ الحار"، كسماىا المصريكف عكا أك عؾ، كفي رسائؿ العمارنة كرد اسميا عكا، كنقميا العبر 
نية باسـ عكي، كعندما جاء العرب سمكىا اعكي، ككردت في النصكص البلتينية باسـ عكي كفي النصكص اليكن

الكنعاني القديـ بتحريؼ قميؿ كظمت تحممو إلى يكمنا ىذا، تشرؼ المدينة مف عكا معيديف ليا بذلؾ اسميا   
سيؿ كاسع يمتد شماؿ حيفا، كينبسط بيف البحر كالتبلؿ المحاذية لو شرقان حتى الحدكد المبنانية في ى الجنكب عم

العديد مف االحداث  الشماؿ، كانت عكا مفتاح الكاجية البحرية لممناطؽ الداخمية، تعرضت بحكـ مكقعيا الجغرافي
التاريخية العظيمة، مثؿ تحكتمس، سرجكف، بختنصر، معاكية، كصبلح الديف، كابراىيـ باشا، كنابميكف كغيرىـ 
كثيركف، كتسني لعكا بحكـ المكقع أف يتكافد عمييا العديد مف التجار كغيرىـ مف األناس الكثر لمتكاجد في أسكاقيا 

 . 481المدف الفمسطينية، صمف كؿ بمد كأمة.عبيد، يكسؼ:مكسكعة 
 .153، ص159-158السعدم، خميؿ:بمناسبة الذكرل العاشرة ليـك األرض، مجمة شؤكف فمسطينية، عدد (2)
 .153، ص159-158السعدم، خميؿ:بمناسبة الذكرل العاشرة ليـك األرض، مجمة شؤكف فمسطينية، عدد (3)

https://ar.wikipedia.org/
http://www.rahat-muni.com/
http://www.rahat-muni.com/
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.(2)بمبادرةمنالجبهةالدٌمقراطٌةهناك،م8419آذار/مارس34اجتماعفًكفرقاسمفً-1

تحت شعار "مخطط برافر لف يمر" نظمت الحركة اإلسبلمية في الداخؿ المحتؿ عاـ -9
لمخطط برافر  أكدت فيو مكقؼ الحركة اإلسبلمية الرافض جممة كتفصيبلن ، مؤتمران عامان ، ـ2013

مدينة الطيرة، كجاء  إلسبلمية فيالمؤتمر العاـ القطرم السادس عشر لمحركة ا االستعمارم انعقد
العربي كشعبنا الفمسطيني كعالمنا  نعقاد المؤتمر في ظؿ أحداث كتحديات كبيرة تمر بكسطناا

خبلؿ نيار يكـ السبت مف خبلؿ البيانات  كقد تكاصمت جمسات المؤتمر، العربي كاإلسبلمي
العاـ الشكرم الديمقراطي المفتكح بيف أعضاء المؤتمر  المتعددة ككجيات النظر المختمفة كالحكار

ستعمؿ عمى تعزيز كتعظيـ  نطبلقة الرسمية لمؤسسة الرباط التىٌ القطرم، حركة اإلسبلمية اإل
 عمفأكما ك ، التٌى ستطمقيا المؤسسة قريبان  ب مف خبلؿ البرامج كالمشاريعالكجكد العربي في النق

الكراـ في قرية رمية كسط الجميؿ  ند ألىمنااالعاـ مكقؼ الحركة اإلسبلمية الداعـ كالمس المؤتمر
االعتراؼ بحقكقيـ عمى أرضيـ كتمكينيـ مف  كطالب السمطات الحككمة، بجانب مدينة "كرمئيؿ"

كثمف المؤتمر الكقفة البطكلية لشعبنا .كتطكر حياتيـ ىا لما يخدـ كجكدىـالبناء كاستثمار 
غاثة القطرية تحت اسـ " حممة الجسد مف خبلؿ حممة اإل الفمسطيني في الداخؿ الفمسطيني

يتاـ غاثة األإليا الحركة اإلسبلمية كنفذتيا الجمعية اإلسبلمية يإل دفيني " التٌى دعت –الكاحد 
 .(3)ؿ يكف ثمرات ىذه الحممة المباركة جمع ما يقرب مف مميكني شككاف م كالمحتاجيف

مما سبؽ يمكننا القكؿ أف يـك األرض كاف الحدث األكؿ كاألخير الذم كحد أغمبية العرب في 
كقد قامت عمى ، مدنية عاكسان بذلؾ تصرفيـ السياسي كأقمية قكمية، لية قكميةافي فع (إسرائيؿ)
حياء لذكراهثره العديد مف االحتفاالت أ كحركات سياسية فاعمة بيف العرب ، السنكية كاالضرابات كا 

 .كاف ليا دكرىا في إحداث تغير كأف كاف تغييران بسيطان عمى كاقع أىالي الجميؿ ، (إسرائيؿ)في 
 : لممجتمع العربي في الجميلاالقتصادية المقاومة  - ث

فالمؤسسات ، في )الدكلة( النظاـ االقتصادم في )إسرائيؿ( غير منفصؿ عف غيره مف النظـ
كترتبط بيا مؤسسات ، (4)االقتصادية مرتبطة بعدد كبير مف المؤسسات السياسية كاالجتماعية

                                                                                                                                                                      

.؛ 153، ص159-158، عددمجمة شؤكف فمسطينيةاألرض،  السعدم، خميؿ:بمناسبة الذكرل العاشرة ليـك(1)
 .45ـ أحداث كمكاقؼ، ص1984سمماف، رضى:إسرائيؿ 

 .153، ص159-158السعدم، خميؿ:بمناسبة الذكرل العاشرة ليـك األرض، مجمة شؤكف فمسطينية، عدد (2)
جممة كتفصيبل تحت شعار "مخطط برافر لف يمر" كيؤكد المؤتمر العاـ مكقؼ الحركة  اإلسبلمية الرافض  (3)

 ـ، مكقع دنيا الكطف.29/12/2013، تاريخ النشر:لمخطط برافر االستعمارم
http://www.alwatanvoice.com . 

 .501عمي، محمد عمي: إسرائيؿ كالشرؽ األكسط، الدار القكمية لمطباعة كالنشر، ص (4)

http://www.alwatanvoice.com/
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كتناقض ، (1)كيؤدم ىذا الكضع إلى شيكع حالة مف الغمكض كاإلرباؾ كالتعقيد، كثيرة أيضان 
أما في ، (2)التكاجد العربيالسياسات كالقرارات التٌى تتخذىا المؤسسات اإلسرائيمية المختمفة ضد 
ظمة التٌى تنظـ النشاط الحياة االقتصادية فيتضاعؼ التعقيد؛ بسبب تناقض القكانيف كاألن

كىي تبعية المكاطف العربي ىذه الصفات تؤدم إلى نتيجة كاحدة، إاٌل أف جميع االقتصادم، 
مف أجؿ التحكـ في اقتصادىـ الجميميف  الفمسطينييفبمغ كفاح كقد ، (3)لمسمطة المركزية اإلسرائيمية

ىذا الكفاح مكاجية عممية السيطرة االقتصادية  كيرجع اليدؼ األساسي مف كراء جيكد عظيمة؛
ميددة بذلؾ االستقبلؿ االقتصادم النسبي في األراضي ؛ اإلسرائيمية التٌى بمغت مرحمة متقدمة

كعة الممكية في جزء كبير منز ، نتاج الرئيسفقد أصبحت األرض التٌى ىي عامؿ اإل، (4)المحتمة
كقد ، (5) الصامديف في الداخؿ المحتؿ الفمسطينييفمنيا بفعؿ القرارات اإلسرائيمية المجحفة بحؽ 

كلكف القكة الكاممة مف ، مف عدد الييكد 1:6أم ما يعادؿ  ، (6)%17بمغ عدد العرب في إسرائيؿ
 .(7)كتعادؿ ثمث القكة العاممة الييكدية ، العمؿ العربي

بالمجاىدة عبر الزراعة ، ـ1985إلى عاـ ، ـ1948اتسـ النشاط االقتصادم العربي منذ العاـ 
فقد كانت تجربة الزراعة العربية في ، كبحركية إلىد العاممة في االقتصاد اإلسرائيمي، لمبقاء

ية كأدت عممية تنم، إسرائيؿ حاسمة ؛ألنيا كفرت قاعدة لمبقاء الجغرافي كالديمغرافي كاالقتصادم
إلى كقكع أكثر مف نصؼ األيدم ، في تبعيتيا كالتحاقيا باالقتصاد اإلسرائيمي، قكة العمؿ العربية

، فقد أىممت الحككمية اإلسرائيمية  المناطؽ العربية، العاممة العربية في يد االقتصاد اإلسرائيمي
لية الكىمية؛ تشجيعان بينما لعب اليستدركت دكران في إثارة الجانب المعنكم العربي كنكع مف المسؤك 

أىمية نشاطات ، ـ1983فقد سجؿ في مؤتمره لسنة ، لمتنمية االقتصادية العربية في الجميؿ
                                                           

صفكرية –)ميجرات الداخؿ 48زعبي، ىمت:العنؼ االقتصادم تجاه النساء الفمسطينيات في مناطؽ اؿ (1)
 .55-54كحالة(، مدل الكرمؿ، حيفا، ص

سكيرسكي، باربرا، حسف، منار: النساء الييكديات الفمسطينيات في إسرائيؿ التكجيات الحالية كالتطكر  (2)
 .218ـ، ص1995ي إسرائيؿ، المستقبمي، مركز دراسات المجتمع العربي ف

مناع، عادؿ، بشارة، عزمي: دراسات في المجتمع االسرائيمي، مركز دراسات المجتمع العربي في إسرائيؿ،   (3)
 .243ـ، ص1995كانكف ثاني/ديسمبر، 

 .96ـ، ص1994، بيركت، 1أيمكؿ، مكتبة بيساف، ط13صايغ، أنيس: (4)
، بيركت، 1األراضي المحتمة، مؤسسة الدراسات الفمسطينية، طمنصكر، انطكاف:األكضاع االقتصادية في  (5)

 .99ـ، ص1990لبناف، 
، 51-50نصراهلل، نادر:األكضاع االجتماعية كاالقتصادية لعرب الجميؿ، مجمة صامد االقتصادم، عدد(6)

 .20ـ، ص1981بيركت، لبناف، 
: عمي خميؿ حمد كآخركف، منشكرات أ.فراجكف:دكر العماؿ الفمسطينييف في االقتصاد اإلسرائيمي، ترجمة(7)

 .43-30ـ، ص1980المكتب الفمسطيني لمخدمات الصحفية، القدس، 
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كقد دعى االتحاد النقابي اإلسرائيمي ، القطاع العربي في الككاالت المصرفية كالتجارية التابعة ليا
كقيد أنيطت بتمؾ الشركة القياـ ، ()إلى تكثيؼ كتعزيز تكسع نشاطات الشركة األـ)حفرات عكفديـ(

، بأعماؿ جمة تمثمت بأعداد  قاعدة صناعية داخؿ القرل العربية في المناطؽ الشمالية في الجميؿ
كالقياـ بالعديد مف المشاريع اإلسرائيمية كفؽ أشكاؿ مختمفة ؛كاف اليدؼ مف كراء ذلؾ إقامة 

رؤكس األمكاؿ الخاصة  كفي الكقت نفسو تشجيع، شراكة مشتركة داخؿ الكسط العربي
 .(1)الييكدية

 في منطقة الجميؿ بالتالي: يتميز كضع األىالي العرب االقتصادم في) إسرائيؿ( كبخاصةو 
يخضع أىالي الجميؿ لنظاـ كمجمكعة مف السياسات الحككمية اإلسرائيمية التٌى تيدؼ إلى  -1

 .(2)عدـ التعامؿ مع األىالي العرب
أحد العكامؿ المحددة لمسياسة غرافي كالطبيعي العربي، غرافي كالجالديمك صيعد التكزيع  -2

 اإلسرائيمية داخؿ المناطؽ العربية المحتمة .
إلى كجكد قدر مف ، أدل احتكاؾ عرب الجميؿ بالمجتمع اإلسرائيمي بكافة مجاالت الحياة -3

تفظكف ببنيتيـ االجتماعية الخاصة، كعمى الرغـ مف ذلؾ ما زاؿ العرب يح، االندماج
 .(3)كنشاطيـ السياسي ذات الجذكر الفمسطينية العميقة، ىـ كثقافتيـكتقاليد

يتميز الكضع العربي داخؿ)إسرائيؿ( بتمايز كافة النشاطات العربية عف غيرىا مف  -4
النشاطات اإلسرائيمية كأف كانت ىذه النشاطات سكاء كانت اقتصادية أك تجارية إال أف 

                                                           

()  نشاء شرطة إحفرات عكفديـ: أحد مؤسسات االستيطاف الصييكني في فمسطيف، اقترح دافيد بف غكريكف
مى عاتقيا االستيطاف عماؿ تعاكنية حممت اسـ )حفرات عكفديـ(، كىي تعرؼ باسـ ىيئة العمؿ، كمؤسسة تأخذ ع

نشاء حفرات عكفديـ كييئة تشرؼ إفي مجاؿ البناء، كتزكيد العماؿ بضركرياتيـ، كلكف قبؿ اقتراحو بالرفض، كتـ 
عمى المؤسسات االقتصادية التي يممكيا اليستدركت، بيدؼ تكحيد العماؿ في فمسطيف عمى أسس تعاكنية مف 

ستيطاف العامؿ، كاالتحادات العمالية كالصناعية كقد أقامت أجؿ تطكير األرض، كقد ضمت شركة العماؿ :اال
نع سكليؿ بكنيو، كككر، كبنؾ ىبكعميـ، كشركة االعديد مف المؤسسات الزراعية كاالستيطاف التعاكني أىميا :مص

ـ، رسالة 1948-1905أبك حمبية، حسف: تاريخ األحزاب العمالية الصييكنية في فمسطيف البناء، كشركة البناء. 
؛تممي، أفرايـ كمناحيـ: معجـ المصطمحات 117، صـ2011جستير غير منشكرة، الجامعة اإلسبلمية، غزة، ما

 .194الصييكنية، ص
، بيركت، لبناف، 1الخالدم، رجا:تبمكر إقتصادم عربي في إسرائيؿ، مؤسسة الدراسات الفمسطينية، ط (1)

 .375-371ـ، ص1990
 .149، ص3، مجمة قضايا إسرائيمية، عدد48عقؿ، سكزاف:فعاليات عرب (2)
  .153، ص3، مجمة قضايا إسرائيمية، عدد48عقؿ، سكزاف:فعاليات عرب (3)
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رغـ كؿ ما كضعت في كجيو مف  (1)بمستكاهاالقتصاد العربي حاكؿ جاىدا االرتقاء 
 .(2)عقبات؛ لمحيمكلة دكف تحقيؽ أم أنجاز عربي عمى الساحة اإلسرائيمية 

كاألمبلؾ كخصكصان األرض العربية، قياـ السمطات اإلسرائيمية بمصادرة أىـ الثركات  -5
ف أف يمكككيف ثركات اقتصادية بأم شكؿ كاف، منع العرب مف تكالمياه كاألبنية، 

باإلضافة إلى سف قكانيف كأنظمة تقيد النشاط ستعممكىا في تحسيف أكضاعيـ، ي
اه العرب داخؿ القطاع ، االقتصادم كأيضان عف طريؽ ترسيخ مكاقؼ كآراء سمبية تجي
 .(3)الييكدم

في المحافظة عمى طابعو رغـ ، ـ2013عدة أمكر ساعدت المجتمع العربي في الجميؿ حتى عاـ 
كالتٌى تعتبر ثاني لغة ، فية اإلسرائيمية كمنيا: الحفاظ عمى المغة العربيةكافة الممارسات التعس
كسائؿ ككجكد ياز تعميمي خاص بالقطاعيف العربي، كالدرزم، كجكد ج، رسمية في )إسرائيؿ(

ربما ، ككجكد محاكـ شرعية إسبلمية كمسيحية تبت في األحكاؿ الشخصية، عبلـ بالمغة العربيةإ
إاٌل أف ىناؾ مظاىر الحياة اليكمية  في الجميؿ، كجكد العادات كالتقاليد المستمرة في التأثير عمى 

كالمشاركة في ، كانتياج التعميـ اإللزامي، عكامؿ أثرت في خفض مكانة ىذه التقاليد تدريجيان 
 .(4) العممية السياسة

 متمثبلن بالحركات ، أصبح كاضحان لمجميع  يمكننا القكؿ أف المكقؼ العربي الفمسطيني داخؿ الجميؿ
اإلسبلمية ككافة المجاف كالييئات ككافة أشكاؿ التضامف كالرفض لمشركع تيكيد الجميؿ ككافة 

فقد طالبت الجماىير العربية ، أشكاؿ المصادرة كالتعرض لمفمسطينيف الصامديف عمى أرضيـ
كتنفيذ مشاريع تحمؿ صبغة تفضيؿ  تكقؼ )إسرائيؿ( عف اتباع سياسات في الجميؿ الفمسطينية
كأىميا التنفيذم ، بؿ كالقياـ بإزالة كافة مظاىر التفكُّؽ العرقي عمى جميع المستكيات، األكثرية

ح" في جميع مناحي  كالبنيكم كالقانكني كالرمزم. كتبٌني سياسات تحمؿ صفات "التفضيؿ الميصحِّ
ٌى تكبدىا المكاطنيف العرب الفمسطينيف حتى يتـ التعكيض بشكؿ كامؿ عف األضرار الت، الحياة

بالتعاكف مع ، عمى سبيؿ المثاؿ، جٌراء سياسات التفضيؿ العرقي لمييكد حتى األف. فتقكـ الدكلة
بفحص إمكانية إعادة جزء مف أراضييـ التٌى صكدرت ألسباب ال تتعمؽ ، ممثمي الجماىير العربية

                                                           

 .27ـ، ص1980قاسـ، عبد الستار:رسالة في الصمكد، جمعية الدراسات العربية، القدس،  (1)
 .385-384الخالدم، رجا:تبمكر إقتصادم عربي في إسرائيؿ، ص (2)
-39ـ، ص1988، عكا، ربيع 1حيدر، عزيز:مظاىر الفقر بيف العرب في إسرائيؿ، مجمة األسكار، عدد (3)

55. 
 .22ص، مكف: فمسطينيكف في كطنيـ ال دكلتيـمأكيكاف،  (4)
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نتياج سياسة تخصِّص بمكجبيا نسبة متكافئة ابكما تقكـ ، بالتطكير العاـ )شكارع كحدائؽ عامة(
 مف مكاردىا المختمفة لصالح حاجاتيـ المباشرة إلخ.

  الباحثة: أف مطالب الجماىير العربية كانت مطالب عادلة تمبيةن الحتياجات المتجمع ترم
 كنظران لتطكرات الحياة .، العربي في الجميؿ

  التكاصؿ القكمي كالديني ب الجميؿ في الفمسطينييفبحؽ العرب  (إسرائيؿ)تعترؼ يجب أف
كالثقافي كاالجتماعي مع بقية أجزاء الشعب الفمسطيني كمع جميع مركبات األمتيف العربية 

 كاإلسبلمية.

 كتحقيؽ مطالبو  مصيره تقرير أجؿ مف الجميؿ؛ أىاليك ، الفمسطيني الشعب كفاح شرعية
 كغاياتو.
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 اخلامت 

كاستيضاح ماىيتو ، ـ2013-1948الممارسات اإلسرائيمية لتيكيد الجميؿ بعد دراسة
كتركيبو كأىدافو كالدكر الذم قاـ بو المشركع التيكيدم في دعـ االستيطاف الصييكني ، المشركع

 كالتكصيات:  النتائجفقد تكصمت الباحثة في نياية دراستيا إلى مجمكعة مف ، في الجميؿ

 أواًل: أىم النتائج:

كتعد الناصرة كصفد مف أكبر ، منطقة الجميؿ االمتداد الطبيعي الشمالي لفمسطيفشكمت  .1
 المدف فييا.

 كمعناه الحجر المسندم الشكؿ.، الجميؿ لفظ سامي قديـ يرجح أف يككف كنعاني األصؿ .2
، كقد تمثؿ بشكميف كىما، ـ1882يرجع الكجكد الصييكني في الجميؿ إلى بداية عاـ  .3

 كشراء األراضي.، االستيطاف البشرم
 عامان فاصبلن كتاريخيان  في تاريخ القضية الفمسطينية.، ـ1948يعد عاـ  .4
اه تحقيؽ ىدؼ كاحد .5 كىك ، صار الفكر الصييكني كاأليدكلكجية الصييكنية منذ تبمكرىا تجي

، القادميف مف كافة أنحاء العالـكاستبدالو بالييكد ، كترميمو، نيالنفي الكامؿ لمشعب الفمسطي
 االستيبلء عمى أكبر مساحة ممكنة مف األراضي الفمسطينية.كذلؾ ب

شكمت القكانيف كالقرارات الحككمية اإلسرائيمية أكلى الممارسات لتيكيد الجميؿ في مرحمة  .6
 .ـ1966-1948الحكـ العسكرم منذ عاـ 

 ارتبطت إقامة المستكطنات الصييكنية في الجميؿ بفكرة األمف القكمي الصييكني. .7
االستيطاف كبناء المستكطنات الصييكنية نقمة كبيرة في تاريخ تطكر االستيطاف شيد  .8

فتزايدت أعداد  المستكطنات كتبعو زيادة أعداد  الذيف تـ تكطينيـ في تمؾ ، الصييكني
 المستكطنات بفعؿ المقترحات كالمشاريع التكطينية اإلسرائيمية.

ىك ، إلى اآلف في مناطؽ الجميؿ كالنقبيعد المشركع االستيطاني الصييكني الجارم تنفيذه  .9
 كحتى يكمنا ىذا.، ـ1948حمقة مف مسمسؿ طكيؿ زمنيان ابتدأ منذ عاـ

امتد التيكيد اإلسرائيمي شمؿ كؿ ما بقي مف بيكت كاشخاص كتيكيد اسماء كمعالـ  .10
فمـ يقتصر التيكيد لمجميؿ عمى جانب كاحد مف جكانب الحياة بؿ شمؿ كافي ، جغرافية
 .كلـ يقتصر عمى اإلنساف الجميمي بؿ امتد لمشجر كالحجر أيضان ، الحياةمناحي 

عمؿ المشركع الصييكني التيكيدم لمجميؿ عمى إحداث تغيير ديمكغرافي في تكزيع  .11
كذلؾ بالسيطرة عمى أكبر مساحة ممكف مف األراضي العربية لمدف ، السكاف في الجميؿ

 كقرل الجميؿ المحتؿ.
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ية عمى ربط حياة المكاطنيف الفمسطينيف في الجميؿ بكافة عمدت السمطات اإلسرائيم .12
كشبكات ، فقد ربطت الخدمات الحيكية كالتزكد بالكيرباء، أشكاليا بالمؤسسات اإلسرائيمية

كغيرىا مف األمكر ككرقة ضغط عمى الفمسطينيف لقبكؿ إمبلءاتيا في مجاالت ، المياه
لجميؿ بمعارضة أك انتفاضة عمى الصامدكف في ا فمسطينيكفكفي حاؿ رفض ال، مختمفة

 بيـ؛ فيذا سيسبب المزيد مف التضييؽ كعرقمة سير حياتيـ.  القرارات كالتحكمات اإلسرائيمية 
فمـ تسمـ بمدة ، دفعت جميع القرل كالتجمعات العربية في الجميؿ ثمف السياسة اإلسرائيمية .13

 كاحدة مف انعكاسات ابعادىا السياسية السمبية.
اإلسرائيمية لتنقيذ مشركع تيكيد الجميؿ كالتٌى اعتمدت في مضمكنيا  تعددت األساليب .14

عمى كافة أشكاؿ الخداع كعدـ الكفاء بالكعكد اإلسرائيميىة ألىالي الجميؿ مف خبلؿ منحيـ 
كعكد شفيية كأحيانان مكتكبة مف خبلؿ قرارات محكمة العدؿ العميا اإلسرائيمية مف خبلؿ 

القرل العربية في الجميؿ لتستخدـ فيما  كؿ عمى تكقيع أىاليمنحيـ قرارات في المقابؿ الحص
 بعد ككرقة رابحة ضدىـ القتبلع كجكدىـ كطردىـ مف ديارىـ كمف الجميؿ ككؿ.

تعاقب الحككمات اإلسرائيمية جاء في برامجيا االنتخابية التطبيقية عمى مدار الفترة  .15
ابع الديمغرافي لصالح الييكد كتعد الرئاسية لؤلحزاب كالكنيست ىدؼ رئيس أالى كىك تغير الط

خطة العمكد الفقرم كالخطط الصييكنية مثؿ ، ـ1976كثيقة الدكرتي عاـ الكثائؽ مثؿ 
ما ىي إاٌل مخططات سابقة التصكر كالتخطيط مف أجؿ إحبلؿ ، كغيرىا ـ1977المزدكج 

 ذلؾ اليدؼ كأف اختمفت المسميات كاألشخاص الذيف قامكا بتطبيقيا.

فقد ، المؤسسة اإلعبلمية اإلسرائيمية  مككف مف مككنات المشركع التيكيدمشكمت  .16
نجحت )إسرائيؿ( في تجنيد كافة الكسائؿ الممكنة مف أجؿ تحقيؽ غاياتيا كأىدافيا لدعـ 

كما كساىمت كسائؿ اإلعبلـ في ، االستيطاف كمصادرة األراضي الفمسطينية في الجميؿ
ستيطاف الصييكني في الجميؿ في تحكيؿ القضية مف تحقيؽ غاية ميمة جدان في قضية اال

قضية احتبلؿ كسرقة كتحايؿ عمى كافة األعراؼ كالقكانيف الدكلية إلى حالة اعتيادية ككاف 
 قضية إقامة المستكطنات الصييكنية عمى األراضي الفمسطينية جزءان مف )إسرائيؿ(.

حقكقيـ كأراضييـ المسمكبة استنفذ أىالي الجميؿ كافة األساليب القانكنية السترجاع  .17
بقرارت الييئات اإلسرائيمية العاممة لتطبيؽ مشركع تيكيد الجميؿ إاٌل أف تمؾ القرارات كاالحكاـ 
القانكنية اإلسرائيمية لـ تمنع السمطات اإلسرائيمية مف تحقيؽ أىدافيا كغاياتيا في سمب 

 األرض العربية الفمسطينية.
ف األسباب كاف في مقدمتيا طبيعة المنطقة الجغرافية لعدة م، نجاح مشركع تيكيد الجميؿ .18

التٌى ، دية كالسيكؿ الخصبةالتٌى شممت عمى اليضاب كالجباؿ الشاىقة باالضافة إلى األك 



234 
 

كما شكمت الركح الطبلئعية التى تمتع بيا الييكد ، كانت سببان إستراتيجيان لممخطط اإلسرائيمي
ضعؼ حركة ، قرل الجميؿكاالستيطاف في مدف ك  ببا لبلنتقاؿس، األكائؿ في منطقة الجميؿ

المقاكمة الشعبية العربية ألىالي الجميؿ التٌى القيا المشركع التيكيدم  منذ بدايات ظيكره  
 فكؿ ىذه األسباب مجتمعة  فرصة أدت إلى نجاح المشركع التيكيدم لمجميؿ.

ي المراحؿ عكبة فكستزداد ص، مة ىامة كصعبة كحاسمة لمغايةمرحالحالية  تعد المرحمة .19
 كذلؾ في سبيؿ المحافظة عمى كجكدىـ الحضارم في الجميؿ. ؛القادمة عمى الجميميف

 : التوصيات: ثانياً 

 تكصي الباحثة بما يمي:
 ضركرة دعـ الفمسطينييف في الجميؿ بكافة الكسائؿ مف أجؿ دعـ صمكدىـ. .1
األىالي العرب داخؿ ضركرة إىتماـ مراكز األبحاث الفمسطينية كالعربية بدراسة أكضاع  .2

كتخصيص الجامعات الفمسطينية كالعربية ، كبخاصةو أىالي الجميؿ منيـ، ـ48أراضي 
، كنشر الدراسات كاألبحاث العممية، أقسامان خاصة  تعنى بدراسة شؤكف أىالي الجميؿ

لما ليا ، كتعميميا عمى الجامعات كمراكز الدراسات العممية ذات االىتماـ كاالختصاص
كدكرىا في إقامة دكلة ، في ظؿ استمرارية الصراع العربي الصييكني مف أىمية
 كاالستفادة بذلؾ في الكاقع الفمسطيني.، االحتبلؿ

تقكية أكاصر التعاكف العممي كالتبادؿ الثقافي بيف الفمسطينييف في كافة األماكف كبخاصة  .3
ع غزة كفتح قنكات اتصاؿ كتكاصؿ ما بيف الباحثيف في قطا، الداخؿ الفمسطيني

 ـ.1948كفمسطينيي الداخؿ كمراكز الدراسات كاألبحاث في المدف الفمسطينية المحتمة 
تكعية الفمسطينيف بأىمية التنبو كاليقظة لممشاريع كالمخططات الصييكنية حتى كأف  .4

اختمفت المسميات كالييئات التٌى تظير عمييا تمؾ المشاريع تحت ىيئات تطكيرية أك 
كما كيجب عمى العرب داخؿ الجميؿ ، لحقيقة تعكس غير ذلؾكلكف ا، مشاريع تنمكية

بضركرة تكفير استثمارات يعكد ريعيا ، ـ48ككافة مدف كقرل فمسطيف المحتمة عاـ 
لخدمة مشاريع اقتصادية ذات عائدات ربحية تخصص لدعـ المناطؽ الفمسطينية الميددة 

 ـ.1948عاـ كالنقب كأراضي ، الصييكني في الجميؿ بالمصادرة كاالستيطاف
الضكء عمى قضية الشعب  لتسميط كالدعائي الفمسطيني؛، نب اإلعبلمياالىتماـ بالجا .5

ظيارك ، كعدالتو أماـ العالـ أجمع، الفمسطيني مدل شراسة القكانيف اإلسرائيمية أماـ عزلة  ا 
 المكاطف الفمسطيني في الجميؿ.  
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ريع التيكيد اإلسرائيمية لممناطؽ تكجيو اىتماـ القيادة الفمسطينية إلى االىتماـ بقضية مشا .6
كجعميا عمى قائمة اىتماماتيا باعتبارىما جزءان متأصؿ مف ، ـ48الفمسطينية المحتمة عاـ

 أجزاء الدكلة الفمسطينية الصامدكف عمى نير االحتبلؿ اإلسرائيمي.
يف العرب الدكلي ؛لممطالبة بحماية المكاطنضركرة تفعيؿ الدكر القانكني عمى المستكم  .7

كىك أقؿ مطمب ، حضر منيـ كالبدك في الجميؿ كالنقب ككافة المناطؽ الميددة لمتيكيدال
حقكقي عادؿ لممطالبة بأدني الحقكؽ كىي العيش بكرامة عمى أرضييـ كرد حقكقيـ 

الطابع القانكني بعيد عف التطبيع القانكني  لكي تأخذ، المسمكبة بالطرؽ القانكنية الدكلية
 اإلسرائيمي المخادع.
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 (1ممحق رقم )
 (1)خريطة فمسطين

 


                                                           

مارس،  /آذار 2007 كالمنشآت كالمساكف لؿ  سكاف  العاـ الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني التعداد (1)
 .ـ2012
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 (.2) ممحق رقم
 .(1)الجميل وتقسيمو الجغرافي

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .https://ar.wikipedia.orgكيكيبيديا المكسكعة الحرة (1)

 
 

https://ar.wikipedia.org/
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   (3)رقم ممحق 
 .(1)م(1914-1882في مستوطنات الجميل األعمى ما بين السنوات) الييود كانسعدد ال

 محنيم عاين ىزيمتم متوال مشمار ىيردين يسود ىمعااله روش بينا السنة/م

1882 120 - - - - - 

1885 150 35 - - - - 

2-1891 220 160 46 - 10 - 

6-1895 315 95 93 135 10 - 

1898 315 150 93 233 51 - 

2-1901 409 516 110 286 25 63 

1910 609 253 111 305 25 - 

1914 700 160 150 300 30 - 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

                                                           

 .413أبشالـك شمكئيؿ، أرنكف سكفير، فكريت كبليكت:أراضي الجميؿ، ص (1)
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 (4) رقم ممحق
 شأىاأن التى  المستوطنات  الصياينة فمسطين خالل موجة اليجرة الرابعة 

 .(1)م( (1931-1924
 م . اسن الوستىطنة شنااءتارٌخ اإل (هٍالدي(

 1 آييميت ىاشامار 1918

 2 كريات عنافيـ 1920

 3 يا)ب(نادغ 1920

 4 نيبلؿ 1921

 5 كفار يحزقيؿ 1921

 6 غيفع 1921

 7 تؿ يكسؼ 1921

 8 عيف حاركد)أ( 1921

 9 اهأنأنرع 1921

 10 فارامات غ 1921

 11 عيف حاركد)ـ( 1921

 12 بيت ألفا 1922

 13 حفتسي باه 1922

 14 ياغكر 1922

 15 بمفكريا 1922

 16 مرحفياه 1922

 17 بنيامينا 1922

 18 غفعاتايـ 1922

 19 غنيفار 1922

 20 مزرع 1923

 21 كفار جدعكف 1923

 22 عدشيـتؿ  1923

 23 رامات ىاشاركف 1923

 

                                                           

 .134-133 ، ص2 الصييكنية، ج تاريخ : جريس، صبرم (1)
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 (5) رقمممحق 
 .(1)الييوديةوجات اليجرة فمسطين وم 



 

 

                                                           

(، ترجمة إلياـ بشارة الخكرم، دار الحصاد لمنشر 1983 -)1876كالفمسطينيكف باميبل أف سميث: فمسطيف  (1)
 .88، ص1991، 1كالتكزيع، دمشؽ، ط
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 (6ممحق رقم )
 (1)م1943) االستمالك لممنفعة العامة ( لسنة  راضياأل  قانون

  التسمية 1الوادة

 ـ.1943)استمبلكيا لمغايات العامة( لسنة  راضياأل قانكفاسـ  قانكفيطمؽ عمى ىذا ال

 3المادة
 التعارٌفوتشكٌلالمحكمة

إال إذا ، ي المخصصة ليا أدناهأنالمع قانكفالكاردة في ىذا ال التاليةيككف لؤللفاظ كالعبارات  (1)
 -:دلت القرينة عمى غير ذلؾ

 المبحكث عنيا في منطقة اختصاصيا  األرضتقع  التىٌ  راضياألتعنى لفظة "المحكمة" محكمة 
أك حؽ تصرؼ فييا أك أية بناية أك شجرة أك أم  راضياألصنؼ مف  " أماألرضكتشمؿ لفظة "

كأم قسـ مف بحر أك شاطئ أك نير كأم حؽ ارتفاؽ أك منفعة في  األرضشيء آخر ثابت في 
 .أية أرض أك مياه أك عمييا

 .يا كذلؾأنيشيد المندكب السامي ب التىٌ كتشمؿ عبارة "غاية عامة" أية غاية مف الغايات العامة 
تتألؼ المحكمة مف رئيس محكمة مركزية أك ، قانكفإيفاء بالغايات المقصكدة مف ىذا ال (2)

 .منفردان ، رئيس محكمة مركزية احتياطي

  3المادة 
  راضياأل صالحية المندوب السامي في استمالك 

 
ذلؾ ضركرم أك مبلئـ  أفإذا اقتنع  التاليةيقكـ بأم عمؿ مف األعماؿ  أفيجكز لممندكب السامي 

  :ألية غاية مف الغايات العامة
 .يستممؾ أية أرض اسمبلكان مطمقان  أفأ( )
 .أك استعماليا لمدة محددة مف الزمف األرضيستممؾ التصرؼ بتمؾ  أفب( )
أك عمييا أك أم حؽ مف الحقكؽ  األرضيستممؾ أم حؽ مف حقكؽ االرتفاؽ في تمؾ  أفج( )
 .فييا أك عمييا خرلاأل

                                                           

صبلحية  3المادة ـ، 1943ةالعام لممنفعة ستمبلؾاالمنظكمة التشريعات الفمسطينية، قانكف األراضي ) (1)
 .المندكب السامي في استمبلؾ األراضي، 

http://www.dft.gov.ps/index.php?option=com_dataentry&pid=12&leg_id=%20216 

http://www.dft.gov.ps/index.php?option=com_dataentry&pid=12&leg_id=%20216
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أك أم قيد مف القيكد عمى ممارسة ، األرضيفرض أم حؽ مف حقكؽ االرتفاؽ عمى تمؾ  أف(د)
يدفع العكض أك التعكيض  أفالمذككرة عمى  األرضأم حؽ مف الحقكؽ المتفرعة عف ممكية 

 .قانكفالذم يتفؽ عميو أك يتقرر بمقتضى بمقتضى أحكاـ ىذا ال

  4المادة 
 التحقيقات األولية 

 
يحؽ لممندكب السامي كمستخدميو كعمالو ، احتيج ألية أرض في أم مكقع لغاية عامةإذا  (1)
  :أك بأم منيا التاليةيقكمكا بجميع األمكر  أف
 .يدخمكا أية أرض في ذلؾ المكقع كيقكمكا بمسح أبعادىا أك ارتفاعاتيا أفأ( )
 .يحفركا تربتيا أك ينقبكىا أفب( )
لتمؾ الغاية كالتحقؽ  األرضالضركرية لمتأكد مف صبلح  خرليقكمكا بجميع األفعاؿ األ أف(ج)

 .كاألبنية المنشأة عمييا كاألشجار المغركسة فييا كالمزركعات النامية فييا األرضمف قيمة 
 أفيخططكا كيعممكا حددكىا بكضع عبلمات عمييا ك  أفالمنكم استمبلكيا ك  األرضينظفكا  أفد( )

ال  أفكيشترط في ذلؾ (:ثمة أشغاؿ كيذه كاف أفاـ بيا عمييا )يراد القي التىٌ يقكمكا باألشغاؿ 
متصؿ ببيت سكف  أفأية بناية أك أية ساحة مسيجة أك بش إلىيدخؿ  أفيجكز ألم شخص 

ذلؾ الشخص قد بمغ المشغؿ إشعاران برغبتو ىذه قبؿ سبعة أياـ  كاف)بدكف مكافقة مشغمة( إال إذا 
 .عمى األقؿ

أية أرض بمقتضى الفقرة  إلىيدفع المندكب السامي تعكيضان عف أم ضرر نشأ عف الدخكؿ  (2)
ذا كقع خبلؼ بش، يتيسر ذلؾ، حالما، ( مف ىذه المادة1) ، مقدار التعكيض الكاجب دفعو أفكا 

، المحكمة إلىيحيؿ ذلؾ الخبلؼ  أفيجكز لممندكب السامي أك الشخص الذم يطالب بالتعكيض 
 .الخبلؼ نيائيان  أفلذم تتخذه المحكمة بشكيككف القرار ا

 

  5المادة 
 ات االستمالك إعالنعرض 

 
عاـ )بالصيغة المدرجة في الذيؿ أك بصيغة  إعبلفيتخذ المندكب السامي التدابير لعرض 

يراد استمبلكيا أك بالقرب منيا يعمف فيو رغبتو في  التىٌ  األرضتشبييا( في أماكف مبلئمة عمى 
 إلىكباإلضافة ، في الكقائع الفمسطينية عبلفاإللنشر ىذا  أيضان كيتخذ التدابير ، األرضاستمبلؾ 

و أما إلىالمذككر  عبلفاإلتتخذ التدابير لتبميغ ، ثمة شخص مسجبلن كمالؾ لؤلرض كافإذا ، ذلؾ
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و بالبريد ضمف كتاب إلىفي آخر محؿ معركؼ إلقامتو أك بإرسالو  عبلفاإلبالذات أك بترؾ 
 .و في ذلؾ المحؿنكانعمسجؿ معنكف ب

  6المادة 
  األرضصالحية التصرف ب

 -:يحؽ لجميع األشخاص الذيف ليـ الحؽ في أية أرض
 لممندكب السامي، أك يتصرفكا بممكيتيا عمى كجو آخر األرضيبيعكا تمؾ  أفأ( (
 لمدة محدكدة مف الزمف، يسمحكا بالتصرؼ بيا أك استعماليا مف قبؿ المندكب السامي أفب( (
 لصالح المندكب السامي، يككنكا أم حؽ ارتفاؽ فييا أك أم حؽ آخر فييا أك عمييا أفج( (
أك يكافقكا عمى ، يككنكا أم قيد عمى ممارسة أم حؽ مف الحقكؽ المتفرعة عف ممكيتيا أفد( (

 لصالح المندكب السامي، ذلؾ القيد
يجكز بحكـ ىذا ، كبخاصة، منيايعقدكا كافة االتفاقات الضركرية لتمؾ الغايات أك ألم غاية  أفك 
ألية شركة أك متكؿ أك كصي أك كلي أك قيـ أك أم شخص آخر يمثؿ شخصان فاقدان  قانكفال

يعقد كافة االتفاقات البلزمة لتمؾ  أفيقـك بأم عمؿ مف األعماؿ المذككرة ك  أف، يةقانكناألىمية ال
تأسيس شركة أك نظاـ شركة أك عمى الرغـ مما كرد بخبلؼ ذلؾ في أم تشريع أك عقد ، الغاية

 أم مستند آخر
  7المادة 

 د إلىالرغبة في االستمالك وصالحية وضع  إعالن
 

تاؿ ينشر بالصكرة  إعبلفو فيما تقدـ أك في أم يإلالمشار  عبلفاإلفي ، يجكز لممندكب السامي
 األرضيأمر األشخاص الذيف يدعكف بأم حؽ مف الحقكؽ أك منفعة مف المنافع في  أف، نفسيا
ال  أفعمى  عبلفاإلتياء المدة المعينة في أنبعد  األرضيرفعكا يدىـ عف  أفيراد إستمبلكيا  التىٌ 

ضركرية في  األرض تكانإال إذا ، عبلفاإلتقؿ تمؾ المدة عف ستة أسابيع مف تاريخ عرض 
 .الحاؿ لمغاية العامة المنكه بيا

 يضع يده عمييا كفقان لما تقدـ أفك  األرضيدخؿ  أفيحؽ لممندكب السامي ، تياء تمؾ المدةنإكعند 
أك  قانكفصادر بمقتضى المادة الخامسة مف ىذا ال إعبلفال يفسر أم  أفكيشترط في ذلؾ 

أم شخص مف األشخاص يممؾ  أفو اعتراؼ مف المندكب السامي بأنبمقتضى ىذه المادة 
رؼ المطمؽ فييا بصكرة ممكان مطمقان أك يممؾ حؽ التص عبلفاإلالمبحكث عنيا في  األرض
عان يمنع حككمة فمسطيف أنات كيذه مإعبلنكيذا أك أية  إعبلفال يعتبر نشر أم  أفك ، مشركعة

 األميرية راضياألمف  آليةىي أرض خ األرض أفمف االدعاء ب



245 
 

  8المادة 
 د إلىعند التخمف عن وضع  اإلجراءات

 
يراد استمبلكيا السماح لممندكب السامي بكضع يده  التىٌ  األرضإذا رفض مالكك أك مشغمك 

و يحؽ لممندكب السامي أنفإذا اقتنعت ، المحكمة إلىيقدـ طمبان  أفيجكز لممندكب السامي ، عمييا
  األرضبمقتضى المادة السابقة تصدر أمران تأمر فيو بتسميـ  األرضكضع يده عمى 

  9المادة 
 فصل المحكمة في الخالف عمى التعويض والممكية 

قضاء ستة أسابيع مف أنعند  األرضتمؾ  أفالمندكب السامي أم ادعاء بش إلىإذا لـ يكف قد قدـ 
أك إذا لـ يتـ االتفاؽ بيف الشخص الذم يككف قد قدـ ادعاء كبيف ، فيما بعد عبلفاإلعرض 

و عف الحؽ أك المنفعة العائدة لذلؾ الشخص مقدار التعكيض الكاجب دفع أفالمندكب السامي بش
أك إذا قدمت ، أك إذا عجز ذلؾ الشخص عف تقديـ بينة مرضية لتأييد ادعائو، األرضفي تمؾ 

ىي أرض  األرض أفأك إذا ادعت الحككمة ، األرضتمؾ  أفادعاءات مستقمة متناقضة بش
ثمة تعكيض( كتضطمع  كاف أفتفصؿ المحكمة في مقدار التعكيض الكاجب دفعو )، آليةأميرية خ

بالفصؿ في كؿ منفعة أك ممكية مختمؼ عمييا كيككف مف اختصاصيا سماع كافة القضايا 
المذككرة في ىذه المادة كالفصؿ فييا بناءن عمى مذكرة حضكر يستصدرىا المندكب السامي أك أم 

منفعة  أك يدعى بحؽ أك، عبلفاإليا في إلىالمشار  األرضشخص آخر ذك حؽ أك منفعة في 
 .فييا
  10المادة 

 اتخاذ قرار في غياب الفرقاء 
 

يجكز ، تخمؼ الشخص الذم بمغ مذكرة الحضكر عف الحضكر في الكقت المعيف أفإذا حدث 
و كانكيككف لذلؾ القرار نفس األثر ، قرار بحضكر فريؽ كاحد بعد سماع البينة المقدمة إصدار

 .صدر بعد سماع القضية بحضكر ذلؾ الشخص
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  11المادة 
 عدم اإلرغام عمى بيع قسم من البناية 

 
 

المندكب السامي أم حؽ أك منفعة  إلىيبيع  أفال يكمؼ أم شخص في أم كقت مف األكقات 
ذلؾ الشخص يريد  كافإذا ، يتصرؼ فيو عمى كجو آخر أففي قسـ فقط مف أية دار أك بناية أك 

 .يبيع كينقؿ جميع ما لو مف حؽ أك منفعة في جميع تمؾ الدار أك البناية أفكيمكنو 

  12المادة 
 أصول تقدير التعويض 
حيف تقديرىا مقدار التعكيض الكاجب دفعو في مقابؿ أية أرض أك  التاليةتراعى المحكمة القكاعد 
 -:أم حؽ أك منفعة فييا

 .أ( ال تأخذ بعيف االعتبار ككف االستمبلؾ إجباريان (
تحققو لك بيعت عمنان  أفالثمف الذم يحتمؿ ، التاليةمع مراعاة األحكاـ ، األرضب( تعتبر قيمة (

 :في السكؽ مف شخص راغب في البيع
أك الحؽ أك المنفعة  األرضقيمة ، عند تخميف التعكيض، تقدر المحكمة أفكيشترط في ذلؾ 

بغض ، ان باستمبلكياإعبلنفي الكقت الذم نشر فيو المندكب السامي ، المذككر ساسعمى األ
أك عما قد يجرل ، شئت عمييا فيما بعدأنات أجريت فييا أك إنشاءالنظر عف أية تحسينات أك 

 :ات فيما بعدإنشاءفييا أك ينشأ عمييا مف تحسينات أك 
مف دكائر  أخرلأك أية دائرة القكل العسكرية أك البحرية أك الجكية  كافو إذا أن أيضان كيشترط 

يقدر ، حؽ ممكية ىك دكف الممكية المطمقة إلىباالستناد  األرضالحككمة كاضعة يدىا عمى 
دكف اعتبار أية زيادة حصمت في قيمتيا بسبب ما قامت بو القكل العسكرية أك ، التعكيض

 :ات عمييانشاءالبحرية أك الجكية أك دائرة الحككمة مف اإل
تأخذ بعيف االعتبار كافة الكشكؼ  أف، حيف تقدير التعكيض، و يحؽ لممحكمةأن أيضان كيشترط 

أك بدؿ  األرضفيما يتعمؽ برأس ماؿ ، كضعيا المدعى نفسو أك قبؿ بيا التىٌ كأكراؽ التخميف 
 .األرضتقدير الضرائب المستحقة عمى  جؿان ألأساساإليجار المعمكؿ بو 

مف  كافية غاية خاصة ال تؤخذ بعيف االعتبار إذا أك صبلحيا أل األرضمسألة مبلءمة  أفج( (
أك إذا لـ يكف ثمة ، فقط قانكفالمتعذر استعماليا لتمؾ الغاية إال بمقتضى سمطات مستمدة مف ال

 .المندكب السامي حتياجات مشتر خاص أك ال حتياجات مجاؿ لبيعيا في السكؽ إال سدا ال
كلكال ، مخصصة لغاية ال يحتمؿ معيا كقكع طمب عاـ لشرائيا لتمؾ الغاية األرض تكاند( إذا (
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إذا اقتنعت ، يمكف تقدير التعكيض، استمبلكيا استمبلكان إجباريان لبقيت مخصصة لتمؾ الغاية
الثمف المعقكؿ  أساسعمى ، آخر كافم في أخرلالمحكمة بكجكد نية حسنة الستبداليا بقطعة 

 .استستبدؿ بي التىٌ لمقطعة 
، تقدر المحكمة بدؿ اإليجار، األرضق( لدل تقدير بدؿ اإليجار الكاجب دفعو لقاء استئجار (

 التىٌ كتعكيض معقكؿ عف الخسارة الحقيقة  األرضبحيث يككف مبمغان سنكيان يعطى لصاحب 
عف قيمة  األرضأك بحيث يككف إيرادان معقكالن لصاحب ، تمحؽ بو بسبب االستمبلؾ أفيحتمؿ 
ال يتجاكز ذلؾ اإليراد المعقكؿ ستة في المائة مف تمؾ القيمة المقدرة  أفعمى  ليةاالرأسم األرض

 .بمقتضى أحكاـ الفقرات السابقة كيؤخذ في ذلؾ أصغر المبمغيف
أم حؽ ارتفاؽ  إنشاءك( تقدر المحكمة التعكيض الكاجب دفعو بمثابة عطؿ كضرر مف جراء (

المبمغ الذم  أساسعمى ، األرضقكؽ تتعمؽ بممكية أك فرض أم قيد آخر عمى مباشرة أية ح
حؽ االرتفاؽ المذككر أك  إنشاءالمقدرة بمقتضى الفقرات السابقة بسبب  األرضينقص مف قيمة 
 .فرض ذلؾ القيد

تأخذ المحكمة بعيف ، قسـ فقط مف أرض تخص شخصان  قانكفإذا استممؾ بمقتضى ىذا ال )ز(
بسبب مجاكرتو لما أجراه  األرضاالعتبار أم ارتفاع قد يحصؿ في قيمة ما يتبقى مف تمؾ 

ات أك لما سيجريو نشاءشأه عمييا مف اإلأنأك ما  األرضالمندكب السامي مف التحسينات في 
 .ات فيما بعدنشاءفييا مف التحسينات أك ما ينشئو عمييا مف اإل

حدث ضرر( الذم يمحؽ بالمالؾ مف جراء  أفالضرر ) أيضان بعيف االعتبار ح( تأخذ المحكمة )
أك مف جراء ما ، تخص ذلؾ المالؾ أخرلاستممكت لمغايات العامة عف أرض  التىٌ  األرضفصؿ 

مف جراء ممارسة الصبلحيات المخكلة  خرلاأل األرضمف األثر الضار في  األرضيتركو فصؿ 
 .قانكفبيذا ال
  13المادة 

 التعويض عن خسارة بدل اإليجار 
صدر بمقتضى المادة الخامسة مف ىذا  إعبلفإذا كضع المندكب السامي يده عمى أرض عمبلن ب

كلجميع الفرقاء الذم يممككف أم  األرضتدفع تعكيضان لمالؾ تمؾ  أفيجكز لممحكمة ، قانكفال
بيف كضع يد المندكب السامي حؽ أك منفعة فييا في مقابؿ خسارة بدؿ اإليجار عف المدة الكاقعة 

عمييا كالتاريخ الذم تـ فيو دفع العكض المستحؽ بمقتضى أم اتفاؽ لمشخص المستحؽ لو أك 
 .قانكفالمحكمة بمقتضى أحكاـ ىذا ال إلىالتاريخ الذم دفع فيو التعكيض 

  14المادة 
 األرضالتخمي عن استمالك 

قد  كافإال إذا ، ما يجبر المندكب السامي عمى إتماـ استمبلؾ أية أرض قانكفليس في ىذا ال
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و ال أنب، خبلؿ شير كاحد مف تاريخ صدكر قرارىا، كضع يده عمييا أك تخمؼ عف تبميغ المحكمة
 :يرغب في إتماـ معاممة االستمبلؾ

، ة فيياكلجميع األشخاص الذيف يممككف أم حؽ أك منفع األرضيحؽ لمالؾ  أفكيشترط في ذلؾ 
اتخذت  التىٌ  اإلجراءاتتكبدكىا مف جراء  التىٌ يستكفكا مف المندكب السامي جميع النفقات  أف

الصادر  عبلفاإلكتعكيضان عما لحقيـ مف ضرر تسبب أك نجـ عف ، فيما يتعمؽ باالستمبلؾ
، كتتكلى المحكمة تقرير مقدار المصاريؼ كالتعكيض(.حدث ضرر كيذا أف) األرضباستمبلؾ 

 .لـ يتفؽ عميياإذا 

  15المادة 
 الرسوم والمصاريف أنأحكام بش

إذا عرض المندكب السامي كتابو عمى أم مدع دفع مبمغ مف الماؿ بمثابة تعكيض ببل قيد  (1)
المبمغ الذم قضت المحكمة بدفعو لذلؾ المدعى ال يتجاكز المبمغ الذم عرضو  كافك ، أك شرط

تكبدىا  التىٌ دعى مصاريفو الخاصة كالمصاريؼ تضمف المحكمة الم، عميو المندكب السامي
إال إذا لـ تستصكب المحكمة ذلؾ ألسباب ، المندكب السامي بعد ما عرض عميو التعكيض

 .خاصة
أحد المدعيف قد تخمؼ عف مراعاة مطالب المندكب السامي  أفإذا اقتنعت المحكمة ب (2)

الصادر بمقتضى المادة الخامسة خبلؿ مدة تكفى لتمكيف المندكب السامي  عبلفاإلالمدرجة في 
المندكب السامي قد عرض  كافتسرم األحكاـ السابقة مف ىذه المادة ، مف عرض تعكيض مبلئـ

تقدـ فيو تفاصيؿ كافية  أفيجب  كافو أنتعكيضان ببل قيد أك شرط في الكقت الذم ترل المحكمة 
 .بمبمغ ال يتجاكز ذلؾ التعكيض بادعائو كحكـ فيو لممدعى

كعمؿ ، إذا قدـ المدعى طمبان تحريريان يعمف فيو قبكلو أم مبمغ بمثابة تعكيض ببل قيد أك شرط (3)
المبمغ المحكـك بدفعو لو يساكم  كافك ، ؼ ذكرهنبمطالب المندكب السامي المبينة عمى الكجو األ

دكب السامي مصاريفو الخاصة كالمصاريؼ تأمر المحكمة يتضمف المن، ذلؾ المبمغ أك يزيد عميو
إال إذا لـ تستصكب المحكمة ذلؾ ألسباب ، عرض قبكلو ذلؾ المبمغ أفتكبدىا المدعى بعد  التىٌ 

 .خاصة
تعيف الفريؽ  أفكليا ، يرجح الحكـ بمصاريؼ الدعكل لممحكمة، مع مراعاة األحكاـ السابقة (4)

 :الدفع ككيفية، الذم تدفع لو كالفريؽ المكمؼ بالدفع
 .تككف ىذه المصاريؼ كفقان لمفئة المقررة أفكيشترط في ذلؾ 

، أك أم قسـ منيا، يدفع مصاريؼ المندكب السامي أفإذا قضت المحكمة عمى المدعى ب (5)
يخصـ المبمغ المستحؽ دفعو عمى المدعى مف مبمغ التعكيض  أفيجكز لممندكب السامي 
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 .المستحؽ لو
 

  16المادة 
 تأجيل دفع التعويض 

 
يككف القرار الذم تصدره المحكمة بخصكص أم تعكيض أك أم أمر مف األمكر المتنازع عمييا 

نيائيان كمبرمان فيما يتعمؽ بجميع الفرقاء الذيف بمغكا مذكرات حضكر ، المنفعة أك الممكية أفبش
بأم حؽ أك منفعة  أك األرضأك الفرقاء الذيف حضركا كادعكا ب، و أعبلهإلىحسبما ىك مشار 

أك بأم حؽ أك  األرضب، بالنيابة عنيـ، كالفرقاء الذيف ادعى أم شخص ذك صبلحية، فييا
و يحؽ لؤلشخاص الذيف لـ يبمغكا مذكرات حضكر أك الذيف لـ يحضركا أنغير ، منفعة فييا

كقت  يقدمكا ادعاءىـ في أم أف، أك الذيف لـ يقدـ أم ادعاء بالنيابة عنيـ، كيقدمكا ادعاءىـ
، يحكـ فييا بدفع تعكيض التىٌ خبلؿ سنة كاحدة مف تاريخ القرار النيائي. كفي جميع القضايا 

أك القسـ الذم ينبغي ، يدفع مبمغ التعكيض، أـ اجارة سنكية، التعكيض مبمغان نقديان  كافسكاء أ
ي بممكية تمؾ قانكنالمحكمة )إال إذا أبرز سند كتابي  إلىدفعو منو خبلؿ مدة السنة المذككرة 

قضاء مدة أنكال تدفع المحكمة ذلؾ المبمغ إال بعد ، أك أكعزت المحكمة بخبلؼ ذلؾ( األرض
يجكز ألم ، قضاء ىذه المدةأنكبعد ، تبتدئ مف تاريخ صدكر القرار النيائي التىٌ السنة المذككرة 

بمغ كيجكز دفع يقدـ طمبان لقبض الم أفو إلىعمى الكجو المشار  األرضمدع بأية منفعة في تمؾ 
إبراءن تامان لممندكب ، التعكيض ىك عبارة عف بدؿ اجارة كافإذا ، بدؿ اإليجار المتجمع كالمستحؽ
كلكنو ال يمنع أم شخص مف إقامة الدعكل فيما بعد إذا ، األرضالسامي مف كؿ إدعاء يتعمؽ ب

 :لديو حجة أقكل بأحقيتو لذلؾ المبمغ تجاه الشخص الذم تـ الدفع لو كاف
 أفالمحكمة ) إلىو يجكز ألم شخص يدعى بحؽ في أم تعكيض دفع أنشترط في ذلؾ دائمان كي

يطالب خبلؿ ثبلثيف يكمان  أفالتعكيض المذككر أك أم جزء منو لـ يدفع بعد مف المحكمة(  كاف
بدفع ذلؾ التعكيض أك أم جزء منو لو. كتقدـ جميع ، فقط مف تاريخ صدكر القرار النيائي

بطريقة ، ترفع بعد مركر اثنى عشر شيران  التىٌ اإلدعاءات بدفع التعكيض المحفكظ لدل المحكمة 
االستدعاء حسب األصكؿ المنصكص عمييا في أصكؿ المحاكمات المعمكؿ بيا في ذلؾ الحيف 

ميف يبيف األسباب إلىات بتصريح مشفكع بلتنظيـ تبميغ ىذه االستدعاءات كتؤيد ىذه االدعاء
 .المبنى عمييا اإلدعاء
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  17المادة 
  األرض أصحابالمعتبرون 

 
يعتبر ، قانكفيراد استمبلكيا بمقتضى ىذا ال التىٌ  األرضإذا نشأ خبلؼ فيما يتعمؽ بممكية 

بصفتيـ مالكيف ليا عند  األرضأك األشخاص الكاضعك يدىـ عمى ، المالككف المسجمكف لؤلرض
بصكرة  األرضاالستحقاؽ في تمؾ  أصحابيـ أن، مسجمة األرضلـ تكف  أف، األرضاستمبلؾ 
كيعتبركف ىـ كجميع الفرقاء الذيف ، إال إذا ثبت خبلؼ ذلؾ بصكرة تقنع بيا المحكمة، مشركعة

االستحقاؽ في بدؿ العكض  أصحابيـ أن، دإلىيدعكف بكاسطتيـ أك الذيف يدعكف معيـ بكضع 
ال يجحؼ ذلؾ بأية دعكل قد نقاـ فيما بعد عمى ىؤالء الفرقاء مف قبؿ  أفعمى ، أك التعكيض

 :و أحؽ منيـ في العكض أك التعكيضأنشخص يدعى ب
المبحكث عنيا ىي أرض أميرية  األرض أفو إذا ادعت حككمة فمسطيف بأنكيشترط في ذلؾ 

ىي ممؾ خصكصي مطمؽ ألم شخص أك  األرضتمؾ  أفعمى  تبعة إقامة الدليؿ فإف، آليةخ
 .يقع عمى الشخص الذم يتقدـ بيذا اإلدعاء، تحت تصرؼ أم شخص بصكرة مشركعة

  18المادة 
 إبراء ذمة المندوب السامي عند الدفع 

 
أك دفع التعكيض لممحكمة بقرار مف ، دفع العكض أك التعكيض لمشخص المستحؽ لو أف

كيفية استعماؿ العكض أك  أفالمندكب السامي إبراءن تامان مف كؿ تبعة بشالمحكمة يبرئ ذمة 
 :كال يكآخذ عمى سكء استعمالو، التعكيض

أم شخص  كافأك إذا ، ليس ىك المالؾ األرضد عمى إلىكاضع  كافو إذا أنكيشترط في ذلؾ 
 إلىالعكض يدفع ذلؾ التعكيض أك  أفيجكز لممندكب السامي ، د بأية صفة تمثيميةإلىكاضعان 

تشير بيا كبعد تبميغ اإلشعار  التىٌ األشخاص الذم تكعز المحكمة بدفعو ليـ كبالنسبة كاألقساط 
 .الذم تأمر بو

  19المادة 
 شيادة الممكية 

في أم كقت مف ، شيادة ممكية صدارالمحكمة إل إلىيقدـ طمبان  أفيجكز لممندكب السامي 
 عبلفاإلكبعد إثبات عرض ، استصدار مذكرة حضكراألكقات بحضكر فريؽ كاحد كعف طريؽ 

المكصكفة  األرض أفتمنح المحكمة ىذه الشيادة بالشكؿ المعيف بش، كفقان ألحكاـ المادة الخامسة
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كال يجكز البحث في صحة ىذه الشيادة أك نقضيا بسبب كجكد أم خمؿ أك ، عبلفاإلفي ذلؾ 
بسبب أم خمؿ أك خطأ أك نقص في أك ، عبلفاإلأك عدـ صدكر  عبلفاإلخطأ أك نقص في 

اتخذت قبؿ الحصكؿ عمى الشيادة كتعتبر الشيادة تفكيضان تامان لمدير تسجيؿ  التىٌ  اإلجراءات
 .راضياألبإجراء القيكد البلزمة في سجبلت  راضياأل

  20المادة 
 ًا لتوسيع الطرق نامج األرضاستمالك 

طريؽ أك  نشاءلتكسيع طريؽ مكجكدة أك قسـ منيا أك إل قانكفإذا استممكت أرض بمقتضى ىذا ال
يطالب بأم  أفالمستممكة عمى ىذا الكجو  األرضممعب أك ساحة ليك جديدة فبل يحؽ لمالؾ 

 التىٌ المأخكذة منو تتجاكز ربع مجمكع مساحة القطعة  األرضمساحة  تكانإال إذا ، تعكيض
 :يممكيا

، إيقاع ضنؾ أك ضيؽ إلىعدـ دفع التعكيض يؤدم  أف و إذا أقيـ الدليؿ عمىأنكيشترط في ذلؾ 
يمنح التعكيض الذم يستصكبو بعد النظر بعيف  أف، بمحض إرادتو، كيجكز لممندكب السامي

ذا  إلىاالعتبار  المساحة المأخكذة عف ما يؤخذ زيادة  تكانكافة الظركؼ المحيطة بالقضية. كا 
 .قانكفكفقان ألحكاـ ىذا ال األرضعمى ربع تمؾ 

  21المادة 
 وتوسيع الطريق  إنشاءضريبة التحسين عند 

طريؽ  نشاءإل قانكفإذا زادت قيمة أية أرض مف جراء استمبلؾ أية أرض بمقتضى ىذا ال (1)
يحصؿ مف أم شخص زادت قيمة  أف، يحؽ لممندكب االسمي، آليةجديدة أك لتكسيع طريؽ ح

حيث ال تتجاكز ربع مقدار الزيادة في قيمة ب نشاءضريبة شرفية لسد نفقات اإل، ممكو بيذه الصكرة
 :نشاءجاز اإلأنإذا قدـ طمبان بذلؾ خبلؿ سنة كاحدة مف تاريخ ، األرض

و إذا فرضت ضريبة شرفية بمقتضى ىذه المادة يدفع تعكيض عف أية أرض أنكيشترط في ذلؾ 
يجكز إجراء تقاس بيف مقدار التعكيض كالشرفية المستحقة  أفأخذت لتكسيع الطريؽ عمى 

 .بمقتضى ىذه المادة
حسب المعنى المقصكد  األرضقد حصمت زيادة في قيمة  تكانما إذا  أفإذا نشأ خبلؼ بش (2)

 .اتفاؽ تفصؿ المحكمة في ذلؾ الخبلؼ إلىكتعذر الكصكؿ ، مف ىذه المادة كمقدار تمؾ الزيادة
فيما  نشاءنفقات اإل أجؿتدفع ضريبة الشرفية المستحقة عمى المالؾ مف ، ؽعند عدـ االتفا (3)

في  األرضكيجكز لممندكب السامي تحصيميا مف مالؾ ، ال يقؿ عف أربعة أقساط سنكية متساكية
 .ذلؾ الحيف كما تحصؿ الديكف الحقكقية
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  22المادة 
 استمالك اآلخرين لألرض 

يستممؾ أية أرض  أفو فيو إلىيقدـ لممندكب السامي طمبان يطمب  أفيجكز ألم شخص  (1)
ذا رأل المندكب السامي ، أك لمنفعة، بالنيابة عنو يرافقو منفعة عامة  أفاستمبلكيا يحتمؿ  أفكا 
قانكفيباشر استمبلكيا بمقتضى ىذا ال أفيجكز لو ، لمجميكر . 

( مف ىذه 1بمقتضى أحكاـ الفقرة )المندكب السامي  إلىالشخص الذم قدـ الطمب  كافإذا  (2)
أك شخصان آخر يحمؿ امتيازان يحؽ  أخرلىيئة بمدية أك مجمسان محميان أك أية سمطة محمية ، المادة

يجكز لممندكب ، يكمؼ المندكب السامي باستمبلؾ أية أرض بالنيابة عف االمتياز أفلو بمكجبو 
يجيز لذلؾ الشخص ممارسة جميع  أف، ينشر في الكقائع الفمسطينية إعبلفب، السامي

كالقياـ بجميع االلتزامات المترتبة أك المفركضة عميو بمقتضى أحكاـ ، الصبلحيات المخكلة لو
كيناط بذلؾ الشخص عندئذ جميع الصبلحيات المنكطة بالمندكب السامي كيتحمؿ ، قانكفىذا ال

قانكفكافة االلتزامات المترتبة عميو بمقتضى ىذا ال . 
ستممؾ المندكب السامي أية أرض بالنيابة عف أم شخصإذا ا (3) خبلؼ األشخاص المشار  -

يعقد  أفيكمؼ المندكب السامي ذلؾ الشخص ، أك لمنفعة أم شخص كيذا -(2يـ في الفقرة )إلى
التاليةاألمكر ، بصكرة تقنعو، اتفاقان معو يضمف :- 

المندكب السامي إلىأ( دفع كمفة االستمبلؾ ) . 
لذلؾ الشخص عند الدفع األرضب( نقؿ ) . 
األرضيمتمؾ بيا الشخص تمؾ  التىٌ ج( الشركط ) . 

)د( إذا ، تنشأ بمقتضاىا التىٌ ات كالشركط نشاءأك تنجز فييا اإل، نشاءالكقت الذم ينجز فيو اإل
ات نشاءأك اإل نشاءة ذلؾ اإلأنكصي، اتإنشاءأك  إنشاءالمقصكد مف االستمبلؾ إقامة أم  كاف

ات نشاءأك اإل نشاءيستعممكا اإل أفثمة شركط(  تكان أفيحؽ ألفراد الجميكر ) التىٌ كالشركط 
 .بمقتضاىا

  23المادة 
  األرضعمى اليد عقوبة إعاقة وضع 

 -:كؿ مف
أعاؽ أك عرقؿ عف قصد المندكب السامي أك أم شخص يعمؿ بالنيابة عنو أك بتفكيض منو  (أ(

 أك ، قانكفىذا المف دخكؿ أية أرض أك استعماليا كفقان ألحكاـ 
 .األرضب( تعرض لذلؾ الشخص أك أعاقو أك عرقمو عند كضع يده عمى (

أك بالحبس مدة ، بغرامة قدرىا خمسة كعشركف جنييان ، توأنلدل إد، و ارتكب جرمان كيعاقبأنيعتبر 
 .أك بكمتا ىاتيف العقكبتيف، ثبلثة أشير
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  24المادة 
 الوقف  أراضيعمى  قانونتطبيق ال

عف لـ ، يككف لمتكلى الكقؼ أك إلدارة األكقاؼ، عمى أرض مكقكفة قانكفتطبيؽ ىذا اللدل  (1)
جميع الصبلحيات كتترتب عميو أك عمييا جميع االلتزامات المفركضة في ، يكف ثمة متكؿ لمكقؼ

لـ  أفصندكؽ األكقاؼ  إلىالمتكلى أك  إلى األرضكيدفع ثمف  األرضعمى مالؾ  قانكفىذا ال
 .باسـ الكقؼ المختص، يكف لمكقكؼ متكؿ

عمى أرض خاضعة ألم كقؼ ديني أك خيرم أك ألم كقؼ آخر  قانكفلدل تطبيؽ ىذا ال (2)
كافة الصبلحيات  األرضيككف لمشخص أك لمسمطة المسؤكلة عف إدارة تمؾ ، مف ىذا القبيؿ

كيدفع لو  األرضعمى مالؾ  قانكفكتترتب عميو أك عمييا جميع االلتزامات المفركضة في ىذا ال
 .األرضأك ليا التعكيض المستحؽ عف 

  25المادة 
 ظمة أن إصدارصالحية المندوب السامي في 

 -:ظمةأنيصدر  أفيجكز لممندكب السامي 
 .قانكفتستعمؿ بمقتضى ىذا ال التىٌ أ( لتعييف النماذج )
 .قانكفب( لتعييف جدكؿ المصاريؼ عف الحكـ بدفع تعكيض بمقتضى ىذا ال(
 .في كقت كاحد األرضنفس  أفكيفية سماع االدعاءات المختمفة بش أفج( لبي(
 .بكجو عاـ قانكفد( لتطبيؽ ىذا ال(

  26المادة 
  لغاءاإل 

 (:أف)استمبلكيا لمجيش كلقكة الطير  راضياأل قانكفك ، راضياأل)نزع ممكية(  قانكفيمغى 
كاإلشعارات كالشيادات الصادرة بمقتضى ات عبلناإلظمة ك نتظؿ جميع األ أفكيشترط في ذلؾ 

. سارية المفعكؿ حتى قانكفال تزاؿ معمكالن بيا في تاريخ بدء العمؿ بيذا ال التىٌ يف الممغييف قانكنال
 :قانكفتمغى أك تعدؿ بمقتضى ىذا ال

ابتدئت قبؿ تاريخ بدء العمؿ بيذا  التىٌ  اإلجراءاتيجكز السير في جميع  أف أيضان كيشترط 
 .لـ يصدر قانكفىذا ال كاف، يفقانكنال --كتنفيذىا بمقتضى ، يف الممغييفقانكنبمقتضى ال قانكفال

 ـ.1943كف األكؿ سنة كان 10
 

 السكرتير العاـ
 المندكب السامي
 ىاركلد مكمايكؿ
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 (7ممحق رقم)
 .(1)م1945قانون أنظمة الطوارئ لسنة

 .125 تنظيـ، )ـ1945كقات الطكارئ)أ الدفاع لكائح

 كاالتجار بيا تحركات األشخاص - الثالث عشر الجزء
 .المناطؽ مغمؽ - 125 تنظيـ

 ألغراض منطقة مغمقة لتككف أك مكاف أم منطقة يعمف بأمر قائد عسكرم 125.خكلت المادة
 فيما يتعمؽ بأم قكة في ىك أمر مف ىذا القبيؿ أم الفترة التي في أم، أم شخص .ىذه البلئحة

 أك التي تصدرىا الكتابة ترخيص في دكف أك مكاف ىذا المجاؿ يترؾ أك يدخؿ، أك مكاف منطقة
 .ىذه البلئحة ضد جريمة مذنبا بارتكاب يجب أف يككف القائد العسكرم نيابة عف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .1(، ص)مناطؽ مغمقة 125قانكف أنظمة الدفاع الداخمٌية )حالة الطكارئ(، نظاـ  (1)
http://www.adalah.org./ar/law/view/347  

http://www.adalah.org./ar/law/view/347
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 (8)ممحق رقم
 (1)م1950أمالك الغائبين قانوننص 

 
                                                           

 .98ـ، ص1950آذار20، لسنة37دد، عالكقائع اإلسرائيمية (1)
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 (9ممحق رقم)
 (1)م1965أمالك الغائبين المعدل لعام  قانوننص 

 

 
                                                           

 .90ـ، ص1967آب 16، لسنة 219الكقائع اإلسرائيمية، عدد (1)
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 (1)م1965أمالك الغائبين المعدل لعام  قانونتابع 

 

 
                                                           

 .92-91ـ، ص1967آب 16، لسنة 219الكقائع اإلسرائيمية، عدد (1)
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 (1)م1965أمالك الغائبين المعدل لعام  قانونتابع 

 

 

 

                                                           

 .94-93ـ، ص1967آب 16، لسنة 219اإلسرائيمية، عدد الكقائع (1)
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 (10)ممحق رقم
 (1)مع التعديل م1958التقادم الزمني لسنة  قانون

 

 
                                                           

 .166ـ، ص1965آذار11، لسنة 450الكقائع اإلسرائيمية، عدد (1)
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 (11)ممحق رقم 
 (1)م1960لسنة  إسرائيل أراضيي :أساس قانون



 

                                                           

 .74ـ، ص1960تمكز29، لسنة 312الكقائع اإلسرائيمية، عدد (1)
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  م1960لسنة  إسرائيل أراضيي :أساس قانون  قانوننص 
 (1)جميزيةنبالممغة اإل 

 




 
1. The ownership of Israel lands،being the 
lands in Israel of the State،the Development 
Authority or the Keren Kayemet Le-Israel،
shall not be transferred either by sale or in 
any other manner.  

Basic Law: Israel Lands 
 Prohibition of transfer of ownership 

2. Section 1 shall not apply to classes of 
lands and classes of transactions determined 
for that purpose by Law.  

Permission by Law 

3. In this Law،"lands" means land،houses،
buildings and anything permanently fixed to 
land.  

Definition 

 
 DAVID BEN-GURION Prime Minister  

YITZCHAK BEN-ZVI President of the State 

 
 *Passed by the Knesset on the 24th Tammuz،5720 (19th July،1960) and published in Sefer 

Ha-Chukkim No. 312 of the 5th Av،5720 (29th July،1960)،p. 56 ; the Bill and an Explanatory 

Note were published in Hatza'ot Chok No. 413 of 5720،p. 34. 







































                                                           

(1) t.gov.il/laws/special/eng/basic13_eng.htmhttp://www.knesse.  
 

http://www.knesset.gov.il/laws/special/eng/basic13_eng.htm
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 (12) ممحق رقم
 (1م)1960لسنة  إسرائيل أراضي قانون




                                                           

 74ـ، ص1960تمكز29، سنة 312الكقائع اإلسرائيمية، عدد (1)
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(1)م1960لسنة  إسرائيل أراضي قانونتابع 








                                                           

 .75ـ، ص1960تمكز29، سنة 312الكقائع اإلسرائيمية، عدد (1)
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(1)م1960لسنة  إسرائيل أراضي قانونتابع 






                                                           

 .76ـ، ص1960تمكز29، سنة 312الكقائع اإلسرائيمية، عدد (1)
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(1)م1960لسنة  إسرائيل أراضي قانونتابع 










                                                           

 .77ـ، ص1960تمكز29، سنة 312الكقائع اإلسرائيمية، عدد (1)
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(1)م1960لسنة  إسرائيل أراضي قانونتابع 
















                                                           

 .78ـ، ص1960تمكز29، سنة 312الكقائع اإلسرائيمية، عدد (1)
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 (13ممحق رقم)
 (1)طرد أىميا واقترفت فييا المجازر التى  مواقع القرى  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                           

(1)  http://nakba.ps/ ..مكسكعة النكبة الفمسطينية 
 

http://nakba.ps/
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 (14) ممحق رقم
 (1)(1949-1947البمدات والقرى )معمومات المتعمقة نزوح من 

دمرت/ىجر سكانيا  المرحمة
األراضي الييودية  شؤون الالجئين المحميات

 (2اإلسرائيمية )كم
  مار 1948-1947نكفمبر  29

30 
 

 >22 ،600 
 

1 ،159.4 
 1948مايك  13 –مام 
 إلخ.(، صفد، حيفا، يافا، )طبريا

 
199 

 
 >400 ،000 

 
3 ،363.9 

 1948يكنيك  11-أيار/مايك 15
 إضافية( 90)قرل 

 
290 

 
 >500 ،000 

 
3 ،943.1 

يكليو  18 –حزيراف/يكنيو  12
1948 

 إلخ.(، الناصرة، )المد/الرممة

 
378 

 
 >628 ،000 

 
5 ،224.2 

أكتكبر  24 –تمكز/يكليو  19
1948 

 )الجميؿ كالمناطؽ الجنكبية(

 
418 

 
 >664 ،000 

 
7 ،719.6 

 1948نكفمبر  5 –أكتكبر  24
 إلخ.(، )الجميؿ

 
465 

 
 >730 ،000 

 
10 ،099.6 

يناير  18 – 1948نكفمبر  5
1949 
 إلخ.(، )صحراء النقب

 
481 

 
 >754 ،000 

 
12 ،366.3 

 1949يكليو  20-يناير 19
 إلخ.(، )صحراء النقب

 
531 

 
 >804 ،000 

 
20 ،350.0 

 

 

                                                           

اإلسرائيمي االستيبلء عمى األراضي كاإل  سكاف  -___:حكـ فمسطيف، لمحة تاريخية قانكنا يعاقب الييكدم (1)
 .34ص ، 2005كمركز بديؿ، أيار/مايك  اإلخبلءفي فمسطيف. ناشركف: 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=ar&a=http%3A%2F%2Fmilitary.wikia.com%2Fwiki%2FCOHRE%3Faction%3Dedit%26redlink%3D1
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 (15) ممحق رقم
 (1)أسماء قرى قضاءالناصرة

 اسم القرية الرقم
 أندكر 1
 جبؿ طابكر 2
 اكساؿ 3
 بعينو 4
 طرعاف 5
 دبكرية 6
 الدخى 7
 رمانة 8
 الرينة 9
 سكلـ 10
 صفكرية 11
 طمرة 12
 عيمكط 13
 عيف ماىؿ 14
 عزيز 15
 كفر مناد 16
 كفر كنا 17
 كككب 18
 المجيدؿ 19
 ناعكرة 20
 تيف 21
 معاكؿ 22
 مشيد 23
 يافا 24

 
                                                           

. ؛ لممزيد  انظر : العارؼ، 188-187ـ، ص 1948-1947جرار، حسني ادىـ: نكبة فمسطيف عاـ  (1)
 . 1064-1056ـ، ص1956، 5عارؼ: نكبة بيت المقدس،  المكتبة العصرية، بيركت، ج
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 (.16ممحق رقم )
 ( 1)أسماء قرى وعشائر قضاء صفد

 أواًل : القرى

 (2): العشائرثانيًا  
 عرب الييب عرب الشمالنة عرب الزبيد

                                                           

 .188-187ـ، ص 1949-1947جرار، حسني ادىـ: نكبة فمسطيف عاـ  (1)
.؛ لممزيد حكؿ القرل كالقبائؿ التي 189ـ، ص 1949-1947جرار، حسني ادىـ: نكبة فمسطيف عاـ  (2)

سكنت شمالي فمسطيف  انظر: ضاىر، سعكد: المشرؽ العربي المعاصر مف البداكة إلي الدكلة الحديثة، معيد 
 .451ـ، ص1986، 1يركت، طاألنماء العربي، ب

آبؿ 
 القمح

جب  جش الجاعكنة البكيزية بيرية  بيسمكف
 يكسؼ

جزاير 
 الينداج

 الحسينية  حرفيش

خربة  ديزية دالتة الدربشية دكارة ديشـك دردرا
 الحقاب

خياـ  الخالصة
 الكليد

 خصاص

 الزكؽ  فسببل سعسع السمكعي الشكنة
 يناالتحت

الرأس 
 األحمر

الزكؽ  زنغرية الزاكية
ناالفكق
 م

 يةناريح

الشككة 
 التحتا

الضاىرية  الصالحية صالحة الصنبرية صفصاؼ
 الفكقا

الضاىر 
ية 
 التحتا

 طيطبا طميؿ طكبا

عيف  عمكقة العابسية عكبرة عمما
 الزيتكف

 فرعـ فاره عرابة غباطية يةناالعمم

كراد  كراد البقارة قباعة القديرية قضيتا قدس قيطية
 الغنامة

 المنارة مأركس لزازة

مزارع  مبلحة
 الدرجة

 النبي يكشع فراضية المفتخرة المنصكرة الحكلة المطمة ميسركف المالكية

منصكر  مفرالخيط يردا ىكنيف الناعمة
 الخيط

 المجمكع الكمي :خمس كسبعكف قرية 
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 (.17رقم)ممحق 
 (1)أسماء قرى طبريا

 حطيف الحدثة الحمة
 سمخ الدليية  خربة الكعرا السكدا

 الشجرة السمكية  السمرا
 عكلـ عيمبكف الطابغة
 كفر كما غكير أبك شكشة العبيدية
 المنارة لكبية كفر سبت
 مجدؿ معذر المنصكرة

 مغار النقيب نصر الديف         
 المجمكع ست كعشركف قرية ياقكؽ نمريف          

 

 











































                                                           

 . 189ـ، ص 1949-1947جرار، حسني ادىـ: نكبة فمسطيف عاـ  (1)
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 (18)ممحق رقم 
 (1م)1967الزراعية والمياه( لسنة  راضياأل الزراعي)تقييدات عمى استعمال  ستيطاناال قانون





 

                                                           

 .170ـ، ص1967آب10، 506الكقائع اإلسرائيمية، عدد (1)
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 تابع

(1)م1967الزراعية والمياه( لسنة  راضياأل الزراعي)تقييدات عمى استعمال  ستيطاناال قانون










                                                           

 .171ـ، ص1967آب10، 506الكقائع اإلسرائيمية، عدد (1)



275 
 

 تابع

(1)م1967الزراعية والمياه( لسنة  راضياأل الزراعي)تقييدات عمى استعمال  ستيطاناال قانون










                                                           

 .172ـ، ص1967آب10، 506الكقائع اإلسرائيمية، عدد (1)
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 تابع

(1)م1967الزراعية والمياه( لسنة  راضياأل الزراعي)تقييدات عمى استعمال  ستيطاناال قانون








                                                           

 .173ـ، ص1967آب10، 506عددالكقائع اإلسرائيمية،  (1)
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 تابع

(1)م1967الزراعية والمياه( لسنة  راضياأل الزراعي)تقييدات عمى استعمال  ستيطاناال قانون





 

                                                           

 .174ـ، ص1967آب10، 506الكقائع اإلسرائيمية، عدد (1)
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 (19) ممحق رقم
 .(1)م1969قانون تسوية األراضي لسنة 

 

                                                           

 .480ـ، ص1969تمكز27، 575الكقائع اإلسرائيمية، عدد (1)
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 (20)ممحق رقم 
  .(1)1972 مشروع فايتسوثيقة 

 

                                                           

 .74-71، ص12الدراسات الفمسطينية، عدد جمةايمي، آيؿ:مشاريع السمـ اإلسرائيميىة، م (1)



282 
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 (21) ممحق رقم
.(1)م1976غمشروع يسرائيل كيننوثيقة 

 

                                                           

 .338-332، ص13مجمة الدراسات الفمسطينية، عدد العرب في إسرائيؿ:مشركع كينيغ لتيكيد الجميؿ، (1)
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288 
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 (22) ق رقمحمم
 :(1)م2009-1989المياجرين الييود إلى )إسرائيل(أعداد  

 أعداد  تقديرية لممياجرين األعوام
1989 24 ،300 
1990 200 ،170 
1991 176 ،650 
1992 77 ،350 
1993 77 ،860 
1994 80 ،810 
1995 77 ،660 
1996 70 ،919 
1997 66 ،221 
1998 56 ،727 
1999 76 ،766 
2000 60 ،192 
2001 43 ،580 
2002 33 ،565 
2003 23 ،565 
2004 20 ،898 
2005 21 ،168 
2006 19 ،267 
2007 18 ،131 
2008 13 ،699 
2009 14 ،569 
 769، 253، 1 المجمكع

 


                                                           

جبكر، سمير:التأثيرات الممكنة لممياجريف الييكد السكفيات في المجتمع اإلسرائيمي، مجمة الدراسات  (1)
 .302ـ، ص1990، خريؼ4الفمسطينية، عدد
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 (23)ممحق رقم 
 (1)ات لمكنيست السابع والثامن في القطاع العربياالنتخابنتائج 

نسبة  
 المصكتيف

العربية التجمع كالقكائـ 
 المرتبطة بو

األحزاب 
الصييكنية 

 خرلاأل

الحزب الشيكعي 
 )راكاح(

الكنيست 
السابع 
ـ1969  

82 55 15 30 

الكنيست 
الثامف 
ـ1973  

80 46 17 38 











































                                                           

كاالجتماعية(، منصكر، كميؿ:الشعب الفمسطيني في الداخؿ )خمفيات االنتفاضة السياسية كاالقتصادية  (1)
 .322ص
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 (24) ممحق رقم
 .(1)م2011قانون الحق في التخطيط والبناء)قانون لجان القبول( لعام 

أك حؽ استئجار لفترات التي تبمغ أكثر مف خمس سنكات ، الممكيةكىك حؽ  -"حقكؽ األرض" 
بما في ذلؾ الحؽ ، أك التي تنطكم عمى خيار لتمديد مدتو لفترة الشاممة ألكثر مف خمس سنكات

 عمى أساس االلتزاـ منح أك نقؿ ممكية أك التأجير ليذه الفترة.
 أم مما يمي: -"الخارجية" 

 يمي:( الفرد الذم ليس كاحدا مما 1)
(Aمكاطنا إسرائيميا أك مقيما اإلسرائيمي؛ ) 
(Bكالشخص الذم يحؽ لو اليجرة إلى إسرائيؿ بمكجب قانكف العكدة ) ،19502-5710. 
( شركة يسيطر عمييا شخص كاحد أك أكثر مف الذيف ليست كاحدة مف تمؾ المنصكص عمييا 2)

 (؛1في الفقرة )
 (؛2( ك )1كما كرد في الفقرتيف ) ( الشخص الذم يتصرؼ نيابة عف فرد أك شركة3)

 .19603-5720، أراضي إسرائيؿ قانكف السمطة -"أراضي إسرائيؿ قانكف السمطة" 
 .المنصكص عمييا في قانكف السمطة أراضي إسرائيؿ كما -"رئيس مجمس أراضي إسرائيؿ" 

 :بما في ذلؾ كؿ مف العناصر التالية -الدكلة" "
(1) A أك مف قبؿ ، نشئت مف قبؿ اثنيف مف كاليات عمى األقؿاتحاد أك منظمة أ، االتحاد

 .المنظمات التي أنشئت مف قبؿ اثنيف مف كاليات عمى األقؿ
 ، ككالة أك سمطة أك تفكيض دكلة أك اتحاد لمدكؿ (2)
بعد مكافقة المجنة الدستكرية كالقانكف ، كياف سياسي غير الحككمية التي أعمنيا كزير العدؿ (3)

 .الكنيستكالقضاء في 
 .كما ىك منصكص عميو في قانكف السمطة أراضي إسرائيؿ -اراضي مدير إسرائيؿ السمطة" "
بما في ذلؾ األراضي التي تـ الممنكحة بمكجب قانكف السمطة اسرائيؿ  -أراضي إسرائيؿ" "

 .اراضي حقكؽ الممكية
، 1981 حتي 5741، كما ىك منصكص عميو في المصرفية )التسجيؿ( قانكف -السيطرة" "
 .)ب(4

سكاء في ، ال يجكز ألم شخص أف تمنح أك نقؿ حقكقيا في األراضي اإلسرائيمية مف أجنبي (1)

                                                           

، 5769، عدد57، ص5720الكقائع اإلسرائيمية، عددـ، 2011قانكف الحؽ في التخطيط كالبناء لعاـ  (1)
 .318ص

http://www.adalah.org./ar/law/view/301   

http://www.adalah.org./ar/law/view/301
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 .إال كفقا لتكجييات ىذا القانكف، الصرؼ أك ليس في الصرؼ
الشخص الذم يرغب في منح أك نقؿ حقكقيا في األراضي اإلسرائيمية مف أجنبي كتقديـ  (2)

 .نح أك نقؿ إلى رئيس مجمس أراضي إسرائيؿطمب لمحصكؿ عمى المكافقة لم
رئيس دائرة أراضي إسرائيؿ مجمس الحؽ في إصدار المكافقة عمى منح أك نقؿ حقكؽ  (3)

كبعد ، األراضي في إسرائيؿ مف أجنبي كفقا لتكصية لجنة فرعية لؤلراضي إسرائيؿ المجمس
أيضا  -ض كىكية مقدـ الطمب كفقا لمتسمية أر ، التشاكر مع كزير الدفاع كزير الشؤكف الخارجية

عند البت في منح  4) القسـكما جاء في ، مع كيانات إضافية عمى النحك المحدد في المكائح
كرئيس مجمس إدارة أراضي إسرائيؿ كمجمس ، (3المكافقة عمى النحك المنصكص عميو في الفقرة )

 :عمى االعتبارات التالية، في جممة أمكر، تأخذ بعيف االعتبار
(A) كرفاىية كأمف الجميكر؛ 

(BE) كفترات إقامتو في ، بما في ذلؾ معمكماتو الشخصية، اتصاؿ األجنبي إلى إسرائيؿ
 كعبلقة أسرتو مع شخص ليس مف أجنبي؛، إسرائيؿ
(C) كاليدؼ الذم يسعى أجنبي الحصكؿ عمى األراضي الممنكحة أك نقميا إليو؛ 
(D) جنبي أك نقؿ إليو قبؿ تاريخ الطمبفي نطاؽ األراضي التي تـ شراؤىا مف قبؿ أ. 
(E) كالمكقع مف األراضي، بما في ذلؾ حجـ األراضي المطمكبة، مبلمح األرض المطمكب ،

 .كتسميتيـ
كمدير دائرة أراضي إسرائيؿ أك أم شخص ، (3( ك )1عمى الرغـ مف أحكاـ الفقرتيف ) (5)

قؿ مف حقكقيا في األراضي يحؽ لممكافقة عمى منح أك ن، يفكضو أصكال بيف مكظفي السمطة
 :اإلسرائيمية إلى كاحدة مف التالي

الذم يسعى لمحصكؿ عمى كحدة سكنية كاحدة عمى ، عمى األجنبي الذم ليس شركة (A)قدمت 
كأنو ال حقكؽ الخاصة باألراضي في كحدة سكنية ، األراضي المخصصة لمسكف كفقا لخطة

-5725، في قانكف التخطيط كالبناء كما ىك منصكص عميو -"خطة" ، ليذه المسألة .أخرل
19655. 

(B) كافقت إدارة المركز لبلستثمار منحة بمكجب قانكف تشجيع االستثمارات  لؤلجنبي لمف
 - ليذه المسألة .لغرض تنفيذ خطة التي تمت المكافقة عمى المنح، الرأسمالية

 .19596-5719، الرأسماليةقانكف تشجيع االستثمارات  -قانكف تشجيع االستثمارات كابيتاؿ" "
 .كما ىك محدد في قانكف تشجيع االستثمار كابيتاؿ -إدارة المركز لبلستثمار" "

(C) لغرض إدارة شؤكف تمؾ الدكلة في ، كفقا اللتزاـ دكلة إسرائيؿ في اتفاؽ دكلي، كالدكلة
 .إسرائيؿ في إطار االلتزاـ الذم أعطيت

(C) إلى منح أك نقؿ مف حقكقيا في األراضي عف  سيتـ تطبيؽ تكجييات الفقرة )ب( أيضا
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كتنفيذ حكـ قضائي أك كثيقة أخرل صدرت ، تنفيذ الرىف العقارم، طريؽ بيع األراضي ممنكع
 . .أك بيع الممتمكات عف طريؽ مكتب التنفيذ أك سمطة أخرل كفقا لمقانكف، لتنفيذ كمحكمة الحاكـ

 )د)
ـ ىذه المنحة أك نقؿ الذم أجرم في انتياؾ منح أك نقؿ حقكؽ ممكية األراضي أك التزا (1)

 .لتكجييات ىذا القسـ سكؼ تككف غير صالحة
 .سكؼ يتـ تسجيؿ أم معاممة في السجؿ العقارم في انتياؾ لتكجييات ىذا القسـ (2)
الحؽ في تقديـ التماس إلى المحكمة ، أك أحد األطراؼ المعنية، النائب العاـ أك مف يمثمو (3)

أك لطمب ، صفقة نفذت في انتياؾ لتكجييات ىذا القسـ ف عدـ صبلحيةلمحصكؿ عمى إعبل
بما في ذلؾ حذؼ السجؿ مف السجؿ ، عبلج أخرل حسبما تراه مناسبا في ظركؼ القضية

 ." العقارم
 4تعديؿ المادة 

2. 
 :كسيتبعو "(A)" مف القانكف األساسي 4سيتـ كضع عبلمة المادة 

أف يصدر ، المجنة الدستكرية كالقانكف كالقضاء في الكنيستبمكافقة ، يحؽ لكزير العدؿ "(ب)
بما في ذلؾ في ما يتعمؽ طريقة تقديـ طمب الحصكؿ ، 2Aالمكائح البلزمة لتنفيذ تكجييات القسـ 

ىكية الكيانات استشارتيا كما ىك ، عمى مكافقة لمنح أك نقؿ حقكؽ ممكية األراضي لؤلجانب
كطريقة ، كفقا لمتسمية أرض كىكية مقدـ الطمب، 2A (B) (3)منصكص عميو في المادة 

 ." التشاكر كمكاعيد إصدار الردكد عمى التشاكر كمكاعيد لتكفير استجابة لطمب
 .8رقـ ديؿ أراضي إسرائيؿ قانكف السمطة تع

 - 19607-5720، مف اراضي اسرائيؿ قانكف السمطة 4Sفي القسـ 
 ."حسب مقتضى الحاؿ (C) بعد "الفقرة )أ(" سيأتي "أك، في الفقرة )ب( (1)
 :بعد الفقرة )ب( سيأتي (2)

"(C) )كدائرة أراضي إسرائيؿ كالسمطة تشترط منح ممكية ، دكف االنتقاص مف تكجييات الفقرة )أ
 2Aكفقا ألحكاـ كقيكد كفقا لتكجييات القسـ ، 4Qاألصكؿ األراضي في إطار تكجييات القسـ 

 ." 1960-5720، لؿ أراضي إسرائيؿ القانكف
 نياميف نتنياىك رئيس الكزراءب

 يكفاؿ شتاينتز كزير المالية
 أرييؿ أتياس كزير االعمار كاالسكاف

 شمعكف بيرس رئيس الدكلة
 .رؤكفيف ريفميف رئيس الكنيست
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  (.25) ممحق رقم
 (1)مستوطنة شيبولت

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

http://www.ac-، لمركز العربي لمتخطيط البديؿ، افاطط مستكطنة شيبكلت عمى أراضي طرعإلغاء مخ (1)
ap.org. 

http://www.ac-ap.org/
http://www.ac-ap.org/
http://www.ac-ap.org/
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 (1)(22ممحق رقم )
 المستوطنات المقترحة والحدود التاريخية لمبمدات العربية

 




















                                                           

http://www.ac-، لمركز العربي لمتخطيط البديؿلتيكيد الجميؿ، ا القديـ –ما كراء المخٌطط الجديد  (1)
ap.org . 

http://www.ac-ap.org/
http://www.ac-ap.org/
http://www.ac-ap.org/
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 .(22ممحق رقم)
 .(1)35مخطط تاما

 

 

 

 

 











                                                           

 35المركز العربي لمتخطيط البديؿ يعرض تحفظات عشرات السمطات المحمية العربية عمى مخطط تاما  (1)
 . ap.org-http://www.ac، المركز العربي لمتخطيط البديؿ.اماـ المجنة المكائية لمتخطيط كالبناء

http://www.ac-ap.org/
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 (1)(29) ممحق رقم
 19ية في الجوالت الالبرلمانات االنتخابجدول نسبة المشاركة في 

 نسبة التصويت حق االقتراع أصحاب العام/م الكنيست
          1 1949 506 ،567 86.9 

2 1951 924 ،885 75.1 
3 1955 1 ،057 ،795 82 ،8 
4 1959 1 ،218 ،483 81 ،6 
5 1961 1 ،271 ،285 83 ،0 
6 1965 1 ،499 ،709 83 ،0 
7 1969 1 ،748 ،710 83 ،0 
8 1973 2 ،037 ،478 81 ،7 
9 1977 2 ،236 ،293 79 ،2 

10 1981 2 ،490 ،014 78 ،5 
11 1984 2 ،654 ،613 78 ،8 
12 1988 2 ،894 ،613 79 ،7 
13 1922 3 ،409 ،015 77 ،4 
14 1996 3 ،933 ،250 79 ،3 
15 1999 4 ،285 ،428 78 ،7 

تخابات لرئاسة نا
 الحكومة

2001 4 ،504 ،769 62 ،3 

16 2003 4 ،720 ،074 68 ،9 
17 2006 5 ،014 ،622 63 ،5 
18 2009 5 ،278 ،985 64 ،7 
19 2013 5 ،656 ،705 67 ،77 

 

                                                           

:الخارطة السياسية في إس (1)  .83ـ، ص2013أنتخابات –رائيؿ جرايسي، برىـك
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 (1)(29ممحق رقم)

الٌهودالعرب

التخصٌصللسكنمنمجملالبناءالعام )حسبالنسبة

(17:87الحالةالمثلىهً-كانسالعددٌةفًال

%587 %4387

ةالعاملة)منمجمل نسبةمشاركةالرجالفًالقو 

الرجالالعرب(

%9188%9185

ةالعاملة)منمجمل99-22نسبةمشاركةأبناء فًالقو 

الرجالالعرب(

%7985%19

مشاركةالعربمنمجملالعاملٌنفًالخدماتنسبة

الحالة-كانسالحكومٌة)حسبالنسبةالعددٌةفًال

(17:87المثلىهً

%9  



%49  



طةالسنوٌةللرفاهللفرد ةالمتوس  المصروفاتالعام 



شيقؿ 360 شيقؿ 527   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 . http://www.sikkuy.org.ilـ، 2009سيككم،  جمعية (1)

http://www.sikkuy.org.il/
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 (30ممحق رقم)
 البمد أبناء لحركة القطرية المجنة عن صادر نابي

 ()وطننا فً بقاءنا تهدد السوفٌات الٌهود لبالدناهجرة الٌهودٌة الهجرة بصدد

 يا جماىير شعبنا الصامدة:
ببلدنا فمسطيف  إلى الييكدأك قدكـ ، كحتى يكمنا ىذا شكمت ىجرة كحتى يكمنا 1882منذ عاـ 

كتشريدنا منو. كقد ، االستيبلء عمى أرض كطننا إلىممارسة عممية لممشركع الصييكني اليادؼ 
شردت الغالبية الساحقة مف  أفبعد  ـ1948عاـ  إسرائيؿيا ناكي إنشاءنجحت الحركة الصييكنية ب

، المستكطنات كالمناطر، ىدمت قراه عمى أرضو كزرعت فييا الكيبكتسات، شعبنا الفمسطيني
 الييكديةكىكذا تميزت اليجرة  قاض شعبنا الفمسطيني.أن ككؿ ذلؾ عمى – الييكديةالقرل كالمدف 

بكامؿ ، قاض شعب آخرأن تبني كجكدىا المادم عمى، تيايالييتيا كككلكناستيطانالصييكنية ب –
كما يزاؿ  .قاكميا، ب عارض شعبنا ىذه اليجرةية. ليذه األسبااإلنسانالسياسية ك ، حقكقو الكطنية
رغـ ، تتميز مكجة المياجريف السكفيات الجدد أيضان ىكذا ، يةعدكانإزالة آثارىا ال أجؿيناضؿ مف 

حاليان كمكاجيتو ، كني ألرض كشعب فمسطيفاختبلؼ الظركؼ كتعميؽ كتكسيع االحتبلؿ الصيي
، بثؽ عنيا مف مبادرة سبلـ فمسطينيةأنالشعبية المستمرة حتى كنس االحتبلؿ كما  نتفاضةباال

إقامة الدكلة الفمسطينية المستقمة عمى  أساسجاز سبلـ قائـ عمى نإل، منسجمة مع طبيعة المرحمة
 نتفاضةعمى اال داىمان   خطران  ليةاتشكؿ اليجرة الح، التراب الكطني الفمسطيني عمى ىذه الخمفية

                            كعمى تحقيؽ أىدافيا المشركعة.

ستمعف حيث « الخط األخضر » ، كذلؾ تشكؿ خطرا مباشرا عمى جماىيرنا العربية داخؿ
سفير الداخمي نابسياسة المصادرة كىدـ البيكت العربية كممارسة مخطط التر  اإلسرائيميةالسمطات 

... ككمما يزداد عدد المياجريف  – يزداد خطر طردنا  الييكدبناء عمى مشركع مارككفيتش المشؤـك
               مف أرضنا لصالح حؿ األزمة الديمكغرافية الحاصمة كاستيعاب المكاطنيف الجدد.

ذا  الكزير يعقكب  فإف، «الكبرل  إسرائيؿالستيعاب اليجرة الكبرل بأرض » ، شمير يدعك كافكا 
                         ي يدعك" الستيعاب اليجرة الكبرل في الجميؿ كالنقب!؟".اجتسكر المعر 

مكجة اليجرة جراء ، يأنسأناآلثار السمبية البلحقة بجماىيرنا العربية عمى صعيد كطني ك  أف
حيث ستتفاقـ أزمة البطالة ، ب االقتصاديةناالجك  إلىبؿ تتعداه ، الجديدة لف تقؼ عند ىذا الحد

                                                           

()   ـ.9/2/1990يخنسخة عف البياف الذم كزعتو المجنة، كيحمؿ تار 
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تكفير عمؿ لمقادميف  فأل، إسرائيؿالشرقييف كالمسحكقيف عمكما داخؿ  الييكدبيف العماؿ العرب ك 
ا نسمع أن. مف ىنا بدالييكديةالفقر  إحياءالقاطنيف في  الييكدك ، الجدد سيفاقـ أزمة العماؿ العرب

السكفيات كتدعك لمتصدم ليا  الييكدالشرقييف تعارض ىجرة  الييكدمكاقؼ جريئة صادرة عف 
صاؼ المكاقؼ الصادرة عف أطراؼ أن؟ مف ىنا ال يسعنا إال استنكار المكاقؼ المائعة أك اليان نض

لبلسامية أك معارضة حقكؽ العتبارات كىمية متذرعة بالخكؼ مف االتياـ با، فمسطينية كمحمية
؟!اإلنساف  

"الكنيستي" كحده الذم يمنح الحؽ ، ةالعكد قانكفىذه األعذار قبيحة كال تصمد أماـ عنصرية  أف
 إلىتحكيؿ األثيكبييف الفبلشا  إلىحتى كصؿ األمر ، ببلدنا إلىألم ييكدم في العالـ بالقدـك 

ديارىـ ككطنيـ؟! يا جماىير  إلى( مف العكدة الفمسطينيفالببلد األصمييف ) كافس فاكحرم، ييكد
 شعبنا المكافح:

دكف عقد صفقات بيف قادة ، الحصكؿ، الييكدلـ يتسف لمثؿ ىذا النكع مف مكجات المياجريف 
مؤامرات عمى كجكد كمستقبؿ الشعب  إلىما تتحكؿ  أفسرع، الحركة الصييكنية كالجيات المعنية

  ، المخمكع نميرم فاكرئيس السكد إسرائيؿالفمسطيني. فإذا تمت ىجرة الفبلشا كثمرة لصفقة بيف 
االتحاد السكفياتي كأميركا.، إسرائيؿالجديدة ىي ثمرة مباشرة لصفقة بيف  الييكديةاليجرة  فإف   

اطنيو بترؾ ببلدىـ كاليجرة منيا لمكجية ي أكلي لمك أنسأنمف حؽ االتحاد السكفياتي منح حؽ 
يقمع حؽ ىؤالء المياجريف بإجبارىـ مكضكعيا بالسفر مباشرة  أفلكف ليس مف حقو ، يريدكف التىٌ 

قامت بدكرىا بإغبلؽ ببلدىا )كألكؿ  التىٌ يـ مف اليجرة ألميركا أنكحرم، تؿ أبيب إلىمف مكسكك 
الذيف يرغبكف بغالبيتيـ شبو المطمقة باليجرة ألميركا  الييكدمرة في تاريخيا( أماـ المياجريف 

كلباقي دكؿ أكركبا. كقد دلت عمى ذلؾ بشكؿ قاطع أرقاـ المياجريف الذيف اختاركا أميركا كأكركبا 
               في بداية فتح أبكاب االتحاد السكفياتي أماـ خركج مكاطنيو منو؟! إسرائيؿبدال مف 

اتي بقيادة غكرباتشكؼ يتجاىمكف كيدكسكف حقكؽالحزب الشيكعي السكفالسكفياتية ك الحككمة  أف  
اتي باليجرة. فيؿ م السكفالييكد فاسنالفمسطيني تحت غطاء منح حقكؽ لبل اإلنساف

عكضا عف التمسؾ بمفاىيـ  اإلنسافالبيريستركيكا تخضع لمفاىيـ صييكنية بقضية حقكؽ 
نية اليتشكفي الجديد يقع في مطب الست العيد الغكربا؟! كىؿ اإلنسافاالشتراكية العممية لحقكؽ 

تككف دكلة تقدمية في المشرؽ  أفعندما قبؿ بتقسيـ فمسطيف راىف ، 1947الذم حصؿ عاـ 
نشاءك  "ستحمؿ معيا بشائر الثكرة ، المتخمؼ                      و" االشتراكية!؟".نأل إسرائيؿ ا 

حركة أبناء البمد تدعك جماىير شعبنا في الداخؿ كالخارج كقكاه  فإف، عمى ضكء ما تقدـ
كرفضيا ، اتية الجديدةالسكف الييكديةلتبني مكقؼ كاضح كمبدئي مف مكجة اليجرة ، المناضمة

الفمسطيني  اإلنسافيا تيدد حقكؽ أن أساسكالدعكة لمكاجيتيا فعبل ال قكال عمى ، بشكؿ مطمؽ
« يتجو نحكىا  أفيجب » ، يا تشكؿ خطرا عمىأن إلىإضافة  اإلنسافكتحرؼ حقكؽ ، بشكؿ عاـ
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كتحقيؽ أىدافيا الداعية لمحرية  نتفاضةاال التىٌ حيث تفرض عميو الكجية ، م المياجرالييكد
خطر تشريد العرب  إلىكعكدة البلجئيف. كذلؾ ، كاالستقبلؿ كقياـ الدكلة الفمسطينية المستقمة

 الييكدكضرب مصالح العماؿ العرب ك ، ـ1948الذيف يعيشكف داخؿ الخط األخضر مف عاـ 
                                                اقتصاديا كاجتماعيا كسياسيا. إسرائيؿالفقراء في 

ة المدمرة لنا جميعا.نا ندعك كافة األطر السياسية لمتحرؾ المكحد كالسريع لمكاجية ىذه اليجر أن  
لىمسامع القيادة السكفياتية ك  إلىندعككـ لرفع أصكاتكـ كنقميا رسميا  كافة قطاعات الشعب ا   

 تمارس حقكؽ أفال تتجزأ كال يمكف  اإلنسافالسكفياتي كالحزب الشيكعي السكفياتي. فحقكؽ 
                                 آخر.... معا عمى الدرب. إنساف ما عمى حساب حقكؽ إنساف

.(1)المجنة القطرية لحركة أبناء البمد  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 تيدد السكفيات الييكد لببلدنا ىجرة الييكدية اليجرة البمد بصدد أبناء لحركة القطرية المجنة عف صادر فابي (1)
 .138ـ، ص1990، صيؼ 3مجمة الدراسات الفمسطينية، المجمد، العدد، كطننا في بقاءنا
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