
 المنطقة المحرمة

 ملخّص

 مقدمة

. ن الفلسطيني سكّانهاوبين  الغربيةضفّةيشكّل التنظيم والبناء إحدى نقاط االحتكاك اليومية بين السلطات اإلسرائيلية في ال

 لمخطّطات الهيكلية ومنح على اتصديقفلسطينية، فإن السلطة المطلقة لل، وبعد إقامة السلطة الوطنية التى في يومنا هذاح

 إسرائيل  دولةهي بأيدي)  الغربيةضفّةالمساحة من %  60زهاء والتي تشكّل  (C بناء للفلسطينيين في المنطقةرخص 

 150,000 ما يربو عن مالئمة لسد حاجةالتنظيمية الحلول اللهذا، يتعين على إسرائيل توفير . عبر اإلدارة المدنية

حتل يذلك، ال تقوم اإلدارة المدنية بتوفير هذه الحلول، بل على العكس، على الرغم من و C.في المنطقة  قيمونفلسطيني ي

 .مركزيا من نشاطاتها التنظيمية جزءا Cالبيوت التي يقيمها الفلسطينيون في المنطقة لهذه هدم ال

وضة على القيود التنظيمية المفر تقف خلف التيتنظيمية العوامل الإلى الكشف عن " مةالمنطقة المحر"يهدف تقرير 

مع تسليط الضوء على سياسة  ،C القائمة في المنطقة ةالفلسطيني مبانيالحجم الهائل لعمليات هدم الأعمال البناء و

, تحليل صور جوية, مقابالت تضمنت ,ةواصل التقرير عملية بحث مت هذالقد سبق إعداد .اإلدارة المدنية وأساليب عملها

ضمن هنا نشر ألول مرة  جزء منها ي– ابفترة االنتد والبحث عن وثائق من ده من مصادر عجمع المعطيات والمعلومات

 .هذا التقرير

ة العامة لوضع التنظيم في البلدات خلفيالظواهر الحيزية والجوانب القانونية التي تشكّل ال لتقريرمن ا األولالجزء يصف 

ضع وضع الحواجز وإنشاء المستوطنات، ت على وسائل كااعتماد الغربية، ضفّة إن تجزئة ال.Cالفلسطينية في المنطقة 

 ضفّةعملية تقسيم الحيز في الإن .  الفلسطينيين في المنطقةسكّانالعراقيل الكبيرة أمام تنظيم مالئم ينسجم مع حاجات ال

قعه االراضي  قامت بتوسيع رالتيو ، لسياسة األراضي المعتمدة في إسرائيلنتيجةًتعتبر  ن ما تعنيه، الغربية، من ضم

ين بصورة تس ال هذه تقوم بتوفير أراضي الدولةكما,  الغربيةضفّةال بشكل كبير في دولةكأراضي فه المعرخدام اإلسرائيلي

 في المعمول بهمجال التنظيم ذاته، فقد قامت إسرائيل بإدخال تغييرات على قانون التنظيم األردني،  في  أما.حصرية

 دون أي تمثيل  تحت سيطرة إسرائيلية كاملة وبا، واستحدثت نظاما تنظيميا مركزي1967 الغربية قبل العام ضفّةال
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ية التطويرية العفوية في القرى الفلسطينالسيرورات فرضت إسرائيل سياسة تنظيم تتعارض ووفي ذات الوقت، . فلسطيني

 .أكثر رفاهيةوفّر شروط حياة يرحابه ر من بناء مكتظ إلى بناء أكثالنتقال نزعتهم الطبيعية لتتناقض وفي المنطقة و

 الفلسطينيين في سكّانلمخطّطات الهيكلية المفروضة على التعمق النوعان الرئيسيان من التقرير بيبحث القسم الثاني من ا

ة التي لخاص والمخطّطات الهيكلية ا)"االنتدابية الهيكليةالمخطّطات : "فيما يلي"(المخطّطات الهيكلية االنتدابية : Cالمنطقة 

 تصديق الإن المخطّطات الهيكلية االنتدابية، التي تم"). ةالمخطّطات الهيكلية الخاص: "فيما يلي(وضعتها اإلدارة المدنية 

 صارمبحسب تفسير و. C غالبية القرى الفلسطينية في المنطقة علىحتّى يومنا  سنة ونيف، تسري 60قبل منذ عليها 

المخطّطات  أما بخصوص .حاليا  هذه المخطّطاتبموجب  للبناءرخص إصدار اتقريب يمكن اطئ لإلدارة المدنية، الخو

من  يالهدف الرئيسو.  وجود له في القانون األردنيالوة المدنية  اإلدار فرضتهابتكارفاألمر هو بمثابة  ةالهيكلية الخاص

 شاسعة، وتوفير مساحات C الفلسطيني في المنطقة هي تضييق الخناق على البناءيتمثّل ة لمخطّطات الهيكلية الخاصهذه ا

 .للمصالح اإلسرائيلية وبخاصة للمستوطناتخدمة من األرض المستقبلية 

 قاسية على البناء والتطوير ال قيودا تفرض Cكما يتضح من التقرير، فإن سياسة التنظيم اإلسرائيلية المعتمدة في المنطقة 

، B و A الفلسطينيين المقيمين في المناطق سكّانطقة فحسب، وإنما على ماليين الفي البلدات الفلسطينية في تلك المن

تفرض سياسة اإلدارة المدنية هذه مسا دائما بحقوق اإلنسان األساسية لمجموعة . لتنظيم الفلسطينيسلطة االخاضعة ل

    .ية والتعليم والصحة وغيرهاية كبيرة، ومن ضمنها الحقّ بالمأوى والحقّ بحرية التنقّل والحقّ بالتربسكّان

 

 الوضع القائم

  الغربيةضفّةالتقسيم اإلداري لل .1

تم  مع منظمة التحرير الفلسطينية، واالتفاقات الالحقة، 1995االتفاق المرحلي، الذي وقع في العام  وفق •

ظيم في  ونقلت بموجبها كافة صالحيات التن.C و B و A:  الغربية لثالث مناطق إداريةضفّةتقسيم ال

في المقابل، بقيت . للسلطة الفلسطينية)  الغربيةضفّةمن ال% 40ن تشكّالن معا نحو اللتا (B و Aمنطقتي 

خاضعة لسلطة اإلدارة )  الغربيةضفّةمن ال% 60زهاء  (Cالمنطقة جميع سلطات التخطيط والبناء في 

 .ديق اإلدارة المدنية اإلسرائيلية يحتاج لتصCالمنطقة مخطّط في كّل  ما يعني أن كّل بناء و. المدنية
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 بلدة تدخل كامل 149 ألف يعيشون في 47 ألف فلسطيني، من بينهم 150 نحو Cالمنطقة يقيم حاليا في  •

 و Aي بلدات تتواجد نسب معينة من بيوتها في المناطق الثالث ، والبقية فCالمنطقة في مساحاتها المبنية 

B و C. 

 سياسة األراضي اإلسرائيلية  .2

فة على أنها أراضي دولة تم تسجيل عر دونم م700,000قرابة  1967 الغربية قبل العام ضفّة في الكانت  •

 .  على اسم العرش األردني الطابو-لكيةدائرة تسجيل المغالبيتها في 

ن وللمصالح اإلسرائيلية األخرى، أعلنت اطساحات من األراضي لصالح مشروع االستيبغية تأمين م

كانت ، وكأراضي دولة يضا دونم من األر900,000  نحوي سنوات سيطرتها على المنطقة علىإسرائيل ف

تم ضم القسم األكبر من هذه األراضي . بل على أنها أمالك فلسطينية خاصة عرفت من قهذه االراضي قد

نع الفلسطينيون من ، ومهاإطار في إدارة المستوطناتيتم لس اإلقليمية والمحلّية، التي إلى مناطق نفوذ المجا

إضافة إلى ذلك، تم اإلعالن عن .  الغربيةضفّةحاليا، تشكّل أراضي الدولة نحو ثلث مساحة ال. استغاللها

 الغربية على أنها أراضي مغلقة ألغراض عسكرية أو أراضي تم وضع ضفّةمئات آالف الدونمات في ال

 .ضي أيضامن استخدام هذه األرا اليد عليها، ومنع الفلسطينيون

 الغربية معدة الستخدام ضفّةفإن أراضي الدولة في ال ،بصورة عامةبحسب السياسة اإلسرائيلية،  •

 ال، مفاده أن 1987 قرارا في العام ،في هذا اإلطار ,اتخذت اإلدارة المدنية. بصورة حصريةاإلسرائيليين 

ذا الشكل، فرضت السلطة اإلسرائيلية به.  أراضي دولة ايالمخطّطات الهيكلية للقرى الفلسطينيةتشمل 

ن من استخدام ان الفلسطينييرمن غالبية موارد األرض العامة، وح الفلسطينيين مسكّانإقصاء الفيه واقعا يتم 

 . الغربيةضفّةنحو ثلث من ال

 من نظام ال مركزي إلى سيطرة مركزية: Cقانون التخطيط والبناء في المنطقة  .3

 للقانون األردني، Cيخضع التخطيط والبناء في المنطقة : والتمثيل الفلسطينيإلغاء مؤسسات التخطيط  •

قامت بفرض تغييرات جوهرية ها حافظت إسرائيل على غالبية أحكامه، ولكن. 1966رع في العام الذي شُ

 ، في هذا اإلطار،قامت إسرائيلف.  األوامر العسكريةها من خالل إصداراالتخطيط وتركيبهمبنى هيئه على 
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بإلغاء لجان التخطيط المحلّية في القرى الفلسطينية ولجان التخطيط اللوائية، وقامت بتحويل جميع سلطاتها 

 مركزيا ياتخطيط بهذه الصورة استحدث نظاما.  الفرعيةيط األعلى في اإلدارة المدنية ولجانهلمجلس التخط

من  في اإلدارة المدنية هم  مؤسسات التخطيطحاليا، جميع الموظفين في. تحت السيطرة اإلسرائيلية الكاملة

يشير هذا األمر إلى أن ليس أمام الجمهور .  الفلسطينيين أي تمثيل بهاسكّانن، وليس للسرائيليياإل

التي يتم اتخاذها بخصوص  ,على صعيد التنظيم والبناء ,الفلسطيني أية فرصة حقيقية للتأثير على القرارات

 .بلداتهم

، من خالل ائيل نظام تخطيط منفصل للمستوطناتبالمقابل، أنشأت إسر: اتصل للمستوطننظام تخطيط منف •

تتحلّى هذه اللجان بصالحيات إصدار تراخيص بناء . تعيين لجان تخطيط محلّية في المستوطنات

 جههخص الفلسطينيين، فإن الالمقابل، فيما ي في. هم من اجلهيكليةاللمخطّطات باللمستوطنين والمبادرة 

  . مجلس التخطيط األعلى أو اللجان الفرعية التابعة لهبإصدار تراخيص بناء هي ه المخولهالوحيد

 

 صارم طبيقتفسير خاطئ وت: المخطّطات الهيكلية االنتدابية .4

 حتّى اليوم لمخطّطات هيكلية انتدابية، Cتخضع غالبية البلدات الفلسطينية في المنطقة : مخطّطات قديمة •

 في S/15 الغربية، ضفّة في جنوب الRJ/5(هذه المخطّطات . ات القرن العشرينوضعت في أربعيني

إلى جانب ذلك، تمنح هذه . غالبية مساحتها كأراضي زراعيةف عرِّتُ)  في أطرافها الغربيةR/6شمالها، 

كالزراعة (زراعية، للسكن وألغراض أخرى المناطق ال للبناء في غير متواضعةالمخطّطات إمكانية 

 ).عة والبنى التحتية وغيرهاوالصنا

في فترة االنتداب والعقد األول  المخطّطات الهيكلية االنتدابية العتماد علىتم ا: رفض منح تراخيص بناء •

لبناء في القرى الفلسطينية في  إلصدار آالف تراخيص ا الغربيةضفّةلحكم العسكري اإلسرائيلي في المن ا

ن، شرعت اط توسيع مشروع االستيضوءالعشرين، وفي نيات القرن ولكن، منذ نهاية سبعي.  الغربيةضفّةال

مها فلسطينيون مباني ورفض طلبات يقدالإسرائيل باستخدام المخطّطات الهيكلية االنتدابية لغرض هدم 

رب ا لوحده ما يق1972منح الحكم العسكري في العام على سبيل المثال، . للحصول على تراخيص البناء
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2,100ين فيا ترخيصتها المطلقه كانت غالبيفي والتي  الغربية، ضفّة ال قرى لبناء مساكن للفلسطيني

وفي السنة ذاتها تم .  المعمول بها في تلك الفترة الوحيدهالمخطّطات هي المخطّطات الهيكلية االنتدابية

قت اإلدارة ادرنة، صللمقاو. لتراخيص البناءن من قبل الفلسطينييالمقدمه طلبات المن %  97التصديق على 

طلبات لتراخيص البناء تقدم بها فلسطينيون، الفقط من %  5.6 على 2007 و 2000المدنية بين األعوام 

 رخصة للبناء 13نحو ( ترخيصا فقط 91 في السنوات السبع هذه هو تي منحتومجمل عدد التراخيص ال

 . استند إلى المخطّطات الهيكلية االنتدابيةيتعين االفتراض أن جزءا منها على أقل تقدير . )في السنة

االنتدابية هو نتيجة لكيفية إن االنخفاض الشديد بعدد التراخيص الممنوحة استنادا إلى المخطّطات الهيكلية 

ق يدص وخاطئ، رفض التصارمتفسير :  التاليةهعدصعلى االهذه المخطّطات، ل اإلدارة المدنية حاليا تطبيق

 . على تسهيالت في أحكام المخطّطاتق ديصالت ورفض ،يضافرز األرعلى 

. المخطّطات الهيكلية االنتدابية بصورة صارمة وخاطئة تقوم اإلدارة المدنية بتفسير : وخاطئصارمتفسير  •

على سبيل المثال، تمنح المخطّطات الهيكلية االنتدابية إمكانية إقامة مباني بطابقين عندما تكون مساحة البناء 

خالفًا لذلك، تدعي اإلدارة المدنية أن مساحة البناء . ا مربعا متر180 و ا مربعا متر150ق بين في كل طاب

 .هي المساحة القصوى المسموح بها لبناء الطابقين سويةً) ا مربعا متر180-150(هذه 

فقط على كل تجيز المخطّطات الهيكلية االنتدابية إقامة مبنى سكني واحد  :ضفرز األرعلى   التصديقرفض •

 مؤسسات التخطيط، يمكن تصديقر هذه المخطّطات إلى أنه طبقًا لإلى جانب ذلك، تشي.  أرض أصليةطعهق

)  في الضفّة الغربيةعشرات بل مئات الدونماتإلى التي تصل مساحة كل واحدة منها ( األصلية طع القفرز

 حد، وإقامة مبنى سكني واحد على كٍلدونم واإلى  مساحة كل واحدة ، تصل أصغر للبناءقسائمعدة الى 

 الكامنة، وبهذا فهي تمنع استغالل فرص البناء  في غالب االحيانيضافرز األربال تسمح اإلدارة و .منها

   .في هذه المخطّطات

 تصديقلى ذلك، ترفض اإلدارة المدنية ال زيادة ع:تسهيالت في أحكام المخطّطاتال على التصديقرفض  •

على سبيل ف.  على الرغم من أن القانون يسمح بذلك,حكام المخطّطات الهيكلية االنتدابية في أعلى تسهيالٍت

يمنح القانون و.  كحد أدنى بين المبنى وبين حدود القسيمةأمتارة خمسة مساف RJ/5المثال، يشترط المخطّط 
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 ،ولكن. لتسهيلة أقل بواسطة اتخاذ قرار افي اإلدارة المدنية أن تشترط مسافصالحية للجان التخطيط 

تدابية، والنتيجة هي رفض  في أحكام المخطّطات الهيكلية االن على تسهيالٍتتصديقمدنية الاإلدارة الترفض 

 مترا 4.5ة مثالً، مساف(أحكام هذه المخطّطات  البسيط عن  البناء حتّى في حاالت االنحرافترخيصطلبات 

 ). بدالً من خمسة أمتار

، تقوم  البناءتراخيصة كأداة لمنح  استخدام المخطّطات الهيكلية االنتدابيبدالً من :سياسة فرض حازمة •

للمباني التي يقيمها الفلسطينيون من دون تراخيص، بحجة سنويا اإلدارة المدنية بإصدار مئات أوامر الهدم 

 . أن هذه المباني أقيمت خالفًا ألحكام هذه المخطّطات

طبيق إن كيفية ت :B و A البلدات الفلسطينية في المنطقتين على, C في المنطقة اءن البديقياسقاطات ت •

كل بناء في تلك القرى التي تتواجد أي لمخطّطات الهيكلية االنتدابية يمنع بالمطلق تقريبا اإلدارة المدنية ل

إضافة إلى ذلك، تفرض .  فقطلمخطّطات الهيكلية االنتدابية، والتي تخضع لCأراضيها ضمن المنطقة 

 تينطقة في المنات التطوير في البلدات الفلسطينية الواقعي كبيرة جدا على إمكانقيودااإلدارة المدنية سياسة 

A و B تعتبر منطقتي   حيث.المتواجدة ضمن سلطة التخطيط الفلسطينيةوA و B،  في العديد من المناطق

بنى ال الوحيد إلقامة الحيز Cة المنطقوتشكّل . Cمنطقة ال أرجاء فيمتفرقة  جزرك الغربية، ضفّةفي ال

دفن لومناطق مناطق صناعية على سبيل المثال  ،فلسطينية في هذه المناطق  بلداتهمشتركة لعدالتحتية ال

لمخطّطات الهيكلية بناء استنادا إلى االوبفعل الرفض القاطع تقريبا لإلدارة المدنية السماح ب. النفايات

 و B و A م بناء بنى تحتية حيوية للبلدات الفلسطينية، في جميع المناطقال يتف، C في المنطقه االنتدابية

C .في المنطقة إن القيود القاسية التي تفرضها اإلدارة المدنية C ين المقيمين فيتمس ماليين الفلسطيني 

 . الغربيةضفّةجميع أرجاء ال
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   التطويرتقييدأداة ل: المخطّطات الهيكلية الخاصة. 5

 سكّاناإلدارة المدنية، لتلبي حاجة الحسب أدعاء لمخطّطات الهيكلية الخاصة، اجاءت : لمخطّطاتأهداف ا •

اعتماد أكبر هذه المخطّطات يتمثّل في ق هذا التقرير أن الهدف الحقيقي وراء ولكن يتضح وف. الفلسطينيين

 . من تضييق الخناق على االنتشار الحيزي للبناء الفلسطينيقسط ممكن 

لمخطّطات الهيكلية الخاصة هي مساحاتها الصغيرة اإن الخاصية األكثر جالء في : خطّطات وخصائصهاالم •

منذ , لم تشمل هذه المخطّطات في غالبية الحاالت،. وحتى مئات الدونمات في الحد األقصى عشرات –

أراضي المخطّطات هذه ال تشمل  ،اتقريبوفي جميع الحاالت . جميع البنايات القائمة في القرى ها،اعداد

 جدا، وقد وضعت من دون فحص  متدٍنلمخطّطات الهيكلية الخاصةامستوى التفصيل في إن . دولة

وقد وضعت أحكام هذه المخطّطات على قاعدة .  في القرى ومن دون جمع بيانات حيويةسكّاناحتياجات ال

ن األخذ باالعتبار الظروف المحلّية  الغربية، من دوضفّةأنظمة معيارية مفروضة على مئات القرى في ال

 . والخاصة لكل بلدة وبلدة

لمخطّطات الهيكلية المحلّية أن تفي باالحتياجات ا من نتوقّعبصورة عامة، : ي غير معقولسكّاناكتظاظ  •

، ومن ضمن ذلك توفير حلول للسكن، وتوفير ) سنة قادمة25-20غالبا لفترة (المستقبلية القريبة للبلدة 

 إضافة مساحات شاغرة غير مبنية  غالبا يتعين،بغية تحقيق هذه الحلول. لمباني العامة وغيرهامساحات ل

 وبقية االحتياجات سكّانلمخطّطات الهيكلية الخاصة أن حلول اإلاخالفًا لذلك، تفترض . لهدف التطوير

ناء في المناطق المبنية اكتظاظ البالزياده في التنظيمية للقرى الفلسطينية تتحقّق بصورة خاصة من خالل 

تقترح هذه  .القائمة في القرى، وليس عن طريق إضافة مساحات كبيرة من األراضي غير المبنية

إن الكثافة .  وحدة سكنية للدونم الواحد15المخطّطات اكتظاظًا كبيرة جدا، تصل في حاالت معينة إلى 

طّطات الهيكلية الخاصة للقرى الفلسطينية تضاهي لمخاالتي تقترحها ) لدونم الواحد لسكّانعدد ال(ية سكّانال

 .ية المعمول بها في مدن كبيرة كالقدس وتل أبيب ولندن ونيويورك وهي كثافة غير معقولةسكّانالكثافة ال

 بغية تسويغ لمخطّطات الهيكلية الخاصة بالتحديداباستخدام اإلدارة المدنية تقوم فعليا، : هدم البيوت تسويغ •

كثافة البناء العالية التي تقترحها استنادا إلى . لمخطّطاتادود هذه البيوت التي أقيمت خارج حهدم عمليات 
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 البعيد، ولهذا ليس ة للمستقبلروافهذه المخطّطات، تدعي اإلدارة المدنية أن للقرى الفلسطينية حلول سكن 

ما ذكرنا سابقًا، على الرغم ك, ذلكو.  خارج حدود هذه المخطّطاتمباٍن على بناء تصديقهنالك تسويغ لل

 .هافي غالبية الحاالت وال يمكن تطبيقمن أن هذه الكثافة غير معقولة 

ة في  بلدة فلسطينية تقع جميع أراضيها المبني149من بين : الوضع التنظيمي الحالي في القرى الفلسطينية •

 قرية، وفي 16ية خاصة لصالح  على مخطّطات هيكلن حتّى اآلتصديق، قامت اإلدارة المدنية بالCالمنطقة 

مخطّطات ل ل131وتخضع جميع القرى المتبقية وعددها . مخطّطات أخرىعلى دقت اقريتين إضافيتين ص

بغرض فرض تقريبا  المطلقالهيكلية االنتدابية، والتي، كما ذكر أعاله، تقوم اإلدارة المدنية باستخدامها 

 . والتقييدالقانون

 اتنتاجاست. 6

صراع السيطرة على األرض ومحاولة اإلدارة في  امركزيدورا   المقيِّدة التنظيم اإلسرائيليةتشكّل سياسة •

 .ناطيلية وعلى رأسها خدمة مشروع االستيالمدنية توفير مساحات شاسعة للمصالح اإلسرائ

غير تنظيم غير مستحدث و:  من طرف السلطاتخفاقًا تعكس إCإن كثرة عمليات الهدم القائمة في المنطقة  •

لحصول على تراخيص للبناء في لضئيلة جدا المكانية ذات اإلظروف الفي ف. سكّانمالئم، ال يفي بحاجات ال

إضافة إلى . لبناء من دون تراخيص، على الرغم من التهديد بالهدم ل الفلسطينيينسكّان، يضطر الCالمنطقة 

ت المدنية عن تفسير خاطئ للمخطّطاأوامر الهدم التي تصدرها اإلدارة تنجم ذلك، في حاالت عديدة، 

 .ا، ضمن القانون، على تسهيالت في أحكامهتصديقأو من رفض ال/الهيكلية االنتدابية و

قوض ، ونشاطات الCال تقترح أفقًا لتطوير البلدات الفلسطينية في المنطقة التي دة، مقيِّالتنظيم الإن سياسة  •

إن تغييرا حقيقيا .  الفلسطينيينسكّانسا بالغًا بحقوق اإلنسان لل تخلق م،القهرية التي تنتهجها اإلدارة المدنية

لمباني، من شأنه أن من عمليات هدم ايقلّل قد ، والذي  فقطCفي سياسة التنظيم المعمول بها في المنطقة 

ال التنظيم  المدنيين الفلسطينيين وبين السلطات اإلسرائيلية في مجسكّانبين الما االحتكاك اليومي   منيقلّل

 .والبناء


