
من العام الى القومي
�لح	�ئ� �ل��نية في �لق	� �لش�قية

�ملتفاقم  �إلستعما�   � �إلشا��  بإمكاننا  �ألخ�,  �لقر�   �
%�لغ� ُم�4َ �2ئًما, بتخصيص �أل��ضي "كحديقة %طنية" � 

�لقد9 �لشرقية. 
على �لرغم من �ملظهر �مله@ %�لال-سياسي لتخطيط �حلد�ئق 
يبد%  معّينة  �لوطنية %�إلعال� عنها, هناN حاالJ% Kماكن 
ֲדا Jنه يتم �ستعما� �لتخطيط %�إلعال� عن �حلد�ئق �لوطنية 
%�ملحمياK �لطبيعية, ليس فقط بغية �حلفاS على قيم �لطبيعة 
%�لتر�\ %على �ملساحاK �ملفتوحة �ملميز�, بل JيضW كأ��2 
سياسّية. كما سنوضح �  %Jهد�^  مصا_  لتعزيز  �ضافية 
هذa �لوثيقة, فإ� هذa �لظاهر� شائعة %%�ضحة � �ألحيا` 

�لفلسطينية � �لقد9 �لشرقية. 
�لتخطيط,   K�`جر�� متابعة  هو  �لتقرير  هد^  فإ�   ,ef�
�لقد9   � �لوطنية  �حلد�ئق  عن  %�إلعال�   � %�لتر%يج 
%�إل��2ية  �لقانونية  �لتخطيطية,  �آللية  %فحص  �لشرقية, 
�حلد�ئق   Kسقاطا� %حتليل  كما   .Wفعلي �ستعماjا  %كيفية 

�لوطنية على �ملكا� %على سكانه.
بالتفصيل   kلشرقية, كما سنر� �لقد9  �لوطنية �  �حلد�ئق 
� هذ� �لتقرير, متس بسكا� �ملدينة �لفلسطينيني, lقوقهم 
خاصة.  بصو��  �لتخطيط   pقوl% عامة  بصو��  �إلنسانية 
�� هذ� �لتكتيك �لتخطيطي يتناقض مع �ملفاهيم �لد��جة � 
�لتخطيط �ملستد�v � %قتنا هذ�, %�لu تتنا%� �لعالقة �لر�بطة 
ما بني �ملحيط �ملب@ %�ملساحاK �ملفتوحة فيه, %بني �لشر�ئح 

�إلجتماعية �ملختلفة �لقاطنة فيه.

 vلعا� �عية "ِبْمكو�" – �ططو� من �جل حقو� �لتخطيط" w قيمتJ
1999 مببا��2 من yّططني %مهندسني معما�ّيني ֲדد^ تعزيز �لصلة بني 

 K�%2مبكو� �أل vإلنسا�. تستخد� pسر�ئيل %حقو� �جها} �لتخطيط 
�ملهنية ֲדد^ تعزيز �ملسا%�� � �حلقوp %�لعد�لة �الجتماعية � قضايا 
�لتنظيم %�لتخطيط %�لتنمية %~صيص مو��2 �أل�{. %تقّدv �جلمعية 
يد �ملساعد� للمجتمعاK �ملحّلية �لu تعا� من %ضع مه@ %�قتصا�2 

%مد� متدٍ�، لتأمني نيلها حقوقها � حيز �لتنظيم.
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حلد
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متهيد

ألخ�X عن 
آلليا6 
ملختلفة 
لJ من خالsا حتافظ 
لد-لة على 
أل�
ضي إلحتياجا6 -طنية,  6
يتم 
لكشف � 
لسنو
 Sلقومية. �9 تقليص �مكانية -صو

لشعب"  }-�" p� 9لذين ال ينتمو
-كث�X ما يكو9 
ألمر على حسا~ �-لئك 

ضي 
لد-لة -ح� منعهم من حتقيق حقوقهم � 
أل�
ضي 
لJ ميتلكو�ا, يتم �� p� (لد-لة
 Fط

لسكا9 
لفلسطينيني (مو
بو
سطة طر0 عديد� -من خالS جها6 عامة -شبه-عامة .تلفة, كجيش 
لدفا� 
إلسر
ئيلي (مناطق �طال0 
لنا�), 


لك9X كييمت (
لصند-0 
لقومي 
إلسر
ئيلي), 
لوكالة 
ليهو�ية -�خر�1.
حقيقة كو9 
لتخطيط � 
لبال� يسَتخد� من قبل 
لد-لة (من خالS سلطا6 
لتخطيط) كأ�
� لتحقيق خطة سياسية 

أل�=, هي حقيقة معر-فة بل ح� ��ا جزئي� مكشوفة -معلنة -تعت�  � Eليهو�
�ساسها 
لتحكم بوضع 
ليد -
لتصر' 

لسياسة,   Zطا� هذ� � .(��- ," �

لقدq كهد' �ميوغر �غلبية يهو�ية �  شرعية ("ִדويد 
جلليل", "
حلفا� على 

لقومية-
لسياسية.  =

ملساحا6 
ملفتوحة, -هي جز� جوهرE -ها� � كل .طط, لألغر Sستغال
كث�X ما يتم �يض� 
للسيطر� على 
أل�=  
لد-لة  بيد   �

لطبيعية كأ� 
لطبيعة -
ملناظر  
حلفا� على  Sستغال
يتم � حاال6 .تلفة   
-هكذ

-لتهويد 
ملناطق.
 kلوضع �كثر تعقيد�. هنا

لال-سياسي لتخطيط 
حلد
ئق 
لوطنية -
إلعال9 عنها, يبد- �9 - Fمله
على 
لرغم من 
ملظهر 

لتخطيط -
إلعال9 عن 
حلد
ئق 
لوطنية -
ملحميا6 
لطبيعية, ليس فقط  Sستعما
حاال6 -�ماكن معّينة يبد- ֲדا �نه يتم 
بغية 
حلفا� على قيم 
لطبيعة -
لتر
� -على 
ملساحا6 
ملفتوحة 
ملميز�, بل �يض� كأ�
� �ضافية للحد من 
لبنا� -
لتطوير 

لظاهر� هي شائعة --
ضحة � 
ألحيا� 
لفلسطينية �  Zلوثيقة, فإ9 هذ
 Zهذ �لفلسطينيني. كما سنوضح 
لد� 
لسكا9 
 Jل
- ,�

لتكتيك 
لتخطيطي يتناقض مع 
ملفاهيم 
لد
�جة � 
لتخطيط 
ملستد 

لشرقية. عال-� على �لك, فإ9 هذ qلقد



ملساحا6 
ملفتوحة فيه, -بني 
لشر
ئح 
إلجتماعية 
ملختلفة 
لقاطنة فيه.- Fملب

لعالقة 
لر
بطة ما بني 
ملحيط  S-تتنا

لشرقية,  qلقد

إلعال9 عن 
حلد
ئق 
لوطنية � - p� لتر-يج

لتخطيط, - 6
�
���, فإ9 هد' 
لتقرير هو متابعة �جر
-فحص 
آللية 
لتخطيطية, 
لقانونية -
إل�
�ية -كيفية 
ستعماsا فعلي�. كما -حتليل �سقاطا6 
حلد
ئق 
لوطنية على 
ملكا9 

-على سكانه.

 

أل�= -
لبيت, 
لقدq: معهد فا9 �ر, , 20032003. .  Sملجا

ملدI", يهو�
 شنها' j)ر�(,  �

أل�= -
لبيت, 
لقدq: معهد فا9 � يوسي يونا -يتسحاk سبو�تا, "سياسة 
أل�
ضي -
إلسكا9: قيو� 
حلو Sملجا

ملدI", يهو�
 شنها' j)ر�(,  �
1 يوسي يونا -يتسحاk سبو�تا, "سياسة 
أل�
ضي -
إلسكا9: قيو� 
حلو
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من 
لعا� 

 
 . .20042004 q qلقد
2 ما�-� نا¢, 
لفخ 
لتخطيطي: سياسة 
لتخطيط, تنظيم 
أل�
ضي, تر
خيص 
لبنا� -هد� 
لبيو6 � شرقي 
لقدq, عX شاليم -�عية مبكو�, 
لق ما�-� نا¢, 
لفخ 
لتخطيطي: سياسة 
لتخطيط, تنظيم 
أل�
ضي, تر
خيص 
لبنا� -هد� 
لبيو6 � شرقي 
لقدq, عX شاليم -�عية مبكو�, 

 Zلشرقية, فإ9 هذ
 qلقد

لتسجيل 
ملرتب للملكية على 
أل�= � غالبية مسطح  �

لشرقية, فإ9 هذZ  �ثبا6 
مللكية على 
أل�= هو �مر ضر-�E للحصوS على �خصة 
لبنا�. نظر� النعد qلقد

لتسجيل 
ملرتب للملكية على 
أل�= � غالبية مسطح  �
3 �ثبا6 
مللكية على 
أل�= هو �مر ضر-�E للحصوS على �خصة 
لبنا�. نظر� النعد


ملهمة هي صعبة جد� -�حيان� ح� مستحيلة. للمزيد من 
لتفاصيل �نظر: ما�-� نا¢, 
ملصد� 
لسابق,( 
sامش 
ملهمة هي صعبة جد� -�حيان� ح� مستحيلة. للمزيد من 
لتفاصيل �نظر: ما�-� نا¢, 
ملصد� 
لسابق,( 
sامش 2), ¤ , ¤ 6060. . 

ملساحة 
خلضر
�" هي مساحة � .طط ما .صصة لتكو9 منطقة مفتوحة مينع 
لبنا� فيها. هناk عد� �صنا' من 
ملساحا6 
ملفتوحة � 
لتخطيط – منطقة عامة مفتوحة؛  "
ملساحة 
خلضر
�" هي مساحة � .طط ما .صصة لتكو9 منطقة مفتوحة مينع 
لبنا� فيها. هناk عد� �صنا' من 
ملساحا6 
ملفتوحة � 
لتخطيط – منطقة عامة مفتوحة؛ " 4


عية؛ متªها6, حد
ئق -طنية -��, -لكل صنف مع¨ .تلف من ناحية حقو0 
ملُلكية, -
إلستعماال6 ��
عية؛ متªها6, حد
ئق -طنية -��, -لكل صنف مع¨ .تلف من ناحية حقو0 
ملُلكية, -
إلستعماال6 منطقة خاصة مفتوحة؛ منطقة مناظر طبيعّية مفتوحة؛  مساحا6 ��منطقة خاصة مفتوحة؛ منطقة مناظر طبيعّية مفتوحة؛  مساحا6 

ملسموحة -هوية 
جلهة 
ملسؤ-لة عن 
لتطوير, -��.  
ملسموحة -هوية 
جلهة 
ملسؤ-لة عن 
لتطوير, -��.  

5 ما�-�, مصد� سابق,( 
sامش  ما�-�, مصد� سابق,( 
sامش 2), ¤ ), ¤ 2525. . 

6 باإلمكا9 تقدمي �عو� تعويضا6 مبوجب 
لبند  باإلمكا9 تقدمي �عو� تعويضا6 مبوجب 
لبند 197 197 لقانو9 
لتخطيط -
لبنا�.لقانو9 
لتخطيط -
لبنا�.

7 سلطة 
ملحميا6 
لطبيعية -
حلد
ئق 
لوطنية- سلطة 
ملحميا6 
لطبيعية -
حلد
ئق 
لوطنية- רט"ג : רשות הטבע והגנים הלאומיים

مقدمة
تنظيم 
أل�
ضي,  
لتخطيط,  
لتخطيطي: سياسة  
لشرقية � تقرير "
لفخ   qلقد
 
ملعقد �  
لتخطيطي  
لو
قع  مت -صف 

لشرقية مهّد��  qلقد
 � �Xلتقرير حالًة مفا�ها �9 بيو6 كث
تر
خيص 
لبنا�, -هد� 
لبيو6 � شرقي 
لقدq"2. يصف 
باsد� نتيجة بنائها �-9 ترخيص, �غم �نه ال توجد للسكا9 
لفلسطينيني �ية �مكانية تقريب� لبنا� بيوִדم بصو�� قانونية.


لشرقية, تتعلق � 
لوضعية 
لتخطيطية, 
لقانونية -
لسياسية 
خلاصة �  qلقد
هناk مشاكل -صعوبا6 ?طيطية �ستثنائية � 

لتقرير, فاحلديث يد-� حوS تقييد
6 ?طيطية,  

ملدينة -� 
ملناطق 
لJ ُضمت �ليها بعد سنة 1967. -كما يستعر= هذ
-تصعيبا6 بX-قر
طية, -ترجيحا6 سياسية, -
ختالفا6 حضا�ّية. هناk مشاكل خاصة ناجتة �يض� عن عملية تسوية 


أل�
ضي 
لJ ´ تستكمل قط.3
 ,4"�

خلضر 
ملناطق " كثر�  هي  
لشرقية   qلقد
  � 
لفلسطينية  لألحيا�  
لقائمة  
ملخططا6   �  ��
لبا�  6

مليز �حد� 


ملخصصة ملناظر طبيعية مفتوحة - حو
� %35 من µمل 
ملساحة 
ملخططة.5

لبنا� ֲדا, بتجاهل 
لبيو6 
ملبنية على ��= 
لو
قع. عال-� على  � مت حتديد مناطق 
ملناظر 
لطبيعية 
ملفتوحة -
لJ ال ¶و

عية قائمة. �9 
لتخصيص 
لتر
جعي من ��= �� =ٍ
�لك, فإ9 قسم من مناطق 
ملناظر 
لطبيعية 
ملفتوحة 
ملحّد�� هي ��

عية �p مناظر طبيعية مفتوحة يقّيد 
ملُز
�� -مينعه من �قامة 
ملر
فق 
لز�
عية. ´ تتم �بد� معاجلة 
ملساحا6 
ملخصصة ��
للمناظر 
لطبيعية من قبل بلدية 
لقدq, ال بصو�� -
سعة بغية 
حلفا� على 
ملناظر (
لتنظيف, 
حلفا� على 
ملصطبا6, منع 

لسكا9 (على سبيل 
ملثاS, تطوير  �
�لقا� نفايا6 
لبنا�, ��) -ال بصو�� مكثفة لتطوير مناطق 
لنقاهة -
لترفيه الستخد

حديقة �لعا~ لرفاهية 
ألطفاS -�هلهم).

أل�
� معد� �p حد كبX لالستخد
� من �جل حتديد -تقييد 
لبنا� -
لتطوير � 
ملخططا6 
لقائمة,  Zحسب تقديرنا, هذ

ملناطق.  Zهذ �لبنا� 
 p� Eملتفاقمة تؤ�
-لكن تبني مع 
لوقت ��ا ضعيفة -غX فعالة لتحقيق تلك 
لغاية. فا9 ��مة 
لسكن 
قسم بسيط من �لك 
لبنا� يتم � �طا� .ططا6 موضعّية عينية حتوSِّ ?صيص 
أل�= من مساحة مفتوحة �p سكنية, 

-� قسمه 
آلخر يتم 
لبنا� بصو�� "تلقائية" �-9 ترخيص, -sذ
 فهو معّر= �
ئما خلطر 
sد�.

لشرقية.  qلقد

ملتفاقم بتخصيص 
أل�
ضي "كحديقة -طنية" �  Sإلستعما
 p� إلشا��

لقر9 
ألخX, باإلمكا9  �

لشرقية, مقا�نة مع  qلقد

لتخصيص � حالة  
من -جهة نظر بلدية 
لقدq يبد- �نه هنالك �فضليتا9 -
ضحتاs 9ذ

لتخصيص كمنطقة عامة مفتوحة. فا9 
إلعال9 عن مساحة ما كحديقة -طنية ال يستوجب مصا��� 
أل�= -sذ
 فهو 
غX منو¸ بدفع تعويض فو�E لصاحبها6. باإلضافة �p �لك, فا9 مسؤ-لية 
ملحافظة على 
أل�= -تطويرها -�عايتها, 

-فر= 
لقانو9 فيها, تنتقل من 
لسلطة 
ملحلية ليد سلطة 
ملحميا6 
لطبيعية -
حلد
ئق 
لوطنية7.
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حقيقة كو9 تعريف ��= ما كـ"منطقة مناظر مفتوحة" ال مينع 
لبنا� فيها بشكل مطلق, �ما �متنا� بلدية 
لقدq عن 

لسكا9, -تنصلها من 
ملسؤ-لية عن 
أل�= كما  Sملساحا6 كمساحا6 عامة مفتوحة الستعما
�عاية -تطوير تلك 
لتخصيص  م�َّ��  
ئما � -ليس  
سع -  Sستعما
  p� بر�ينا   6�� مكا�ا,   Sحللو
 على  
حلد
ئق - 
لطبيعة  
ستعد
� سلطة -


لشرقية.  qلقد

أل�
ضي كـ"حديقة -طنية" � 

لتقرير8, متس بسكا9 
ملدينة 
لفلسطينيني, ºقوقهم  

لشرقية, كما سنر� بالتفصيل � هذ qلقد

حلد
ئق 
لوطنية � 


إلنسانية بصو�� عامة -ºقو0 
لتخطيط بصو�� خاصة. يتمثل �لك 
ملس � عد� مستويا6:

لعامة  Iملبا

لشرقية بضائقة سكنية -بنقص � 
لب¨ 
لتحتية -�  qلقد

ملستو� 
لتخطيطي: تتميز 
ألحيا� 
لفلسطينية � 

لضائقا6, من ضمن باقي 
ملسببا6, عن عد� 
لتخطيط �- عن 
لتخطيط  Zملتطو��. تنتج هذ

حلد
ئق -
ملتªها6  �-
 
�9 فيما بني 
ملصا¼ -
إلحتياجا6 
ملختلفة -
ملتضا�بة. � هذ

لالئق 
لذE ال يعطي حلوًال لتلك 
لضائقا6 -ال يو Xغ

لوضع, فإ9 ?طيط 
حلد
ئق 
لوطنية -
إلعال9 عنها �
خل 
ألحيا� 
لسكنية 
لفلسطينية, -� �حيا9ٍ كث�X �-9 م�� -
ضح 
 Zإلبقا� على هذ

لسكا9 
حليوية, sو عمل ?طيطي يساهم �  =
-� مناطق من 
ملهم ?طيط -?صيص ��
ٍ= ֲדا ألغر


لضائقا6 -مينع 
لتخطيط 
ملستقبلي 
لضر-�E لبقا� 
لسكا9 
لفلسطينيني � �حيائهم.

لشرقية -حتويل 
لسلطة -
ملسؤ-لية � 
لو
قع, من بلدية 
لقدp� q سلطة  qلقد
?صيص 
أل�= كحديقة -طنية � 

لطبيعة -
حلد
ئق, مت حسب ��ينا � بعض 
حلاال6 بغية تطبيق 
لقانو9 � �ماكن ´ تنجح بلدية 
لقدq ֲדا � 
ملحافظة 

إلستعماS أل�
� ?طيطية � �ماكن -� -
قع ال يناسبها, بدًال من �جر
� ?طيط الئق  
على 
ألماكن 
لعامة 
ملفتوحة. هذ
يتم �ستعماله كأساq مَبرَّ� -يستحق 
لتطبيق, هو 
ستعماS مسي� أل�
� ?طيطية بالغة 
لقو�. 
ستعماS كهذ
 ليس فقط 


حلد
ئق 
لوطنية 
ألخر� � �ماكن تالئمها .  6

لشكوk حوS م�� Xلالئق, بل �يض� يث
½ل ºق 
لسكا9 للتخطيط 

ملجتمع - 
إلنسا9  يعت�  �E ?طيط   ,�
تطوير مستد  �
بإجر 
ملطلب  يتفاقم  
ألخXين  
لعقدين  ففي  �لك,  على  عال-� 
 .p-أل
�نة فيما بني حقوقه 
ملختلفة كصاحبة �}ية من 
لد�جة 
جز�� هام� -غX منفصل من 
ملنظومة 
لبيئية, -يعت� 
ملو

ملفهو�, هو نقا¾ ال يعت� هذين 
ملصطلحني كطرفني  

ملناطق 
ملفتوحة مقابل 
لتطوير, كجز� من هذ Sلنقا¾ حو
 9

 Zقع -تعقيد

لو �ثنيهما مًعا.9 مثلما �9  
سع -متنو� من 
إلمكانيا6 
لJ تشمل - Sاµ متناقضني, بل هو مركب من

لنقا¾ ملجاS �-سع -�كثر تنوع�  
يتعلقا9 باملكا9 -
لزما9, هكذ
 �يض� 
لتخطيط -
لفئا6 
لJ يشكلها مطلوبة � هذ

لشرقية  qلقد

ملطلب من 
لتخطيط صحيح لكل مكا9 -لكافة µاال6 
حليا� 
لJ ميسها, مبا � �لك  
من 
حللوS. هذ


ملساحا6 
ملفتوحة 
ملوجو�� فيها.-
�فضلية ?طيطية  
لقانو9 مينحها   
قانو9 خا¤. هذ  p� لوطنية
 
لتخطيط -
إلعال9 عن 
حلد
ئق  �لقانوP: يستند   Qملستو�
مقا�نة مع �ية عملية ?طيطية 
خر�, -�فضلية ملكانية مقا�نة مع حقو0 �صحا~ 
أل�= 
مللكية, -�فضلية مكانية مقا�نة 
 6ٍ
مع �حتياجا6 
لتخطيط 
ملحلية. صحيح �9 عملية 
إلعال9 عن 
حلديقة 
لوطنية هي عملية طويلة -تكوj 9ط 
نتقا�
كث�X. �ال �9 
ملكانة 
خلاصة لتخصيص 
أل�= كحديقة -طنية -
لJ ُتمنح sا من نو
ٍ{ عديد�, تتكو9 منذ بد
ية 
لعملية. 
بعيد� عن �عني  تتم  
لتخطيط 
الخر�, ليست كافية -�جز
�� كب�X منها  
لعملية كلها, كما � عمليا6  
9 شفافية 

جلماهX -عن قد�ִדم على 
لتأثX عليها. 
ما 
لقانو9 فال مينح 
لشخص 
ملتضر� جر
�Z ما يكفي من 
لوسائل لكي يد
فع 

ألمر هو �كثر صحة عندما يد-�  

إلجر
�, �- لكي ¿صل على 
لتعويض 
ملناسب نتيجة تضر�Z. هذ 
عن نفسه من هذ


لشرقية, -هم فئة �قلية مستضعفة ال متثيل sا � 
لسلطا6. qلقد

لفلسطينيني سكا9  Sحلديث حو


 

ملبا��� -
لتر-يج �p قسم من 
ملخططا6 للحد
ئق 
لوطنية � 
لقدq متت من ِقبل سلطة 
لطبيعة -
حلد
ئق, -قسمها 
آلخر من ِقبل بلدية 
لقدq � �طا� 
خلا�طة 
sيكلية  
ملبا��� -
لتر-يج �p قسم من 
ملخططا6 للحد
ئق 
لوطنية � 
لقدq متت من ِقبل سلطة 
لطبيعة -
حلد
ئق, -قسمها 
آلخر من ِقبل بلدية 
لقدq � �طا� 
خلا�طة 
sيكلية  8

 . .20002000 q qلقد

ملحلية 
لق
ملحلية 
.Wheeler, Stephen and Beatlry Timothy, The Sustainable Urban Development Reader. New York: Routledge, 2004Wheeler, Stephen and Beatlry Timothy, The Sustainable Urban Development Reader. New York: Routledge, 2004 9 للتوسع, �نظر  للتوسع, �نظر
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لقومي p
من 
لعا� 

ملكا9  p� ئق
�ملستوQ �إل-�&6: مع 
ملصا�قة على .طط حديقة -طنية (ح� قبل 
إلعال9 عنها), تدخل سلطة 
لطبيعة -
حلد

لتطبيق -
ملر
قبة -
لتطوير. 
9 حتويل 
لصالحيا6 من 
لسلطة 
ملحلية ليد سلطة - ��
كعامل �- صالحيا6 -
سعة لإل�

لبلدية  �

لعالقة -
لتز Zلسكا9. هذ

لطبيعة -
حلد
ئق تقطع 
لعالقة, مبا يتعلق باملكا9 �- 
لعالقة, بني 
لسلطة 
ملحلية -
جتاZ سكا�ا تشكل حلقة هامة -ضر-�ية � 
حلفا� على حقو0 
لسكا9 ح� � 
لو
قع 
ملعقد للسكا9 
لفلسطينيني 

ألخ�X بإعا��  Zذs ئق, -يسمح

لقانو9 
لصالحيا6 من 
لسلطة 
ملحلية لسلطة 
لطبيعة -
حلد Sلشرقية. ¿ّو
 qلقد
 �

ملكا9 -ح� �نه  ��

لوضع ½لق عد� -ضو{ -عد� شفافية فيما يتعلق بإ� 

لسلطة 
ملحلية. هذ p� حتويل صالحياִדا

لJ تعمل - ,(9

فيد" (سلو� X"ع �عيا6 خاصة, كجمعية �لعا� � p� 9ملكا
يسمح بتحويل 
لصالحيا6 
إل�
�ية � 

-فق� لسلم �-لويا6 سياسي.
�ملستوQ �لرمز6: 
9 حتويل 
ملكاp� 9 عقا� -�بعا� 
لسكا9 
لفلسطينيني منه يتم ليس فقط � 
حلاضر -� 
لو
قع, بل من 
 qلقد

ملكا9 �يض�. فاإلعال9 عن "حديقة -طنية" � 
ملناطق 
ملبنية -
ملسكونة �  �
لتا�يخ -�p �مو p� 0لتطر
 Sخال
��. -على 
لرغم من 

لشرقية, حيث ُيعت� 
حلكم 
إلسر
ئيلي من -جهة نظر 
لسكا9 غX شرعي, هو عمل يعت�-نه 
ستفز

لديانا6, فإ9 سلطة 
لطبيعة -
حلد
ئق - 6

لقدq تعت� مكان� غني� بالقد
سة -
لتا�يخ ملختلف 
لقوميا6 -
حلضا� 9�
 �

لتر p� ضي. فاإلعال9 عن مكا9 ما كـ"حديقة -طنية" يسمح بضمه
ت�� بصو�� خاصة 
لنو
حي 
ليهو�ية لتلك 
أل�
 Sإلعال9 عن حديقة -طنية -�خو
 ,�Xحيا9 كث� �لفلسطينيني -حضا�ִדم فيه. 

إلسر
ئيلي -بطمس -جو� -Eليهو�



ملكا9 تسبب 
لنفو� -
لفصل بني 
لسكا9 -بني 
ملكا9, 
ملعت� "-طنًيا"10. p� ئق
سلطة 
لطبيعة -
حلد

لشرقية, كذلك 
حلد
ئق 
لوطنية 
لJ يتم 
لتر-يج  qلقد
�ملستوQ �لسياسي: كما يتم � كل �جر
� ?طيطي-فر
غي � 

لشرقية, -
ملكانة 
لقانونية  qلقانونية للقد
sا -
إلعال9 عنها حتمل مفهوم� -طبيعة سياسيا9, نتيجة 
ملكانة 
لسياسية -

لقو� بينها -بني 
لسلطا6 
إلسر
ئيلية. تضا' لكل هذ
 سياسة 
لتخطيط 
ملعلنة للحكومة  9�
لألقلية 
لفلسطينية فيها -تو

عتبا�� مركزي� يقف  �

لدميوغر  9�

لتو 
لJ تعت� 
حلفا� على - (2000 qيكلية للقدs

خلا�طة  �) qلقد
 -لبلدية 
 6

أل�- Sستعما
� �ساE� q ?طيط مؤسسا¢ � 
ملدينة. يبد- �نه, -� كل ما يتعلق باحلد
ئق 
لوطنية, كث�X ما يتم 

لتر-يج �p مصا¼ سياسية-�ميوغر
فية. 
9 توقيت  
ملتعلقة باحلفا� على 
لطبيعة -
لتر
�, بغية  6

لتخطيطية -
لت�ير
(كيفما مت � حالة  
لفلسطينية  لألحيا�  هيكلية  �p خر
ئط  
لتر-يج  �عقا~  
لوطنية �  
حلد
ئق  �p .ططا6  
لتر-يج 

حلديقة 
لوطنية "مو��-6 ها� هاتسوفيم"- منحد�
6 جبل 
ملشا�' ), -ضلو� جها6 سياسية مثل �عضا� 
لكنيست 

ألماكن -جو�ִדا -طبيعتها, كما -جتاهل 
إلحتياجا6 
لبشرية � مقابل  Zلعملية, -ال سيما موقع هذ
 Zهذ �جلمعيا6 
-

لت�ير 
ملوضوعي لإلعال9 عنها كحد
ئق -طنية.  Sحو kلشكو
 Xكلها تث ,�
�حتياجا6 
لطبيعة -
ملناظر 
لطبيعية -
لتر

لشرقية -
إلعال9 عنها مصابه � حاال6  qلقد

لعو
مل جتتمع لتشكل �عتقا�� �9 ?طيط 
حلد
ئق 
لوطنية �  Zكل هذ
كث�X باعتبا�
6 غريبة, -�9 �بعا� 
لسكا9 
لفلسطينيني مت ليس فقط كنتيجة مباشر� لذلك 
لعمل 
لتخطيطي, بل �نه هو 

jركه 
لرئيسي.

لقانو9 
لذE يتم مبوجبه ?طيط 
حلد
ئق 
لوطنية -
إلعال9 عنها, -
لذE حتصل مبوجبه سلطة  S-أل
يستعر= 
لفصل 

لتقرير تلك 
ألقسا� من 
لقانو9 
لJ تتيح, حسب ��ينا, �سا��  S-لفصل, يتنا
 

لطبيعة -
حلد
ئق على صالحياִדا. � هذ


-ية �صحا~ 
أل�= -
لسكا9 
لذين قد يتضر�-9 منه.�
ستعماله بصو�� ال تتالئم مع غايته, -¿لل مبناZ من 
 Zملوجو�

لشرقية بالتفصيل – تلك 
ملعلن عنها -تلك  qلقد

حلد
ئق 
لوطنية �  =

لفصل 
لثاI من 
لتقرير, يتم 
ستعر �

لفصل تلك 
حلد
ئق 
لوطنية من 
لناحية 
لتخطيطية -من 
لناحية 
إل�
�ية -�سقاطاִדا 
لصعبة  
قيد 
لتخطيط. يستعر= هذ

على 
لسكا9 
لفلسطينيني.
 


9 � جبل "شوكف" 
ملنسوبة �p سكا9 من عسفيا -�
لية 
لكرمل, على خلفية 
ملصا�قة على .طط 
حلديقة 
لوطنية, هي مثاS عp �لك.p �لك.Xلن
 �

9 � جبل "شوكف" 
ملنسوبة �p سكا9 من عسفيا -�
لية 
لكرمل, على خلفية 
ملصا�قة على .طط 
حلديقة 
لوطنية, هي مثاS �ضرXلن
 �
10 �ضر

11 من قانو9 
حلد
ئق 
لوطنية, 
ملحميا6 
لطبيعية, 
ملو
قع 
لقومية -مو
قع 
لتخليد,من قانو9 
حلد
ئق 
لوطنية, 
ملحميا6 
لطبيعية, 
ملو
قع 
لقومية -مو
قع 
لتخليد, 1- - 19981998.
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 I حلد�ئق �لوطنية, �سلطة �لطبيعة ��حلد�ئق �لوطنية�
منظا& �لقانو�

قانو9 "
حلد
ئق 
لوطنية, 
ملحميا6 
لطبيعية, 
ملو
قع 
لقومية -
ألنصا~ 
لتذكا�ية لسنة 1998" (فيما يلي "قانو9 
حلد
ئق 

لتخطيطي,  
لوطنية � �سر
ئيل -معناها  
لوطنية") يعّر' -¿د�, ضمن 
ألمو� 
ألخر�, عملية 
إلعال9 عن 
حلد
ئق 

لفصل,  

إل�
�E, -مينح سلطة 
لطبيعة -
حلد
ئق مسؤ-ليا6 -صالحيا6 -
سعة � 
حلد
ئق 
لوطنية. � هذ- Iمللكا

سو' نتنا-S تعريف 
حلديقة 
لوطنية -عملية 
إلعال9 عن 
حلد
ئق 
لوطنية كما ينص عليها 
لقانو9. سو' نتفحص �يض� 

فع -� qإلعال9 عنها على �سا

حلد
ئق 
لوطنية - p� لتر-يج
�E� p مد� يتضمن 
لقانو9 ما يكفي من 
لكو
بح ملنع 

غريبة تتناقض مع �-{ 
لقانو9 -غايته.

لنقاهة للجمهو� � حضن  =

حلديقة 
لوطنية معرفة � 
لقانو9 على ��ا "منطقة تستعمل �- .صصة لإلستعماS ألغر

لطبيعة �- لتخليد قيم �-
6 �}ية تا�½ية, �- �ثرية, �- معما�ية, �- طبيعية �- من حيث منظرها 
لطبيعي, -ما �p �لك, 

لJ قا� -�ير 
لد
خلية - ,'
بغض 
لنظر عما ��
 كانت قد بقيت على طبيعتها �- مت -ضعها الستخد
مها لتلك 
ألهد
باإلعال9 عنها كحديقة -طنية مبوجب تعليما6 
لبند 11"22. هذ
 تعريف -
سع جد�, يتيح µاًال -
سع� لعملياµ 6الية- 
?طيطية ال تنتج �
ئم� عن قيم تتماثل عا�ً� -àاية 
لطبيعة. �� �نه باإلمكا9 
لقوS عن 
لعديد من 
ألماكن � 
لبال� عامة 

لقدq خاصة �s 9ا "�}ية تا�½ية, �- �ثرية, �- معما�ية, �- طبيعية �- من حيث منظرها 
لطبيعي, -ما �p �لك",  �-

إلعال9 عنها كحد
ئق -طنية بطريقة  p� لتر-يج

لتعريف - 

سع للقانو9, باإلمكاá 9لها ضمن هذ- Xتفس Sمن خال-

كث�X ما تبتعد عن غاية 
لقانو129.

إلعال9 عن حديقة -طنية هو �جر
� طويل يبد� بعملية ?طيطية, كما � �E خا�طة هيكلية jلية تغX من ?صيص 

أل�=. صحيح �9 
ملبا��� �p .ططا6 
حلد
ئق 
لوطنية -
لتر-يج �ليها هي �حد -ظائف سلطة 
لطبيعة -
حلد
ئق 
ملعرفة 

لقانو9, لكن كل جهة تبا�� �p .طط13 -تر-â له تستطيع �9 ?صص به ��
ٍ= حلديقة -طنية. -عندما تقو� جلنة  �

إلعال9  p� لتر-يج

لتنظيم 
للو
ئية باملصا�قة على .طط ½صص 
أل�= كحديقة -طنية, فقط `نذ
k يصبح باإلمكا9 
عنها. 
إلعال9 نفسه يتم من قبل -�ير 
لد
خلية, بعد 
لتشا-� مع -�ير جو�� 
لبيئة, بو
سطة .طط �عال9 (
لذE يستند 

�p خا�طة هيكلية مصا�قة) يتم به تعليم حد-� 
حلديقة 
لوطنية.
من نص 
لقانو9:


إلعال9 عن حديقة -طنية -jمية طبيعية 22.

(1) ¿ق لو�ير 
لد
خلية, بعد 
لتشا-� مع 
لو�ير [جلو�� 
لبيئة], �9 يعلن عن منطقة ما كحديقة -طنية 
�- كمحمية طبيعية.

S-

أل 

صل

لف

 
 :Sلشما
 �

لتخطيط -
لتطوير � لو Sنقا¾ حو �لبنا� 

لتابع للمجلس 
لقطرE للتنظيم -- :Sلشما
 �

لتخطيط -
لتطوير � لو Sنقا¾ حو �لبنا� 

لتابع للمجلس 
لقطرE للتنظيم -- 1986 1986 �
��  �

لتا� 
ملأخو� من jضر �قم 223223, بتا�يخ , بتا�يخ 4 �� qإلقتبا

لتا� 
ملأخو� من jضر �قم مثلما يستدS من  qإلقتبا
12 مثلما يستدS من 


-ية 
ألمن 
لقومي".�
-ية 
ألمن 
لقومي"...."�عتقد �9 
sد' 
لرئيسي ألE .طط � 
جلليل ينبع من �..."�عتقد �9 
sد' 
لرئيسي ألE .طط � 
جلليل ينبع من 

ملحافظة على ��= 
لوطن, ִדويد 
جلليل, 
حلفا� على 
لطبيعة -
ملناظر � 
جلليل ليس من �جل 
لطبيعة -
ملناظر, بل من �جل  E� ,ملعرفة

ملخطط  '

ملحافظة على ��= 
لوطن, ִדويد 
جلليل, 
حلفا� على 
لطبيعة -
ملناظر � 
جلليل ليس من �جل 
لطبيعة -
ملناظر, بل من �جل ..."ال نقا¾ حوS �هد E� ,ملعرفة

ملخطط  '
..."ال نقا¾ حوS �هد


ألخر� -تنفيذها." '

ألخر� -تنفيذها."
إلنسا9, لتعزيز 
ملقد�� على حتقيق 
ألهد '

إلنسا9, لتعزيز 
ملقد�� على حتقيق 
ألهد

لعديد من 
ألمثلة على �نه ال تتم 
ملحافظة على 
أل�=. ال شك �نه كا9 باإلمكا9 
ستعماS قسم صغX جد� من 
لتكلفة  kلوطن, هنا

لعديد من 
ألمثلة على �نه ال تتم 
ملحافظة على 
أل�=. ال شك �نه كا9 باإلمكا9 
ستعماS قسم صغX جد� من 
لتكلفة ..."� موضو� 
حلفا� على ��=  kلوطن, هنا
..."� موضو� 
حلفا� على ��= 

ألمر  

لرحال6, -هذ Sجلليل من خال

ألمر بغية -قاية ��= 
لوطن من 
إلستيال� عليها بصو�� غX قانونية, -�لك بسهولة �ك�...�مبا توجد طريقة لتعزيز 
لتو
جد � منطقة  

لرحال6, -هذ Sجلليل من خال
بغية -قاية ��= 
لوطن من 
إلستيال� عليها بصو�� غX قانونية, -�لك بسهولة �ك�...�مبا توجد طريقة لتعزيز 
لتو
جد � منطقة 

هو عمل صهيوI بالتأكيد. �9 
حلفا� على مناظر 
لطبيعة هو لوحدZ تصر' كامتالهو عمل صهيوI بالتأكيد. �9 
حلفا� على مناظر 
لطبيعة هو لوحدZ تصر' كامتالك 
أل�=."
أل�=."
E� 13 .طط هيكلي ¿د� ?صيص�E .طط هيكلي ¿د� ?صيصات لأل�=. لأل�=.
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(2)  ال ¶و� لو�ير 
لد
خلية 
إلعال9 عن منطقة كحديقة -طنية �- كمحمية طبيعية, �ال بعد -جو~ 
حتقق كل ما يلي:

(1)  متت 
ملصا�قة على .طط ½صص 
ملنطقة كحديقة -طنية �- كمحمية طبيعية؛
(2)  ُمنحت 
لفرصة للمجلس -ألية سلطة jلية موجو�� ֲדا منطقة .صصة أل9 تكو9 �
خل 
حلديقة 

لوطنية �- 
ملحمية 
لطبيعية, إلبد
� ��يها بشأ9 ?صيص 
ملنطقة كحديقة -طنية �- كمحمية طبيعية؛ 

لفقر� خالS ستني يوًما منذ �9 علم 
ملجلس �- 
لسلطة  Zمبوجب هذ Eلر�
شر¸ �9 يتم تقدمي 


ملحلية بالنية عن 
إلعال9 عن 
ملنطقة كحديقة -طنية �- كمحمية طبيعية؛

مللك � 
ملجلس حوS ��= �سر
ئيل (
ألماكن 
ملقدسة)  S
(3)  بالنسبة ملكا9 مقدq -فق معناZ � �قو


مللك `نفة 
لذكر؛ S
لسنة 1924 – بالتشا-� مع -�ير 
أل�يا9 ,-مت تأمني تنفيذ تعليما6 �قو
(4)  بالنسبة ملوقع �ثريا6 – مت تأمني تنفيذ مطالب -�ير 
لتربية -
لتعليم -
لرياضة بغية àاية 
ملوقع من 

�يقا� 
لضر� فيه؛
(5)  بالنسبة ملنطقة .صصة لتكو9 حديقة -طنية �- jمية طبيعية, -
لذE مت ֲדا áل منطقة عسكرية �- 
�ير 
لد
خلية �نه - åألمن بإبال
�ير 
ألمن, �- ��
 قا� -�ير - E6 �}ية �منية بر�
منطقة �خر� �

بقر~ 
ملنطقة 
ملخصصة توجد منطقة عسكرية – يتم تأمني تنفيذ مطالب -�ير 
ألمن. 

إلعال9 عن منطقة كحديقة -طنية �- كمحمية طبيعية مشر-¸ بنشر �عال9 � 
جلريد� 
لرæية 14. (3)


لJ هي موجو��  Sملجا

إلعال9 عن منطقة كحديقة -طنية هو عملية �
6 �سقاطا6 جديًة على 
أل�= -على  9

عن  
إلعال9  "لد�  عليها:  حقوقه  حتقيق  �مكانية  
أل�=  من صاحب  مينع  -طنية  كحديقة  
أل�=  فتخصيص  فيها. 
 E�  
ما عد نفسها,  للمنطقة  
إلعال9 على �E ?صيص `خر  
يطغى هذ �- كمحمية طبيعية,  منطقة كحديقة -طنية 
?صيص �- 
ستعماS `خر للمنطقة, فوقها �- حتتها, -
ملسمو{ به مبوجب 
لقانو9, -ما عد
 حقو0 
مللكية 
لJ كانت 

ֲדا قبيل 
إلعال9"15.
على مستو� 
إلعال9, فإ9 
لقانو9 يبقي 
أل�= ألصحاֲדا بعد 
ألعال9 -ال يلز� 
ملصا���, -لكنه مينح سلطة 
لطبيعة 

حلد
ئق حقو0 -
سعة � مناطق 
حلد
ئق 
لوطنية كما لو كانت متلكها. -هكذ
 يتم (مرتني) حرما9 �صحا~ 
أل�= -
من حقوقهم, �� ��م ال يستطيعو9 حتقيق ملكيتهم على 
أل�= 
لJ تصبح � 
لو
قع ملك� عام� تديرZ سلطة 
لطبيعة 


لقانو9 مقابل 
ملصا���. Zد�¿ Eلذ

حلد
ئق, -عال-� على �لك ال ¿صلو9 على 
لتعويض -
صحيح �نه يبقى لصاحب 
أل�= 
لبند 197 لقانو9 
لتنظيم -
لبنا�, -
لذE مبوجبه يستطيع صاحب 
أل�= 
لJ تضر�6 

إلجر
�, -çال' عملية 
ملصا���,  
قيمتها نتيجة .طط, �9 يطالب 
للجنة 
ملحلية بالتعويض. �ال �نه ¶د� 
لتأكيد �9 هذ
يستدعي من �صحا~ 
أل�= 
ليقظة -
لعمل بأ9 يقومو
 بتقدمي �عو� تعويضا6 للجنة 
ملحلية خالS ثال� سنو
6 من 

حلصوS على  S9 �حتما

ملعقوS � ظر-' 
لقضية"16.  Sاµ 0ملس باأل�= "يفو
 9� 

ملخطط, -�9 ي�هنو Sية مفعو
بد


ملحكمة ضئيل. p� للجو�
تعويضا6 مبوجب 
لبند 9-� 197 

لشرقية. �-ًال, 
لسكا9 
لفلسطينيني مستضعفو9 -مبعد-9 من مر
كز 
لقو� 
إلقتصا�ية  qلقد

ألمر �كثر تعقيد� � حالة 

لسلطوية, 
ألمر 
لذE يزيد من حد� 
لصعوبة 
ملوجو�� �صًال � �عو� تعويضا6 كهذZ؛ ثاني�, 
حلقيقة �9 
حلديث -

 

لبند ند 2222. .  ,(
14 مصد� سابق (
sامش مصد� سابق (
sامش 1111), 


ملصد� 
لسابق, 
لبند ند �24�24.

ملصد� 
لسابق,  15


ملعقوS � ظر-' 
Sقضّية".  ّية".   Sاµ 0لضر� "يفو

ملعقوS � ظر-' 
Sلقانو9 
لتخطيط -
لبنا�, -
لذE ينص على �9 
لتعويض مستحق فقط ��
 كا9  Sاµ 0لضر� "يفو

لبند 
لبند 200 200 لقانو9 
لتخطيط -
لبنا�, -
لذE ينص على �9 
لتعويض مستحق فقط ��
 كا9  16
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لقومي p
من 
لعا� 
يد-� حوS مناطق مت ?صيصها � 
ملخططا6 
لسابقة كـ"مناطق للمناظر 
ملفتوحة"17 تصّعب على �مكانية �ثبا6 �9 
 qلقد
قيمة 
أل�= قد تضر�6 نتيجة ?صيصها 
جلديد كحديقة -طنية؛ -�خ�X, هناk مشكلة تسوية 
أل�
ضي � 


لشرقية -
لJ تصعب على سكا�ا 
لفلسطينيني �ثبا6 ملكيتهم على 
أل�=, -بالتا� 
ملطالبة بالتعويضا6 عنها18.

إلعال9 عنها كحد
ئق  p� تسعى Jل
تضطر سلطة 
لطبيعة -
حلد
ئق � �حيا9ٍ كث�X �9 تو
جه 
مللكيا6 
خلاصة � 
ملناطق 

لوطنية � حد-�ها تشتر¸ 
ملصا�قة على 
ملخطط  
حلاال6, فإ9 
لسلطة 
ملحلية 
لJ تشمل 
حلديقة  Zهذ �طبيعية. 
بتعهد سلطة 
لطبيعة -
حلد
ئق على حتمل 
ملسؤ-لية 
ملالية جر
� �عا-� 
لتعويضا6 
لJ قد يقو� �صحا~ 
أل�= بتقدميها 
للسلطة  
لتعهد يسمى كتا~ تعويض. �حيان�, ضر-�� تعويض �صحا~ 
أل�= -منح كتا~ تعويض   
ضدها19. هذ

حلالة هي 
حلديقة 
لوطنية "ناحاS سو�يك",  Zعلى هذ Sلوطنية. مثا

ملحلية عن 
أل�
ضي 
خلاصة متلي حد-� 
حلديقة 
حيث قامت سلطة 
لطبيعة -
حلد
ئق بتغيX حد-� .طط 
حلديقة 
لوطنية 
لJ با��6 هي �ليها, -فق� للملكية على 
أل�=, 

بصو�� يتم من خالsا �قصا� 
أل�
ضي 
خلاصة من حد-� 
ملخطط20. 

ملرتبط بدعا-� 
لتعويضا6 
ملستقبلية  Eملا�

لشرقية, يبد- �9 
إلعتبا�  qلقد
نظر� لكثر� 
ملخططا6 للحد
ئق 
لوطنية � 
يتعلق باإلعال9 عن 
أل�
ضي 
خلاصة كحد
ئق  
لقدq, فيما  
لطبيعة -بلدية  من قبل �صحا~ 
أل�
ضي ال يهم سلطة 
-طنية. سبب �لك, على ما يبد-, -كيفما �-��نا سابق�, هو عد� مقد�� �صحا~ 
أل�
ضي 
لفلسطينيني على تقدمي 

�عو� تعويضا216.
فقط لد� 
إلعال9 عنها, تصبح منطقة ما حديقة -طنية يسرE عليها قانو9 
حلد
ئق 
لوطنية, بكل ما يعنيه 
ألمر. �ال �9 

6 ّ�ة للمخططا6 
لJ ?صص منطقة ما كحديقة -طنية (.ططا6 مصا�0 عليها �- ح� تلك 
ملوجو�� Xتأث kهنا

لتخطيط 
ألخر� � نفس 
ملنطقة. يبد- �نه فعلًيا ,-� �-قا6 متقا�بة, كث�X ما توجد  6
�
قيد 
لتخطيط) على �جر

لوضع   

ملخططا6 
ألخر�. هذ باملقا�نة مع   6
�

لقر  Eعني متخذ� �فضلية -�سبقية � 
لوطنية  ملخططا6 
حلد
ئق 
 Xلقانو9 ال يلِز� �عطا� تفس
يتالئم -غاية 
لقانو9 
لذE ¿مي 
ملناطق 
لJ تستحق 
لبقا� مفتوحة -غX مبنية. �ال �9 
 Zملنطقة تستحق مثل هذ
مهF -مفو=, كجز� من 
ملخطط 
لذE ½صص منطقة ما كحديقة -طنية, يفيد بأ9 تلك 

6 � جلا9 
لتنظيم ال ميتلكو9 
ملعرفة -
ملعطيا6 
لال�مة sم من �جل فحص .ططا6 �

لقر Eملكانة. لذلك, فإ9 متخذ


حلد
ئق 
لوطنية مقابل 
إلحتياجا6 
لتخطيطية 
ألخر�. � معظم 
حلاال6, فإ9 
ملخططا6 
ملحا�ية ملخططا6 
حلد
ئق 
 qلقد

لوطنية �- 
ملجا-�� sا, تضطر �p مالئمة نفسها ملخططا6 
حلديقة 
لوطنية -ليس 
لعكس. مثاال9 على �لك � 

خلا�طة 
sيكلية للعيسا-ية (11500)22 بتغيX حد-�ها -فق� ملخطط 
حلديقة 
لوطنية  Eملحلية ُمعّد

لشرقية: �لزمت 
للجنة 

جلو� بتقليص  E�

ملخطط 
sيكلي 8174 للسكن � - Eئية فألزمت معّد
"مو��-6 ها� هاتسوفيم"23؛ �ما 
للجنة 
للو

.24 2000qلقد
حد-�Z -مساحا6 
لبنا� فيه نتيجة 
حلديقة 
لوطنية 
ملخطط sا � 
خلا�طة 
sيكلية 
 


لشرقية .صصة كمساحا6 مناظر �فت-حة.   -حة.    qلقد

لشرقية .صصة كمساحا6 مناظر �كما �كر, هناk مساحا6 -
سعة جد� �  qلقد
17 كما �كر, هناk مساحا6 -
سعة جد� � 

 Amir Paz-Fuchs, Efrat Cohen-Bar, “Common Grounds that Exclude”, In: Philipp Misselwitz  and Tim Rieniets (Eds), “City of Collision-Jerusalem  Amir Paz-Fuchs, Efrat Cohen-Bar, “Common Grounds that Exclude”, In: Philipp Misselwitz  and Tim Rieniets (Eds), “City of Collision-Jerusalem 18

  and the Principles of Conflict Urbanism”< Basel: Birkhauser, 2006  and the Principles of Conflict Urbanism”< Basel: Birkhauser, 2006

19 مبوجب 
لبند مبوجب 
لبند 197 197 لقانو9 
لتخطيطلقانو9 
لتخطيط و
لبنا�.
لبنا�.

20 على ضو� 
لطلب 
ملوجه �p سلطة 
لطبيعة مبنح كتا~ تعويض للسلطة 
ملحلية, -تعهد �
ئر� ��
ضي �سر
ئيل, -
لJ متلك غالبية مساحة 
حلديقة 
ملقترحة, بعد� مقاضا� على ضو� 
لطلب 
ملوجه �p سلطة 
لطبيعة مبنح كتا~ تعويض للسلطة 
ملحلية, -تعهد �
ئر� ��
ضي �سر
ئيل, -
لJ متلك غالبية مساحة 
حلديقة 
ملقترحة, بعد� مقاضا� 


ملركز- طلب سلطة 
لطبيعة -
حلد
ئق بإقصا� 
ال�
ضي  �

ملصا�قة على 
ملخطط. �فضت 
للجنة 
للو
ئية للتخطيط -
لبنا�- لو Eأل�= لد

ملركز- طلب سلطة 
لطبيعة -
حلد
ئق بإقصا� 
ال�
ضي 
للجنة 
ملحلية عن �øفا= قيمة  �

ملصا�قة على 
ملخطط. �فضت 
للجنة 
للو
ئية للتخطيط -
لبنا�- لو Eأل�= لد

للجنة 
ملحلية عن �øفا= قيمة 

ملا�ّية. (من jضر جلسة 
للجنة  6

مللكية 
خلاصة خا�â حد-� 
حلديقة 
لوطنّية, كما --ضعت " قيمة 
ملنطقة طبيعيָדا -بيئًيا" � �على سّلم 
ال-لويا6, -قبل 
العتبا� 6

ملا�ّية. (من jضر جلسة 
للجنة � 6

مللكية 
خلاصة خا�â حد-� 
حلديقة 
لوطنّية, كما --ضعت " قيمة 
ملنطقة طبيعيָדا -بيئًيا" � �على سّلم 
ال-لويا6, -قبل 
العتبا� 6
�


ملركز-, 
جللسة �قم 20070112007011 بتا�يخ  بتا�يخ 30 30 نيسنيسان 20072007).). �

ملركز-, 
جللسة �قم 
للو
ئية للتخطيط -
لبنا�- لو �

للو
ئية للتخطيط -
لبنا�- لو

لبلد� 
لقدمية � 
لقدq"-"عيمك 6سو�مي".  �مي".   �

لبلد� 
لقدمية � 
لقدq"-"عيمك 6-فق ما هو معلو� لدينا, ´ يتم تقدمي �ية �عو� تعويضا6 � �عقا~ 
إلعال9 عن 
حلد
ئق 
لوطنية "حوS �سو �
21 -فق ما هو معلو� لدينا, ´ يتم تقدمي �ية �عو� تعويضا6 � �عقا~ 
إلعال9 عن 
حلد
ئق 
لوطنية "حوS �سو


خلا�طة 
sيكلية للعيسا-ية, 1150011500.  .   p� Xلتحض

خلا�طة 
sيكلية للعيسا-ية,�عية مبكو� شريكة, مع سكا9 
لعيسا-ية, باملبا��� - p� Xلتحض
22 �عية مبكو� شريكة, مع سكا9 
لعيسا-ية, باملبا��� -

23 من jضر 
للجنة 
ملحلية للتنظيم -
لبنا�, مناقشة 
خلا�طة 
sيكلية للعيسا-ية من jضر 
للجنة 
ملحلية للتنظيم -
لبنا�, مناقشة 
خلا�طة 
sيكلية للعيسا-ية 1150011500, بتا�يخ , بتا�يخ 10 10 كانو9 
كانو9 
ول 20072007. . 

24 من jضر 
للجنة 
للو
ئية للتنظيم -
لبنا�, مناقشة 
إلعتر
ضا6,  من jضر 
للجنة 
للو
ئية للتنظيم -
لبنا�, مناقشة 
إلعتر
ضا6, 1313 شب شباط 20072007. . 
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ليس هذ
 فحسب, بل �9 
لقانو9 مينح سلطة 
لطبيعة -
حلد
ئق صالحيا6 هيئة ?طيط فيما يتعلق باملناطق 
ملخصصة 
كحد
ئق -طنية � 
ملخططا6 
ملصا�0 عليها, -�لك ح� قبل �متا� عملية 
إلعال9:

Sألعما
25. حتديد -تقييد 


ملصا�قة على .طط لتخصيص منطقة ما كحديقة -طنية �- كمحمية طبيعية, ال ¶و� � تلك 
ملنطقة  (1)

لسلطة, �p �فشاS ?صيص 
ملنطقة  E�� ية عملية بنا� �- �ية عملية �خر� قد تسبب, حسب� �
�جر

كحديقة -طنية �- كمحمية طبيعية, �ال بإ�9 من 
لسلطة, -شر¸ �9 ال يتم �بطاS �لك 
لتخصيص.


لسيا0, ¶د� 
لذكر بأ9 سلطة 
لطبيعة -
حلد
ئق, çال' جلا9 
لتخطيط 
ملختلفة, مسؤ-لة عن àاية 
لطبيعة  
� هذ
�نة ما بني µمل 
ملصا¼ -
إلحتياجا6 على 

لتر
� � �على سلم 
أل-لويا6, -هي غX ملزمة, حسب 
لقانو9, باملو-


لو
قع. =��

ألجهز�, - Iملبا
مبوجب 
لقانو9, ¿ق لسلطة 
لطبيعة -
حلد
ئق �9 تقو� بـ"�عماS تطوير -عناية, تنظيم 
لطر0, �قامة 

ألعماS بـ"
ستيفا�  Zلقيا� ֲדذ

�ִדا, -تنظيمها -تشغيلها" � 
ملناطق 
ملوجو�� ضمن مسؤ-ليتها. يشتر¸ 
لقانو9 ��-


لبيئية" -بـ"
إلستما� للجمهو�"25. 6
Xللتأث F6 فحص مه
�
�جر

ضحة -ليس من 
لو
ضح كيف يتم -هل يتم تنفيذها فعًال. � 
لكتيِّب "
حلد
ئق 
لوطنية � - Xلشر-¸ هي عامة -غ
 Zهذ

لشرقية,  qلقد

لقدمية"26, 
لصا�� سنة 2005, -
لذE يشكل برنامج عمل سلطة 
لطبيعة -
حلد
ئق �  qلقد
حو= بلد� 
 

حلديقة 
لوطنية "مو��-6 ها� هاتسوفيم". هذ p� لتر-يج
جا� �كر "�جر
� مسوحا6 بيئية, �ثرية" كجز� من عملية 

لبيئية" -هي ح� ال تتكر� � سيا0 باقي 
حلد
ئق 
لJ يذكر 
لكتيِّب تطويرها.  6
Xللتأث Fضيق لـ" فحص مه Xتفس

لتطوير 
ملقترحة للحد
ئق 
لوطنية 
ملختلفة �  Sإلستما� للجمهو�" كجز� من �عما
باملقابل, ال يوجد �E �كر لـ" 

�لك 
لكتيِّب.
���, فاحلديقة 
لوطنية هي ?صيص ��= له �سقاطا6 بعيد� 
ألثر. لد� 
إلعال9 عن حديقة -طنية مبوجب قانو9 
حلد
ئق 

لوطنية, ال ميكن تغيX ?صيصه � عملية ?طيطية, من خالS .طط `خر. 
9 تغيX ?صيص منطقة حديقة -طنية ُيلِز� 

إلعال9, -هي عملية يوجد ֲדا حق 
لـ"فيتو" جلها6 عديد�, باألساq سياسية: -�ير 
لد
خلية, -�ير àاية 
لبيئة,  Sبطا�


ملجلس 
ملحلي �- 
لسلطة 
ملحلية -جلنة 
لد
خلية -جو�� 
لبيئة 
لتابعة للكنيست.

لوطنية  
حلد
ئق  Sايتها من خالà- �

لطبيعة -
لتر 
ملبF على 
ملحافظة على قيم  
لقانو9,  كما يتضح مما -��, فإ9 
 6

ملحميا6 
لطبيعية, مينح للمناطق 
ملخططة -
ملعلن عنها كحد
ئق -طنية -لسلطة 
لطبيعة -
حلد
ئق مكانة خاصة -�-

لو
قعي, ��). ضر-�� 
لقانو9 -
ضحة -متفق عليها, �ال �9  Sإلستعما
�-لوية من كافة 
لنو
حي (
لتخطيطية, 
ملُْلكّية, 

لدقيق فيما بني �حتياجا6  9�

لعملي 
لذE كث�X ما متنحه له سلطة 
لطبيعة -
حلد
ئق ½ال9 بالتو Xلتفس
مب¨ 
لقانو9 -

سع� مينح - �Xلقانو9 يتيح تفس
µمل 
ملستخدمني � 
ملنطقة, 
لJ من 
ملفر-= �9 يضمنه 
لتخطيط 
لالئق. 
9 نص 

عتبا�
6 مغاير�  qمه على �سا

سعة للجها6 
ملسؤ-لة عن تنفيذZ, -�لك �-9 كو
بح فعالة ضد 
ستخد- Xحرية تفك

حلفا� على قيم 
لطبيعة -
لتر
� -خا�جة عن �-{ 
لقانو9 -غايته. ليس هذ
 فحسب, ففي حني  6
-بعيد� عن �عتبا�

 
25 قانو9 
حلد
ئق 
لوطنية,  
ملحميا6 
لطبيعية, 
ملو
قع 
لقومية -مو
قع 
لتخليد,  قانو9 
حلد
ئق 
لوطنية,  
ملحميا6 
لطبيعية, 
ملو
قع 
لقومية -مو
قع 
لتخليد, 1998-11998-1, 
لبند � - صالحيا6, 
لبند � - صالحيا6 السلطة. لسلطة. 

   .   .20052005 �

لقدq", سلطة 
لطبيعة -
حلد
ئق, `�- 

ملركز – jافظة يهو� �

لقدمية, لو qلقد

حلد
ئق 
لوطنية � حو= بلد� " �

لقدq", سلطة 
لطبيعة -
حلد
ئق, `�- 

ملركز – jافظة يهو� �

لقدمية, لو qلقد

حلد
ئق 
لوطنية � حو= بلد� " 26
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لقومي p
من 
لعا� 

لقانو9 مينح مكانة خاصة للمخططا6 
ملصا�0 عليها -للمناطق 
ملعلن عنها كحد
ئق -طنية, فهو ال يضع شرط�  9�

6, -ال يعطي 
جلمهو� �مكانيا6 
ملر
قبة -
لتأثX على 
لعملية � مر
حل تطو�ها, بل -ال يضع �
كافي� لشفافية 
إلجر

6 كافية لإلتقا� منه  �- للحصوS على تعويض مناسب نتيجة 
لضر� -�� �

إلجر 

لشخص 
ملتضر� من هذ Eبني �يد


لذE �صابه.
 6
للتلخيص, فإ9 قانو9 
حلد
ئق 
لوطنية يهد' �p تشكيل حاجز صلب -غX قابل للتغيX ملنع 
ملس باملناطق 
ملفتوحة �

لقيمة 
خلاصة. -sذ
 فاحلديث يد-� حوS �جر
� متطر' ¶ب تفعيله -تطبيقه فقط � 
حلاال6 
لJ تكو9 ֲדا �فضلية 

ضحة لقيم 
لطبيعة -
ملناظر -
لتر
� ,مقا�نة مع 
لقيم -
إلحتياجا6 
ألخر�. �ما من �جل 
حلفا� على 
ملناطق 
ملفتوحة -

6 ?طيطية ضمن قانو9 
لتنظيم -
لبنا� -
لJ ميكن من خالsا �جر
� ?طيط صحيح, -�� kألخر�, فهنا
 6

مليز 6
�

.�
الئق -مستد
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�حلد�ئق �لوطنية I �لقدC �لشرقية

لسنني لقضية 
ملناطق 
ملفتوحة بشكل عا�, -
حلد
ئق  �

لفصل, سو' نستعر= تطر0 
خلر
ئط 
sيكلية على مد 
� هذ

لشرقية,  qلقد

لشرقية بشكل خا¤. بعد �لك, سو' نتنا-S بالتفصيل حاال6 
حلد
ئق 
لوطنية �  qلقد

لوطنية � 

-سو' نفحص �ساسها 
لتخطيطي -�سقاطاִדا على 
ملكا9 -على سكانه 
لفلسطينيني.

لشرقية هناk حديقتا9 -طنيتا9 معلنتا9: qلقد
 �


لبلد� 
لقدمية- 1,110 �-من, مت 
إلعال9 عنها سنة 1974. �

حلديقة 
لوطنية حوS �سو  •

حلديقة 
لوطنية "عيميك تسو�مي"- 165 �-من, مت 
إلعال9 عنها سنة 2000.  •

حد
ئق �ضافية قيد 
لتخطيط:
قيد  �-من,   700  �
حو  ,( 
ملشا�'  جبل   6
(منحد� هاتسوفيم"  ها�  "مو��-6  
لوطنية  
حلديقة    •


لتخطيط  مبر
حل متقدمة.

ملَلك), حو
� 50 �-من, قيد 
لتخطيط. E�

حلديقة 
لوطنية "عيميك هاميلخ" (-  •

:2000 qلقد
•  ?صيصا6 
ملناطق للحد
ئق 
لوطنية � 
خلا�طة 
sيكلية 
ملحلية 

• •  توسيع 
حلديقة 
لوطنية "عيميك تسو�مي" لفر-� �خر� � جبل 
لزيتو9, حو
� 470 �-من.

• •  حديقة -طنية µا-�� حلي "áعو9 هاتسا�يك" (� منطقة 
لشيخ جر
{), حو
� 120 �-من.

• •  حديقة -طنية � حي با~ 
لساهر�, متحف �-كفيلر, حو
� 40 �-من.  

ينظر �خلا&طة I �لصفحة 16

تطر0 
خلر
ئط 
sيكلية 
ملحلية -
خلر
ئط 
sيكلية 
لقطرية للحد
ئق 
لوطنية 

لشرقية qلقد
 �

�خلا&طة �_يكلية �ملحلية ^. �./9 27  للقدC �لقدمية �Yيطها

لشرقية � سنة 1970, -متت 
ملصا�قة عليها � سنة 1976.  qلقد

لá Jلت  p-أل
ُ�عد6 
خلا�طة 
sيكلية 
إلسر
ئيلية 

?صص تلك 
خلا�طة مساحا6ٍ -
سعة كمناطق مفتوحة بأنو
� .تلفة, -لكن �-9 �9 تكو9 �حد
ها حديقة -طنية. 

لستة 
لJ تضعها 
خلا�طة نصب �عينها, فإ9 
أل-S هو "�تاحة تطوير 
ملنطقة 
لJ تسرE عليها 
خلا�طة,  '
من بني 
ألهد


ملنطقة 
ملفتوحة 
لعامة, �كر ما يلي: S-يتنا Eلذ
مع 
اللتز
� باملحافظة على طابعها 
خلا¤."28  حتت 
لبند 

Iا

لث 

صل

لف

 

لش�قّية. �قّية.  qلقد

p موقعها- �.�. )عX مز�حيت(, تعF منطقة  Xخلا�طة �.�. يش

�مز  qلقد

p موقعها- �.�. )عX مز�حيت(, تعF منطقة  Xخلا�طة �.�. يش
27 �مز 


لبند ند 6.1 6.1  ,

لقدمية -jيطها, 19701970,  qيطها,  للقدj- لقدمية
 qملحلية �.�./9 للقد
28 من تعليما6 
خلا�طة 
sيكلية 
ملحلية �.�./من تعليما6 
خلا�طة 
sيكلية 
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لقومي p
من 
لعا� 

إلطا� من 
خلا�طة 
sيكلية, -
لJ حتد� 
ملبا�þ للمد� 
لبعيد, مت حتديد 
ملنطقة كمنطقة مفتوحة  
� هذ

لقائمة.  Iلقائمة �- باملبا

لتخصيص باإلستعماال6  
عمومية, -لكن, نظر� للو
قع 
حلا�, لن ميس هذ

إلستعماال6 -
ملباI سو' تبقى كاستثنا�
6 مصا�قة -سو' يستطيع �صحاֲדا 
حلصوS على  Zفهذ

إلضافاs 6ا بغية 
لتحسينا6 (
لصحية �- غX �لك) ��
 ما -جد6 
للجنة - 6
Xترخيص بنا� للتغي


ملخولة ��ا مطلوبة لتأمني مستو� الئق من 
إلسكا29.9

لبلد�   �

لتوجه 
لتخطيطي -
ملبدئي 
ملطر-{ � 
ملخطط �.�. 9/ فيجد� باملنطقة حوS �سو ميكن 
لقوS �نه مبوجب 
�نة, -لو قليًال, بني مصلحة 

لقدمية �9 تكو9 مفتوحة -ليست مبنية, قد� 
ملستطا�. -لكن, يتم �لك من خالj Sا-لة 
ملو


إلستعماال6 -
ملستخدمني 
لقائمني فيها.30 �

حلفا� على 
ملنطقة 
ملفتوحة -بني ضر-�� منح �مكانية معقولة الستمر

�خلا&طة �_يكلية �لقطرية (تاما) 8
متت 
ملصا�قة على 
خلا�طة 
sيكلية 
لقطرية للحد
ئق 
لوطنية, 
ملحميا6 
لطبيعية -jميا6 
ملناظر, "تاما 8", � سنة 
1981. �عد6 
خلا�طة بعد مضي حو
� عشر-9 سنة من �قامة سلطة 
حلد
ئق 
لوطنية -سلطة 
ملحميا6 
لطبيعية31, -هي 

 �
تشمل كافة 
حلد
ئق 
لوطنية -
ملحميا6 
لطبيعية -jميا6 
ملناظر, 
لJ قامت كلتا 
لسلطتا9 بإ¶ا�ها -تطويرها (سو

خلا�طة �عالZ. باإلضافة �p �لك, قامت تاما 8 بتخصيص مناطق �ضافية  �
معلنة, مصّدقة, �- ح� مقترحة) حلني �عد

للحفظ كحد
ئق -طنية, -jميا6 طبيعية -jميا6 مناظر. 

ملبF, مت ?صيص حديقتني -طنيتني  Eلبلد
هناk بضعة حد
ئق -طنية ضمن 
حلد-� 
لبلدية للقدq,32 �ال �نه ضمن µاsا 

لبلد�  �
فقط مبوجب "تاما 8": 
حلديقة 
لوطنية "ليفتا", -هي مصا�قة لكن ليست معلنة؛33 -
حلديقة 
لوطنية حوS �سو
 �

ملخطط (سنة 1974, كما �كر). -بالرغم من �9 
حلديقة 
لوطنية حوS �سو 

لقدمية, -
لJ �علن عنها قبل �عد
� هذ


لبلد� 
لقدمية ُ�علنت قبل "تاما 8", فإ9 مساحتها ضمن 
لـ "تاما" �قل بكثX من مساحة خا�طة 
إلعال9.

:2000 Cخلا&طة �_يكلية �ملحلية �لقد�

ملحلية  
للجنة  قبل  من  عليها  
ملصا�قة  -متت   ,�Xألخ
  6

لسنو  S2000 خال  qلقد
 
ملحلية  
sيكلية  
خلا�طة  �عد6 

ملخطط �p موضو� 
حلد
ئق 
لوطنية, علينا �-ًال  

للو
ئية على �يد
عها 34. من �جل فهم تطر0 هذ 
للجنة  -صا�قت 


لكامنة به.  qألسا
توضيح فرضية 

لتقرير 
ملرفق للمخطط, بصيغته  � .qلقد

ملخطط هي -ضع هد' �ميوغر
� يتم مبوجبه 
لتخطيط �  
نقطة �نطال0 هذ
 Zحكومي -تبنا �

ألخ�X, مت 
لتوصل �p �9 هد' 
لتو�يع 
لسكاI بنسبة – %30 عر~ --%70 يهو� – -
لذE �ٌقر بقر

ملحتلنة, فإ9 
لنسبة بني 
لعر~ -
ليهو� �  6

ملخطط � 
لبد
ية, هو هد' غX قابل للتحقيق. -حسب 
لتقدير Eمعد

 

ملصد� 
لسابق, بند
ملصد� 
لسابق, بند 8.18.58.18.5. .  29


ملجد� حوsا. 
لتطر0 
ليو�  E�

لتخطيطي -
إل� Xلتفك

ملجد� حوsا. 
لتطر0 
ليو� , بصو�� تتطلب  E�

لتخطيطي -
إل� Xلتفك

لسنني, مت 
لبنا� � قسم من 
ملنطقة مبا يتعا�= مع 
ملخطط �.�./9, بصو�� تتطلب  �

لسنني, مت 
لبنا� � قسم من 
ملنطقة مبا يتعا�= مع 
ملخطط �.�./جتد� 
إلشا�� �نه على مد �
30 جتد� 
إلشا�� �نه على مد


ملنطقة بكاملها كمنطقة مفتوحة تستحق �9 تكو9 حديقة -طنية, هو تطر0 يتجاهل 
لسكا9 والو
قع. لو
قع.  p� 9لسكا

ملنطقة بكاملها كمنطقة مفتوحة تستحق �9 تكو9 حديقة -طنية, هو تطر0 يتجاهل  p�

لسلطا6 عا� 1963 1963 من خالS "قانو9 
حلد
ئق 
لوطنية, 
ملحميا6 
لطبيعية, 
ملو
قع 
لوطنية -مو
قع 
لتخليد". توحيدها -�قامة "سلطة àاية 
لطبيعة -
حلد
ئق من خالS "قانو9 
حلد
ئق 
لوطنية, 
ملحميا6 
لطبيعية, 
ملو
قع 
لوطنية -مو
قع 
لتخليد". توحيدها -�قامة "سلطة àاية 
لطبيعة -
حلد
ئق  Zلسلطا6 عا� �قيمت هذ
 Z31 �قيمت هذ


لوطنية" متا عا� 
لوطنية" متا عا� 1998 1998 مبوجب "قانو9 
حلد
ئق 
لوطنية, 
ملحميا6 
لطبيعية, 
ملو
قع 
لوطنية -مو
قع 
لتخليد لسمبوجب "قانو9 
حلد
ئق 
لوطنية, 
ملحميا6 
لطبيعية, 
ملو
قع 
لوطنية -مو
قع 
لتخليد لسنة 19981998".".
32 قسم من 
حلديقة 
لوطنية 
ملصا�قة "ها�E يهو�
", قسم من 
حلديقة 
لوطنية 
ملصا�قة "ها� ح6X-سطا'" -قسم من 
حلديقة 
لوطنية 
ملقترحة "عنيقسم من 
حلديقة 
لوطنية 
ملصا�قة "ها�E يهو�
", قسم من 
حلديقة 
لوطنية 
ملصا�قة "ها� ح6X-سطا'" -قسم من 
حلديقة 
لوطنية 
ملقترحة "عنيوت تيلم". تيلم".

33 كما هو مفصل � 
لقسم 
لذE يتنا-S قانو9 
حلد
ئق 
لوطنية, فإ9 مكانة 
حلديقة 
لوطنية 
ملصا�قة مماثلة من 
لناحية 
لتخطيطية ألE .طط مصا�0 `خر, �ال 
نه توجد كما هو مفصل � 
لقسم 
لذE يتنا-S قانو9 
حلد
ئق 
لوطنية, فإ9 مكانة 
حلديقة 
لوطنية 
ملصا�قة مماثلة من 
لناحية 
لتخطيطية ألE .طط مصا�0 `خر, �ال 
نه توجد 

صالحية لسلطة 
لطبيعة بتحديد �E عمٍل ¶رE � صالحية لسلطة 
لطبيعة بتحديد �E عمٍل ¶رE � نط
قها.  
قها.  

خلا�طة 
sيكلية 
ملحلية 
لقدq 20002000, قبيل 
نتها� 
لسنة, قبيل 
نتها� 
لسنة احلالية.حلالية. �

خلا�طة 
sيكلية 
ملحلية 
لقدq من 
ملتوقع �9 يتم �يد �
34 من 
ملتوقع �9 يتم �يد
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لقدq, � سنة 
sد' للمخطط –  2020– سيكو9  %40عر~ --%60 يهو�. �ال �9 تقرير 
ملخطط يوضح �9 ح� 
 qألسا

sد' سيتم حتقيقه فقط "شريطة تدخل سلطوE مكثف, -�ال فسو' تتعاظم 
إلجتاها6 
ملناقضة لفرضية  
هذ


لكامنه � 
ملخطط".35
�يا�� 
أل�
ضي 
ملعر-ضة  Sمن خال) qلقد
 p� ليهو�
�9 حتقيق �لك 
sد' ¿تاp� â قناتني ?طيطيتني: تشجيع هجر� 
بنا�  مستحقا6  منح   Sخال (من  
لفلسطينيني  للسكا9  
لبنا� - 
لتطوير  -حتديد  لليهو�)؛  
لعمل  فر¤   Xتوف- للسكن 
 2000 qلقد
قليلة, حتديد مناطق -
سعة كمنطقة مناظر قر-ية مفتوحة, ��). بذلك, تو
صل 
خلا�طة 
sيكلية 
ملحلية 

ملدينة  
لفلسطينيني �  للسكا9   � 
لشرقية, �E مبدلوsا ?طيط jدِّ  qلقد
 ��بعني سنة �  
ملتبعة منذ  
لتخطيط  سياسة 

-مميِّز ضدهم.36

ملناطق ال توفر �E حل ?طيطي  Zلشرقية كمناطق مناظر مفتوحة, �ال �9 هذ
 qلقد
½صص 
ملخطط مناطق -
سعة � 

لر
حة  لفعاليا6  ?دمهم  -ال  
جليد�,  
ملفتوحة  
لعامة  باملناطق  يتعلق  فيما  
لفلسطينية,  
ألحيا�  سكا9  إلحتياجا6 


ملناطق 
لعمومية 
ملفتوحة. Sاµ � إلستجما�
-

لشرقية, فإ9 
خلا�طة 
sيكلية �عالZ ?صص  qلقد

لتخصيص 
لو
سع للمساحا6 كأماكن مفتوحة �  p� باإلضافة

ألماكن,   Zهذ 
ملعلنة.  
لوطنية  
حلد
ئق  �قعة  -توسع  الحق�)  تفصيله  سيتم  (كيفما  
جلديد�  
لوطنية  للحد
ئق  �ماكن 

ملوجو�� � قلب 
ملنطقة 
ملبنية من 
ملدينة, ال تظهر � "تاما 8" -ال ح� � 
ملخططا6 
لسابقة. -فق� ألقو
S مدير� قسم 

حلد
ئق -ليست  Zذs ملبا���

أل�
ضي � سلطة 
لطبيعة -
حلد
ئق, "عنا6 يتسيف", فإ9 سلطة 
لطبيعة -
حلد
ئق ليست 

حلد
ئق حق� ال تظهر � 
لكتيِّب 
لذE �صد�ته سلطة  Zلك37. هذ� p� هي من �-صى بضمها للخا�طة -ال من �-َّجت

لذE يفصل بر
µها للحد
ئق 
لوطنية � حو= 
لبلد� 
لقدمية � 
لقدq.38 -عليه, - ,2005 �

لطبيعة -
حلد
ئق � شهر `�

حلد
ئق 
لوطنية. �ما � 
ملقابل, فإ9 
حلديقة 
لوطنية "مو��-6 ها� هتسوفيم",  Zهذ p� ملبا���
يبد- �9 بلدية 
لقدq هي 


لJ با��6 �ليها سلطة 
لطبيعة -
حلد
ئق -تر-p� â .ططها, فإ�ا ال تظهر � 
خلا�طة 
sيكلية.-
بالنص -ال  
ملرفق للخا�طة, ال  
لتقرير  
حلد
ئق 
حلديثة تظهر � �سم 
خلا�طة, -لكن ال يوجد sا �E �كر �  Zهذ
بالرسوما6 
لتوضيحية -
خلر
ئط. -قد جا� �كر موضو� 
حلد
ئق 
لوطنية � �سم 
خلا�طة كجز� من "
ألماكن 
لJ مت 
حتديد ?صيصها � 
خلر
ئط 
sيكلية 
لقطرية" فقط (مع 
ملحميا6 
لطبيعية -
ألحر
¾, تطرًقا 
p "تاما 8" -
p "تاما 22"), 


ملشمولة ضمن "تاما 8". Xلوطنية غ
�لك �غم �9 
خلا�طة 
sيكلية تدعي 
�ا ?صص مساحا6 للحد
ئق 
عال-� على �لك, فإ9 عد� 
لوضو{ -
لضبابية فيما يتعلق باحلد
ئق 
لوطنية بقي �يضَا � �سوما6 
خلا�طة. فال يوجد 
 Z9 هذ� p� (ال بالرسم -ال بالنص) ملخططة, -ال توجد فيه �ية �شا��
� �سم 
خلا�طة متييز بني 
حلد
ئق 
ملعلنة -تلك 

خلا�طة. ففي "ليفتا" (حديقة -طنية مصا�قة  Zطا� هذ� �مر�  S-مت حتديد ?صيصها أل Jل
هي حد
ئق -طنية جديد� -
-لكن غX معلنة), 
ملساحة 
ملخصصة � "تاما 8" كحديقة -طنية .صصة � �سوما6 
خلا�طة 
sيكلية كمحمية طبيعية. 

حلد
ئق 
ملشا� 
ليها � �سوما6  9

ملدينة, فاخلا�طة ال ?صص مساحا6 جديد� للحد
ئق 
لوطنية. حيث  dغر �ما �

خلا�طة هي: 
حلديقة 
لوطنية "ها�E يهو�
" (-هي حديقة -طنية مصا�قة لكن ليست معلنة), -
حلديقة 
لوطنية "ها� 

 

خلا�طة 
sيكلية 
ملحلية 
لقدq 20002000, تقرير �قم , تقرير �قم 4, 
ملخطط 
ملقتر{ -
لنقا¸ 
ألساسية � سياسة 
لتخطيط, `~ , 
ملخطط 
ملقتر{ -
لنقا¸ 
ألساسية � سياسة 
لتخطيط, `~ 20042004, , صفحة حة 463463. qلقد

خلا�طة 
sيكلية 
ملحلية  35


خلا�طة 
sيكلية 
ملحلية 
لقدE� ,"E� ,"20002000 qار 20062006. .  Sمن -�قة موقف جلمعية مبكو� "مالحظا6 حو qلقد

خلا�طة 
sيكلية 
ملحلية  S36 من -�قة موقف جلمعية مبكو� "مالحظا6 حو

37 من خالj Sا�ثة مع عانا6 ياتسيف, مدير� قسم 
أل�
ضي � سلطة 
لطبيعة -
حلد
ئق � مكتبها بالقدq, بتا�يخ من خالj Sا�ثة مع عانا6 ياتسيف, مدير� قسم 
أل�
ضي � سلطة 
لطبيعة -
حلد
ئق � مكتبها بالقدq, بتا�يخ 29 29 حزيرحزيران 20072007. . 


� 20052005, سلطة 
لطبيعة , سلطة 
لطبيعة واحلد
ئق.حلد
ئق.�` ,qلقد
- 

ملركز – jافظة يهو� �

لقدمية", لو qلقد

حلد
ئق 
لوطنية � حو= بلد� " �
�` ,qلقد
- 

ملركز – jافظة يهو� �

لقدمية", لو qلقد

حلد
ئق 
لوطنية � حو= بلد� " 38


ملخطط 
sيكلي 
للو
ئي  � 
ملخطط 
sيكلي 
للو
ئي 1/37 1/37 -
ملعر-' كمخطط "سفديا", مت تغيX ?صيص 
حلديقة 
لوطنية "ها� حp� "6X منطقة .صصة للبنا�. � �اية 
ألمر, -� �عقا~ -
ملعر-' كمخطط "سفديا", مت تغيX ?صيص 
حلديقة 
لوطنية "ها� حp� "6X منطقة .صصة للبنا�. � �اية 
ألمر, -� �عقا~  � 39


ملعا�ضة -
لفعاليا6 
ملكثفة ملنظما6 
لبيئة, قا� 
ملجلس 
لقطرE للتنظيم -
لبنا� برفض 
ملعا�ضة -
لفعاليا6 
ملكثفة ملنظما6 
لبيئة, قا� 
ملجلس 
لقطرE للتنظيم -
لبنا� برفض ال.طط.  .طط.  
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لقومي p
من 
لعا� 
ح6X- سطا'" (-هي حديقة -طنية مصا�قة لكن ليست معلنة), -
حلديقة 
لوطنية "عينو6 تيلم" (موجو�� � مر
حل 

ملدينة, �E ما بعد منطقتها 
ملبنية.39 �ما 
حلديقة 
لوطنية  dملفتوحة غر
?طيط متقدمة) – كلها حد
ئق موجو�� � 
ملنطقة 

ملدينة -
ملجا-�� ملنطقة مبنية لتحد من �نتشا�ها, فال  dقعة غر
"عني كا��", -هي 
لوحيد� من بني 
حلد
ئق 
لوطنية 
لو

تظهر � 
خلا�طة 
sيكلية �غم كو�ا حديقة مصا�قة.40

لنفو�  منطقة  -تقع � هو
مش  فعًال,  مفتوحة  �ماكن  
لقدq, هي   dغر �مفتوحة  
ملخصصة كحد
ئق  
ألماكن   9�
 �Xلشرقية فهي مناطق صغ
 qلقد

ملنطقة 
ملبنية من 
ملدينة. بينما 
ألماكن 
ملخصصة كحد
ئق -طنية �  âخا� E� ,Eلبلد


خلا�طة لتخصيص 
أل�
ضي كحد
ئق  6
� قلب مساحا6 مبنية -مأهولة. �9 عد� -جو� تفسX �- تعليل ضمن مستند

ملخططة  
حلد
ئق  (ففي بعض  
لو
قع  
حلقائق على ��=  بو
سطتها حتديد حد-�ها, -جتاهل  يتم   Jل
 -للطريقة  -طنية 
 �

عية, -�حد
ها � 
لو
قع هي حديقة عمومية), -حقيقة �9 طريقة 
ستخد��هنالك بيو6 سكنية, -بعضها مساحا6 

ألسبا~  Sلتسا�ال6 حو
 Xألمو� تث
 Zلغربية, كل هذ
 qلقد

لشرقية عنها �  qلقد
`لية 
حلد
ئق 
لوطنية ?تلف � 


لتخطيطية. 6

لتحديد Zجهت هذ- Jل
 6

إلعتبا�-
بالتفصيل 
إلستعماال6 
ملسمو{ ֲדا �  
لقدq 2000 تستعر=  
sيكلية  تعليما6 
خلا�طة  ليس هذ
 فحسب, بل �9 

حلد
ئق 
لوطنية.41 -باإلضافة �p �لك, يوجد � 
لتعليما6 بند منفصل, ينص على �نه "¶و� � �طا� خا�طة تفصيلية 
ضمن صالحية 
للجنة 
للو
ئية, ?صيص مساحا6 ضمن حديقة -طنية لبنا� مباI �- إلنشا� منشآ6 ألغر
= �خر�, 

حلديقة 
لوطنية, ح� لو ´ تكن للجمهو� بكامله �- لبعضه  �

 كانت هذZ مطلوبة لتحقيق 
لغاية 
لرئيسية من -���

ملخطط موجو�Z كلها �  

ملساحا6"42. 
ملناطق 
ملخصصة للحد
ئق 
لوطنية � هذ Zهذ p� رية �- بتات�º Sلوصو
�مكانية 

لبند مينح سلطة 
لطبيعة -
حلد
ئق �مكانية 
لبنا� -
لتطوير  

6 ملكية خاصة. هذ� =ٍ

لشرقية, -غالبيتها على �� qلقد

� مساحا6 
حلد
ئق 
لوطنية بصو�� ال ?د� 
لسكا9 
لفلسطينيني, بل تبعدهم, -�لك �-9 حاجة �p عملية مصا��� 

�- �E ترتيب `خر لقضية 
مللكية.
 p� qلقد

ملناطق من 
لبنا� -
لتطوير بو
سطة ?صيصها كحد
ئق -طنية -حتويلها من µاS مسؤ-لية بلدية  Zاية هذà 9�
 Sإلعال9 عن منطقة ما كحديقة -طنية) �مبا تزيد من �حتما
مسؤ-لية -صالحية سلطة 
لطبيعة -
حلد
ئق (كما يستدS من 

ملناطق � �حيائهم. �9  Zتقع هذ Jل

ملناطق -
لعناية ֲדا كمناطق مفتوحة, -لكن ليس � خدمة 
لسكا9  Zملحافظة على هذ


لسكا9 �ليها  Sلفلسطينية, تقلل من �مكانية -صو

ألحيا�  Sاµ � بأ9 حتويل منطقة عامة مفتوحة حلديقة -طنية Sلتجربة تد


لسلطا6, بل �يض�  Zنية, ليس فقط جتا

ستعماsا كجز� ال يتجز� من حياִדم 
ليومية, بل -تثX فيهم 
لشعو� باإلبعا� -
لعد--

جتاZ منطقة 
حلديقة نفسها, بصو�� ال تساهم � 
حلفا� عليها, ح� -فق� ملنهج سلطة 
لطبيعة -
حلد
ئق.

 43 "Cلقد� I لبلد% �لقدمية� bحو I كر�سة سلطة �لطبيعة ��حلد�ئق – "�حلد�ئق �لوطنية

لكر
سة ال توجد �ية مكانة قانونية �- ?طيطية, �ال �9 �}يتها تكمن � ��ا  Zذs 9فإ ,Zملفصلة �عال
çال' 
ملخططا6 

لبلدية 
لقدمية" مبختلف  �
تركز -تفصل .ططا6 سلطة 
لطبيعة -
حلد
ئق للتر-يج �p -تطوير 
حلد
ئق 
لوطنية "حوS �سو

 

لذE مت نشرZ لبد� 
لعمل به عا�  
لذE مت نشرZ لبد� 
لعمل به عا� 19791979. 
حلديقة 
لوطنية عني كا�� ليست معلنة, -نتيجة تغيX مسطحا6 
لنفو� 
لبلدية, �نتقلت منطقتها من . 
حلديقة 
لوطنية عني كا�� ليست معلنة, -نتيجة تغيX مسطحا6 
لنفو� 
لبلدية, �نتقلت منطقتها من  200/200/.E.� ملخطط
40 قسم من 
ملخطط �.E.قسم من 

    .q�    .qلق�

ملجلس 
إلقليمي "ماطيه يهو�
" �p مسطح نفو� بلدية 

ملجلس 
إلقليمي "ماطيه يهو�
" �p مسطح نفو� بلدية 

خلا�طة 
sيكلية 
ملحلية 
لقدq 20002000, تعليما6 
ملخطط, 
لبند , تعليما6 
ملخطط, 
لبند 4.10.9.14.10.9.1. .   qلقد

خلا�طة 
sيكلية 
ملحلية  41


خلا�طة 
sيكلية 
ملحلية 
لقدq 20002000, تعليما6 
ملخطط, 
لبند , تعليما6 
ملخطط, 
لبند 4.10.9.34.10.9.3. qلقد

خلا�طة 
sيكلية 
ملحلية  42


لكر
سة �لينا بلطف من �عية "عX عاميم".  Zعاميم". . -صلت هذ Xسة �لينا بلطف من �عية "ع

لكر Z20052005. -صلت هذ �

لقدq, �صد�6 � `�- 

ملركز, �قليم يهو� �

لكر
سة من �عد
� سلطة 
لطبيعة -
حلد
ئق, لو Zهذ �

لقدq, �صد�6 � `�- 

ملركز, �قليم يهو� �

لكر
سة من �عد
� سلطة 
لطبيعة -
حلد
ئق, لو Z43 هذ

 Sلوطنية حو

لكر
سة, -ما هو مد� 
نتشا�ها. -قد قا� µلس 
حلد
ئق 
لوطنية -
ملحميا6 
لطبيعية بأجر
� نقا¾ًٍ مبدئٍي فيما يتعلق باحلديقة  Zال نعر' ملن .صصة هذ Sلوطنية حو

لكر
سة, -ما هو مد� 
نتشا�ها. -قد قا� µلس 
حلد
ئق 
لوطنية -
ملحميا6 
لطبيعية بأجر
� نقا¾ًٍ مبدئٍي فيما يتعلق باحلديقة  Zال نعر' ملن .صصة هذ

لنقا¾ كا9 قيا� 
ملجلس مبطالبة سلطة 
لطبيعة -
حلد
ئق بإعد
� ".طط هيكلي �ئيسي  

?ذ6 � هذ Jل
 6
�

لنقا¾ كا9 قيا� 
ملجلس مبطالبة سلطة 
لطبيعة -
حلد
ئق بإعد
� ".طط هيكلي �ئيسي . �حد� 
لقر 

?ذ6 � هذ Jل
 6
�

لبلد� 
لقدمية � 2 كانو9 ثاI  كانو9 ثاI 20032003. �حد� 
لقر �

لبلد� 
لقدمية � �سو �
�سو

لكر
سة  Zالمر", قد تكو9 هذ

لJ ½ّصها  '

لتطوير" --"مبشا�كة �يع 
ألطر- ��

لذE من حوsا" مع 
لتطرp� 0 "نو
حي 
لتخطيط -
إل� Sلوطنية -للمجا

لكر
سة للحديقة  Zالمر", قد تكو9 هذ

لJ ½ّصها  '

لتطوير" --"مبشا�كة �يع 
ألطر- ��

لذE من حوsا" مع 
لتطرp� 0 "نو
حي 
لتخطيط -
إل� Sلوطنية -للمجا
للحديقة 


ملطلب. ��
 كا9 
ألمر كذلك, فإ9 تلك هي 
ستجابة جزئية ج��.   ��.    

ملطلب. ��
 كا9 
ألمر كذلك, فإ9 تلك هي 
ستجابة جزئيةمبثابة 
ستجابة sذ 
مبثابة 
ستجابة sذ
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لقدمية,  
لبلد�  
لر�يا � µاS حو= - '
�قسامها, "عيمك تسو�مي" --"مو��-6 ها� هاتسوفيم". فيما يلي 
ألهد
كيفما تظهر � 
لكر
سة: 


ملخطط: '
�هد
تطوير 
ملناطق 
ملفتوحة � 
حلديقة 
لوطنية -�عايتها بغية تشكيل تو
صل سياحي, منظرEّ -�ثرE, ُيكمل �متد
� مساحة 


لبلد� 
لقدمية. Sحو �
خضر

لقدq هي 
ملحافظة على 
ملناظر 
لتا�½ية لكي يكو9 باإلمكا9 
لشعو� باملاضي من  �
�9 ��يا 
حلديقة 
لوطنية حوS �سو

خالS منظر 
حلاضر.

لقدq, قد� 
ملستطا�... 
ملحافظة على �ك�  �

لر�يا هو توسيع 
إلعال9 عن مساحة 
حلديقة 
لوطنية حوS �سو Zمع¨ هذ

عيٍة ��
لتا�½ي -¿افظ على هيئة منطقٍة  �
قد� من 
ملساحة 
ملفتوحة 
لقّيمة مدµة مع تطوير سياحي يشد� على 
لتر


لسنني. �

لقدمية على مد qحاطت بالقد�
¶ب 
لقيا� بكل هذ
 برقة -من خالS تنا-S -جو� 
حلديقة 
لوطنية � قلب مدينة فعالة, هي jط �نظا� شعو~ -�يانا6 عديد�.44

 p� Sايد قد يدj Xلوطنية هو "�}ية تا�½ية", -هو تعب

لو
�� � تعريف 
حلديقة 
لوطنية � قانو9 
حلد
ئق  Xلتعب
 9


لطبيعة -
حلد
ئق تستعمل تعب�X `خر�, �ال -هو  حضا�
6 كث�X. كيفما يستدS من 
إلقتباq �عالZ, فكر
سة سلطة 

ليهو�E فقط. sذ
, فهو يتجاهل حضا�
6 �خر� موجو��  �

لتر p� Xعا�ً� ما يش Xلتا�½ي", -هو تعب
 �

لتر"
 ,qلقد

ألمر يتضح بصو�� خاصة عند 
حلديث عن  9� .Eلرمز

ملكا9, على 
ملستو� 
ملا�E -على 
ملستو�  6
� �

لتجاهل لوجو� حضا�
6 �خر�  

لJ ميتد تا�½ها على فتر
6 -حضا�
6 كث�X -.تلفة. باإلضافة �p �لك, 
9 هذ-

ملنطقة, على 
ملستو� 
ملا�E -على 
ملستو� 
لرمزE, ينطبق ليس فقط على تا�يخ 
ملنطقة بل �يض� على حيا� سكا�ا  �

ملكا9 فهما  6

ليهو�E فقط � � �

حلاضر -
ملاضي. �9 
لتخطيط -
لتطوير 
للذ
9 يأخذ
9 بعني 
إلعتبا� قيم 
لتر �

يستبعد
9 سكانه 
لفلسطينيني -مييز
9 ضدهم.
 Xقسم كب �عية". 
��جز� من ��يا 
حلد
ئق 
لوطنية, كيفما هي مذكو�� � 
لكر
سة, هو 
حلفا� على "هيئة منطقة 

ٍ= مبلكية خاصة للسكا9 
لفلسطينيني, فيما 
إلعال9 عن 
ملنطقة �� kلشرقية, هنا
 qلقد
من مناطق 
حلد
ئق 
لوطنية � 

لذE يطر{ نفسه هو ملا�
 ¶ب منح هيئة توحي مبنطقة  S
كحديقة -طنية ¿د من �مكانياִדم بفالحة ��ضهم. 
لسؤ


عية � حني من 
ملمكن متكني �صحا~ 
أل�= بأ9 يستخدمو
 ��ضهم للز�
عة فعًال.��

لكر
سة تضع ثال� مناطق �ختا�6 سلطة 
لطبيعة -
حلد
ئق 
لتر-يج sا: .1 
حلديقة 
لوطنية "مو��-6 ها� هاتسوفيم"- 
 Eلنا�.3  "مو��-6 ها� تسيو9 -جا
 E�
منحد�
6 جبل 
ملشا�'  (حديقة -طنية قيد 
لتخطيط) .2 -
�E كد�-9- -

لبلد� 
لقدمية). لكل  �
بن هينو�"- منحد� جبل صهيو9 --
�E جهنم (مساحا6 بد
خل حديقة -طنية معلنة حوS �سو

حد� منها هناk هد' -برنامج لتر-يج 
حلديقة. ال يوجد � عمليا6 
لتر-يج 
ملفصلة هذE� Z �كر إلستما� عمومي -
�- �E مسوحا6, كجز� من عمليا6 
لتطوير 
ملوصى ֲדا, كما -ال توجد ح� �ية �شا�� للسكا9 
ملوجو�ين �
خل 

ملنطقة تنقصه, بال شك, -جهة 
لنظر 
ملحلية, 
لJ تشمل 
لتفاعل مع  p� لتوجه
مساحا6 
حلد
ئق 
لوطنية -jيطها. �9 

لسكا9 -
حتياجاִדم � سيا0 
حلديقة 
لوطنية. ¶ب على 
ملساحا6 
ملفتوحة � 
حلد
ئق 
لوطنية �9 ?د� سكا9 
ملكا9 

لترفيه, -لكن كما �كر, فا9 ?طيط 
حلد
ئق 
لوطنية - å

ملحليني, فتكو9 مساحا6 قّيمة لفعاليا6 قضا� �-قا6 
لفر


لسكا9 بعني 
إلعتبا� كمجموعة هد', �ال من حيث تطبيق 
لقانو9 باملنع. 9
-طريقة ���
ִדا ال يأخذ

 

لقدس, مدخل.  مدخل.  �

لقدمية", 
حلديقة 
لوطنية حوS �سو qلقد

لقدمن كر
سة سلطة 
لطبيعة -
حلد
ئق – "
حلد
ئق 
لوطنية � حو= بلد�  �

لقدمية", 
حلديقة 
لوطنية حوS �سو qلقد
44 من كر
سة سلطة 
لطبيعة -
حلد
ئق – "
حلد
ئق 
لوطنية � حو= بلد� 
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لقومي p
من 
لعا� 

لشرقية – نظر� تفصيلية qلقد

حلد
ئق 
لوطنية � 

�حلديقة �لوطنية حو� �سو�& �لبلد% �لقدمية
1,110  �-من.  متتد على مساحة  1974 -هي   �
��   31 
لقدمية �  
لبلد�   �
�سو  Sلوطنية حو
 
حلديقة  
إلعال9 عن  مت 

لبلد� 
لقدمية, مساحتها 
لرئيسية  تقع � منطقة تدعى مدينة  �

æها يصفها: قطعة ��=, عرضها متغX, حوS �سو-

-�, جنو~ سو� 
لبلد� 
لقدمية. بلدية 
لقدq تتحمل 
ملسؤ-لية -
لصالحية � منطقة 
حلديقة, مبوجب �تفاقية ?ويل �
صالحيا6 مت توقيعها بني بلدية 
لقدq -بني سلطة 
لطبيعة -
حلد
ئق.45  -هذZ حالة شا�� تقو� ֲדا سلطة 
لطبيعة بتخويل 
 ��
جز� من صالحياִדا � حديقة -طنية للسلطة 
ملحلية 
لJ هي موجو�� ضمن منطقة نفو�ها, -�لك بسبب 
لتعقيد � ��

لبلد� 
لقدمية, 
لنابع من خلط 
ستعماال6 
أل�= � µاsا -من كو�ا جز�� من مساحة  �

حلديقة 
لوطنية حوS �سو

لبلد�   �

لوطنية حوS �سو 
لوطنية "مدينة �
-�" (قسم من 
حلديقة  
لفعلية للحديقة   ��
مدينية مبنية.46 مت توكيل 
إل�


لقدمية) جلمعية "�لعا�".

ليو� كحقيقة �ائية ال نقا¾  9

لبلد� 
لقدمية كحديقة -طنية, -
لذ
9 يبد- �

لتخصيص -
إلعال9 عن 
ملنطقة حوS �سو
 �

ملكا9 على مد Zملختلفة جتا
فيها, }ا فقط �مكانية -
حد� للتطر0 
لتخطيطي -
ملعنوE للمكا9. 
ملخططا6 -
ملو
قف 

ألفضل بني 
إلستعماال6 
ملختلفة � مساحة 
حلديقة,  9�

لتو �

لسنني تطر{ �مكانيا6 �ضافية قد تكو9 ناجحة � �جر

-àاية ما يستحق 
حلماية من خطر 
لبنا� -
لتطوير. 

ينظر �خلا&طة I �لصفحة 20


حلديقة: p� لتر-يج
عملية 
لتخطيط -

ملخطط بعد  
�ملخطط ^.�./6 47 – حتديد مساحة �حلديقة �لوطنية حو� �سو�& �لبلد% �لقدمية: با��6 سلطة 
حلد
ئق 
لوطنية �p هذ
 '

ملخطط �.�.6/ هو .طط عا� جد�, يشمل تعليما6 حوS �هد .1968 S-� 9كانو �عه 
حر~ 
أليا� 
لستة, -مت �يد


لذE ¿يط ºد-� مساحته. 0��
ملخطط -كذلك 
خلط 
أل

ملخطط �p متكني �عد
� .ططا6 تفصيلية للحديقة 
لوطنية ضمن µاsا.  
�هد�f �ملخطط: يهد' هذ

ملخططا6 
لتفصيلية ملصا�قة جلا9 
لتنظيم -
لبنا� 
ملخولة, -سو' تكو9 ملزمة  Zسو' يتم تقدمي هذ

بتأمني 
ألمو� 
لتالية:

لتا�½ية  
لقيم - 
ملناظر  
ملحافظة على  بو
سطة  
ملنطقة  تأمني àاية طبيعة -�-{  
حلماية: - 
حلفظ   .1


لوطنية, 
لقيم 
لدينية, 
لقيم 
لعرفية, 
لقيم 
ألثرية, 
لقيم 
ملعما�ية, 
إلنسجا� 
لصو�E -قيم 
ملناظر, لكي 

ملقبلة. Sألجيا
يتمكن 
جلمهو� 
لو
سع من 
لتمتع ֲדا �-9 عقبا6 ح� � 


لتطوير: تطوير 
ملكا9 -�عايته من �جل منح 
جلمهو� 
لو
سع 
لر
حة 
ملطلوبة للقيا� �وال6 � 
ملكا9  .2

-لقضا� 
لوقت فيه.

 
45 حسب ما هو معلو� لدينا, فإ9 مفعوS �تفاقية ?ويل 
لصالحيا6 
لسابقة نفذ � �اية سنة  حسب ما هو معلو� لدينا, فإ9 مفعوS �تفاقية ?ويل 
لصالحيا6 
لسابقة نفذ � �اية سنة 20072007. -عليه, كا9 من 
ملفر-= 
لتوقيع على �تفاقية â. -عليه, كا9 من 
ملفر-= 
لتوقيع على �تفاقية âدي��.    ��.    

.20072007 � �46 من jا�ثة مع عنا6 ياتسيف, مدير� جنا{ 
أل�
ضي � سلطة 
لطبيعة -
حلد
ئق � مكتبها � 
لقدq, بتا�يخ من jا�ثة مع عنا6 ياتسيف, مدير� جنا{ 
أل�
ضي � سلطة 
لطبيعة -
حلد
ئق � مكتبها � 
لقدq, بتا�يخ 29 29 6مو
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لقومي p
من 
لعا� 

لبلد� 
لقدمية,  �
� �عقا~ 
ملخطط �.�.6/, عملت سلطة 
حلد
ئق 
لوطنية على 
إلعال9 عن حديقة -طنية حوS �سو

إلعال9: "
لسيد 6. كوليك – �ئيس  
-عمل �ئيس بلدية 
لقدq حينها �يض�- "تدE كوليك", على 
لتر-يج �p هذ
بلدية 
لقدq, يطلب �9 يعلن -�ير 
لد
خلية عن 
ملنطقة كحديقة -طنية �-9 
ستال� 
ملخططا6 
لتفصيلية, حيث سيتم 

معاجلتها الحق�...سو' يساعد 
إلعال9 على منع 
لضغط  بطلب 
لبنا� � 
ملنطقة."48
 p� ملنطقة كحديقة -طنية �ستنا��

إلعال9 عن  �
لقدq خال' �لك, �نه ال ¶و �

عتقد6 
للجنة 
للو
ئية -.طط لو
 qلقد
 �

ملخططا6 
لتفصيلية, كما يظهر من كتا~ كتبه .طط لو �

ملخطط �.�.6/, -�نه قبل 
إلعال9 ¶ب �عد

:1973 9

لد
خلية, -
ملؤ�b بـ 5 حزير ��
�حينها- �. ساها�, �p مدير عا� -
بتخصيصه كحديقة -طنية كما  
ملكا9 ال تسمح  �9 حساسية -خصوصية  
للو
ئية كا9  
للجنة   E��
�- خر
ئط  تفصيلية  بو
سطة خا�طة  
حلديقة -شكلها  �E �-9 حتديد مضمو9  �خر�,  �ماكن  مت � 
تفصيلية.... كما �ضيف �نه � حينه, قيل � 
للجنة 
للو
ئية �9 حقو0 
لبنا� -مو
نع 
لبنا� 
لقائمة مبوجب 
قانو9 
لتنظيم -
لبنا� � منطقة مدينية ُمعلنة, كمو
نع 
لبنا� � "منطقة عامة مفتوحة", تشكل ضمانا6 

كافية للمحافظة على 
ملنطقة. 

خليا� � حينه لتخصيص منطقة بلدية كحديقة -طنية -ليس كمنطقة عامة  9� âإلستنتا
من 
لكتا~ �عالZ, بإمكاننا 

لبلد� 
لقدمية, -
لJ تبد- 
ليو� �9 ال 
ستئنا' عليها,  �
مفتوحة �ثا�6 جدًال, -�9 
إلعال9 عن 
حلديقة 
لوطنية حوS �سو
 6

ملهF `نذ
k كا9 مد�ك� للتعقيد �
جلها 9
كانت مرتبطة باختالفا6 مهنية � 
آل�
� -بضغوطا6 سياسية -�خر�. 

.Fملب
 Eلبلد
 Sملجا

حلساسية 
ملرتبطة بتحديد حديقة -طنية � قلب -

لبلد�  �

إلعال9 عن حديقة -طنية حوS �سو 9
j/19/11 49  – �طط �إلعال� عن �حلديقة �لوطنية حو� �سو�& �لبلد% �لقدمية: 

ملخطط  qعلى �سا ,S

لقدمية مت � �اية 
ملطا' سنة 1974, على يد -�ير 
لد
خلية `نذ
k يوسف بو�å من حز~ 
ملفد
�.�.6/ (-ليس على �ساq خر
ئط تفصيلية, مثلما ��تأ� .طط 
للو
�). -هنالك فر0 بني 
ملخَططني, فقد مت � 
ملخَطط 


حللو�. E�

ملُعلن �خر
â �جز
ٍ� من حد-� 
ملخَطط �.�.6/, مبا � �لك -

ملخطط �.�.6/ -متت 
ملصا�قة عليه  �

ملخطط ُ�عد بعد �يد 
�ملخطط �_يكلي �ملحلي ^.�.9/ للبلد% �لقدمية �Yيطها: �غم �9 هذ

لبلد� 
لقدمية ليست  �
بعد 
إلعال9 عن 
حلديقة 
لوطنية, مبوجب 
ملخطط 19/11â/, �ال �9 
حلديقة 
لوطنية حوS �سو

مشمولة ضمنه -ليس sا �E �كر, ال � ترسيم 
ملخطط -ال � تعليماته.

ملخطط �.�./9 ال ½صص �ية منطقة كحديقة -طنية, -هو يعّر' ?صيصا6 
أل�= 
لو
قعة � حد-� منطقة 
حلديقة 

لبلد� 
لقدمية كالتا�: "منطقة مفتوحة عمومية ؛ منطقة مفتوحة عمومية خاصة؛ منطقة jفوظة  �

لوطنية حوS �سو

للحفريا6 
ألثرية؛ مق�� jفوظة؛ منطقة لألبنية 
لعامة؛ طرقا6".
 

حللو� كـ" منطقة مفتوحة عمومية خاصة", -ֲדذ E�
-- �-
لقد -جد .ططو 
ملخطط 
9 من 
ملناسب تعريف مدينة �
فرضو
 `لية مر
قبة �قو� من تلك 
لقائمة � "منطقة عمومية مفتوحة" من �جل 
حلفا� عليها من 
لبنا�. مبوجب 
لبند   

8.19 من تعليما6 
ملخطط:


ملنطقة Zهذ �لبنا� 
8.19.1 ¿ظر 

 

لش�قّية. �قّية.  qلقد

p موقعها- �.�. )عX مز�حيت(, تعF منطقة  Xخلا�طة �.�. يش

�مز  qلقد

p موقعها- �.�. )عX مز�حيت(, تعF منطقة  Xخلا�طة �.�. يش
47 �مز 


لد
خلية بتا�يخ 21 21 
يا� 
يا� 19731973. ¶د� 
لذكر �9 
ملقصد ´ يكن, . ¶د� 
لذكر �9 
ملقصد ´ يكن,  ��
�
لقدq كحديقة -طنية", عقد6 � مكتب مدير عا� - Zªإلعال9 عن مت
" Sضر جلسة حوj خلية بتا�يخ من

لد ��
�
لقدq كحديقة -طنية", عقد6 � مكتب مدير عا� - Zªإلعال9 عن مت
" Sضر جلسة حوj 48 من

كما يبد-, "
لضغط بطلب 
لبنا�" من قبل 
لفلسطينيني سكا9 
ملكا9, بل ضغط "يهو�E" ֲדد' 
لتطوير كما يبد-, "
لضغط بطلب 
لبنا�" من قبل 
لفلسطينيني سكا9 
ملكا9, بل ضغط "يهو�E" ֲדد' 
لتطوير والتجا��.لتجا��.

p ?صيصها كـ"حديقة" (جانيم ليئومييم), تعF حد
þق -طنية. -طنية.  Xيش "â" خلا�طة

p ?صيصها كـ"حديقة" (جانيم ليئومييم), تعF حد
�þمز  Xيش "â" خلا�طة
49 �مز 
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ستعماS مشر-طا9 بترخيص خا¤ من قبل 
للجنة 
ملحلية مبصا�قة 
للجنة  E�- 8.19.2 �ية عملية �خر� 
 p� لتوّجه �يض�

للو
ئية 
لذE سيتم �عطائه -فق� لظر-' كل �مر -��
 ما كا9 
ألمر ضر-�ي� – شر¸ 

لعالقة (كو�ير 
لتربية -
لتعليم �- ممثليه, نظر� لكو9  6

لسلطة 
ملخولة �- للسلطا6 
ألخر� 
ملخولة �


ملنطقة موقع `ثا� معلن) ��
 كا9 
ألمر مطلوب� � �E قانو9 -مثلما طلب.50

لتخصيص 
ملميز ُيبقي صالحية 
ملصا�قة -
لتطبيق � �يدE سلطا6 
لتخطيط -ال ¿وsا  
çال' 
حلديقة 
لوطنية, فإ9 هذ

�p �يدE سلطة 
حلد
ئق 
لوطنية.

لبلد� 
لقدمية مشا� 
ليها � �سوما6 
خلا�طة  �
�خلا&طة �_يكلية �ملحلية �لقدC 2000: مساحة 
حلديقة 
لوطنية حوS �سو
خاصة؛  حديقة  عمومية؛  مفتوحة  "منطقة  
لتالية:  
أل�=  ?صيصا6  حد-�ها  ضمن  تشمل  -هي  -طنية,  كحديقة 
طرقا6؛ مقابر؛ �بنية عمومية؛ منطقة جتا�ية؛ منطقة سكنية؛ µمع للحفظ -
حلماية؛ مؤسسا6 عامة". 
9 ?صيصا6 


أل�= هذZ تتناسب -
ملخططا6 
لقائمة -كذلك 
لوضع 
لقائم على ��= 
لو
قع.

لتخصيص "حديقة خاصة" � 
خلا�طة 
sيكلية 
ملحلية 
لقدq 2000 يشp� X ثالثة �مكا9 � 
ملدينة: 
حلديقة 
لنباتية � 
 � �Xالخ
 Zحلو�, مت ?صيص هذ E�
- – �-
"جفعا6 �
�", حديقة 
حليو
نا6 
لتاناخية (
لتو�
تّية), -كذلك مدينة �

ملخطط �.�./9 كـ"منطقة مفتوحة عمومية خاصة", -هي � 
لو
قع منطقة مبنية. �ما تعليما6 
ملخطط فال توضح مع¨ 
?صيص 
أل�= "حديقة خاصة" بل تشX فيه �p .ططا6 سابقة: "تسرE على منطقة متت 
الشا�� 
ليها � 
لرسوما6 

كحديقة خاصة, تعليما6 
ملخطط �قم 62 -تعليما6 
ملخططا6 
ألخر�".51

ملخطط �قم 62 ال يوجد ?صيص 
أل�= "حديقة خاصة" -ال يوجد � تعليماته �كر للمصطلح "حديقة خاصة" -ال  �
 ,2000 qلقد

خلا�طة 
sيكلية  � 
�E مصطلح مشابه. ��� ال ميكن 
ملعرفة ما هو 
ملقصد من -�
� ?صيص 
أل�= هذ

-ما هي �سقاطاته على 
ملنطقة.

لبلد� 
لقدمية, متت 
ملصا�قة على .ططا6 هيكلية ضمن  �
�ملخططاM �لتفصيلية: منذ 
إلعال9 عن 
حلديقة 
لوطنية حوS �سو
مساحتها, مثل .طط "مميال" (مأمن 
هللا)(.طط مدI �قم- "6.~.�." 52 (2229 -
لJ �صبحت سا�ية 
ملفعوS منذ 
 Sملفعو
سنة 1979؛ .طط لبيت 
لفرقة 
ملوسيقية للشبا~ -بناية 
لسينماتيك (6.~.�. 2162) -
لJ �صبحت سا�ية 
منذ سنة 1980؛ .طط لتوسيع بناية 
لسينماتيك (6.~.�. 5477) سنة 2004؛ خا�طة للحفا� على قلعة �
-� -ترميمها 
-تطويرها كمعر= "مدينة 
لقدq" (6.~.�. 3882) سنة 1989؛ -
ملخطط 2937 (سنة 2937 ,(�1983 (سنة 1991), 

--6875 (سنة 2003) لفند0 "ها�-تسيو9" (جبل صهيو9).

ملغا�بة).  
فتتا{ شا�� جديد ضمن حد-� 
حلديقة, يصل بني طريق بيت حلم -"شاعر هأشبو6" (با~  مت مؤخر� 
مليو9  عشرين   �
حو بتكلفة  جهنم)   E�
-) هينو�"  بن   Eجا"  � تتم  
سعة - تطوير   Sعما� من  جز�  هو  
لشا�� 

لشركة - 
حلد
ئق - 
لطبيعة  سلطة  "هاجيحو9",  شركة   ,qلقد
 بلدية  
لسياحة, - 
ملو
صال6   ¢�
�- بتمويل  شاقل 


حلكومية للسياحة.53

 

ملصد� 
لسابق, 
لب 
ملصد� 
لسابق, 
لبند 8.198.19. .  50


لبند, 
لبند 4.10.84.10.8. .  ,20002000 qلقد
51 من تعليما6 
خلا�طة 
sيكلية 
لقدq من تعليما6 
خلا�طة 
sيكلية 


- خلا�طة هيكلية تفصيلية- תכנית תכנית בנין עירין עיר. Iطط بنا� مد. p

- خلا�طة هيكلية تفصيلية
لرمز "6.~.�." 
شا�ً�  Iطط بنا� مد. p

لرمز "6.~.�." 
شا�ً� - 52
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لقومي p
من 
لعا� 

�لوضع �لقائم:

لبلدية 
لقدمية هي 
حلديقة 
لوحيد� � 
لبال� 
لJ تشمل بد
خلها 
ستعماال6 ��= للسكن,  �

حلديقة 
لوطنية حوS �سو

حلديقة 
لوطنية مشتركة فيما بني سلطة 
لطبيعة -بلدية 
لقدq, � �طا� �تفاقية حتويل  ��

لصناعة, -
لتجا�� -
لترفيه. ��-

لصالحيا6. على مد
� سنو
6, كانت 
حلديقة مهملة, -´ تقم سلطة 
لطبيعة -ال 
لبلدية مبما�سة صالحياִדا لتطبيق 


لقانو9, بغية 
حلفا� على 
حلديقة.
 Sلٍة حو-

إل}اS لسنو
6 طويلة, با��6 سلطة 
حلد
ئق 
لوطنية -
ملحميا6 
لطبيعية54 � سنة p� 2003 مد 
جر
� هذ

ملهندE�-�" q شطريت",  ,k
نذ  ̀qلقد

لبلد� 
لقدمية. � تلك 
ملد
-لة, �شا� مهندq بلدية  �

حلديقة 
لوطنية حوS �سو
 9

لتصا�� 
حلقيقي بني -جو� حديقة -طنية � منطقة مدنية مبنية -بني -جو� حيا� مدنية � نفس 
ملنطقة: " p� له
� �قو
قو
نني 
لتخطيط -
لبنا� � مقابل قانو9 
حلد
ئق 
لوطنية -
ملحميا6 
لطبيعية, موجو�� � تضا�ٍ~ �
ئم � منطقة 
حلديقة 

لتطوير  �

لوطنية. هناk مشكلة حقيقية � ��
�� حديقة -طنية باملع¨ 
ملبدئي لألمو�, � مقابل ضر-�� تأمني 
ستمر


ملدI -�قامة حيا� مدنية نشيطة -سليمة � 
لبلد� 
لقدمية -� 
ملنطقة 
ملحيطة ֲדا."

حلديقة  Sاµ � 9لذين يسكنو

ملريب مع سكا9 
ملدينة 
لفلسطينيني  qلقد
كما تطّر0 ضمن �قو
له �يض� 
p تعامل بلدية 

لوطنية: "تسكن � 
ملنطقة µموعة سكانية عد
ئية `خذ� بالتكاثر باستمر
�, -هناk فجو� عظيمة بني 
لر�يا -
لرغبة � 

ملكا9 على ��= 
لو
قع, � -
قع قومي �قو�  ��

ملحافظة على كل شي� -صيانته كما ¶ب, -بني -ضع 
ملنطقة -��

من 
ألمنيا6 -
لرغبا6."55

لبلدية ميثل � �قو
له 
لز
-ية 
ملرّكبة لسكا9 
ملدينة -
لبلدية, �ما� مصلحة 
حلفا� -
حلماية  qمن ناحية, يبد- �9 مهند

لو
قع " p� ئية" -تطرقه

لJ متثلها سلطة 
لطبيعة -
حلد
ئق. �9 تعريفه لسكا9 
ملدينة 
لفلسطينيني كـ"µموعة سكا9 عد

لشرقية بصو�� عامة, -� 
حلديقة  qلقد

لقومي" يضيف 
جلانب 
لسياسي-
لقومي للوضعية 
لتخطيطية -تعقيدها � 
 ��

لظر-' بالذ
6, تثا� �سئلة كث�X حوS طريقة �� Zلقدمية بصو�� خاصة. على ضو� هذ

لبلد�  �

لوطنية حوS �سو
�ية jا-لة إلشر
k ممثلني عن 
لسكا9 -�-9 
حلفا� على مصاحلهم,  
لطبيعة -
حلد
ئق للحديقة, �-9  
لبلدية -سلطة 


ملنطقة. � 6
كجز� من µمل 
إلعتبا�
 kما كا9 هنا 
�� S

ملشاكل 
لJ طرحت � 
ملد
-ال6 �عال Z� µلس 
حلد
ئق 
لوطنية -
ملحميا6 
لطبيعية �ثا�6 
لسؤ

ملفتوحة -
ملو
قع 
ألثرية -
لتا�½ية 
ملهمة  �Xلصغ
م�� لوجو� حديقة -طنية � قلب 
لقدq, �- �نه "جتد� �عاية 
ملناطق 

?ذها  Jل
 6
�

لتسا�ال6 
لJ طرحت � 
ملد
-الE� 6 جتسيد � 
لقر Zذs 56  ´ يكن".qلقد
-توكيل ��
�ִדا لبلدية 
 Sملنطقة حو

لقضية. مع �لك, فهي تشهد على �9 هنالك بد
ئل �ضافية للحفا� على  Zهذ �لبحث 

ملجلس � ملخص 

لبلد� 
لقدمية -على قيمها 
لتا�½ية -
ألثرية, -
لJ ال تتطلب ?صيص -�عال9 جا�' للمنطقة بأكملها كحديقة  �
�سو

-طنية �-9 متييٍز ما بني 
ستعماالִדا -مستخدميها 
لفعليني.

 
 .qلقد
 .qلقد
53 معطيا6 من 
ملوقع 
اللكتر-I لبلدEمعطيا6 من 
ملوقع 
اللكتر-I لبلدEة 

µ 54لس 
حلد
ئق 
لوطنية -
ملحميا6 
لطبيعية هو µلس عا� يعمل 
ستنا�� �p "قانو9 
حلد
ئق 
لوطنية, 
ملحميا6 
لطبيعية, 
ملو
قع 
لوطنية -مو
قع 
لتخليد, µلس 
حلد
ئق 
لوطنية -
ملحميا6 
لطبيعية هو µلس عا� يعمل 
ستنا�� �p "قانو9 
حلد
ئق 
لوطنية, 
ملحميا6 
لطبيعية, 
ملو
قع 
لوطنية -مو
قع 
لتخليد, 19981998", 
لبند ", 
لبند 2. . 

صالحياته 
لرئيسية هي تز-يد 
الستشا�� لو�ير 
لد
خلية, لو�ير àاية 
لبيئة, ملؤسسا6 
لتخطيط, للسلطا6 
ملحلية -لسلطة 
لطبيعة -
صالحياته 
لرئيسية هي تز-يد 
الستشا�� لو�ير 
لد
خلية, لو�ير àاية 
لبيئة, ملؤسسا6 
لتخطيط, للسلطا6 
ملحلية -لسلطة 
لطبيعة -
لح�
ئق.  �
ئق.  
55 من تلخيص جلسة µلس 
حلد
ئق 
لوطنية -
ملحميا6 
لطبيعية �قم من تلخيص جلسة µلس 
حلد
ئق 
لوطنية -
ملحميا6 
لطبيعية �قم 107 107 بتا�يخ بتا�يخ 2 كانو9 
لثا كانو9 
لثاني 20032003. . 


ملصد�
ملصد� السابق. لسابق.  56
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فيد "�p مدينة �
-�") تدير موقع 
حلديقة 
لوطنية � مدينة � Xع S� لوطنية: �عية �لعا� (�ختصا�
�عية �لعا� -
حلديقة 

-�. تأسست 
جلمعية � �انينا6 
لقر9 
ملنصر�57, -
ضعة لنفسها هد' ִדويد مدينة �
-�. من �جل حتقيق �لك 
sد', �

لو
قعة بد
خل 
حلديقة 
لوطنية ) �-

حلديقة 
لوطنية مدينة � ��
تعمل 
جلمعية � سلو
9 مبختلف 
لطر58.0 مبا � �لك ��


�ها.-�
ملضموI -��شا� - Eملا�

لبلد� 
لقدمية), مبا � �لك تصميمها  �
حوS �سو
 Zهذ �

حلفا� عليه. جر- �-
� سنة 1997, تلقت �عية �لعا� من �
ئر� ��
ضي �سر
ئيل ��ن� للتصر' مبوقع مدينة �

لتفويض, حولت بلدية 
لقدq جلمعية �لعا� صالحياִדا 
لJ �-كلت �ليها � �طا� �تفاقية ?ويل بينها -بني سلطة 
لطبيعة 
 �

حلد
ئق � منطقة 
حلديقة. قامت سلطة 
لطبيعة بإعطا� مو
فقتها على �لك بصو�� تر
جعية. -قد قد� 
ل�-فيسو� يو�-
(بو
سطة  
لباحثني - �كثر من ستني شخص� من 
ألكا�مييني  
لعليا مع   Sلعد
 �لتماسا �j pكمة   ,1988 تسافرير, عا� 
 ,qلقد

لسياحة, بلدية  ��
�
ملحامية ناعومي فايل) ضد �
ئر� ��
ضي �سر
ئيل, سلطة 
لطبيعة -
حلد
ئق, سلطة 
آلثا�, -
�عية �لعا� -شركة تطوير شرقي 
لقدq "فامي", مطالبني بإبطاS �لك 
لتفويض59. باإلضافة �p �لك, طلب 
مللتمسو9 

لتعاقد بني بلدية 
لقدq -�عية �لعا�, -
لذE مبوجبه مت ?ويل 
جلمعية بوظائف -صالحيا6 بلدية 
لقدq من �جل  Sبطا�


ملحافظة على 
ملوقع -
لعناية به.

� 1999, �ُبِطلت �تفاقية 
لتفويض بني �
ئر� ��
ضي �سر
ئيل -�عية �لعا�, مبوجب تعليما6ٍ �` � ,qإللتما
� �عقا~ 

لعليا �نه "ֲדذ
, يكو9 
إللتماq �زئه 
لرئيسي, قد حقق  Sلعد
من قبل 
ملستشا� 
لقضائي للحكومة. -قد حكمت jكمة 

ستمر6 منذ �لك 
حلني � تعميق -جو�ها � 
ملكا9, بو
سطة - qإللتما
غايته."60 -لكن, �عية �لعا� جتا-�6 نتائج 

لتطوير -
لبنا� -كذلك بو
سطة 
إلتصاال6 مع جها6 عامة .تلفة تعمل � 
ملنطقة. -� حزير
9 1999, مت  Sعما�
على ما يبد- 
لتوقيع على �تفاقية بني �
ئر� ��
ضي �سر
ئيل -�عية �لعا�, تفيد بتخويل 
جلمعية بصالحيا6 ��
�� -تنفيذ 
 Sجلمعية من خال
 p� لسياحة
  ��
��مو
S من - 
لغر=, مت حتويل   

لسياحة � موقع مدينة �
-�. sذ  ��
�ل�
مج -
 Sمتّو- "�-
صند-0 
لك9X كاييمت (
لصند-0 
لقومي 
السر
ئيلي).61 تدير �عية �لعا� 
ليو� 
حلديقة 
لوطنية "مدينة �

.9
معظم 
حلفريا6 
ألثرية � سلو

ل�-فسو� يو�
� تسافرير -`خر-9, قامت بلدية  qلتما� �لعليا, بتا�يخ 28 شبا¸ 1999, كمجيبة 
� بالغها للمحكمة 


لقدq بتفصيل 
ألسبا~ من -�
� حتويل صالحياִדا -مسؤ-ليتها � منطقة 
حلديقة 
لوطنية �p �عية �لعا�: 
5. مع �لك, فقد جتلت صعوبا6 -�خطا� خالS صيانة 
ملكا9 -تشغيله -
ملحافظة عليه, بعد �9 تبني 

 Sلوصو

لتخريب � 
ملنطقة 
ملفتوحة, -كانت هناk صعوبا6 � - �
-قو� بضعة حاال6 من 
إلضر

ملجا-�  9

حلديقة � �-قا6 خر-قا6 
لنظا� 
ملحلية, -�لك على ضو� قر~ 
حلديقة من حي سلو p�

-من منطقة سكنية عربية مكتظة.

لسيا0, فحصت 
لبلدية بإ¶ا~, خالS سنة 1997 -بد
ية 1998, �قتر
ح� بالسما{ جلمعية �لعا�  
� هذ
بصيانة 
حلديقة -
ملحافظة عليها, حيث ��ا تتصر' من َقبل على 
ية حاS, مبنطقة jا�ية ملنطقة "مدينة 


ملفتوحة, -sا �مكانية -صوS كب�X -فو�ية لصيانة 
ملنطقة -
حلفا� عليها.62 "�-
�

 

جلمعية هي �عية مسجلة منذ �
جلمعية هي �عية مسجلة منذ �ام 19861986. .  57


الستيال� على 
ملباI, متويل 
حلفريا6 
ألثرية (
لJ تقع جزئًيا حتت بيو6  ,Sللجد �Xطر0 مث Sضي من خال

أل� �

الستيال� على 
ملباI, متويل 
حلفريا6 
ألثرية (
لJ تقع جزئًيا حتت بيو6 مبوجب 
لنشر
6, فعاليا6 �عية �لعا� تشمل شر ,Sللجد �Xطر0 مث Sضي من خال

أل� �
58 مبوجب 
لنشر
6, فعاليا6 �عية �لعا� تشمل شر


لسكا9 
لفلسطينيني -�-9 ��9 منهم), -
ملزيد.مX-9 �بابو�6 , "�هو�ية �لعا�", صحيفة هآ�تس, 
لسكا9 
لفلسطينيني -�-9 ��9 منهم), -
ملزيد.مX-9 �بابو�6 , "�هو�ية �لعا�", صحيفة هآ�تس, I I 2121سا9 9 20062006.

لعليا, ملف �قم 98/695498/6954. Sلعد

لعليا, ملف �قم 
لتماq ُقد� ملحكمة  Sلعد

لتماq ُقد� ملحكمة  59


لعليا, ملف �قم 98/695498/6954. Sلعد

ملقد� ملحكمة  qاللتما

لعليا, ملف �قم من 
حلكم �  Sلعد

ملقد� ملحكمة  qاللتما
60 من 
حلكم � 


لعليا 98/695498/6954. Sلعد

إلتفاقية هي من ما�� 
ملحامية نوعمي فايل � قضية jكمة  Zجو� هذ- Sملعلوما6 حو

لعليا Sلعد

إلتفاقية هي من ما�� 
ملحامية نوعمي فايل � قضية jكمة  Zجو� هذ- Sملعلوما6 حو
 61

62 من بالå بلدية 
لقدq للمحكمة 
لعليا بتا�يخ من بالå بلدية 
لقدq للمحكمة 
لعليا بتا�يخ 28 28 شبا¸ شبا¸ 19991999, كمجيبة � 
إللتماq بإسم 
ل�-فسو� يو�
� , كمجيبة � 
إللتماq بإسم 
ل�-فسو� يو�
� تس
فرير. 
فرير. 
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لقومي p
من 
لعا� 

ألقو
S ليس فقط �9 بلدية 
لقدq -جها6 � حكومة �سر
ئيل ´ يرتد-
 عن منح �عية �لعا� صالحيا6  Zيتضح من هذ

لد�جة, -مأهولة باكتظا� بسكا9 فلسطينيني, بل �9 �هد
فها -�عماsا قد -جد6 صاًحلا  Zذs خل منطقة حساسة
� �

.6
sا � �طا� µمل 
إلعتبا�
توجد كذلك لسلطة 
آلثا� �تصاال6 قوية مع �عية �لعا�, حيث �9 
جلمعية توظِّف 
لسلطة كمقا-S منّفذ للحفريا6 
جلا�ية 
 �- .�-

لصا�� 
لذE �بدته سلطة 
آلثا� ضد �عماS �عية �لعا� � مدينة � =
� منطقة مدينة �
-�. -يتم �لك �غم 
إلعتر

لعليا, قاS ممثلو سلطة 
آلثا�: "لقد كاE�� 9 سلطة 
آلثا� منذ 
لبد
ية �نه  Sلعد
�قو
sم كمجيبو9 � 
إللتماq �عالZ ملحكمة 


لالئق با9...حتصل �عية �لعا� على �ية حقو0 مرتبطة باملحافظة على 
ملو
قع � مدينة �
-� -بصيانتها" Xمن غ
 qإللتما
 S1998 حو Iلثا
هكذ
 يستدS �يض� من �سالة سلطة 
آلثا� للمستشا� 
لقضائي للحكومة بتا�يخ 7 كانو9 

لرعاية" � �يدE �عية خاصة -
لJ ¿مل ماضيها 
لقريب �كثر من عيب � كل ما يتعلق " �
�عالZ: "�9 فكر� �يد

".�-
باملحافظة على 
لقانو9, هي فكر� مث�X للغضب ال سيما على ضو� 
حلساسية 
لكب�X ملوقع مدينة �
 �Xستطاعت �عية �لعا� نسج �تصاال6 كث
 ,�Xالخ

لـ 15  6

لعليا, يبد- �نه � 
لسنو Sلعد
بالرغم من قر
� jكمة 
 ,qلقد
– �قتصا�ية, -تشغيلية, -سياسية -�خر�, مع 
sيئا6 
لعامة 
لفاعلة � 
ملكا9 (�
ئر� ��
ضي �سر
ئيل, بلدية 
 '
سلطة 
لطبيعة -
حلد
ئق, سلطة 
آلثا�, صند-0 
لك9X كاييمت- 
لصند-0 
لقومي 
السر
ئيلي). يبد- �9 كافة 
ألطر

لعالقة قد ���كو
 �9 باستطاعتهم مساند� بعضهم بعض� من �جل 
لتر-يج �p �هد
فهم – 
جللية منها -
ملخبئة. �ما  --�
بالنسبة لسكا9 سلو
9, فإ9 
لنتيجة � �حسن 
ألحو
S, تكو9 جتاهلهم -جتاهل 
حتياجاִדم, �ما � �سو� 
ألحو
S, فهي 

تقييدهم -�بعا�هم عن حيهم -��
ضيهم.

حلديقة 
لوطنية مدينة �
-�, بالرغم من �مر 
ملستشا� 
لقضائي للحكومة  ��
ليس من 
ملفهو� كيف تسلمت �عية �لعا� ��

�ִדا 
حلديقة �� Sملتا{ من خال
- ,9

لعليا.63 
9 -جو� 
جلمعية 
ملكثف � سلو Sلعد
سنة 1999 -نتائج 
إللتماq ملحكمة 

لناحية  
ملنطقة من  �لعا� تسيطر على  
9 �عية  -ُيبعدهم.  يهد�هم  
لقرية,  
لوطنية, ½تر0 كافة µاال6 حيا� سكا9 
 Zلقرية معرَّفة كحفريا6 �ثرية بتمويل من �عية �لعا�. (قسم من هذ

ملا�ية – فا9 مساحا6 مفتوحة قليلة متبقية �
خل 

حلفريا6 يتم حتت بيو6 
لسكا9, �-9 ��9 منهم, -خالف� ملا يفرضه 
لقانو9)64؛ تسيطر 
جلمعية على 
ملنطقة ح� من 

�Z -تسويقه ضمن -�ناحية 
لوعي -
إل��
k – من خالS ?طيط -�قامة موقع 
لز-
� مدينة �
-�, -من خالS ��شا� 

لعا� -فق� ملفهومها, -هو مفهوم� �يديولوجي�  k

لطريقة, تقو� 
جلمعية بترسيخ 
ملوقع � 
إل�� Zئيلي. ֲדذ

جلمهو� 
إلسر

ال يتسع للسكا9 
لفلسطينيني 
ملحليني, ال � 
حلاضر -ال � 
ملاضي.65

ملوقع, فإ9 
حلديقة 
لوطنية 
لو
قعة � قلب قرية سلو
9 هي  �
-�ميمكنا 
لقوS �نه حتت 
لغطا� 
لرæي -�-9 ���
k غالبية 

مبثابة -سيلة �خر� بيد �عية �لعا� لتعزيز 
الستيال� 
ليهو�E على 
ملكا9, -من�� لنشر معتقا�ִדا.

 

يدما9 -�عية "عX عاميم".  ميم".  � I

يدما9 -�عية "عX يتم فحص 
ملوضو� من قبل 
ملحامي �� I
63 يتم فحص 
ملوضو� من قبل 
ملحامي �

9 �
بابو�6, "هيئة خاصة -سياسية مسؤ-لة عن 
حلفريا6", هآ�تس, 27 27 كانو9 
لثاI كانو9 
لثاI 20072007. على ضو� 
لتماq قدمه سكا9 من سلو
9, بو
سطة 
ملحامي سامي . على ضو� 
لتماq قدمه سكا9 من سلو
9, بو
سطة 
ملحامي سامي -Xحلفريا6", هآ�تس, م
9 �
بابو�6, "هيئة خاصة -سياسية مسؤ-لة عن -X64 م


لعليا سلطة 
آلثا� بوقف �عماS الحفريا6.حفريا6. Sلعد

حلفر 
جلا�ية حتت بيوִדم, �مرj 6كمة  Sشيد, ضد �عما�
 Sآلثا� بوقف �عما

لعليا سلطة  Sلعد

حلفر 
جلا�ية حتت بيوִדم, �مرj 6كمة  Sشيد, ضد �عما�

فيه,  
جلا�ية  
لرæية" "  6

إل�شا�  � -�يض�   �

لز- موقع  ?طيط  مشد�� �   S-أل
 
sيكل  قفتر�  �لعا�.  �عماS �عية   S-نفسها" جلد "تالئم  
ألثرية  فيه, 
إلكتشافا6  
جلا�ية  
لرæية" "  6

إل�شا�  � -�يض�   �

لز- موقع  ?طيط  مشد�� �   S-أل
 
sيكل  قفتر�  �لعا�.  �عماS �عية   S-نفسها" جلد "تالئم  
ألثرية  
إلكتشافا6   65

, }

ألثريا6 
لبديلة � سلو
9 – كفا� هاشيلو -I-اللكتر

ألثريا6 
لبديلة � سلو
9 – كفا� هاشيلو
{ ,� حني �9 
إلكتشافا6 
الخر� 
sامة -
ملث�X لإلعجا~ من فتر
6 الحقة باتت تقريب� غيمن 
ملوقع  -I-اللكتر
� حني �9 
إلكتشافا6 
الخر� 
sامة -
ملث�X لإلعجا~ من فتر
6 الحقة باتت تقريب� غيمن 
ملوقع 
www.alt-arch.orgtwww.alt-arch.orgt
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لقومي p
من 
لعا� 


حلديقة 
لوطنية "عيمك تسو�مي"
مت 
إلعال9 عن 
حلديقة 
لوطنية "عيمك تسو�مي" � 13 حزير
9 2000, -هي تغطي مساحة 165 �-من� من 
أل�=, -تقع 

جلامعة 
ملو�مونية. تستعر=  �

حلر� 
جلامعي "ها� هاتسوفيم" 
لتابع للجامعة 
لع�ية, -�و dجنو E� ,نة
áا� حي 
لصو

لبلد� 
لقدمية. فيما  �

حلديقة 
لوطنية على ��ا توسيع �متد
�E للحديقة 
لوطنية حوS �سو Zئق هذ
سلطة 
لطبيعة -
حلد
يلي ما -�� � 
لكر
سة 
لJ �صد�ִדا سلطة 
لطبيعة -
حلد
ئق: "مت 
إلعال9 عن مساحة �ضافية للحديقة 
لوطنية � "عيمك 

لنا�), على منحد�
6 جبل  E�
تسو�مي", -هي عملي� توسيع حلد-� 
حلديقة 
لقائمة �p ما بعد "ناحل هاكد�-9" (-

ملشا�' " مو��-6 ها� هاتسوفيم". �غم عملية 
ملصا�قة 
ملنفصلة -
ألæا� 
ملنفصلة, تر� سلطة 
لطبيعة -
حلد
ئق � 

هاتني 
حلديقتني كيان� ?طيطي� -��
�ي� -
حد�."66

إلختال' 
جلوهرE بني هاتني 
حلديقتني. فاحلديقة 
لوطنية "عيمك تسو�مي" ليست  p� 0لألمو� ال يتطر =

الستعر 
هذ
 Sإلتصا
 9

لبيو6 -
لكر
جا6. كما - ��
µا-�� لسو� 
لبلد� 
لقدمية, ال توجد ֲדا حفريا6 �ثرية -هي jاطة بالشو

ملا�E بني ��
ضي هاتني 
حلديقتني ليس 
ستمر
�ي�. -كذلك حقيقة ��ا ُخططت -ُ�علن عنها حو
� ثالثو9 سنة بعد 

لتخطيطي--Iملد

لشرقية  qلقد

لبلد� 
لقدمية هي ليست �مر� فني� فحسب. 
9 سيا0  �

حلديقة 
لوطنية حوS �سو


لسياسي بعد ثالثني عام� من 
لسيطر� 
إلسر
ئيلية ½تلف بصو�� جوهرية. فال ميكن 
ليو� جتاهل -جو� 
لفلسطينيني 
سكا9 
ملكا9 -
حتياجاִדم, ال على 
ملد� 
لقصX -ال 
لبعيد. -عليه, فاE� 9 ?طيط يتم � 
ملنطقة يلز� 
9 يتنا-S ?طيطي� 

.تلف�, يأخذ بعني 
إلعتبا� �حتياجا6 
لسكا9 
لفلسطينيني � 
ملنطقة.

ملعطيا6, فإ9 
إلعال9 عن 
حلديقة 
لوطنية "عيمك تسو�مي" يرتكز �p حد كبX, -�مبا  Zحسب تقديرنا, -على ضو� هذ

لنية جتسد6  Zلفلسطينيني عنها. هذ

ملنطقة -�بعا� 
لسكا9  � Fلفلسطي
ح� بصو�� �ئيسية, على نية 
حلد من 
لبنا� 
�يض� � �قو
S عضو 
لكنيست "بF �يلو9" من حز~ 
إلحتا� 
لقومي, -
لذE يقف -�
� �عية "عطر6 كوهانيم", بأ9 

لبلد� 
لقدمية, ֲדد' تطويقها  Sليهو�ية حو

حلديقة 
لوطنية "عيمك تسو�مي" هي جز� من .طط كامل لتوطيد 
لسيطر� 
-منع �مكانية تقسيم 
لقدq. سو' يتم حتقيق 
إلستمر
�ية 
ليهو�ية, حسب �قو
له, بو
سطة نوعني من 
لسيطر�: "
لرئا6 

67".�Xلد-لة -مؤسساִדا, -�انبها �حيا� يهو�ية صغ

ملناطق 
ملفتوحة -
حلد
ئق 
لوطنية 
خلاضعة مللكية  ,�

خلضر

ينظر �خلا&طة I �لصفحة 28


لتطرقا6 للحديقة 
لوطنية "عيمك تسو�مي" � 
ملخططا6:

لشرقية, مت حتضXها � سنة 1970 -متت 
ملصا�قة  qلقد

لJ تشمل  p-أل
�خلا&طة �_يكلية �ملحلية ^.�./9 : 
خلا�طة 
sيكلية 
تسو�مي",  "عيمك  
لوطنية  كاحلديقة  الحق�  عنها  ُ�علن   Jل
 
ملنطقة  مت ?صيص  
خلا�طة,   Zهذ  �  .1976 سنة  عليها 
تسمح  
خلا�طة - جزئية,  بصو��  مبنية  
لو
قع   � 
ملنطقة   9�  p� تتطر0  
خلا�طة  تعليما6  عمومية.  مفتوحة  كمنطقة 
لألبنية -
إلستعماال6 
لقائمة فيها بالبقا� كـ"�ستثنا�
6 مصا�قة", -ح� ��ا تبقي على �مكانية 
حلصوS على تر
خيص 

مستقبلية بغية 
ستمر
� -جو�ها.68
�خلا&طة �_يكلية �لقطرية - �لتاما 8: كما �كر, فإ9 
حلديقة 
لوطنية "عيمك تسو�مي" غX قائمة � تاما8 .

 
  .  .20052005 �

لقدq, سلطة 
لطبيعة -
حلد
ئق, `�- 

ملركز – jافظة يهو� �

لقدq, سلطة 
لطبيعة -
حلد
ئق, `�
�  من كر
سة "
حلد
ئق 
لوطنية � حو= 
لبلد� 
لقدمية, 
لقدq", من �صد
� لو- 

ملركز – jافظة يهو� �
66 من كر
سة "
حلد
ئق 
لوطنية � حو= 
لبلد� 
لقدمية, 
لقدq", من �صد
� لو


لقدمية", هآ�تس, تا�يخ 2424 نيسا9  نيسا9 20022002. .  qلقد
 Sستيطانية حو

ليمني يبا�� �p سلسلة بؤ� " ,Eشرغا '

لقدمية", هآ�تس, تا�يخ   نا� qلقد
 Sستيطانية حو

ليمني يبا�� �p سلسلة بؤ� " ,Eشرغا '
67  نا�


لتقرير.  

لتقرير.  من هذ 

لصفحة 1313 من هذ � ��

لصفحة  من تعليما6 
ملخطط. �قتباq منه - � ��

لبند  
لبند 8.18.58.18.5 من تعليما6 
ملخطط. �قتباq منه - 68
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 Iمد بنا�  .طط   �
�عد مت  �لصو�نة:  حي  تطوير  تسو&مي"  "عيمك  �لوطنية  �حلديقة   ,�3092  -�  3092  (.^.q.M)  Pمد  Bبنا �طط 

ملعما�E يوناتا9 شيلوI. متت 
ملصا�قة على 
ملخطط � `~  qملهند
(6.~.�) 3092 مببا��� بلدية 
لقدq -بتخطيط 

ملفعوS � �يلو1990S . هنالك جزئني �ئيسيني � 
ملخطط: áا� طريق 
لطو� "áوئيل بن عا�يا",  E1988 -�صبح سا�

مساحة -
سعة .صصة للحديقة 
لوطنية "عيمك تسو�مي", -جنوֲדا ?طيط حي 
لصو
نة, 
لذE يشمل ?صيص للمسكن, 
 � Sملفعو
 Eملخطط �3092 سا�
مؤسسا6 عمومية, طرقا6, -منطقة عمومية مفتوحة � هو
مش 
حلي 
جلنوبية. �صبح 
سنة 1992. -كا9 هدفه تصحيح خطأ مطبعي -قع � تعليما6 
ملخطط 3092 ,كما -áل 
لقطعة 30522 بأكملها �يض� 


لذE سيأ¢ �كرZ الحق�.  qإللتما

لقطعة هي موضو�  Zلبند 5), هذ

ملخطط -تعليماته ( �

لد
خلية `نذ
k ناتا9  j/30/11 �طط �إلعال�: هذ
 هو .طط 
إلعال9 عن 
حلديقة 
لوطنية "عيمك تسو�مي". قا� -�ير 
 ,3092 (.�.~.6) Iطط بنا� مد. qسنة 2000, على �سا �ئيل بعاليا",باإلعال9 عنها 

نسكي من حز~ "يسرXش

-�لك بعد مضي عشر سنو
6 من 
ملصا�قة عليه.

ملخطط  �
�ملخططاM �لتفصيلية: � سنة 1990, متت 
ملصا�قة على .طط لبنا� عمومي � منطقة 
حلديقة 
لوطنية. مت �عد

6 � منطقة 
حلديقة 
لوطنية "عيمك تسو�مي") مببا��� بلدية 
لقدq من X6.~.�. 3755 لتغي - Iطط بنا� مد.)

ملخطط, -يتم مكانه 
ليو� 
لتر-يج �p .طط `خر مببا���  

ملعما�E يوناتا9 شيلوI. ´ يتم تنفيذ هذ qملهند
 Sخال

ملعما�E يوناتا9 شيلوI (.طط بنا� مدI -6.~.�.  5610, -هو  qملهند
 �
سلطة تطوير 
لقدq, -هو �يض� من �عد
.طط بنا� خلز
9 مياZ -ملب¨ عمومي � µاS منطقة 
حلديقة 
لوطنية). فيما يلي -صف 
ملخطط مثلما يظهر � 
ملوقع 

:qلقد

اللكتر-I لسلطة تطوير 
مشكانو6 تسو�مي

بد� 
ملخطط, -
لذE ميتد على مساحة �و 48 �-من, -يشمل حو
� 10,000 �2 من 
ملساحة 
ملبنية, نتيجة 

حلاجة لوضع خز
9 مياZ تابع لشركة "هاجيحو9", ليل_ 
حتياجا6 سكا9 شرقي 
ملدينة. يقع 
ملكا9 

لكنيسة 
ملو�مونية -
جلامعة 
لع�ية � ها� هاتسوفيم. -�  �

حلديقة 
لوطنية "متZª تسو�مي", �و �
ط, مت ?صيص مساحة الستضافة بعثا6 شخصيا6 هامة جد�, -كذلك سو' يقا� مركز  �طا� 
ملخطَّ

ملياZ, حيث  9
للز-
� تابع لسلطة àاية 
لطبيعة -
حلد
ئق 
لوطنية, -
لذE سيتم بنا�Z على سطح خز

يوجد مطل مذهل �و 
لبلد� 
لقدمية69

ملخطط بشر-¸. � 31 متو�2007 ُ-ضع 
ملخطط مر� �خر�  �
� 15 كانو9 
ال-S 2002, قر�6 
للجنة 
للو
ئية �يد
على طا-لة ºث 
للجنة 
للو
ئية, �ال �نه -بنا�� على طلب 
ملباِ��� للمخطط (سلطة تطوير 
لقدq) تقر� ºثه مر� ثانية بعد 

70.qلقد
تنسيق 
ملخَطط بني �
ئر� ��
ضي �سر
ئيل -بلدية 
�خلا&طة �_يكلية �ملحلية �لقدC 2000: �حلديقة 
لوطنية "عيمك تسو�مي" موجو�� � �سم 
خلا�طة 
sيكلية 
لقدq 2000. -لكن 

خلا�طة, ال � 
لرسوما6 -ال � 
لتعليما6, بني 
حلد
ئق 
لوطنية 
ملعلنة -بني تلك 
ملوجو��  6
ال يوجد متييز � مستند
� مر
حل 
لتخطيط. 
9 عد� 
لوضو{ با6 �كثر عمق� � �سم "
مللحق �قم 1: مناطق مفتوحة -طبيعة مدنية". 
إلشا�� 

حلديقة 
لوطنية "عيمك تسو�مي" تظهر � مفتا{ 
ملخَطط حتت "مناطق يكو9 ?صيصها مبوجب .ططا6 هيكلية  p

قطرية", �E "حديقة -طنية مبوجب 
ملخطط 
sيكلي 
لقطرE- تاما 8", �غم �9 
حلديقة 
لوطنية "عيمك تسو�مي" ال تظهر 

� تاما 8, كما �كرنا سابًقا. 

 
www.jda.gov.il/projects.asp#dwww.jda.gov.il/projects.asp#d qلقد
69 من موقع 
إلنترنت 
لتابع لسلطة تطوير 
لقدq  من موقع 
إلنترنت 
لتابع لسلطة تطوير 

.20072007 �70 من موقع 
إلنترنت 
لتابع لبلدية 
لقدq -من jضر 
لنقا¾ � 
للجنة 
للو
ئية بتا�يخ  من موقع 
إلنترنت 
لتابع لبلدية 
لقدq -من jضر 
لنقا¾ � 
للجنة 
للو
ئية بتا�يخ 31 31 متو� متو
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لقومي p
من 
لعا� 
(لتماY r) Cكمة �لعد� �لعليا I �عقاq �إلعال� عن �حلديقة �لوطنية: بعد 
إلعال9 عن 
حلديقة 
لوطنية "عيمك تسو�مي", مت تقدمي 

لعليا من ِقبل �ا� -نا��� �بو غربية -من ِقبل �عية مد�سة 
إلبر
هيمية, ضد -�ير 
لد
خلية -سلطة  Sلعد

لتماq ملحكمة 

لطبيعة -
حلد
ئق. موضو� 
إللتماq كا9 ��= (
لقسائم 12 ,11 ,10 من 
لقطعة 30522) ميلكها 
مللتمسني, -
ملجا-�� 
ملد�سة 
إلبر
هيمية, -
لJ مت áلها ضمن 
إلعال9 (â/11/30) بد
خل منطقة 
حلديقة 
لوطنية, �غم ��ا ليست مشمولة به 

ملخططا6 
ملصا�قة, -
لJ يشX �ليها 
إلعال9 (
ملخططا6 �قم 3092 -3755-). مت تقدمي 
إللتماq بعد جدS طويل  �

لعليا,  Sلعد

ملد�سة -�جاS سلطة 
لطبيعة -
حلد
ئق. � 
إللتماq �عالj) Zكمة  Sملنطقة بني �جا
 � Eجسد �
-صد

لد-لة, 
لJ صرحت مبوجبه �نه سو' يتم تعديل 
إلعالº 9يث يتم  åلعليا بال
 Sلعد
ملف 6954/98), قبلت jكمة 


ملنطقة �عالZ من حد-� 
حلديقة 
لوطنية. â

خر
كا9 من 
ملمكن 
لتغاضي عن 
حلالة �عالZ كخطأ قد يقع � �E مستند. �ال �نه -ح� لو مت áل 
ملنطقة � 
إلعال9 عن 

ستعماsم للصالحية - (qإللتما
طريق 
خلطأ, فإ9 تصر' �جاS سلطة 
لطبيعة -
حلد
ئق � 
ملنطقة (كيفما ُ-صف � 

لذE ير
فق تصرفا6 قسم من �جاS سلطة 
لطبيعة -
حلد
ئق  Sإلشكا

ملوكلة sم � �طا� �لك "
خلطأ", يشهد
9 على 


لشرقية, -طريقة تعاملهم مع سكا�ا.  qلقد
 �
موظفو سلطة 
لطبيعة -
حلد
ئق تصرفو
 كأصحا~ صالحية -سلطة � مساحة ��= مستعملة منذ سنو
6 كملعب لكر� 

ملحيط للقسيمة 
ملذكو�� عد� مر
6, -شرعو
 بأعماS تطوير �  �

لقد� تابع ملد�سة 
إلبر
هيمية. حيث قامو
 ֲדد� 
جلد


ملد�سة -
حلي. Sجلسدية مع �جا

ملو
جها6  p
 6�

ألعماS متت �حيان� � ساعا6 
لليل, - Zا. هذsاµ


لوضع 
لقائم:

لقدq � سلطة 
لطبيعة -
حلد
ئق, �فياتا� كوهني, يعر= 
حلديقة 
لوطنية "عيمك تسو�مي" -�عماS سلطة  �
مدير لو

ملنطقة -ما ينمو فيها -
ستعا�� "
ملجد 
لقدمي", -
حلفا� على 
ملناظر  "Xنقا� من "تدم� Sئق كأ�ا �عما

لطبيعة -
حلد

لطبيعية كيفما كانت عليه.71 � 
لو
قع, 
إلعال9 عن 
حلديقة 
لوطنية "عيمك تسو�مي" -عمل سلطة 
لطبيعة -
حلد
ئق 

ملكثف � 
ملنطقة ��-
 �p تنظيف 
ملنطقة من قمامة 
لبنا� 
لJ كانت فيها. 
ليو�, منحد� 
حلديقة نظيف -مرتب, بنيت 
 �

جلد بنا�   �
�خر� جر �ماكن  من  هنا   p� -�حضا�ها  
قتالعها  مت   Jل
 
لزيتو9  �شجا�  مبئا6  ��عت ُ فيه مسطبا6 

لبلد�  Zنقطة مشاهد� باجتا p� ملنطقة .صص لتحويلها

لتطوير 
لذE نفذته سلطة 
لطبيعة -
حلد
ئق �  9

لفاصل.72 

لبلد� 
لقدمية), -�p حلقة -صل بني  p� ملطلة هي �يض�

لقدمية (بالرغم من jا�
ִדا لنقطة 
ملشاهد� � جبل 
ملشا�', 

لتطرp� 0 سكا9 
ألحيا�  9-� ,�

لبلد� 
لقدمية -منطقة 
لصحر
�. مت تنفيذ 
لتطوير برمته لصا¼ �هو� 
لسيا{ -
لز-

لفلسطينية 
ملحليني, -
لذين تقع 
حلديقة على ��
ضيهم, كمستخدمني jتملني. ال توجد ֲדا �E تطر0 لسكاj 9يطها 
 6

لقريب -هي .ططة بصو�� حتظر عليهم عبو� 
حلديقة, �- 
ستعماsا الغر
= يومية كالترفيه -
الستجما�. �ما 
ملمر

لغر~, مقابل 
ألحيا� 
ملحا�ية sا, ºيث ال تشكل تو
صًال بينها -بني  p� 0لشر

ملعابر � 
حلديقة فتقطعها فقط من -


حلديقة. عال-� على �لك, هناk جد
� على حد-� 
ملنطقة 
ملحا�ية لألحيا� 
لسكنية 
لفلسطينية. 

 
71 من jاضر� �فياتا� كوهني � مؤمتر "
حلو= 
ملرئي للقدp� – q �ين".   من jاضر� �فياتا� كوهني � مؤمتر "
حلو= 
ملرئي للقدp� – q �ين".  

 . .20062006 Iكانو9 ثا Iملحق هآ�تس, 18 18 كانو9 ثا ,"qلقد
 þبابو�6, "�فياتا� كوهني لن ¶ز
� 9-Xملحق هآ�تس,  م ,"qلقد
 þبابو�6, "�فياتا� كوهني لن ¶ز
� 9-X72 م
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(f&جبل �ملشا M�&منحد) "ها& هاتسوفيم M�-&حلديقة �لوطنية "مو�

حلديقة 
لوطنية "مو��-6 ها� هاتسوفيم" موجو�� � مر
حل 
لتخطيط 
ملتقدمة (�و 
لبحث فيها � 
للجنة 
للو
ئية). متتد 


لشرقية من جبل 
ملشا�' (ها� هتسوفيم), بني 
لعيسا-ية -
لطو�. 6

حلديقة على مساحة حو
� 700 �-من على 
ملنحد�
 p

لكر
سة "
حلد
ئق 
لوطنية � حو= 
لبلد� 
لقدمية 
لقدq", من �صد
� سلطة 
لطبيعة -
حلد
ئق, ُ�كر هد' 
لتر-يج  �

حلديقة 
لوطنية "مو��-6 ها� هاتسوفيم" : "حتافظ 
حلديقة على مناظر مفتوحة -صحر-
ية كاستمر
� لعيمك تسو�مي 

لشرقي جلبل 
ملشا�'. كما -حتافظ 
حلديقة كذلك على 
ملناظر 
لJ يطل عليها - dلغر

لفر-قا6 بني 
لسفحني  �-ت�

ملسر{ 
لتا�½ي للجامعة 
لع�ية � جبل 
ملشا�'. سو' يشمل تطوير 
حلديقة على ��-~ للمشي, ممر
6 للد�
جا6, 
َمَطل -الفتا6 شر{. سو' تستخد� 
حلديقة كمع� بيئي -مساحة مفتوحة بتو
صل من حد-� 
ملدينة � 
لشر0 لغاية 


لبلد� 
لقدمية."

لنص يتجاهل 
لوضع على ��= 
لو
قع. فهو ال يذكر حقيقة �9 "
ملناظر 
لJ يطل عليها 
ملسر{ 
لتا�½ي للجامعة  
هذ

لع�ية" قد ُشوِّهت بفظاظة من �يع نو
حيها: بشق شا�� 
لنفق 
ملؤ�p� E معاليه ��-ميم, -.يم شرطة 
لضفة 
لغربية, 
6 (-��
 ما مت حتقيق .ططا6 
لبنا� � E1 فسو' تشكل هي 
ألخر� جز�� مسيطر� من 
ملشهد). كما ال 
-مركز 
ملخابر


عية.  �� =ٍ
�

ال�
ضي تعو� 
p سكا9 
لعيسا-ية -
لطو�, -با9 جزً�
 منها  Zسة با9 ملكية هذ
يأ6 
لذكر � 
لكر

لتسا�ال6 حوS ت�ير �قامة حديقة  Xتث '
باإلضافة �p �لك, -على ضو� 
لوضع على ��= 
لو
قع, فإ9 تلك 
ألهد

-طنية, على حسا~ منطقة خاصة مفتوحة �- منطقة عامة مفتوحة ُتتا{ الستعماS سكا9 
لعيسا-ية -
لطو�.

حلديقة: p� لتر-يج
-هكذ
 تصف 
لكر
سة عملية 


إلعال9 عن 
ملنطقة كحديقة -طنية. .1


ملنطقة لغاية 
إلعال9 عنها كحديقة -طنية. ��
2. �تفاقية ?ويل مع بلدية 
لقدq إل�


ملرخص. Xلبنا� غ
3. تنظيف 
ملنطقة -àايتها من 
لتعديا6 -

4. تنفيذ 
ملسوحا6 
لبيئية -
ألثرية.


لتطوير مبوجب .ططا6 
حلديقة. .5


لربط 
ملا�E فيما بني 
حلديقة 
لوطنية 
ملقترحة -
حلديقة 
لوطنية "عيمك تسو�مي". .6


أل-� للمنطقة �ميع معطياִדا, قبل �9 يتم 
لتقرير  Fمله

لقائمة 
ألسئلة -
إلستغر
~. حيث ينقص 
لفحص  Zهذ Xتث
��ا مالئمة لتحويلها �p حديقة -طنية. 

ُيفتر= �9 تكو9 
ملسوحا6 
لبيئية -
ألثرية جز�� من 
ملعطيا6 
ملوضوعة �ما� مؤسسا6 
لتخطيط لد� ºثها � .طط 

حلديقة 
لوطنية, -�ما� -�ير 
لد
خلية قبل �9 يعلن عنها, �ال ��ا تتم � 
لو
قع بعد 
إلعال9.


لبيئية" 
ملسنو� � 
لقانو73,9 ¿صل هنا على تفسX مقلص على هيئة مسوحا6 بيئية -�ثرية  6
Xللتأث Fمله

لفحص "
-تنقصه 
لناحية 
لبيئية-
إلجتماعية. �ما "
إلستما� للجمهو�"74 فهو معد-� متام� � 
لعملية.

 

لبند  
لبند 2.�..�.7 "صالحيا6 
لسلطة" � قانو9 
حلد
ئق 
لوطنية, 
ملحميا6 
لطبيعية, 
ملو
قع 
لوطنية -مو
قع 
لتخليد,  "صالحيا6 
لسلطة" � قانو9 
حلد
ئق 
لوطنية, 
ملحميا6 
لطبيعية, 
ملو
قع 
لوطنية -مو
قع 
لتخليد, 19981998. .  73


ملصد� 
لسابق. 
ملصد� 
لسابق. 74
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لقومي p
من 
لعا� 

إلعال9, تسوية صالحيا6 سلطة 
لطبيعة -
حلد
ئق � 
ملنطقة, من خالS �تفاقية 
لتخويل مع 
لبلدية, ح�  p� لتر-يج
 9


ملرخص"), هي  Xلبنا� غ
قبل 
إلعال9 عن 
حلديقة كحديقة -طنية, -?ويلها كجسم مطبِّق للقانو9 (ضد "
لتعديا6 -

ألعماS على ت�ير
6 -مسوغا6 مثبتة  Zألجد� �9 ترتكز هذ
�عماS ?طيطية -�قليمية �-
6 �سقاطا6 بعيد� 
ألثر. من 

جيد�, -على مر
عا� 
لسلطا6 إلحتياجا6 
لسكا9 
لذين يسكنو9 
ملكا9.

ينظر �خلا&طة I �لصفحة 34

.طط 
حلديقة 
لوطنية -.ططا6 �خر� تشمل مساحة 
حلديقة 
لوطنية:

ملخطط مببا��� سلطة  Xمت حتض :f&جبل �ملشا M�&ها& هاتسوفيم"- منحد M�-&ملخطط 11092 – خا&طة هيكلية �حلديقة �لوطنية "مو�

للجنة  � 2005 S-� 9كانو �ملخطط 

لطبيعة -
حلد
ئق, -هو موجو� � مر
حل متقدمة من 
لتخطيط -
ملصا�قة. مت ºث 

ملخطط 11092 ½صص كحديقة  9

ملحلية, -
لJ �-صت بإيد
عه. 
ليو�, 
ملخطط مطر-{ للبحث � 
للجنة 
للو
ئية. 

أل�
ضي تشكل 
حتياطي 
لتطوير -
لتوسع  Zلطو�, هذ
-طنية منطقًة تضم ��
ٍ= مبلكية خاصة لسكا9 �حيا� 
لعيسا-ية -


ألحيا�. Zلية لتوسيع هذj ئط هيكلية

خلاصة ֲדم, -تتطابق جزئي� مع خر


ملخطط من قبل سكا9 
لعيسا-ية -�عية مبكو�.75 سنة  p� لتر-يج
�ملخطط 11500 – �خلا&طة �_يكلية �ملحلية للعيسا�ية: يتم 
 �

sد' للخا�طة هي 2020, -هي .صصة لتلبية 
الحتياجا6 
لتخطيطية للحي -أل�ما6 سكا�ا, -
لناجتة عن �نعد

لتخطيط 
لالئق. 
ملخطط موجو� � مر
حل 
لتخطيط 
ملتقدمة. � كانوS-� 9 2007, قر�6 
للجنة 
ملحلية 
لتوصية 

بإيد
عه بشر-¸.76

جلز� 
جلنوd من 
ملخطط يتطابق مع 
ملخطط 11092 للحديقة 
لوطنية. مت ?صيص مساحة 
لتطابق هذZ جزئي� للسك¨,  9


ملتعلقة باملناظر 
لطبيعية. 
9 ?طيط -تر-يج .طط  6
-مت ?صيص معظمها كمنطقة خاصة مفتوحة, -�لك نتيجة 
إلعتبا�
 6

حلديقة 
لوطنية "مو��-6 ها� هاتسوفيم" لد� بلدية 
لقدq بد� حني كا9 .طط 
لعيسا-ية قيد 
إلعد
�. � �حد� لقا�

ملعما�E�-� E شطريت), علم 
ملخططو9 بوجو�  qملهند

لبلدية ( qلعيسا-ية -مهند

لتنسيق -
لعمل 
جلا�ية بني .ططي 

لبلدية  qللقا�, علل مهند
.طط 
حلديقة 
لوطنية "مو��-6 ها� هاتسوفيم" -عن 
لتالمس فيما بني كال 
ملخططني. � نفس 

ملناطق موفر�  Zهذ � S
حينها 
لد-
فع ملخطط 
حلديقة 
لوطنية بأ9 باستطاعة سلطة 
لطبيعة -
حلد
ئق تطوير -
ستثما� 
ألمو

لتطوير, مما يأ¢  =
بذلك على 
لبلدية. -كما �كر, فا9 ?صيص 
أل�= كحديقة -طنية ال يلز� مصا��� 
أل�
ضي ألغر

لبلدية �ال يتم ?صيص مساحة 
لو
�E جنو~ 
لعيسا-ية كمنطقة خاصة مفتوحة,  q. -عليه فقد طلب مهند�إلضا
 Xبالتوف


ملخطط 11500, بل كحديقة -طنية بصالحية سلطة 
لطبيعة -
حلد
ئق. � Sحلا
كما هو 

حلد 
جلنوd ملخطط 
لعيسا-ية  Xئق, مت تغي
� �عقا~ .طط 
حلديقة 
لوطنية -jا-ال6 
لتنسيق مع سلطة 
لطبيعة -
حلد
ºيث ´ يعد يشمل �يع 
أل�
ضي 
لJ ميلكها سكا9 
لعيسا-ية كمنطقة خاصة مفتوحة, بل يندمج, عملي�, مع حد 
 p
 Sَّلرئيسي حتو

لتغيX, بقيت مساحة 
لتطابق بني 
ملخططني حو
�70 �-منًا, -
خلال'  

لبنا� � 
ملخطط. بعد هذ
حد 
لبنا� � .طط 
لعيسا-ية مقابل خط 
ملشاهد� من نقطة 
ملشاهد� "يهو�
ئي" (نقطة مشاهد� من جبل 
ملشا�' �و 


لشر0). � 
صحر
� يهو�

 

لتخطيط.  Sاµ � qلقد

لتعايش -حتقيق 
ملسا-
� لسكا9 شر0  p� لتر-يج

لتخطيط.  ?ليد� لذكر� .ططة 
ملد9 سا�� كمينكر, من مؤِسسا6 �عية مبكو�, -
لJ عملت على  Sاµ � qلقد

لتعايش -حتقيق 
ملسا-
� لسكا9 شر0  p� لتر-يج
75 ?ليد� لذكر� .ططة 
ملد9 سا�� كمينكر, من مؤِسسا6 �عية مبكو�, -
لJ عملت على 


لشر-¸ 
لJ �-صت ֲדا 
للجنة هي شر-¸ جوهرية -تقلص 
ملخطط من حيث مساحته -من حيث مقد�ته على تأمني تلبيٍة حقيقيٍة الحتياجا6 
حلي.  
لشر-¸ 
لJ �-صت ֲדا 
للجنة هي شر-¸ جوهرية -تقلص 
ملخطط من حيث مساحته -من حيث مقد�ته على تأمني تلبيٍة حقيقيٍة الحتياجا6 
حلي.  76
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لقومي p
من 
لعا� 
 �

لتنسيق فيما بني .ططي 
لعيسا-ية -مند-d سكا�ا مقابل �جاS سلطة 
لطبيعة -
حلد
ئق طاS -قت� طويًال (حو 9�

تفا0 بني 
لطرفني فيما يتعلق باحلد 
لفاصل بني 
ملخَططني  p� لتوصل
سنتني) -شهد تقلبا6 عد�. � �اية 
ألمر, مت 
-حوS حد 
لبنا� حلي 
لعيسا-ية. -لكن, 
للجنة 
ملحلية للتخطيط -
لبنا� جتاهلت 
إلتفا0 �عالZ مع 
sيئة 
ملهنية (سلطة 

لناحية 
جلنوبية-
لغربية  � 0��
ملخطط, ضمن 
ألمو� 
ألخر�, بتقليص "
خلط 
أل �

لطبيعة -
حلد
ئق), -
شترطت �يد

ملبا��ين للمخطط, -�لك بغية 
حلفا� على ��
ضي - qلقد
مبوجب 
لتلخيصا6 
لJ مت 
لتوصل �ليها � 
لسابق بني بلدية 

إلتفاقية بني .ططي 
لعيسا-ية -سلطة  Zئية ليست ُملَزمة ֲדذ
ح �9 
للجنة 
للو ط 
للو
� -ضَّ 
حلديقة 
لوطنية."77 ح� .طِّ


لشأ9. 

لطبيعة -
حلد
ئق, -ليس من 
لو
ضح ما�
 سيكو9 قر
�ها � هذ
 1,000 �

ملخطط مببا��� سكا9 
حلي -هو ميتد على حو �
�ملخطط 12500 – �خلا&طة �_يكلية �ملحلية حلي خلة �لعني, �لطو&: مت �عد
�-من. 
جلز� 
لشما� من 
ملخطط يتطابق مع 
ملخطط 11092 للحديقة 
لوطنية "مو��-6 ها� هاتسوفيم". مت ?صيص 

ألبنية 
لعامة -� جزئها 
آلخر حلديقة �اهXية. � متو� 2006, ُفتح ملف بنا� � 
لبلدية,  =
مساحة 
لتطابق جزئي� ألغر

�ال �9 
ملخطط ´ ُيبحث بعد � 
للجنة 
ملحلية.
جلنة خلة 
لعني قر�6 تقدمي 
خلا�طة كما هي – مع خط ���0 باحلد 
ألقصى -فًقا ملا هو مقبوS على 
لسكا9, -�-9 تنسيق مسبق مع سلطة 
لطبيعة 

جلماهXية � 
لطو� بدعو� µلس 
حلد
ئق 
لوطنية, 
ملحميا6 
لطبيعية -
ملو
قع  ��

لقر
�, قا� مدير 
إل� 
طها للحديقة 
لوطنية. � �طا� هذ 
حلد
ئق -.طَّ-

لوطنية جلولٍة بغية �طالعهم على 
لوضع 
لتخطيطي � 
حلي -�سقاطا6 
حلديقة 
لوطنية 
ملخطط sا على 
ملخطط 
لذE يقومو9 هم بالتر-يج �ليه.78 

�جريت 
جلولة بامتعا= سلطة 
لطبيعة -
حلد
ئق -خالف� لر�يها.79


لتخطيطية � خا�طة 
لعيسا-ية -
عتر
= مهندq بلدية 
لقدq على تقليص حد-�  �
للتلخيص, فإ9 تسلسل 
ألحد

لشك  Xلتقليص, يث
 

حلديقة لصا¼ 
حتياجا6 
حلي -سكانه80, �غم 
ستعد
� سلطة 
لطبيعة -
حلد
ئق (
sيئة 
ملهنية) sذ
صت لتحديد  بأ9 خا�طة 
حلديقة 
لوطنية "مو��-6 ها� هاتسوفيم" قد �ملتها, �p حد كبX, �عتبا�
6 غريبة, -ُخصِّ

ملناظر  ��

ملهنية, مثلها مثل قيم 
لطبيعة - 6
-تقييد توسع حي 
لعيسا-ية جنوب� -حي 
لطو� áاَال. يبد- �9 
إلعتبا�


لوحيد� 
لJ تدفع مبخطط 
حلديقة 
لوطنية, �و 
ملصا�قة عليه. 6

لطبيعية هي ليست 
إلعتبا�

�حلديقة �لوطنية حو� �جلامعة

ملخطط 
جلديد يعّر'  

جلامعة". هذ Sلع�ية81 مؤخر� �نه يتم ?طيط حديقة -طنية جديد� "حو
�علمتنا سلطا6 
جلامعة 

ملفتر=  من   Jل
- ملكيتها, كحديقة -طنية,   � Jل
- للجامعة  
لتابع  
إللتفا�  
لشا��  
لو
قعة حتت  
ملساحا6  كافة 


ملخطط يتعا�= مع 
خلا�طة 
sيكلية للعيسا-ية (11500) -للمدخل 
ملخطط للحي. 
تطويرها كمتZª. هذ
ال توجد لدينا معلوما6 حوS هوية 
ملبا�� للمخطط, -لكن كما يبد- فأ9 
جلامعة 
لع�ية, مثل بلدية 
لقدq, تتجا-~ 

ملبا��� أل�ا حتوS بذلك 
ملسؤ-لية �p سلطة 
لطبيعة -
حلد
ئق, � تلك 
ملناطق 
لJ ال ترغب 
جلامعة بصر'  Zمع هذ

�ا تؤمن بذلك 
لفصل بينها -بني ��
ضي 
لعيسا-ية, �-E� 9 صر' من  p

ملاS على تطويرها -
لعناية ֲדا, باإلضافة 

مو
��ها على 
ملنطقة.

 
 Eملعما�
 qملهند

لبلدية 
لسابق,  qه مهندæ� Eلذ
 0��
لتلخيصا6" 
لJ يشX �ليها 
لقر
� هي 
خلط 
أل" . Eملعما�
 qملهند

لبلدية 
لسابق,  qه مهندæ� Eلذ
 0��
لتلخيصا6" 
لJ يشX �ليها 
لقر
� هي 
خلط 
أل" .20072007 S-ال

للجنة 
ملحلية للتنظيم -
لبنا�, 10 10 كانو9 
ال-S كانو9  �

للجنة 
ملحلية للتنظيم -
لبنا�,  من قر �
77 من قر

�-�E شطريت, -
لذÉ  يو
فق عليه .ططو 
خلا�طة 
sيكلية للعيسا-ية -سكا9 
لعيسا-ية. �-�E شطريت, -
لذÉ  يو
فق عليه .ططو 
خلا�طة 
sيكلية للعيسا-ية -سكا9 
لعيسا-ية. 
 
78 يتم تد
-S .ططا6 للحد
ئق 
لوطنية �ما� µلس 
حلد
ئق 
لوطنية, 
ملحميا6 
لطبيعية -
ملو
قع 
لوطنية بعد 
ملصا�قة عليها, -قبيل 
إلعال9 عنها, -تكو9 صالحياته ֲדذ
  يتم تد
-S .ططا6 للحد
ئق 
لوطنية �ما� µلس 
حلد
ئق 
لوطنية, 
ملحميا6 
لطبيعية -
ملو
قع 
لوطنية بعد 
ملصا�قة عليها, -قبيل 
إلعال9 عنها, -تكو9 صالحياته ֲדذ


لشأ9 
ستشا�ية فقط.  
لشأ9 
ستشا�ية فقط.  
.20082008 Iلثا

9 فايطلسو9, 24 24 كانو9 
لثاI كانو9 Xل�-فسو� ع

9 فايطلسو9,  كما قيل � jا�ثة مع �ئيس µلس 
حلد
ئق 
لوطنية, 
ملحميا6 
لطبيعية -
ملو
قع 
لوطنية, Xل�-فسو� ع
79 كما قيل � jا�ثة مع �ئيس µلس 
حلد
ئق 
لوطنية, 
ملحميا6 
لطبيعية -
ملو
قع 
لوطنية, 

80 �غم �9 
حلديث ال يد-� حوS مساحة كب�X, �ال ��ا تشكل 
حتياطي 
أل�
ضي 
لوحيد للتطوير 
ملستقبلي � 
لعيسا-ية.  �غم �9 
حلديث ال يد-� حوS مساحة كب�X, �ال ��ا تشكل 
حتياطي 
أل�
ضي 
لوحيد للتطوير 
ملستقبلي � 
لعيسا-ية. 

81 لقا� تنسيق مشر-� كمينكر لتخطيط 
لعيسا-ية مع قسم 
لبنا� -
لتطوير � 
جلامعة 
لع�ية, لقا� تنسيق مشر-� كمينكر لتخطيط 
لعيسا-ية مع قسم 
لبنا� -
لتطوير � 
جلامعة 
لع�ية, 27 27 �يا� �يا� 20082008. . 
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لقومي p
من 
لعا� 

�حلديقة �لوطنية "عيمك yيلخ"

حلديقة 
لوطنية "عيمك }يلخ" هي جز� من 
ملخططا6 لتطوير حو= 
لبلد� 
لقدمية. 
حلديث يد-� حوS مساحة �و 

مر هد� ºق قسم -� �
50 �-منًأ82 � حي 
لبستا9 -هو جز� من سلو
9. � يومنا هذ
 يوجد � 
ملنطقة �و 90 بيت� بF بال ترخيص, -قد مت �صد


ملخططا6, 
لJ ?صص  Zملسما� "عيمك }يلخ". هذ

ملنطقة, - Zذs طط. Xحتض qلقد

حلكومة 
إلسر
ئيلية -بلدية  S-6 عديد� حتا
منهم. منذ سنو

ملنطقة حلديقة -طنية, ال تتجاهل -جو� سكا9 
لبستا9 فحسب, بل تشكل �زئها �ساس� ?طيطي� -قانوني� إلبعا�هم عن 
ملكا9  فعًال.

ينظر �خلا&طة I �لصفحة 36


لوضع 
لتخطيطي – 
ملخططا6 
ملختلفة 
لJ تشمل منطقة عيمك }يلخ: 
مفتوحة  كمنطقة  .صصة  
لبستا9  حي  مساحة  
خلا�طة,   Zهذ  � �Yيطها:83  �لقدمية  للبلد%   9/.�.^ �ملحلية  �_يكلية  �خلا&طة 

ملساحة مبنية جزئي�, -
ملخطط ¶يز لألبنية  Zقع هذ
عامة. -كما �كر, هنالك تطر0 � تعليما6 
خلا�طة �p �نه � 
لو

إلستعماال6 
لقائمة مو
صلة 
لبقا� مبثابة "
ستثنا�
6 مصا�قة", -ح� ��ا تفسح 
ملجاS للحصوS على �خص مستقبلية -

بغية 
ستمر
� -جو�ها.84
ً�
 الحتفاال6 سنة 3000 ملدينة 
لقدq, مت تشكيل جلنة توجيهية لتطوير 
لسياحة 
�ملخطط �_يكلي �لعا� "عيمك yيلخ": 
ستعد

أل�يا9, 
لشركة 
حلكومية للسياحة, سلطة 
آلثا�,  ��
�- ,qلقد

لسياحة, بلدية  ��
�
لقدá ,qلت مند-بني عن - �
سلطة 
حلد
ئق 
لوطنية -شركة تطوير شرقي 
لقدq. -� نيسا9 1995 نشر6 
للجنة تقرير مرحلي يتضمن برنا�µ عام� 

لعيمك }يلخ. فيما يلي مقطع من 
لتقرير:
تتمتع منطقة عيمك }يلخ باملناظر 
خلالبة -
جلميلة 
لJ بو�كت 
لقدq فيها.

...-sذ
, فقبيل 
حتفاال6 3000 سنة ملدينة 
لقدq, كما -�و 
ملستقبل, من 
لضر-�E ��جا� µد 
...�Xعيمك }يلخ -حتويله لتجربة مث

سو' يعمل موقع عيمك }يلخ كمعر= مفتو{ لآلثا�, حيث سيكو9 �زئه مناطق jد�� -يكو9 

ملناطق 
ملحد�� سو' جتر� 
لفعاليا6 مقابل �فع �سو�, �ما  Zهذ �قب�...

جلمهو� �ليها مر Sخو�


ألماكن 
لعامة 
ملفتوحة فيه فستكوµ 9انية للجمهو�.85

للجنة 
لتوجيهية لتطوير 
لسياحة � 
لقدq, ال -جو� للسكا9 
ملقيمني � µاS "موقع عيمك }يلخ" تقريب�.  E�� سبº

ִדا -تقا�يرها, فيما يتعلق بتخطيط, تشغيل -صيانة "موقع عيمك }يلخ", ال يوجد تقريب� �
ففي �قتر
حا6 
للجنة - قر
�E تطر0 للسكا9 
للذين يقطنو9 
ملكا9, -�ما 
لتطرقا6 
لقليلة فتستخد� لغة عامة -غX ملِزمة: "6.0.0 �مج 
لسكا9 � 


ملشر-�: ¶ب 
لعمل على �مج 
لسكا9 
لقاطنني � 
ملوقع �- �و
��, من 
لناحية 
إلقتصا�ية."86

 
 . .20002000 qلقد
82 مبوجب قياj qوسب من 
خلا�طة 
sيكلية 
لقدq  مبوجب قياj qوسب من 
خلا�طة 
sيكلية 


لشرقية 
عد6 عا� 1970 1970 -صو�قت عا� -صو�قت عا� 19761976. .  qلقد

لá Jلت  p-أل

لشرقية 
عد6 عا�  
خلا�طة 
sيكلية  qلقد

لá Jلت  p-أل

خلا�طة 
sيكلية  83


لتقرير.  

لتقرير. من هذ 

لبند  
لبند 8.18.58.18.5 من تعليما6 
ملخطط. ير� نصه � 
لصفحة  من تعليما6 
ملخطط. ير� نصه � 
لصفحة 13 13 من هذ 84

85 من 
لتقرير 
ملرحلي للجنة 
لتوجيه لتطوير 
لسياحة � 
لقدq من نيسا9  من 
لتقرير 
ملرحلي للجنة 
لتوجيه لتطوير 
لسياحة � 
لقدq من نيسا9 19951995, "عيمك }يلخ, , "عيمك }يلخ, 3000 3000 سنة على 
لقدq, .طط عا�". سنة على 
لقدq, .طط عا�". 

86 من 
قتر
{ قر
� لتطوير "عيمك }يلخ", مستند بتا�يخ  من 
قتر
{ قر
� لتطوير "عيمك }يلخ", مستند بتا�يخ 22 22 `~ `~ 19941994. . 
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لقومي p
من 
لعا� 
 Xسع) -هو يعمل بغ

لو 
للجنة عمد� عن �شر
k -�عال� 
جلمهو� (�هو� 
لسكا9 -�يض� 
جلمهو�  
متنع تقرير  لقد 
شفافية: "4.0.0 
لتوضيح -
لعالقا6 
لعامة: بسبب تعقيد -حساسية 
ملوضو�, من 
ملتفق �نه ¶ب قد� 
إلمكا9 
حلفا� 


ملوقع."87 
على ظهو� قليل خالS فتر� تنفيذ 
ألعماS, -لد� نشر 
ألخبا� 
ملتعلقة ֲדذ

لJ نشر6 الطال� 
جلمهو�, مت - ,2000 qلقد

لصيغة 
أل-p للخا�طة 
sيكلية  � :2000 Cخلا&طة �_يكلية �ملحلية �لقد�

لتخصيص, مثله مثل توسيعا6  
?صيص مساحة حي 
لبستا9 لـ"منطقة سكنية جديد�", �E كتوسيع لسلو
889. هذ
 E�
- ,Eلثو�

لعيسا-ية,  � ,Sملثا

لشرقية (على سبيل  qلقد
�ضافية تقو� 
خلا�طة 
sيكلية بتخصيصها لألحيا� � 
ثة من 
خلا�طة (
لصيغة 
لJ متت 
ملصا�قة عليها  قد-� -جبل 
ملك�), تطرp� 0 كو9 
ملنطقة مبنية. -لكن � صيغة ُمحدَّ

لتغيX بأ9  

لتخصيص -تعليم مساحة 
لبستا9 كـ"منطقة مناظر مفتوحة".89 -قد مت ت�ير هذ 
إليد
عها), مت تغيX هذ


خلطأ. Zمصد� p-أل

لتخصيص كمسكن � 
لصيغة 
"سفديا  مكتب  يد  على  
لبلدية  مببا���  
ملخطط   �
�عد مت  �لقدمية:  للبلد%   zجلنو�  bللحو هيكلية  خا&طة   – �ملخطط 11555 
بإيد
عه بشر-¸,  
لJ �-صت  
ملحلية,  للجنة  
ملتقدمة, -ُقّد�  
لتخطيط  موجو� � مر
حل  مهندسني". 
ملخطط 11555 

.2007 Iلك بتا�يخ 26 تشرين ثا�-

لبلدية `نذ
E�-�" k شطريت", áل مساحة حي  qا, -مبوجب طلب مهندsملخطط بتقلبا6 عديد�, مت خال
 
مر هذ

خلط 
أل��90.0 خصصت مساحة حي 
لبستا9 � 
ملخطط كحديقة -طنية, -مت  âكانت قبل �لك خا� Jل

لبستا9, -

حتديد بيوته 
لـ 88 للهد�.

لصيغة 
حلالية للمخطط, بيو6 
لبستا9 غX ُمشا� 
ليها باsد�, -مع �9 
ملساحة .صصة كمنطقة "خضر
�", �ال ��ا  �
 Jل
ليست معرفة كحديقة -طنية. -مت �لك, كما يبد-,91 � �عقا~ ��-� فعل -نشا¸ 
لسكا9 -
لز-بعة 
إلعالمية 

�ثا�ִדا �-
مر 
sد�.
 S-أل
 
لشر¸  ُيلِز�  
ملخطط,   �
بإيد توصيتها  بوضعهم �  
لبنا� - للتنظيم  
ملحلية  
للجنة  قامت  25 شرط�,  �صل  من 

لد
خلية حوS مالئمة 
إلستعماال6 
ملطلوبة للمخطط  ��
�
ستشا�E من قبل �
ئر� 
لتخطيط � - E��" على Sباحلصو

sيكلي 
لقطرE - تاما 8". �ما 
لشر¸ 
لثاI فيطلب فحص 
ملساحا6 
ملفتوحة 
ملقترحة � 
ملخطط -
لJ تتو
جد ֲדا 

ملساحاp� 6 "مساحا6 خضر
� ضر-�ية" يتم ?صيص 
ألبنية فيها للهد�,  Zلشر¸, يتم تقسيم هذ
 

ملباI. مبوجب هذ
 Xسطة تغي
-�p "مساحا6 غX ضر-�ية ضمن µموعة 
ملساحا6 
ملفتوحة", سو' يتم ترخيص 
ألبنية 
لقائمة فيها بو


لسكن.92 p� ملنطقة
?صيص 

 

حلفا� على "ظهو� قليل", لكن ممكن 
لتخمني �9 ��-� فعل  Sملشر-� تفا�يها من خال
 �

حلفا� على "ظهو� قليل", لكن ممكن 
لتخمني �9 ��-� فعل  
ملصد� 
لسابق, ليس -
ضح� من 
لنص �عالE� Z ��-� فعل يرغب مد� Sملشر-� تفا�يها من خال
 �

ملصد� 
لسابق, ليس -
ضح� من 
لنص �عالE� Z ��-� فعل يرغب مد� 87

 qلقد

ملشر-� �  

ملشكلة 
لسياسية -
لقانونية 
ملتعلقة بتخطيط -تنفيذ مثل هذ p� Xملوضو�" يش

ملشر-� � 
لقدq سكا9 
ملنطقة -�صحا~ 
أل�
ضي هي بعضها, -�9 "تعقيد -حساسية  

ملشكلة 
لسياسية -
لقانونية 
ملتعلقة بتخطيط -تنفيذ مثل هذ p� Xملوضو�" يش
سكا9 
ملنطقة -�صحا~ 
أل�
ضي هي بعضها, -�9 "تعقيد -حساسية 

لشرقية, � منطقة مبنية -مأهولة جزئي�. 
لشرقية, � منطقة مبنية -مأهولة جزئي�. 


لرسم (
مللحق) �قم , 
لرسم (
مللحق) �قم 1, تا�يخ: , تا�يخ: 1919 `~  `~ 20042004. .  ,20002000 qلقد

خلا�طة 
sيكلية 
ملحلية   qلقد

خلا�طة 
sيكلية 
ملحلية  88

 .20072007 �
�` �

لرسم �قم , 
لرسم �قم 1, تا�يخ: , تا�يخ: 25 25 `� ,20002000 qلقد

خلا�طة 
sيكلية 
ملحلية   qلقد

خلا�طة 
sيكلية 
ملحلية  89

.20062006 �
�`  �

خلا�طة ما�-9 كوهني � مكتب سفديا مهندسو9 � 
لقدq, بتا�يخ 6 `� qخلا�طة -حديث مع مهند

خلا�طة ما�-9 كوهني � مكتب سفديا مهندسو9 � 
لقدq, بتا�يخ  من معاينة �سم  qخلا�طة -حديث مع مهند
90 من معاينة �سم 


خلا�طة بعد -لذلك ال منلك 
لنص 
لكامل لتعريف 
ملنطقة. لكن حسب �قو
S ما�-9 كوهني, .طط 
خلا�طة (� مكاملة هاتفية � `~ 20072007), فا9 
لنص ), فا9 
لنص  �

خلا�طة بعد -لذلك ال منلك 
لنص 
لكامل لتعريف 
ملنطقة. لكن حسب �قو
S ما�-9 كوهني, .طط 
خلا�طة (� مكاملة هاتفية � `~  ´ يتم �يد �
91 ´ يتم �يد


S غامض� -غX ملِز�, عمد�.�
S غامض� -غX ملِز�, عمد�.� تعليما6 
خلا�طة لتخصيص 
أل�= ما �� تعليما6 
خلا�طة لتخصيص 
أل�= ما 
.20072007Iتشرين ثاIملخطط 1155511555, , 26 26 تشرين ثا
 �

ملخطط  من jضر 
للجنة 
لفرعية 
ملحلية لإليد
�, نقا¾ حوS �يد �
92 من jضر 
للجنة 
لفرعية 
ملحلية لإليد
�, نقا¾ حوS �يد
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لوسائل  Sلصو��, تقو� باستعما
يبد- �نه �يض� � حالة حي 
لبستا9, فإ9 
لبلدية, -
حلكومة -جها6 �ضافية تظهر � 

لتخطيطية, من �جل 
حلد من 
لبنا� -ح� �قصا� 
لسكا9 -�صحا~ 
أل�
ضي 
لفلسطينيني.93 � 
لوضع 
لقائم 
ليو� � 

ملنطقة, ¶د� بأE ?طيط فيها �9 يؤهل 
لبيو6 
لقائمة -يعطي حًال ?طيطي� الحتياجا6 سكا�ا. -�لك � �طا� 
حلد-� 


لناجتة عن كونه جز�� من حو= 
لبلد� 
لقدمية -من 
لرغبة للمحافظة عليه من 
لبنا� 
إلضا�.

�ملزيد من �حلد�ئق �لوطنية �ملخططة 

لشرقية .صصة هي �يًضا للحد
ئق 
لوطنية.  qلقد

خلا�طة 
sيكلية 
لقدq 2000, مت حتديد مساحا6 �ضافية �  �

حلديث يد-� حوS مناطق مفتوحة ليست بكب�X, � قلب منطقة مبنية, -
لقليلة 
لJ بقيت �-منا بنا� -
لJ قد ?د� 
 Zسطة هذ

لشرقية كمناطق مفتوحة جّيد� �- كاحتياطيا6 بنا�. 
لشكل 
لذE تر-â به بلدية 
لقدq, بو qلقد
سكا9 

ملستند منها, �E حتويل  

لظاهر� 
لJ ¿ذ� هذ Zهذ â-� لشرقية, هو
 qللقد Fملب

خلا�طة, 
حلد
ئق 
لوطنية � 
لقلب 
 Zمن مسؤ-ليتها جتا qلقد

لتحويل, تتنكر بلدية  

حلد
ئق 
لوطنية. � هذ p� ملفتوحة
?صيصا6 
أل�= من 
ملناطق 


ملسؤ-لية -
لصالحية لسلطة 
لطبيعة -
حلد
ئق. Zملنطقة, سكا�ا, �صحاֲדا -مستخدميها, -تنقل هذ


فعه.-� Sحو �Xتسا�ال6 كث X6, يث

ألماكن بالذ Zهذ �- ,qلقد
�9 ?طيط 
حلد
ئق 
لوطنية مببا��� بلدية 

ينظر �خلا&طة I �لصفحة 38

�حلديقة �لوطنية �لشيخ جر�| ("}عو� هتسا-يك"):94

جلو�. -هي تغطي مساحة �و 
لـ 120  E�
- dغر }

حلديقة 
لوطنية .ططة � منطقة مفتوحة � حي 
لشيخ جر Zهذ
�-منًا95. 
ملنطقة 
ملخصصة للحديقة 
لوطنية هي بغالبيتها حر¾ من �شجا� 
لزيتو9, مير منه 
ملشا� بني 
لكولونية 
ألمريكية, 

حلالة, ح� لو ��� .ططو 
خلا�طة 
sيكلية 
لقدq 2000 �نه من 
ملناسب 
حلفا�  Zهذ � .�
جلو E�
-- }

لشيخ جر-
على 
ملنطقة مفتوحة -غX مبنية, كا9 من 
ملمكن -من 
ألجد� ?صيصها كمنطقة عامة مفتوحة (مثلما ُعرِّ' معظمها 
 Zذs ملمكن
فعًال � 
ملخطط 2591, 
لذE يسرE على 
ملنطقة 
ليو�). بو
سطة 
لتخطيط -
لتطوير 
لصحيحني, كا9 من 


ملنطقة �9 تكو9 متªه� جيد� الستعماS سكا9 
ألحيا� 
ملجا-��.

ينظر �خلا&طة I �لصفحة 42

 �
حد-� 
حلديقة 
لوطنية, كما تظهر � 
خلا�طة 
sيكلية 
لقدq 2000, متأثر� من 
لبنا� 
لقائم -تالمس 
لبيو6 � �جز
كث�X. مبوجب 
لصو�� 
جلوية 
لJ يعتمد عليها �سم 
ملناطق 
ملفتوحة -
لطبيعة 
ملدنية � 
خلا�طة 
sيكلية, هناk �كثر 
من عشر� مبا9ٍ (غالبيتهم بيو6 سكنية) ضمن حد-� 
حلديقة. 
خلا�طة 
sيكلية ?صص 
ملنطقة كحديقة -طنية -تنص 

عية, -
9 حو
� 25 �-من� منها .صصة كمتZª ملنطقة 
حلي. ليس من 
لو
ضح كيف ميكن ��على �9 تلك 
ملنطقة هي 

 
ثر6 �نكا�Z: " ال  ثر6 �نكا�Z: " ال  
لعالقة بني .طط 
حلديقة 
لوطنية -�-
مر 
sد� 
لJ �صد�6 ضد بيو6 حي 
لبستا9 ظاهر� جد� للعيا9, ح� �9 نائبة -�ير 
لد
خلية, �-حاما �فر
ها�,̀  
لعالقة بني .طط 
حلديقة 
لوطنية -�-
مر 
sد� 
لJ �صد�6 ضد بيو6 حي 
لبستا9 ظاهر� جد� للعيا9, ح� �9 نائبة -�ير 
لد
خلية, �-حاما �فر
ها�,̀  93


ملشر-� قائم � 
ملخطط  .9

ملشر-� قائم � 
ملخطط توجد �ية عالقة بني �قامة 
حلديقة 
لوطنية -هد� 
لبيو6. تنوE بلدية 
لقدq حتقيق مشر-� 
حلديقة 
لوطنية � منطقة عيمك }يلخ – سلو .9
توجد �ية عالقة بني �قامة 
حلديقة 
لوطنية -هد� 
لبيو6. تنوE بلدية 
لقدq حتقيق مشر-� 
حلديقة 
لوطنية � منطقة عيمك }يلخ – سلو
.20052005 9
�.�./�.�./9, � مساحة مناظر مفتوحة, عامة, -متت 
ملصا�قة علية مبوجب 
لقانو9." من jضر جلسة جلنة 
لد
خلية للكنيست, �قم , � مساحة مناظر مفتوحة, عامة, -متت 
ملصا�قة علية مبوجب 
لقانو9." من jضر جلسة جلنة 
لد
خلية للكنيست, �قم 253 253 بتا�يخ بتا�يخ 1 حزير
9  حزير

 �

حلديقة 
لوطنية, 
ملعلمة � 
خلا�طة 
sيكلية 
ملحلية 
لقدq 20002000. تسميتها هنا باسم "
حلديقة 
لوطنية 
لشيخ جر
{" تشp� X موقعها 
جلغر
� . تسميتها هنا باسم "
حلديقة 
لوطنية 
لشيخ جر
{" تشp� X موقعها 
جلغر Zذs يæ� سم

حلديقة 
لوطنية, 
ملعلمة � 
خلا�طة 
sيكلية 
ملحلية 
لقدq  ال يوجد  Zذs يæ� سم
94 ال يوجد 


آلخذ بالتشكل � "منطقة áعو9 هتسا�يك"؛ -فق� ملا�-9 �بابو�6,  Eليهو�

ملنطقة ق� "áعو9 هتسا�يك", -هي تشكل جز�� من 
الستيطا9  Zهذ �حلي. يوجد 

آلخذ بالتشكل � "منطقة áعو9 هتسا�يك"؛ -فق� ملا�-9 �بابو�6, �
خل  Eليهو�

ملنطقة ق� "áعو9 هتسا�يك", -هي تشكل جز�� من 
الستيطا9  Zهذ �حلي. يوجد 

خل �
 . .20082008 Iلثا
"�عية ميني ?طط إلقامة حي يهو�E �ضا� � شرقي 
لقدq", هآ�تس, "�عية ميني ?طط إلقامة حي يهو�E �ضا� � شرقي 
لقدq", هآ�تس, 29 29 كانو9 
لثاI كانو9 
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لقومي p
من 
لعا� 

لتخصيصا6 
لثالثة لأل�= (حديقة -طنية, منطقة للز�
عة -متZª للمنطقة) �9 تتو
جد فعًال ضمن نفس 
ملساحة  Zذs


لوقت. 6
� � (�Xلكب
 Xغ)

ليو� على 
ملساحة �عالZ هو 
ملخطط 2591 – 
خلا�طة 
sيكلية للشيخ جر
{. ُ�عد 
ملخطط مببا���  Eيسر Eلذ

ملخطط 

خر سنة 1984. � �طا� 
ملخطط 2591, معظم 
ملساحة �عالZ .صصة -� � Sملفعو
 Eصبح سا��- ,qلقد
-?طيط بلدية 
كمنطقة عامة مفتوحة. � �طر
فها 
جلنوبية-
لغربية (
ملحا�ية لشا�� خالد بن 
لوليد) هناk مساحة .صصة للسك¨, 

-� �طر
فها 
لشمالية-
لشرقية, هناk مساحة .صصة للمؤسسا6 -
ألبنية 
لعامة.

حلي يشكو9 من  مبلكية خاصة. سكا9  
لشيخ جر
{, -معظمها  منطقة تشكل جز�� من حي   Sحلديث حو
 يد-� 

لشرقية: ��مة سكنية, نقص � 
ملؤسسا6 
لعامة, � 
لب¨ 
لتحتية,  qلقد

أل�ما6 
لتخطيطية 
ملعر-فة � كافة �حيا� 

لتخطيط. -ح� لو �9 
ملخطط 
لقائم (2591) قد ل�  �

أل�ما6 تنبع من 
نعد Zها. هذXجليد� -غ

ملناطق 
ملفتوحة  �

حتياجا6 سكا9 
حلي حني حتضZX, فهو ال يستطيع تلبية 
حتياجا6 
حلي -سكانه 
ليو�, بعد مضي �و ثالثو9 سنة 

من ?طيطه.96
� قسم من 
ملساحة 
ملذكو��, يتم 
لتر-يج �p .طط (.طط بنا� مدI –6.~.�. 8174 .طط لإلسكا9), مببا��� 
مشتركة من قبل �صحا~ 
أل�
ضي -مقا-S, من ?طيط 
ملهندسة 
ملعما�ية �ياال �-نئيل. متت 
ملصا�قة على 
ملخطط 
لسريا9 
ملفعوS بعد عملية طويلة من 
لنقاشا6, 
جلوال6 
مليد
نية -
لتصويت � 
للجنة 
للو
ئية على كل جز� من 
ملخطط 
على حد�. مت تقليص 
ملخطط بصو�� جدية بعد مرحلة 
إلعتر
ضا6: مت �لغا� 
لشا�� 
لرئيسي � 
ملخطط -تقليص 
 6
Xلتغي
 Zهذ Sملبا��ين للمخطط بإ�خا

للجنة 
للو
ئية, ُطِلب من  �

ملساحا6 
لسكنية بشكل كبX. مثلما �كر � قر
�نة فيما بني �حتياجا6 
لسكا9 
ملحلية -بني 
حلاجة لتعزيز حو= 
لبلد� 
لقدمية كمركز سياحي:

جلوهرية بغر= 
ملو

�يد
عها مؤخًر
) لتكو9 حديقة -طنية  
لJ مت -) qيكلية للقدs
مساحة 
ملخطط مقترحة � 
خلا�طة 
مبوجب  -مصا�قة  قائمة  �حيا�   kهنا 
ملقترحة  
لوطنية  
حلديقة   '
�طر  � مفتوحة.  مناظر  -منطقة 
�9 فيما بني 
ملصلحة 
لعامة 
لكامنة � ?صيص 
ملساحة بكاملها 

للجنة �9 يو �

ملخطط. ¶ب على قر
لالستخد
ما6 
لعامة على مستو� 
ملدينة كمنطقة سياحية تعز� من حو= 
لبلد� 
لقدمية بصفته 
ملركز 

لتا�½ي -
لسياحي للقدq, -بني 
ملصلحة 
لشخصية � ?صيص 
ملنطقة كلها للمسكن -ملساحا6 قابلة 

للجنة,  E�� ملسكن فقط). حسب
 =
للمتاجر� (باإلضافة �p مساحا6 عامة لألحيا�, 
ملطلوبة ألغر
 qلقد
�نة, -لكن بعد 
إلستما� �p سلطة تطوير 

ملو Zمثل هذ �

إليد
� إلجر �
فقد متت 
ملحا-لة � قر
 Sنة من خال�

ملخطط من ناحية �خر�, 
قتنعت 
للجنة �نه ينبغي حتسني 
ملو p� من ناحية -للمبا��ين

تعزيز 
ملحو� 
لسياحي � -
�E كد�-9 -
لتو
صل مع 
ملساحا6 
ملفتوحة -
لعامة áا� 
ملخطط.97

ليو�, 
ملخطط عالق � 
للجنة 
للو
ئية بسبب مشاكل � 
ملو
صال6 جنمت عن �لغا� 
لشا��. شعو� �صحا~ 
أل�= 
�9 فيما بني 
إلحتياجا6 

لJ �?ذ6 � جلا9 
لتخطيط ليس فقط 
�ا ال تو 6
�
-مهندسة 
ملخطط �ياال �-نئيل هو �9 
لقر


لصر
� على 
أل�=".98 " Sرَّكة من خالj خالقية -يبد- ��ا� Xمهنية -غ Xملختلفة, بل ح� ��ا غ


 
95 مقاييس مناطق 
حلد
ئق 
لوطنية 
ملعَلمة � 
خلا�طة 
sيكلية 
ملحلية 
لقدq  مقاييس مناطق 
حلد
ئق 
لوطنية 
ملعَلمة � 
خلا�طة 
sيكلية 
ملحلية 
لقدq 2000 2000 متت مبوجب مسح jوسب من ترسيم 
خلا�طة. متت مبوجب مسح jوسب من ترسيم 
خلا�طة. 

96 مبوجب موقع بلدية 
لقدq, فإ9 فتح 
مللف للمخطط مت � �يا�  مبوجب موقع بلدية 
لقدq, فإ9 فتح 
مللف للمخطط مت � �يا� 19781978.  .  

 .qلقد
j 97ضر 
للجنة 
للو
ئية � 
لنقا¾ حوS منح 
لفاعلية 
لقانونية للمخطط  jضر 
للجنة 
للو
ئية � 
لنقا¾ حوS منح 
لفاعلية 
لقانونية للمخطط 81748174, من موقع بلدية 
لقدq. , من موقع بلدية 

20072007 S-
98 من حديث مع مهندسة 
ملخطط �ياال �-نئيل,  من حديث مع مهندسة 
ملخطط �ياال �-نئيل, 17 17 كانو9 
-S كانو9 
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لقومي p
من 
لعا� 

ملخطط, قامت �عيا6 .تلفة للمستوطنني, 
لفاعلة � 
ملنطقة, بتشكيل  Sلنقاشا6 حو
 Sجلدير بالذكر �نه خال
من 
ضغوطا6 على �صحا~ 
أل�
ضي- 
ملبا��ين للمخطط, فاقترحو
 صفقة مقايضة: حتصل 
جلمعيا6 على مغا�� 
لر
مبا9 

لJ هي مبلكيتها, مقابل 
ملصا�قة على .طط 
ملبا��ين, سكا9 
ملكا9. � �عقا~ �لك, قر� 
ملبا��-9 للمخطط عد� -

لنحو  
áل مغا�� 
لر
مبا9 � 
ملخطط99. مت 
إلعال9 عن مساحة مغا�� 
لر
مبا9 كمكا9 مقدq �غم �9 تعريفه على هذ

بقي موضو� خال'.100

لتابع ملخطط "ماعا� شر0" (مركز مديF �ئيسي � شرقي 
ملدينة)  0��
خلط 
أل Sاµ � ملخطط
مؤخر�, مت áل مساحة 

ملخطط � مر
حله 
أل-لية  9

جلديد للمخطط, سنا9 عبد 
لقا��. كما �كرنا,  Eملعما�
 qملهند
 Z�

لذE يقو� بإعد-

-ليس من 
لو
ضح بعد ما�
 سيكو9 ?صيص 
ملكا9 فيه.

�حلديقة �لوطنية I جبل �لزيتو�:101

ملق��  p� ع� طويلًة
متتد 
حلديقة 
لوطنية على مساحة �و 470 �-من, على فر� جلبل 
لزيتو9, جنوd حي 
لصو
نة, -ميد ��

لبلد� 
لقدمية,  �

حلديقة µا-�� للحد 
لشرقي للحديقة 
لوطنية حوS �سو Zلسبعة. هذ
 q
� جبل 
لزيتو9 -فند0 
ألقو

حلد 
جلنوd للحديقة 
لوطنية "عيمك تسو�مي", -تصل فيما بينهما عملي� -تشكل معهما تو
صًال من 
حلد
ئق 
لوطنية. -


حلديقة 
لوطنية ?تر0 عملي� 
ملساحا6 
ملفتوحة بني �حيا� 
لصو
نة -
لطو�, حتيط ֲדا -تالمس بيوִדا. Zهذ

لقدq 2000: منطقة  
نو
� ?صيصا6 ��= .تلفة � 
خلا�طة 
sيكلية  
لوطنية, مت حتديد ثال�  � مساحة 
حلديقة 

عية, -متE� Zª نزعة �ينية. 
حلديث يد-� حوS منطقة مليئة باأل�ير� -
لكنائس, -بينها �ير ��مناظر مفتوحة, مناطق 
 � kلك, هنا� p� ألمم. باإلضافة

لكرمليت, �ير 
لبندكتيني, �ير جسر 
ألخو
6, كنيسة مرمي 
ملجدلية -كنيسة كل 


ملنطقة عد� غX كبX من 
لبيو6 
لسكنية. Zهذ

ليو� على 
ملنطقة �عالZ هو 
ملخطط ع.م.9/ -
ملساحة فيه .صصة بغالبيتها كمنطقة عامة مفتوحة,  Eيسر Eلذ

ملخطط 

-بد
خلها مساحا6 .صصة ملباI عامة.
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لJ ?صص 
ملنطقة كحديقة -طنية, فإ9 شركة - ,2000 qلقد

لو
قع, �غم �نه́  تتم بعد 
ملصا�قة على 
خلا�طة 
sيكلية  �
تطوير 
لقدq -سلطة 
لطبيعة -
حلد
ئق تنفذ �عماS تطوير -تنظيف � 
ملنطقة منذ بضعة �شهر.

مت تسييج 
ملنطقة -¶رE حاليا بنا� مسطبا6. يبد- �9 �قتر
{ ?صيص 
أل�= كحديقة -طنية كا� لكي يتم تنفيذ حتويل 

ألعماS تسجل 
حلقائق على ��= 
لو
قع -تؤسس  Zئق. هذ

لصالحيا6 � 
ملنطقة من بلدية 
لقدq لسلطة 
لطبيعة -
حلد

جلمهو� (سكا9 
ملكا9 -
جلمهو� 
لو
سع), -�لك - 6
�

لقر Eمتخذ k
مكانة 
ملوقع كحديقة -طنية فعلي� -
يًضا � ���


إلعتر
ضاE� 9-�- ,(6 تأسيس ?طيطي -مكانة قانونية.102 Sعن موقفه (من خال Xلتعب
�-9 �9 تعطى للجمهو� �مكانية 

 

ملصد� 
لسابق. 
ملصد� 
لسابق .99


لدكتو� ميخائيل فيغو�
, "�ماكن مقدسة – مغا�� 
لرمبا9", "�
عت" موقع ��
سا6 
ليهو�ية -
لفكر.  
لدكتو� ميخائيل فيغو�
, "�ماكن مقدسة – مغا�� 
لرمبا9", "�
عت" موقع ��
سا6 
ليهو�ية -
لفكر.  100

 �

حلديقة 
لوطنية, 
ملشا� 
ليها � 
خلا�طة 
sيكلية 
ملحلية 
لقدq 20002000. تسميتها هنا باسم "
حلديقة 
لوطنية جبل 
لزيتو9" تشp� X موقعها 
جلغر
� . تسميتها هنا باسم "
حلديقة 
لوطنية جبل 
لزيتو9" تشp� X موقعها 
جلغر Zذs يæ� سم

حلديقة 
لوطنية, 
ملشا� 
ليها � 
خلا�طة 
sيكلية 
ملحلية 
لقدq  ال يوجد  Zذs يæ� سم
101 ال يوجد 


á pاله -غX متصٍل به. 9

لكيلومتر �

á pاله -غX متصٍل به.�
خل 
حلي. �جاS سلطة 
لطبيعة -
حلد
ئق يعت�-�ا جزً�
 من "عيمك }يلخ", �غم �نه يبعد حو 9

لكيلومتر �

خل 
حلي. �جاS سلطة 
لطبيعة -
حلد
ئق يعت�-�ا جزً�
 من "عيمك }يلخ", �غم �نه يبعد حو�

لتسييج � 
ملنطقة تتم من قبل  S9 �عما� ,E�` بن Sئق, يغآ

ملركز � سلطة 
لطبيعة -
حلد �

لتسييج � 
ملنطقة تتم من قبل  � �جابته على سؤ
لنا حوS �عماS سلطة 
لطبيعة � 
ملنطقة, �بلغنا مدير لو S9 �عما� ,E�` بن Sئق, يغآ

ملركز � سلطة 
لطبيعة -
حلد �
102 � �جابته على سؤ
لنا حوS �عماS سلطة 
لطبيعة � 
ملنطقة, �بلغنا مدير لو


لتطوير فتنفذها سلطة 
لطبيعة -
حلد
ئق, -��ا تتم "بتنسيق تا� مع كافة 
جلها6 
ملعنية: بلدية 
لقدq, سلطة تطوير شرقي  Sما باقي �عما� ,qلقد

لتطوير فتنفذها سلطة 
لطبيعة -
حلد
ئق, -��ا تتم "بتنسيق تا� مع كافة 
جلها6 
ملعنية: بلدية 
لقدq, سلطة تطوير شرقي سلطة تطوير شرقي  Sما باقي �عما� ,qلقد
سلطة تطوير شرقي 

ئر� ��
ضي �سر
ئيل, �صحا~ 
أل�
ضي -سكا9 
ملكا9." (كتا~ بتا�يخ 1 حزير
9. حزير
20082008.9). لكن بعد 
لفحص � بلدية 
لقدq تبني �نه ´ ). لكن بعد 
لفحص � بلدية 
لقدq تبني �نه ´ � ,qلقد

ئر� ��
ضي �سر
ئيل, �صحا~ 
أل�
ضي -سكا9 
ملكا9." (كتا~ بتا�يخ 
لقدq, سلطة تطوير � ,qلقد

لقدq, سلطة تطوير 


ألعماS, كما هو مفر-=.  Zلبنا� لتنفيذ هذ

ألعماS, كما هو مفر-=. يتم تقدمي طلبا6 لتر
خيص  Zلبنا� لتنفيذ هذ
يتم تقدمي طلبا6 لتر
خيص 
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لقومي p
من 
لعا� 

ملساحة مالئمة فعَال لتبقى مفتوحة, فذلك ال ُيلِز� ?صيصها كحديقة -طنية -حتويلها لسلطة 
لطبيعة  Zح� لو كانت غالبية هذ

لبلد� 
لقدمية, ¶د� �عطا�  �

حلد
ئق. باإلضافة �p �لك, -مبا يشابه 
ملو
قف 
لJ طرحت بالنسبة للحديقة 
لوطنية حوS �سو-
حلوS ?طيطية �كثر تركيب� من ?صيص 
أل�= بصو�� جا�فة -متجانسة كحديقة -طنية, ال سيما � مساحة ال تشكل قطعة 


حد� من 
لناحية 
لبنيوية �- من ناحية 
إلستعماال6 
ملوجو�� ֲדا على ��= 
لو
قع �- من حيث ملكية 
أل�=.-

�حلديقة �لوطنية باq �لساهر% (متحف &�كفلر):103
مساحة 
حلديقة 
لوطنية �و 40 �-من� معظمها مبنية, -هي تشمل متحف �-كفلر, -قطا� ضيق من 
ملساحة 
ملبنية من 

لشرقية, تتمتع بعناية  qلقد

جلو� كما -حديقة عمومية للحي. 
حلديقة 
لعمومية, -هي �حد� 
لقالئل �  E�
حي -
نسبية, -توجد ֲדا �شجا� 
لزيتو9, -
لعشب 
ألخضر, -
ملسا�
6 -�جهز� 
أللعا~ لألطفاS. سكا9 
ملنطقة – 
أل-ال� 
فإ9 
حلديقة .صصة � �طا�  
لوطنية,  يومي�. -باإلضافة �p كو�ا جز�� من 
حلديقة  
لشبا9 -
لكبا�, يستخدمو�ا -

.Fتبا¸ �ي�
 E� Zªكمت ,qيكلية للقدs

خلا�طة 
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 Fمه  Xغ  Sستعما
 2000 جر�   qلقد
 
sيكلية  
خلا�طة   �  9� 
ملخا-'   Xيث -طنية  هذ
 كحديقة  
أل�=  ?صيص 
بتخصيص 
أل�= كحديقة -طنية. 
ملساحة 
ملذكو�� صغ�X, معظمها مبنية -غالبيتها تقع � قلب حي سكF. ال توجد 

لJ من شأ�ا ت�ير ?صيصها كحديقة -طنية. كما 
�ا ?د�, من - ,�
ֲדا قيم ظاهر� للعيا9 من 
لطبيعة, 
ملناظر �- للتر

لتخصيص يعتمد على  
�لة 
إلستخد
ما6 
لJ تتم فيها, كمنطقة عامة مفتوحة بلدية, جيد� -هامة. على �فتر
= �9 هذ
 Fملتحف كموقع -ط

ألكثر صحة هو �9 يتم ?صيص  �

لرغبة باملحافظة على مب¨ متحف �-كفلر, فا9 
لقر qسا�


ملخططا6.  Zهذ �لعمومية 

لبناية نفسها كبنا� للحفظ. -�لك �-9 �9 يتم áل 
لبيو6 
لسكنية -
حلديقة -

توسيع �حلديقة �لوطنية حو� �سو�& �لبلد% �لقدمية:

لبلد� 
لقدمية, مثلما تظهر � 
خلا�طة 
sيكلية للقدq 2000, ال تتطابق مع حد-�  �
حد-� 
حلديقة 
لوطنية حوS �سو

حلديقة 
لوطنية 
ملعلنة. فقد مت توسيع حد-� 
حلديقة � موقعني: جنوd يا�-�فشالو� -� 
جلنو~ 
القصى للحديقة, � 

 على 
لصو�� 
جلوية, مبوجب حد-� 
لبنا� 
لقائم فعًال, بصو�� � 
لكبXين ُحدِّ Xلتوسيعني غ

حللو�. يبد- �9 ها�ين  E�
-


لتوسيعا6 تبلغ حو
� 90 �-منًا. Zملتبقية. مساحة هذ
متلي� 
ملساحا6 
ملفتوحة 
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بصو��  
لتحويل  عملية  متيز   ,2000  qلقد
 
sيكلية  
خلا�طة   � 
لوطنية  للحد
ئق  
ملخصصة  
ملساحا6  -طبيعة  موقع 

ضحه, من ?صيص 
أل�= كمنطقة عامة مفتوحة مبوجب 
ملخططا6 
لسابقة, �p ?صيص 
أل�= كحديقة -طنية � -

خلا�طة 
sيكلية 
لقدq 2000. تلك هي ��
� ?طيطية ُتستخد� فقط � شرقي 
ملدينة. -ح� لو كا9 من 
ملناسب ?طيطي�, 
على مستو� 
ملدينة �- 
حلي, 
حلفا� على 
ملساحا6 
ملتبقية �-9 بنا�, كمساحا6 مفتوحة, فهذZ ليست بالضر-�� 

لو
سع بتخصيص 
أل�= كحديقة  Sإلستعما
 9
مساحا6 �-
6 قيم طبيعة �- تر
� ت�� 
لتخصيص كحديقة -طنية. 


لظر-'. Zهذ �ملشر-�, 
-طنية, بكل معانيه -�سقاطاته بالنسبة للسكا9 
لفلسطينيني, هو ليس باالمر 
 


حلديقة 
لوطنية, 
ملشا� 
ليها � 
خلا�طة 
sيكلية 
ملحلية 
لقدq 20002000. تسميتها هنا باسم "
حلديقة 
لوطنية با~ 
لساهر� (متحف �-كفلر)" . تسميتها هنا باسم "
حلديقة 
لوطنية با~ 
لساهر� (متحف �-كفلر)"  Zذs يæ� سم

حلديقة 
لوطنية, 
ملشا� 
ليها � 
خلا�طة 
sيكلية 
ملحلية 
لقدq  ال يوجد  Zذs يæ� سم
103 ال يوجد 

 .�
تشp� X موقعها 
جلغر
�. تشp� X موقعها 
جلغر
ليا6 لتعزيز قد�ִדا على تا�ية �لك. ُينظر: ناحو� بن  
بتكا�̀  p
ليا6 لتعزيز قد�ִדا على تا�ية �لك. ُينظر: ناحو� بن  للتوسع � موضو�  مسؤ-لية 
لسلطا6 
ملحلية على 
ملناطق 
لعامة 
ملفتوحة 
لو
قعة � ?ومها, -
ملبا���  
بتكا�̀  p
104 للتوسع � موضو�  مسؤ-لية 
لسلطا6 
ملحلية على 
ملناطق 
لعامة 
ملفتوحة 
لو
قعة � ?ومها, -
ملبا��� 

9 ��ين, "
لسلطه 
ملحلية -سياسة 
ملحافظة على 
ملناطق 
ملفتوحة", معهد "�يشي"(مظهر 
لد-لة), 20082008.
Xلد-لة), `ليه, ع
9 ��ين, "
لسلطه 
ملحلية -سياسة 
ملحافظة على 
ملناطق 
ملفتوحة", معهد "�يشي"(مظهر 
Xليه, ع`
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لقومي p
من 
لعا� 

Mتلخيص �توصيا

لتا� من كر
سة  qإلقتبا
كما � 
لقضايا 
ألخر� � 
لقدq, فإ9 
حلد
ئق 
لوطنية فيها هي موضو� فريد, مثلما يشهد 
 �

لوطنية حوS �سو 
لقدمية: "
حلديقة   qلقد
 بلد�  
لوطنية � حو=  
حلد
ئق  Sئق حو

لطبيعة -
حلد �صد�ִדا سلطة 

ملو
قع 
لتا�½ية -
ألثرية  

حلديقة 
لوطنية 
لوحيد� � 
لبال� 
لJ تضم, عد 

ملبنية, -��ا ֲדذ qلقد

لقدq موجو�� � قلب 


ملو
قع 
لدينية -
ملقابر, 
ستعماال6 �خر� لأل�
ضي, كاإلسكا9, -
لصناعة -
لتجا�� -
لترفيه."-
 '

لتخطيط -
إلعال9 عن حد
ئق -طنية �حد� 
ألهد Fملب

لقدq هي 
ملدينة 
لوحيد� � 
لبال� 
لJ يتم ضمن مسطحها 

لقانوI -من   Xلبنا� غ
 
حلفا� على مساحا6 مفتوحة من  
لتقرير, هو   
لبعضها, كيفما يستخلص من هذ 
ملركزية 
ضغوطا6 
لتطوير. هنالك مد9 �خر� � 
لبال� توجد ضمن حد-�ها حد
ئق -طنية (.ططة, مصا�قة -معلنة). -لكن, � 

ضحة, -
ملوجو�� ضمن 
ملسطح 
لبلدE, لكن ليس - �

حلاال6, 
حلديث يد-� حوS مو
قع �
6 قيم طبيعة -تر Zهذ

� قلب منطقة مبنية -هي ال تضم � ?ومها �بنية قائمة.
�مثلة �ئيسية حلد
ئق -طنية �
خل حد-� 
ملد9 هي �شكلو9, قيسا�ية, بيتح تكفا -�-¾ هاعاين. �ال �نه, -� 
لعديد من 

حلاال6, فا9 
حلد
ئق 
لوطنية هي مصد� خال' بني 
لسلطة 
لبلدية -سلطة 
لطبيعة -
حلد
ئق, لكو�ا متثل مصا¼  Zهذ
 p� ملفتوحة

لشرقية فيبد- �9 بلدية 
لقدq هي 
لقو� 
لد
فعة لتحويل 
ملساحا6  qلقد
.تلفة � نفس 
ملنطقة. �ما � 

لوظيفة. فهي  Zهذ �كافة سكا�ا, تتخلى عن مسؤ-ليتها  Zمللزمة برعاية �فا
- ,qلقد
حد
ئق -طنية. -ֲדذ
, فإ9 بلدية 

لطبيعة  باملحافظة على قيم  
لطبيعة -لصالحيتها, -هذZ ملزمة, ºكم -ظيفتها,  
ملساحا6 ملسؤ-لية سلطة  Zهذ Sّو?


لتز
� باملسؤ-لية �و 
لسكا9 -
حتياجاִדم. E� اs ليس- ,Xال غ �

لتر-
 Zتتم هذ .�X6 كب
X6 تأث

حلد
ئق 
لوطنية -
إلعال9 عنها هي خطو
6 ?طيطية- µالية قوية جد� -�- p� لتر-يج
 9


حلقو0 (ال نظري� -ال عملي�).  � �

لشرقية �
خل منطقة متنا�� عليها, -سط �قلية ال حتظى باملسا- qلقد
 � 6

خلطو

خلطو
6 تزيد من 
لشعو� باإلقصا�  Zفإ9 هذ ,
فهي حتد من تطوير 
ألحيا� 
لفلسطينية -تُبعد سكا�ا عن ��
ضيهم. -هكذ
 Zهذ �سر�ناها  Jل

لشرقية, - qلقد

حلد
ئق 
لوطنية �  �

لتشكيك. عال-� على �لك, فالـ"
لقصص" 
لJ تقف من -�-
.6
�

إلجر Zفية, -هي غريبة عن هذ

لوثيقة, جتتمع -تتحوp� S ظاهر� يصعب جتاهل مز
ياها -�-
فعها 
لسياسية-
لدميوغر

مثلما يتفق 
جلميع, -جو� قسم من تلك 
ملساحا6 �
خل حو= 
لبلد� 
لقدمية ¿ّوsا �p صاحبة قيمة تا�½ية -من حيث 

لتوجه يستطيع   

ملنظر, -عليه تتطلب ?طيًطا -��
�� حساسة, تؤمِّن 
حلفا� عليها � 
حلاضر -
ملستقبل. �ال 
9 هذ
-ينبغي عليه �9 يشمل سكا9 
ملكا9 كجز� ال يتجز� منه, -�9 ير
عي بقا�هم بصو�� معقولة بالرغم من 
حلد-� 
لناجتة 

ملساحا6 -
ملبنية �ز�ها,  Zهذ �ليو� 
عن -جو�هم �
خل حو= 
لبلد� 
لقدمية. �ن نعتقد, على ضو� 
لو
قع 
ملوجو� 
بأ9 
لتطر0 �ليها من 
ملنظا�ين 
لِقَيمي -
لبيئي, ¿تِّم áل 
ملو
طنني 
لقاطنني � حد-�ها. جتربة 
ملاضي تعلِّم �9 ?صيص 

أل�= كحديقة -طنية, -حتويل 
لصالحيا6 فيها لسلطة 
لطبيعة -
حلد
ئق -
إلعال9 عنها ليس على �ساq .ططا6 

.9
مفصلة حوS تطويرها, ال يؤمِّن �لك. -� �اية 
ملطا', فإ9 
لسكا9 -
ملحافظة على 
ملنطقة سو' يتضر�

لصر
� على 
ملحافظة على 
ملساحا6 
ملفتوحة � �سر
ئيل, -
لJ تلعب به سلطة 
لطبيعة -
حلد
ئق �-�� هام�, هو  9�

لوعي, لد� مؤسسة  �

لتسعني. هكذ
 �يض� يز� 6
صر
� ها�, باألساq على ضو� تسريع 
لبنا� -
لتطوير منذ سنو

لتخطيط كما -لد� 
جلمهو� 
لو
سع, حوS �}ية 
ملساحا6 
ملفتوحة 
جليد�, كجز� من �E .طط بنا� -تطوير. �ال �9 

لشرقية تكمن ֲדا �سا��  qلقد

إلعال9 عن 
حلد
ئق 
لوطنية � 
ملساحا6 
ملفتوحة 
ملوجو�� � قلب 
ملساحة 
ملبنية � 

إل�عا� 
ألخضر" يناقض 
لتخطيط 
ملستد
� كما -ينقصه " 

إل�عا� "
ألخضر". -
أل�هى من �لك, �9 هذ Sالستعما
�نة بني µمل 
إلحتياجا6 -
ملعطيا6 
لتخطيطية 
ملطلوبة لد� 
لتخطيط -
مللقا� 

ل�ها9 
لبيئي-
ألجتماعي 
لشامل -
ملو

على عاتق 
لسلطة 
ملحلية -سلطا6 
لتخطيط.
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:Mتوصيا

ألماكن 
ملأهولة بشكل عا�, -� 
ملناطق 
ملدنية بشكل خا¤, ¶ب �9 تتم 
ملحافظة على 
ملساحا6 
ملفتوحة �  � •
�طا� ?طيط يل_ µمل �حتياجا6 
لسكا9, ح� � µاال6 
حليا� 
ألخر� (
لسكن, 
لب¨ 
لتحتية, 
لتشغيل, 
ألبنية 

لتخطيط 
ملحد� -
لالئق. فقط 
لتخطيط  p� ملتعطشة

لشرقية  qلقد
 Sحلديث حو

لعامة -��). هذ
 خاصًة لد� 
يعيد   9�- 
ملفتوحة,  
ملساحا6  على  للمحافظة  �ساس�  يكو9   9� يستطيع  -منو  -تطوير   �
باحتر 
حليا�  يتيح   Eلذ


لتخصيص 
أل�= هذ
 -ظيفته 
ألصلية -
لت�ير 
لتخطيطي-
لفر
غي 
لذE يليق به, �يض� من -جهة نظر 
لسكا9.
 9
 مفتوحة.  عمومية  مناطق  لتخصيص  كبديل  -طنية,  
أل�= كحديقة   Sستعما
 عن  
إلمتنا�  عا�, ¶ب  بشكل   •

لتخطيطية � مكا9 --ضعية غريبة عنها, بغية فر= 
لقانو9 -
لر��, هو �مر مرفو= -غX الئق, ال  �

أل� Sستعما


من 
لناحية 
ألخالقية -ال من 
لناحية 
لعملية.

ملفتوحة  
ملساحا6  على  فاملحافظة  
ملحلية.  
لسلطة  -صالحية  مبسؤ-لية  يتم   9� 
لتخطيط ¶ب  -حتقيق  تطبيق   9
  •
-تطويرها -�عايتها هي �مو� مبسؤ-لية 
لسلطة 
ملحلية, كما هو 
ألمر بالنسبة لباقي 
لب¨ 
لتحتية -
خلدما6 
لعامة 

لتقرير 
ملرفق للخا�طة 
sيكلية  9

ملخططة � µاsا, -�لك كجز� من 
خلدما6 
لJ عليها تز-يدها ملواطنيها104. 

لقدq 2000 يوصي بإقامة سلطة متªها6 بلدية �
6 ميز
نية مستقلة كأ�
� هامة لتطبيق 
ملخطط, � كل ما يتعلق 
�نه من 
لضر-�E �¶ا� حل   k

لتوصية يكمن 
إل��  Zهذ �ملفتوحة – ?طيطها, تطويرها -صيانتها. 
 باملساحا6 

حلل �9 ُيبقي 
ملسؤ-لية  

ملحافظة على مساحاִדا 
ملفتوحة -تطويرها -صيانتها. �ال �نه ¶د� ֲדذ � qلقد
لعجز بلدية 

ملساحا6 
ملفتوحة ضمن 
إلطا� 
لبلدE, ال �9 يو�عها بأيدE سلطة حكومية مثل سلطة 
لطبيعة -
حلد
ئق,  Zعلى هذ
�نة كافة 
إلحتياجا6 ֲדا. 
9 �قامة سلطة متªها6 بلدية هي 

ملساحا6 -ليس ملو Zسكا9 هذ Zليست ملزمة جتا Jل
-

لبلدE, كجز� ال  Sملجا
حل ممكن, مينح 
ملساحا6 
ملفتوحة �}ية �ك�, �يض� على ��= 
لو
قع, من خالS �بقائها � 
 Eملركز
يتجز� من منظومة 
لعالقا6 بني 
لبلدية -مو
طنيها. هذ
 مشر-¸ بأال تعF "ميز
نية مستقلة" 
إل�تبا¸ باحلكم 

.Eلبلد

إلنفصاS عن 
حلكم -

حلديقة  هي  لـ"ما  
لو
سع  
لتعريف   9
 
لوطنية.  للحد
ئق  مساحا6  إل¶ا�  -ملِزمة  
ضحة -  Xمعاي تشكيل  ¶ب   •
لتخصيص 
حلد
ئق   6

لت�ير-  Xملعاي
 ما هي  تعرِّ' بصو�� �-ضح  �نظمة  ُيلز� كتابة  
لقانو9,   � ��

لو 
لوطنية", 

ملناظر 
لJ تستحق �لك). ¶ب على تلك 
ألنظمة - �

لوطنية -
إلعال9 عنها (�-9 
ملس مبختلف قيم 
لطبيعية, 
لتر
 6

ملعايX, -كجز� من مستند Zلتخطيط. من بني هذ
�لز
� كافة 
جلها6 
لJ تدعم 
حلديقة 
لوطنية, ح� � مر
حل 

ملخطط 
لذE ½صص منطقة ما كحديقة -طنية,  ¶ب 
إللز
� بطر{ تفصيل منمق -مؤسس لألسبا~ 
لJ ت�� حتويل 
ن مؤسسا6 
لتخطيط من �جر
� فحص مهF لكافة 
إلحتياجا6 �  
ملستند سو' ميكِّ 

ملنطقة �p حديقة -طنية. هذ
 p� 9 تشمل, باإلضافة� Xملعاي
 Zألفضل فيما بينها. ¶د� ֲדذ
 9�

ملنطقة -لفحص ما ��
 كانت 
ملخططا6 حتقق 
لتو
نو
حي 
حلفا� على 
لطبيعة -
لتر
�, �يض� 
لناحية 
ملجالية-
لبيئية-
إلجتماعية للمنطقة 
ملتد
-لة, -�لك بغية 
لتأكد 

حلد
ئق 
لوطنية -
إلعال9 عنها � 
ملناطق 
لJ تشكل 
لقيم 
لكامنة ֲדا -
لو
قع 
لفر
غي, �ساس�  p� لتر-يج
من �9 يتم 

معقوًال -الئق� حلديقة -طنية.
• ¶ب على 
لقانو9 �9 مينح �مكانية للجمهو� بأ9 يؤثر على 
لعملية -نتائجها بصو�� ملموسة �كثر -�قل ضبابية. توجد 

لعامة -
ملُلكية, ح�  
لناحية 
إلقليمية,  بنافذية قانونية طويلة 
ألمد, من  لعملية ?طيط 
حلد
ئق 
لوطنية نتائج مرفقة 
�كثر من �E �جر
� ?طيطي عا�s .Eذ
, فإ9 
لشفافية -
لوضو{ للجمهو� -�مكانية -صوله للمعلوما6 تصبح �كثر 

حلالة. 
9 عملية 
لتخطيط  -
إلعال9 عن حديقة -طنية ¶ب �9 تتم بشفافية تامة -من  Zمثل هذ �ضر-�� -�}ية 

ملنطقة, بصو�� تدمج فيما بني - å

حلو
� سينتج ?طيًطا �كثر صحة للفر 

حلقيقي مع 
لسكا9. مثل هذ �

حلو Sخال

لدمج سيؤمِّن �9 ?د� 
ملنطقة سكا9 
ألحيا� 
ملجا-�� sا, مسا}ًة  

لر�ية فو0-
ملدنية -بني 
لر�ية 
ملحلية. مثل هذ

بذلك � 
إلبقا� على 
حلديقة 
لوطنية للمد� 
لبعيد. 



من العام الى القومي
�لح	�ئ� �ل��نية في �لق	� �لش�قية

�ملتفاقم  �إلستعما�   � �إلشا��  بإمكاننا  �ألخ�,  �لقر�   �
%�لغ� ُم�4َ �2ئًما, بتخصيص �أل��ضي "كحديقة %طنية" � 

�لقد9 �لشرقية. 
على �لرغم من �ملظهر �مله@ %�لال-سياسي لتخطيط �حلد�ئق 
يبد%  معّينة  �لوطنية %�إلعال� عنها, هناN حاالJ% Kماكن 
ֲדا Jنه يتم �ستعما� �لتخطيط %�إلعال� عن �حلد�ئق �لوطنية 
%�ملحمياK �لطبيعية, ليس فقط بغية �حلفاS على قيم �لطبيعة 
%�لتر�\ %على �ملساحاK �ملفتوحة �ملميز�, بل JيضW كأ��2 
سياسّية. كما سنوضح �  %Jهد�^  مصا_  لتعزيز  �ضافية 
هذa �لوثيقة, فإ� هذa �لظاهر� شائعة %%�ضحة � �ألحيا` 

�لفلسطينية � �لقد9 �لشرقية. 
�لتخطيط,   K�`جر�� متابعة  هو  �لتقرير  هد^  فإ�   ,ef�
�لقد9   � �لوطنية  �حلد�ئق  عن  %�إلعال�   � %�لتر%يج 
%�إل��2ية  �لقانونية  �لتخطيطية,  �آللية  %فحص  �لشرقية, 
�حلد�ئق   Kسقاطا� %حتليل  كما   .Wفعلي �ستعماjا  %كيفية 

�لوطنية على �ملكا� %على سكانه.
بالتفصيل   kلشرقية, كما سنر� �لقد9  �لوطنية �  �حلد�ئق 
� هذ� �لتقرير, متس بسكا� �ملدينة �لفلسطينيني, lقوقهم 
خاصة.  بصو��  �لتخطيط   pقوl% عامة  بصو��  �إلنسانية 
�� هذ� �لتكتيك �لتخطيطي يتناقض مع �ملفاهيم �لد��جة � 
�لتخطيط �ملستد�v � %قتنا هذ�, %�لu تتنا%� �لعالقة �لر�بطة 
ما بني �ملحيط �ملب@ %�ملساحاK �ملفتوحة فيه, %بني �لشر�ئح 

�إلجتماعية �ملختلفة �لقاطنة فيه.

 vلعا� �عية "ِبْمكو�" – �ططو� من �جل حقو� �لتخطيط" w قيمتJ
1999 مببا��2 من yّططني %مهندسني معما�ّيني ֲדد^ تعزيز �لصلة بني 

 K�%2مبكو� �أل vإلنسا�. تستخد� pسر�ئيل %حقو� �جها} �لتخطيط 
�ملهنية ֲדد^ تعزيز �ملسا%�� � �حلقوp %�لعد�لة �الجتماعية � قضايا 
�لتنظيم %�لتخطيط %�لتنمية %~صيص مو��2 �أل�{. %تقّدv �جلمعية 
يد �ملساعد� للمجتمعاK �ملحّلية �لu تعا� من %ضع مه@ %�قتصا�2 

%مد� متدٍ�، لتأمني نيلها حقوقها � حيز �لتنظيم.


