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 )*( أستاذة جامعية ومخططة مدن إسرائيلية.

رافيت حنانئيل )*(

 نظرة على السياسة القومية التي تنتهجها

الدولة اإلسرائيلية في موضوع األراضي

 إن سياسة األراضي التي تتبعها دولة إسرائيل هي سياسة 

مختلفة ومتميزة عن تلك التي تتبعها أي دولة أخرى في العالم 

على  كبير  حّد  إلى  السياسة  هذه  وتستند   .)1999 )ألترمان 

أيديولوجيا احلركة الصهيونية و»الصندوق القومي« )الكيرن كييمت 

إلسرائيل( وعلى املسوغات املختلفة التي أعطيت لشراء األراضي 

في »أرض إسرائيل« مع بداية القرن العشرين قبل سنوات طوال 

من قيام الدولة.

تبنت دولة إسرائيل في ستينيات القرن املاضي مبادئ سياسة 

مبادئ  مقدمها  القومي« وفي  »الصندوق  انتهجها  التي  األرض 

أساس  قانون  إلى  الذي حتول  األمر  لألراضي،  القومية  امللكية 

خاص، كما سنبني الحقا.1 

وكنتيجة لذلك فإن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي 

مجمل  من  فإن %93  املقابل  متطور، وفي  اقتصاد  لديها  يوجد 

األراضي فيها تقع مبلكية عامة / قومية.

القومي«  »الــصــنــدوق  الصهيونية،  الحركة 

وسياسة األراضي القومية
موضوع  في  اإلسرائيلية  القومية  السياسة  أسس  تستمد 

األراضي إلهامها من الكتاب املقدس )التوراة( وتنضفر على امتداد 

التاريخ اليهودي، منذ »العهد القدمي«، حني وعدت »أرض إسرائيل« 

آباؤنا منغمسني في حالة مستدمية  إبراهيم، حيث كان  لسيدنا 

من احلروب والصراعات من أجل الدفاع عن البالد ومنع احتالل 
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الشعب  أبناء  ُأمر  الفترة  تلك  امليعاد«، ومنذ  »أرض  من  مناطق 

أعلن سيدنا  كما  لألرض،  العامة  امللكية  على  باحلفاظ  اليهودي 

موسى:  »واألرض ال تباع بتة. ألن لي األرض وأنتم غرباء ونزالء 

عندي. بل في كل أرض ملككم جتعلون فكاكا لألرض« )الالويني، 

اإلصحاح 25، 23- 24(.

بدأ انشغال اليهود مبوضوع األرض يتبلور في شكله العصري 

»أرض  إلى  الهجرة  شكلت  وقد  الصهيونية،  احلركة  إقامة  مع 

إسرائيل« واالرتباط بها، مكونا مركزيا في احلركة الصهيونية منذ 

نشأتها، وحتى قبل ذلك احلني، لدى التنظيمات التي جرت العادة 

ـِ  »املبشرة بالصهيونية«. على وصفها ب

وقد أخذت فكرة »العودة إلى صهيون« وإقامة »البيت القومي« 

للشعب اليهودي في »أرض إسرائيل« جتد تعبيرًا عامًا لها منذ 

بداية النصف الثاني من القرن الـ 19.

وجدت هذه الفكرة في نهاية القرن الـ 19 ومع إقامة احلركة 

املؤمتر  وفي  امللموس،  تعبيرها  كييمت«  »والكيرن  الصهيونية 

تأسيس  مبدئيًا  تقرر   1897 العام  بازل  في  األول  الصهيوني 

»الصندوق القومي« اليهودي، وقد كانت الفكرة إقامة صندوق قومي 

اليهودي كله على أن تخصص  جتمع أمواله من أموال الشعب 

لشراء أراٍض في »أرض إسرائيل« حلساب الشعب اليهودي. لذلك 

فقد تقرر عدم السماح بتاتا ببيع األراضي، وإمنا تؤجر لفترة 49 

عاما على أساس ما نصت  عليه التوراة .

وقد ُأعلن في »الكونغرس الصهيوني« اخلامس الذي عقد العام 

1901 عن إقامة »الكيرن كييمت« إلسرائيل بهدف جمع األموال 

لشراء أراٍض في »أرض إسرائيل« وتكون ملكًا للشعب اليهودي 

قاطبة. في العام 1905 ُسجل »الصندوق القومي« اليهودي في 

إنكلترا كشركة خاصة متلكها الهستدروت الصهيونية العاملية.

وفي العام 1907 وافق الكونغرس الصهيوني على أنظمة ولوائح 

»الكيرن كييمت« والتي تكرس من الناحية القانونية مبدأ امللكية 

القومية على جميع األراضي التي يبتاعها »الصندوق القومي«، كما 

أن تلك األنظمة تشكل منذ ذلك الوقت وحتى اآلن أسس سياسة 

 ،97 النداو 1969:53 –  األراضي لدولة إسرائيل.  )دخان – 

كاتس ، 2000: 11 – 16، فيتكون، 1996: 37(

)»تهويد  األراضي  شراء  على  كييمت«  »الكيرن  نشاط  تركز 

األرض«( ونقلها مللكية الشعب اليهودي. ولكن باإلضافة إلى التوق 

للعودة إلى بالد اآلباء وشراء األراضي اهتمت احلركة الصهيونية 

و»الصندوق القومي« بنوعية االستيطان املطلوب.  فتجسيد القومية 

االستيطان  إسرائيل«،  »أرض  إلى  الهجرة  معناه  كان  اليهودية 

الزراعي وفالحة األرض.  لهذا السبب، ورغم أن هجرة اليهود إلى 

»أرض إسرائيل«، لم تتوقف، إال أن طابع الهجرة في تلك الفترة 

كان مختلفا، ولم تكن  األماكن املقدسة مثل القدس وصفد، في 

مركز »العودة إلى صهيون«، وإمنا بناء مجتمع جديد يستند ويرتكز 

على العمل الزراعي و »إحياء القفر«.  

ويؤكد آرني )1980: 10( أن الهجرة واالستيطان الزراعي في 

»أرض إسرائيل«، اعتبرا وسيلة إلبراء البنية االجتماعية للشعب 

)اليهودي( وسط السيطرة على املهن واحلرف التي كانت مغلقة 

أمام اليهود في املنفى وعلى رأسها الزراعة. وقد اتسمت موجات 

للطبيعة  بتوجٍه رومانسي  إلى »أرض إسرائيل«   األولى  الهجرة 

شاليط )1995(.  وقد  وسمو احلياة الريفية، كما يقول  ديه – 

أِملَت احلركة الصهيونية عن طريق الدمج بني النموذج  الرومانسي 

للحياة الريفية من جهة، وتطوير وفالحة  األرض من جهة أخرى، أن 

تبني »اليهودي اجلديد« املختلف عن اليهودي املنفوي.  واليهودي 

اجلديد املسمى »تسبار« )الصابرا( هو رجل أسمر لوحته الشمس، 

من  العكس  على  األرض،  ويفلح  القفر  يحيي  العضالت،  مفتول 

اليهودي املنفوي األبيض الذي يجلس ليل نهار منكبا على دراسة 

أما   ),Tal,2002;Benstein  2004  :110-109( التوراة  وتعلم 

)الصهيوني( الطالئعي فهو املزارع الذي يزاول العمل اليدوي من 

أجل إحياء القفر وجتسيد الفكرة الصهيونية.

وقد شكلت هذه النظرة، التي برزت في الصور والكثير من 

القصائد التي كتبت في تلك الفترة، مصدر إلهام لـ »الصندوق 

.)De-Shalit, 1995:73( القومي« اليهودي منذ تأسيسه

صحيح أن »الصندوق القومي« قام بشراء أراض في مناطق 

قفرية، كجزء من هذه الرؤية، إاّل أنه أعطى األولوية املطلقة لتهويد 

األراضي الزراعية.2

القومي«  »الصندوق  أصبح  املاضي،  القرن  فمنذ عشرينيات 

كما بني كاتس )2001:95،96( اجلهة اليهودية الوحيدة تقريبا التي 

تنشغل في شراء األراضي الزراعية من العرب، والتي يفترض أن 

توفر أيضا مستودع األراضي الالزم لتوطيد املشروع االستيطاني 

القومي.  وتعتبر هذه السياسة، وهذا ما سأبينه في احلال، أحد 
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العوامل املركزية في نشوء التقسيمة الثنائية والتراثية القائمة بني 

الزراعي في صفوف أعضاء  االستيطان احلضري واالستيطان 

»مجلس أراضي إسرائيل«، والتعامل املختلف مع كل قطاع من 

هذين القطاعني في نطاق سياسة األراضي القومية. 

»سرد األراضي« والتمييز

بين القطاعين الزراعي والحضري
تشكل الرواية الصهيونية، التي يتناول هذا املقال اجلزء املتعلق 

باألرض منها، رواية أيديولوجية عليا مركزية في املجتمع اإلسرائيلي 

)وكذلك في اوساط يهود الشتات(. وقد جرت العادة في األدبيات 

وهو  الصهيوني«،  القومي  »السرد  ـِ  ب تسميته  )اإلسرائيلية(على 

قومي«  »وطن  إلقامة  التطلع  أي  الصهيونية«،  »الفكرة  بـ  يتعلق 

للشعب اليهودي في »أرض إسرائيل«. وقد بدأ هذا السرد يتبلور 

كما اسلفنا، في نهاية القرن الـ 19 مع إقامة احلركة الصهيونية 

.)Barzilai,2003 ; 1996 ،قبل قيام دولة إسرائيل )روبنشتاين

وبنظرة إلى الوراء، فقد كان عنصر األرض على درجة كبيرة 

من األهمية، حّد أنه أوجد سردا قائما بذاته، اخترت أن أطلق عليه 

»سرد األراضي«. ويحوز هذا السرد على قوة وتأثير بعيدي األمد 

على السياسة القومية لدولة إسرائيل في مجال األراضي، ما زاال 

قائمني حتى اآلن، وهو يروي قصة منفصلة ومختلفة عن تلك التي 

يسوقها »السرد الصهيوني«.  فخالفا للسرد القومي الصهيوني 

عنصر  تأكيد  على  متكئا  مشتركة،  يهودية  هوية  يختلق  الذي 

اللغة العبرية والتراث والتاريخ املشتركني للمجتمع اليهودي، فإن 

»سرد األراضي« يستند على متييز يقوم على تقسيمة ثنائية، بني 

مجموعتني داخل اجلمهور اليهودي: احلضريني واملزارعني القرويني.

فضال عن ذلك فإن »سرد األراضي« يخلق أيضا تراتبية بني 

ملساهمة  مختلفة  أهمية  ويعزو  واملستوطنني،  االستيطان  أنواع 

ومدى التزام كل نوع من نوعي االستيطان )احلضري والزراعي( 

جتاه جتسيد الفكرة الصهيونية وإقامة الدولة.3

 االستيالء على األرض: صورة من البدايات.
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وقد اعتبرت الهجرة إلى البالد واالستيطان الزراعي فيها أداتني 

مركزيتني لتجسيد الفكرة الصهيونية، وهو ما أدى في النتيجة، 

إلى نشوء تراتبية بني االستيطان احلضري واالستيطان الزراعي 

وذلك منذ أوائل القرن العشرين، قبل قيام دولة إسرائيل.  كذلك 

فقد رأت وجهة النظر االجتماعية- األيديولوجية التي ارتكزت إليها 

احلركة الصهيونية والصندوق القومي اليهودي »في الزراعة أساسا 

cohen, 1970:5-( وحيدا لبناء مجتمع عصري«، كما بني كوهن

10(.  وينظر، بناء على تلك الرؤية ذاتها، إلى االستيطان الزراعي، 

الذي يتساوق ويتماهى في معظم احلاالت مع االستيطان التعاوني 

التعاونية(.    – الزراعية  القرى  واملستوطنات...  )الكيبوتسات 

فاستيطان أيديولوجي، يهدف إلى ضمان السيطرة اليهودية على 

ومناطق  احلدود  خطوط  امتداد  على  السكان  وتوزيع  األراضي 

لوجود  النوع من االستيطان ضروريا  اعتبر هذا  الهامش، وقد 

دولة إسرائيل ماضيا وحاضرا ومستقبال، وكأداة مركزية لتجسيد 

االستيطان احلضري  اعتبر  فقد  املقابل  في  الصهيونية،  الفكرة 

استيطانا فرديا أو عائليا ذا دوافع شخصية، ومن هنا فهو ليس 

استيطانيا ايديولوجيا. كما أن مساهمته في املشروع الصهيوني، 

الزراعي  باالستيطان  مقارنة  أكثر،  وهامشية  ضئيلة  مساهمة 

التعاوني. على الرغم من أن غالبية السكان كانت تقطن في تلك 

الفترة )بداية القرن العشرين( في مستوطنات وبلدات حضرية، 4 

فإن جل االهتمام األيديولوجي واالقتصادي والثقافي و التربوي 

انصب على االستيطان الزراعي  التعاوني.  هذه املفارقة تنضفر 

إذن في سياسة األراضي القومية )الصهيونية( املتبعة منذ بداية 

القرن التاسع عشر. 

»سرد األراضي« ومجلس أراضي إسرائيل
أرساها  التي  األراضي  مبادئ سياسة  إسرائيل  دولة  تبنت 

بني  الثنائية  والتقسيمة  كييمت(«  )الكيرن  القومي  »الصندوق 

كتحصيل  وبالتالي  الزراعية،  واألراضي  احلضرية  األراضي 

حاصل، التقسيمة )التمييز( بني املستوطن الزراعي واملستوطن 

احلضري. وقد وجدت هذه السياسة تعبيرا لها في أول قرار لـ 

»مجلس أراضي إسرائيل«، في أيار – 1965. 

ويفصل القرار، الذي جاء حتت عنوان »سياسة األراضي في 

إسرائيل«، شروط تأجير مختلفة لألراضي احلضرية واألراضي 

الزراعية، والتي أفضت أيضا )أي الشروط( إلى تعامل مختلف 

في  )حضري  القطاعني  كال  ألراضي  املستخدمني  جمهور  مع 

مقابل زراعي(. 

القطاع  على  الزراعي  القطاع  )أفضلية(  تفوق  ويتجلى 

احلضري، إلى حد كبير، في تركيبة »مجلس أراضي إسرائيل«.  

وترتكز هذه التركيبة على املعاهدة التي أبرمت في العام 1961 

بني دولة إسرائيل و»الصندوق القومي«، والتي تنص على أن يتألف 

املجلس من 13 عضوا، يكون نصفهم ناقص واحد )49%( ممثلني 

لـ»الصندوق القومي«، ويكون الباقي ممثلني للحكومة اإلسرائيلية 

)البند رقم 9(.  وقد منحت هذه التسوية »الصندوق القومي« شراكة 

كاملة في عملية اتخاذ القرارات- في »مجلس أراضي إسرائيل«، 

فضال عن أنها أتاحت للحكومة وللصندوق القومي تعيني أعضاء من 

طرفهم في املجلس، مرتبطني أو ميثلون اللوبي الزراعي.  وكنتيجة 

لهذا التشريع )القانون( فقد كان قسم كبير من أعضاء »مجلس 

أراضي إسرائيل« )األعضاء الذين ميثلون احلكومة والصندوق 

القومي( من القطاع الزراعي، وبالتالي ممن ميثلون مصالح هذه 

القطاع.  وعلى سبيل املثال فقد أشغل عضوية »املجلس« بصورة 

مركزيتين  أداتين  فيها  الــزراعــي  واالستيطان  البالد  إلــى  الهجرة  اعتبرت  وقــد 

بين  تراتبية  نشوء  إلــى  النتيجة،  فــي  أدى  مــا  وهــو  الصهيونية،  الفكرة  لتجسيد 

االستيطان الحضري واالستيطان الزراعي وذلك منذ أوائل القرن العشرين، قبل قيام 

ارتكزت  التي  النظر االجتماعية- األيديولوجية  رأت وجهة  دولة إسرائيل.  كذلك فقد 

إليها الحركة الصهيونية والصندوق القومي اليهودي »في الزراعة أساسا وحيدا لبناء 

الرؤية ذاتها، إلى االستيطان  مجتمع عصري«، كما بين كوهن   وينظر، بناء على تلك 

الزراعي، الذي يتساوق ويتماهى في معظم الحاالت مع االستيطان التعاوني
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دائمة مدير عام احتاد الفالحني )املزارعني( وسكرتير حركة القرى 

الزراعية التعاونية وسكرتير احلركة الكيبوتسية، وما إلى ذلك.  أما 

القطاع احلضري، الذي يضم أكثر من 90% 5 من سكان دولة 

أراضي  »مجلس  في  أي متثيل  على  قط  فلم يحصل  إسرائيل، 

إسرائيل«، كذلك أيضا احلكم احمللي أو قطاعات سكانية أخرى. 

)باراك- ايرز 2000(.

ومبرور السنوات، وبعد تقارير أعدها مراقب الدولة، وقرارات 

صادرة عن احملكمة اإلسرائيلية العليا، جرى إلى حد ما، توسيع 

تركيبة املجلس.6

ايرز   – باراك  اوضحت  كما  القانونية،  التعديالت  أن  غير 

)2004( لم تضف إلى عضوية »مجلس األراضي« ممثلني لقطاعات 

سكانية مختلفة، ولم تنجح إاّل بشكل ضئيل فقط في احلد من 

القرارات  اتخاذ  مجال  في  الزراعي  القطاع  وسطوة  سيطرة 

في»مجلس أراضي إسرائيل«.  وقد وجد »سرد األراضي« تعبيرا 

جليا له في عملية اتخاذ القرارات في »املجلس«، وخصوصا في 

منظومة االعتبارات القيمة في اتخاذ القرارات املتعلقة بالقطاع 

الزراعي في مقابل القطاع احلضري.  وكما أشرت، فقد تفحصت 

في نطاق بحث شامل، االعتبارات القيمة التي وقفت في أساس 

امتداد  على  إسرائيل«  أراضي  »مجلس  في  القرارات  اتخاذ 

السنوات، والوزن الذي أعطاه متخذو القرارات ملختلف االعتبارات، 

والتغيرات التي طرأت عليها مبرور الزمن.  وقد استندت طريقة 

)منهج( البحث على حتليل فحوى تصريحات وتفوهات متخذي 

في  وردت  كما  إسرائيل«(  أراضي  »مجلس  )أعضاء  القرارات 

قرارات  خاللها  اتخذت  التي  »املجلس«  اجتماعات  بروتوكوالت 

سياسية مهمة في مواضيع مختلفة )حنانئيل: 2006(.

أراضي  »مجلس  اعضاء  أن  إلى  البحث  نتائج  أشارت  وقد 

إسرائيل« يتبعون ويطبقون منظومة اعتبارات مختلفة عند اتخاذهم 

لقرارات تتعلق بالقطاع احلضري مقارنة مع القطاع الزراعي.  

حتى في احلاالت التي كان فيها وزن االعتبارات مشابها )كما 

في حالة االعتبار الصهيوني – القومي(، فقد كانت طريقة حتديد 

االعتبار وطريقة تطبيقه في السياسة املنهجية، مختلفتني بصورة 

)حنانئيل،  والزراعي  احلضري  بالقطاعني  يتعلق  فيما  جوهرية 

Hananel 2010, 153-168 :2006,(.  وعلى سبيل املثال، فقد 

تبني أنه، ورغم الوزن الكبير الذي حتتله االعتبارات الصهيونية- 

القومية في اتخاذ القرارات في كل قطاع )حضري مقابل زراعي( 

إال أن حتديد االعتبارات يرتدي شكال مختلفا فيما يتعلق بكل 

االعتبار  يتعلق  احلضري،  القطاع  ففي  القطاعني  من  قطاع 

القومي- الصهيوني بأهمية احملافظة على امللكية القومية لألرض 

في ضوء اجتاه اخلصخصة الزاحف القائم في هذا القطاع منذ 

سنوات عديدة )الترمان، 1998، فايسمان، 1991(.

يتمثل في  القطاع احلضري،  اعتبار مركزي آخر في  هناك 

الرغبة في احلد قدر  اعتبارات اجلدوى اإلدارية، والذي يعكس 

)حنانئيل،  احلضريني  املستأجرين  مع  االحتكاك  من  اإلمكان 

.)168-2006:153

مع  التعاطي  في  قطبيني  اجتاهني  االعتباران  هذان  وميثل 

الصلة مع املستأجر احلضري، فعلى اجلانب األول، ينبغي احلفاظ 

على امللكية القومية لألرض األمر الذي يولد احتكاكا شديدا مع 

املستأجرين، وفي اجلانب الثاني، فإن اعتبارات اجلدوى اإلدارية 

تستوجب االبتعاد أو التجاهل التام للمستأجر، مبعنى خصخصة 

األراضي القومية ونقلها إلى أيدي جهات خاصة. من ناحية عملية، 

وعلى الرغم من تصريحات أعضاء »مجلس األراضي« التي تعكس 

وزنا كبيرا ومركزيا لالعتبارات القومية – الصهيونية  والستمرار 

إلى  تضف  لم   )2004( ايــرز   – بــاراك  اوضحت  كما  القانونية،  التعديالت  أن  غير 

بشكل  إاّل  تنجح  ولم  مختلفة،  سكانية  لقطاعات  ممثلين  األراضي«  »مجلس  عضوية 

ضئيل فقط في الحد من سيطرة وسطوة القطاع الزراعي في مجال اتخاذ القرارات في 

اتخاذ  له في عملية  األراضي« تعبيرا جليا  أراضي إسرائيل«.  وقد وجد »سرد  »مجلس 

القرارات في »المجلس«، وخصوصا في منظومة االعتبارات القيمة في اتخاذ القرارات 

المتعلقة بالقطاع الزراعي في مقابل القطاع الحضري.
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امللكية القومية لألراضي، فإن السياسة املعتمدة تعكس تفصيال 

القومية  االعتبارات  على  اإلدارية،  اجلدوى  العتبارات  واضحا 

الصهيونية.

وتشكل مثاال بارزا على ذلك سلسلة القرارات التي أطلق عليها 

»اخلصخصة املقنعة« أو »اخلصخصة الزاحفة« )الترمان، 1988، 

فايسمان،1991(، والتي أتاحت تدريجيا، منذ أواخر التسعينيات، 

نقل ملكية كاملة لعقود إيجار سائلة )مرسملة( ملساكن إلى أيدي 

املستأجر احلضري. 7

كذلك فإن اعتبارات اجلدوى اإلدارية تكتسب وزنا عاليا مقارنة 

مع اعتبارات أخرى، كاالعتبار االجتماعي على سبيل املثال.  وبغية 

جتنب التعقيدات البيروقراطية، يتخذ أعضاء »مجلس األراضي« 

قرارات بإلغاء تفضيالت أعطتها وزارة البناء واإلسكان للمجموعات 

السكانية الضعيفة أو الفقيرة، وبذلك يعتمدون سياسة من شأنها 

املجتمع  فئات  بني  االجتماعية واالقتصادية  الفجوات  تفاقم  أن 

)حنانئيل، 198-2006:187(. 

أما في القطاع الزراعي، فإن االعتبار القومي- الصهيوني، 

هو االعتبار السائد.  فتحديد االعتبار في هذا القطاع، يتعلق 

استمرار  على  احملافظة  أي  الزراعية،  االستيطانية-  باملصلحة 

بقاء االستيطان التعاوني على اختالف تالوينه وأشكاله، وتعزيزه 

كوسيلة لتجسيد الفكرة الصهيونية  بشأن بناء الدولة.  وينظر إلى 

هذه املصالح املرتبطة باالستيطان التعاوني، من جانب متخذي 

القرارات )أعضاء مجلس أراضي إسرائيل( على أنها اعتبارات 

 Hananel,( العامة«  »املصلحة  بالتالي  أنها متثل  قومية، وعلى 

2010(.  وتؤثر هذه املصالح ذاتها بصورة مباشرة على اتخاذ 

القرارات في القطاع احلضري، كما تدرس على ضوئها سائر 

االعتبارات األخرى.

كبير  استعداد  لديه  يتوفر  الذي  احلضري،  للقطاع  وخالفا 

الزراعي مييل  القطاع  لتقليص االحتكاك مع املستأجرين، فإن 

في حاالت كثيرة إلى تعزيز العالقة مع املستأجر، وطرح كل حالة 

للنقاش املستفيض، بغية تفادي حتديد قواعد موحدة ومتضمنة 

 :2006 )حنانئيل،  الزراعيني  باملستأجرين  تضر  أن  ميكن 

205-2013(. هناك مثال بارز أيضا فيما يتعلق بالتعاطي مع 

االعتبارات البيئية، إذ يرى أعضاء »مجلس األراضي«- وفقا للسرد 

ذاته- في األراضي الزراعية وسيلة أيديولوجية في املقام األول، من 

أجل جتسيد القيم القومية – الصهيونية.  لهذا السبب وفي أعقاب 

األزمة االقتصادية احلادة التي مر بها القطاع الزراعي، فقد بات 

ينظر، منذ أواخر الثمانينيات، إلى االعتبار البيئي واالجتاهات 

الداعية إلى االمتناع عن حتويل أراض زراعية ألغراض التطوير، 

كتهديد الستمرار بقاء ووجود املشروع االستيطاني الصهيوني، 

أراضي  »مجلس  أعضاء  جانب  من  وتردد  اشتباه  وكموضع 

إسرائيل«. وفي السنوات األخيرة، على الرغم من االزدياد امللموس 

في الوعي البيئي في املجتمع والسياسة اإلسرائيليني، جند أن 

»مجلس األراضي« يعمل على دفع سياسة تتيح حتويال واسع 

النطاق ألراض زراعية ألغراض التطوير، وذلك بهدف مساعدة 

Hana-(  االستيطان الزراعي اليهودي في اخلروج من األزمة 

nel, 2010(. ويطلق في األدبيات النظرية على هذا النمط من 

 Stigler, 1971(( « األسيرة  املؤسسة  »نظرية  القرارات  اتخاذ 

the Captured Agency Theory(( . ووفقا لهذا النموذج فإن 

السائد.   االعتبار  هو  الصهيوني،  القومي-  االعتبار  فإن  الزراعي،  القطاع  في  أما 

أي  الــزراعــيــة،  االستيطانية-  بالمصلحة  يتعلق  القطاع،  هــذا  في  االعتبار  فتحديد 

وأشكاله،  تالوينه  اختالف  على  التعاوني  االستيطان  بقاء  استمرار  على  المحافظة 

هذه  إلى  وينظر  الدولة.   بناء  بشأن  الصهيونية   الفكرة  لتجسيد  كوسيلة  وتعزيزه 

مجلس  )أعضاء  القرارات  متخذي  جانب  من  التعاوني،  باالستيطان  المرتبطة  المصالح 

أراضي إسرائيل( على أنها اعتبارات قومية، وعلى أنها تمثل بالتالي »المصلحة العامة«   

وتؤثر هذه المصالح ذاتها بصورة مباشرة على اتخاذ القرارات في القطاع الحضري، كما 

تدرس على ضوئها سائر االعتبارات األخرى.
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املؤسسة التي تتخذ القرارات تعتبر أسيرة مصلحة مركزية واحدة 

وتتخذ قراراتها في ضوء هذه املصلحة. 8

يكرر هذا النمط الذي يعكس »سرد األراضي« ذاته على امتداد 

السنوات، حتى بعدما قررت احملكمة اإلسرائيلية العليا  )التماس 

الشرقي«10(   الدميقراطي  »القوس  منظمة  والتماس  مهدرين9 

بصورة قاطعة بأن »املصلحة االستيطانية« هي مصلحة قطاعية 

)فئوية( وليس مصلحة عامة للجمهور بأكمله.  

كل  في  لالعتبارات  املختلفني  والتحديد  الوزن  عدا  وفيما 

قطاع، يكشف حتليل البروتوكوالت تعاطيا مختلفا مع مجموعتي 

مع  فالتعاطي  مزارعني(.  مقابل  في  )حضريني  املستأجرين 

املستأجر الزراعي قيمي و »عاطفي«، ويدعى املستأجر »يهوديا«، 

»صهيونيا« و »مجسدا« للفكرة الصهيونية.

االستيطان  ملساهمة  بالغة  أهمية  القرارات  متخذو  ويولي 

»مصالح  ووجود  إسرائيل  دولة  وجود  في  التعاوني  الزراعي 

استيطانية« للقطاع الزراعي التعاوني.

ويعتبر املستأجرون الزراعيون أداة لتحقيق الفكرة الصهيونية، 

ولذلك هناك استعداد كبير من جانب أعضاء »مجلس أراضي 

االقتصادية  الضائقة  من  اخلروج  على  ملساعدتهم  إسرائيل« 

التي وقعوا فيها من خالل التنازل بهذا القدر أو ذاك عن باقي 

)حنانئيل  االجتماعية  االعتبارات  ذلك  ضمن  ومن  االعتبارات، 

مستأجر  مع  التعاطي  فإن  املقابل  في   .)249-232  :2006

األرض احلضري يتم مبصطلحات حيادية تصف عملية تعاقدية 

بني طرفني، اإلدارة ومستأجر األرض. ويسمى مستأجر األرض 

احلضري »مستأجر«، »مستهلك«، »زبون«، يجب أن تقدم له خدمة 

جيدة ناجعة. ويتطلع أعضاء »املجلس« إلى احلد قدر اإلمكان من 

االحتكاك مع املستأجرين احلضريني، وفي الوقت ذاته إلى استغالل 

سليم وناجع ملورد األراضي القومية. وفي القطاع احلضري، ومن 

أجل النجاعة اإلدارية يبدي أعضاء »املجلس« استعدادا للتخلي عن 

باقي االعتبارات، ومن ضمن ذلك االعتبارات القومية -الصهيونية 

)حنانئيل 2006: 249-233(.

 االقتالع، ثيمة خفية في »سياسة األرض« اإلسرائيلية.
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أراضي إسرائيل: إلى أين؟؟
إن سياسة األراضي القومية التي تتبعها دولة إسرائيل هي 

سياسة خاصة ومميزة.   صحيح أن هذه السياسة بدأت كجزء من 

السرد »الصهيوني القومي« العام، ولكن مع مرور السنوات، وبسبب 

التي  البالغة ملوضوع األراضي في إسرائيل والنزاعات  األهمية 

تثيرها، سواء داخل الدولة أو على خلفية النزاع اليهودي- العربي، 

إلى سرد مستقل، ومّر مبتغيرات  فقد حتول موضوع األراضي 

وتغييرات جوهرية حدثت في املجتمع اإلسرائيلي على مّر السنوات.

احلضري  القطاع  بني  التمييز  على  األراضي  سرد  ويستند 

والقطاع الزراعي، وعلى تفضيل واضح – على صعيد األيديولوجيا 

على األقل – للقطاع الزراعي. لذلك وخالفا للسرد الصهيوني - 

القومي العام، والذي يهدف إلى إيجاد هوية مشتركة بني جميع 

اليهود في إسرائيل )والشتات( وتوحيدهم حول الفكرة الصهيونية 

ودولة إسرائيل، فإن سرد األراضي هو سرد ُمجزأ وُمشرذم. فهو 

أن  على  الزراعيني  واملستوطنني  الزراعي  االستيطان  إلى  ينظر 

واملستوطنات  التجمعات  على  القومية  الناحية  من  أفضلية  لهم 

احلضرية وسكانها. وعلى صعيد النوايا فإن سرد األراضي يأخذ 

بنظر االعتبار النية املعلنة )ألعضاء املجلس(، في تفضيل القطاع 

تصريحات واضحة  في  لها  تعبيرا  النوايا  هذه  الزراعي. وجتد 

الذي يشعرون  الواجب  إلى  تتطرق  التي  كتلك  املجلس  ألعضاء 

األزمة  من  اخلروج  أجل  من  القطاع  هذا  مساعدة  بضرورة  به 

حتويل  سياسة  طريق  عن  وذلك  منها،  يعاني  التي  االقتصادية 

)Hananel, 2010 (.األراضي الزراعية ألغراض التطوير

لقد تطرق العديد من الباحثني إلى االمتيازات السخية التي 

إسرائيل وإلى  دولة  في  الزراعي  القطاع  أعضاء  عليها  يحصل 

األراضي  على سياسة  لهذه احلقوق واالمتيازات  الكبير  التأثير 

أبحاث  في  يتمثل  ذلك،   على  البارزة  األمثلة  أحد  والتخطيط، 

اإلطار  أساس  على  يبينان  واللذين   ،)2000( وكيدار  يفتحئيل 

»اثنوقراطيا  عليها  يطلقان  التي  السلطوي  النظام  لبنية  النظري 

»املؤسسني«  مجموعة  إسرائيل  في  حظيت  كيف  استيطانية«، 

)القطاع الزراعي وهو في غالبيته اشكنازي( مبكانة متفوقة في 

أجهزة تشكيل احليز بصورة عامة، وبحقوق وامتيازات واسعة في 

مجال األراضي بصورة خاصة.  

كل ذلك في مقابل مجموعة املهاجرين التي تشمل في شكل 

رئيس الشرقيني من البلدان اإلسالمية، ومؤخرا القادمني من دول 

واثيوبيا،  سابقا(  السوفييتي  )االحتاد  املستقلة  الشعوب  رابطة 

الفلسطينيني  تضم  التي  احملليني«  »األصالنيني  مجموعة  وكذلك 

مواطني دولة إسرائيل.

وبحسب الباحثني املذكورين، فإن املجموعتني األخيرتني بعيدتان 

عن مراكز التأثير وصنع القرار، على الرغم من وجود اختالف كبير 

بينهما، ووجود تعامل مختلف مع كل منهما، من جانب املؤسسة 

الصهيونية االشكنازية.  وفي هذا السياق فقد كان املنطق الذي 

اتبعه الباحثان في التعاطي مع املوضوع هو األقدمية في البالد 

والبلد األم.  وعلى ذلك ميكن القول إن سياسة األراضي والتمييز 

بني احلضري والزراعي هما نتاج هذه املقوالت أو التصنيفات.  

ويتسق هذا التحليل مع جزء من النتائج التي توصلت اليها، 

كما أنه يقدم تفسيرا في املجال األيديولوجي لعدم اهتمام سياسة 

األراضي )القومية - الصهيونية( بالسكان العرب في دولة إسرائيل 

وللتمييز )القائم جتاههم( على أساس قومي.  

وميكن لهذا النموذج أن يقدم أيضا تفسيرا للفجوات القائمة 

لقد تطرق العديد من الباحثين إلى االمتيازات السخية التي يحصل عليها أعضاء القطاع 

الزراعي في دولة إسرائيل وإلى التأثير الكبير لهذه الحقوق واالمتيازات على سياسة األراضي 

والتخطيط، أحد األمثلة البارزة على ذلك،  يتمثل في أبحاث يفتحئيل وكيدار )2000(، واللذين 

التي يطلقان عليها “اثنوقراطيا  النظام السلطوي  لبنية  النظري  يبينان على أساس اإلطار 

وهو  الزراعي  )القطاع  “المؤسسين”  مجموعة  إسرائيل  في  حظيت  كيف  استيطانية”، 

وبحقوق  عامة،  بصورة  الحيز  تشكيل  أجهزة  في  متفوقة  بمكانة  اشكنازي(  غالبيته  في 

وامتيازات واسعة في مجال األراضي بصورة خاصة.  
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في  وأقله  اجلديدة،  والبلدات  القدمية  البلدات  بني  التمييز  على 

املاضي.  على صعيد نتائج السياسة، فقد توصلت إلى استنتاج 

مغاير، فقدرة النموذج االثنوقراطي على تقدمي تفسيرات للتمييز 

بني املدينة والقرية، وللفوارق القائمة حاليا بني املدن والبلدات، التي 

أقيم معظمها بعد قيام الدولة، هي قدرة جزئية.  إن التفسير لهذه 

األمور يتطلب تشخيصا يتسم باحلساسية جتاه نوع االستيطان 

والفوارق القائمة بني املدينة والقرية، وبني احلضري والزراعي. 

للقطاع  الواضح  والتفضيل  )التمييز(،  التشخيص  هذا  إن 

»سرد  أساس  في  كما سلف  يقف  عليه،  ينطوي  الذي  الزراعي 

األراضي«.  

ومن هنا فإن رواية األراضي ليست مجرد نتاج لهذا النموذج 

االجتماعي – السياسي أو ذاك، وإمنا تنطوي على رواية قائمة 

بذاتها.

إن التعرف على »سرد األراضي« ميكن أن يوفر تفسيرا مكمال 

لفهم سياسة األراضي في إسرائيل، وموازين القوى االجتماعية 

فيها بصورة عامة.  

وكما الحظنا فقد أخذ تفضيل القطاع الزراعي على القطاع 

احلضري، والذي يقف في أساس هذا السرد، في التبلور في أواخر 

القرن التاسع عشر، مع إقامة احلركة الصهيونية.  ففي البداية 

اعتبر شراء األراضي في »أرض إسرائيل« وإقامة املستوطنات 

الزراعية، أداة أيديولوجية متهد لقيام الدولة.  وقد أفضت هذه 

السياسة، مبرور السنوات، إلى تخصيص غير متساو لألراضي 

بني القطاعني احلضري- املديني والزراعي- القروي.

مركزية  في  بارزة  بصورة  نفسه  عن  السرد  هذا  عبر  وقد 

»املصلحة االستيطانية« في اتخاذ القرارات في »مجلس أراضي 

.)Hananel, 2010( »إسرائيل

ومثل هذه االعتبارات لم تكن قط من نصيب أولئك الذين ال 

يقطنون في املستوطنات القروية، أي احلضريني سكان املدن، وكل 

ذلك على الرغم من حقيقة أن الكثير من هذه املستوطنات والبلدات 

)وخاصة مدن التطوير الواقعة في مناطق الهامش( بدأت تعاني 

أيضا منذ التسعينيات من أزمة مالية )متويلية( حادة جدا جتعل 

من الصعب عليها توفير خدمات عامة أساسية لسكانها ) رزين 

.)Hananel, 2009،2000،2005 1999، رزين وحزان

مشابهة  مبعاملة  املدني  احلضري-  القطاع  أبناء  يحظ  لم 

)متساوية(، على العكس، ففي هذا القطاع وجد مهاجرون جدد 

كما حصل في بلدة »كفار شليم« على سبيل املثال،  أنفسهم – 

التي أرسل هؤالء املهاجرون إليها من قبل الوكالة اليهودية  بعد 

قيام الدولة – مطرودين من بيوتهم، حيث مت إخالؤهم منها دون 

احلصول على تعويضات أو حقوق. 

)حي  الفقراء  حي  في  قائمة  أخرى  مشابهة  أمثلة  وهناك 

أبيب و«حي  تل  الصفيح( في  بيوت  أو  الصناديق  »هأرغازمي«- 

اليوغسالفيني« في اخلضيرة وغيرهما من املناطق احلضرية.11

تخصيص  في  قائمة  األراضي،  لسرد  أخرى  جتليات  هناك 

وحتويل استعماالت األراضي تنطوي على متييز بني مدن وبلدان 

التطوير وبني املستوطنات والقرى الزراعية املجاورة لها، في سائر 

.)Hananel,2009( أنحاء إسرائيل

األراضي« مبرور  »سرد  في  تغييرات  هل حدثت  والسؤال:  

السنوات؟  وما هو مستقبل »قصة األراضي« في إسرائيل؟

مّر  على  تعمق،  فقد  مركبة.   السؤال  هذه  على  اإلجابة  إن 

السنوات، التمييز القائم بني القطاعني احلضري والزراعي، وذلك 

خالفا للسيرورات املوضوعية التي أدت بالذات إلى تشابه أكبر 

بكثير بني البلدان القروية والبلدان احلضرية من حيث أمناط حياة 

السكان، وأسعار وحدات السكن وما شابه.  لغاية تسعينيات القرن 

املاضي، لم يكن التمييز بني القطاعني والتفضيل الذي منحه أعضاء 

»مجلس أراضي إسرائيل« للقطاع الزراعي، إشكاليا، وذلك نظرا 

ألن هذه السياسة عكست اإلجماع الواسع الذي كان قائما في 

صفوف املجتمع اإلسرائيلي فيما يتعلق باملكانة املهمة لالستيطان 

الزراعي – التعاوني في وجود وبقاء دولة إسرائيل.

وقد ساد هذا اإلجماع سواء في صفوف متخذي القرارات أو 

في صفوف اجلمهور الواسع  نتيجة لذلك فقد متتع »مجلس أراضي 

إسرائيل« حتى فترة التسعينيات، باستقاللية مؤسسية شبه تامة.  

ولم يكن هناك أي إشراف أو رقابة على عمله من جانب احلكومة 

أو الكنيست.  لقد اتخذ أعضاء »مجلس األراضي« قراراتهم وفق 

ما يرونه مناسبا، كما أن حيز عملهم تأثر بعالم قيمهم دون أن 

تفرض عليه أي قيود تقريبا.  لذلك فقد أعطى أعضاء »املجلس«، 

طوال السنوات، وزنا كبيرا فقط لـ »الرسائل« التي وصلت إليهم 

من اللوبي الزراعي، وجتاهلوا النداءات التي وصلت من مجموعات 

مختلفة. 
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بداية  مع  أوضح  وبصورة  املاضي،  القرن  تسعينيات  في 

سنوات الـ 2000، غاب التوافق االجتماعي الواسع حول »سرد 

األراضي«. وبات تفضيل القطاع الزراعي يعتبر إشكاليا.  وقد 

شهدنا خالل هذه السنوات ظهور احتجاجات مختلفة من جانب 

وتطالب  األراضي«  »سرد  تتحدى  مختلفة،  سكانية  مجموعات 

أراضي  »مجلس  أعضاء  يتخذ  التي  االعتبارات  منظومة  بتغيير 

التسعينيات  منذ  نشأت  وقد  عليها.  بناء  القرارات  إسرائيل« 

فجوة آخذة في االتساع بني منظومة االعتبارات »التقليدية« التي 

الواقع  وبني  بها،  التمسك  األراضي«  »مجلس  أعضاء  واصل 

االجتماعي واالقتصادي والسياسي االنتقادي الذي أخذ يتشكل 

إلى  العميقة  الفجوات  هذه  أدت  اإلسرائيلي.  وقد  املجتمع  في 

احتجاج عام من جانب مجموعات وحركات تعمل من أجل التغيير 

االجتماعي مثل مجموعة »القوس الدميقراطي الشرقي«.  وأفضى 

التماس للمحكمة العليا تقدمت به هذه املجموعة، وانضمت إليها 

مجموعات أخرى  تنشط في مجال البيئة وجنحت في كسب تأثير 

سابقة  يشكل  حكم  قرار  إلى  اإلسرائيلي،  املجتمع  في صفوف 

)قانونية – قضائية( اتخذته احملكمة اإلسرائيلية العليا في التماس 

جمعية »خطاب جديد«.12 هذا احلكم القضائي ولد صدمة قاسية 

القروي، الذين تدهور  لدى السكان املنتمني للقطاع الزراعي – 

وضعهم االقتصادي إلى حّد كبير، بسبب ارتباطه بقيم األرض. 

إلى   – الكبير«  »الطوفان  الذي- أسميه  كذلك أدى قرار احلكم 

توجيه ضربة قوية لالستقاللية املؤسسية التي متتعت بها »دائرة 

أراضي إسرائيل«. 

وقد وجد مستخدمو القرارات، في أعقاب احلكم في التماس 

»خطاب جديد«، أنفسهم مضطرين، باسم املساواة بني القطاعني، 

إلى اتباع سياسة لم تعد تخدم، حسب رأيهم القطاع الزراعي، 

بل وتضر به.

وبنظرة إلى الوراء، ميكن القول إن حقيقة كون »مجلس أراضي 

الزراعية، انقلبت وباال  إسرائيل« أسير املصلحة االستيطانية – 

الشخصية  الدافئة،  فاملعاملة  الزراعي.   القطاع  مصالح  على 

واخلصوصية واملراعية التي حظي بها القطاع الزراعي – القروي 

من جانب أعضاء »مجلس األراضي« على امتداد السنوات، حتولت 

في سنوات األلفني إلى ما يشبه »عناق الدب«، وزجت املزارعني 

في مأزق.  وقد ساهمت زيادة رداءة الظروف في كل ما يتصل 

بالسياسة، بسبب تغيير تخصيص األراضي في القطاع الزراعي، 

والذي طرأ في أعقاب قرار احلكم في التماس »خطاب جديد« في 

آب 2003، ساهمت في ازدياد تشدد وصرامة القرارات السياسية 

التي اتخذها »مجلس أراضي إسرائيل« منذ ذلك الوقت وحتى اآلن 

)تشرين الثاني 2012(.

لعله كان في وسع أعضاء »مجلس أراضي إسرائيل« انتهاج 

سياسة أكثر توازنا وأقل نشازا من ناحية عامة، لو أنهم استجابوا 

في أوائل التسعينيات للنداءات التي تلقوها من مجموعات مصالح 

مختلفة، ولرمبا كانت قد اعتمدت في مثل هذه الظروف سياسة كان 

ميكن أن تكون في نهاية املطاف أفضل بالنسبة للقطاع الزراعي 

القرارات التي اضطر »مجلس األراضي« إلى اتخاذها في  من 

أعقاب التماس جمعية »خطاب جديد«. 13  وقد نشأ في سنوات 

الـ 2000 للمرة األولى تناقض بني صعيد النوايا وصعيد النتائج 

عبر عن نفسه في السياسة التي تتبع فعليا في مجلس أراضي 

إسرائيل.  ويجد أعضاء املجلس في هذه الفترة انفسهم مضطرين 

إلى اتخاذ قرارات ال تخدم القطاع الزراعي كما كانوا يرغبون. هذه 

غاب   ،2000 الـ  سنوات  بداية  مع  أوضح  وبصورة  الماضي،  القرن  تسعينيات  في 

التوافق االجتماعي الواسع حول “سرد األراضي”. وبات تفضيل القطاع الزراعي يعتبر 

جانب  من  مختلفة  احتجاجات  ظهور  السنوات  هذه  خالل  شهدنا  وقد  إشكاليا.  

منظومة  بتغيير  وتطالب  ــي”  األراض “ســرد  تتحدى  مختلفة،  سكانية  مجموعات 

االعتبارات التي يتخذ أعضاء “مجلس أراضي إسرائيل” القرارات بناء عليها. وقد نشأت 

منذ التسعينيات فجوة آخذة في االتساع بين منظومة االعتبارات “التقليدية” التي 

الواقع االجتماعي واالقتصادي  التمسك بها، وبين  واصل أعضاء “مجلس األراضي” 

والسياسي االنتقادي الذي أخذ يتشكل في المجتمع اإلسرائيلي.
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التغييرات حولت في سنوات األلفني القطاع الزراعي – التعاوني 

إلى خصم ومعارض مركزي لسياسة »مجلس  من مؤيد صريح 

أراضي إسرائيل« وأجبرته على اخلروج علنا ضد قرارات املجلس 

واملطالبة بتغييرها.

تشير هذه التغييرات والتطورات إلى التناقض القائم في وجود 

»سرد األراضي«. ومع أن الرواية الصهيونية لقصة األرض كانت 

قائمة وموجودة طوال السنوات، إال أنه جرى إخفاؤها والتستر 

عليها بشكل متعمد، واعتبرت جزءا من السرد الصهيوني العام، 

جزءا من ذلك السرد الذي يوجه عامة اليهود الذين يعيشون في 

اخلطوات  ويحدد  الصهيونية،  الفكرة  حول  والشتات،  إسرائيل 

الالزمة أيضا في مجال سياسة األراضي الرامية للمحافظة على 

دولة إسرائيل كـ »بيت قومي« للشعب اليهودي.  ولم يتم الكشف 

وباألخص  التسعينيات،  بداية  مع  سوى  األراضي«  »سرد  عن 

مجموعة  قدمته  الذي  االلتماس  أعقاب  في  األلفني،  سنوات  في 

التي  الدميقراطي الشرقي«، وموجة االحتجاج الشعبي  »القوس 

أثارها االلتماس.  فضال عن ذلك، فقد كشف تعريف »املصلحة 

االستيطانية الزراعية« في أعقاب قرار احملكمة اإلسرائيلية العليا، 

األراضي«، وتعرض  »سرد  عن  قومية،  قطاعية وليس  كمصلحة 

للشرعية العامة والقانونية الستمرار وجوده ويكمن التناقض في 

أنه عندما يتم كشف السرد، فإنه ال يعود قادرا على االستمرار 

في الوجود.  

صادق الكنيست اإلسرائيلي في الثالث من آب 2009، على 

إصالح جوهري في سياسة األراضي التي تتبعها دولة إسرائيل. 

ال مجال هنا للحديث بالتفصيل عن اإلصالح وشتى التغيرات في 

سياسة األراضي القومية التي تنتج عنه، لكنني سأتطرق في شكل 

مقتضب إلى تغييرين جوهريني.

أراضي  دائرة  لقانون   7 رقم  التعديل  اإلصالح،  يتيح  أوال، 

إسرائيل 14،  نقل امللكية الفعلية ملعظم األراضي احلضرية املعبدة 

إلى  اإلصالح  يؤدي  ثانيا،  احلضريني.   املستأجرين  أيدي  إلى 

تغيير تعريف األرض الزراعية، ويؤثر نتيجة لذلك، على منظومة 

العالقات القائمة بني األراضي احلضرية واألراضي الزراعية، سواء 

من الناحية اجلوهرية أو من الناحية الكمية.  وفي الوقت الذي 

كانت فيه جميع األراضي معرفة قبل اإلصالح كأراض زراعية، 

ما عدا األراضي املوجودة داخل مناطق املدن، فقد أضحت سائر 

األراضي معرفة بعد اإلصالح كأراض حضرية، باستثناء األراضي 

املخصصة ألغراض الزراعة وتربية املواشي.  وبذلك فإن اإلصالح 

به األراضي  الذي متتعت  الكمي واجلوهري  التفوق  يلغي عمليا 

الزراعية في إسرائيل، والذي استند عليه »سرد األراضي«.  ومن 

التجارية  املناطق  جميع  تعريف  اإلصالح  بعد  يتم  أن  احملتمل 

والصناعية والسياحية والفندقية التي أقيمت على أراض زراعية، 

15)Hananel,2012( كأراض حضرية ميكن نقلها إلى ملكية خاصة

إن ما حدث بسبب سرد األراضي في القطاع احلضري )سلبيا 

كان أم ايجابيا( لم يثر قط أي نقاش عام حامي الوطيس، وغير أن 

اإلصالح الذي أقر في العام 2009، جنح للمرة األولى، بكيفية ما 

في إثارة مثل هذا النقاش في صفوف املهنيني واخلبراء )العاملني 

في املجال ذاته( واحلركات الداعية إلى التغيير االجتماعي والبيئي، 

وحتى في صفوف حركات الشبيبة الصهيونية التي قادت االحتجاج 

16)Hananel, 2012( ضد اإلصالح

هناك تغيير مهم آخر شهده املجتمع اإلسرائيلي، وأثر، من 

ضمن أشياء أخرى، على سياسة األراضي وعلى قرارات »مجلس 

أراضي إسرائيل«، وقد حدث هذا التغيير عقب اندالع االحتجاج 

سلسلة  هنا  واملقصود    .2011 العام  صيف  في  االجتماعي 

املظاهرات واألعمال االحتجاجية التي جرت في صيف العام 2011 

في سائر أنحاء إسرائيل، وعرفت باسم »االحتجاج االجتماعي« 

هناك تغيير مهم آخر شهده المجتمع اإلسرائيلي، وأثر، من ضمن أشياء أخرى، 

على سياسة األراضي وعلى قرارات “مجلس أراضي إسرائيل”، وقد حدث هذا التغيير 

سلسلة  هنا  والمقصود    .2011 العام  صيف  في  االجتماعي  االحتجاج  اندالع  عقب 

أنحاء  سائر  في   2011 العام  صيف  في  جرت  التي  االحتجاجية  واألعمال  المظاهرات 

إسرائيل، وعرفت باسم “االحتجاج االجتماعي” أو “احتجاج السكن”.
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أو »احتجاج السكن«.

ومن ضمن جملة املواضيع التي أثيرت في نطاق هذا االحتجاج، 

طرحت أيضا السياسة اخليرية التي تتبعها دولة إسرائيل، ودور 

»دائرة أراضي إسرائيل« في رفع أسعار السكن وغالء املعيشة.  

وقد برزت في هذا السياق املعارضة خلصخصة أراضي إسرائيل 

وغيرها من املوارد العامة.  وقد أدى االحتجاج إلى حث وتسريع 

عملية اتخاذ القرارات، كما أعلنت احلكومة خالل االحتجاج ذاته 

عن سلسلة من اخلطوات الرامية إلى حل ضائقة السكن، ومتت 

في  اإلقرار والتصديق  مراحل  أو دخلت  بعضها  على  املصادقة 

صيف العام 2011 )على سبيل املثال: اإلصالح في »دائرة أراضي 

إسرائيل«( )حنانئيل والترمان، 2013(

أعتقد أن املجتمع اإلسرائيلي بات ناجحا حاليا لتبني »رواية 

أراض« مختلفة.  فـ »السرد« الذي كان يستند على تفضيل القطاع 

الزراعي لم يعد يخدم أحدا في املجتمع اإلسرائيلي، وهو قطعا 

لم يخدم قط األكثرية احلضرية، بل إنه ال يفيد اآلن حتى القطاع 

الزراعي ذاته، إن لم نقل أنه أمسى يضربه. 

لقد بلغا اآلن نقطة مثيرة من ناحية تاريخية واجتماعية، نشأ 

ومؤيدي  انصار  جانب  من  سواء  التغيير،  بضرورة  إقرار  فيها 

التوجه الصهيوني، أو من جانب أنصار التوجهات املختلفة املنتقدة 

للتوجه الصهيوني، ولرمبا حتى من جانب عدد من أعضاء »مجلس 

أراضي إسرائيل« أنفسهم. إن السؤال املثير للجدل، يتمثل بطبيعة 

احلال في ماهية وجوهر الرواية اجلديدة )»قصة األراضي«؟!(، 

هل ستنبثق من رواية صهيونية جديدة، ما بعد صهيونية، أم أنها 

ستكون مناهضة للصهيونية؟ هل يتعني عليها أن تكون )رواية( 

عاملية في صورة دولة جميع مواطنيها، أم ستكون رواية خاصة 

في صيغة تؤكد قيم دولة إسرائيل كدولة »يهودية ودميقراطية«؟! 

قصة احلركة البيئية وقيمها العاملية، أم أنه لم يعد ثمة مجال على 

اإلطالق لـ »سرد أراض« مستقل في دولة إسرائيل راهنا ومستقال؟!

ال تخص هذه األسئلة االنشغال في موضوع األراضي، وإمنا 

تتناول صورة املجتمع اإلسرائيلي بشكل عام على اختالف أبعاده 

وجوانبه.

في  خالف  موضع  التساؤالت  هذه  على  اإلجابات  زالت  ما 

الصدد  أثبتناه في هذا  الذي  املوقف  إن  اإلسرائيلي.   املجتمع 

يقضي بأن إدارة أي مورد عام، تستوجب إصغاء لشتى األصوات 

تالوينه  اختالف  على  اإلسرائيلي  املجتمع  صفوف  في  القائمة 

إدارة مورد  يدور احلديث على  املتعددة، ال سيما حني  وتياراته 

إن سياسة  األراضي.  مثل  بالغة  له خصوصية وأهمية  مشترك 

أراض قومية عادلة، من وجهة نظري، هي التي تعطي وزنا كبيرا 

لالعتبارات االجتماعية، وتأخذ بيد مجموعات اجتماعية ملساعدتها 

على اخلروج من أزماتها وحتسني مكانتها االجتماعية واالقتصادية، 

كما فعل أعضاء »مجلس أراضي إسرائيل« فيما يتعلق بالقطاع 

الزراعي.  بيد أن االلتزام القومي ينبغي أن يتضمن قطاعات أخرى 

في املجتمع، عدا عن القطاع الزراعي. 

هذا  من  لسياسة  ينبغي  التوزيع،  في  العدالة  ملبادئ  ووفقا 

النوع أن تكون رحيمة ومتسامحة جتاه سائر املجموعات والفئات 

املجموعات  جتاه  وخاصة  اإلسرائيلي،  املجتمع  في  السكانية 

الضعيفة في هذا املجتمع.

]مترجم عن العبرية. ترجمة سعيد عّياش[
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