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Abstract
Planning is the main entry point for the sustainable development and development that all
peoples of this planet aspire to achieve, Planning has become a way of life in the home,
institution, city, region and state.
As for planning the Palestinian city, it faces great difficulties and challenges on the ground
due to the political conditions that Palestine has lived through since the British rule until
the present day.
In light of this, we see that Palestinian cities have been affected by the complex geopolitical
situations imposed by the procedures and policies of the Israeli occupation at various levels,
this matter requires a comprehensive review of their planning conditions on the one hand
and the future of their development and meeting the needs of their inhabitants on the other
hand.
Hence, this study comes to clarify the geopolitical problems that affect the planning of the
Palestinian city, as a starting point for understanding and studying what can be done in the
areas of sustainable planning and development as a basic requirement for the advancement,
prosperity and development of Palestinian cities to provide security, stability, comfort and
development for their residents.
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اإلشكاليات الجيوسياسية المؤثرة على التخطيط للمدينة الفلسطينية
(مدينة طولكرم نموذجاً)
نصر عبدهللا محمد مفلح
الباحث ،جامعة محمد الخامس ،الرباط

الملخص
يعد التخطيط المدخل األساس للتطور والتنمية المستدامة التي تطمح لتحقيقها كل شعوب هذا الكوكب ،فقد أصبح التخطيط
منهج حياة في البيت ،والمؤسسة ،والمدينة ،واإلقليم ،والدولة ،واما التخطيط للمدينة الفلسطينية فهو يواجه صعوبات
وتحديات كبيرة على ارض الوقع ،بسبب الظروف السياسية التي تعيشها فلسطين منذ الحكم البريطاني وحتى يومنا هذا.
على ضوء ذلك نرى أن المدن الفلسطينية تأثرت بأوضاع جيوسياسية معقدة ،فرضتها إجراءات وسياسات االحتالل
اإلسرائي لي على مختلف المستويات ،هذا األمر يستوجب إعادة النظر بشمولية إلى أوضاعها التخطيطية من ناحية ،ومستقبل
تطورها وتلبية احتياجات ساكنيها من ناحية أخرى.
من هنا تأتي هذه الدراسة لتوضيح اإلشكاليات الجيوسياسية التي تؤثر على تخطيط المدينة الفلسطينية ،وذلك كنقطة بدء لفهم
ودراسة ما يمكن عمله في المجاالت التخطيطية والتنموية المستدامة كمطلب أساسي لرقي وازدهار المدن الفلسطينية لتوفير
األمن واالستقرار والراحة والتطور لساكنيها.
الكلمات المفتاحية :اإلشكاليات ،جيوسياسية ،تخطيط ،طولكرم.
المقدمة
يعد التخطيط في عصرنا الحالي االساس الذي يبني عليه االفراد والحكومات استراتيجيتهم من اجل النهوض بواقع
الدولة والمجتمعات االنسانية في الحفاظ على الموارد ،وتوفير نوعية حياة لساكنيها ،من هنا يعد تخطيط المدن هو احدى
ابراز انواع التخطيط في عصرنا الحالي لما تواجه المدن من هجرات متنوعة ،وارتفاع في اعداد ساكنيها ،فالمدينة
الفلسطينية شأنها شأن مدن العالم تخوض هذه التحديات في التطور وزيادة أعداد السكان تجعلها بأمس الحاجة إلى التخطيط،
ولكنها تعاني من ظروف وأوضاع جيوسياسية معقدة وصعبة ،أدت إلى أحداث اختالل في برامجها التخطيطية المقدمة
وضعف الرؤيا في تطورها ،حيث نشاهد فيها الطرقات الضيقة ،والمباني العشوائية ،وغياب المنهجيات التخطيطية
المعروفة ،وضعف وفقدان العمل بالقوانين التخطيطية السائدة في البالد ،ونقص في احتياجات السكان الخدمية ،إضافة الى
فقدان االمن واالستقرار بسبب الظروف واالشكاليات الجيوسياسية المرتبطة في سيطرة االحتالل على كل مناحي الحياة
الفلسطينية.
مشكلة الدراسة وتساؤالتها:
يعد التخطيط مفتاح الحلول لإلشكاليات التي تعيشها المجتمعات والية فاعلة بيد السلطة المخططة التي تسعى إلى
استيعاب كل المتغيرات الحياتية ،والمساعدة على توفير الحلول لها ،فاألراضي الفلسطينية تعيش اعتبارات خاصة ناتجة عن
احتالل إسرائيل لألراضي الفلسطينية ،هذا االحتالل خلق الكثير من األزمات االقتصادية واالجتماعية والسياسية
والتخطيطية على األرض ،وكذلك أضعف دور المؤسسات التخطيطية المختلفة من القيام بواجبها في المدن الفلسطينية.
أن المدن الفلسطينية تعيش بصورة متغيرة تطورت عمرانية وتغيرات سكانية في الضفة الغربية وقطاع غزة ،وذلك
منذ قدوم السلطة الفلسطينية التي عادات من الشتات ومعها أالف من الفلسطينيين العائدين بموجب اتفاق (أوسلو) السياسي
بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في العام1993م.
ومن اجل تمكين المؤسسات التخطيطية في الضفة الغربية وقطاع غزة من القيام بواجبها ،أجرت أول تعداد للسكان
والمنشآت في العام  1997م ،حيث بلغت أعداد السكان في التجمعات الفلسطينية الريفية والحضرية والمخيمات في الضفة
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الغربية وقطاع غزة ( )2,895.683نسمة ،وكان توزيعهم النسبي %53.1يقيمون في المناطق الحضرية %15.9 ،في
المخيمات %31.0 ،في المناطق الريفية (اإلحصاء الفلسطيني.)1998،
أما التقديرات السكانية التي أجرتها دائرة اإلحصاءات المركزية في العام (2017م) ،بناءا على نتائج التعداد في لعام
2007م ،بلغت أعداد السكان في الضفة الغربية وقطاع غزة حوالي ( )4,976,684نسمة ،وكان توزيعهم النسبي%77.1
يقيمون في المناطق الحضرية %8.3 ،يقيمون في المخيمات  %14.6يقيمون في المناطق الريفية( ،اإلحصاء
الفلسطيني.)2019،
تشير المعطيات اإلحصائية أن عدد سكان المدن في الضفة الغربية وقطاع غزة يتضاعف نتيجة للزيادة الطبيعية في
أعداد السكان والحراك السكاني كالهجرة الناتجة عن تغير توزيع السكان.
هذه الزيادة ستؤدي إلى محاولة الهيئات المحلية للمدن الفلسطينية من توسيع مخططاتها الهيكلية ،وهذه التوسعة
تحتاج إلى أراضي ،واغلب األراضي تخضع للتصنيفات التي نصت عليها اتفاقيات أوسلو ( ،)A.B.Cهذه التصنيفات
توزع الصالحيات في أدارتها على الجانب الفلسطيني واإلسرائيلي ،حيث يختص الجانب الفلسطيني بإدارة المنطقة المصنفة
(ِ ,)A.Bوالتي تشكل الجزء القليل من األراضي ،والمنطقة المصنفة ( )Cتخضع إداراتها إلى إسرائيل والتي تشكل الجزء
األكبر من أراضي الضفة الغربية ،والتي تحيط بالمدن الفلسطينية ويحتاج التوسع فيها إلى الموافقات المسبقة من الجانب
اإلسرائيلي.
هذه األراضي يدور حولها خالفات كبيرة على ادارتها واالستفادة منها ،فالفلسطينيين يعتبرون ان هذه االراض لهم
الحق في التصرف فيها ،واسرائيل تعتبرها كذلك وتعمل على تنفيذ مخططاتها في التوسع وبناء المستوطنات واعطائها
االراضي الزراعية ،وبناء الطرق االلتفافية ،والمناطق الصناعية ،والنقاط األمنية ،وعليه تحاول الدراسة اإلجابة على
السؤال الرئيس :ما هي االشكاليات الجي وسياسية المؤثرة على التخطيط للمدينة الفلسطينية وعلى بعض االسئلة الفرعية على
النحو التالي:
-

ما هو إثر هذه االشكاليات على التخطيط الحضري لمدينة طولكرم.
تحديد االجراءات االسرائيلية التي اتبعتها اسرائيل على االراض.
بيان دور المؤسسات التخطيطية الفلسطينية في معالجة إثر هذه االشكاليات.

أهمية الدراسة:
تنبع أهمية هذه الدراسة في تناولها لإلشكاليات الجيوسياسية المؤثرة على المدن الفلسطينية ،كعامل أساس في اعاقة
عمليات التخطيط ،التي تسعى الى احتواء التغيرات السكانية واالقتصادية واالجتماعية في المدن الفلسطينية التي حدثت
وتحدث ،لما له من إثر نفسية واجتماعية واقتصادية مستقبلية على حياة سكان المدن الفلسطينية ،التي تعد من األماكن األكثر
ازدحاما ،وضعفا في التخطيط العمراني.
فمن أجل أ ن تقوم المدن بوظيفتها ،فال بد من العمل على إيجاد حالة من التوازن بين التخطيط العمراني للمدينة
وتطور التغيرات السكانية التي تحدث ،وقلة االراضي التي تستطيع التوسع فيها ،وضعف جهات التخطيط ،ونمو
االحتياجات الحياتية ،حتى تستطيع من توفير البيئة العمرانية والحياتية المناسبة لساكنيها.
أهداف الدراسة:
تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية:
-1التعرف على االشكاليات الجيوسياسية التي تؤثر على تخطيط المدينة.
-2إبراز دور اإلجراءات اإلسرائيلية وأثرها في اضعاف مؤسسات التخطيط الفلسطينية.
-3ابراز دور مؤسسات التخطيط الفلسطينية في القيام بواجبها.
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منهجية الدراسة:
من اجل الوصول إلى األهداف المرجوة للبحث فقد تم استخدام المناهج واألدوات البحثية التالية:
المناهج:
المنهج التاريخي:
يعد التاريخ عنصرا ال غنى عنه في فهم وانجاز البحوث االجتماعية ،حيث يتناول هذا المنهاج التعرف على عمليات
التخطيط التي مرت بها المدينة خالل الحقب المتالحقة.
المنهج الوصفي التحليلي الذي نستطيع من خالله دراسة المخططات العمرانية للمدنية ،للحصول على البيانات والمعلومات
التي تعطي إجابة ألسئلة الدراسة ،وال تقف عند حدود وصف المشكلة فقط وإنما تتجاوزها لتحليل العالقة بين المتغيرات،
من خالل جمع البيانات والمعلومات اإلحصائية.
منهج دراسة الحالة:
هذا المنهج مكمل للمناهج السابقة حيث تم اعتماد مدينة طولكرم نموذجا دراسيا.
أدوات البحث العلمي:
من اجل جمع البيانات لتعزيز محتوى البحث العلمي تم اعتمد الباحث في كثير من األحيان على نفسه للحصول على
البيانات ،وذلك من خالل المسح الميداني وإجراء المقابالت مع جهات االختصاص في المؤسسات التخطيطية والتنفيذية لعدم
توفر قاعدة بيانات خاصة في موضوع البحث.
الدراسات السابقة
دراسة قام به معهد األبحاث التطبيقية أريج في العام 2010م بعنوان (التخطيط الجيوسياسي لمدينة القدس) ،وتعد هذه
الدراسة عبارة عن مشروع لتقيم الخطط اإلسرائيلية المختلفة وأثرها على واقع الحياة الفلسطينية في مدينة القدس ومحيطها،
وقد تم من خالل الدراسة عرض مقترحات وسيناريوهات لمستقبل مدينة القدس ،وذلك لمساعدة وتوعية صناع القرار
الفلسطيني بمخاطر الوضع الجيوسياسي للمدينة ،ولفت أنظار وتوعية المجتمع المحلي والدولي.
دراسة للدكتور راسم خمايسة في العام 2007م بعنوان (أهداف التخطيط الحضري اإلسرائيلي في القدس ومحيطها)،
تهدف هذه الدراسة إلى استعراض االستراتيجيات وسياسات التخطيط التي تنتهجها إسرائيل لتامين السيطرة اليهودية على
مدينة القدس ،حيث يرى الباحث ان السياسات اإلسرائيلية تؤدي إلى تعاظم سيطرة إسرائيل في المدينة وتهدد الوجود
الفلسطيني فيها وتمنع إمكانية إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس ،وحرمان العرب من حقوقهم التاريخية.
دراسة أعدها الجهاز المركز لإلحصاء الفلسطيني بعنوان (التنمية اإلسكانية المستدامة في فلسطين)2017 ،2007
والتي ترى أن اإلسكان من متطلبات الحياة العصرية ،وهي متطلبات لم تتمكن أي دولة من حلها وهي من أكثر المشاكل
تفاقماً ،حيث يعتمد مفهوم التنمية اإلسكانية المستدامة على تلبية احتياجات اإلفراد واألجيال القادمة من السكن ،من خالل
رؤية تخطيطية مقدرة.
دراسة للباحث يزيد الرفاعي والباحثة ديمة ياسر في العام  ،2016بعنوان التحوالت العمرانية واالجتماعية بين
إقصاء وحضرنه الريف _ دراسة حالتي بلدة عناتا وبلدة بيرزيت ،حيث تعنى هذه الدراسة في البحث قي التغيرات الطارئة
على تكوينات ألحيزي العمراني واألنماط المعمارية للقرى والبلدات الفلسطينية المحيطة بمدينة القدس وارتباطها بالسياسات
اإلسرائيلية وغياب السياسات الوطنية ،وتبحث في اثر التغيرات الجيوسياسية على التحوالت في األنماط العمرانية
والمعمارية وعالقة ذلك بأنماط السلوك االجتماعي.
دراسة للدكتور راسم خمايسة في العام 2020م بعنوان إشكاليات التخطيط ألحيزي وتحدياته في منطقة األغوار
الفلسطينية نموذجاً ،حيث تناولت مستقبل منطقة األغوار بصورة مكثفة ووضعها على طاولة النقاش الفلسطيني والعالمي
وذلك فيما يسمى مشروع ضم األغوار وفرض السيادة اإلسرائيلية عليها ،وذلك من خالل عرض اإلشكاليات والتحديات
التي تواجه التخطيط اإلقليمي في المنطقة المصنفة(ج) في محاولة إلى إخراج الحالة الفلسطينية من ردة الفعل إلى المبادرة.
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اإلطار النظري:
إن التخطيط للمدينة هو من أوائل االهتمامات التي عمل عليه اإلنسان في سبيل تحقيق رغباته في الحماية والحفاظ
على المكان ومحاولة استغالله ،لكي يعيش بأمن وسالم وتوفير احتياجاته ،واليوم يقع على سلم أولويات المجتمعات
اإلنسانية تخطيط المدن للحفاظ على تراثها المعماري ومستقبلها الحضاري لتوفير الراحة والرفاهية لساكنيها ولألجيال
القادمة.
فاألراضي الفلسطينية تعيش أوضاع جيوسياسية غاية في التعقيد من خالل اإلجراءات التي تمارسها إسرائيل على
األرض لتأمين السيطرة عليها ،والعمل على تحقيق أهدافها في التوسع ،من خالل االستمرار في بناء المستوطنات ،والمدن
الصناعية ،والطرق ،والمعسكرات ،والسيطرة على أجزاء كثيرة من األراضي على الرغم من االتفاقات السياسية بين
إسرائيل ومنظمة التحرير ،الذي كان من المفترض أن يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية بعد انتهاء الفترة االنتقالية المتفق
عليها بين الطرفين ،فيما عرف عنه باتفاق أوسلو.
فالمدن الفلسطينية كمدينة القدس والخليل يوجد داخل حدود تخطيطها إحياء استيطانية ومعسكرات أمنية والمدن
األخرى كمدن رام هللا ،نابلس ،أريحا ،طوباس ،سلفيت ،قلقيلية ،جنين ،طولكرم ،حيث يوجد في محيطها وعلى أراضيها
مستوطنات ومعسكرات وطرق التفافية ومناطق صناعية لخدمة المستوطنين اليهود الذين جاءوا من شتى بقاع األرض.
إما المدن الفلسطينية فهي تحاول إن تلبي متطلبات مواطنيها من خالل تخطيط المكان ،وتوجيهه وإعادة توزيع الخدمات
فيها ،لكي تتمكن من تلبية المتطلبات المتعلقة بالزيادة الطبيعية للسكان وتوفير احتياجاتهم ،ومحاولة الحفاظ على التطور
والتقدم وتحقيق غايات المدينة الوظيفية في توفير المتطلبات الالزمة لساكنيها.
مفهوم الجيوسياسي (الجيوبولتيك)
مصطلح الجيوبولتيكا باليونانية يتكون من شقين  Geoوتعني جغرافيا  Politicوتعني السياسة مما يوحي بوجود
عالقة بين األرض والجغرافيا والسياسة ،وعليه فالجيوسياسية أو الجيوبولتيك هي علم دراسة تأثير األرض على السياسة أو
علم تأثير السلوك السياسي في تغير اإلبعاد الجغرافية ،وهناك أكثر من تعريف للجيوبولتيك تبعا لالتجاهات الفكرية
والزمنية:
عرفها رودولف كجيلين  Rudolf Kjellenعلى أنها دراسة البيئة الطبيعية للدولة ،وان أهم ما تعنى به الدولة هو
القوة ،وحياة الدولة تعتمد على التربية ،والثقافة واالقتصاد والحكم.
أف الكوست  Yves Lacosteاعتبرها دراسة لمختلف إشكال صراع السلطة على األرض ،وقدرة اإلقليم تقاس
بالموارد التي يحتويها(الكوست.)2010،
ويعرفها الدكتور محمد عبد السالم في كتابه الجيوبولتيكا على أنها معرفة علمية تتضمن مجموعة من المفاهيم ،والتي
تنطلق من المعطيات الطبيعية والبشرية الصادرة عن الفواعل السياسية ،وتهدف للسيطرة على مجال معين (عبد
السالم ،2019،ص-17ص.)18
يرتبط مفهوم الدولة في التعريفات السابق باألرض واإلنسان الذي يعيش عليها ،وعليه فهي تماثل الحالة الجيوسياسية
على األرض الفلسطينية ،فإسرائيل تحاول التمدد على األراضي بطرق مختلفة ،لفرض رؤية تخطيطية على ارض الواقع،
البتالع األرض الفلسطينية لصالح استكمال إقامة مشروعها االستيطاني على األرض.
التخطيط المكاني وعالقته بالقوة:
يعد التخطيط المكاني إلية فاعلة بين السلطة القائمة وجهات التخطيط لتحديد استخدامات األراضي وتوجيه
استعماالتها في حيز الدولة أو اإلقليم أو المدينة ،حيث يعتمد تحديد هذا االستعمال على سياسات الجهة المخططة والتي
تترجم أهدافها من خالل تخطيط رغبات ،وطموحات السكان كما يراها صناع القرار ،الذين يمثلون هذه الطموحات ،كذلك
فان التخطيط المكاني يوضح السياسات التنموية وكيفية تحقيقها لتأمين احتياجات السكان وتطويرها واستدامتها والتي تسعى
إلى تحقيق العدالة والمساواة في توزيع الموارد (خمايسة ،2007،ص)1
لكن في حالة الصراع بشان الحيز وفي مجتمعات تعيش حالة الصراع على المكان فان التخطيط يستخدم أداة بيد
الطرف الذي يملك القوة من اجل فرضه على الطرف الضعيف للقبول به ،هذا يعني إن ملكية اإلفراد أو الجماعات للمكان ال
تكفيان لتخطيطه وتنميته وعلية فان القوة المسيطرة تحاول فرض رؤيتها على ارض الواقع من خالل استخدامها لمصادر
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القوة في التخطيط المكاني بصور متعدد منها ما يعرف بالقوة الفيزيائية والتي تشمل السيطرة على األرض واإلنسان محاولة
إحداث تغير حضاري عبر عرض انتقائي للتاريخ والحاجات ،وهناك ما يعرف بالقوة األخالقية والتي تحاول عرض
مرجعية أخالقية ذات عمق تاريخي حضاري لوجود الدولة المسيطرة عليها ،فالدول المسيطرة تحاول استخدام القوة
األخالقية وعرض رواية تمتلك من خاللها القوة التي تمنحها المصداقية في عملية التخطيط المكاني
(خمايسة ،2007،ص)2-1
الضفة الغربية وقطاع غزة بعد االحتالل اإلسرائيلي عام :1967
سميت الضفة الغربية بهذا االسم لوقوعها غرب نهر األردن وتشكل ما مساحته حوالي  5,860كم 2أي  %21من
مساحة فلسطين التاريخية من النهر إلى البحر وتشتمل على جبال نابلس والقدس وجبال الخليل وغور األردن ،فرضت
الحكومة األردنية الحماية عليها في العام  1951وبقيت تحت حمايتها حتى احتلت إسرائيل الضفة الغربية في العام 1967م،
حيث تشكل أراضي الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة الدولة الفلسطينية الموعودة التي تفاوض منظمة التحرير
الفلسطينية على إقامتها (موسوعة الجزيرة.2014 ،

خريطة رقم ( )1توضيحية لمنطقة الضفة الغربية من مساحة فلسطين التاريخية
المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

تتميز الضفة الغربية بأهمية موقعها الناتج عن أهمية موقع فلسطين االستراتيجي ،فهي تعتبر حلقة الوصل بين
الشرق والغرب ،ومنطقة حيوية إلسرائيل التي تتمسك ببسط سيطرته العسكرية عليها وإقامة المستوطنات ورفض
االنسحاب من جميع أراضيها (حماد ،2003 ،ص.)5
إن دولة إسرائيل تحاول االدعاء بوجود أرث تاريخي ديني يربط شعبها باألرض الفلسطينية التي تقاطرت عليها
األمم عبر الحقب المتالحقة ،فقد سكنتها القبائل الكنعانية والفينيقية الباحثة عن االستقرار ،وسكنها الغزة من الرومان
والفراعنة والعبرانيون.
مدينة طولكرم:
مدينة فلسطينية تقع شمال غرب الضفة الغربية في ُمنتصف السهل الساحلي ،ترتفع عن سطحِ البحر من 55م-
125م اعلي نقطة في ريفها ترتفع عن سطح البحر حوالي 600م شرقا لتشكل بداية سلسة جبال نابلس ،تبل ُغ مساحةُ أراضي
المدينة  32,610دونما ،وتبعد نحو 15كم عن ساح ِل البحر األبيض المتوسط تعتبر مركز للمحافظة ،يتبع لها أكثر من 35
تجمعا سكانيا ما بين بلدة وقرية وخربة( الجهاز المركزي لإلحصاء،2011،ص.)29
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الخريطة رقم ( )2توضيحية للحالة الجيوسياسية في محافظة طولكرم :من عمل الباحث استنادا الى خرائط مركز البحوث الجغرافية  -اريج

تعرضت مدينة طولكرم لالحتالل اإلسرائيلي عام 1967م كباقي مدن الضفة الغربية وقطاع غزة وبقيت كذلك حتى
توقيع اتفاقيّة أوسلو عام 1993م حيث أصبحت تتبع إدارتها للسلطة الوطنية الفلسطينية ،محاذية لألراضي التي احتلتها
إسرائيل عام 1948م ،عزل الخط األخضر(خط الهدنه1948م) أجزاء كبيرة من أراضيها ،وأصبحت تحت السيطرة
اإلسرائيلية بالكامل (.)An atlas of Palestine, 2002,p119
الواقع الديموغرافي للمدينة
تعد مدينة طولكرم المركز الرئيسي للمحافظة ،قدره عدد سكانها 198,856نسمة في منتصف العام  ،2021وهو ما
يشكل حوالي  %7,3من أجمالي عدد السكان الضفة الغربية ،يعيش منهم في المدينة أكثر من  63,972نسمة ،وفي
األطراف والقرى تعيش البقية الباقية من السكان (الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.)2021 ،
أوال -اإلشكاليات الجيوسياسية المؤثرة على تخطيط مدينة طولكرم:
شكلت األرض محور الصراع بين الفلسطينيين واالسرائيلين منذ العام 1948م ،حيث سيطرت القوات اإلسرائيلية
على أجزاء كبيرة من األرضي الفلسطينية في العام المذكور ،وأقامت عليها دولة إسرائيل ،وفي العام 1967م أكملت
إسرائيل سيطرتها على الجزء المتبقي والمعروف باسم الضفة الغربية ،وأخضعته للحكم العسكري اإلسرائيلي الذي ما زال
قائما ،فلم تتوقف إسرا ئيل عن إقامة المشاريع االستيطانية في الضفة الغربية في محاولة لفرض سيطرتها على هذا الجزء،
ويحاول الفلسطيني كذلك المحافظة على ما تبقى من فلسطين التاريخية إلقامة دولتهم.
تشكل األرض محور اهتمام الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي ،فكل طرف يحاول فرض إرادته على هذه األرض،
ويبقى المشهد كما عليه الحال دولة محتلة وشعب تحت االحتالل ،فإسرائيل تسيطر على جميع مناحي الحياة في الضفة
الغربية ،وتحاول فرض رؤية تخطيطية تنسجم مع مخططاتها في السيطرة على األراضي ومنع الفلسطينيين من التطور
عبر محاصرتهم في جيوب وكنتونات منعزلة تسمى المدن الفلسطينية ،هذه المدن تعيش أوضاع جيوسياسية صعبة تؤثر
على التخطيط للمدينة الفلسطينية حيث يمكن توضيحها على النحو التالي:
 -1تقسيم المناطق والصالحيات على األراضي الفلسطينية:
عقد الفلسطينيين واالسرائيلين اتفاق سالم مرحلي في العام 1993م ،مبني على أطار زمني لمدة خمس سنوات ،نصت
االتفاقية على إن تقوم دولة إسرائيل بإعادة االنتشار في األراضي الفلسطينية وتسليم الصالحيات على هذه األراضي
والسكان إلى منظمة التحرير الفلسطينية (السلطة الفلسطينية) خالل الفترة زمنية المحددة ،وبعد ذلك يقوم الطرفان بالتفاوض
على المرحلة الن هائية ،والتي تضمن ملفات الحدود والمياه والمستوطنات ،لتفضي الحقا إلى قيام دولة فلسطينية(االتفاقية
اإلسرائيلية الفلسطينية المرحلية حول الضفة الغربية وقطاع غزة.)1993 ،
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تبلغ مساحة الضفة الغربية حوالي  5.860كم ،2وقد تمت إعادة انتشار قوات األمن الفلسطيني في أجزاء منها في
العام  1993م وذلك حسب االتفاق السياسي بين الطرفين ،هذا االتفاق قسم الضفة الغربية إلى تصنيفات مختلفة على هذا
النحو (أ ،ب ،ج) وأعطى صالحيات مدنية وأمنية لكل طرف من االطراف بحسب هذه التصنيفات ،وذلك حتى الوصول إلى
اتفاق النهائي على األرض يفضي إلى اعتراف بالحقوق الفلسطينية ،إلقامة كيان فلسطيني مستقل ،وقد قسمت هذه
التصنيفات الصالحيات على النحو التالي ،حسب الدراسة التي أعدها معهد أريج للدراسات واألبحاث الجيولوجية (اريج،
:)2015
المناطق المصنفة (أ) وتتشكل من المدن الرئيسية في الضفة الغربية وبعض المخيمات المالصقة لها ،وتبلغ مساحتها %18
من مساحة الضفة الغربية ،تقوم السلطة الفلسطينية على إدارتها مدنيا وامنيا ،وتضم مدن طولكرم ،جنين ،نابلس ،أريحا،
قلقيلية ،سلفيت ،رام هللا ،وبيت لحم ،والخليل ما عدى أجزاء من البلدة القديمة في مدينة الخليل التي تخضع للسيطرة
اإلسرائيلية بالكامل.
المناطق المصنفة (ب) وتتشكل من  450بلدة وقرية وبعض المخيمات الفلسطينية ،تبلغ مساحتها  %21من مساحة الضفة
الغربية وتديرها مدنيا السلطة الفلسطينية وامنيا إسرائيل.
المنطقة المصنفة (ج) هي المناطق التي تخضع لصالحيات اإلسرائيلية بالكامل وتعادل نسبتها حوالي  %61من مساحة
الضفة الغربية ،وتضم لعدد من القرى والتجمعات البدوية والخرب الصغيرة.
ومن تاريخ هذا التقسيم وحتى يومنا هذا لم يتم أي تغير يذكر على ارض الواقع ،ولم يحدث أي تقدم جديد بل على
العكس هناك إجراءات إسرائيلية أحادي على ارض الواقع (االتفاقية اإلسرائيلية_ الفلسطينية المرحلية حول الضفة الغربية،
.)1993
هذا التقسيم يعني إن المدن والبلدات الفلسطينية الواقعة في المنطقة المصنفة (أ ،ب) مناطق تفتقر إلى التواصل
الجغرافي ،وغير قادرة على تطوير مخططاتها لكي تلبي االحتياجات الديموغرافية المتغيرة ،هذا المناطق نقلت السيطرة
عليها للسلطة الفلسطينية بصورة شكليه ،إما المناطق المصنفة (ج) هي مناطق أعلنت إسرائيل عن أراضيها مناطق
عسكرية وأراضي دولة ومحميات طبيعية ومناطق تدريب وإطالق نار وحدائق وطنية واقامات فيها المستوطنات ،وأبقت
إسرائيل سيطرتها عليها في جميع المجاالت المدنية واألمنية ،وكذلك التخطيط والبناء وإقامة المرافق الخدمية والبنى التحتية
والتطوير ،هذه السيطرة منعت المدن والبلدات الفلسطينية من التطوير الحضري والزراعي واالقتصادي في الضفة الغربية
(بتسيلم.)2017 ،
أن إسرائيل تعمل على تطبيق سياسة تخطيطية تمنع الفلسطينيين من البناء شبه التام في المناطق المصنفة (ج) سواء
كانت هذه المباني منازل للسكن أو منازل زراعية أو إقامة المباني العامة أو مرافق للبنية التحتية أو مشاريع خدمية ،أو
إقامة طرق ،وحفر اآلبار الجوفية أو أبار جمع المياه.
ففي العام  2011م أعدت بلدية طولكرم مخطط لتوسعة حدودها التخطيطية وذلك بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي،
وبعض الدول والمؤسسات المانحة ،هذه التوسعة التي تم طلب إضافتها تقع في المناطق المصنفة (ج) ،وهي المنطقة
الخاضعة للسيطرة اإلسرائيلية ،فالمدينة تنتظر حتى هذه اللحظة الحصول على الموافقات اإلسرائيلية األزمة لهذه التوسعة،
حتى هذه اللحظة لم تتم الموافقة ،األمر الذي أدى إلى بناء المواطنين بصورة عشوائية ،دون الحصول على تراخيص بناء،
هذا قد يعرض منازلهم إلمكانية هدمها من قبل جهات التنظيم والتخطيط اإلسرائيلية التي تراقب البناء في هذه المناطق،
بحجة عدم الحصول على ترخيص بناء من طرفها باعتبارها صاحبة الصالحية لقبول أو رفض إعطاء هذا الترخيص.

الخارطة رقم ( )3المخطط الهيكلي لمدينة طولكرم والحالة الجيوسياسية  /من عمل الباحث استنادا الى خرائط مركز البحوث الجغرافية -اريج
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 -2األوامر العسكرية اإلسرائيلية:
منذ االحتالل اإلسرائيلي للضفة الغربية في العام 1967م ،أصبحت هي صاحبة القرارات التي تعنى باإلنسان
واألرض والمياه واألمن في ،حيث قامت بإصدار األوامر العسكرية التي تستطيع من خاللها إحكام سيطرتها على الضفة
الغربية ،فقد أصدرت أكثر من  1400أمر عسكري تتعلق في مناحي الحياة المختلفة ،ولم تتوقف عن إصدار هذه األوامر
حتى وقتنا الحاضر ،على الرغم من االتفاق السياسي (اتفاق أوسلو) الذي ابرم بين حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير
الفلسطينية في العام 1993م.
أن هذه األوامر التي أصدرتها الحكومات العسكرية المتعاقبة في الضفة الغربية تركت بآثارها الجيوسياسية في كل
مكون من مكونات الحياة في األراضي الفلسطينية ،فمنها ما اختص باألراضي ،والبناء والتنظيم ،والمواصالت ،والمياه،
واألمن ،والتنقل ،والتجارة والصناعة ،والحريات ،حيث أصدرت منذ احتاللها للضفة الغربية في العام 1967م ،وحتى العام
1993م أكثر من  41أمر عسكري ،تتعلق في البناء والتنظيم في المدن والقرى ،وذلك لتقيد أعمال البناء والتطور للمدن
والبلدات والقرى الفلسطينية ،فعلى سبيل المثال ال الحصر أصدرت قوات جيش الدفاع اإلسرائيلي بعض األوامر التي
تختص بالتخطيط في الضفة الغربية جاءت على النحو التالي(جامعة بيرزيت:)2008 ،
.1
.2

.3
.4

.5

أمر عسكري رقم  393لسنة  1970لمراقبة أعمال البناء ،والذي يخول القائد العسكري بهدم أي بناء يتم بنائه بحجة
الحفاظ على امن قواته.
أمر عسكري بشأن تنظيم المدن والقرى رقم  418لسنة 1971م ،وهو أمر تعديل لقانون البناء والتنظيم للمدن والقرى
األردني رقم  79لسنة 1966م ،والذي يحول صالحيات الوزير بموجب القانون األردني إلى القائد العسكري
اإلسرائيلي في الضفة الغربية (ضابط شؤون الداخلية) ،ويحول صالحيات اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء والقرى
واألبنية لمجلس التخطيط األعلى ،ويحول صالحيات اللجنة المحلية للبناء والتنظيم إلى لجنة خاصة.
أمر عسكري بشأن حظر البناء في الضفة الغربية رقم  465لسنة 1972م ،هذا األمر يمنع البناء على أراضي تم
مصادرتها ،وهدم المباني الموجودة عليها بموجب المادة  119من أنظمة الطوارئ.
أمر عسكري بشأن قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية المعدل في الضفة الغربية رقم  577لسنة 1974م ،حيث عدل
هذا األمر المادة  7من األمر  418بإعطاء مجلس التنظيم األعلى الصالحية بتعين الرسوم التي يجب استيفاءها
إلصدار رخص البناء ومصادقات الشهادات.
أمر عسكري بشأن تنظيم المدن والقرى واألبنية ،تعديل رقم  2من األمر رقم  604لسنة 1975م ،بموجبه عدل األمر
رقم  418وألغى المادة  3/2التي حولت صالحية اللجنة المالية إلى لجنة خاصة ،والمادة /4ب التي تقضي بتعين لجنة
تنظيم خاصة ،وأضاف مادة جديدة إلى األمر  418وهي المادة /2أ والتي تنص على أعطاء الصالحية لقائد المنطقة
العسكري ،بتعين لجنة تنظيم خاصة وتخول لها صالحيات لجنة التنظيم اللوائية في حاالت خاصة:
أذا صدر أمر كما جاء في المادة  1/9من القانون .اذا كانت منطقة تنظيم ال تشتمل على حدود بلدية أو مجلس قروي.

أمر بشأن قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية رقم  778لسنة 1979م جاء لتوضيح أن القانون رقم  79لسنة 1966م
والمادة رقم  418من نفس القانون يمنع مجلس التنظيم األعلى من تحديد نسبة رسوم تجديد رخص البناء.
أمر عسكري بشأن قانون مراقبة الطرق والمحافظة عليهار 810لسنة 1979م ،والذي عدل المادة  1/8من القانون األردني
رقم  79لسنة 1966م ،بتحديد جديد لعرض الطرق الرئيسية العامة 50م بدل 40م وخارج المدن 40م بدل 30م وداخل
المدن 30م بدل 20م وأصبح عرض الطرق الزراعية داخل القرى 25م بدل 15م وخارج القرى 30م بدل 20م.
هذه األوامر هي جزء من الكثير من األوامر العسكرية التي أصدرها الجيش اإلسرائيلي ،والمتعلقة في البناء والتنظيم في
الضفة الغربية ،والتي غيرت مسار التطور للمدينة الفلسطينية ،بسببها أصبحت المدن الفلسطينية تعاني العديد من المشاكل
التخطيطية الحقا.
 -3الجدار العازل:
في شهر حزيران من العام  2002م قررت حكومة إسرائيل بناء الجدار العازل بين الضفة الغربية واألراضي
الفلسطينية المحتلة في العام  1948م ،وذلك لفصل التجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية عن التجمعات اإلسرائيلي
الموجودة فيها ،بحجة منع تسلل للفلسطينيين والقيام بعمليات عسكرية فيها ،حيث بدأت بعملية تنفيذ بناء الجدار العازل في
العام 2003م(الحاليبة ،2018 ،ص)3
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لم يعتمد مسار الجدار على مسار الخط األخضر ،أو ما يعرف بخط الهدنة الذي يفصل األراضي المحتلة عام
1948م عن األراضي التي احتلت في العام 1967م ،وإنما قامت ببناء الجدار في أراضي الضفة الغربية ،على امتداد
األراضي المحاذية لألرض المحتلة في العام1948م ،وكذلك في محيط مدينة القدس بطول ( 771كم) ،من مدينة جنين
شماال مرورا بمدينة طولكرم وقلقيلية وحتى مدينة الخليل جنوبا باتجاه صحراء النقب (هيئة الجدار.)2015،
بداء العمل في الجدار العازل في العام 2003م في مدينة طولكرم حيث امتد من بلدة عكابا شماال إلى بلدة كفر جمال
جنوبا بطول حوالي 25كم ،ويمر بأراضي حوالي  14بلدة وقرية وخربة ،وقد بلغ مجمل األراضي التي وقع عليها مسار
الجدار حوالي  6043دونم ،وعزل خلفه الكثير من أراضي المواطنين ،ونتج عن أقامة الكثير من اإلشكاليات التخطيطية
التي أصبحت تعاني منها مدينة طولكرم وضواحيها وقراها حيث يمكن حصرها باآلتي:
مسار الجدار يقع في األراضي المصنفة (ج) والتي تفرض إسرائيل سيطرتها عليها بالكامل ،وتمنع البناء عليها وأية
أنشطة أخرى دون الحصول على أذن مسبق.
عزل أكثر من  28357دونم من أراضي المدينة والتي تعتبر المتنفس المستقبلي للتطور الزراعي واالقتصادي
والتخطيطي.
الدخول إلى األراضي المعزولة بحاجة إلى الحصول على تصاريح واذونات من قبل الجيش اإلسرائيلي ،حيث
يحتاج صاحبها للحصول على هذه التصاريح ،تقديم طلب يحتوي على إثباتات ملكية وخرائط لموقع األراضي المعزولة،
وانتظار وقت طويل لإلجابة على طلبه أم بالقبول أو الرفض.
الدخول إلى هذه األراضي يتم من خالل عدد من البوابات االلكترونية التي تفتح من خالل قوات الجيش اإلسرائيلي
وفي أوقات زمنية محددة.
فقدان الكثير من الفلسطينيين ألراضيهم ومصادر دخلهم االقتصادي بسبب عزل أراضيهم الزراعية.
منع بعض البلدات من تطوير مخططاتها الهيكلية من الجهة الغربية ،بسبب عزل الكثير من أراضيها ،وفقدان الرؤية
المستقبلية لهذه األراضي.
 -4االستيطان اإلسرائيلي على األراضي الفلسطينية:
يعد االستعمار االستيطاني عملية اجتماعية اقتصادية ،تهجر فيها جماعة بشرية أرضها الى ارض أخرى ،إلقامة
عليها مجتمعات بشرية مستحدثة ،بهدف إحالل مجموعة أثنية يهودية مكان سكان البلد األصليين في المناطق المحتلة ،عبر
استخدام شتى الطرق واالستيالء على األراضي لصالح تنفيذ هذه العملية (منصور)2014 ،
بدأت مالمح المشاريع االستيطانية اإلسرائيلية في الضفة الغربية منذ سبعينيات القرن الماضي فيما سمي مشروع
ألون (يغال اللون) االستيطاني عام 1967م الذي كان يهدف إلى إقامة كتل استيطانية على سفوح التالل الشرقية للضفة
الغربية وذلك لمحاصرة المدن الفلسطينية وفصل شمال الضفة عن جنوبها (ايوب2006 ،م ،ص)69
ومشروع شارون (ارئيل شارون) االستيطاني عام 1977م الذي كان يهدف إلى إقامة أكثر من سلسلة استيطانية،
األولى في عمق الضفة الغربية ،والثانية على طول الخط األخضر (التفكجي ،2006 ،ص.)48
وخطة غوش امونيم عام 1974م التي كانت تهدف إلى توطين مليون مستوطن يهودي في الضفة الغربية خالل
عشر سنوات بالقرب من البلدات والقرى الفلسطينية وعلى طول الشوارع الرئيسية وبالقرب من األماكن التاريخية األثرية،
وقد بدأت نشاطها بالقرب من مدينة نابلس وعلى طول الطريق الى مدينة الخليل مرورا بمدينة القدس (غلمى،2001 ،
ص.)137
وخطة المنظمة الصهيونية العالمية في العام 1983م والتي كانت تهدف إلى الجمع بين الخطط االستيطانية السابقة
وذلك من خالل إنشاء  185مستوطنة جديدة حتى العام 2010م ،قادرة على استيعاب  1.5مليون مستوطن ،عبر تقسيم
الضفة الغربية إلى مربعات استيطانية ،وإعطاء األولوية للمنطقة الشمالية الغربية من الضفة الغربية ،وهي مناطق مدن
نابلس ،جنين ،طولكرم ،قلقيلية ،سلفيت (اشتية ،2017 ،ص.)33-32
وخطة القدس الكبرى في العام 2020م وتقوم هذه الخطة على أساس محاولة تخفيض عدد السكان العرب في المدينة
من  %34إلى  %10من خالل القيام بإجراءات المضايقة ومنع التطور في اإلحياء الغربية ،وإجبارهم على الهجرة من
المدينة ،وعملت الخطة على توسيع مساحة المدينة على حساب المدن المحيطة لمدينة القدس كمدينة بيت لحم وبيت جاال
ورام هللا (عالونة.)2014،
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خطة غاالنت (يؤاف غاالنت) في العام 2017م وهي خطة إسرائيلية تهدف إلى محاولة ضم منطقة األغوار
الفلسطينية الى دولة اسرائيل وإقامة مجموعة من المستوطنات الجديدة عليها ،وتوسيع للمستوطنات القائمة فيها (المكتب
الوطني للدفاع عن األراضي ومقاومة االستيطان.)2017 ،
م ن خالل هذا العمل يتم االستيالء على مساحات شاسعة من الضفة الغربية وضمها للكيان اإلسرائيلي ،ومنع
التواصل الجغرافي بفصل مدن الضفة الغربية والقضاء على الحلم الفلسطيني بإقامة الدولة الفلسطينية.
بدأ االستيطان في محافظة طولكرم في سبعينات القرن الماضي ،فقد أقيم على أراضيها منذ سيطرة إسرائيل على
الضفة الغربية في العام 1967م أربع مستوطنات هي:
مستوطنة سلعيت :أقيمت في العام  1979م على أراضي قرية كفر صور في محافظة طولكرم ،تقع في الجهة الجنوبية
للمدينة ،بلغت مساحتها حوالي  702دونم ،تم البناء على مساحة  450دونم ،ويسكنها حوالي  1100مستوطن ،هذه
المستوطنة سكنية وصناعية أقيمت لتمنع تطور المدينة من الجهة الجنوبية.
مستوطنة عيناف :أقيمت في العام 1981م على أراضي كفر أللبد ورامين وبيت ليد ،وتقع في الجهة الشرقية لمدينة
طولكرم ،بلغت مساحتها حوالي  602دونم ،تم بناء على مساحة  230دونم ،وعدد سكانها حوالي  970مستوطن ،هذه
المستوطنة سكنية وأمنية.
مستوطنة حرميش :أقيمت في العام 1984م على أراضي بلدة ففين والنزالت ،تقع في الجهة الشمالية لمدينة طولكرم ،بلغت
مساحتها حوالي  310دونم ،تم البناء على مساحة  140دونم ،وعدد سكانها حوالي  320مستوطن.
مستوطنة أفني حيفتس :أقيمت في العام  1987م على أراضي قرية شوفه وكفر أللبد وخربة الحفاصي ،وتقع في الجهة
الجنوبية الشرقية من المدينة ،بلغت مساحتها حوالي  889دونم ،تم البناء على مساحة  279دونم ،وعدد سكانها حوالي
 1800مستوطن ،وهي مستوطنة سكنية وامنية.
 -5المناطق الصناعية
سعت إسرائيل ومنذ ثمانيات القران الماضي للعمل على نقل الكثير من المصانع من داخل إسرائيل (األراضي
المحتلة في العام 1948م) إلى الضفة الغربية وهي األراضي المحتلة في العام 1967م ،حيث إن التقديرات تشير إلى وجود
أكثر من  300مصنع إسرائيلي موزعة على  25منطقه صناعية في الضفة الغربية ،واغلب هذه الصناعات قد تكون خطرة
على البيئة والحياة العامة ،وقد أقيمت هذه المصانع في الضفة الغربية لتحقيق األهداف اإلسرائيلية التالية (وكالة وفا –
انظر(https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=2363.
التخلص من التلوث واإلزعاج الناتج عن المصانع في محيط المدن اإلسرائيلية.توفير األيدي العاملة الرخيصة من الفلسطينيين. فرض السيادة اإلسرائيلية على الضفة الغربية على اعتبار أنها جزء ال يتجزأ من دولة إسرائيل من خالل االستيالء علىالمزيد من األراضي.
محاولة االستفادة من الموارد الطبيعية في الضفة الغربية وعلى األخص في قطع الحجر.أقيم بمحاذاة مدينة طولكرم منطقة صناعية في العام 1983م ،على أراضي تابعة لألوقاف اإلسالمية وبعض
األراضي الخاصة التابعة ألهالي المدينة ،عرفت باسم المنطقة الصناعية جيشوري وهو إحدى المصانع الكبيرة التي تم نقلها
من داخل إسرائيل إلى هذا الموقع ،بلغت مساحة المنطقة الصناعية حوالي  110دونم ،يوجد فيها خمس مصانع تقوم على
الصناعات التالية (مكتب هيئة البيئة طولكرم:)2014 ،
مصنع جيشوري :يقوم بإنتاج األسمدة الزراعية ،والمبيدات الحشرية ،ومواد الطالء.
مصنع شاحف :يقوم بإنتاج المواد المتعلقة بالعزل الحراري والمعتمدة على الفيبر إجالس.
مصنع لينوي سخوخيت :يقوم بمعالجة الزجاج بإشكاله المختلفة.
مصنع يميت :يقوم بصناعة فالتر المياه وأنابيب السماد الكيماوي.
مصنع دكسون جاز :يقوم بصناعة وإعادة تأهيل الحاويات الخاصة بالغاز المستخدم في البيوت والصناعة.
هذه المنطقة تقع على حدود المخطط الهيكلي لمدينة طولكرم من الجهة الغربية ،حيث تمنع تطور المدينة باتجاه
الغرب بصورة كاملة ،إضافة إلى أنها تعتبر من الملوثات األساسية للمدينة ،لما تنتجه من غازات وأدخنة إثناء العمل فيها.
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وبتاريخ  2018/2/16تم اإلعالن عن إيداع مشروع تفصيلي لمنطقة صناعية جديدة تقع في الجهة الجنوبية الشرقية من
مدينة طولكرم ،على أراضي قرية شوفه ،وقد بداء العمل في تنفيذ هذا المشروع في العام 2020م على مساحة  530دونم تم
مصادرتها من أصحابها لغرض إقامة منطقة صناعية ،حيث تقوم الجرافات اإلسرائيلية في هذه األوقات بإعمال البنية
التحتية الخاصة بالمنطقة الصناعية (الهيئة العامة للشؤون المدنية.)2021 ،
 -6الطرق االلتفافية:
تهدف الطرق االلتفافية إلى تقسيم الضفة الغربية وعزل مدنها وتحويلها إلى كنتونات صغيرة لمنع التواصل بينها،
والقضاء على حلم إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية ،فقد عملت هذه الطرق على ربط المستوطنات االستعمارية التي
أنشئت حديثا ،في تغير للمشهد التاريخي للطرق الفلسطينية التي كانت تربط المدن والبلدات الفلسطينية قبل احتاللها،
وتكريس فكرة العزل لهذه المدن ،ليسهل الهيمنة على األرضي المعزولة وإيجاد تواصل استعماري ،تستطيع من خالله ضم
ما يمكن ضمه من األراضي الفلسطينية.
إ ن فكرة الطرق االلتفافية تهدف دولة إسرائيل من خاللها رسم خريطة الضفة الغربية لكسب المزيد من األراضي
لفرض وقائع على األرض ،ومنع الفلسطينيين من االستفادة من األراضي الواقعة بين المستعمرات والطرق االلتفافية
وحرمانهم من أرضهم ومصدر رزقهم ،وقد صممت إسرائيل منظومة الطرق االلتفافية لغايات ربط المستعمرات
اإلسرائيلية بعضها ببعض مع العمق اإلسرائيلي في األراضي المحتلة في العام 1948م ،من أجل تسهيل تنقل المستعمرين
اإلسرائيليين فيما بينها ،من دون أن يتطلب ذلك منهم المرور بالطرق الواقعة في المناطق المأهولة بالفلسطينيين (العزة،
 ،2017ص.)58
فالطرق االلتفافية أدت دورا ً مهما ً في تثبيت االستيطان في الضفة الغربية ،حيث وضع أول مخطط هيكلي شامل
تكتف إسرائيل بشق الشوارع وإنما منحتها حرما ً يبلغ متوسط
للشوارع االلتفافية في الضفة الغربية سنة 1970م ،ولم
ِ
عرضه  150مترا ً على جانبي الطريق ،ويمنع في حرم الشارع إقامة بناء أو تمديد شبكات مياه أو كهرباء أو غيرها إالّ
بموافقة لجنة البناء التنظيم العليا التابعة لها ،وبحسب بعض المعطيات فإن لكل  100كم متر من الشوارع ،وضع لخدمتها
حرم شارع يبلغ 10000اآلف دونم؛ أي أن إسرائيل قامت بمصادرة  140ألف دونم إضافي من األمالك الخاصة وغيرها
من أراضي الفلسطينيين ،وتشير البيانات عن الطرق االلتفافية في الضفة الغربية إلى تقسيم الضفة إلى أربع أقسام؛ اثنان في
الوسط واثنان في الشمال والجنوب ،إض افة إلى ربط المستعمرات اإلسرائيلية بإسرائيل ،ومنع المدن والتجمعات الفلسطينية
من التوسع العمراني باتجاه تلك الشوارع ،وفصلها عن محيطا المتجانس (الهندي ،2012 ،ص .)164
وبين تقرير سنوي صدر سنة  2014عن مركز أبحاث األراضي -القدس ،أن االحتالل قد أنشأ طرقا ً التفافية
استعمارية نهبت أكثر من  196.000دونم ،وحرم الفلسطينيين من استخدم أراضيهم القريبة من تلك الطرق والتي بلغت ما
يزيد على  100.000دونم ،ناهيك عن االستيالء على كل الموارد الطبيعية القريبة من الطرق االلتفافية مثل آبار المياه
والينابيع (مركز أبحاث األراضي ،2015 ،ص.)105
ففي مدينة طولكرم قامت قوات االحتالل بمصادرة أراضي المواطنين من بلدات فرعون ،وشوفه ،وسفارين ،وبيت
ليد ،ورامين ،في العام  1980إلغراض شق طريق التفافي في الجهة الجنوبية لمدينة طولكرم بطول حوالي 12كم لربط
مستوطنة افني حيفتس وعناب مع العمق اإلسرائيلي وربطها بمستوطنات محافظة نابلس ،هذا الطريق عزل الكثير من
األراضي عن مدينة طولكرم والبلدات المحيطة ،حيث يمنع من التوسع العمراني لهذه البلدات أو العمل بمحيط هذا الشارع
بعمق أكثر من  150م وذلك العتبارات أمنية حسب ما يتحدث به االسرائيلين ،وعليه يكون ليس باإلمكان من التجمعات
السكانية الفلسطينية التوسع بهذا االتجاه أو التخطيط بالقرب منه.
 -7المعابر الحدودية:
قامت إسرائيل منذ العام 1995م بإقامة المعابر(الحواجز) اإلسرائيلية على طول الحدود بين فلسطين المحتلة في العام
1948م وبين الضفة الغربية المحتلة في العام 1967م ،حيث أقامت أكثر من  26معبر لعبور اإلفراد والنقل التجاري مع
إسرائيل ،هذه المعابر أقيمت على أراضي الضفة الغربية في الغالب ،تهدف إلى عزل الضفة الغربية عن األراضي المحتلة
في العام  1948م ،وكذلك تهدف إلى التحكم بكل البضائع التي تدخل للمناطق الفلسطينية ومراقبة مواصفاتها لمنع االستخدام
المزدوج ( العتبارات أمنية) ،فالمواد المتعلقة بالزراعة كاألسمدة هناك الكثير منها ممنوع من الدخول الى الضفة الغربية
مما يعيق تطور العمليات الزراعية ،وكذلك الحديد ال يدخل بجميع األقطار واإلحجام األمر الذي يعيق تنفيذ الكثير من
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المشاريع ،وكذلك المعدات المتعلقة بضخ المياه الجوفية عليها رقابة عاليا جدا ،فالمعبر أقيمت من اجل فرض واقع جديد
تستطيع من خالل سلطة االحتالل من فرض السياسة التي تريدها وذلك من خالل ربط كل االقتصاد الفلسطيني بإسرائيل
ومنعه من االستقالل عنها.
ففي مدينة طولكرم أقامت قوات االحتالل معبرين رئيسيين في الجهة الجنوبية الغربية من طولكرم وأطلقت عليه
معبر شعار فرايم وهذا المعبر معد لدخول اإلفراد وكذلك للتبادل التجاري ،وقد أقيم على أراضي المواطنين من مدينة
طولكرم وضاحية ارتاح وبلدة فرعون ،على مساحة  400دونم ،األمر الذي منع المدينة من التطور في الجهة الجنوبية
الغربية بسبب منع البناء بمحاذاة المعبر بمساحة ال تقل عن 150م (الشؤون المدنية.)2010 ،
 -8المخيمات الفلسطينية:
احتلت إسرائيل في العام 1948م ما مساحته  %78مـن أرض فلسطين التاريخية ،وطردت من سكانها الفلسطينيين
بالقوة أكثر من  750إلف فلسطيني إلى قطـاع غزة والضفة الغربية وبلدان عربية أخرى مجاورة مثل سوريا ،ولبنـان،
واألردن وغيرهـا ،ومـا زالت أزمة مأساة الالجئين الفلسطينيين قائمة بكل معالمهـا وأشكالها إلى يومنا الحالي ،تشرف وكالة
الغوث وتشغيل الالجئين – االونروا على خدمة ثالث أجيال من الالجئين يقدر عددهم حوالي  4.5مليون فلسطيني حسب
تقديرات االونروا (وكالة الغوث الدولية.)2015 ،
إن ما تعرض له الشعب الفلسطيني عام 1948م لم يكن مجرد حدث عادي ،بل كان مأساة حقيقية ليس من السهل
تجاوز نتائجها فقد طالت جميع مجاالت ومناحي حياة االجتماعية ،واالقتصادية ،والسياسية ،وكان من أهم نتائجها المباشرة
وما ترتب عليهـا اقتالع شعب من أرضه وممتلكاته وتشريده في كافة أنحاء العالم ،باإلضافة إلى ما نتج عن ذلك من مأساة
إنسانية ،واجتماعية ،واقتصادية (صايغ.(1983 ،
كانت البيوت في البداية خياما استبدلت بعد ذلك بوحدات سـكنية مبنيـة من الحجر والطين ومسقوفة بالصفيح
واالسباست ،ومن ثم تم سقفها باإلسمنت والحديـد ،وقد تم تقسم المخيم إلى حارات تضم وحـدات سـكنية متراصـة بجانـب
بعضها البعض ،يفصل الوحدات السكنية بعضها عن بعض شوارع الصغير ،بمحاذاة قنوات الصرف الصحي المكشوفة،
وال يتعدى عدد الغرف في الوحدة عن غـرفتين تتسع لكافة أفراد األسرة مهما كان عددها (دليل مخيمات الضفة الغربية،
2006م)https://group194.net/menu/3 ،
وقد أشارت بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت  2017إلى أن  %42.2من السكان الفلسطينيين في دولة
فلسطين هم الجئون حيث يقدر عددهم بنحو  1.98مليون الجئ عام  ،2017إذ بلغ عددهم في الضفة الغربية حوالي 741
ألف الجئ بنسبة  %26.3من مجمل سكان الضفة الغربية (االحصاء الفلسطيني ،2019،م ص)
تأسس مخيم طولكرم لالجئين في عام 1950م على رقعة مساحتها حوالي  165دونماً ،ثم زادت لتصل إلى 465
دونما ،يقع في قلب مدينة طولكرم ويبلغ عدد سكانه حوالي 10378نسمة حسب تقديرات السكان في العام 2020م ،اما
المخيم الثاني الواقع في مدينة طولكرم هو مخيم نور شمس ،اقيم في العام 1952م ،بلغت مساحة المخيم عند اإلنشاء حوالي
 226دونماً ،وصلت إلى  310دون ًم ،استأجرتها األونروا من الحكومة األردنية ،يقع المخيم شرق مدينة طولكرم ويبعد عن
مركزها 3كم ،على الشارع الرئيسي الواصل بين مدينتي نابلس وطولكرم ،يبلغ عدد سكانه حوالي  6718نسمة حسب
تقديرات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 2020م( اإلحصاء الفلسطيني.)2021،
 -9المياه
منذ احتالل إسرائيل لألراضي الفلسطينية (الضفة الغربية) في عام  1967سيطرت على جميع مصادر المياه
السطحية والجوفية ،فأصدرت سلسلة من األوامر العسكرية التي أحكمت من خاللها سيطرتها ،فال يحق التصرف بها
واستخدامها إال بتصاريح خاصة يمنحها ضابط المياه في الجيش اإلسرائيلي ،وقيدت عمل دائرة مياه الضفة الغربية القائمة
من أبان الحكم األردني ،واستمرت هذه السيطرة رغم تغير الوضع السياسي الذي رافق االعتراف المتبادل بين منظمة
التحرير الفلسطينية وإسرائيل ،وتوقيع اتفاقية إعالن المبادئ في سبتمبر ( 1993اتفاقية أوسلو) الذي بموجبه أعلن عن قيام
السلطة الوطنية الفلسطينية،حيث نصت االتفاقية بالوالية القانونية على كل من الضفة الغربية وقطاع غزة ،ماعدا المناطق
المصنفة (ج) وتضم عدد من المستوطنات المتناثرة في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية ،والتي تشكل  %60من مساحة
الضفة الغربية ،وقد كانت مدة االتفاقية المرحلية خمس سنوات يتم التوصل بعد ذلك إلى حل عادل وشامل للقضايا المركزية
بين الطرفين ،كالحدود ،والالجئون ،والمستوطنات ،والقدس ،والمياه التي تركت لمفاوضات الوضع النهائي بين الفلسطينيين
واإلسرائيليين(اتفاق أوسلو ،1993 ،م ص).
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أما فيما يتعلق بالحقوق الفلسطينية في المياه ،فقد ورد في االتفاقية المرحلية االنتقالية أوسلو في الفقرة  40من
الملحق الثا لث من بروتوكول التعاون االقتصادي بعنوان "المياه والمجاري" بموجبه تعترف إسرائيل بحقوق المياه
للفلسطينيين في الضفة الغربية ،على إن يتم البت والتفاهم النهائي في مفاوضات الوضع النهائي ،حيث خصص هذا البند
للجانب الفلسطيني ما مجموعه  118مليون متر مكعب من المصادر الموجودة كالينابيع واآلبار في الضفة الغربية ،وكان
من المفترض تمكين الجانب الفلسطيني من حفر آبار تضيف إلى مجموع ما يتم استخدامه  80مليون متر مكعب إضافية من
أألحواض المائية الثالث في الضفة الغربية ،ولكن لم تتمكن السلطة الوطنية الفلسطينية من حفر آبار سوى مجموعة أعطت
ما يقارب من  30مليون متر مكعب من أصل  80مليون متر مكعب ،كان من المفترض الحصول عليها عبر حفر أبار جديد
أو تطوير ألبار قائمة خالل الفترة االنتقالية المرحلية التفاقية أوسلو ،وكانت  30مليون متر مكعب إضافية لتكون المحصلة
 96مليون متر مكعب من اآلبار الجوفية والينابيع لسد حاجة المواطنين الفلسطينيين (اإلحصاء الفلسطيني ،2011،م ص).
إ ن السياسة اإلسرائيلية تقوم على التمييز والحرمان في استغالل الموارد المائية الفلسطينية ،وهذا األمر ترك تفاوت
كبير في الحصول على المياه بين اإلسرائيليين والفلسطينيين ،حيث بلغ استهالك الفرد الفلسطيني للمياه نحو  72لتراً مياه
للفرد في اليوم ،وهذا اقل من المستوى الذي توصي به منظمة الصحة العالمية حول حاجة الفرد من المياه وهو  100لتر
للفرد يومياً ،فيما بلغ استهالك الفرد اإلسرائيلي للمياه نحو  300لتر يومياً ،أي إنه يزيد بنحو أربعة أضعاف ،إضافة إلى أن
الفلسطينيين الذين يعيشون في بعض التجمعات القروية ،تقل كمية استهالك المياه عن  72لترا ً في اليوم ،وقد تصل إلى 20
لترا ً للفرد يوميا وهذا هو الحد األدنى الذي توصي به منظمة الصحة العالمية الستهالك الفرد من المياه (علقم،2016 ،
ص.)45
إن إسرائيل تتحكم في المياه الفلسطينية ،وتفرض القيود على مقدار المياه المتاحة بشكل يفتقر إلى العدل ،ويعجز عن
تلبية االحتياجات الحياتية للفلسطينيين ،وتسيطر على  %90من مصادر المياه المشتركة وتضع إجراءات وعراقيل على
الفلسطينيين في استغالل الكمية المتبقية ،من خالل السيطرة على موارد المياه واألراضي ،وفرض قيود وإجراءات معقدة
على الفلسطينيين للحصول التصاريح الالزمة الستخراج المياه وإقامة المشاريع المائية ،حيث أن إسرائيل تقوم بهدم اآلبار
االرتوازية وآبار جمع مياه األمطار التي يقوم الفلسطينيين ببنائها دون الحصول على موافقات مسبقة (سلطة المياه،
.)2013
يوجد في مدينة طولكرم ست أبار جوفية للمياه تشرف على إدارتها بلدية طولكرم ،حيث تشكل المصدر األساس
للشرب والزراعة والصناعة في المحافظة ،حيث أن نسبة  %99.9من األسر تستخدم المياه من الشبكات العامة التي تغذيها
هذه اآلبار ،باإلضافة إلى وجود عدد من اآلبار الجوفية في أنحاء مختلفة من المحافظة ،وهذه اآلبار منها ما يستخدم للشرب
ومنها ما يستخدم للزراعة ،حيث قام االحتالل اإلسرائيلي بتحديد كميات المياه المسموح ضخها من هذه اآلبار بموجب أوامر
عسكرية تحدد كمية انتاج المياه من هذه االبار( ،بلدية طولكرم.)2021 ،
 -10البنية التحتية والخدمات (الكهرباء ،االتصاالت ،الطرق والمواصالت ،البيئة ،الصرف الصحي):
تعد البنية التحتية من األهمية بمكان في تطور المجتمعات ونموها وتوفير الرفاهية للمواطنين ،فمن خالل يتطور
االتصال والتواصل ،واالقتصاد وتتوفر البيئة الصحية التي تساعد اإلفراد على التكيف ،وأعمار المكان ،فالمدن الفلسطينية
في الضفة الغربية حالها حال مدن العالم تتطور وتنمو ،ولكنها مدن محتلة ال تملك إرادتها في القرار والتنفيذ ،فهي تعاني
الكثير من اإلشكاالت المتعلقة في تنفيذ وتوفير البنية التحتية االزمة لتقديم الخدمات للفلسطينيين ،بسبب وجود المعوقات التي
تراكمت بفعل األوضاع الجيوسياسية (االحتالل االسرائيلي) التي تعيشها ،والتي يمكن تحديدها على النحو التالي( :دولة
فلسطين ،2018 ،ص.)85
 .1كثرة األراضي الواقعة في المنطقة المصنفة (ج) والتي تبلغ حوالي  %60من مساحة الضفة الغربية البالغة حوالي
 5860كم.2
 . 2محدودية الصالحيات التي تتمتع بها الهيئات المحلية والبلديات على األرض بسبب القيود المرفوضة على المنطقة (ج)
من قبل االحتالل اإلسرائيلي.
. 3اعتماد المدن الفلسطينية على إسرائيل في توفير احتياجاتها الخدمية مثل الكهرباء بشكل شبه كلي ،وهذا تم بسبب
السياسات اإلسرائيلي خالل احتالله المستمر لألراضي الفلسطينية منذ العام 1967م.
 .4ضعف استثمار القطاع الخاص في قطاعات البنية التحتية الفلسطينية.
 . 5سيطرت قوات الحتالل اإلسرائيلي األراضي الفلسطينية أدى الى عدم القدرة على التحكم بالموارد الفلسطينية
واستثمارها.
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 . 6اقامة المستوطنات اإلسرائيلية ،والطرق االلتفافية ،والمدن الصناعية في محيط البلدات والمدن الفلسطينية ،اعاق تطور
وتنفيذ مشاريع البنية التحتية.
وعليه فالمدن الفلسطينية تعيش حالة من فقدان التوازن بين التطور الديموغرافي واالحتياجات الخدمية ،حيث هناك
حاجة متزايدة للخدمات البنيوية ،التي تحتاجها المدن الفلسطينية لكي تستطيع أن تنهض ،كبناء المدارس ،والمراكز الصحية،
والطرق والصرف الصحي ،والكهرباء ،التي تنعكس بصورة ايجابية على القطاع االقتصادي ،وتوفير بيئة صحية مناسبة
للعيش ،فكل القضايا الخدمية التي يحتاجها الفلسطينيون في مدنهم مرتبطة بشكل مباشر مع االحتالل اإلسرائيلي ،الذي
يتصرف بها بصورة مدروسة تؤسس لخدمة استمرار مخططات االحتالل في السيطرة على األراضي الفلسطينية.
ثانيا -الواقع التخطيطي لمدينة طولكرم:
تم انجاز المخطط الهيكلي لمدينة طولكرم والمصادقة علية في العام(2006م) من قبل مجلس التنظيم األعلى
الفلسطيني ،وقد بلغت مساحة المخطط ) 13790.351دونم) ،حيث كان تعداد سكان المدينة حوالي ( 61.941نسمة) وذلك
حسب اإلحصاء السكاني في العام 2007م ،ويعد هذا المخطط هو:
اول عملية تخطيطية تتم في ظل وجود السلطة الفلسطينية
تم إضافة ضواحي ذنابة وشويكة وارتاح لحدود المدينة حيث كانت مصنفة مناطق (ب) كون المنطقة مأهولة
بالسكان ،وعلى ذلك ان عملية إعادة االنتشار األولى وثانية تمت في الحدود التنظيمية للمدن والبلدات الفلسطينية حسب اتفاق
اوسلو.
كان التوسع في المخطط توسع بسيط ال يكاد يذكر ،وأعتبر هذا المخطط هو تخطيط إلعادة صياغة المكان بصورة
مخططه.

مخطط هيكلي لمدينة طولكرم (2006م)
المصدر بلدية طولكرم

اعتماد المخطط ست تصنيفات للسكن وهي ( ،D ،C ،B ،Aبلدة قديمة ،مخيم) ،بلغت المساحة المخصصة
ألغراض السكن حوالي(10.182.5دونم).
 حدد المخطط نوعين من االستعماالت التجارية (تجاري طولي ،تجاري معارض) ،حيث اعتمد مركز المدينة واغلبالشوارع المتفرعة منه تجاري طولي ،واعتمدت مراكز الضواحي مناطق تجاري معارض ،وقد بلغت المساحة المخصصة
ألغراض التجارة حوالي (437دونم).
 األراضي لالستعماالت الزراعية في المخطط الهيكلي الجديد غير موجود وذلك بسبب قلة المساحة. حدد المخطط المناطق المخصصة لصناعة إلى نوعين (منطقة صناعات ثقيلة ،منطقة ورش وصناعات حرفية) ،بلغتمساحتها حوالي (174.6دونم) مع العلم ان الصناعة ما تزال مختلطة مع االستعماالت األخرى لألراضي ،والمناطق
الصناعية التي تم تخطيطها في المخطط لم يتم العمل بها.
 حدد المخطط عدد من المواقع ألغراض الخدمات العامة (مناطق إدارية ،مدارس ،معاهد وجامعات ،مالعب ،خدماتصحية ،مناطق سياحية وأثرية ،مقابر) ،بلغت مساحتها ( 727.95دونم).
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 حدد المخطط عدد من الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية ومواقف السيارات في أنحاء متفرقة من المدينة ،بلغتمساحتها حوالي (2236.546دونم).
 حدد المخطط بعض المواقع للمساحات الخضراء ،بلغت مساحتها حوالي (31.513دونم) وتعد مساحات قليلة نسبة الىعدد السكان.
إن العمل بالمخطط الهيكلي الذي تم اعداده لم يعالج الوضع التخطيطي للمدينة بالصورة التي يجب ان تكون عليها في
المستقبل ،وذلك بسبب االنتفاضة التي اضعفت أداء السلطة التخطيطية المتمثلة في بلدية طولكرم ،التي كانت في تلك الفترة
تحاول المحافظة على تقديم الخدمات األساسية ،وأصبحت المخالفات التنظيمية حاضرة في كل انحاء المدينة الذي لم تتمكن
من معالجته الحقا.
هذا الواقع التخطيطي لم يتغير على الرغم من التطور في اعداد السكان سواء من خالل الزيادة الطبيعية او الهجرة
الى المدينة ،على الرغم من زيادة الطلب عل الحاجات الخدمية المختلفة ،وبقي المخطط دون توسع حتى هذه اللحظة وذلك
بسبب اإلشكاليات الجيوسياسية المفروضة على المدينة.
تلخيص وتوصيات
التخطيط عملية عقالنية تسعى لرسم صورة المستقبل ،لتحقيق اهداف المجتمع وتوفير نوعية حياه ،من خالل
استخدام األدوات واألجهزة والبرامج التخطيطية ،خالل فترة زمنية واضحة ،يتم فيها انجاز ما تم التخطيط له ،وعلى ذلك
فالتخطيط ليس أحالم وطموحات ،بل هو تحديات وبرامج اجتماعية واقتصادية وسياسية وتكنولوجية وتنموية لتحقيق اهداف
جماعية ،وتعيد صياغة المكان وعوامل اإلنتاج فيه لخدمة حياة ساكنيه.
وعلى ذلك فان مدينة طولكرم حالها حال المدن الفلسطينية األخرى ،ال تملك زمام المبادرة في التخطيط ووضع
رؤية مستقبلية ،ألنها قد تصطدم في موانع الدولة المحتلة ،وعليه فان كل عمليات التخطيط التي تجريها البلديات او هيئات
التخطيط تتم داخل حدود المناطق المصنفة (أ ،ب) والتي تشكل الجز اليسير من األراضي الي تسعى المدن للتوسع
والتخطيط فيها.
أنجزت بلدية طولكرم مخطط هيكلي للمدينة في العام 2006م ،هذا المخطط كان عبارة عن مخطط توجيهي لما هو
قائم ،ولم يلبي متطلبات المدينة في التطور وزيادة عدد السكان ،بسبب ان التوسع في التخطيط في أماكن مسكونه أصال
وغير مخططه ،وفي العام  2018حاولت بلدية طولكرم توسيع مخططها عن طريق إضافة احواض وقطع أراضي جديدة
لها ،هذه الخطوة لم يكتب لها النجاح بسبب وقوعها في المناطق المصنفة (ج) والتي تحتاج الى موافقات من جانب الدولة
المحتلة ،هذا االمر أدى الى انتشار البناء العشوائي والغير مخطط ،وزاد اعتداء المواطنين على الشوارع واالرصفة ،ادى
هذا لخلق وقائع تخطيطه ال يمكن التعامل معها مستقبال.
ان جهات التخطيط في المدينة تعي حجم التحديات الواقعة عليها للنهوض بواقع المكان وتحقيق التنمية وتوفير
االستقرار ،الذي يؤدي الى حياة مليئة بالتطور واالزدهار واألمان ،ولكن حالة عدم االستقرار والصراع والتهديد وفقدان
االمن التي تعيشها ،تجعلها تحاول البحث عن اليات تخطيطية مبنية على تصورات وحلول وطنية مقاومة للحفاظ على
المكان وتطوره.
فالتخطيط اإلسرائيلي مبني على رؤية تسعى الى فرض الحصار على التجمعات الفلسطينية وضبط عمليات
التخطيط واخضاعها لسيطرتها ،وعليه يجب فهم اهداف التخطيط اإلسرائيلي الذي يحاول فرض حقائق على األرض،
ومواجهته من خالل برامج وحلول وبدائل مقاومة ،تعتمد على اعتبارات أخالقية وتاريخية وحضارية في مواجهة التخطيط
الغاشم القائم على الظلم وسياسة االمر الواقع.
ان التخطيط المقاوم هو السبيل الذي من خالله يتم تمكين االنسان في ارضه ،والحفاظ على كرامته ،وعوامل بقاء
معيشته ،وتحقيق االمن واالستقرار.
فالمدن الفلسطينية تحاصرها المستوطنات والطرق االلتفافية والمدن الصناعية والمناطق المصنفة (ج) التي ال يسمح
للفلسطيني ين من التوسع او العمل فيها ،اال من خالل اخذ الموافقات االزمة من الدولة المحتلة التي تمنع وتقيد وتحاصر
الوجود الفلسطيني ،إضافة الى مجموعة من اإلشكاليات البنيوية المرتبطة بالواقع الفلسطيني ،كضعف مؤسسات التخطيط
في المدن الفلسطينية وضعف تطبيق القوانين التخطيطي ة ،وغياب التجارب التخطيطية الواعية المبنية على اهداف وطنية
واضحة ومحدده.

www.ijherjournal.com

16

Volume 4, Issue 1, February 2022

هذا الحال ينطبق على مدينة طولكرم التي تحاصرها المناطق المصنفة (ج) من كل الجهات إضافة الى جدار الفصل
العنصري ،والمستوطنات والطرق االلتفافية ،والمناطق الصناعية التي تعيق تطور المدينة خارج الحيز المكاني ،االمر الذي
يؤدي الى ضعف في تطور الخدمات البنيوية للمدينة ،وضعف في البنية االجتماعية واالقتصادية والسياسية ،ويجعلها تعتمد
على الدولة المحتلة في تحقيق متطلباتها واحتياجاتها للحفاظ على وجودها.
لذلك نرى من الضروري ان تقوم السلطة الفلسطينية باعتماد رؤية تخطيطية وطنية ناضجة في المناطق المصنفة
(ج) ،وتبني مخططات وإقرارها من خالل مؤسسات التخطيط في كل المستويات ،والعمل على تمكين الطواقم العاملة
بالتخطيط وتدريبها وتأهيلها ،وتزويدها باإلمكانات المادية واإلدارية لكي تكون قادرة على ابتكار الحلول اإلبداعية ،والقيام
بحمالت التوعية المجتمعية للتعريف بأهمية التخطيط ومحاولة دمج المجتمع بذلك ،وكذلك العمل على اعداد المفاوض
الفلسطيني وتأهيله وتوعيته حول القضايا الوطنية واهميتها ،ورفع مهارته المهنية في التفاوض ،وإعادة صياغة أفكار
وطرق تخطيطية جديدة عنوانها التحدي والمقاومة لكل اإلجراءات التي تحاول الدولة المحتلة فرضها.
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