
 I 

عمادة الدراسات العلٌا 

  جامعة القدس

 
 
 
 
 

النظرٌة األمنٌة اإلسرائٌلٌة وإنعكاساتها إزاء األرض والتخطٌط 

" عابر إسرائٌل  " شارع   : حالة دراسٌة 

 
 
 
 

طالل عودة محمود عودة 

 

 

رسالة ماجستٌر 

 

 

فلسطٌن - القدس

 

 

 

 

2005 
 
 



 II 

 
النظرٌة األمنٌة اإلسرائٌلٌة وإنعكاساتها إزاء األرض والتخطٌط 

". عابر إسرائٌل"شارع : حالة دراسٌة 

 

 

: رسالة ماجستٌر مقدمة من الطالب 

طالل عودة محمود عودة 

 

 
 

بكالورٌوس لغة إنجلٌزٌة وادابها ، من جامعة النجاح الوطنٌة ، نابلس 
 
 
 

موسى البدٌري .د: المشرف
 
عوض منصور . أ: المشرف المشارك

 
 
 

قدمت هذه الرسالة استكماال لمتطلبات درجة الماجستٌر فً معهد 

.  جامعة القدس – برنامج الدراسات االسرائٌلٌة –الدراسات اإلقلٌمٌة 

 

 

 2005- نٌسان
 
 

الدراسات اإلقلٌمٌة : المعهد
  



 III 

 عمادة الدراسات العلٌا 
 
جامعة القدس  
 
 

النظرٌة األمنٌة اإلسرائٌلٌة وإنعكاساتها إزاء األرض والتخطٌط 
 

" عابر إسرائٌل "شارع : حالة دراسٌة 
 

 
 

طالل عودة محمود عودة :  اسم الطالب 

 9810925:  الرقم الجامعً 

 

موسى البدٌري  . د:  المشرف األول 

عوض منصور . أ:  المشرف الثانً 

 

 24/6/2005:  نوقشت هذه الرسالة واجٌزت بتارٌخ 

:  من لجنة المناقشة المدرجة أسماُؤهم وتواقٌعهم 

  

 

عوض منصور      رئٌس لجنة المناقشة              . عنه أ . موسى البدٌري. د - 1      

التوقٌع 

أحمد الخالدي                    ممتحناً خارجٌا                              التوقٌع . د  -  2      

محمود محارب                  ممتحناً داخلٌا                       . د -   3      

التوقٌع 

 
 

 القدس –جامعة القدس 

 

2004/2005 

 

 

 

 



 IV 

 
بٌـــان 

 
 
 

 
  أقر أنا مقدم الرسالة ، أنها قدمت لجامعة القدس لنٌل درجة الماجستٌر ، وأنها نتٌجة 

أبحاثً الخاصة ، بإستثناء ما تم اإلشارة إلٌه حٌثما ورد ، وأن هذه الرسالة أو أي جزء 

. منها لم ٌقدم لنٌل أي درجة علٌا ألي  جامعة أو معهد

 
 
 

: التوقٌع 

        طالل عودة محمود عودة 

 2005  / 4 / 10:   التارٌخ

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 V 

اإلهـــــداء 

 
     

 أهدي ثمرة جهدي هذا إلى كل المؤمنٌن بحق شعبنا العربً الفلسطٌنً فً هذه األرض 

المباركة، وإلى األوفٌاء ألذٌن قضوا دفاعا عن إ سالمٌتها وعروبتها، الشهداء األبرار ، 

كما أهدٌه إلى األسرى فً سجون اإلحتالل " . أبو الوفا "أخص منهم الشهٌد البار 

. الصهٌونً، وإلى المهجرٌن عن وطنهم األم فلسطٌن

   كما أهدي عملً المتواضع هذا ، إلى والدي ووالدتً أطال هللا عمرٌهما، وإلى 

التً شاركتنً كل المصاعب النجاز هذه االطروحة، وإلى أوالدي " أم لٌث"زوجتً 

بٌسان ، لواء ، لٌث ، رند ، جوالن ، الذٌن وفروا لً كل الفرصة والهدوء إلتمام هذا 

 .البحث ،والى اشقائً الذٌن كثٌرا ما شجعونً النجازي هذا 
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شكــــر وعرفان 
  

 
من أصدقاء ،    أتقدم بالشكر واإلمتنان إلى كل من ساعد فً إنجاز هذه الدراسة 

وأتقدم . وباحثٌن فً هذا المجال فً توفٌرهم لً المادة الالزمة لتغطٌة البحث 

بالعرفان الى األخوة فً مركز الدراسات االقلٌمٌة فً البٌرة، لمساعدتً فً توفٌر 

كما أشكر األخوة فً المركز العربً للتخطٌط البدٌل فً .بعض المواد وتصوٌرها 

. كذلك األخوة فً مكتبة بلدٌة نابلس، الجلٌل _عٌلبون 

 

   وأقدم شكري وعرفانً الكبٌرٌن إلى أساتذتً األفاضل فً معهد الدراسات 

االقلٌمٌة فً جامعة القدس ، الذٌن نهلنا من علمهم وأخذنا بتوجٌهاتهم ، حٌث أشكر 

كما .وأمتن للدكتور محمود محارب مدٌر المعهد إلهتمامه ومتابعته لسٌر دراستً 

أتوجه بجزٌل العرفان للدكتور موسى البدٌري الذي إستفدت من أصالة علمه ، 

وأعترف بجمٌل كالً من الدكتور عزٌز حٌدر والدكتور عصام نّصار الذٌن إكتسبت 

منهما حب البحث ، وأتقدم بشكري وعرفانً لألستاذ عوض منصور الذي قدم لً 

النصح والتوجبهات إلخراج هذا البحث ، وشكري إلى األساتذة فً لجنة المناقشة، 

.   وأخص الدكتور أحمد الخالدي فً لندن 
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الملخـــص 

 

تهدف هذه الدراسة إلى بحث إنعكاسات نظرٌة األمن اإلسرائٌلٌة إزاء األرض والتخطٌط      

 المحتلة فً الضفة 1967 التً تقوم علٌها دولة إسرائٌل، وأراضً 1948علٌها، فً أراضً 

الغربٌة التً اقامت علٌها إسرائٌل المستوطنات كوقائع على األرض، إذا ما أخذ بعٌن اإلعتبار، 

أن أألرض عنصر أساسً فً المشروع الصهٌونً، واإلستٌطان الذي كانت دوافعه تارٌخٌة 

حٌث السٌطرة على االرض والتخطٌط علٌها . ودٌنٌة، تحدده السٌاسة األمنٌة من ناحٌة تخطٌطٌة

من أهم مقومات النظرٌة األمنٌة اإلسرائٌلٌة، بما ٌخدم المشروع الصهٌونً، وٌحفظ أمنه 

. ووجوده

شهدت الضفة الغربٌة ذروة السٌاسة التخطٌطٌة، من خالل المشارٌع اإلستٌطانٌة فً 

عهد الحكومات المتعاقبة، والتً كانت لها دوافعها التارٌخٌة والقومٌة، والتً هً ضمن 

حٌث نظرت هذه المشارٌع وإستراتٌجٌاتها نظرة إستٌطانٌة إلى الضفة . مسؤولٌة السٌاسة األمنٌة

الغربٌة، وعلت األصوات الداعٌة إلى دمج هذه المناطق فً إسرائٌل، التً بلغت ذروتها بعد 

 وأراضً 1948والحدٌث عن الدمج ما بٌن أراضً . 1977وصول اللٌكود للسلطة عام 

عالقة –، من خالل العالقة "دولة اسرائٌل"،  مما إستدعى البحث فً ماهٌة ونموذج 1967

.  وأراضً الضفة الغربٌة1948بٌن إسرائٌل فً أراضً - المنازعة

خطاب ٌمثله إٌان لوستٌك، ألذي ٌرى أن إسرائٌل دولة إستعمارٌة، : وكان هناك خطابٌن

 هً أراضً محتلة متوسع فٌها، 1967، وأراضً "أرضها األم "1948حٌث تمثل أراضً 

وخطاب مكسٌم رودنسون، . مقارنة بنماذج إستعمارٌة، كبرٌطانٌا فً إٌرلندا وفرنسا فً الجزائر

أرض "األصلٌة إلسرائٌل، لكنها حولتها الى " األرض األم" هً 1948الذي ال ٌرى أن أرض 

 فً الضفة الغربٌة المستعمرة إلى 1967، بعد أن إستعمرتها، وتعمل على تحوٌل أراضً "أم

وقد ناقش لوستٌك من نظرٌة بناء الدولة . مستوطنة، وهذا نموذج إستعماري إستٌطانً

وإنكماشها، حٌث رأى إمكانٌة وقابلٌة تخلً إسرائٌل عن الضفة الغربٌة كما تخلت برٌطانٌا عن 

حٌث قدم مقارنة بنماذج إستعمارٌة إنكمشت . اٌرلندا وفرنسا عن الجزائر، واسرائٌل عن سٌناء

، لكن اإلنكماش اإلسرائٌلً ٌكون من "األرض األم"من أرض مستعمرة مضافة ولٌس من 

، وهذا الغٌر ممكن، ألنه ٌعنً اإلنهٌار كما حدث فً أنظمة إستعمارٌة إستٌطانٌة "األرض أألم"

. فً جنوب إفرٌقٌا ورودٌسٌا

لم تفلح المشارٌع اإلستٌطانٌة فً الضفة الغربٌة بدمجها فً جسم دولة إسرائٌل، فكان 

الخٌار أن ٌقام عمود فقري ٌتوسط فلسطٌن التارٌخٌة ٌعمل على دمج شقٌها الشرقً والغربً، 
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، الذي إتخناه كحالة دراسٌة تشخص دقة خطاب أي من "عابر اسرائٌل"وهذا العمود هو شارع 

لوستٌك أو رودنسون،  

هو عامل الدمج والعمود الفقري لدمج " عابر إسرائٌل"تفترض الدراسة، أن شارع 

، حٌث أقامت إسرائٌل المستوطنات فً 1948فً أراضً " بإسرائٌل"أراضً الضفة الغربٌة 

، وناقشت الدراسة إذا (القدس نموذج لما ٌحدث فً بقٌة الضفة الغربٌة)الضفة الغربٌة والقدس 

كان ذلك البناء هو توسعٌا على أراضً محتلة، وبالتالً ٌكون مشروع الشارع هو مشروع 

ضمن توسع، لكننا خلصنا إلى أن ما ٌتم بناؤه فً أراضً الضفة الغربٌة هو ضمن مشروع 

، متمثلة فً المشارٌع 1948ألراضً " إعادة هٌكلٌة"و " بناء"، حٌث ٌرافقه "بناء الدولة"

وعمودها "فً الجلٌل، وشرٌانها "  الفون"، " عٌرون"،  "النجوم السبعة"والخطط اإلستٌطانٌة، 

". عابر إسرائٌل"شارع  "  الفقري

وقد تم نقل العمود الفقري إلسرائٌل من الساحل، لٌتوسط فلسطٌن التارٌخٌة، بٌن 

، وبالتالً إسرائٌل "أم جدٌدة" لٌعمل على دمجهما فً دولة 1967، وأراضً  1948أراضً 

ٌجسد المشروع اإلسرائٌلً اإلستعماري " عابر إسرائٌل"وشارع . دولة إستعمارٌة إستٌطانٌة

قابلة للحماٌة، ومن " دولة األم"اإلستٌطانً على جمٌع فلسطٌن التارٌخٌة فً مشروع صنع 

المتوسط، وبخصائصه اإلنشائٌة، لخدمة أغراض " ألعمود الفقري"الممكن إستخدام هذا  

 هً ذروة الحلم الصهٌونً لتحقٌق 1948 مع أراضً 1967فدمج أراضً . عسكرٌة وتعبوٌة

، وٌعمل على حماٌتها وحفظ أمنها، وبذلك تنعكس النظرٌة األمنٌة اإلسرائٌلٌة "أرض أم موحدة"

 .  إزاء األرض والتخطٌط علٌها
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This study discusses the implications of the Israeli security theory 

on planning and on the ground, within the Green Line -- the armistice 

line of the  1948 war  (where the Israeli state is built), and in the West 

Bank of 1967 (where Israeli settlements have been built). Israeli 

settlement construction has been driven by national and religious motives 

and determined by security policy considerations. Land, and control over 

it, is a main element of Israeli security theory serving the Zoinist project. 

 

 The West Bank witnessed the climax of Israeli planning policy 

through settlement projects under various Israeli governments. Calls for 

annexing the West Bank Occupied Territories were put forth when the 

Likud party came to power in 1977. A discussion about the integration of 

the land of 1948 land with the land of 1967 has required a search into the 

nature of the state of Israel : whether it is a colonial state or a colonial-

settler state. This has implications on how one regards the two territories. 

 

 Two paradigms are represented by Ian Lustick who views the 

Israeli state as a colonial model, and Maxime Rodinson who regards the 

Israeli state as a colonial-settler state. In the former model (colonial), the 

1948 lands represent the state’s “mother-land”, and the 1967 lands are a 

colonial expansion comparable to two historical colonial models, the 

British in Ireland, and the French in Algeria. The expanded territories 

could undergo a contraction process in which the colonized territories are 

given up in a political settlement. In contrast, Rodinson’s model views 

both the land of 1948 and of 1967 as a Zoinist “mother-land in the 

making”, a characteristic of the colonial- settler model, such as former 

Rhodesia (now Zimbabwe), and former Apartheid South Africa.  
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The Israeli settlement project in the West Bank since 1967, was not 

able to incorporate the area within the Israeli state. The main north–south 

axis (the state’s "spine") remained along the coastal plane of historical 

Palestine. Recent planning, however, suggests that a new "spine" is being 

established shifting the coastal axis to the center of historical Palestine, 

adjacent to the Green Line. The purpose of this endeavor is to integrate 

both the 1948 lands and the 1967 lands into the “mother-land” of the 

Zoinist colonial –settler project. This is embodied in the new Trans-Israel 

Highway (TIH), which is the case study in this research. 

 

This study consists of four chapters. The first discusses whether 

Israel is a colonial or a colonial-settler state. The second gives an 

overview of the stages of Israeli settlement in the West Bank since 1967, 

and up to the peace process. The third chapter describes the TIH project, 

and discusses the arguments concerning it. The fourth discusses and 

analyses the strategic significance of TIH. 
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المقدمه 

 

ٌعتبر مفهوم األمن فً إسرائٌل، هو العامل األساس فً رسم وتحدٌد السٌاسات 

إذ تحدد السٌطرة . ، خاصة فً موضوع األرض والتخطٌط علٌها"للدولة"والممارسات الرسمٌة 

على األرض آفاق وأبعاد سٌاستها التخطٌطٌة، خاصة فٌما ٌتعلق ببناء المستوطنات وتوطٌن 

إذ تعتبر األرض . المستوطنٌن اإلسرائٌلٌن فٌها، وما ٌلحق بالعملٌه اإلستٌطانٌة من توابع

والسٌطرة علٌها، من أهم مركبات النظرٌة األمنٌة فً إسرائٌل، إذا ما أضٌف إلٌها العامل 

الدٌمغرافً، الذي ركزت علٌه الحركة الصهٌونٌة منذ بداٌتها، وخاصة الهجرة إلنجاح المشروع 

أن درع اسرائٌل هو فً زٌادة عدد : "وقد لخص بن جورٌون ذلك بقوله. الصهٌونً فً فلسطٌن

لٌشكالن معاً أهم األسس التً ٌقوم ". أن حدود إسرائٌل تحددها األجٌال القادمة"مؤكدا ". سكانها

 . علٌها المشروع الصهٌونً

وحٌن نتحدث عن العملٌة اإلستٌطانٌة، نقصد تلك التً نفذت فً األراضً الفلسطٌنٌة 

 فً الضفة ألغربٌة وغزة، والتً هً إمتداد طبٌعً للمعتقدات 1967التً أحتلت بعد حرب

والممارسات التطبٌقٌة للحركة الصهٌونٌة منذ نهاٌة القرن قبل الماضً، فً إقامة دولة ٌهودٌة 

من خالل السٌطرة واإلستٌالء   . ...". أرض إسرائٌل التً ال ٌعرف حدودها أحد"فً " نقٌة"

بعد إحتالل هذه األراضً حاولت . على األرض وإفراغ سكانها وإحالل سكان ٌهود مكانهم

، (إال فً القدس)إسرائٌل طرد ما أمكن من السكان وإستٌعابها، لكنها لم تتمكن من ذلك رسمٌا 

وفً الوقت نفسه لم تكن ". نقاء الدولة الٌهودٌة"نظرا للدٌمغرافٌا الفلسطٌنٌة التً ستقوض مبدأ 

 .جاهزة للتخلً عن أألراضً التً أحتلتها والتً تقع ضمن مخططها أألصلً للدولة ألٌهودٌة

لهذا لجأت إسرائٌل الى تطبٌق سٌاسة فرض األمر الواقع التً تضمن لها دمج هذه 

األراضً من خالل سٌاسة رسمٌة حكومٌة، هٌئات و شخصٌات غٌر رسمٌة، متمثلة فً 

المشارٌع اإلستٌطانٌة ألمختلفة والتً كانت لحوافز تارٌخٌة وقومٌة، وهذه اإلعتبارات من 

 . مسؤولٌة السٌاسة األمنٌة اإلسرائٌلٌة

                                                 

، مركز االمارات للدراسات والبحوث االستراتٌجٌة، 11لعدد ، دراسات استراتٌجٌة، ا1996-1948 تطور االقتصاد االسرائٌلً . نبٌل السهلً

.   وانظر المصدرٌن المثبتٌن هناك10، ص 1998الطبعة االولى 

 

.  32، ص(1982دار االسوار، : عكا)دراسات :  الصهٌونٌة المعاصرة.امٌل توما 

 

، فلسطٌن االنتدابٌة، جنوب لبنان حتى منابع اللٌطانً وشرق 1919ٌشمل المخطط االصلً ما اعلنته الحركة الصهٌونٌة فً مؤتمر السالم عام  

 .انظر المصدر السابق. االردن حتى خط سكة الحجاز

   .88ص . 1، ط1991عمان، االستٌطان االسرائٌلً جغرافٌا وسٌاسٌا، دار الجلٌل للنشر والدراسات واالبحاث الفلسطٌنٌة، . الٌشع افرات 
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وبلغت سٌاسة فرض األمر الواقع ذروتها مع بداٌة تغٌر فً النظرة للمناطق من ناحٌة 

 ألول مرة ، التً دافعت 1977عقائدٌة، وتعزز ذلك بوصول الحركة التصحٌحٌة للسلطة عام 

كما تعززت النظرة اإلستٌعابٌة التً ٌنظر الٌها . "أرض إسرائٌل"عن دولة ٌهودٌة فً جمٌع 

وأصبح المجتمع اإلسرائٌلً بٌن فرٌقٌن فً موقفه من . " لوطنهم"بعض اإلسرائٌلٌون كمتممة 

المناطق بٌن مؤٌد للدمج ٌرى التخلً عن أرض التوراة خٌانة لمبادىء الصهٌونٌة التً على 

، ومعارض ٌسعى إلى خلق مجتمع ٌهودي نموذجً وتحقٌق السالم  مع "ألدولة"أساسها قامت 

وكما أسلفنا، فً ظل وجود اللٌكود فً السلطة ومواقفه التارٌخٌة والعقائدٌة، إضافة  . العرب 

إلى المشارٌع اإلستٌطانٌة، كان لذلك أثره فً تغٌر جذري فً الموقف من المناطق وخاصة 

إذ أن . الضفة الغربٌة ومستقبلها ، وزاد صوت الداعٌن لإلحتفاظ بها تحت السٌادة اإلسرائٌلٌة

ربط ودمج هذه األراضً وما علٌها من مستوطنات، فً إسرائٌل هً أهم ما ترمً إلٌه نظرٌتها 

. من افاق سٌاسٌه تحدد مستقبلها، الدمج/ وما ٌترتب على عمله الربط .األمنٌه

من ، ٌستوجب ذلك البحث فً ماهٌه دوله إسرائٌل، وللبحث فً عملٌه الدمج وترتٌباتها 

أي أن )هل إسرائٌل هً دوله إستعمارٌه كما ٌفهم من إٌان لوستك : خالل اإلجابه على التساؤل 

 فً الضفه وغزه هً 1967وأراضً ما بعد،  هً األرض األم1948إسرائٌل فً أراضً  

وفً هذه الحاله ٌمكن للدوله األم إرجاع أألرض المستعمره للمنافس ، (األرض الفرع المستعمره

أم هً دوله . على غرار برٌطانٌا فً إٌرلندا وفرنسا فً الجزائر وإسرائٌل فً سٌناء، 

  1848إستعمارٌه إستٌطانٌه تهدف إلى تحوٌل جمٌع أراضً فلسطٌن التارٌخٌة فً أراضً 

 . إلى أرض موحده ، حسب وجهة نظر رودنسون 1967وأراضً 

  كٌف ٌمكن التحقق من طرح أي منهما إن كان دقٌقا؟ 

، (إستعمارٌه أم إستعمارٌه إستٌطانٌه )لمحاوله إستكشاف ماهٌه دوله إسرائٌل 

، واإلجابه على التساؤل، وتشخٌص أي من الخطابٌن السابقٌن هو األدق ومترتبات ذلك السٌاسٌه

كعامل دمج ما بٌن أراضً  ، 6هذا الشارع رقم ، كحاله دراسٌه" عابر اسرائٌل"إتخذنا شارع 

جاءت مرحله الشارع بعد ربط المستوطنات فً الضفه الغربٌة . 1948" األم" وأراضً 1967

                                                 

 Ian Lustick. Unsettled States Disputed Lands: Britain and Ireland, France and Algeria, Israel and the  West 

Bank Gaza. (Ithaca & London: Cornell University, Press,1993) p9  

 

 Ian Lustick. Ibid, p. 7 

 

 Ian Lustick. Ibid, p. 8 

 

 Ian Lustick. Ibid.    

 

 Maxime Rodinson. Israel: A Colonial Settler State? (New York: Monad,1973). 
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بإتجاه شمال " العابر"وجاء مشروع ،  من خالل شبكه طرق شرق غرب 1948مع اراضً 

. من الوسط" الدوله"جنوب على أساس جمع 

 حتى 1967وهذا إستوقفنا للحدٌث عن مراحل اإلستٌطان فً الضفة ألغربٌة والقدس منذ عام 

.  وتطرقنا بإشارات إلى حائط الفصل، مرحله ألتسوٌه

كٌف تختلف الدوله اإلستعمارٌه ، تناقش الدراسه فً إطارها النظري، بناء على ما تقدم 

عن الدوله اإلستعمارٌه اإلستٌطانٌه، من خالل نظرٌة توسع الدولة أو إنكماشها وتطبٌق ذلك 

على إعتبار )على إسرائٌل، وهل خطاب إٌان لوستٌك دقٌقا حول كون إسرائٌل دولة إستعمارٌة 

أم ان  ( هً أرض مستعمرة قابلة لإلرجاع1967 هً أرض أم، وأراضً 1948أن أرض 

. خطاب رودنسون هو األدق

  

فً نقاشه لمراحل اإلستٌطان المختلفة فً الضفة الغربٌة والقدس من الفصل الثانً      ٌتعرض 

، حٌث ٌتعرض للفكر اإلستٌطانً والمشارٌع اإلستٌطانٌة (مرحلة التسوٌة ) إلى 1967بعد 

 و 1990-1977 و 1977 -1967: وإستراتٌجٌتها فً كل مرحلة وقسمناها الى ثالث مراحل

وقد ركزنا على ألضفه ألغربٌه وإستثنٌنا قطاع غزه ، لٌس سهوا وإنما )مرحلة التسوٌة ، 

، وأفردنا موضوع اإلستٌطان فً القدس نظرا لضخامة المشارٌع  (لضرورة التقٌد بحجم البحث

. اإلستٌطانٌة، وأهمٌتها، ونناقش فٌه هل نجح اإلستٌطان فً خلق أرض متكاملة 

 

سٌاقه السٌاسً، ألمصادقة ": عابر إسرائٌل"فخصص للتعرٌف بشارع الفصل الثالث أما 

على الشارع، تعرٌفه وتوصٌفه، إمتداده ومراحل بناؤه، تكلفته وتموٌله، والتكنولوجٌا 

. ألمستخدمة فٌه، تشرٌعه ودور الحكومة فٌه، مبرراته، وجوانب ألجدل حوله

  

دمج )تحلٌل األهداف اإلستراتٌجٌة لمشروع ألشارع الفصل الرابع       فٌما نناقش فً 

من خالل نقاش أهمٌته (.أرض أم متكاملة)، فً دولة جدٌدة  (1967 و 1948

اإلستراتٌجٌة على أراضً الضفة الغربٌة، وعالقته بشبكة الطرق اإللتفافٌة وأهمٌتها 

 ، من حٌث نقاش خطط 1948كما ٌبحث األهمٌة اإلستراتٌجٌة على أراضً .لإلستٌطان 

.      وأهمٌة ألشارع كعمود فقري لها.، وتهوٌد ألمثلث ، النقب ،ألجلٌل "عٌرون"، " النجوم"

كما ٌتعرض هذا الفصل بالتحلٌل لألهداف اإلستراتٌجٌه والتكتٌكٌه للحائط ألفاصل وعالقته 

 . 1948 مع  أراضً 1967بالمشروع اإلستٌطانً ومشروع ألشارع ودمج أراضً 
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    ٌجدر التنوٌه أن البحث أعتمد فً الفصلٌن الثالث والرابع على مصادر البرٌد 

اإللكترونً ، فموضوع الشارع جدٌد فً ألبحث ، ولم أجد من الكتب ما أعتمد علٌه ، كما 

أن اثارة موضوعه تمت فقط فً  الفترة ألتً أعلن فٌها عن المشروع فً نهاٌات عام 

1998 .

وجدنا أن المشارٌع اإلستٌطانٌه ومشروع الشارع والجدار هدفت إلى ،     وفً الخاتمة

أرض " لمفهوم 1967، ووجدنا أهمٌة أراضً 1967 وأراضً 1948توحٌد  أراضً   

".  األم 
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إطار نظري 

 

ٌناقش هذا اإلطار الفرق بٌن الدولة اإلستعمارٌة والدولة اإلستعمارٌة اإلستٌطانٌة، من خبلل طبٌعة بناء 

، وعبلقتها مع األراضً 1948الدولة، ومدى إنكماشها وتوسعها، وتطبٌق ذلك على إسرابٌل ضمن حدود 

.  1967الفلسطٌنٌة المحتلة عام 

 هً 1948فؤراضً . المستعمرة" الفرع"، واألرض "أرض األم"تتكون الدولة االستعمارٌة، من 

مستعمرة، هذا ما ٌستشؾ من إٌان " فرع" هً أراضً 1967بالنسبة إلسرابٌل، وأراضً " األرض األم"

 ، حٌث ٌناقش العبلقة بٌن إسرابٌل والضفة الؽربٌة مقارنة Unsettled States Disputed Landsلوستٌك فً كتابه 

، ٌعالج لوستٌك فً دراسته الحالة اإلسرابٌلٌة الجزابر / اٌرلندا وفرنسا/ مع العبلقة بٌن كل من برٌطانٌا

أرض " هً إستعمارٌة بل هً 1948، فهو ال ٌرى أن إسرابٌل فً أراضً 1967الفلسطٌنٌة فً أراضً 

 لٌس إستعمارا، واعتبر نجاح الحركة الصهٌونٌة فً بناء 1948، ومجًء الٌهود إلى فلسطٌن فً أراضً "األم

 .نموذجا بطولٌا لمإسسً الصهٌونٌة" الوطن األم القدٌم"دولة إسرابٌل فً 

، ٌرى أن إسرابٌل دولة إستعمارٌة Israel: A Colonial Settler Stateإال أن مكسٌم رودنسون فً كتابه 

 هو 1948، وٌرى أن مجًء الٌهود إلى أراضً "كؤرض أم"إستٌطانٌة، مكونة من جمٌع األرض الفلسطٌنٌة 

 1948فً أراضً " األرض األم"وأن إسرابٌل إنطلقت من . عملٌة إستعمارٌة، ثم تحولت إلى إستٌطانٌة

أي ٌرى أن إسرابٌل .  فً الضفة الؽربٌة الستعمارها ثم استٌطانها1967المستعمرة المستوطنة، إلى أراضً 

: هً دولة إستعمارٌة إستٌطانٌة

صنع دولة إسرابٌل على أرض فلسطٌن، هو حصلٌة عملٌة تتوافق مع حركة التوسع االوروبٌة األمرٌكٌة / إن خلق".... 

التً كان هدفها توطٌن سكان جدد بٌن أناس آخرٌن، أو السٌطرة علٌهم اقتصادٌا . فً القرنٌن التاسع عشر والعشرٌن

كان واضحا أنها عملٌة إسارٌة بكل معاٌٌرها، كان هناك إستٌطان للمستعمرٌن، بعكس حالة الهند وجرٌنبلند .... وسٌاسٌا

لم ٌؤت المستعمرون من الوطن األم، كما هً حالة جزٌرة مورٌتٌوس، أستبدل جزء كبٌر من السكان . على سبٌل المثال

لم ٌتركوا جمٌعهم فً دولة معتمدٌن اقتصادٌا بشكل مباشر على . االصلٌٌن، كما كان منذ زمن مع الهنود فً نٌوانجلند

المستعمرٌن، لكن فً دولة باستقبلل سٌاسً للباقٌن داخل إسرابٌل، فً حٌن إستٌطان المستعمرٌن وبدء قٌام الدولة جلب 

  "للبقٌة مصٌرا ال ٌحكموه

                                                 
1
 Ian Lustick. Unsettled States Disputed Lands: op.cit. pp. 400-402 

 
2
 Ibid, p. 26 

 
3
 Maxime Rodinson. Israel: A Colonial Settler State? op.cit, p. 91  
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وٌل فً تعقٌبه على كلمة ولٌام هارٌس، أن إسرابٌل دولة استٌطانٌة، وأن محرك .وأشار دونالد س

االستٌطان هو القومٌة الدٌنٌة التوسعٌة التً ؼرست الفكر اإلستراتٌجً لئلستٌطان، وأن أهم سمات اإلستعمار 

. اإلستٌطانً هً القومٌة الدٌنٌة

كما برٌطانٌا إلى )إلى أرض مستعمرة " أرض األم"ٌمٌز رودنسون بٌن المستعمرٌن الذٌن جاإوا من 

األرض "،وبٌن المستعمرٌن اإلستٌطانٌٌن الذٌن ٌجعلون من األرض المستعمرة هً (إٌرلندا وفرنسا إلى الجزابر

،وال ٌؤتون من أرض أم واحدة، وٌرى رودنسون أن األمة األمرٌكٌة و األمم األوروبٌة تشكل الوطن األم "األم

ٌستطٌع المرء أن :"، وٌرى أن اإلستعمار هو إحتبلل وسٌطرة وسن قوانٌن وتشرٌع للهجرةالٌهودي* للٌشوؾ

ٌتحدث عن اإلستعمار عندما ٌوجد، وفً الحقٌقة هو موجود، احتبلل وسٌطرة، عندما ٌكون موجودا، وفً الحقٌقة موجود هجرة  

، إنبهر الٌهود بالصهٌونٌة المهاجرة إلى فلسطٌن، ثم سٌطروا، واحتلوها فعبل، وتبنوا قوانٌن لتبرٌر ذلك بالقانون، كل "بتشرٌع"

.  "شً هناك موجود

 هً أراضً مستعمرة من قبل إسرابٌل اإلستٌطانٌة وترٌد 1967 ما ٌفهم من رودنسون أن أراضً 

، حتى تصبح جمٌع أراضً الدولة الجدٌدة 1948إسرابٌل تحوٌلها إلى أراضً مستوطنة على ؼرار أراضً 

 أراضً الدولة الطبٌعٌة، بشرط جعل السكان 1967 و 1948ولتصبح األرض المدمجة ". أرض األم"هً 

وإذا كانت األمم األوروبٌة . من مجموع السكان األصلٌٌن كما فً استرالٌا، كندا، امرٌكٌا% 2-1األصلٌٌن 

ٌجب أن ٌنظر إلى تمرد الٌشوؾ ضد البرٌطانٌٌن من منظار "، "للٌشوؾ"واألمرٌكٌة لعبتا دور الوطن األم 

وأن المستعمرٌن ال ٌنتمون : حٌث تختلؾ أهداؾ كل منهما" الوطن األم"تارٌخً، تمرد مجتمع مستعمرٌن ضد 

إذا كان من حق اإلسرابٌلٌٌن أن ٌوجدوا كمجتمع قومً، وأفضل مكان لذلك "، و" "كوطن أم"لنفس الشعب 

. "هً المناطق المحتلة ، طوروها وبذلوا التضحٌات للوصول إلى ذلك الهدؾ

كطابور "لؤلقلٌة العربٌة " الٌشوؾ" ٌقوم اإلستعمار اإلستٌطانً على العنصرٌة، واتضح ذلك فً نظرة 

، وسعٌها إلى أن تكون دولة ٌهودٌة نقٌة مما ٌإدي إلى دولة إستعمارٌة تتطور إلى دولة عنصرٌة، "خامس

حٌث كان مخطط الصهٌونٌة منذ بداٌتها التخلص من الفلسطٌنٌٌن لخلق . ومواجهة بٌن جماعتٌن إثنٌتٌن

الٌهودٌة النقٌة، والوصول إلى تطهٌر إثنً كما فً جنوب افرٌقٌا، فإسرابٌل وجنوب افرٌقٌا " أرض إسرابٌل"

                                                 

: ، فً"نظرة عامة ومنظور تارٌخً : 1984 – 1967االستٌطان االسرابٌلً فً االراضً العربٌة المحتلة من "وٌل، تعقٌب على بحث ولٌام هارٌس . دونالد س 

.  97-95ص  . 1985 ابرٌل 24-22 مجموعة دراسات، واشنطن، .المستوطنات االسرائٌلٌة فً االراضً العربٌة المحتلة 
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فاإلبادة . كبلهما دولة إستعمارٌة إستٌطانٌة، عنصرٌة، كذلك مشروع الوالٌات المتحدة فً معاملة الهنود 

، فهو خطاب إبادي فً األصل، وال ٌختلؾ واألرض الخالٌة من البشر مرتكزان أساسٌان لجوهر الصهوٌنٌة 

. عن خطاب اإلستٌطان الؽربً فً أمرٌكٌا واسترالٌا

إستعمارٌة -، 1967تنعكس عبلقة المنازعة فً العبلقة بٌن إسرابٌل واألراضً الفلسطٌنٌة المحتلة عام 

وبالتالً تحدٌد معاٌٌر . ومدى توسعها أو إنكماشها" بناء الدولة"، على نظرٌة -كانت أم إستعمارٌة إستٌطانٌة

. وظروؾ إستٌعاب إسرابٌل لتلك المناطق أو التخلً عنها

أرض "ٌستخلص من خطاب لوستٌك، أن الدولة اإلستعمارٌة تتوسع أو تنكمش دونما تؤثٌر على مساحة 

، وال ٌتؤثر وضعها الداخلً، أما الدولة اإلستعمارٌة اإلستٌطانٌة، توسعها أو إنكماشها ٌإثر على هٌكلٌتها "األم

: الداخلٌة، وعلى مساحتها، وٌعاد تعرٌؾ وضعها الداخلً

ٌمكن اعتبار بناء الدولة االقلٌمً، أو توسع دولة قابمة لتشمل منطقة إضافٌة، عملٌة تؽٌٌر فً نوع الصراع السٌاسً "

وأن مٌزان العرقلة السٌاسٌة الداخلٌة التً تتوقعها ... داخل الدولة المركز التً قد تقدم جهودا للفصل عن المنطقة الجدٌدة

النخبة السٌاسٌة للدولة المركز، أن تكون مرافقة مع جهود الفصل عن المنطقة المحٌطة، تقٌس إلى أي حد تم بناء 

وأن إنكماش الدولة ٌتضمن خفض مقٌاس العرقلة السٌاسٌة الداخلٌة التً قد تكون ... المنطقة أو دمجت فً المركز

. "مترافقة مع الفصل، اأا توسٌع الدولة ٌتضمن زٌادتها

أن حجم ومقٌاس الصراعات حول فصل منطقة ال ٌتعارض مع بناء مإسساتها وهوٌات  "وٌضٌؾ لوستٌك

وٌمكن اعتبار ... لهذا ٌمكن أن تفسر هذه الصراعات لتعنً أن دمج المنطقة فً المركز فً مراحله األولى. شعبها

المنطقة أكثر إندماجا فً المركز إذا نمت مقترحات الفصل عن المنطقة فً عقول المنافسٌن لقوة سٌاسٌة، لٌس لخطر 

.  "فقدان شركاء ابتبلؾ، فرص عمل، لكن اإلمكانٌة الحقٌقٌة لمواجهة عنٌفة وتحدٌات قانونٌة لمإسسات الدولة

وقد قدم لوستك حالتٌن تارٌخٌتٌن لتجربتٌن إستعمارٌتٌن، مرتا فً حالة توسع وإنكماش لشرح العبلقة 

بٌن بناء الدولة وإنكماشها والعبلقة بٌن الدولة القابمة والمناطق الجدٌدة المضافة، وهما الحالة البرٌطانٌة 

، ومقارنة هاتٌن الحالتٌن بالحالة 1830s-1962، والحالة الفرنسٌة الجزابرٌة 1830s-1922اإلٌرلندٌة 

وأشار إلى أن عدم إكتمال . (1967لوستٌك ٌتحدث عن اراضً ) حتى اآلن، 1967اإلسرابٌلٌة الفلسطٌنٌة منذ 

ٌعنً أن دول المركز هذه ستكون خاضعة فً النهاٌة "دمج كل من إٌرلندا فً برٌطانٌا والجزابر فً فرنسا 

واأن برٌطانٌا وفرنسا تؤلمت بجدل سٌاسً مزمن وعمٌق، لفقدانها مناطق كانت تعتبر قانونٌا، تارٌخٌا، "، "لتوتر عنٌؾ
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-1957 والفرنسً 1924-1912وأن هذه األزمات قد هددت النظامٌن البرٌطانً ... وأٌدٌولوجٌا أجزاء مدمجة فً الدولة المركز

1961"  .

. 1967فشل إستٌطان إسرابٌل للمناطق الفلسطٌنٌة المحتلة عام /وقد أثٌر جدل فً إسرابٌل حول نجاح

فجزء من اإلسرابٌلٌٌن .  (إسرابٌل)وكان ذلك تعبٌرا عن فرضٌة توسع وإنكماش الدولة، وفً هذه الحالة 

وانقسم " . الوطن"ألجزاء أرض إسرابٌل وهً أجزاء مقدسة من " متممة"ٌنظرون للمناطق على أنها 

ومر . اإلسرابٌلٌون بٌن مإٌد أو معارض لدمجها أو فصلها، وتعددت أسبابهم وإدعاءاتهم دٌمؽرافٌة، أٌدٌولوجٌة

 فً مراحل زمنٌة وسٌاسٌة، خاصة فً فترة حكومات 1967ذلك الجدل من احتبلل المناطق الفلسطٌنٌة عام 

أرض " التً رفضت مبدأ تقسٌم 1992صٌؾ - 1990 ومن ربٌع 1984-1977اللٌكود المتعاقبة من 

. ، فً ظل وتٌرة عالٌة من اإلستٌطان فً هذه المناطقؼرب النهر" إسرابٌل

نجح فً التخلص من خٌار اإلنسحاب من الضفة الؽربٌة "وأصبح اإلعتقاد لدى اإلسرابٌلٌٌن أن اللٌكود 

، أكثر المدافعٌن وكان مٌرون بنفنستً". وؼزة، وأن إحتوابها هو مسؤلة وقت وال ٌمكن التراجع عن الضم

خمس "، "النقطة الحرجة"، "نقطة البلعودة"، مستخدما مصطلحات "أنه ال ٌمكن إلؽاء الدمج"عن فرضٌة 

، معبرا عن نفاذ الوقت واستحالة تخلً أي حكومة عن السٌطرة على المناطق "دقابق قبل منتصؾ اللٌل

حٌث  (هل مرت نقطة البلعودة أم ال  )مترددا " المناطق"، وبقً الموقؾ حٌال 1967الفلسطٌنٌة المحتلة عام 

. شمل ذلك صحفٌٌن ، سٌاسٌٌن والمستوطنٌن أنفسهم، وبعض النخب الفلسطٌنٌة

أن عملٌة الفصل "، وأصبح الموقؾ 1987إنقلب ذلك الموقؾ بفعل اإلنتفاضة الفلسطٌنٌة األولى عام 

أن جمٌع أحبلم إسرابٌل فً تهوٌد ": ، حٌث قال الصحفً اإلسرابٌلً دانً روبنشتاٌن"هً التً ال ٌمكن إلؽاإها

نشرتها " الضفة الؽربٌة إلسرابٌل، نقطة البلعودة: "دراسة بعنوان. "الضفة وؼزة كانت وما زالت وهما باطبل

، عكسـت تؤثٌر االنتفاضة على مفهوم حقٌقة الضم، وأن إنبثاق دولة 1989مإسسة راند األمرٌكٌة عام 

حتى أن مٌرون بنفنستً ". للمناطق"، و لٌس إحتواء إسرابٌل "ال ٌمكن الؽاإه"و " نقطة البلعودة"فلسطٌنٌة هو 

، فً معهد فان لٌر 30/1/1990، قال فً ندوة فً "ال ٌمكن الؽاإه"و" نقطة البلعودة"صاحب مقولة وفرضٌة 
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اإلنسحاب اإلقلٌمً ... ، وبدال من مقولة السابق اأن الدمج حتمً،...من الممكن تقسٌم األرض وقٌام دولة فلسطٌنٌة: "فً القدس

 ."وقٌام دولة فلسطٌنٌة أصبح حتمٌا

إستعرضنا خطاب لوستٌك حول الفرق بٌن الدولة اإلستعمارٌة والدولة اإلستعمارٌة اإلستٌطانٌة، ومدى 

، من خبلل مناقشته للحالتٌن (األم)توسعها أو إنكماشها وتؤثٌر ذلك على الوضع الداخلً للدولة المركز 

البرٌطانٌة والفرنسٌة، ومدى تؤثٌر وانعكاس اإلنكماش علٌهما، وتطبٌق ذلك التؤثٌر على الحالة اإلسرابٌلٌة فً 

، فوجدنا أن هناك إزدواجٌة فً الخطاب، وخلط فً 1967عبلقتها مع االراضً الفلسطٌنٌة المحتلة عام 

المصطلحات مما ٌسًء تشخٌص إنعكاسات اإلنكماش، والتقٌٌم بٌن إستعماري وإستعماري إستٌطانً، 

. وتشخٌص التوتر السٌاسً

ففً حالة النموذج اإلستعماري، التؤثٌر على المساحة، وأي توسع أو إنكماش له مخاضه السلبً أو 

، لكن على مرتبة نفوذها (األم)ومستوى هذا التؤثر هنا لٌس بالنسبة لوجود الدولة المركز . اإلٌجابً

وفً . اإلستعماري، صعودا أو نزوال وتساإالت حول المسببات، مما ٌخلق حالة شحن للوضع السٌاسً الداخلً

هذه الحالة تبقى الدولة المركز على وضعها ومساحتها، والتؤثر فقط لؤلراضً المضافة، ولٌس هناك من تهدٌد 

والتوتر هو على سٌاسات، لكن األزمة لٌس .والتؤثر هنا ٌإدي إلى توتر، لكن لٌس إلى أزمة". الدولة األم"لكٌان 

فبرٌطانٌا وفرنسا عانت من اإلنكماش فً المناطق المضافة لكن ذلك لٌس على مستوى . مضمونها الوجود

أما فً حالة اإلستعمار اإلستٌطانً، طبٌعة تؤثٌر اإلنكماش حرجة، ألن األزمة لٌس على شخصٌة . وجودها

الدولة، فلسفتها وطموحها السٌاسً ومكانتها التً هً إنعكاسات عادٌة، بل تهدٌد للكٌان برمته، الن مشروع 

. فؤي إنكماش فً أي منهما ٌإثر على اآلخر. ، ٌوازي شخصٌته الدولٌة"االم"صنع الدولة 

الذي تعرضت له كل من برٌطانٌا وفرنسا لعدم إكتمال دمجهما " التوتر العنٌؾ" أشار لوستٌك إلى 

هذا النوع من التوتر هو مخاض التقلص من كٌان إستعماري ألي قوة عظمى إلى كٌان . الٌرلندا والجزابر

لكن فً حالة اإلستعمار اإلستٌطانً، اإلنكماش هو كٌانً، . وهذا لم ٌلؽً الدول فً النماذج اإلستعمارٌة. قطري

. على مستوى إستعماري إستٌطانً ٌخلق أزمة وجود، وقد تلؽً الكٌان السٌاسً" والتوتر العنٌؾ"وٌلؽً الكٌان 

كما هً، فً حٌن إنهار النظام " أم"تقلصت برٌطانٌا من جمٌع المناطق التً إستعمرتها، لكن بقٌت كدولة 

 ونظام األبارتاٌد فً جنوب أفرٌقٌا عام 1980زمبابوي حالٌا فً )اإلستعماري اإلستٌطانً فً رودٌسٌا 

1991   .)

نحاول إستخبلص الفارق بٌن الدولة اإلستعمارٌة والدولة اإلستعمارٌة اإلستٌطانٌة من خبلل عرضنا 

كنعت، أما بنٌوٌا، ٌتكلم عن كٌانٌن مختلفٌن، " إستعماري"لخطاب لوستك، نبلحظ أنه ٌستخدم المصطلح 

النماذج التً ٌقارنها )فتشخٌصه للحالة اإلسرابٌلٌة لٌس دقٌقا، ألنه مزج بٌن تشخٌصٌن مختلفٌن، إستعماري 

(. النموذج اإلسرابٌلً)وإستعماري إستٌطانً  (وهً برٌطانٌا وفرنسا
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االٌرلندٌة والفرنسٌة / ٌكمن الخـلل فً أسـاس المقارنة، إسـتخدامه نمـاذج إسـتعمارٌة، البرٌطانٌة

الجزابرٌة، وإن كانت مواطن الشبه التً قدمها بٌن الحالتٌن المذكورتٌن والحالة اإلسرابلٌة الفلسطٌنٌة، عملٌة /

ومساهمة مجتمعات هذه الدول فً أن تكون  (األم)عداء السكان األصلٌٌن، وقربها من الدولة المركز : من حٌث

، ومقاومة المجتمعات االصلٌة لسٌطرة الدولة األم، وإٌمان "أرض األم"تلك المناطق الهدؾ أجزاء دابمة من 

. المجتمعات فً الحاالت اإلستعمارٌة الثبلث بضرورة اإلنسحاب لتجنب اإلنهٌار

 قدم لوستٌك هذه المقارنة فً محاولة لفحص نماذج بناء الدولة وإنكماشها، وقدم التفسٌر السابق لشرح 

فشل برٌطانٌا وفرنسا فً إستٌعاب إٌرلندا والجزابر، مما أدى إلى إنكماشهما ككٌانٌن إستعمارٌٌن، وتطبٌق هذه 

.  المقارنة على الحالة اإلسرابٌلٌة الفلسطٌنٌة

 ٌكشؾ تحلٌل لوستٌك فً خطابه من خبلل المقارنة التً قدمها، أنها ال تنطبق على الحالة اإلسرابٌلٌة 

محاوال جعل الكٌان الصهٌونً نموذجا إستعمارٌا . الفلسطٌنٌة، وذلك لمقارنته نظما إستعمارٌة، برٌطانٌا وفرنسا

ونستخلص من تناوله فشل برٌطانٌا فً دمج اٌرلندا، وفرنسا فً دمج الجزابر مما أدى إلى . قاببل لئلنكماش

إنكماشهما، وخضوعهما إلى أزمات، إن الشًء نفسه سٌصٌب الكٌان الصهٌونً، مطبقا النموذج اإلستعماري 

فؤساس . وهذا هو الخلل والتحاٌل فً خطابه. علٌه، حٌث أن صفة اإلنكماش صفة مبلزمة لؤلنظمة اإلستعمارٌة

المقارنة لٌس دقٌقا، ولو كان معنٌا بتحلٌل إسرابٌل، لقدم مقارنة بنماذج إستعمارٌة إستٌطانٌة، مثل رودٌسٌا 

النتٌجة أنه بهكذا مقارنة ٌطلً اإلستعماري اإلستٌطانً بإستعماري، . وجنوب أفرٌقٌا، أو أمرٌكٌا،كندا، استرالٌا

لتبٌان أن اإلنكماش ٌبلزم أي دولة استعمارٌة، وبالتالً إسرابٌل دولة إستعمارٌة قابلة لئلنكماش دون تهدٌد على 

. وجودها

 فبما أن إسرابٌل دولة إستعمارٌة حسب لوستٌك، تنكمش أو تتوسع كبقٌة الدول اإلستعمارٌة األخرى، 

على أساس أن ذلك سمة من سمات بناء الدولة اإلستعمارٌة، ٌكون طرحه صحٌحا، عندما تكون هذه السمة لبناء 

الكٌان اإلستعماري بؤراض مضافة ولٌست لبناء الدولة اإلستعمارٌة اإلم، واإلنكماش فً هذه الحالة أقل وطؤة 

ٌإدي إلى تهدٌد وجود الكٌان، وهذه هً حالة " األم"أما إذا إنكمشت الدولة . وأقل تهدٌدا لكٌنونة الدولة

" . ألرض األم"اإلستعماري اإلستٌطانً، وإسرابٌل لن تنكمش من أراضً الضفة الؽربٌة التً تعتبرها متممة 

وهذا ما ٌرٌد أن ٌوصلنا . إذا تم إحتواإها" إنكماش"ومن الممكن أن ال تشكل الضفة الؽربٌة خطورة فً حالة 

اإلنكماش مع "الٌه لوستٌك فً خطابه، من أن أي إحتواء هو إنكماش أو قد ٌزعم أنه إنكماش، فهل هذا 

وبالتالً على إسرابٌل؟ " صفة استعماري"ٌنطبق على " اإلحتواء

، إلحتواء المناطق الفلسطٌنٌة وراءه، وبالتالً تسلٌم أي أراض "الجدار" لجؤت إسرابٌل إلى فكرة 

، تعزٌز فكرة "الجدار"، وهذا ما حاول أن ٌعززه لوستك فً خطابه كرإٌة مستقبلٌة قبل "إنكماش"تعتبره 

، ألنها محاطة "إنكماشا"لٌس " الجدار"فتسلٌم أراض خلؾ . ، دون إنهٌار، دون تهدٌد وجود"اإلنكماش"إمكانٌة 

فً هذه الحالة ٌدحض طرح لوستك بؤن إسرابٌل نموذجا " والجدار. "من جمٌع الجهات" بؤراض األم"
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، وهذا نهج "*جدار" بدال من إحتوابها فً 1967إستعمارٌا، فلو كانت كذلك لكان هناك إنسحاب من أراضً 

 . (البنتوستان)إستعماري إستٌطانً، على ؼرار نظام األبارتاهاٌد سابقا فً جنوب أفرٌقٌا 

أما . تكتٌكٌا، من خبلل مساره وخلقه نقاط أمنٌة هو إحتواء للسكان األصلٌٌن" الجدار"وبالتالً، دور 

، "أرض األم"، من أي عقبات تواجه مشروع بناء (فلسطٌن التارٌخٌة)" أرض األم"إستراتٌجٌا هدفه حماٌة 

، لتجرٌد "بناء الدولة"ذلك ٌفرض لوستٌك مصطلح " لشرعنة"و. ، على أرض سكان أصلٌٌن"بناء الدولة"

وهذا النوع من الخطاب األكادٌمً، ٌندرج فً سٌاق إستعماري إستٌطانً الذي . المشروع من طابعه العنصري

، والذي هو تطهٌر عرقً لسكان "بناء الدولة"ٌحاول إعطاء شرعٌة فً األدبٌات األكادٌمٌة، لمشروع مزعوم 

، والذي ٌنتمً إلٌه أٌضا 1948والذي هو ضمن أدبٌات الصهٌونٌة، الترانسفٌر الذي طبقته فً حرب . أصلٌٌن

.  النظام العنصري فً جنوب افرٌقٌا

هو إعادة   الفلسطٌنٌة، ولٌس من كل األراضً،1967اإلسرابٌلً من أراض فً أراضً " اإلنكماش"

نستطٌع القول لٌس كذلك ألن عملٌة اإلنتشار ؼٌر مرافقة لتحرر . إنتشار القوات اإلسرابٌلٌة ولٌست إنكماشا

السكان األصلٌٌن، والتحرر ٌستوجب سٌادة على األراضً المحررة، فاإلحتبلل العسكري من خبلل إعادة 

إنتشار من سمات اإلستعماري اإلستٌطانً، والتحرٌر ٌعنً أن تكون األرض وما علٌها، وفضاإها وما تحتها 

وهذا األمر ٌضع مصٌر دولة السكان األصلٌٌن المحررة ككل على محك، وال نرٌد أن ندخل . للسكان األصلٌٌن

.  ، وذلك إلتزاما بحجم الدراسةفً تصنٌؾ لوستك لنشاط السكان األصلٌٌن هل هو توجه إنفصالً أم تحرري

اإلحتفاظ أو التخلً عن الضفة )نستطٌع القول، أنه فً الخطاب اإلسرابٌلً، إنعكاس قابلٌة التوسع واإلنكماش 

منوطة بمدى إفتراض الٌهودي اإلسرابٌلً إلشكالٌة العبلقة بٌن إسرابٌل والضفة الؽربٌة، فإذا شعر أن  (الؽربٌة

.      ال إشكالٌة فً إحتواء أو دمج هذ األراضً ضمن إسرابٌل، فالتوسع لٌس مشكلة، وإستحالة اإلنكماش

          مبلحظة قارىء، إذا شعر اإلسرابٌلً أن هناك إشكالٌة فً ذلك، ٌجادل فً نجاعة ابقاء هذه األراضً 

، فً حالة توسع بحكم التكلفة والثمن، ولذلك تحدث لوستٌك عن العامل النفسً إلى جانب العامل المادي للدمج

. "البل ممكن الؽاإه"و"البلعودة"ولهذا كان تراجع بنفنستً وأخرٌن عن مواقفهم فً نظرٌة 

، وٌبقى الكٌان قابما "أرض األم" مما تقدم، ٌتحمل النموذج اإلستعماري إنكماشا دون تهدٌد وجوده فً 

بعد فترة اإلنكماش، وهذا حال الدول اإلستعمارٌة التً إنكمشت، وعقب ذلك تحررا وإستقبلال للسكان 

المخطط لها، ٌهدد وجود كٌانه، النه " أرض األم"أما النموذج اإلستعماري اإلستٌطانً، إنكماشه من . األصلٌٌن

وفً حالة إسرابٌل، نستشؾ أن الضفة الؽربٌة والقدس، باطنها . الحٌوي" األرض األم"ٌؤتً على حساب حٌز 

                                                 

 ".ارض االم"اما الجوالن فهً جزء من حماٌة ". ارض االم"انسحاب اسرابٌل من سٌناء جاء على اعتبار انها لٌست  *
23

 Moshe Machover. “ Is It Apartheid?”, Op.cit p. 12 . 

 
24

 Ian Lustick. Op.cit,p. 23  

 
25

 Ibid, pp. 34-36 

 
26

 Ibid, pp. 13-21. 
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. وفضاإها ٌشكبلن حٌزها الحٌوي، أما المواقع الؽٌر حٌوٌة، هً مثل جنوب لبنان، سٌناء، التً انسحبت منها

، "إستبدال السكان األصلٌٌن"وقد طرح ردونسون فً خطابه، أن النموذج اإلستعماري اإلستٌطانً ٌعمل على 

وال ٌوجد فً هذا النموذج إنكماش، ألنه ٌسعى . وإذا لم ٌستطع ٌتم إحتواإهم، وإذا لم ٌستطع ٌنهار هذا النموذج

.  ، وفً الحالة اإلسرابٌلٌة الفلسطٌنٌة، لخلق دولة ٌهودٌة نقٌة لتتطور إلى دولة عنصرٌة"أرض األم"إلى خلق 

 1967حاول لوستك أن ٌجعل خطابه فً تفسٌره للعبلقة بٌن إسرابٌل والمناطق الفلسطٌنٌة المحتلة عام 

على ؼرار نموذج إستعماري، محاوال فرض هذا الشكل على بنٌة إستعماري إستٌطانً،مستخدما أسلوب 

وهذا ما تعارض مع . التلطٌؾ فً طرح هذا الخطاب، لٌصور إنكماشه أمرا طبٌعٌا كؤي نموذج إستعماري

سنكشؾ أي من الشكلٌن هو " عابر اسرابٌل"لكن من خبلل معالجتنا لمشروع شارع . طرح مكسٌم رودنسون

".   عابر إسرابٌل"األدق؟ وهذا ٌستوجبنا الحدٌث عن المشارٌع اإلستٌطانٌة وإستراتٌجٌتها، ومن ثم عن شارع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الثانً 

 

. 1967مراحل اإلستٌطان الصهٌونً فً الضفة الغربٌة والقدس بعد عام 

. تمهٌد:   أوال
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:  فً ظل حكومات المعراخ1977عام -1967مرحلة من عام :   ثانٌا

. مشروع ألون -1

 .وثٌقة ومشروع ؼالٌلً -2

 فً ظل حكومات اللٌكود 1990عام  -1977مرحلة من عام :   ثالثا

. مشروع ألون -1

 ".جوش إٌمونٌم"مشروع   -2

 .خطة دروبلس -3

. اإلستٌطان الصهٌونً فً مرحلة التسوٌة السلمٌة:   رابعا

. اإلستٌطان الصهٌونً فً القدس:   خامسا

. الخبلصة:   ساد سا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1967مراحل اإلستٌطان اإلسرائٌلً فً الضفه الغربٌة والقدس بعد عام 

تمهٌد  : أوال

شكل اإلستعمار اإلستٌطانً فً فلسطٌن العامل األساس الذي تبنته الحركة الصهٌونٌه لتجسٌد المشروع 

ومن أجل ذلك أقامت . الصهٌونً، لتبنً دولة قومٌه من خبلل إستٌطان إجبلبً، وتهوٌد البقعه الجؽرافٌه

الصندوق القومً الٌهودي، والوكالة الٌهودٌة، والمإسسات اإلنتاجٌه والنقابات العمالٌه : المإسسات اإلستٌطانٌه

. والمهنٌة
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إال أن هذه المإسسات لم تبلػ مهمة التهوٌد وحسم الصراع على فلسطٌن، فؤوكلت المهمة آللتها 

، حٌث لعبت هذه اآللة دورا بارزا فً حماٌة وتؤمٌن قاعدة المشروع 1948العسكرٌة، وهذا ماحصل عام 

وإستكملت إحتبلل بقٌة فلسطٌن فً الضفة الؽربٌة . اإلستٌطانٌه، بل وعملت على توسٌعها وتمهٌد استٌطانها

ورؼم إنجازاتها إال أنها لم تستطع تهوٌد فلسطٌن بالكامل، وكذلك المإسسات . 1967وقطاع ؼزة عام 

اإلستٌطانٌة، نظرا ألن حجم رقعة األرض المحتله أكبر من حجم الرقعه المستوطنه، مما وضع إسرابٌل أمام 

، مما ٌزٌد من إستحالة تهدٌد الحٌز نظرا لنقص العامل الدٌمؽرافً القادر على "الخطر الدٌمؽرافً"مسؤلة 

ولهذا لجؤت إلى اإلستٌطان السٌاسً إلعتبارات أمنٌة، ثم دعت إلى اإلستٌطان منطلقة من أسس عقابدٌة . تهوٌده

. ودٌنٌة، متمثلة فً السٌاسات اإلستٌطانٌة التً إتبعتها الحكومات اإلسرابٌلٌة المتعاقبة من المعراخ واللٌكود

تشكل ظاهرة اإلستٌطان الٌهودي حتى اآلن أكبر تؽٌٌر مادي منذ أن ظفر اإلسرابٌلٌون بالسٌطرة 

، واحتلت إسرابٌل ثبلثة أضعاؾ مساحتها من الضفة الؽربٌة، 1967العسكرٌة على الضفة الؽربٌة فً سنة 

وبسبب هذه اإلنجازات من الحرب، تؽٌرت أهداؾ إسرابٌل القومٌة،وتحولت أولوٌة . والقطاع والجوالن وسٌناء

، على حساب اإلستٌطان واإلستثمار فً البنٌة التحتٌة إلى أولوٌات جدٌدة فً األرض المحتلة الجدٌدة

.  وخصوصا فً منطقتً النقب والجلٌل 1948األراضً المحتلة عام 

إال أن الضفة الؽربٌة تعرضت ألكبر هجمة إستٌطانٌة من حٌث عدد المستوطنات أو حجم المساحة 

. ، وذلك نظرا ألهمٌة هذا اإلستٌطان بالنسبة إلستراتٌجٌة إسرابٌل ومستقبلهاالمصادرة لصالح المستوطنات

وذلك من خبلل مجموعة من المشارٌع اإلستٌطانٌة، ومن قبل جهات إستٌطانٌة، ومن خبلل توجه رسمً 

، وإكمال عملٌة تهوٌد "أرض إسرابٌل" إللؽاء الموافقة التارٌخٌة على تقسٌم 1967إلستؽبلل نتابج حرب 

. فلسطٌن عن طرٌق خلخلة األوضاع السكانٌة بالمناطق المحتلة

     ومنذ بداٌة إحتبلل الضفة الؽربٌة، كان اإلستٌطان على رأس أولوٌات الحكومات اإلسرابٌلٌة المتعاقبة، 

سواء فً برامجها اإلنتخابٌة أوالحزبٌة، أقوال النخب من قٌاداتها، الخطط والمشارٌع اإلستٌطانٌة المقترحة 

 فً 1967فقد مر اإلستٌطان بعد . والمٌزانٌات الآلزمة لتنفٌذها، وفق رإى هذه القٌادات لمستقبل هذه األراضً

                                                 

مإسسة الدراسات الفلسطٌنٌة، ترجمة محجوب . التنظٌم الهٌكلً االسرائٌلً للمدن فً الضفة الغربٌة، القانون والبلدوزر فً خدمة االستٌطان الٌهودي. انطونً كون 

. 181، ص 1995، بٌروت، ٌناٌر 1عمر، ط

 
30

 Elisha Efrat. Geography and Politics in Israel since 1967. (England: Frank Cass,  1988). p3.  

 
31

 Rassem Khamayseh. “Israel Planning and House Demolishing Policy in the West Bank”, (Copyright Passia, Palestinian Academic 

Society of International Affairs, East Jerusalem, Dec. 1989). P6.       

 

.  238، ص1981وكالة ابو عرفة للصحافة والنشر، القدس، االستٌطان التطبٌق العملً للصهٌونٌة، . عبد الرحمن ابو عرفة 
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 إلى أراضً مستوطنة 1967 تحوٌل أراضً –كما سنرى - أهمها): عدة مراحل هدفت لتحقٌق عدة أهداؾ

، وكل مرحلة لها استراتٌجٌتها ، وسنتعرؾ ("أم واحدة"، لتصبح جمٌعها أرض 1948ودمجها فً أراضً 

علٌها من دراستنا للمشارٌع التً طرحت فً كل مرحلة، فً محاولة اإلجابة على السإال، هل نجحت هذه 

 ومدمجة عضوٌا؟  1967 وأراضً 1948متكاملة من أراضً " أرض أم"المشارٌع اإلستٌطانٌة فً خلق 

". العمل" فً ظل حكومات 1977-1967مرحلة : ثانٌا

، وبرز ذلك من خبلل 1977اإلستٌطان أولى أولوٌاتها حتى عام " العمل"وضعت حكومات 

الممارسات على األرض، من مصادرة األراضً إلى إقامة المستعمرات اإلستٌطانٌة والعمل على توسٌعها، 

وأعتبرت أن اإلستٌطان فً هذه المناطق هو جزء ال . منطلقة من إعتبارات أمنٌة إستراتٌجٌة، سٌاسٌة وتوسعٌة

للتعرؾ على السمات العامة إلستراتٌجٌة اإلستٌطان فً هذه . ٌتجزأ من الخطة اإلستراتٌجٌة والسٌاسٌة للدولة

المرحلة التً على أساسها وضعت الحكومات أولوٌاتها ومواقؾ الحكومات من الضفة الؽربٌة، سنتحدث عن 

المشارٌع اإلستٌطانٌة التً قدمت فٌها، والتً تبلورت لدى قٌادات حزب المعراخ،ومثلت آراءهم الشخصٌة،إال 

أنها لم تصل إلى مستوى أن تكون سٌاسة رسمٌة، بدءا بمشروع آلون الداعً إلى إستٌطان المناطق اآلمنة، 

، ومشروع داٌان الخاص وضم مناطق معٌنة من األراضً المحتلة إلى إسرابٌل كجزء ال ٌتجزأ من سٌادتها

. بالدمج االقتصادي لسكان المناطق بإسرابٌل، ووثٌقة جالٌلً التً فتحت المجال لمزٌد من اإلستٌطان 

، ومع عدم وتجمـع الرواٌات عن اإلستٌطان فً الضفة الؽربٌة أنه بدأ بخطة آلون بعد الحرب مباشرة 

إال أنه كان لها تؤثٌر معتبر على خارطة اإلستٌطان اإلسرابٌلً طوال فترة . إقرارها، بقٌت باسم صاحبها فقط

.  حزب التجمع العمالً فً السلطة

: المشارٌع اإلستٌطانٌة

( (. 2)أنظر الملحق رقم ): مشروع ألون- 1

، قدم وزٌر العدل آنذاك اٌؽال آلون 16/7/1967       بعد شهر تقرٌبا من إحتبلل الضفة الؽربٌة ، وبتارٌخ 

مشروع تسوٌة وإستٌطان حمل إسمه، لكن الحكومة اإلسرابٌلٌة، رفضته رؼبة منها عدم اإللتزام بمشروع 

                                                 

   xxv، ص 1981مإسسة الدراسات الفلسطٌنٌة، الطبعة االولى، بٌروت، ، 1980-1967 المستعمرات االستٌطانٌةاالسرائٌلٌة فً االراضً المحتلة .ولٌد الجعفري 

 

كذلك .   وما بعدها36، ص 1997، شباط 216، العدد ،المستقبل العرب1967ًاستراتٌجٌة االستٌطان الصهٌونً فً االراضً العربٌة المحتلة بعد عام . موسى الدوٌك 

  .241ص مصدر سابق، . ابو عرفة
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فً حٌن ٌذكر مٌرون بنفستً وخٌاط، أن مشروع ألون قدم الى مجلس الوزراء االسرابٌلً فً تموز . معٌن

.  1970 وسبتمبر 1969، وٌناٌر 1968 ودٌسمبر 1968، وقدم معدال فً حزٌران 1967

: اهم بنود هذا المشروع

أن تكون الحدود الشرقٌة إلسرابٌل هً نهر األردن والخط الذي ٌمر وسط البحر المٌت وهً الحدود  -

 مٌل على طول ؼور األردن، 10-6وأن تضم إسرابٌل قطاعا عرضه . بٌن إسرابٌل والممكلة الهاشمٌة

.  إستراتٌجً- لخلق تجمع دفاعً جؽرافً 

.- شـرٌط أرضً آخر بعرض عدة كٌلومترات من شـمال طـرٌق القدس حتى طرٌق عطروت  -

من الشمال وحتى السفوح الشرقٌه لجبال الخلٌل، اضافه الى منطقة .- اللطـرون وٌشـمل اللطـرون

 –ممر ٌربط باقً الضفة الؽربٌة مع االردن على محور رام هللا .- ؼوش عتصٌون، الخلٌل، بٌت لحم

 .أرٌحا

ٌجب ان تكون حدود إسرابٌل الدابمة قابلة للدفاع عنها من ناحٌة استراتٌجٌة ، :         كان رأي اٌؽال آلون

وأن تكون الحدود . باعتمادها على عوابق طبوؼرافٌه تساعد على صد أي هجوم، وشن هجوم مضاد 

 ، مع تجنب التجمعات العربٌة الربٌسٌة من عملٌات االستٌطان، سٌاسٌة ببناء المستوطنات على طولها

والحصول على أكبر قدر من االرض بؤقل السكان لضمان نقاء الدولة، ألنه لٌس من مصلحة إسرابٌل 

السٌطرة على جمٌع الضفة الؽربٌة من منطلق دٌمؽرافً، وأن ٌكون تواجدا ٌهودٌا فً نقاط الدفاع 

ودعت الخطة إلى ضم القدس إلسرابٌل، ومحاولة تطوٌقها بطوق من . اإلستراتٌجٌة فً الضفة

. المستوطنات التً تجعل عملٌة رجوعها للسٌادة العربٌة أمرا مستحٌبلًال 

فكان هذا المشروع من أبرز الموجهات للسٌاسة اإلستٌطانٌة فً هذه المرحلة، فهو ٌقضً عبلنٌة بضم 

ورؼم عدم تبنٌه رسمٌا ، أصبح مشروع  . الهضبه السورٌه ، قطاع ؼزة، القدس، الؽور والخلٌل إلى إسرابٌل

                                                 

 .153ص،  مصدر سابق.نظام محمود بركات 
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 Meron Benvenisti and Shlomo Khayat. The West Bank and Gaza Atlas. The Jerusalem Post, 1988, p.63,  
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 David Newman. Jewish Settlements in the West Bank, the Role of Gush Emunim. (Durham: Centre for Middle Eastern and  

Islamic studies, Durham University. England), 1982, p.17.           
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 ، حٌث أقامت حكومات آلون هو حجر األساس لسٌاسة اإلستٌطان اإلسرابٌلٌة فً الضفة الؽربٌة المحتله

.  مستوطنة فً الضفة الؽربٌة بإستثناء القدس22المعراج المتعاقبة فً العقد األول من اإلحتبلل 

: وثٌقة ومشروع جالٌلً- 2

: نسبت هذه الوثٌقة إلى الوزٌر العمالً ببل حقٌبة ٌسرابٌل جالٌلً، وتضمنت عدة نصوص إستٌطانٌة منها

تطوٌر سٌاسة اإلستٌطان من خبلل إقامة مستوطنات جدٌدة وتعزٌز القابمة ، خاصة فً شمال البحر المٌت، 

ووجوب توسٌع دابرة شراء األراضً واألمبلك فً المناطق المحتله من قبل . ؼور األردن وؼوش عتصٌون

ثم تحولت .  1974وقد عدلت هذه الوثٌقه بوثٌقة أخرى أقرتها حكومة العمل عام . مدٌرٌة عقارات إسرابٌل

وٌهدؾ المشروع . 1977إلى مشروع بلورته اللجنة الوزارٌه لشإون اإلستٌطان برباسة جالٌلً نفسه فً أبرٌل 

إال أنه ...  مستوطنه فً الضفة الؽربٌة 15منها ...... ، 1992-1977 مستوطنه ما بٌن عامً 186إلى إقامة 

 .لم ٌفسح له المجال لٌوضع قٌد التنفٌذ

من دراستنا للمشروعٌن السابقٌن آلون وجالٌلً ، كانت السمات العامة إلستراتٌجٌة المعراخ اإلستٌطانٌة فً 

:  على النحو التال1977ً-1967مرحلة 

إلؼبلق الطرٌق أمام إمكانٌة " القدس الؽربٌة"التركٌز على إستٌطان مدٌنة القدس وتوحٌد القدس الشرقٌة و - 

 .اإلنسحاب من القدس الشرقٌة المحتلة أو التراجع عنها مستقبلٌا

" لتحقٌق  (خطوط المواجهة  )التؤكٌد على حرٌة إستٌطان اإلراضً المحتله خصوصا فً مناطق األمن - 

، وعلى أن السٌطرة على األرض تعنً السٌطرة السٌاسٌة للحكومة دون قٌام دولة "حدود آمنة قابلة للدفاع عنها

التؤكٌد على ضرورة العملٌة لخلق واقع جدٌد ٌمنع العودة . فلسطٌنٌة مستقلة فً الضفة الؽربٌة وقطاع ؼزة

 .، مع فتح الباب فً الوقت نفسه إلمكانٌة تحقٌق تسوٌة سٌاسٌة 1967الى حدود 

                                                 
47

 William Wilson Harris. Taking Root, Israeli Settlements in the West Bank, the Golan and Gaza- Sinai, 1967-1980. (New 

York Research Studies Press, 1980) p. 36                      and see: David Newman, Op.cit.  p. 20.     
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تجنب اإلستٌطان فً المناطق العربٌة الكثٌفه السكان، لتحقٌق السٌاسه الدٌمؽرافٌة للمعراخ بالمحافظه على - 

 .نقاء الدولة

وبهذا ، ٌمكننا القول ، أن مسار اإلستٌطان فً هذه المرحلة كان العتبارات ، سٌاسٌه ، أمنٌة 

لم تتخذ حكومات . والتً كان لها األثر الكبٌر على مواقؾ حكومات المعراخ من الضفة الؽربٌة. ودٌمؽرافٌة

سنتحدث - (باستثناء القدس )المعراخ خبلل هذه المرحلة موقفا رسمٌا واضحا بالمستقبل النهابً لهذه المنطقه

أما على صعٌد الشخصٌات الفاعلة داخل . ولم تتبنى أٌا من المشارٌع اإلستٌطانٌة التً قدمت بشؤنها- عنه الحقا

الحزب، إتفق الجمٌع على ضرورة الحفاظ على وجود عسكري وإستٌطانً فً الضفة الؽربٌة، وعدم العودة 

إٌؽال آلون مثبل، ٌوافق على فكرة اإلنسحاب : وبرزت بٌنها نقاط خبلؾ فً التفصٌبلت . 1967الى حدود عام 

الجزبً من الضفة الؽربٌة فً مقابل حل وسط إقلٌمً مع األردن، لتتنازل إسرابٌل عن المناطق المكتظه 

، وتحقٌق اإلستٌطان فً "الطابع الٌهودي للدولة " بالسكان لؤلردن، وبهذا تتبلفى الخطر الدٌؽرافً وتحافظ على

لسنا مطالبٌن بتسلٌم أٌة أراض لؤلردن، ألننا لسنا الصندوق القومً : " أما شمعون بٌرس فقال. مناطق األمن

، ووافق كل من وزٌر الدفاع موشٌه دٌان، وربٌس هٌبة األركان مردخاي ؼور، "الٌهودي من أجل العرب

. مع األردن" وظٌفٌة" وتسوٌة " تقسٌم األرض" اللذان كانا ٌطالبان بعدم 

 فً ظل حكومات أللٌكود 1990-1977مرحلة من عام : ثالثا

،وتجسدت هذه النقلة فً فترة حكم 1967        كانت هناك نقلة فً سلوك إسرابٌل فً العقد ما بعد حرب 

،حٌث أعطت حرب األٌام السته ونتابجها دفعه قوٌه للتطلع إلى عنصر 1984-1977اللٌكود سبع سنوات من 

دٌنً موجه لؤلراضً لم ٌكن سابدا من قبل فً حكومات المعراخ واإلصبلحٌٌن حتى فً التٌارات الدٌنٌة 

الصهٌونٌة، وهذا العامل الدٌنً مفاده، أن اإلسراع فً إحتبلل ٌهودا والسامره ٌضم بعدا سماوٌا، وأن توحٌد 

ال ٌتعٌن التخلً عنه،وبدأ الموقؾ المتعلق بالتوسع فً الحدود الذي كان حتى عام " أرض إسرابٌل الؽربٌة"

وتطور مفهوم أراض إسرابٌل . حكرا على حٌروت،ٌؤخذ طرٌقه بٌن األعضاء األوفٌاء لحركة العمال1967

الكاملة إلى تعصب دٌنً فً أواسط السبعٌنات وسط قطاعات كبٌرة من السكان الٌهود،وأصبح اإلتجاه التوسعً 

. له صدى تارٌخٌا فً ظل ثورة روح جماعٌة إلقتطاع أجزاء من األراضً المحتله للٌهود 

                                                 

.    وانظر المصادر المثبته هناكxxviii  -   xxviiص .  ولٌد الجعفري 

 

.  المصدر السابق 
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 المستوطنات االسرائٌلٌة فً االراضً العربٌة ".، نظرة عامة ومنظور تارٌخ1984ً-1967االستٌطان االسرابٌلً فً االراضً العربٌة المحتلة " .ولٌام هارٌس 

 . 78، ص 1985 ابرٌل، 24-22مجموعة دراسات، واشنطن، . المحتلة
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، واتضح ذلك من خبلل 1977    إنطلق اللٌكود من منطلقات تارٌخٌة ودٌنٌة، حتى قبل وصوله للسلطه عام 

ؼٌر " أرض إسرابٌل"أن من حق الشعب الٌهودي فً  : " 1973برنامجه اإلنتخابً للكنٌست الثامن عام 

قابل للطعن، وهو مرتبط بحق شعبنا وطموحه إلى األمن والسبلم ، وٌنبؽً رفض كل مشروع ٌسفر عن تقسٌم 

" .... ٌهودا والسامرة" اإلستٌطان واسع النطاق فً قطاعات" . " المحررة بصورة قانونٌة" أرض إسرابٌل"

". أهمٌة قصوى

، أكد بشده ثوابته الصهٌونٌه من خبلل برنامجه اإلنتخابً 1977وحٌن وصل اللٌكود إلى السلطه عام 

للكنٌست الثامن الذي تحدث عن السٌاده اإلسرابٌلٌه المطلقه على األراضً الواقعه بٌن نهر األردن والبحر 

المتوسط، وحرٌة اإلستٌطان فً أنحاء أرض إسرابٌل كافة حسب المفهوم التارٌخً لهذه األرض، ورفض إقامة 

وأن الضفة الؽربٌة لن تسلم ألي حكم أجنبً، وبٌن البحر والنهر ستكون السٌادة  . "دولة فلسطٌنٌة مستقلة

، وأن المستوطنات ستقام بناء على قرار " أرض إسرابٌل الؽربٌة"واعتبرها جزءا من "، "اإلسرابٌلٌة فقط

الفصل بٌن مصٌر األراضً الفلسطٌنٌه، وكل من . صادر عن الحكومة فقط، وفق معاٌٌر صهٌونٌه وأمنٌة

األراضً المصرٌة والسورٌة، وبذلك ٌعتبر أن سٌناء والجوالن ٌجب أن ٌحتفظ بهما، مع إمكانٌة التنازل عن 

أجزاء منهما فً حال التوصل إلى تسوٌة سلمٌة مع مصر وسورٌا، واإلحتفاظ بؤجزاء أخرى بحجة أمن 

. الدوله

،وكان حزب العمل قد "جوش إٌمونٌم" وحال فوز اللٌكود زار بٌؽٌن مستوطنة قدومٌم التً أقامتها

اعتبرها ؼٌر شرعٌه،حٌث عملت حكومة اللٌكود مع جوش إٌمونٌم على تنشٌط إقامة المستوطنات فً جمٌع 

قدومٌم، عوفرة، معالٌه : واعترفت الحكومة رسمٌا بثبلث مستوطنات. أنحاء الضفة الؽربٌة بشكل موسع

" السرقة"هً " جوش إٌمونٌم"أن مهمة : "أدومٌم، عندها قال حنان بورات أحد قٌادات جوش إٌمونٌم

إلثبات أن اإلستٌطان بالنسبه للٌكود لم ٌكن مجرد شعارات إنتخابٌه، وإنما كان تعبٌرا . " اإلستٌطان"و

" ٌهودا والسامرة"وكانت نظرة ربٌس الوزراء بٌؽن أن . حقٌقٌا عن موقفه من الشعب الفلسطٌنً وأرضه

حق "تخص الشعب الٌهودي، وأن اإلستٌطان فً هذه األراضً " أرض إسرابٌل"جؽرافٌا وتارٌخٌا هً 

                                                 

 الكٌان الصهٌونً خالل حكم .كذلك محمد ٌحٌى سلٌمان  .49-48، ص 1990، تموز 208العدد  مجلة الدراسات الفلسطٌنٌة، ،"اللٌكود تنظٌما وممارسة ".ٌونس السٌد 

  .11، ص1986بٌروت، منشورات الهدؾ، ، 1984تموز - 1977اللٌكود، من اٌار 
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، أن من ال ٌعترؾ بحقنا فً وطننا 1948وكان بٌؽن قد قال حٌن أقٌمت إسرابٌل فً اٌار . "وواجب

.  بؤسره، ال ٌعترؾ بحقنا فً أي جزء منه

إنعكست منطلقات اللٌكود الدٌنٌة والتارٌخٌة ، والمبادئ التً جاءت فً برامجه اإلنتخابٌه على مبلمح 

المشارٌع اإلستٌطانٌه ، والعملٌات اإلستٌطانٌه ، خبلل مرحله تربعه على السلطة فً : إستراتٌجٌة اإلستٌطان

: الفترة المذكورة

تبنى مسار إستراتٌجٌة اإلستٌطان فً مرحلة اللٌكود إستكمال مشارٌع المعراخ، كطرٌق القدس األمنً،  -

.  واألحزمة اإلستٌطانٌه، وإقامة حزام استٌطان جدٌد ؼرب الضفة الؽربٌة 

زرع المستوطنات وتنظٌمها فً كتل استٌطانٌه متراصة تحٌط بالقرى والمدن الفلسطٌنٌه، كما فً  -

 . نابلس والخلٌل وجنٌن وارٌحا ورام هللا

إقامة شبكة ضخمة من الطرق الطولٌه والعرضٌه، والتً تهدؾ إلى تقطٌع التواصل بٌن التجمعات  -

: ومن هذه الطرق ال الحصر. الفلسطٌنٌة وعزلها، وإحكام السٌطرة على مفارق ومحاور الطرق

.  تل ابٌب–اللطرون - ، وعابر ٌهودا ، طرٌق معالٌه أدومٌم،القدس(عابر السامرة)  5شارع رقم 

 .(كرٌات اربع)وطرٌق معالٌه أدومٌم إلى الخلٌل 

القدس " إستكمال الطوق المحٌط بمدٌنة القدس بإقامة أحٌاء جدٌدة فً محٌط البلدة القدٌمة ، فً نطاق -

 ."الكبرى

تكثٌؾ اإلستٌطان فً الضفة الؽربٌة بعد اإلنسحاب من سٌناء ، بعد مطالبة المستوطنٌن بتعوٌضهم  -

بمساكن فً الضفة الؽربٌة، لتثبت إسرابٌل أن وجودها دابم فً الضفة الؽربٌة وأنها ؼٌر قابلة 

 . للتفاوض

،  20/3/1979 بتارٌخ 783تشكٌل المجالس المحلٌة واإلقلٌمٌة للمستوطنات بموجب األمر العسكري  -

 . مجالس إقلٌمٌة ، بعد أن تم إنشاء المجالس المحلٌة3الذي قضى بإنشاء 

:  المشارٌع اإلستٌطانٌه

                                                 

 113، ص مصدر سابق.اؼوانً. س. م 
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       عبرت حالة التطرؾ التً خلقها صعود اللٌكود للسلطة، فً طرح عدة مشارٌع استٌطانٌة شاركت فٌها 

الجهات المهتمة باالستٌطان، والتً أجمعت على توسٌعه فً جمٌع األراض المحتلة، لربط هذه المستوطنات ، 

ورؼم زخم المشارٌع االستٌطانٌة فً هذه المرحلة ، نكتفً بالحدٌث عن ثبلثة . ثم األراضً المحتلة بإسرابٌل

: خطط استٌطانٌه/ مشارٌع

: مشروع شارون- 1

فً " التخنٌون"الذي وضعه األستاذ ابراهام فوخمان من معهد " مشروع العمود الفقري المزدوج"وهو 

وأحٌاه شارون فً ظل . ، العتباره ؼٌر قابل للتنفٌذ1976جامعة حٌفا، ورفضته حكومة المعراخ فً عام 

وأصبح المسإول . حكومة اللٌكود حٌن كان وزٌرا للزراعة، وربٌسا للجنة الوزارٌة العلٌا لشإون االستٌطان

، من خبلل الخارطة التً نشرتها وزارة الزراعة اإلسرابٌلٌة باللؽة االنجلٌزٌه فً آب التنفٌذي عن االستٌطان

فً الضفة الؽربٌة التً تعبر عن " المناطق األمنٌه الهامة" ، برزت فٌها 1981 وباللؽة العربٌة عام 1980

نظرٌة شارون األمنٌه، وعن خطته لمستقبل الضفة الؽربٌة، التً بموجبها ثبلثة أرباع الضفة الؽربٌة هً 

وجمٌع المستوطنات تقع ضمن هذه المنطقه األمنٌة بإستثناء ثبلث . مناطق أمنٌه هامة ٌجب السٌطرة علٌها

مستوطنات، وتضم هذه المناطق األمنٌه، السفوح الشرقٌه وؼور االردن ، والسفوح الؽربٌه للمنطقه الجبلٌة ، 

ترى خطة . كم شرقً الخط األخضر لئلزدحام السكانً العرب5ًومدٌنة رام هللا، وتستثنً حزاما عرضه 

شارون أن االستٌطان الٌهودي على سفح الجبل هو متطلب أساسً لؤلمن اإلسرابٌلً، على نقٌض الون الذي 

أكد على دور المستوطنات فً الؽور فً قطاع أمنً، وٌرى شارون أن المناطق األمنٌة تكون فقط باقٌة إذا 

وتقع معظم المستوطنات فً هذه المناطق اآلمنة، لهذا تشمل الؽور، . كانت مسنودة بمستوطنات ٌهودٌة

الشرٌط : إذن تتضمن الخطه نشر اإلستٌطان فً خطٌن متوازٌن. والسفوح الشرقٌة للجبال الؽربٌة ورام هللا

. كم700من اإلسرابٌلٌٌن، والشرٌط الشرقً من الجوالن إلى شرم الشٌخ بطول % 75الساحلً حٌث ٌسكنه 

   (3أنظر الملحق رقم ):  وٌشتمل المخطط التفصٌلً للمشروع

للدفاع  (جفعون، معالٌه أدومٌم، إفرات ، بٌن الخلٌل وبٌت لحم )إاقامة ثبلثة مراكز مدنٌه على مدخل القدس 

. عن المدنٌة

                                                 

  .8مصدر سابق، ص. محمد عبد الرحمن 

 

  .352ص ،"الوجود االستٌطانً فً االراضً المحتلة. "خالد عاٌد 

 

.  241مصدر سابق، ص . عبد الرحمن ابو عرفة 

 

 .82، ص1985، 1ترجمة ؼازي السعدي، دار الجلٌل للنشر، عمان، طخط الدفاع فً الضفة الغربٌة، وجهة نظر اسرائٌلٌة، . ارٌٌه شٌلؾ 
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  .160-158ص ، مصدر سابق كذلك نظام محمود بركات، .  14-13ص ، مصدر سابق. محمد عبد الرحمن 
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المحاذي للضفة الؽربٌه من وادي عارة إلى " المثلث الصؽٌر"بسبب وجود كثافة عربٌة فً منطقة - 

كفرقاسم، ولمنع اتصالهم بسبب إلؽاء الخط االخضر، تقرر إستٌطان قطاع من عدة كٌلومترات فً 

المنطقه التً تضم أقلٌه عربٌه من خبلل تشكٌل كثٌؾ من المستوطنات تربط الساحل المؤهول بالٌهود 

 .بهذا القطاع الجدٌد

نظرا ألن نهر االردن ٌشكل الحدود اإلسرابٌلٌه اآلمنة شرقا، سٌشق شارع ٌربط بٌن تل أبٌب ووادي - 

 ( 5عابر السامرة، رقم )" حوتسٌه شومرون"األردن، وهو شارع 

إلكمال " إفرات"إقامة مجموعة مستوطنات ترتبط مع كرٌات أربع ، وإقامة مركز مدٌنً كبٌر فً - 

 .سلسلة مداخل القدس 

 . إقامة مركزٌٌن مدنٌٌن شمال الضفة الؽربٌه- 

رأى شارون من خبلل مشروعه أنه ٌصلح للسلم والحرب، وٌستجٌب للهدؾ األساس فً تجمٌع ٌهود 

العالم الذي أقٌمت من أجله إسرابٌل، ولذلك كان اإلنتشار واإلستٌطان واسعا ٌؤخذ الزٌادة السكانٌه بعٌن 

، واستخدم % 10إلى % 1اإلعتبار، ونظر شارون إلى زٌادة عدد المستوطنٌٌن فً الضفة الؽربٌة من 

صبلحٌاته كوزٌر للزراعة وحول أمواال طابلة من مٌزانٌات مخصصه لتطوٌر الجلٌل والجوالن إلى الضفة 

. الؽربٌه إلنجاح مشروعه

 

" جوش إٌمونٌم"مشروع - 2

 

وفً الجناح الٌمٌنً من " المفدال"حزب الوسط )أصبح إتجاه التوسع الدٌنً بعد حرب أكتوبر للقومٌٌن 

. (كتلة األوفٌاء" )جوش إٌمونٌم"، لٌشكل ذلك االتجاه رأس حربة لحركة إستٌطان (حزب العمل وكتلة اللٌكود

، وجاء إنشاإها كرد فعل لمعنوٌات اإلسرابٌلٌٌن المنخفضة بعد حرب 1974عام " جوش إٌمونٌم"أنشبت 

تحطٌم الحواجز القابمة ضد االستٌطان الجماعً فً المناطق "وكانت تهدؾ إلى . ، وكان توجهها دٌنٌا1973

، وقد اعترؾ بها اإلتحاد الصهٌونً العالمً كحركة إستٌطانٌة مستقلة، تتلقى التموٌل " " السامرة"الجبلٌة فً 

. بواسطة المنظمة الصهٌونٌة العالمٌة ومن جهات اخرى عن طرٌق الوزارات االسرابٌلٌة 

                                                 

لسنا بصدد دراسة جوش اٌمونٌم من ناحٌة فكرٌة، حول هذا ارجع الى .   xli – xliiمصدر سابق، ص . ولٌد الجعفري 

David Newman. Ibid, and see, Elisha Efrat. Ibid, p 50-59.  

 

  .76ص ، مصدر سابق. ولٌام هارٌس: انظر فً 
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 245 عبد الرحمن ابو عرفة، مصدر سابق، ص  
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أسهل " جوش إٌمونٌم"، أصبح توجه اإلستٌطان لحركة 1977وبعد أن تولى اللٌكود السلطة عام 

  فكان أول مشروع أمام ، واكتسب مبررات الحق التارٌخً"أرض إسرابٌل الكبرى"لتحقٌق رؼبات دٌنٌة فً 

اإلستٌطانً الذي إقترح إقامة " جوش إٌمونٌم" اللجنة الوزارٌة لشإون اإلستٌطان برباسة شارون هو مشروع 

مناطق " وتطوٌر" نقطه إستٌطانٌة فً الضفة الؽربٌة إضافة إلى معالٌه أدومٌم، عوفره وألون مورٌه، 16

وصارت خطة . الضفة الؽربٌة بإقامة تجمعات من المستوطنات المترابطة والمتواصلة حول مركز مدنً

 مستوطنة فً منطقة الجبال الوسطى والسفوح الؽربٌة السٌاسٌة الرسمٌة 60الداعٌة إلقامة " جوش إٌمونٌم"

 تقدمت بخطتها 1980وفً عام . 1977لدابرة اإلستٌطان فً المنظمة الصهٌونٌة العالمٌة بعد إنتخابات 

–جنٌن–الثانٌه إلقامة خمس مستوطنات حول القدس،وإقامة مستوطنات للسٌطرة على محاور طرق نابلس

، "جوش إٌمونٌم"طولكرم ،وثبلث مدن إستٌطانٌة كبٌرة جنوب نابلس، الظاهرٌة والخلٌل وأهم ما ٌمٌز مشروع 

 . هو زرع المستوطنات بٌن التجمعات العربٌة فً المناطق التً تجنبتها المشارٌع أإلستٌطانٌة األخرى

 

 

 :خطة دروبلس -   3

 

لتوحد بٌن إستراتٌجٌة اللٌكود  (1980،1981 ،1978)    جاءت خطة دروبلس بعد خطة جوش إٌمونٌم ،

: وجوش إٌمونٌم، تقوم إستراتٌجٌة اإلستٌطان فً هذه الخطة على 

. وجوب أن تكون الحدود أبعد ما تكون عن المراكز اإلقتصادٌة والصناعٌة والمدن عن الساحل- 

، وسلسلة المستوطنات الكثٌفه تشكل سدا منٌعا "الوجود المدنً للمستوطنات أمر حٌوي ألمن الدولة"

 .ألي هجوم تتعرض له إسرابٌل من الشرق

ودعت إلى زخم إستٌطانً كثٌؾ خاصة فً تبلل ٌهودا والسامرة التً تشرؾ على نهر األردن - 

إستٌطان جمٌع األراضً الفلسطٌنٌة بٌن وحول المراكز العربٌة بهدؾ تقطٌع - والسهل الساحلً ؼربا

. هذه المناطق للحٌلولة دون قٌام كٌان سٌاسً مترابط

" بٌهودا والسامره" إن زٌادة وتٌرة االستٌطان هً الطرٌقة الفضلى بل الوحٌدة للتصمٌم على التمسك - 

.  لؤلبد

                                                 
88

 Elisha Efrat. Ibid, p. 54   

  .12ص ، مصدر سابق. محمد عبد الرحمن 

 

  .164ص ، مصدر سابق. مٌرون بنفنسٌتً 

 

  .245ص  مصدر سابق، .ابو عرفة 

 

، ترجمة محمد النصر، "االستراتٌجٌة والسٌاسة والخطط"االستٌطان فً ٌهودا والسامرة، "، قسم االستٌطان، المنظمة الصهٌونٌة العالمٌة .متتاهٌو دروبلس: اعتمدنا على 
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 رأت الخطه إقامة مستوطنات قرب المستوطنات القابمة لعدم عزلها أمنٌا وخدماتٌا ، وذلك إلٌجاد –

. مجموعة مستوطنات متجانسة لتتطور وتتحد وتخلق مستوطنة مدٌنٌة واحدة

-1979) مستوطنة سنوٌا على مدار الخمس سنوات القادمة 15-12دعت الخطة إلى ضرورة إنشاء - 

 مستوطنة ٌبلػ 75-60 وبذلك نصل إلى 1986-1981 ثم إلى 1985-1980ثم تؽٌرت إلى . (1984

وتعتبر هذه الخطة من أخطر الخطط اإلستٌطانٌة التً وضعت طٌلة فترة .  ألؾ120-100عدد سكانها 

 .اإلحتبلل اإلسرابٌلً كونها تدعو إلى نشر المستوطنات من شمال إلى جنوب الضفة الؽربٌه

، وجاءت لتبلبم مستقبل التسوٌة 1978من المبلحظ ، أن المشارٌع السابقه الذكر ، قد طرحت بعد العام 

وكان بٌؽن قد طالب .1978المحتملة، بعد زٌارة السادات إلسرابٌل ومن ثم توقٌع اتفاقٌه كامب دٌفٌد فً أٌلول 

شارون بالقٌام بإستٌطان موسع فً جلسة مجلس الوزراء بعد عودته من زٌارة االسماعٌلٌة فً 

وبعد التوقٌع على كامب دٌفٌد ومن أجل مواجهة ما بعد التوقٌع ، كانت هذه المشارٌع والتً . 26/12/1977

، وربط مصٌرها ’تمٌزت بسرعة التنفٌذ، وذلك لمواجهة مفاوضات الحكم الذاتً وتقرٌر مصٌر االرض المحتل

: نستشهد بما جاء بقلم متتٌاهو دروبلس فً خطته المشهورة. بإسرابٌل وعدم قٌام كٌان فلسطٌنً مستقل

أن نخوض سباقا مع " ٌهودا والسامرة" لكن علٌنا فً ضوء المفاوضات الدابرة حالٌا حول مستقبل  "... 

سوؾ تكون الحقابق والوقابع التً نخلقها على األرض فً هذه المناطق هً ’ الزمن، ففً خبلل هذه الحقب

صاحبة القرار الربٌسً ، لذا فهذا هو الوقت المبلبم والضروري لكً نشن حملة شاملة من اإلستٌطان الكثٌؾ، 

.     ...." بل على سكانها العرب فقط ال ؼٌر " المناطق"وأن الحكم الذاتً ال ولن ٌطبق على 

        ورؼم إعبلن مناحٌم بٌؽن عن تجمٌد اإلستٌطان مدة ثبلثة أشهر بعد توقٌع اإلتفاقٌه، إستمر النشاط 

الذي قدمته دابرة االستٌطان فً الوكالة الٌهودٌة، أي ترسٌخ وضع " تكثٌؾ االستٌطان"االستٌطانً تحت مسمى 

المستوطنات المإقتة وتحوٌلها إلى دابمة مما ٌمنح إسرابٌل مزٌدا من الوقت قبل الحكم الذاتً للحٌلولة دون 

، حٌث عملت جمٌع الدوابر الحكومٌه وؼٌرها فً عملٌة التكثٌؾ تحوٌل اإلدارة الذاتةه إلى دولة فلسطٌنٌة

المذكورة ، وتم رصد المٌزانٌات لبناء منازل، وشق طرق تربط المستوطنات بالخط األخضر، من أجل فرض 

. األمر الواقع خبلل المفاوضات حول مستقبل المناطق المحتلة

ومن أجل تنفٌذ المشارٌع االستٌطانٌة السابقة الذكر ، وزرع المستوطنات فً الضفة الؽربٌة ، ٌجب 

، 1978توفٌر مساحات أراضً كافٌة، لذا اتخذت محكمة العدل العلٌا قرارا رسمٌا لتذلٌل هذه العقبه فً نٌسان 

                                                 

   xlii    صمصدر سابق،. ولٌد الجعفري 
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لٌبلػ مجموع ما صادرته السلطات  . أن االستٌطان هو جزء من جهاز األمن اإلسرابٌلً: " لٌنص على

، ثم جاء قرار محكمة العدل العلٌا فً "ٌهودا والسامره"من مساحة % 30 نحو 1979اإلسرابٌلٌة حتى نهاٌة 

.  الذي ٌمنع المصادره ألؼراض اإلستٌطان1979تشرٌن أول 

وبهذا أصبح  (اثبات الملكٌة)إال أن الحكومة أقدمت على سٌاسة جدٌدة تقوم على القانون العثمانً 

من % 41وٌذكر أنطونً كون ان . من مساحة الضفة الؽربٌة قابلة للمصادرة ومزٌدا من المستوطنات% 64

إذا أضٌفت إلٌها األراضً التً % 52، لترتفع إلى 1984أراضً الضفة الؽربٌة تم اإلستٌبلء علٌها بحلول 

من أراضً الضفة وؼزة تم اإلستٌبلء علٌها من ٌناٌر % 8,8فرضت علٌها قٌود اإلستخدام، وٌضٌؾ أن 

.  1991حزٌران - 1988

     كان بٌؽن قد حدد معالم سٌاسة اإلستٌطان اإلسرابٌلٌة فً مشروع حول الحكم الذاتً المقدم للكنٌست فً 

أن المستوطنات لن تخضع ألي سلطة عربٌة، وأن : "، أوضحه شارون فً مقابلة مع معارٌؾ28/12/1977

..". ولمنع األضرار بمصادر المٌاه فً الضفة الؽربٌة..... إسرابٌل مسإولة عن األمن لمنع االذى بإسرابٌل

مضطرة لجعل االستٌطان  "(إسرابٌل)وحتى تضمن إسرابٌل عدم وجود أساس مادي للدولة الفلسطٌنٌة فإنها 

 الذي ٌسند إدارة 11وأهم مبادىء الحكم الذاتً ما جاء فً البند . هدؾ قومٌا مركزٌا فً جمٌع أنحاء الببلد

وتواجد الجٌش فً .... األمن والنظام فً الضفة الؽربٌة وؼزة للقانون اإلسرابٌلً الذي هو مصدر الصبلحٌات

إن أي حدود لن  " 1979وأعلن بٌؽن فً خطاب أمام مركز حٌروت فً نٌسان . هذه المنطقه أمر بدٌهً

وكانت حكومة بٌؽن قد  . ... تمر فً أرض إسرابٌل الؽربٌة ، وأن الخط االخضر اختفى ولم ٌعد له وجود

ان الحكم الذي ٌنطبق على السكان وال ٌنطبق " قبل ان ٌجؾ المداد الذي وقعت به اتفاقٌة كامب دٌفد"اعلنت 

ووصفت صحٌفة نٌوٌورك تاٌمز سعً اسرابٌل الى . على االرض، وان تستمر اقامة المستوطنات دونما عابق

االستٌطان فً بداٌة معاهدة السبلم، كما لو كانت تحاول اظهار ان معاهدة السبلم اعطتها تفوٌضا مطلقا 

. باستٌطان الضفة الؽربٌة واخضاعها بصورة دابمة

 1967شهد عقد السبعٌنات تؽٌرا فً االهداؾ القومٌة، وتحولت االنظار الى االراضً المحتله عام 

وبشكل اساس الضفة الؽربٌة، وكانت االهداؾ الجؽرافٌة السٌاسٌة هً احتبلل مناطق بشكل سرٌع ما امكن، 
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 كلك 92-91، ص 1، ط1992دار الجلٌل للنشر والدراسات واألبحاث الفلسطٌنٌة، عمان،  االستٌطان االسرائٌلً جغرافٌا وسٌاسٌا، .الٌشع افرات: حول هذا انظر 

105-109  .

 

.  194-184ص  مصدر سابق،. انطونً كون 

 

  .23/3/1979 معارٌف نقبل عن 26ص ، مصدر سابق .محمد عبد الرحمن 

 

  . وانظر المصدر54-53مصدر سابق، ص . ، انظر ٌونس السٌد11لبلطبلع على المشروع والبند  

 

 .30/4/1979 دافار نقبل عن 27ص، مصدر سابق. محمد عبد الرحمن 

 

. 114ص ، مصدر سابق. اؼوانً. س.م 

 



 

- 23 - 

وكما ذكرنا ، كان من  . (1948اراضً )حٌث لم تنفذ المشارٌع االستٌطانٌة السابقة الذكر فً ارض اسرابٌل 

، هو تكثٌؾ االستٌطان فً هذه المنطقة، خاصة (عهد اللٌكود)اهم مبلمح السٌاسة االستٌطانٌة فً هذه المرحلة 

بعد توقٌع اتفاقٌة كامب دٌفٌد، الذي تبله انسحاب من سٌناء، وأصبحت السٌاسة المعلنة للحكومة انذاك اعطاء 

ؼرب ألسباب أمنٌة، والعمق االستراتٌجً ووحدة االراضً االقلٌمٌة، واتضح /الزخم االستٌطانً التجاه شرق 

بشبكة طرق متصله  (على السهل الساحلً، وعلى نهر االردن )ذلك من خبلل وصل المحورٌن الطولٌٌن

 بالمدن والمرافق االقتصادٌة وشبكة الطرق فً 1967توصل التجمعات الٌهودٌة االستٌطانٌة فً أراضً 

. 1948أراضً 

واللٌكود ثورة وانفصاال تارٌخٌا عن " جوش اٌمونٌم"كانت خطة االستٌطان فً تبنٌها الستراتٌجٌة 

إلى األرض والعٌش فٌها كمطلب للمنجزات السٌاسٌة وإقامة خطوط " الرابدة"سٌاسة حزب العمل، للعودة 

متقدمة للمستوطنات القابمة، حٌث مزج مشروع آلون هذه النظرٌات فً خطة كبٌرة لتوفٌر حابط دفاعً 

. إلسرابٌل ٌنظم إتصال المناطق الفلسطٌنٌة بالعالم وٌتفادى استٌعاب العدٌد من العرب فً الدولة الٌهودٌة

وتبنً المستعمرات المجتمعٌة كشكل ربٌس لئلستٌطان فً الضفة الؽربٌة كان أٌضا إنفصاال تارٌخٌا عن 

ودروبلس لم ٌشدهم نمط الحٌاة الزراعٌة، " جوش اٌمونٌم"أعضاء . المفهوم التقلٌدي حول المستعمرات الرٌادٌة

جوش "وقامت . مستقببل مشكلة مدنا جدٌدة" تندمج"ولم ٌخفوا أن هذه المستعمرات المجتمعٌة ٌمكن أن

 و 1978-1977 مستعمرة من 24مما سهل مهمتها االستٌطانٌه، لتقٌم " أمناة"بتشكٌل حركة استٌطان " اٌمونٌم

 ضواحً مدٌنٌه، ولٌس أدل من حجم 6 مستعمرة مجتمعٌة و22 ، منهما 1981-1979 مستوطنه من 19

.  االستثمارات المباشرة لدابرة االستٌطان فً المستعمرات

 قامت حكومة وحدة وطنٌة بٌن المعراخ واللٌكود، إتفق فٌها طرفا االبتبلؾ على الخطوط 1984    وفً عام 

، حكومة وحدة 1988الشًء نفسه حدث عام . "وهم وتجمٌد االستٌطان" العامة لبلستٌطان، التً كشفت عن 

وطنٌة أكدت على زٌادة عدد المستوطنات التً ستقام كل سنة، وبذلك استمر تكثٌؾ المستوطنات القابمة وبنٌت 

إال أن أهم ما مٌز هذه الفتره، هو إندالع االنتفاضة . مستوطنات جدٌدة وتزاٌدت أعداد المستوطنٌن

الفلسطٌنٌة األولى التً جاءت فً الفترة الثانٌة للحكومة اإلسرابٌلٌة فً عهد اسحق شامٌر، الذي تعامل معها 

                                                 

  20ص، مصدر سابق. الٌشع افرات 

 

.  73-72ص . ولٌام هارٌس 

 

  165-164ص ، مصدر سابق .مٌرون بنفستً 

 

   .161ص ، المصدر السابق 

 

.  358، مصدر سابق، ص "الوجود االستٌطانً فً االراضً المحتلة. "خالد عاٌد 

 

  . وانظر المصادر359ص ، المصدر السابق 
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وإزاء زخم اإلنتفاضة، أطلقت مبادرة جورج . ولم ٌنظر إلٌها ببعدها السٌاسً" كاعمال شؽب وخرق النظام"

 والذي صادقت 1989وزٌر خارجٌة أمرٌكا المستندة إلى مشروع الحكم الذاتً، ثم مشروع شامٌر عام "شولتز

علٌه الكنٌست، حٌث رمى إلى تصفٌة االنتفاضة وانجازاتها، والتخلص من الضؽوط الدولٌة الٌجاد تسوٌة 

. سٌاسٌة

: االستٌطان فً مرحلة التسوٌة السلمٌة: رابعا

، 1990       شهد بناء المستوطنات فً الضفة الؽربٌة زٌادة كبٌرة  منذ أن قامت حكومة اللٌكود فً صٌؾ 

نتٌجة عوامل تؽٌٌر طرأت على السٌاسة االقلٌمٌة بعد حرب الخلٌج ،وشعور حكومة شامٌر أن المفاوضات 

الوشٌكة مع العالم العربً قد تعرض الوضع القابم فً تلك األراضً للخطر ، فقررت تعزٌز سٌطرتها علٌها 

من خبلل توسٌع المستوطنات القابمة ، وبناء مستوطنات جدٌدة ، واإلستثمار فً البنٌة التحتٌة وزٌادة أعداد 

وكانت هذه الحملة االستٌطانٌة من أوسع الحمبلت التً عرفتها إسرابٌل، ولعب اربٌل شارون . المستوطنٌٌن

، 1990 حزٌران 8وزٌر البناء واإلسكان دورا أساسٌا فٌها، وفق الخطوط األساسٌة للحكومة التً وضعتها فً 

أن االستٌطان فً أنحاء أرض إسرابٌل كافة حق وجزء ال ٌتجزأ من االمن القومً، : " ووردت فٌها فقرة تقول

. وستعمل الحكومة على تعزٌزه وتعمٌقه

، فً ظل التمهٌد لعقد مإتمر سبلم دولً فً الشرق االوسط، كانت 1991        ومع بداٌة عام التسوٌة عام 

هناك حملة استٌطانٌة لم ٌسبق لها مثٌل وال سابق لها منذ السبعٌنات، وكانت زٌارات وزٌر خارجٌة امرٌكا 

وسط تصرٌحات رسمٌة وتصمٌم على . جٌمس بٌكر، مناسبات إلعبلن إقامة مستعمرات جدٌدة أو مخططة

فقد أكد ربٌس الوزراء اسحق شامٌر فً مقابلة تلفزٌونٌة بمناسبة زٌارة بٌكر إلسرابٌل فً : مواصلة االستٌطان

عدم وجود أي رابط بٌن "وأشار إلى " إن حكومته ستواصل البناء فً ٌهودا والسامرة "1991 نٌسان 9

وأكد المدٌر العام لدٌوان ربٌس ".المستوطنات والمفاوضات بٌننا وبٌن العرب، فهذا شؤن إسرابٌلً داخلً

الوزراء ٌوسً بن اهارون،فً تعقٌب على أن الوالٌات المتحدة ربطت بٌن االستٌطان والقروض إلسرابٌل، 

 . " لم ٌطلب من إسرابٌل تجمٌد البناء فً المناطق ، وأنه لو تم الطلب لقوبل بالرفض" بٌكر"

معالٌه )واتبعت السلطات االستٌطانٌة طرقا شتى لتوزٌع السكان فً المستعمرات، فالمراكز المدٌنٌة 

، لها تؤثٌر فً المٌزان (ادومٌم، اربٌل، كرنً شومرون، كرٌات اربع، جفعات زبٌؾ، بٌتار، عمانوبٌل

                                                 

  .57ص ، مصدر سابق. ٌونس السٌد 

 

.  55ص . المصدر السابق 

 

.  111، ص 1992، شتاء 9، العددمجلة الدراسات الفلسطٌنٌة، "1995نشاطات اسرابٌل االستٌطانٌة خبلل سنة "تقرٌر اسرابٌلً،  

 

  .131، ص1992، صٌؾ 11، بٌروت، العددمجلة والدراسات الفلسطٌنٌة، "االستٌطان االسرابٌلً فً االراضً المحتلة"تقرٌر دولً،  

 

  . وانظر المصادر هناك278-277، ص1992، شتاء 9، بٌروت، العددمجلة الدراسات الفلسطٌنٌة، "االستٌطان فً ظل التسوٌة"خالد عاٌد،  
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فحتى أوابل .  الدٌمؽرافً، أما المستوطنات الصؽٌرة المنتشرة، هدفها تفتٌت التواصل الجؽرافً الفلسطٌنً

 موقع 200 مستوطن ٌهودي فً 200,000 (اضافة للقدس)، كان ٌسكن فً االراضً المحتلة 1991سنة 

 مستوطن عن 40,000 مستوطنة، بزٌادة 150 ألؾ فً 90، ٌسكن منهم فً الضفة (مدنً ورٌفً)إستٌطانً 

% 13 موقع استٌطانً حٌث شكل الٌهود 250 الؾ مستوطن فً 245وقد ارتفع هذا العدد الى .  1984

.  من سكان األرض المحتلة 

، أن 22/1/92 الصادر عن لجنة مراقبة المستوطنات فً حركة السبلم اآلن، فً 4وأشار التقرٌر رقم 

 ؼٌر معروفة، حٌث هناك تبدل مستمر فً تعرٌؾ مواقع المستوطنات القرٌبة 144 مستوطنة منها 157هناك 

مستوطنات، وهذه االستراتٌجٌة تعطً الفرصة لئلستٌبلء على / مإقته، ضواحً/من الخط االخضر، دابمة

وٌضٌؾ . األراضً وإقامة مستوطنات جدٌدة بعٌدة عن المستطونات األصلٌة، وال ٌوجد رابط مادي بٌنها 

 حسب زعم المستوطنٌن، فً 1991 ألؾ نسمة اواخر عام 120التقرٌر أن عدد السكان المستوطنٌن إرتفع الى 

.        نسمة 98,750حٌن أن التقرٌر ٌقدرهم بـ 

         بعد مإتمر مدرٌد، أعلن اربٌل شارون ، وزٌر البناء واإلسكان عن خطته االستٌطانٌه الخمسٌة الشاملة، 

. البناء فً القدس الكبرى وتعزٌز  وضع القدس بوصفها العاصمة األبدٌة : "من بٌن أهدافها حسب كبلم شارون

بهدؾ إنشاء تواصل للتجمعات السكنٌة على طول ما كان فً فٌما مضى الخط " مستوطنات الكواكب"وبناء 

وفقا لسٌاسات الحكومات اإلسرابٌلٌة كلها التً كانت تبنً فً هذه " ٌهودا والسامرة"، والبناء فً " االخضر

 . "المناطق وفقا لخطة استراتٌجٌة بعٌدة المدى هدفها إبقاء المناطق االستراتٌجٌة المسٌطرة فً ٌدنا

من خبلل بناء المستوطنات، ٌتم عن طرٌق المستوطنات القابمة، مثلما تم توسٌع الحدود القانونٌة " التوسع"

فً خطة "*  النجوم السبعة"كما فً مشروع " التوسع"نمط آخر من . لتتواصل مع القدس" لمعالٌه ادومٌم"

شارون الخمسٌة السالفة الذكر، حٌث تبنى سلسلة طوٌلة من المستوطنات ؼرب الخط األخضر، من طولكرم 

لٌصل عدد السكان المستوطنٌن أواخر سنة . حتى مودعٌن جنوبا، ثم ٌتبعها توسع هذه المستوطنات شرقا

                                                 

. 116-115ص ، مصدر سابق ،1991نشاطات اسرابٌل االستٌطانٌة سنة "تقرٌر اسرابٌلً،  

 

 73-70، ص 1991،صٌؾ 7،العدد،مجلة الدراسات الفلسطٌنٌة،"الخطط االستٌطانٌة والدعم الحكومً للمستوطنٌن فً االراضً المحتلة"تقارٌر دولٌة،  

 

  .132-131مصدر سابق، ص  تقرٌر دولً، االستٌطان االسرابٌلً فً االرض المحتلة، 

 

  .116-115ص ، مصدر سابق تقرٌر اسرابٌلً، 

 

.  المصدر السابق 

 

  .، وانظر المصادر المثبتة هناك279-278 ،المصدر السابق 

 

  .75، ص1991، صٌؾ 7، العدد مجلة الدراسات الفلسطٌنٌة، "الخطط الراهنة والمستقبلٌة فً الضفة الؽربٌة" 
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 مجلس محلً 12 مجالس اقلٌمٌة و6 موزعٌن على 1995 ألؾ فً عام 164 ألؾ نسمة، وإلى 130 1993

 . مدنً

ولم تحل المفاوضات التً تلت مإتمر مدرٌد دون إستمرار النشاطات االستٌطانٌة، بل كان المإتمر "

مناسبة لهذا النشاط، فقد ربط الصحافً دان روبنشتاٌن بٌن االستٌطان والعملٌة السٌاسٌة فً نظر المستوطنٌٌن، 

، وعزى نداؾ شراؼابً النشاط "أن كل ما ٌحتاجونه هو مزٌدا من الوقت: " الذٌن تقلقهم العملٌة السلمٌة

 . " االستٌطانً الكبٌر إلى شبح عملٌة سٌاسٌة تنذر بالخطر، وإلى إحساس بنفاذ الوقت

 برباسة رابٌن، تواصلت الهجمة االستٌطانٌة 1992وبعد وصول حزب العمل إلى السلطة فً صٌؾ 

 ألؾ منهم 22، 1967 ألؾ مستوطن ٌهودي إلى األراضً الفلسطٌنٌة المحتلة 50فً هذا العهد، وإنتقل نحو 

تقرٌبا من مجموع % 20فً منطقة القدس ، حٌث استوطن الضفة خبلل عامٌن ونصؾ من عهد حكومة العمل 

 عاما من االحتبلل، وتعهد رابٌن ببناء المزٌد من الوحدات السكنٌة ، وبناء ما باشرت 25من إستوطنها فً 

 97، صادرت السلطات اإلسرابٌلٌة 1993وبعد التوقٌع على إتفاقٌة أوسلو فً أٌلول . حكومة اللٌكود ببنابه

من مساحة الضفة الؽربٌة، وتواصلت % 70التً أعلنتها الحكومة " أراضً الدولة"ألؾ دونم، لتبلػ نسبة 

 الؾ 70وحسب المصادر الفلسطٌنٌة، صودرت . 1994المصادرات بعد توقٌع اتفاقً القاهرة وواشنطن عام 

فً مإتمر صحفً فً " السبلم اآلن"وعلقت حركة .  دونم لتوسٌع المستوطنات القابمة 10.000دونم، منها 

 خطة هٌكلٌة لتوسٌع المستوطنات أودعت لدى اإلدراة المدنٌة فً عام 11، على 9/1/1995القدس بتارٌخ 

1994 :

ٌبدو أن الحكومة تنفذ فً الضفة الؽربٌة سٌاسة تقطٌع إلى مناطق ٌهودٌة وأخرى عربٌة، بهدؾ اٌجاد "

، إن توسٌع مستوطنات الكانا، ناحلبٌل، دولٌؾ كانتونات فلسطٌنٌة داخل مناطق التً تدٌرها إسرابٌل

وبٌت حورون، هو اتجاه لخلق كتلة دٌمؽرافٌة ٌهودٌة على طول الخط الممتد من مفرق كفر قاسم إلى 

مستوطنة جفعات زبٌؾ شمال القدس ، مما ٌوجد عشرات القرى الفلسطٌنٌة فً جٌب إلى الؽرب من 

 جوش عتصٌون، –هذا الخط مفصوال عن الضفة الؽربٌة، والبناء قرب افرات ، وشق طرٌق القدس 

هذا إضافة إلى خطة سرٌه لضم عدد . واالنفاق والجسور تهدؾ إلى اٌجاد جٌب آخر جنوبً القدس 

                                                 
عابر اسرائٌل "فً سٌاق الحدٌث عن االهمٌة االستراتٌجٌة لشارع " النجوم السبعة"سنتحدث بتفصٌل اكثر عن خطة * 

  . ٝاٗظش أُظبدس ٛ٘بى361ٓظذس عبثن،  انٕجٕد االسريطاَي، .خبُذ ػب٣ذ 

  .280ص ، المصدر السابق .خالد عاٌد 

 

، مجلة الدراسات الفلسطٌنٌة، 1995، محصلة االستٌطان منذ اتفاق اوسلو ونذر "االستٌطان الٌهودي فً االراضً المحتلة"خالد عاٌد، : لمزٌد من التفاصٌل ارجع الى 

.   وانظر المصادر هناك115، ص 1995، شتاء 21العدد 

 

. المصدر السابق 

 

   .119، 117وانظر تفاصٌل الخطة فً المصدر نفسه ص . 116ص ، المصدر السابق 

 

  .119 ص ،انظر التفاصٌل فً المصدر السابق 
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من المستوطنات قرٌبة من خط الهدنة ، مثل ألفٌه منشه، هار آدار، اورنٌت، وذلك إلٌجاد خمس كتل 

. استٌطانٌة تقع على جانبً الخط األخضر

وهً " امناه" ووصول بنٌامٌن نتنٌاهو إلى رباسة الحكومة، أعدت1996وبعد فوز اللٌكود فً انتخابات 

 ملٌار دوالر 4الذراع االستٌطانً لمجلس المستوطنات الٌهودٌة فً الضفة وؼزة، خط واسعة للبناء تكلفتها 

وذلك من أجل خلق . 2000 بحلول عام 500.000هدفها زٌادة عدد السكان الٌهود فً األراضً المحتلة إلى 

فً مناطق أ،ب فً الضفة % 28مزٌد الوقابع على األرض، لمنع توسع السٌطرة الفلسطٌنٌة إلى أكثر من 

أن حجم هذه التجمعات السكانٌة واإلتصال فٌما بٌنها وسهولة وصولها إلى مراكز " الؽربٌة، وجاء فً الخطة 

السكان الٌهود فً إسرابٌل، سٌكون لها األثر البالػ فً مكانتها فً أعٌن الجمهور اإلسرابٌلً، ولذا فهً 

.  "ستمارس نفوذا مباشرا على القرارات السٌاسٌة التً ستتخذ فً األعوام اآلتٌه

والتً قسمت الضفة الؽربٌة إلى مناطق " امناه"وقد تم تقدٌم خطة االستٌطان الواسع النطاق التً أعدتها 

أ،ب،ح، إلى نتنٌاهو، والتً تستند إلى توسٌع البنى التحتٌة لبلستٌطان القابم وخصوصا تكثٌؾ المستوطنات 

الكبرى، وتهدؾ إلى استؽبلل الفرص المتاحة لنمو االستٌطان، حٌث فتحت الطرق االلتفافٌة التً تم تطوٌرها 

أن خطة الطرق االلتفافٌة أعطت " امناه"عقب اتفاق أوسلو الطرٌق أمامها، وأوضح زبٌؾ حٌفر، مدٌر

وقد عملت حكومة نتنٌاهو فً . "دفعا كبٌرا حتى من دون أن تنوي ذلك" ٌهودا والسامره"اإلستٌطان فً 

 مستوطنة إلٌجاد الوقابع على األرض سابقة إلنتشار الجٌش 90 على البناء فً 1997النصؾ الثانً من عام 

وتمت أعمال البناء تلك فً مواقع بعٌدة عن المستوطنات المقامة فً . اإلسرابٌلً ومفاوضات الوضع النهابً 

وكانت هذه الوحدات .  موقع، إدعت الحكومة أنها جزء من المستوطنات المقامة فً أنحاء الضفة الؽربٌة 13

ابنً " ، ورفع نتنٌاهو التجمٌد عنها، لتبنى ضمن برنامج 1992السكنٌة ، قد أقرها شامٌر وجمدها رابٌن بعد 

. كجزء من سٌاسة حكومته للبناء الهادئ" بٌتك

لها دالالتها السٌاسٌة، وهدفها هو نفسه كهدؾ إنشاء المستوطنات فً فرض الوقابع * والطرق االلتفافٌة

وحسب التقرٌر الذي نشرته لجنة المراقبة فً حركة السبلم اآلن أن . على األرض قبل البدء فً أي مفاوضات

هذه الطرق محاولة إلٌجاد تطبٌع فً الروابط التً تربط المستوطنات بدولة إسرابٌل، وقبول ان االحتبلل أمرا 

ؼٌر قابل للتؽٌٌر، من خبلل طمس الطابع السٌاسً لتلك المستوطنات، وؼاٌة الطرق أن ٌتولد لدى المستوطنٌن 

                                                 

منطقة القدس وخط الهدنة السابق،  ،"االستٌطان الٌهودي فً االراضً المحتلة الٌوم االستٌطانً. "خالد عاٌد: كذلك، ارجع الى. تفاصٌل الخطة فً المصدر السابق 

.  134-132، ص 1994، خرٌؾ 20، العدد مجلة الدراسات الفلسطٌنٌة

 

 . 106-105، ص 1996، خرٌؾ 28، العدد ، مجلة الدراسات الفلسطٌنٌة"خطة المستوطنٌن والطرق االلتفافٌة. "جفري ارنسون 

 

. المصدر السابق 

 

، 35، العدد ، مجلة الدراسات الفلسطٌنٌةتوسٌع المستعمرات بٌنما الدبلوماسٌة تتعثر: ، نتنٌاهو ٌعرؾ كٌؾ ٌبنً بهدوء"االستٌطان الٌهودي فً االراضً المحتلة" 

 .  124 – 121، ص 1998صبؾ 
". عابر اسرائٌل"وسنتحدث بالتفصٌل عن الطرق االلتفافٌة فً سٌاق تناولنا لألهمٌة االستراتٌجٌة لشارع * 
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 1994ونظام الطرق اإللتفافٌة، أعلنها الجٌش اإلسرابٌلً فً أواخر . وهم بؤن الخط األخضر قد تبلشى

فً " امناه"وهذا النظام من الطرق استندت علٌه .  وإعادة اإلنتشار العسكري2مكتسبة شرعٌتها من إتفاق أوسلو

. خطتها االستٌطانٌة السالفة الذكر

وإذا كان موقؾ حكومة نتنٌاهو من توسٌع المستوطنات كما ذكر، فان موقؾ حزب العمل ال ٌختلؾ 

، ولعل االتفاق الذي عقد بٌن حزب العمل وأحد أبرز حاخامات 1996فٌما لو قدر له أن ٌفوز فً انتخابات 

بشؤن مستقبل اإلستٌطان، الدلٌل الواضح على السٌاسة . المستوطنات فً الضفة الؽربٌة، الحاخام ٌوبٌل بن نون

. االستٌطانٌة التً كان سٌتبعها الحزب

وٌذكر عوفر بطرسبرغ أن حكومة نتنٌاهو أعدت تلك الخطط سرا لتكثٌؾ االستٌطان، حٌث إشترك فً 

ذلك الجهد وزارات الدفاع، البناء واالسكان، والبنى التحتٌة الوطنٌة، من خبلل النظر فً المشارٌع التً كان قد 

أن الخطة مكونة من ثبلث : وٌتابع بطرسبرغ. صادقت علٌها حكومة العمل وعلقت فً فترة رابٌن وبٌرس

: مراحل

 آالؾ نسمة من خبلل استكمال إسكان المناطق التً بدأها 10إسكان أكثر من : المرحلة األولى- 

.  شارون حٌن كان وزٌرا لئلسكان فً الحكومة السابقة

تتعلق بالخطط التً أقرتها لجان التخطٌط فً عهد حزب العمل، وتنتظر مصادقة : المرحلة الثانٌة- 

.  الحكومة

إقامة مستوطنات جدٌدة على إمتداد : التً حددها نتنٌاهو" مفهوم التكتل"صٌؽة : المرحلة الثالثة- 

لٌس من الضروري بناء المساكن فقط، ففً اإلمكان : "محاور الطرق اإللتفافٌة، وٌقضً هذا المفهوم

: بناء المراكز التجارٌة، وأحٌانا المناطق الصناعٌة، أو حتى محطات الوقود، فالجوهر فً ذلك كله هو

إذ أن الوجود الٌهودي المكثؾ ٌوجد تطابقا بٌن الكتل . تواصل بٌن المبانً ذات الصبؽة اإلسرابٌلٌة

". اإلستٌطانٌة والمناطق األمنٌة

: ، ٌمكن إٌجازها بما قاله نتنٌاهو1998- 1996ومرحلة االستٌطان فً ظل حكومة نتنٌاهو من عام 

أن سٌاسة االستٌطان تستند إلى أفكار التسوٌة النهابٌة، وهً وسٌلة هامة لتحدٌد حدود إسرابٌل والحفاظ على "

كما تعٌد بناء المستوطنات على طول الشوارع اإللتفافٌة، وٌجب أن تتطور على جوانبها ولٌس على "، "األمن

                                                 

  130-129، ص 1992، شتاء 9 العددمجلة الدراسات الفلسطٌنٌة،انشاء الطرق الى المستوطنات فً الضفة الؽربٌة وقطاع ؼزة، : الطرٌق المسدود 

 

.  1للمزٌد حول الطرق االلتفافٌة، ارجع الى جٌفري ارنسون، مصدر سبق ذكره، ص  

 

  118 ، 117، ص 1996، خرٌؾ 28، العدد مجلة الدراسات الفلسطٌنٌة: انظر تفاصٌل نص االتفاق 

 

.  126-118ص، المصدر السابق، مجلة الدراسات الفلسطٌنٌة، "خطة المراحل التً وضعها شارون وبوش كتكثٌؾ المستوطنات فً المناطق. "عوفر بطرسبرغ 

 

. المصدر السابق، وانظر التفصٌبلت حول خارطة توزٌع الكتل االستٌطانٌة 
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. "رإوس الجبال، وبناء المستوطنات على طولها ٌمكنها من الوصل الجؽرافً وتشكٌل كتل استٌطانٌة

.  وحدة سكنٌة5760 تم بناء 1999-1998واستمرت سٌاسة بناء المستوطنات وتوسٌع القابمة، فمن عام 

 حسب معطٌات مكتب االحصاء 2000فً بداٌة العام % 81وارتفع معدل بناء المستوطنات بنسبة 

وصرحت مصادر فً مجلس .  % 141المركزي،وارتفعت نسبة البناء الخاص فً المستوطنات الى 

، أن اساس البناء هو منطقة القدس، ومنطقة ؼرب السامرة، أي المناطق التً ستبقى فً ٌد إسرابٌل، "الٌشع"

فً التسوٌة الدابمة، ستبقً إسرابٌل فً : "وهذا أكده وزٌر الخارجٌة شلومو بن عامً. حسب خطة باراك

مناطقها ثبلث كتل استٌطانٌة، جوش عتصٌون، معالٌه ادومٌم، وتكتل ؼرب السامرة، وستكتفً فً ؼور 

.   ، ولهذا ٌبلحظ االرتفاع فً عدد المستوطنٌن للمناطق المذكورة"األردن بترتٌبات أمنٌة

وكانت موجة البناء فً المستوطنات فً عهد حكومة باراك الجدٌدة اكثر زخما عما كانت علٌه فً عهد 

حٌث ٌستطٌع أي من االزواج الشابة شراء بٌت فً مستوطنة مثل بٌت اٌل، الون مورٌه، أن "حكومة نتنٌاهو، 

وقد ورثت هذه الحكومة انظمة وزارة اإلسكان من حكومة ... ٌحظى بسلسلة امتٌازات فً هٌبة قروض مٌسرة

وعملت وزارة اإلسكان بزعامة ٌتسحاق لٌفً من المفدال على استثمار نصؾ ملٌار شٌكل . "نتنٌاهو

، 2001 وحدة سكنٌة منذ بداٌة 1221خصصت لهبات تمنح للمستوطنٌن فً مناطق ذات أولوٌة وطنٌة، ببناء 

اضافة لما تسوقه إدارة أراضً إسرابٌل من أراضً للبناء فً المستوطنات وخططت لبناء مبات الوحدات 

.  السكنٌة

إستعرضنا المشارٌع االستٌطانٌة واستراتٌجٌتها فً المراحل المختلفة، والتً شاركت فً تخطٌطها 

وتنفٌذها جهات رسمٌة وؼٌر رسمٌة، أجمعت على توسٌع االستٌطان فً أراضً الضفة الؽربٌة، وأقٌمت 

األحزمة والكتل االستٌطانٌة التً ارتبطت بشبكات الطرق االلتفافٌة لترتبط مع بعضها ولترتبط مع داخل 

(. 1948 واراضً 1967توحٌد اراضً )إسرابٌل، وبالتالً ربط جمٌع أراضً الضفة الؽربٌة بداخل إسرابٌل 

شرقٌة وؼربٌة، " قدس موحد"ولتوضٌح هذه النقطة نناقش نموذج التوسع فً القدس الشرقٌة ومن ثم دمجها فً 

والمستوطنات التً نفذت فً الضفة الؽربٌة وتشكٌلها وامتداتها، عملٌا . "حٌث الشكل والمضمون االستراتٌجً

   " 1967هً نسخة طبق األصل عن تلك التً تم إقامتها فً مدٌنة القدس منذ 

: اإلستٌطان فً القدس: خامسا

                                                 

.  3/10/2004واقع واشكالٌات، ... االستٌطان االسرابٌلً فً االراضً المحتلة. " خلٌل تفكجً.

http://www.aljazeera.net/knowledgefate/aspx/print.htm 

 

 

 .مصدر سابق .خلٌل تفكجً 

 

.  المصدر السابق 

 

  59،ص2001ربٌع /، شتاء45/46، العدد مجلة الدراسات الفلسطٌنٌةخالد عاٌد، : ، ترجمة واعداد"االستٌطان الٌهودي تحت وقع انتفاضة األقصى") 

 

. المصدر السابق 

 

    2، ص20/12/2004، االص٤ٖ٘  انمذش،"اُٞع٤ِخ اُٞؽ٤ذ الٗوبر اُوذط: اُؾَ اُغ٤بع٢. "ُوبء خبص ٓغ عش١ ٗغ٤جخ 

http://www.aljazeera.net/knowledgefate/aspx/print.htm
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، فرصة العادة توحٌد المدٌنة بشطرٌها 1967كان االحتبلل اإلسرابٌلً لمدٌنة القدس فً حزٌران 

تحت السٌطرة اإلسرابٌلٌة الحصرٌة من خبلل بناء مشارٌع سكنٌة للٌهود فً الجزء العربً، وذلك بهدؾ إقامة 

 ألؾ إسرابٌلً فً عشرة أحٌاء إستٌطانٌة كبرى فً القدس 168حٌث ٌعٌش اكثر من . وجود ٌهودي دابم

 .  ألؾ154الشرقٌة، والفلسطٌنٌٌن 

م، كان هدؾ االستٌطان فٌها الذي تبنته الحكومات المتعاقبة هو 1967 فً حزٌران هامنذ أن احتلتو

أكدت و .توطٌد السٌطرة اإلسرابٌلٌة على القدس الشرقٌة الفلسطٌنٌة للحٌلولة دون إعادة تقسٌمها الحقا

سنة فً  34 إلى المإتمر 1967سنة من  27المإتمرات الصهٌونٌة العالمٌة المنعقدة فً القدس من المإتمر 

وبذلت الجهود للبناء فٌها ،  "العاصمة األبدٌة إلسرابٌل"، بصفتها "الموحدة"، االعبلنات المتكررة للقدس 1998

ؼورٌون هو الذي كان - دافٌد بنأن: "يئوتشجٌع المستوطنٌن الٌهود للسكن فٌها، وفً ذلك ٌقول نداؾ شراؼا

وقال  .منح فً حٌنه تٌدي كولٌك وموشٌه دٌان وبنحاس سابٌر مباركة لبلنطبلق بعد حرب األٌام الستة مباشرة

ستقدام الٌهود إلى القدس الشرقٌة بؤي ثمن، وٌنبؽً توطٌن عشرات اآلالؾ خبلل فترة زمنٌة إٌجب : " لهم

. "قصٌرة

 ومحٌطها تمهٌدا لتهوٌدها، اتخذت الحكومات اإلسرابٌلٌة مجموعة  القدسومن أجل السٌطرة على مدٌنة

، ولئلستٌبلء على أراضٌها وممتلكاتها، وتجاوز التهوٌد ها وحولهاإجراءات وخطط ومشارٌع استٌطانٌة داخل

 -م ك6 على توسٌع حدود بلدٌة القدس الشرقٌة من إسرابٌل قامت 1967 فبعد حرب سنة . إلى حولهاهاحدود

 ٌسري بموجبه 28/6/1967 وذلك بموجب مرسوم حكومً بتارٌخ .من أراضً الضفة الؽربٌة مربع كم73

، ومرسوما آخر من وزٌر الداخلٌة ٌقضً (القدس والمناطق المحٌطة) علٌها "وإدارتهاقانون الدولة وقضاإها "

   .بإلحاق المنطقة الموسعة إلى صبلحٌة مجلس بلدٌة القدس الٌهودي

 واإلسكان قرارا ٌفوض ربٌسها بتسرٌع عملٌات البناء  االسرابٌلٌةاتخذت الحكومة18/8/1967وفً 

:  منذ ذلك الوقت ٌقوم االستٌطان فً القدس الشرقٌة ومحٌطها فً ثبلث دوابر متراكزة."القدس الكبرى"فً 

 من الضفة 2كم330وتشمل  (القدس الكبرى)، والدابرة الوسطى (ضمن الحدود البلدٌة التوسعٌة)الداخلٌة 

  . وتعرؾ بالقدس المتروبولتٌانٌة2كم665الؽربٌة ودابرة خارجٌة تشمل 

                                                 

 وانظر المصادر 113-112، ص 1994، صٌؾ 19، العددمجلة الدراسات الفلسطٌنٌة، "اسرابٌل تبنً القدس الكبرى فً موقع المدٌنة الخالدة."جٌفري ارنسون 

  101، ص1993،صٌؾ 15،العدد، مجلة الدراسات الفلسطٌنٌةالقدس الكبرى فً اسار األمر الواقع االسرابٌلً. كذلك خالد عاٌد. المثبتة هناك

 

. 31، ص 1991، خرٌؾ 8 العدد ، مجلة الدراسات الفلسطٌنٌة،"االستٌطان الٌهودي فً القدس القدٌمة" .ل دمبركماي 

 

. ،ترجمة الٌاس شوفانً 38،ص 2000 صٌؾ 42العدد  ،مجلة الدراسات الفلسطٌنٌة ،االستٌطان الٌهودي واألحوال المعٌشٌة القدس الشرقٌة،. نداؾ شراؼابً 

 

 .11،ص 2000، صٌؾ 43، العدد  الدراسات الفلسطٌنٌةة، مجل"ملكٌة موقع السفارة األمرٌكٌة فً القدس" .ولٌد الخالدي 

 

. 63-59، ص 1981بٌروت، مإسسة الدراسات الفلسطٌنٌة،         المخططات الصهٌونٌة، االحتالل، التهوٌد.  القدس.سمٌر جرٌس: انظر فً 

 

. 117ص  المصدر السابق، 

 

. وانظر المصدر المثبت هناك مصدر سابق، .ولٌد الخالدي 
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تزامنت هذه اإلجراءات مع مشارٌع وخطط استٌطانٌة هدفها تحقٌق أكثرٌة ٌهودٌة، وكانت خطة ٌهودا 

، الخاصة بالقدس إلٌجاد تواصل ٌهودي بٌن شمال 1967تامٌر، نابب المدٌر العام لوزارة اإلسكان تموز 

 وهدفه تحوٌل شطري المدٌنة إلى 1970كذلك المخطط الربٌسً للقدس الذي أقر فً تموز . وجنوب المدٌنة

 إضافة إلى خطة متتٌاهو دروبلس ربٌس دابرة االستٌطان فً المنظمة ،مدٌنة واحدة بؤؼلبٌة ٌهودٌة مطلقة

تلخصت  ":وفً هذا ٌقول نداؾ شرؼابً. 2010خطة تطوٌر القدس الكبرى حتى سنة "الصهٌونٌة، وهً 

اة السٌاسة اإلسرابٌلٌة فً المناطق التً ضمت إلى القدس فً بند واحد تقرٌبا من قرار اللجنة الوزارٌة لشإون القدس، والذي روت

إال أنه على  " : وٌتابع شراؼابً".%24مقابل % 76تحدٌد النسبة بٌن السكان الٌهود والعرب بمعدل . (كهدؾ حكومً)أقر 

، وبالمقابل نصٌب %68,4الرؼم من السٌاسة الدٌمؽرافٌة، فإن نسبة السكان الٌهود فً القدس، كبرى المدن اإلسرابٌلٌة تبلػ 

، وٌقدر الدٌمؽرافً األستاذ سٌرجٌو دي البٌرؼوال أن نسبة الٌهود فً المدٌنة 1967سنة % 25,8قٌاسا لـ % 31السكان العرب 

   ."فحسب% 56 إلى 2020ستتقلص سنة 

وعملت السلطات اإلسرابٌلٌة على مصادرة مساحات واسعة من األراضً، حٌث صودر فً بداٌة 

 دونم لتقام علٌها ضواحً راموت، نفً ٌعكوؾ، راموت اشكول، سنهدرٌا الموسعة، 17,000السبعٌنٌات 

وهذه المصادرات التً مكنت هذا اإلنجاز الدٌمؽرافً "المندوب، قصر فعات همفاتٌر، التلة الفرنسٌة، وج

القدس " وبهذه الطرٌقة وضعت الركابز لبلستٌطان والتهوٌد وصٌؽة ."النسبً كانت ثمار مبادرات المعراخ

وهً نفس األسلوب الذي اتبعته الحكومات اإلسرابٌلٌة اللٌكودٌة،  .(طرٌقة فرض األمر الواقع )من " الكبرى

والخطة . 90-84  منفردة أو فً ظل ابتبلؾ حكومً 1992-1990 – 1984-1977منذ أن وصلت للسلطة 

خطة تطوٌر القدس )األهم كانت لمتتٌاهو دروبلس، ربٌس دابرة االستٌطان فً منظمة الصهٌونٌة العالمٌة، 

، هدفها مضاعفة عدد الٌهود فً القدس الكبرى إلى 1984وأعلنها فً أٌار سنة  (2010الكبرى حتى سنة 

 ، شرقاوالى أرٌحا .ؼوش عتصٌون جنوبا–  عاما، باستٌطان المنطقة من بٌت اٌل شماال 25 ألؾ خبلل 750

   . مستوطنة جدٌدة، وإقامة الطرق المركزٌة التً تربط القدس بشبكة الطرق اإلسرابٌلٌة15بإقامة 

 لمبات اآلالؾ من الٌهود وفً ظل الحدٌث السوفٌتًفً بداٌة التسعٌنات كانت الهجرة الكبٌرة من االتحاد      

تصاعدت سٌاسة فرض واقع التهوٌد على القدس، من خبلل تكثٌؾ االستٌطان وتوطٌن ،عن تسوٌة سٌاسٌة

                                                                                                                                                                  
، السنة الثانٌة،   مجلة فلسطٌن، "الحلقة األخطر فً المشروع الصهٌونً األكبر (قوشرات عامٌٌن)رٌاح االستٌطان فً القدس  ".إبراهٌممحمود  وللمزٌد انظر     

 .133، ص 1999      العدد السادس، ربٌع 

 

.   123-117 ص ،مصدر سابق . أنظر سمٌر جرٌس:للتفاصٌل 

 

 .106-102ص  مصدر سابق،  ،1984-1977 االستعمار االستٌطانً للمناطق العربٌة المحتلة خالل عهد اللٌكود، .خالد عاٌد: أنظر 

 

. 39ص ، مصدر سابق . نداؾ شراؼابً:أنظر 

 

القدس الكبرى فً اسار األمر الواقع " استشهد بها خالد عاٌد، 31/5/1992هآرتس " الدٌمؽرافٌا قبل كل شًء. " وكذلك انظر نداؾ شرؼابً.المصدر السابق 

.  ، مصدر سبق ذكره"االسرابٌلً

 

 .106-102 ، صمصدر سابق، االستعمار االستٌطانً .خالد عاٌد: أنظر 
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وحظٌت القدس باالهتمام االكبر فً الهجمة االستٌطانٌة فً ظل  . المهاجرٌن فً القدس وضواحٌهاأولبك

مرحلة التسوٌة السلمٌة، حٌث ان قضٌة السٌادة على القدس هً االبرز فً القضاٌا المتنازع علٌها ولهذا كانت 

الجهود كثٌفة الستكمال تهودٌدها من خبلل الخطط، وعملٌات لبلستٌبلء على االمبلك العربٌة واقامة النقاط 

. والضواحً االستٌطانٌة الجدٌدة، لتحوٌلها الى مدٌنة كبرى

وبعد مإتمر مدرٌد لجؤت الحكومة اإلسرابٌلٌة إلى إجراءات لفرض الواقع على المدٌنة وبسط السٌادة 

 :اإلسرابٌلٌة فً أي تسوٌة ممكنة، ومن هذه اإلجراءات

نقبل عن ) دونم بها 15,000 وإلحاقتوقٌع وزٌر الداخلٌة على أمر لتوسٌع أراضً بلدٌة القدس - 

 فً باإلجماعإن هذا األمر ٌحظى  ": وقال تٌدي كولٌك الذي حضر التوقٌع.(14/2/1992-ارداؾ

  ."إسرابٌل وفً أوساط ٌهود العالم وال ٌحتمل طرح أي حل آخر للقدس

، وذكرت الجٌروسالٌم بوست 1973التشدٌد على تطبٌق قانون ٌمنع البناء للفلسطٌنٌٌن اتخذ سنة - 

.  (.....أن كبل من اللٌكود والعمل حافظا على بقاء هذا القانون سارٌا وبشدة "8/3/1993

من أجل عزل القدس عن الضفة وؼزة، تم شق طرٌق التفافً حول القدس ٌصل من جنوب و وسط - 

.  الضفة إلى شمالها دون المرور بالقدس

 لفرض اإلجراءاتٌبلحظ من الخطط االستٌطانٌة الستٌعاب أكبر قدر ممكن من المستوطنٌن، ومن 

 :"القدس الكبرى"األمر الواقع التهوٌدي، أنها كانت تمهٌدا إلى 

تلك المنطقة التً ضمت إلى ". القدس الشرقٌة"تعٌش الٌوم فً تخوم المنطقة المدعوة  (56,1)إن أؼلبٌة سكان المدٌنة " 

 وذلك وفق  " دونم110,000 ٌوما من حرب األٌام الستة، والتً تضاعفت إلى ثبلث مرات، إلى نحو 18دولة إسرابٌل بعد 

.  سابقاإلٌهقرار السلطات توسٌع صبلحٌة بلدٌة القدس الذي اشرنا 

 ضاحٌة من حولها 12وهكذا شملت منطقة الصبلحٌة عدة نقاط استٌطانٌة فً البلدة القدٌمة، و

مستوطنات مدنٌة أكبرها معالٌه أدومٌم والتً صممت بحٌث تحكم إؼبلق القدس الكبرى عن الضفة الؽربٌة 

 إطبلقا، وهً أخطر المستوطنات اإلسكانواألراضً العربٌة الداخلٌة، وتشرؾ على هذه المستوطنة وزارة 

                                                 

 ص 1993 صٌؾ 15،العدد مجلة الدراسات الفلسطٌنٌة،"ار األمر الواقع الصهٌونًإسالقدس الكبرى فً ".للتفصٌبلت حول الخطة االستٌطانٌة أنظر فً خالد عاٌد 

103 .

 

 .286-285، ص 1992 شتاء 9 العدد مجلة الدراسات الفلسطٌنٌة، "االستٌطان فً ظل التسوٌة ".خالد عاٌد: أنظر 

 

. 61-58، ص 2002/2003الطبعة األولى ، القدس فً خطر .احمد الدجانً 

 

 .لم نشر إلى ؼٌرها ، وعلى المصادر المشار إلٌها هناك، ما106- 104ص ، المصدر السابق خالد عاٌد، 

 

. 39 ص ،مصدر سابق نداؾ شراؼابً، 
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لٌس فقط الستمبلك األراضً العربٌة فقط بل تضع عابقا جدٌدا مهما فً طرٌق دمج القدس العربٌة فً أي 

   .وطن فلسطٌنً فً المستقبل

ٌتكون من :  الداخلً. الداخلً والخارجً،توزع الضواحً والمستوطنات فً طوقٌن لها مركز واحد

 ٌفصل القدس عن الضفة ات فً القدس القدٌمة لهدؾ دٌمؽرافً، وتشكل حاجزا ماديئاألحٌاء الثمانٌة التً أنش

بٌتار، معالٌه أدومٌم، مخماس، ادام، بٌر ) ،ٌطوق القدس من الجنوب والشرق والشمال: الخارجً. الؽربٌة

  والواقعة خارج صبلحٌة بلدٌة، 16ها  وعدد(ٌعقوب، جفعات زبٌؾ، وهارادار ومستوطنات جوش عتصٌون

. كم17 مستوطنة هً وأي مسافة بٌن القدس أقصى، والقدس

 الٌهود أصبحوا أن 1993 كحٌلة، فً أبراهاموقد أعلن نابب ربٌس بلدٌة القدس، ومسإول التخطٌط فٌها،     

وقد . 155,000بٌنما عدد العرب   ألؾ مستوطن،160أؼلبٌة فً القدس الشرقٌة،حٌث وصل عددهم إلى 

 أن عدد السكان الٌهود كان نتٌجة التخطٌط 21/7/1993علق دٌربك براون فً صحٌفة الجاردٌان فً 

فً تخوم : "يئ ٌقول نداؾ شراؼا.واجراءات تشجٌع اإلسكان الٌهودي وعدم تشجٌع البناء العربً... المصمم

 تقرٌبا مقابل ألؾ 200من العرب % 54: ال تزال األؼلبٌة العربٌة قابمة، لكنها لٌست كبٌرة" القدس الشرقٌة

. " ألؾ من الٌهود170، % 46

وقد اتبعت الحكومة اإلسرابٌلٌة سٌاسة ؼامضة حول تحدٌد مفهوم القدس الكبرى، إلبقاء الخٌارات 

ي فً ئٌقول نداؾ شراؼا: مفتوحة أمام التوسع فمشروع القدس الكبرى الذي كتبته الحكومة برباسة رابٌن

حٌن ٌتحدث رابٌن عن القدس فإنه ٌقصد  ".خطوط لخارطة التسوٌة- القدس الكبرى "13/7/1993هآرتس 

ألن خارطة حكومة رابٌن . ق والجنوبرالقدس الكبرى التً تشكل منطقة تحٌط بحدود البلدٌة من الشمال والش

وٌتابع هناك مدٌنة كبرى رسمت " ؼوش عتصٌون ومعالٌه أدومٌم وجفعات زبٌؾ. لبلستٌطان تشمل افرات

حدودها من الحكومة تمتد من جنوب عتصٌون جنوبا حتى معالٌه أدومٌم شرقا وبٌت اٌل شماال وبٌت شٌمش 

   ." ؼربا

 ببدء 1997فً حكومة نتنٌاهو فً شباط " اللجنة الوزارٌة الخاصة بالقدس" وكان القرار الذي اتخذته 

، هو أخطر القرارات على القدس، "الصراع الفعلً على القدس قد بدأ"تحرك استٌطانً وسط تصرٌحات بؤن 

بعد عملٌة توسٌع أحٌاء استٌطانٌة جدٌدة، تشكل تواصبل ٌهودٌا بٌن معالٌه أدومٌم والمستوطنات الواقعة شمال 

                                                 

 وتقدٌم خالد عاٌد، مإسسة إشراؾ.  فً المناطق المحتلة، دراسات فً أسالٌب التهوٌدإسرائٌلسٌاسة ، "تقرٌر شاهد عٌان: "ندوب االحتبلل"هدسون، . ماٌكل ك 

 .33ص ،1984الدراسات الفلسطٌنٌة، الطبعة األولى، 

 

  366-365مصدر سابق، صالوجود االستٌطانً، . خالد عاٌد 

 
163

  (Report on Israeli settlement in the occupied Territories, Vol. 3, No. 5, September 1993, P.6). 

 

 .66، ص مصدر سابق أحمد صدقً الدجانً،. د 

 

.  المصدر السابق.ينداؾ شراؼائ 

 

  .65 ص للتفصٌبلت أنظر احمد صدقً الدجانً، مصدر سابق، 
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على " هارحوما" بالتحرك إلقامة مستوطنة إسرابٌل ولتكتمل آخر حلقات تطوٌق مدٌنة القدس، قامت .المدٌنة

، وبعد توقٌع 1997 الجنوب منها، وقد جاء قرار قٌام هذه المستوطنة بعد اتفاقٌة الخلٌل سنة إلىجبل أبو ؼنٌم 

 وحدة سكنٌة فً المستوطنة المذكورة، وفً بداٌة سنة 1250طرحت عطاءات لبناء و. 1998واي رٌفر سنة 

 على أراضً كفر عقب جنوب البٌرة لٌعمل هذا "تل صهٌون"، وضعت البنٌة التحتٌة لمستوطنة 1999

 بتسلسل سكانً ٌهودي ٌفصل التجمعات ،التً أعلنت عنها إسرابٌل. المشروع على زٌادة حصار القدس الكبرى

كذلك االستٌطان وسط التجمعات السكانٌة داخل القدس . الفلسطٌنٌة فً محٌط القدس عن الضفة الؽربٌة

.  وحدة سكنٌة132 حٌث سمحت الحكومة للملٌونٌر الٌهودي موسكوفٌتش ببناء ،الشرقٌة فً رأس العامود

ٌحمل الخطوط " القدس الكبرى" ، ومفهوم األمن ومحوره القدس،هو  فجوهر التحرك االستٌطانً

المركزٌة للمشروع السٌاسً والعمرانً، وهذا ٌوضح ماذا بعد القدس؟ فعبر هذا التحرك، ٌرمون إلى تؽٌٌر 

استراتٌجً لخارطة القدس الجؽرافٌة والدٌموؼرافٌة والكٌانٌة، من خبلل طمس معالمها الدٌنٌة والتارٌخٌة، 

 فً مكانتها السٌاسٌة والكٌانٌة "القدس الكبرى" البعد السٌاسً للدٌموؼرافٌا الفلسطٌنٌة، حٌث تكون حومس

: وٌقول جفري ارنسون .نموذجا لباقً األراضً الفلسطٌنٌة فً الضفة الؽربٌة فً التسوٌة اإلسرابٌلٌة المقبلة

، هً تعبٌر سٌاسً اكثر مما هو تعبٌر جؽرافً، وهذه كانت رإٌا اسحق رابٌن حٌن كان "القدس الكبرى"أن 

ال ٌمكن لنا أن نعرؾ القدس والمناطق المحٌطة بؤنها تمثل موضوعا سٌاسٌا أو أمنٌا، أن "ربٌسا للحكومة، 

. القدس الموحدة تحت السٌادة اإلسرابٌلٌة ستبقى عاصمتنا إلى األبد، وهً بالنسبة إلٌنا بمثابة القلب

بعد تناولنا للمشارٌع االستٌطانٌة المختلفة فً مراحل االستٌطان قٌد الدراسة، نعود إلى السإال الذي 

مدمجة عضوٌا ؟  " أرض أم"متكاملة، " أرض أم"هل نجحت هذه المشارٌع فً خلق : بدأنا فٌه هذا الفصل

. خالصة: سادسا

متكاملة ومدمجة عضوٌا على " أرض أم"نبلحظ مما سبق أن المشارٌع االستٌطانٌة لم تستطع خلق 

 على الساحل، ومركزا 1948أرض فلسطٌن التارٌخٌة، حٌث نتج عن هذا مركزا تخطٌطٌا فً أراضً 

ففً . وما زال الشعور بان هناك حاجزا وهناك فارقا تخطٌطٌا، تخطٌطٌا آخر متقطع فً الضفة الؽربٌة وؼزة 

ظل الرؼبة بمشروع قومً جدٌد لتحدٌث الصهٌونٌة على كل فلسطٌن من خبلل االستٌطان، ٌحتاج هذا 

لذا لزم مشروع قومً ضخم ٌكون العمود . المشروع إلى دمج الفارق التخطٌطً بٌن المركزٌن التخطٌطٌٌن

 1967 و1948الفقري فً وسط فلسطٌن التارٌخٌة من شمالها إلى جنوبها وهذا هو ؼرض دمج اراضً 

                                                 

 .137-136 ص ،مصدر سابق ،إبراهٌمأنظر محمود  

 

 .133,132 ص ،المصدر السابق 

 

.  120، ص 1994، صٌؾ 19، العدد مجلة الدراسات الفلسطٌنٌة، "رابٌن ٌبنً على اساس رإٌا مدٌنة ٌهودٌة دابمة. جٌفري ارنسون 

:  للمزٌد من االطبلع حول االستٌطان فً القدس
- 111مجموعة مقاالت مترجم من االنكلٌزٌة ص " الكبرى"و " الصؽرى"، االستٌطان المستمر فً القدس (2)الملؾ  . 1994، صٌؾ 19مجلة الدراسات الفلسطٌنٌة، العدد 

140  .)
.  33، السنه 1997، ٌناٌر 127، السٌاسة الدولٌة، العدد "مركزٌة القدس بٌن مشروعات التسوٌة" 

 .1997، صٌؾ 31 العدد مجلة الدراسات الفلسطٌنٌة،الوضع القانونً لبلستٌطان والترحٌل، : تهوٌد القدس: واخرون. اسامة حلبً
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، وخبلل عشرٌن سنه ما زال الشعور بالؽربة من أن الضفة الؽربٌة لٌست ٌهودٌة. إلزالة الفارق التخطٌطً

أرض "، " أرض األم"فوجب إزالة هذا الشعور من خبلل مشروع قومً ٌعٌد إحٌاء أرض إسرابٌل وتعرٌفها 

". إسرابٌل الموحده

االستٌطان بمراحله فً الضفة وؼزة لم ٌستطع أن ٌزٌل الفارق فً الشعور ما بٌن الٌهود الذٌن ٌعٌشون 

 1967لذا لزم صهٌنة الحٌز من خبلل مشروع الدمج وتحوٌل أراضً  . 1967 وأراضً 1948فً أراضً 

 )، أراضً "األم الجدٌده"ثم إلى أراض مسـتوطنة فً إطار أرض ، من أراض مسـتعمره إلى أراض مسـتوطنة

، على ؼرار ما حصل فً القدس الشرقٌة والؽربٌة وهذا ال ٌمكن إن ٌتم ( ، فلسطٌن التارٌخٌة 1967 + 1948

إال من خبلل مشروع قومً كبٌر فً موقع ٌتوسط فلسطٌن من شمالها لجنوبها حتى تكون كل مناطق فلسطٌن 

 هً بالؽة األهمٌة 1967واألراضً المحتلة . وجعلها منطقة متجانسة ومؤهولة، قابلة إلسكان مستعمرٌن جدد

من الساحل إلى المنطقة " أرض األم"وتحدٌد إسرابٌل الواحده، ولذلك نقلت إسرابٌل " أرض األم"لمفهوم 

 .ِ"عابر إسرابٌل" لدمجهما فً كٌان واحد من خبلل مشروع شارع 1967الوسطى المحاذٌة ألراضً 
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تمهٌد : أوال

؟ "عابر اسرائٌل"ما هو شارع 

أكبر بنٌه تحتٌه أقامتها " ، وأنه "بؤنه اكبر مشروع قومً فً تارٌخ إسرابٌل: " ٌوصؾ هذا المشروع

شارع "، و "حجر األساس الشرقً لشبكة الطرق فً إسرابٌل"، و "أطول طرٌق لؤلمه"، و "إسرابٌل منذ قٌامها

ٌقع هذا المشروع ضمن مسإولٌة التخطٌط " . شارع سٌاسً خطر" و أخٌرا " شارع السبلم"، و "الرعب

. القومً فً إسرابٌل، حٌث خطط وفق أحدث الدراسات وأعلى المعاٌٌر الهندسٌة وأعلى مستوٌات التخطٌط

 و 1967 كم من ببر السبع إلى الجلٌل، ومساره فً موقع متوسط ما بٌن أراضً 324ٌمتد بطول 

وهذه ،  على مقطعه المركزي المحاذي للخط األخضر11منها ،  تقاطع طرق34 وعلى إمتداده 1948أراضً 

هكذا بنٌة تحتٌة وفق معاٌر تقنٌه . المقاطع تربط الطرق باتجاه ؼرب شرق من الساحل إلى داخل الضفة الؽربٌة

 الدفاعٌة  Raytheonوقد استعٌن بالتكنولوجٌا العسكرٌة التً تقؾ ورابها شركة .  بلٌون دوالر1.25مكلفه، 

.   االمرٌكٌة

: كما ذكر صودق على المشروع من الهٌبات الحكومٌة المختلفة، والتً قدمت التبرٌرات المختلفة

أما التبرٌر الؽٌر رسمً للمشروع، . كتطوٌر شبكه المواصبلت القطرٌة، وإعاده توزٌع السكان وفوابد اقتصادٌة

أن له فوابد استراتٌجٌة وعسكرٌة، وعلى أنه العمود الفقري للنقل على طول الخط اإلخضر لتعزٌز 

المستوطنات فً الضفة الؽربٌة، ووسٌلة ربطها بشبكة الطرق من داخل إسرابٌل إلى أراضً الضفة الؽربٌة 

وهذا استدعً واستوجب الحدٌث عن مراحل االستٌطان فً أراضً الضفة الؽربٌة منذ . باتجاه ؼرب شرق 

 لفحص طرح لوستك القاضً بؤن هذه 1967وقد أخذنا حالة مناطق أل ، إحتبللها حتى مرحلة التسوٌة 

 .األراضً مستعمره وٌمكن إرجاعها أواإلنسحاب منها

اإلستفاضة فً تقدٌم الحجج للقٌام بهذا المشروع القومً، والوصول إلى األسباب  ٌحاول هذا الفصل

وهذه المحاولة إلبراز التخطٌط على . األكثر إقناعا لقٌامه من التً طرحت فً الخطابات والتبرٌرات الرسمٌة

وٌناقش هذا الفصل السٌاق السٌاسً لمشروع الشارع، والمراحل التً تمت . التً ٌتم صنعها حالٌا" دولة األم"

فٌها المصادقة علٌه، وٌقدم تعرٌفا وتوصٌفا للشارع على األرض، التكنولوجٌا المستخدمة فٌه، التبرٌر الرسمً 

للمشروع ودور الحكومة فً تشرٌعه، ثم ٌناقش كٌؾ كان الشارع أداة لمصادرة األراضً، ثم ٌتطرق الى 

الجدل الكبٌر حول تخطٌط وتنفٌذ الشارع، شارك فٌه شخصٌات حكومٌة وحزبٌة، منظمات بٌبٌة، خبراء 

. اقتصاد، مإسسات اجتماعٌة، مخططٌن، خبراء فً األمن، وكان الفتا أن ٌكون هناك جدال دٌنٌا

هذه االستفاضة من أجل استخبلص أبرز الحجج للقٌام بهكذا مشروع ضخم، فً ظل ظروؾ كانت 

فً االستعماري " أرض األم"مانعة لتنفٌذه فً مطلع السبعٌنات، وأي من الحجج تعطٌنا صورة أوضح عن بناء 

" دولة األم"بكلمات أخرى، هل التخطٌط على مستوى صنع . االستٌطانً، أم توسع على النموذج االستعماري

  ؟      .أم توسع على أرض فرعٌة
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 فً العصور القدٌمة، ممرا برٌا ربٌسٌا بٌن مصر وسورٌا، ومن هناك إلى فلسطٌنكانت أرض         

الطرٌق إلى "، وتعنً  (فٌا مارس)ممر، وقد أطلق الرومان على هذا ال  العراق حالٌا،،"مٌسوبوتامٌا"

ستمر اإلتصال بٌن المدن الربٌسٌة فً إ، 1917-1517  عاممتد منإوفً عهد الدولة العثمانٌة الذي . "البحر

 بواسطة وإفرٌقٌا واسٌا أوروباستمر االتصال أٌضا مع امصر وسورٌا ولبنان بواسطة شبكة سكة حدٌد، و

م تطوٌر شبكة الحدٌد وبنٌت طرقا جدٌدة فً عهد االنتداب البرٌطانً على تموانىء ٌافا وعكا القدٌمة، و

      . 1948 إال أنها دمرت فً حرب ،فلسطٌن

 تطوٌر النقل على سلم  اإلسرابٌلٌة، وضعت الحكومة" إسرابٌلوإعبلن دولة، 1948وبعد حرب         "

وتوسٌع مٌناء حٌفا .  فاستثمرت أمواال كبٌرة فً شق الطرق والشوارع السرٌعة فً المركز وتفرعاتها،ولوٌاتهاأ

وقد أهمل تطور البنٌة التحتٌة للمواصبلت فً السبعٌنات .  ببر السبعإلىومرفؤ أشدود، ومد سكة حدٌد من حٌفا 

بسبب النفقات الدفاعٌة وتباطإ النمو االقتصادي، وبهذا لم تكن شبكة المواصبلت مإهلة لمواجهة موجة الهجرة 

وقد تعٌد إسرابٌل أهمٌتها كجسر بري بٌن شرق وؼرب الشرق األوسط فً " .الكبٌرة فً نهاٌة الثمانٌنات

 والذي ٌنظر إلٌه كإحدى ثمرات اوسلو .""عابر إسرابٌل"ظل العملٌة السلمٌة، وهذا الجسر البري هو 

. ( للشرق األوسط الجدٌدإشارة)الموعودة 

" : عابر إسرائٌل"التعرٌف بشارع : ثانٌا

: السٌاق السٌاسً للمشروع- 1

 رافقة تحوالت إقلٌمٌا، حققت من خبللها توسعا 1967عد أن احتلت إسرابٌل مناطق عربٌة فً حرب ب

 أرادتوعقب الحرب، . كثٌرة فً مختلؾ المجاالت بالنسبة إلسرابٌل، إال أن أهمها كان فً المجال االقتصادي

 التفرغ لمشارٌع تنموٌة مكلفة، خاصة بعد وأرادتعلى اعتبار أنها حسمت المعركة، " أرض إسرابٌل"تطوٌر 

 ،1972-1967  عامًاالزدهـار االقتصـادي الذي شـهدته إسرابٌل وتسارعا فً النشاط االقتصادي مابٌن

وهذا منح .  التصدٌر فً زٌادةه ستة أضعاؾ رافق،1973 عام- 1953 عام القومً ما بٌن اإلنتاجوزٌادة فً 

 وبث شعورا جماعٌا وفردٌا بالعظمة لدى ،إسرابٌل القدرة على المراوؼة السٌاسٌة والعسكرٌة واالجتماعٌة

 ، والحاجة لتطوٌر وسابل تخدم ذلك التوسع والسٌطرة 1967بعد التوسع االقلٌمً عقب حرب . اإلسرابٌلٌٌن
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، فً بداٌتها فً مطلع السبعٌنات فً ظل "عابر إسرابٌل"وخلق واقع جدٌد على االرض، كانت فكرة مشروع 

الذي صادقت علٌه الحكومة (  أ31تاما )ومخطط الشارع هو جزء من المخطط القطري . حكومة المعراخ

 متخطٌا منطقة إسرابٌل، وذلك كاحتٌاج مواصبلت مركزي ٌربط جمٌع أجزاء ، 1976اإلسراببٌلٌة عام 

.  الطرقازدحامللحد من  (المركزٌة) الحٌوٌة "جوش دان"

 التً عقبت سنوات حرب اكتوبر عام قتصادٌةاالزمة األ بسبب  الشارع،إال أنه لم ٌتم تنفٌذ مشروع

من الناتج القومً، واألزمة االقتصادٌة العالمٌة، حٌث دخل % 30 بسبب زٌادة مصروفات األمن إلى 1973

وهذا الوضع االقتصادي وعدم االستقرار ، االقتصاد اإلسرابٌلً مرحلة أزمة طوٌلة فً التباطإ االقتصادي

.  سرابٌلإالسٌاسً، أدى إلى تخفٌؾ موجات الهجرة إلى 

، أدركت إسرابٌل 1973 ولما لم تستطع إسرابٌل تنفٌذ المشروع بسبب ظروؾ ما بعد حرب أكتوبر 

مع  (حل سلمً)أنها ستقوم بتسلٌم أراضً محتلة، والحدٌث هنا عن سٌناء، وفً ظل الحدٌث عن تسوٌة سٌاسٌة 

هو الرد المناسب على رد أراضً، وأستبدلت  (الضفة)مصر، فرأت أن االستٌطان فً األراضً المحتلة 

وكانت الضفة الؽربٌة هً هدؾ التوسع . مشروع الشارع بمشروع إستٌطانً وجهته جدٌدة، باتجاه شرق ؼرب

وهدؾ التوسع االستٌطانً فً . الممكن والوحٌد التً تحتوي على مساحات خالٌة كبٌرة وعدد سكان كبٌر

ودولة إسرابٌل، فكرته دٌنٌة " ٌهودا والسامرة"ظل وصول اللٌكود للسلطة هو خلق استمرارٌة أرضٌة بٌن 

أساسا واألمن عامل ثانوي، حٌث أصبح التوجه أسهل لتحقٌق رؼبات دٌنٌة بخصوص أرض إسرابٌل الكبرى، 

. لٌكتسب االستٌطان مبررات الحق التارٌخً

 فً هذه الفترة دخل االستٌطان الٌهودي فً الضفة الؽربٌة سباقا مع الزمن من أجل تثبٌت الوقابع على 

األرض، من خبلل زرع المستوطنات ممثبل ذلك فً المشارٌع االستٌطانٌة السالفة الذكر، لتنسجم مع مشروع 

وكان بوتٌرة عالٌة فً أواخر السبعٌنات وبداٌة الثمانٌنات، بعد التوقٌع على كامب دٌفد، وكرد فعل . التسوٌة

ستبعاد الفلسطٌنٌٌن من كامب دٌفٌد لم ٌضمنوا عدم رد أراضً، وهذا بحد ذاته ناقوس إرؼم و. على تسلٌم سٌناء

 فً الضفة الؽربٌة من أجل احتبللها بشكل الستٌطانالى تكثٌؾ اولذلك لجؤت إسرابٌل . إلسرابٌلخطر بالنسبة 

أكبر، وتجلى ذلك التوسع فً وصل المحورٌن الطولٌٌن، ذلك الذي ٌمتد من السهل الساحلً، والذي ٌمتد من 
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كل شًء هناك أكثر رٌادٌة، أكثر : "ؼور األردن، بواسطة المقاطع العرضٌة لٌصبح كما ٌقول افرات

.  "صهٌونٌة، أكثر توجها أمنٌا

رؼم أن فكرة مشروع الشارع كانت فً السبعٌنات، إال أنها نفذت فً التسعٌنات، حٌث نضجت الفكرة 

تدفق موجات الهجرة، إنطبلق العملٌة السلمٌة، وانهٌار االتحاد . فً ظل تؽٌرات محلٌة، إقلٌمٌة ودولٌة

. 1992الذي صودق علٌه عام  (31تاما )كؤداة الستٌعاب وتوزٌع السكان بموجب المخطط القطري - السوفٌتً

اٌجاد مرور الى الشرق من المنطقة المركزٌة باتجاه شمال جنوب، حٌث : حٌث كان الهدؾ من فكرة المشروع

. اجرٌت دراسة فً التسعٌنات خرجت بؤن الشارع ضروري وعنصر مهم للتعامل مع مشاكل مروره

تنفذ إسرابٌل هذا المشروع المكلؾ ضمن عملها المركز على توسٌع بناها التحتٌة المادٌة، فً ظل نمو 

آملة أن تتحول إلى محور نقل ربٌسً فً الشرق األوسط فً خضم . إقتصادي شامل فً السنوات االخٌرة

على " الدولة"عملٌة سلمٌة، وتنفٌذ هكذا مشروع ٌحدد قدرتها فً تحقٌق نمو اقتصادي مستقبلً، وقدرة 

وفً هذه الفترة انجزت إسرابٌل بناء معظم . االستفادة من موقعها االستراتٌجً بفوابد إقتصادٌة

المستوطنات، فكان وجوب مشروع قومً إسرابٌلً ٌربط ما تم بناإه على كامل فلسطٌن قبل نهاٌة المفاوضات 

فكانت المصلحة اإلسرابٌلٌة فً كسب الوقت من خبلل إطالة فترة المفاوضات دون تحقٌق . مع الفلسطٌنٌٌن

وسٌلة ربط " عابر إسرابٌل"على أن ٌكون مشروع . شًء على األرض وإعطاء فترة زمنٌة إلنهاء المشروع

إعادة "، والذي ٌعمل على "العمود الفقري الجدٌد للدولة"الضفة فً جسم إسرابٌل بشكل كلً، وعلى أن ٌكون 

.   "تشكٌل جمٌع الدولة

اذا كان تؤجٌل تنفٌذ مشروع الشارع فً السبعٌنات ألسباب اقتصادٌة، أمنٌة، والهجرة، : والسإال المطروح

فلماذا إذن ٌتم تنفٌذه فً اواخر التسعٌنات رؼم وجود مسببات التؤجٌل السابقة نفسها؟  

إرجع إلى الجدل )هذا مإشر على العامل الوجودي، ولٌس أدل من وجود نقاش دٌنً حول المشروع، 

وفً إطار خطة الشارع كان ٌجب على إسرابٌل أن تعزل المناطق الفلسطٌنٌة اآلهلة عن . (حول المشروع

وخطة الفصل ". جدار أمنً"أراضٌها، كما سبق وأشرنا، فكانت خطة رابٌن للفصل ثم خطة شارون من خبلل 

، ومإشرا على فشل المشروع الصهٌونً "للمؤزق الصهٌونً المستعصً"والٌتها الجدار جاءت كمخرج 

، بعد ان بقً الشعب الفلسطٌنً على "الدولة الٌهودٌة النقٌة"و " أرض إسرابٌل الكاملة"الكبلسٌكً الداعً الى 

. أرضه رؼم جمٌع المحاوالت لتهوٌد أرضه وتهجٌره عنها

                                                 

.  21-20ص ، ٓظذس عبثن .ا٤ُشغ اكشاد 
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 Infrastructure, Ministry of Finance, http://www.mof.gov.il/mof4.htm  
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 Israel Infrastructure, http://www.asiatradehup.com/israel/roads.asp  

 
185

 Jeff Halper, “The Road to Aparheid”, News from Within, May 2000, Alternative Information Center. 

http://www.alternativenews.org .  
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، من أجل تحقٌق "عابر إسرابٌل"جاء أٌضا فً ظل وتٌرة عالٌة من إنشاء مشروع " الجدار األمنً"و

حٌث فً ظل خطة الشارع ٌجب عزل المناطق السكانٌة الفلسطٌنٌة اآلهلة عن  " "اإلرهاب"األمن ومنع 

، من خبلل الجدار المذكور الذي جاء تنفٌذه فً 1948المناطق اإلسرابٌلٌة اآلهلة كما عزلها عن فلسطٌنًٌ ال 

ومفهوم األمن هنا، . ، كما أشرنا فً خطط رابٌن وشارون"انتفاضة االقصى"أوج انتفاضة فلسطٌنٌة ثانٌة 

، ولهذا فً نظرهم لزم بناء "أمن وجود داخلً"بل هو . ٌختلؾ عن المفهوم التقلٌدي لؤلمن، حماٌة الحدود

لمنح المواطنٌن اإلسرابٌلٌٌن "الجدار، حٌث ال تستطٌع إسرابٌل أن تظهر أنها تعٌش فً أزمة وجود، فالجدار 

.  "الحد األقصى من األمن وتخفٌؾ االحتكاك بٌن الطرفٌن

مشروعا وجودٌا ٌربط مكونات الدولة بعد فشل المشروع الصهٌونً الكبلسٌكً، وخطة * TIH ٌمثل 

، أي منازعة على من ٌحتكر العنؾ داخل فلسطٌن التارٌخٌة "أمن الوجود الداخلً"الفصل والجدار هً أٌضا 

والتسلل الى إسرابٌل، بل هو أمن " العملٌات االنتحارٌة"، فالجدار ٌمثل األمن لٌس فقط لمنع "أرض إسرابٌل"

.  واألمن مربوط بالتخطٌط. العمود الفقري التً تدمج إسرابٌل بما تم بناإه على أرض فلسطٌن

بٌت " فمشروع العابر هو تخطٌط وجودي، والجدار ضمن مساره المخطط مثبل فً منطقة مستوطنة 

وجاء على لسان شاإول مفاز، . الدولً" بن ؼورٌون"شمال ؼرب رام هللا سٌعمل على حماٌة مطار " ارٌٌه

وفً " إن اإلعتداء على المطار ٌشكل تهدٌدا فرٌدا للبنٌة التحتٌة االستراتٌجٌة للدولة"وزٌر الدفاع اإلسرابٌلً 

وأن " "أن ال أحد ٌعارض أمن المطار حتى لو فقد جزء من الضمانات األمرٌكٌة: "هذا السٌاق ذكر زبٌؾ شٌؾ

وفً مقال آخر . " كم حتى ال تضرب الطابرات فً حالة هبوطها9أمن المطار بحاجة إلى منطقة اتساعها 

بٌت "منطقة ": التعمٌم فٌهما قوي"ذكر زبٌؾ شٌؾ أن مسار الجدار فً مكانٌن ال ٌمكن التراجع عنهما، 

.  المإدي من مودعٌن الى القدس443، كهدؾ استراتٌجً للدفاع عن مطار بن ؼورٌون، وطرٌق "ارٌٌه

 وإذا كان الجدار سٌعمل على حماٌة البنٌة التحتٌة اإلستراتٌجٌة فً إسرابٌل، كذلك هدفا استراتٌجٌا فً 

بعض المناطق كما ذكر أعبله، فإنه سٌكون أمن أكبر مشروع قومً، وأمن أكبر مشروع بنٌة تحتٌة عرفته 

الذي ٌدمج فلسطٌن التارٌخٌة بإسرابٌل والمحافظة علٌها " العمود الفقري الجدٌد "TIHإسرابٌل منذ قٌامها، أنه 

 فً بعض المواقع TIHهذا الجدار ال ٌبعد أكثر من عشرات االمتار عن . كوحدة واحدة وتخطٌطا متجانسا

.  وخاصة إلى الشرق من منطقة المركز، والمنطقة الحٌوٌة إلسرابٌل

: المصادقة على المشروع- 2

                                                                                                                                                                  
 
187
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* TIH: “TransIsrael Highway”.   
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 على أن ٌكون امتداده من ببر السبع حتى ،1976 عام 3 صودق على مشروع المخطط القطري تاما

 مع بداٌة الهجرة أجري أول تعدٌل بإضافة قطعة فً مخطط 1989وفً عام . مفرق بركاي فً وادي عارة

ولمواجهة  (3تاما)وبموجب المخطط القطري للبناء والتطوٌر واستٌعاب الهجرة  .ٌوكنعام-الشارع من بركاي

ارتفاع معدل الهجرة من روسٌا، نضجت فكرة التؤسٌس للمشروع كؤداة استٌعاب وتوزٌع السكان، حٌث صودق 

 فرع باتجاه الجلٌل . بدء من ٌوكنعامإضافٌٌن، مما مهد الستمرار الشارع فً فرعٌن 1992  عامعلى المخطط

. الشرقً وآخر باتجاه الجلٌل الؽربً

 همشروع، ومبلءمته للنقل ودراسة جدواه والحاجة لال أجري أول استطبلع حول 1990وفً عام 

، حٌث وجدت أوضاعا جدٌدة، محلٌة إقلٌمٌة ودولٌة، 1991برمته، وقد بدأ االستعداد الفعلً للمشروع فً عام 

، وانطبلقة العملٌة السلمٌة فً المنطقة، وانهٌار االتحاد 1992سنة-1991تنظٌم أكبر عملٌة هجرة ٌهودٌة سنة 

لتقوم – رت الحكومة تؤسٌس شركة حكومٌة وهً شركة عابر إسرابٌل ق أ1992السوفٌتً، وفً نوفمبر 

 وقد عٌن الجنرال احتٌاط موشً .بتخطٌط الشارع، والعمل على إنشاء المقطع المركزي منه بتموٌل خارجً

. لٌفً، ربٌس األركان السابق ربٌسا للشركة

مركز تخطٌط " تاتم" الحاجة للمشروع، وقد قام مركز العابر فحصت شركة 1993 وفً عام 

المواصبلت بدراسة مستفٌضة للمشروع وخرج بنتٌجة أن هناك حاجة ملحة للمشروع، وصودق علٌه من 

. الحكومة، المالٌة، بنك إسرابٌل، اللجنة المالٌة للكنٌست والمجلس القطري للتخطٌط والبناء: الهٌبات الحكومٌة

BOT( Build,Operate,Transfer )وقدمت الشركة اقتراحٌن للحكومة لتموٌل الشارع، وتم اختٌار نظام 

 30وبموجب هذا النظام ٌمنح المشروع لشركات تبنً وتشؽل المشروع، ثم ٌتم نقل المشروع للحكومة، بعد 

   .سنة

عام  وأصدرت الكنٌست قانون الشارع القطري إلسرابٌل،الذي ٌنظم تخصٌص األراضً للمشروع 

 من أجل اختٌار شركة متعهدة لتنفٌذ ، 1995 عام بتقدٌم عطاء دولً "عابر إسرابٌل"وقامت شركة  ،1994

 كم على أن تقوم الشركة 90المقطع المركزي من نحال سورٌك حتى مفترق بركاي، وطول هذه المرحلة 

وهً  ،"2020إسرابٌل "، " أ ب"كانت خطة  ،1997وفً عام .  سنة30المنفذة بتشؽٌله شارع أجرة مدة 

 والتً وصفها طاقم من األكادٌمٌٌن والمهنٌٌن من خبلل وزارات ،فً سنوات األلفٌن (خطة سٌادة إسرابٌل)

                                                 
 http://www.hozeisreal.co.il/                                                                                                   ٓظذس عبثن 

 " ُِظشاعاإله٢ٔ٤ِ اعزشار٤غ٤خ رشرجظ ثبُٔغزوجَ اعشائ٤ِ٤خؽِوخ ك٢ خطخ : اعشائ٤َطش٣ن ػبثش  ".يحًذ ٔذذ  

http://www.arabs48.com/subcats/cid=/&sid=35&id=1730  

                                  اإلداسح اُؼظش٣خ ُز٣ٜٞذ اُ٘وت، أُضِش ٝاُغ٤َِ،"اعشائ٤َشبسع ػبثش " ٣ذ،ٝؽ٘ب ط. دًزُي اٗظش،

http://www,.baqoon.com/w4/3_htm_24k 

 

   .ٓظذس عجن رًشٙٔانثهذاخ انؼرتيح، ذٓذيذ او رافؼح،  (6)طريك رلى . ساعْ خٔب٣غخ 

 
193 http://www.gca.gov.ilreshut/1997/heb/703.htm_19k  

 
194 http://derech_eretz.com/Eng/bot.asp . 

 

  10مصدر سابق، ص  .راسم خماٌسة 
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وكسر التباعد بٌن  . المكتظةالوسطىالتخمة فً المنطقة /هو المساعد لتخفٌؾ الفابض" 6شارع . ""الحكومة

شارع حٌوي "وانه " المنطقة الشمالٌة والجنوبٌة لذلك له أهمٌة كبٌرة لتطوٌر الجزء الشرقً من الوسط المكتظ

.   ""جدا

 شركات، علما أن تنفٌذ 4خ اٌرتس التً منحت العطاء من أصل ٌر تم اختٌار شركة د1/1998وفً 

: وهذه الشركة هً اتحاد ثبلث شركات كبرى فً إسرابٌل والعالم. المشروع لم تسبق فً إسرابٌل

 .شركة اإلسكان والبناء- 2. إسرابٌل لبلستثمار- شركة افرٌقا- 1

3 -Canadian Highway Infrastructure    

وفً عام  . 2005 تقرر إنشاء الشارع على أن ٌنتهً العمل به وفق العطاء فً نهاٌة العام 1999وفً نوفمبر 

     .، ستقوم الشركة الضامنة بإرجاع الشارع إلى حكومة إسرابٌل مقابل ثلث تكلفة البناء2029

: تعرٌف وتوصٌف المشروع - 3

 TIH (Trans Israel Highway)،  هو احد مشروعٌن ربٌسٌن فً إسرابٌل، إضافة إلى نظام

الطرق االلتفافٌة الشامل والطرق األمنٌة عبر الضفة الؽربٌة، والذي كانت فكرة إقامته منذ منتصؾ السبعٌنات 

 كشارع مرور ٌربط جمٌع أجزاء إسرابٌل باتجاه شمال جنوب، إلى الشرق من المنطقة 3بموجب الخطة تاما

المركزٌة والحٌوٌة والمؤهولة فً إسرابٌل، وأجرٌت دراسة حول ضرورة المشروع فً التسعٌنات خلصت إلى 

. خاصة بعد تدفق الهجرة من االتحاد السوفٌتً فً بداٌة التسعٌنات" عنصر مهم"أن الشارع 

منذ " كبر بنٌة تحتٌة أقامتها إسرابٌلأو"، "كؤكبر مشروع قومً فً تارٌخ إسرابٌل"      وٌنظر لهذا المشروع، 

وحجر األساس الشرقً  "،"أطول طرٌق لؤلمة"ٌوصؾ بؤنه  ومنذ تؤسٌس خط المٌاه القطري، وقٌامها،

خطط " ،"التخطٌط القومً فً إسرابٌل"هذا المشروع ٌقع ضمن مسإولٌة و ،"شبكة الطرق فً إسرابٌلل

 Derechفٌون، مدٌر عام سوٌقول أهود . وفق أعلى المعاٌٌر الهندسٌة فً التصمٌم وأعلى مستوٌات التخطٌط

Eretzانه ٌنظر إلى : " المنفذة للمشروعTIH" رى رابٌن، ومن الممكن أن ٌكون ك، تخلٌدا لذ"كطرٌق سبلم

 وهو ،( Kvish 6)، "6 رقمشارع "و أ . والى ما وراء ذلك"سورٌاالى أساسا لمشروع إقلٌمً شمال أفرٌقٌا 

                                                 
196 http://hozeisrael.co.il/fag/dfault.ID=24     

 
197 http://derech_eretz.com/Eng/about.asp .        http://derech_eretz.com/Eng/partners.asp 

 
198Highway-Milestones, HAARETZ special for the on-line edition, Wednesday, Sep.6,2000. 

  http://www2.haeretz.co.il/special/highway/f/292443-asp-7kTrans-Israel  
 
199  Zafrir Rinat. “In this asphalt jungle, will nature be the victim”?, Haaretz special for the online edition, Tue.30,11 1999,  

www.haaretz.co.il/  

 
200 Shoshana Soloman, Op.cit.  

 
201 The Ministry of Industry Commerce and Trade,  http://www.sikkuy.org.il/Anglit/Industry.htm-37k     

 
202  Hugh Dellios. “Highway on Green Line Shows Long Road Ahead”, Chicago Tribune, Internet Edition, Feb.7, 2002. 

http://www.chicagotribune.com/news/nationworld/chi-018280269aug28.story?coll=chic-newsnationworld-utl-30k.  
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 كما جاء فً مقالة "شارع الرعب" أما .1976االسم التخطٌطً للمشروع الذي وضعه الٌشع افرات عام 

 1995فً عام  "، رون نحمان، ربٌس بلدٌة اربٌل."ٌدٌعوت احرونوت"ارنون فً ملحق  أبراهام فٌلد ونٌر

، إنما هو TIHأن هذا الشارع لٌس : " فً الكنٌست، قلت لربٌس الحكومة رابٌنTIHأثناء النقاشات حول 

معارضو فكرة المشروع، مثل الدكتور . "انه شارع سٌاسً خطر"، "شارع الحدود، شارع الكتاب إلسرابٌل

، إشارة إلى العبلقة القوٌة بٌن العبودٌة "بهرم إسرابٌل العظٌم الذي ٌبنٌه موشً لٌفً "TIHالٌاهو دٌخٌر، شبه 

. والمشارٌع الجنونٌة

: لم ٌتم اإلشارة إلى ؼٌرها ما: اعتمدنا فً شرح هذا الموضوع على المصادر التالٌة: "توصٌف الشارع

ٌد بنٌامٌن -جنوب ببر السبع حتى ٌسودون" رامات بٌقع" كم وٌمتد من 95 بطول :جنوبًال :مراحل الشارع

. (خضٌرة- جدٌرة) .وادي عارة" عٌرون" كم من ٌد بنٌامٌن حتى 90وطوله : األوسط". جدٌرة"قرب 

كم 82بطول : ؼربً:  كم ثم ٌتفرع من هناك إلى فرعٌن18بطول " ٌوكنعام"مفترق "- عٌرون" من :الشمالً

حنا سوٌد، . وذكر د.  كم من ٌوكنعام حتى روش بٌنا57: شرقً. فً الجلٌل الؽربً" كبري "إلى" ٌوكنعام"من 

ٌوكنعام كان أول تعدٌل اجري على مخطط  (مفترق باقة الؽربٌة)أن المقطع الموصل بٌن مفترق بركابً 

باتجاه الجلٌل الؽربً : مما مهد المتداد الشارع للشمال فً الفرعٌن. 1989الشارع مع بداٌة تدفق الهجرة سنة 

واآلخر باتجاه الجلٌل الشرقً والبطوؾ .  سنانوأبو كفر ٌاسٌؾ إلىعمرو وطمرة وصوال  مرورا بشفا

 عامفً  (3تاما)والحولة، بموجب المصادقة على المخطط القطري للبناء والتطوٌر واستٌعاب الهجرة 

 455 جسرا، نفقٌن بطول 94 تقاطعات، 10 كم، فٌه 86 المقطع المركزي من الشارع وطوله .1992

حتى مفترق بٌت شٌمش ٌتحاشى منطقة تل  (كفر قاسم)مترا، والجزء الممتد من هذا المقطع من مفترق كٌسم 

.  أبٌب

 .كم18نحشونٌم وطولها نحو -  ثم استكمال المرحلة األولى من كٌبوتس اٌال4/8/2002بتارٌخ  :مراحل البناء

 . كم9الثالثة من بن شٌمن حتى نٌشارٌم بطول المرحلة كم،و13بن شٌمن بطول -نحشونٌم: المرحلة الثانٌة

" جوش دان"كم، سٌختصر المسافة بٌن القدس والشمال متحاشٌا منطقة 35اٌال، وطوله - المقطع من بن شٌمن

                                                 
203  Shai Spetgang. “Exploration in the Jewish Thought and Action”, Op.cit.   

  .2/8/2002، بتارٌخ 628، ملحق عدد ٌدٌعوت احرونوت 

 

 المصدر السابق 

 
206 - Elihu D. Richter "Asphalt Pharaohs". Israel Religious Action Center, April 15, 2001.  

                           ,       http://www.irac.org/article_e.asp?arttiid=433_8k  

 
207 http://hozeisrael.co.il/prisum/default.asp    

        http://www.derech_eretz.com/Eng/aboutproject.asp   

        http://corssisrael.co.il/main.asp/             

        http://kvish6.co.il .   

 

   http://baqoon.com./w4/3htm_24k         ".شارع عابر إسرابٌل، اإلداة العصرٌة لتهوٌد النقب والمثلث والجلٌل" .حنا سوٌد. د 

 

http://www.irac.org/article_e.asp?arttiid=433_8k
http://hozeisrael.co.il/prisum/default.asp
http://hozeisrael.co.il/prisum/default.asp
http://hozeisrael.co.il/prisum/default.asp
http://www.derech_eretz.com/Eng/aboutproject.asp
http://corssisrael.co.il/main.asp/
http://kuish6.co.il/
http://baqoon.com./w4/3htm_24k
http://baqoon.com./w4/3htm_24k
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، كما ٌتمكن القادم من "جوش دان"كم ستوجه الشارع من الرملة عبر شارع ٌتحاشى 43اٌال - ومن نشارٌم

.  الشمالإلىمٌناء اشدود عبر مفترق سورٌك تحاشً هذه المنطقة متجها 

-The Transت عنوان ـارع، تحـة حول الشـات تعرٌفًـا، معلومهـس على موقعـرت هآرتـ وقد نش

Israel Highway  : فً المرحلة األولى هناك مسارٌن للشارع فً كل اتجاه، وتبعا لمعدل المرور، ٌمكن

وأن المسارات الخارجٌة ستبنى أوال، والمسارات اإلضافٌة تبنى إلى الداخل منها، . إضافة مسارٌن فً كل اتجاه

- القاطع المركزي) تقاطع منها فً المنطقة المركزٌة 11 تقاطع طرق، 14 هناك .من شمال الشارع إلى جنوبه

، باقة الؽربٌة، طولكرم، اٌال، كانا، كفر قاسم، ناحشونٌم (وادي عارة)وهً عٌن عٌرون  (جدٌره- من خضٌرة

ألكسندر، جفعات كوه، : ، بن شٌمن، دانٌال، نٌشارٌم وسورٌك، على أن تضاؾ ثبلثة أخرى مإخرا(مازور)

.  وهٌلدا

 متر فً منطقة حدٌد قرب بن شٌمن، وزوج 455، نفق مزدوجة بطول (كل نفق زوجٌن) أنفاق ة أربع:نفاقاأل

.   جسرا130، والجسور المقامة على الشارع عددها (نبلً هل) متر فً محٌط 300أنفاق آخر بطول 

 ملٌون متر 1.5، وكمٌة اإلسفلت المستخدمة $ بلٌون 1.25: الكلفة اإلجمالٌة للمشروع :تكلفة المشروع وبناؤه

:  والشارع مزود بثبلثة أنواع اتصاالت. متر مربع للجسور200.000مكعب، وكمٌة الباطون المستخدمة 

خطوط اتصال لنقل المعلومات المربٌة من الشارع لمركز التحكم، كاببلت كهرباء لئلضاءة، أنابٌب مٌاه، 

عطاء تنفٌذ " دٌرخ اٌرتس"وكما ذكرنا، أعطٌت شركة . وهناك محطتٌن وقود لشركة ألون فً كل اتجاه

 ,Build(  Bot)المشروع، على أن تشؽل المقطع المركزي منه كشارع أجرة، وذلك بموجب نظام التشؽٌل 

Operate, Transfer  عاما30 ، تصمٌم، تنفٌذ وتشؽٌل المشروع ثم إعادته للحكومة بعد  .

ومحمً بضمان . $ بلٌون 1.2كبر مشروع بنٌة تحتٌة بتموٌل خاص، كلفته أ TIHٌعتبر : تموٌل المشروع

عن من عابدات المشروع، وتشارك الحكومة فً األرباح إذا زاد المرور على الشارع % 80حكومً بنسبة 

  Tyco Groupو $  ملٌون 850مساهمات، البنوك المحلٌة قدمت % 10بقروض تجارٌة، % 90. ىالمتوخ

. $ ملٌون 250قدمت 

، وذلك من خبلل نظام الكترونً 29/12/2002 من تارٌخ  تم البدء بتحصٌل االجرة:كٌفٌة تحصٌل األجرة

 أقٌمتوفً مدخل كل منطقة أجرة . كم10-9دقٌق، وتم تقسٌم الطرٌق إلى تسعة مناطق أجرة، ولكل منطقة 

فسكال على مقدمة السٌارة وٌرسل / حٌث ٌتم تثبٌت جهاز الكترونً. بوابة أجرة الكترونٌة لتشخٌص السٌارات

إشارة للبوابة، أو من خبلل كامٌرا تصوٌر لوحة السٌارة، حٌث جمٌع المعلومات متوفرة لدى حواسٌب مركز 

                                                 
209 http://www.roadtrafic_technology.com/projects/highway6/7k   

 
210 “Trans- Israel Highway” – stage B, HAARETZ special for the on-line edition,  

      http://www2.haaretz.co.il/special/highway/-11k     

 

http://www.roadtrafic_technology.com/projects/highway6/7k
http://www.roadtrafic_technology.com/projects/highway6/7k
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- 46 - 

 الفاتورة إما إلى حساب وتبعثالتحكم من خبلل سلطة الترخٌص، بناء على قانون طرٌق األجرة فً الكنٌست، 

. السابق البنكً أو إلى بٌته

 3أما المبلػ الذي ٌدفعه السابق المستخدم الشارع، ٌعتمد على عدد المراحل التً قطعها، اقلها  

 مراحل وأكثر 5، وقطع (الحد األدنى) شواقل 6ٌكلؾ  (كم25) مراحل 3قطع .  مراحل5مراحل وأكثرها 

ولكل نوع سٌارة أجرة خاصة حسب حجمها، حٌث هناك أجهزة حساسة . (األقصىالحد ) شواقل 10تكلؾ 

وستفرض عقوبات على من لم ٌدفع فاتورة أثمان سٌره على الشارع، . تحسب الحٌز الذي تشؽله السٌارة

مكان الشركة المشؽلة إنه بأحتى .  سفرات3بحٌث ال تقوم سلطة الترخٌص بترخٌص سٌارته أن لم تدفع ثمن 

منع حركة المخالؾ، كما أقامت الحكومة لجنة استبناؾ خاصة، وذلك من تساحً هنجبً وزٌر المواصبلت 

 أصحاب السٌارات االستبناؾ أمامها بخصوص بإمكانالسابق، ووزٌر المالٌة السابق سلفان شالوم، حٌث 

. دٌونهم لؤلجرة

: التكنولوجٌا المستخدمة فً الشارع - 4

األمرٌكٌة، " Raytheon"ٌة شركة قنقد تم اإلستعانة بالتكنولوجٌا العسكرٌة، وتقؾ وراء هذه الت ل

والنظام اإللكترونً . المتخصصة فً الصناعات الدفاعٌـة، وهـً الشركة المنتجة لصوارٌخ الباترٌوت وهوك

، 1997 عام فً تورنتو 407فً هذا الشارع مشابهة للنظام فً تشؽٌل شارع " Raytheon"الذي قدمته 

، حٌث ٌجمع "Raytheon" بتعاقدها مع شركة "Transdyn Control"ونظام إدارة المرور قدمته شركة 

أن هذا النظام : "بٌلج وفً هذا ٌقول . ثانٌة من بوابات األجرة، واألنفاق، والطرق الربٌسٌة20المعلومات كل 

وٌعطً عامل القسم صورة واضحة بما ٌحدث فً المقاطع المختلفة للشارع اخذ " " ٌقدم تحرٌا، وكشفا قوٌا

بعٌن االعتبار االرتال، االزدحام، مع وضع كامٌرات تلفزٌونٌة، تقدم الوسابل إلدارة المرور وحفظ سبلمة 

. "وأمن الشارع

ختبار هذا النظام للتعامل مع باتقوم شركة تٌم وهً شركة الكترونٌات كبرى فً إسرابٌل،  و

ومركز التحكم فً الشارع،وضع عند تقاطع نحشونٌم فً منتصؾ الشارع،وهو .المعطٌات بالزمن الحقٌقً

، ربٌس قسم التكنولوجٌا فً بٌلج،وٌعقوب  سفٌون،وٌقوم علٌه مدٌر عام الشركة أٌهود"ناسا"مشابه لؽرفة تحكم 

كنولوجٌا العسكرٌة تا التقدٌر بشكل جٌد للجهد الكامن فً الموٌمكنه"،(دٌرٌخ اٌرتس)الشركة المنفذة للشارع 

 سنة فً سبلح الجو، حٌث كان مسإوال عن 27 فخدم مدة بٌلج هو رجل بحرٌة سابق، أما ،ونيٌؾس."المتقدمة

هناك شركات أخرى تقؾ وراء تقنٌة " Raytheon"إضافة إلى شركة . أجهزة التحكم والسٌطرة بالصوارٌخ

                                                 

 .9، ص30/7/2002،ٌدٌعوت احرونوت، ملحق مجازٌن مٌمون، ...انظر، كم تطول، كم تدفع 

 

  7-5ص . 4/8/2002، الملحق االقتصادي، ٌدٌعوت احرونوت، "اذكى شارع فً العالم" . دودي جولدمان:انظر 

http://www.derech-eretz.com/Eng/payment.asp كذلك الحظ                                                                             

 

 .  2، ص2/1/2003 ، الملحق االقتصادي،ٌدٌعوت احرونوت،  "عابر اسرابٌل" فً شارع لئللزامالحكومة تقٌم لجنة استبناؾ " 

 
214 "The Cross-Israel Highway",  http://www.itsinternational.com/mag/julo2cih.htm-look  

 

http://www.derech-eretz.com/Eng/payment.asp
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قدمت جهاز تحكم اإلشارات الضوبٌة، " سٌجنلور. "قدمت جهاز الفاسكال" تادٌران تلمٌتكس: "هذا المشروع

  .قدمت الوصل االلكترونً بٌن الشارع ووزارة المواصبلت (SPL).  جهاز الجباٌةقدمت" نٌس"

:  مبررات المشروع- 5

 تطوٌر شبكة المواصبلت القطرٌة ودفع ى بررت الحكومة شق الشارع بدعو :التبرٌر الرسمً للمشروع

: تبرٌرات أخرى لتسوٌق المشروع فً المجتمع اإلسرابٌلً. "الدولة"النشاط االقتصادي فً 

 وتوزٌع السكان .تقرٌب األطراؾ للمركز، منطقة المركزوالشارع مواصبلت سهلة بٌن النقب والجلٌل ٌوفر - 

.  (الهدؾ االستراتٌجً)من المركز المكتظ إلى األطراؾ 

 هو الحاجة إلى تقرٌب الضواحً قلٌلة السكان إلى المركز، وتوزٌع السكان : التبرٌر الرسمً لشق الشارعف

 وزٌر . وحل مشكلة االزدحام فً المرور خاصة فً المنطقة المركزٌة. بٌن تل أبٌب والقدس بشكل منتظم

أن الشارع هو البنٌة التحتٌة الوحٌدة للمواصبلت فً إسرابٌل، التً ٌجب أن تخلق : "المالٌة السابق شوحط، قال

  ."من اجل الحٌلولة دون وقوع الببلد فً مشكلة ازدحام كبٌرة

حٌث ٌحسن الدخول إلى المناطق الضعٌفة فً : أن للشارع فوابد استراتٌجٌة وعسكرٌة  :رسمًالالتبرٌر غٌر 

.  للنقل على طول الخط األخضر لتعزٌز المستوطنات فً الضفة الؽربٌةا فقريا، وٌوفر عمود"إسرابٌل"

 الجلٌل، وهذا عنصر مهم فً خطة اربٌل شارون لخلخلة األؼلبٌة العربٌة فً إلىوسٌشجع الهجرة الٌهودٌة 

، فان الشارع سٌشكل فاصبل بٌن التجمعات فً منطقة المثلث إلى 48أما من حٌث تؤثٌره على عرب . الشمال

حسب ما صرح به فهمً كتانة، من .  حٌث أكثر كثافة سكانٌة فلسطٌنٌة داخل إسرابٌل،الشمال من تل أبٌب

   .مركز األهالً التعاونً فً باقة الؽربٌة

انه سٌعمل على جلب الٌهود للنقب والمثلث والجلٌل، نرى من قراءة المبررات السابقة لشق الشارع،  

وان الشارع هو الرافد للنقب والجلٌل والمثلث بالسكان  .فً هذه المناطق" للخطر الدٌمؽرافً السابد"إلٌجاد حل 

الٌهود، بعد جلبهم من منطقة المركز وتصوٌر األمر لهم أنهم ٌعٌشون فً ضواحً تل أبٌب بوجود شارع 

الذي تزامن التحضٌر لشقه مع المصادقة رسمٌا على مخططٌن لوابٌٌن للنقب والجلٌل، . "عابر إسرابٌل"

 لمخطط اللوابً، 9، والتعدٌل ( بلدات فً النقب3تركٌز العرب فً ) للنقب 4 للمخطط اللوابً رقم 24التعدٌل 

. جل تهوٌدهأللجلٌل، من 

 : تشرٌع المشروع ودور الحكومة فً إنشائه- 6
                                                 

.  مصدر سابق، " شارع فً العالمأذكى"دودي جولدمان، : انظر 

"Raytheon wins contract to develop and install Cross-Israel highway electronic toll and traffic management system".   :كذلك  

http://www.raytheon.com/products/htms/ref-docs/israel-html  

 
216 "Trans-Israel Highway Gets OK", The Jewish" Bulletin of North Carolina, Feb.23,1996,  

       http://www.jewishsf.com/bk960223/high.htm-2k  

 
217 Jonathan Cook. "Robbed and Humiliated”, Al-Ahram Weekly on line , 22-11-2001, Israel No. 561. 

                              http://www.ahram.org.eg/weekly/2001/561/re2.htm_16k  

 

مصدر سابق ." العصرٌة لتهوٌد النقب،المثلث والجلٌلاإلداة،"شارع عابر اسرابٌل ".حنا سوٌد.د:أنظر:للمزٌد من التفصٌبلت حول مبررات المشروع 

 

http://www.raytheon.com/products/htms/ref-docs/israel-html
http://www.raytheon.com/products/htms/ref-docs/israel-html
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كانت بداٌة فكرة المشروع فً عهد حكومة المعراخ فً بداٌة السبعٌنات، وتمت المصادقة علٌه ضمن     

كاحتٌاج مواصبلت ٌربط جمٌع أجزاء إسرابٌل، على أن ٌمتد من ببر السبع حتى  (3تاما)المخطط القطري 

. (وداي عارة)مفترق بركاي 

.  ٌوكنعام- مع بداٌة تدفق الهجرة، اجري أو تعدٌل على مخطط الشارع لٌمتد من بركاي1989فً عام - 

وأقرت اللجنة الوزارٌة لشإون . ، ثم طرح المشروع على الجمهور كجهد الستٌعاب الهجرة1990فً عام - 

خلق محور استٌطانً موازي لمحور السهل الساحلً )الهجرة واستٌعاب المهاجرٌن، خطة النجوم السبعة 

.   فً مركز الخطة"عابر إسرابٌل"، وظهر شارع (المكتظ

. ي واإلعداد للمشروع، وأوصت دابرة األشؽال العامة بشق الشارعد بدأ العمل الج1991فً عام 

مما مهد المتداده شماال  (31تاما) المصادقة على المخطط القطري للتطوٌر واستٌعاب الهجرة 1992 فً عام

 .فً فرعٌن باتجاه الجلٌل الؽربً والشرقً

، إلدارة المشروع (شركة عابر إسرابٌل) أعلن وزٌر المالٌة واإلسكان تؤسٌس شركة حكومٌة، 11/1992فً 

ربٌس هٌبة األركان السابق ربٌسا موشً لٌفً ، وعٌن الجنرال المتقاعد، (طرٌقة استٌعاب الهجرة)تحت مسمى 

. لها

 سنت ،حتى تجتاز الحكومة الضوابط والقوانٌن لمراقبة المشارٌع الكبٌرة كما فً حالة هذا المشروع

الذي أجاز وشرع مصادرة األراضً لبناء  1994 عام قانونٌن خاصٌن بالشارع، قانون الشارع القطري

. قانون شارع األجرة، و1995 عام صودق علٌه من الكنٌست  والذيالشارع،

.   المصادقة على شق الشارع بتموٌل خارجً وطرح العطاء الدول1995ً فً عام

.   ، شمعون بٌرس ٌضع حجر األساس لمفترق بن شٌمن1996 فً عام

.   بداٌة العمل بالمشروع11/1999 عام فً

من وادي عارة حتى ) 18 مصادقة المجلس الوزاري على بناء مرحلة جدٌدة وهً المقطع 20/8/2000فً 

. (الٌاكن

". سلطة تطوٌر الجلٌل" إقرار خطة رسمٌة لتسرٌع تطوٌر الجلٌل قدمتها 12/2001فً 

 شارون ٌتولى مسإولٌة التخطٌط، لتسهٌل التخطٌط القومً ودفعه برإٌة طوٌلة األمد، لكسر 2002 فً عام

حد موضوعات التخطٌط المركزٌة المطروحة على أ" عابر إسرابٌل"التنسٌق بٌن الوزارات، وكان شارع 

 ث، تجاوز قوانٌن التخطٌط ح1991ً وحٌن كان اربٌل شارون، وزٌرا لئلسكان سنة .جدول أعماله الٌومً

، التً تتٌح إقرار المخططات بسرعة دون (فبلل)أقرت خطة النجوم السبعة، بإعبلنه عن قوانٌن الطوارىء 

      .إجراءات لجان التنظٌم والتخطٌط

                                                 
. 4ص ،11/8/2002، الملحق االقتصادي، ٌدٌعوت احرونوت، "شارون ٌتولى مسإولٌة التخطٌط ". عوفر بطرسبرغ

 

،  148، العدد راالصب، " تجمعا ٌهودٌا20 إلنشاء مدٌنة عٌرون، مخطط إلحٌاءمحاولة  ". مٌخال شفارتس

http://www.odaction_org/alsabar/148/iron.htm_11k  

 

http://www.odaction_org/alsabar/148/iron.htm_11k
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عوزي لنداو، افراٌم سنٌه، صالح طرٌؾ، مفتش عام الشرطة )، قام شارون ٌرافقه 29/10/2001فً ٌوم 

اهرونشكً، وممثل رفٌع عن الشاباك، موشً لٌفً عن شركة الشارع، ومدٌر عام وزارة البنٌة التحتٌة 

، بزٌارة إلى موقع الشارع بالقرب من الطٌرة والطٌبة، بعد الخبلفات مع أصحاب األراضً، موشً (القومٌة

   ."أصرا على المباشرة فورا بشق الشارع" لٌفً وممثل الشاباك 

 . توقٌع اتفاقٌة بٌن القٌادات العربٌة وبٌن الشركة الشارع فً مكتب اربٌل شارون3/10/2001فً 

: مصادرة األراضًأداة لرع االش- 7

. رد السكانطمحٌا من ذاكرة الفلسطٌنٌٌن إضافة لتمصادرة األرض، احد حدثٌن مهمٌن ال ٌمكن إن "

 ٌوم األرض سنوٌا، ىهم ذكرإوما تركت المصادرة من اثر فً نفوس الفلسطٌنٌٌن التً ٌذكرهم بها إحٌا

 ه الباحث اإلسرابٌلً، اٌلًآهذا ما ر. "1976 عاموالشهداء الذٌن قضوا احتجاجا على مصادرة أراضٌهم 

هذا الحدث الذي تزامن مع المصادقة على . 4/8/1993له فً الجٌروسلٌم بوست ٌوم رٌخس فً مقالة 

 . 1976سنة  (3تاما) ضمن المخطط القطري للطرق فً إسرابٌل "عابر إسرابٌل"شارع 

وأصبحت . 1948 عام وقد عاٌش الفلسطٌنٌون مصادرة ممتلكاتهم بانتظام منذ إعبلن قٌام دولة إسرابٌل

، على "الدولة"حٌث عملت . من مساحة الدولة% 3من السكان فً إسرابٌل تملك اقل من % 18األقلٌة العربٌة 

، بعد أن تم تصنٌؾ المواطنٌن 1995نقل األراضً المصادرة على اسمها من خبلل قانون أمبلك الؽاببٌن سنة 

، التقدٌرات أن مساحة األراضً المصادرة (حاضرٌن ؼاببٌن)العرب الممنوعٌن من العودة لبٌوتهم وأراضٌهم 

. من أراضً العرب% 40بهذا القانون 

قال المحامً نمر سلطانً من بلدة الطٌرة فً المثلث، فً مقابلة نشرتها األهرام القاهرٌة، أن إسرابٌل 

تواصل سٌاسة مصادرة األراضً بطرق أخرى عن التً استخدمتها فً سنً الخمسٌنات والستٌنات، حٌث 

البلدات كانت الحكومة العسكرٌة تؽلق المناطق وتطرد أهلها وتصادر أراضٌهم بدواعً أمنٌة قبل نقلها إلى 

 تلك األحكام والقوانٌن العسكرٌة كان لها دورا فً تسارع .الٌهودٌة أو لمناطق التطوٌر للمهاجرٌن الجدد

" حماٌة حق الٌهود فً االستٌطان فً جمٌع أنحاء البلد"مصادرة األراضً، والتً حدد بن ؼورٌون أهدافها 

 ألخذ األرض فً الثمانٌنات والتسعٌنات من خبلل احاطة القرى العربٌة ةووجدت الحكومة أعذارا جدٌد. 

بمنشبات البنى التحتٌة المختلفة، محطات كهرباء وخطوط ضؽط عالً وبرك الصرؾ الصحً والطرق لخدمة 

 . التجمعات الٌهودٌة

                                                 
. 147، العدد الصبار، " ٌتقدم على حساب مستقبل العربإسرابٌلالطٌبة والطٌرة تتوصبلن التفاق مع شركة الشارع، عابر  ". مٌخال شفارتس

http://odaction-org/alsabar/147/share.htm-14k    

 
، 1، ط1997، تحرٌر صبري جرٌس واحمد خلٌفه، مإسسة الدراسات الفلسطٌنٌة، بٌروت،  العامإسرائٌلدلٌل ، "إسرابٌلأوضاع الفلسطٌنٌٌن فً  ". زرٌقإٌلٌا 

. 317ص
 

 ونشر محمد حمزة ؼناٌم، رام هللا وإعدادترجمة  (مدار) اإلسرابٌلٌةالمركز الفلسطٌنً للدراسات  الفلسطٌنٌون صٌرورة شعب، .مؽدال وٌوبٌل شموبٌل .نجلً باروخ كمر

.   212، ص2001
 
224 Jonathan Cook. “Robbed and humiliated”. Op.cit. 

 

. ، وانظر المصدر المثبت هناك328ص ، مصدر سبق ذكره . زرٌقإٌلٌا انظر، 
 

http://odaction-org/alsabar/147/share.htm-14k


 

- 50 - 

 دونم من أراضً القرى العربٌة التً 17.000 ضمن هذا السٌاق، لٌلتهم "عابر إسرابٌل"وٌؤتً شارع 

 20.000ذه الدونمات لممر الشارع، وهناك ه. ٌمر، جت وباقة الؽربٌةزٌمر بها، الطٌرة، الطٌبة، قلنسوة، 

رتدادات لسكة الحدٌد، وخط الؽاز، علما إرتداد إلى ؼرب الشارع، ارتدادات بناء، ممر للضؽط العالً، إدونم 

وإذا كانت المساحة المصادرة لشق .  أصحابها لوجود الشارعنأن هذه المناطق ستبقى معزولة عن أماكن سك

الشارع كبٌرة، فان األراضً التً سٌفصلها الشارع أكبر، فعلى سبٌل المثال، صودر من أراضً الطٌبة 

 300 دونم، عن باقة الؽربٌة 800 دونم من أراضٌها، وعن جت 5000 دونم ولكنه سٌتم فصل 1000

      .دونم

" : عابر إسرائٌل"جوانب الجدل حول مشروع شارع :  ثالثا

فً مرحلة تخطٌطه وإنشابه، واتسعت النقاشات " عابر اسرابٌل"إستمر الجدل والنقاش حول شارع 

لتشمل فعالٌات جماهٌرٌة، مظاهرات وخٌم اعتصام، شارك فٌها ٌهودا وعرب، ووصل األمر إلى أروقة 

فكان المإٌدون والمعارضون، وشارك المبادرون لشق الشارع فً شرح مبرراتهم فً النقاشات . الكنٌست

وشؽل هذا الموضوع . المفتوحة التً أقٌمت من على منصة الكنٌست، إلقناع الجمهور بضرورة المشروع

مإسسات حماٌة الطبٌعة فً إسرابٌل، التً شاركت لٌس فقط فً المقاالت والدراسات، بل حرضت الجمهور 

 . ضد الشارع من خبلل المسٌرات والمظاهرات وعملٌات تشوٌش العمل أمام اآللٌات العاملة فً الشارع

وكان االهتمام ذاته من األوساط األكادٌمٌة والمتخصصة فً مجاالت النقل، االقتصاد، البٌبة، وعلم 

وال بد من اإلشارة بهذا الخصوص إلى الوسط العربً على . االجتماع، كذلك شخصٌات برلمانٌة وعامة

شملت النقاشات والكتابات التً . المستوٌٌن الشعبً والرسمً، فً البلدات التً ٌمر هذا الشارع من أراضٌها

بٌبٌة، اقتصادٌة، اجتماعٌة، تخطٌطٌة، : شاركت فً الجدل حول الشارع، مجموعة من الجوانب أجملناها بالتالً

: أمنٌة، مصادرة االراضً، دٌنٌة

عابر "كان الجانب البٌبً، أكثر الجوانب التً دار النقاش حولها فٌما ٌتعلق بشارع : الجانب البٌئً- 1

تقول . وذلك من حٌث التلوث وتؤثٌره على اإلنسان والحٌاة النباتٌة والحٌوانٌة، وتلوث المٌاه الجوفٌة". اسرابٌل

، فبعد أن كان المعدل فً اسرابٌل 1995-1950 مرة من عام 100أن عدد السٌارات تضاعؾ : الدراسات

 شخص كذلك زٌادة االعتماد على 1000/  سٌارة158، ارتفع إلى 1950 شخص فً عام 1000/ سٌارات6

السٌارات ٌزٌد االزدحام فً ظل نمو سكانً سرٌع، وما ٌترتب على ذلك من آثار التلوث على جودة البٌبة، 

أن األرض : " أن الٌهودٌة لدٌها تعالٌم بخصوص الحفاظ على البٌبةRichard H. Schwartzوذكر الدكتور 

                                                 
   " التطوٌرأمق نللمصادرة والخ. إسرابٌلشارع عابر " .جبلل منصور: إلى لمشروع الشارع، ارجع األراضً للمزٌد حول موضوع مصادرة 

http://wwwac-ap.org/indexeral.،asp.?levelid=1&showid=1&itemid=53                       

"   فً ظل القانون االسرابٌلًاألراضًمصادرة  ".سلطانً: كذلك
http://www.arabs48.com/subcatx?cid=1&sid=35&1d=60  

.  44-22، مصدر سابق، ص"النجوم السبعة، خطة استٌطانٌة جدٌدة هدفها تهوٌد المثلث العربً ومحور الخط األخضر: "أٌضا
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وأن الناس ٌجب أن ٌضٌعوا أي شًء له قٌمة بدون "، "هلل والناس شركاء وٌعملون مع هللا للحفاظ على البٌبة

.  "ضرورة لذلك

 وفً مإتمر شارك فٌه مجموعة من المختصٌن فً النقل والبٌبة، وجمعٌات حماٌة البٌبة، ذكروا أن 

" عابر اسرابٌل"وبناء شارع . اسرابٌل من أكثر الدول ازدحاما فً العالم، وهً فقط تقارن بالٌابان وسنؽافورة

وخرج المإتمر إن بناء الطرق اإلضافٌة ٌزٌد . 2سٌضعها فً مصاؾ الدول األعلى فً معدل السٌارات لكل كم

. السفر بالسٌارة واالعتماد علٌها، مما ٌزٌد االزدحام، والتلوث

 فً إسرابٌل، أن معدل التلوث فً المدن اإلسرابٌلٌة كما فً Advaوذكرت دراسة أعدها مركز 

 المنبعثة من عادم PMIOوما ال ٌفهمه الجمهور االسرابٌلً، أن مادة . نٌوٌورك ولوس انجلوس ونٌوجرسً

 إنسان من التلوث 293وأن فً تل أبٌب وحدها ٌموت سنوٌا . سٌارة الدٌزل، هو مدمر للحٌاة وٌسبب السرطان

 سٌزٌد معدل السفر فً 2020أنه فً العام " عابر اسرابٌل"وقد سجل مخططو شارع . الذي ٌسببه هذا الدخان

والخطورة المتوقعة أن تزٌد انبعاثات مادة أكسٌد النٌترون و %. 207والشاحنات % 266السٌارات الخاصة 

PMIOبسبب االعتماد على الشاحنات وشاحنات النقل الصؽٌرة التً تعتمد على الدٌزل   .

، الشارع بؤنه كارثة ستحول (مدنٌٌن ضد شارع عابر اسرابٌل)وقد وصؾ ٌابٌل زوتان، المتحدث باسم 

الحقول والؽابات والمناطق الخضراء إلى ؼابة سوداء وأن الشارع بمساراته األربعة الحالٌة سٌتسع فً 

المستقبل، وما ٌلحق أطراؾ الشارع من مرافق اقتصادٌة ومراكز صناعٌة وتطوٌرٌة وما سٌلحق ذلك من 

تلوث وتؤثٌر على جودة الحٌاة، إذا أخذنا بعٌن االعتبار أن التلوث الناتج عن السٌارات والشاحنات خارج المدن 

 الواصل بٌن 13والتلوث الذي ٌلحقه الشارع ٌعمل على تلوٌث المٌاه الجوفٌة، فمثبل المقطع .أكثر منه داخلها

مفرق كفر قاسم وبن شٌمن سٌإذي مصادر المٌاه الجوفٌة فً منطقة الٌركون بسبب المرور للشاحنات الثقٌلة 

وقد تقدم . كذلك استخدام المواد السامة المستخدمة فً تسوٌة األرض فً منطقة رأس العٌن. ومحطات الوقود

،وقد "حاٌٌم فشفعا"بٌبٌون ومواطنون بالتماس إلى محكمة العدل العلٌا لوقؾ بناء هذا المقطع، قدمته جمعٌة 

. ردت الحكومة بكتاب للمحكمة أن االدعاء بالتلوث بسبب تسوٌة الشارع ممكنة
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الٌاهو دٌختر من معهد هداسا فً الجامعة العبرٌة، من أكثر من عارضوا مشروع الشارع، . وكان د

حٌث شبه الحرب التً تشنها إسرابٌل على البٌبة من خبلل تنفٌذ المشروع، بحرب استالٌن على البٌبة فً 

الثبلثٌنٌات من القرن الماضً حٌن رأى أن الطبٌعة عدوا كما الطبقة الوسطى وإعدم حٌنها مجموعة من 

شارون لم ٌبقً : "وإسرابٌل تفعل الشًء نفسه دون إعدامهم،بل من خبلل تدمٌر السبلمة العامة، وقال. العلماء

إال أن كثٌرا من النقاشات . "أرضا ٌحبها الشباب ولم ٌبقً هواء نقٌا للتنفس وال ماء صالحا للشرب

عابر "والجلسات حول مشروع الشارع،كان هناك محاوالت لمنعها،الجنرال المتقاعد موشً لٌفً،ربٌس شركة 

. ومهندسوه حاولوا من قبل إسكات المختصٌن فً سلطة المٌاه حذروا من تلوث المٌاه الجوفٌة" اسرابٌل

 Lozowik و Scheurأخذت مقاطعة المشروع منحى قوٌا، وقد مولت الحملة ضده من قبل عابلتً 

وعقد اجتماع مفتوح فً الكنٌست حضره الجمهور فً  (SPNI)ومن جمعٌة حماٌة الطبٌعة فً إسـرابٌل 

.  إلعادة تقٌٌم المشروع، وقد عارض المشروع مجموعة من الكنٌست على رأسهم عوزي لنداو13/3/2000

 عضو كنٌست قد تقدموا باقتراح لتجمٌد المشروع وإعادة النظر فٌه من 30وكان . كذلك دالٌا أتسك وزٌرة البٌبة

نواحً بٌبٌة، اجتماعٌة، اقتصادٌة، كما شارك فً قٌادة العمل ضد المشروع، االتحاد اإلسرابٌلً للدفاع عن 

. ، التً تقدمت بالتماسات إلى محكمة العدل العلٌا(IUED)البٌبة 

على أنه مشروع قومً، وبنٌة تحتٌة قومٌة بحاجة إلٌها " عابر إسرابٌل" ٌعرؾ شارع :الجانب االقتصادي- 2

، وقد قدم مإٌدو المشروع مبررات اقتصادٌة، للفوابد التً سٌمنحها، من فرص عمل للعاطلٌن، "الدولة"

وٌرى مخططوه أن فوابده االقتصادٌة تؤتً من المرافق التً ستقام حوله، حٌث تشٌر . المتعهدٌن والمصانع

المساحة الكبٌرة من األرض المخصصة للشارع وجواره، أن هناك تطورا، ٌتطلب أن تكون هناك مرافق 

حٌث تسهل المفترقات . مخازن، أسواق، مإسسات تجارٌة واقتصادٌة وترفٌهٌة ومصانع: اقتصادٌة كبٌرة

، وتدار هذه المرافق المتعددة المنتشرة على طوله والطرق المرتبطة األخرى من الدخول من والى الشارع 

االقتصادٌة من قبل كبار رجال األعمال، مراهنٌن، ومزودي نفط، حٌث تشكل الطرق فً هذه الحالة، صفقات 

إسرابٌل العضو المشارك فً تنفٌذ الشارع تقوم ببناء مخازن - تجارٌة بٌن أولبك فمثبل شركة أفرٌقٌا

من محطة ألون للمحروقات التً تقٌم محطتٌن % 25ومستودعات تجارٌة على جانبً الشارع، كما أنها تمتلك 

وسٌعمل هذا الشارع على سحب المناطق الصناعٌة والمراكز التجارٌة من منطقة المركز . وقود فً كل اتجاه
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 منطقة صناعٌة ٌتم إنشاإها على طول الطرٌق 14، والحدٌث هنا عن (جانبً الشارع)المزدحمة إلى الشرق 

 .

، (BOT)الحكومٌة، خٌار طرٌقة " عابر إسـرابٌل"ومن أجل تموٌل هذه البنٌة التحتٌة، قدمت شركة 

وإسرابٌل ال . على أن تقوم الشركة المنفذة ببناء وتشؽٌل وإرجاع المقطع المركزي للحكومة بعد ثبلثٌن عاما

تستطٌع تموٌل هذا اإلنشاء، فرأت الحكومة أن ٌكون أول مشروع أجرة فً إسرابٌل، على أن تعٌد نفقات 

وعلى أن تحصل الحكومة على حصة األرباح إذا .  من الشارع ةاإلنشاء من خبلل ضرٌبة األجرة المجبا

من عابدات المشروع، ٌذكر % 80تجاوز معدل السٌر على الشارع الحد المتوقع، وتعهدت الحكومة بضمان 

الذي " هبوعلٌم"مساهمات من بنوك محلٌة وخاصة بنك % 10كعرض تجاري و % 90أن الشارع قد مول بـ 

.  قدم قروضه بضمان حكومً

ٌعقوب جارب، أن المشروع كان معدا أن ٌمول نفسه ذاتٌا من خبلل مدخوالت األجرة، إال . وٌذكر د

أن التلهؾ الحكومً كان لبلستثمار الخارجً واستخدام راس المال الخاص وخصخصة المشارٌع لبناء بنٌة 

والشركات المنفذة ضامنة ألرباحها من خبلل تعهدات . تحتٌة، لتشٌر أنها قادرة على المشاركة فً هكذا مشارٌع

حكومٌة وفق العقد من بٌنها، أن تدفع الحكومة نصؾ ملٌار دوالر للمنفذ فً نهاٌة العقد إذا كان المرور على 

وتعرض مشروع الشارع النتقادات من مختصٌن فً النقل واالقتصاد ومن . الشارع اقل من المعدل

مإسسات بحثٌة معنٌة، فً كون المشروع بنٌة تحتٌة الزمة توفر العمالة النافعة، وٌقول جدعون اٌشٌت فً 

لٌس المشكلة أن ٌكون الشارع بنٌة تحتٌة أم ال، بل بنٌة تحتٌة مناسبة، ٌوفر العمالة ": "ٌدٌعوت احرونوت"

أنه مضٌعة للمال : " الذي ٌمر عبر لندنM25وحول ضرورة المشروع، ذكر الكاتب تجربة شارع ". المناسبة

.  أعضاء البرلمان البرٌطانً على خطة لعدم بناء شوارع جدٌدة 3/2، وكٌؾ صوت "العام

وإذا كان المخططون االقتصادٌون اإلسرابٌلٌون ٌرون أن االستثمار فً الطرق وتوسٌعها وزٌادة 

 قامت بها دابرة النقل 1994استخدام السٌارات ٌعكس نموا اقتصادٌا، فقد ذكرت دراسة برٌطانٌة عام 

، ذلك أن كلفة "أن االستثمار فً النقل والمواصبلت له تؤثٌر صؽٌر على مجمل النشاط االقتصادي: "البرٌطانٌة

وإذا كان انتقال المشارٌع والمرافق االقتصادٌة من المركز . ارض النقل المحلٌة تشمل جزء من تكالٌؾ التصنٌع

إلى جانبً الشارع سٌحقق فوابد اقتصادٌة، الحظت دراسات برٌطانٌة أن بناء الشوارع قد ٌعٌق فعبل النمو 
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عابر "وإذا ما طبقنا ذلك على شارع . االقتصادي فً األرٌاؾ ذلك، أنها تخلق عبورا سهبل إلى مراكز المدن

ذي المفترقات المتعددة والطرق المرتبطة به، والذي بنً من أجل تطوٌر الضواحً، بذلك سٌعمل " اسرابٌل

على تعزٌز األهمٌة االقتصادٌة للمنطقة المركزٌة، مما ٌطرح التساإل حول جدواه االقتصادٌة؟  

سٌفقد ثلث عدد السٌارات التً تسٌر علٌه فً حال تشؽٌل " عابر اسرابٌل"وأفادت التقدٌرات أن شارع 

عدادات وكامٌرات تسجٌل األجرة، وقد بدأت الشركة المنفذة بحملة دعاٌة بهذا الخصوص، بعد توقعات فقدان 

وحٌن بدأ جهاز التحكم بتشخٌص لوحات السٌارات لئللزام بدفع األجرة ٌوم .  ألؾ سٌارة ٌومٌا15-20

" شعب اسرابٌل" ، لوحظت صورة السٌارات على الشاشات وهً ترجع للخلؾ حٌن أدرك 29/12/2002

، ومن االنتقادات االقتصادٌة للمشروع أٌضا، انه سٌإذي اقتصاد فجؤة أن ما كان مجانا أصبح ٌدفع علٌه

الدولة من خبلل االعتماد على زٌادة عدد السٌارات المستورد، وقطع الؽٌار البلزمة، والوقود المستخدم، خاصة 

. أن اسرابٌل ال تصنع السٌارات وال وقودها

وما لم ٌرد فً تحلٌل كلفة وفابدة المشروع، الوفٌات واإلصابات من جراء الحوادث، حٌث صرح 

إال أن التقدٌرات والدراسات ". سٌكون هناك توفٌر فً تكالٌؾ الحوادث بسبب بناء الشارع: "مخططو الشارع

 بسبب عدة الكٌلومترات 848أن عدد الوفٌات سٌرتفع إلى :  تقول2010التً أجرٌت على الشارع حتى العام 

ضرٌبة الموت " بسبب العاملٌن معا وقدرت تكلفة 1139 بسبب السرعة الزابدة، وتصل إلى 997الزابدة، والى 

. $ ملٌون 483إلى $  ملٌون 146من 

 اتسع الجدل والنقاش حول األثر االجتماعً لتنفٌذ المشروع من حٌث تموٌله، واثر :الجانب االجتماعً- 3

توسٌع الطرق وزٌادة ملكٌة السٌارات على النظام االجتماعً، وكٌؾ ٌإدي ذلك إلى إفقاد النظام االجتماعً 

فقد تناولت الكتابات والدراسات األثر االجتماعً للشارع، من أن األموال . معناه، كذلك التمٌٌز ضد المرأة

المخصصة له قد اقتطعت من مٌزانٌة اولوٌات علٌا وهً الحاجة االجتماعٌة، التعلٌم، اإلسكان، خلق فرص 

 3الٌاهو رٌختر من الجامعة العبرٌة، أن الحكومة اقتطعت . فقد ذكر د. عمل، أي على حساب الطبقات الفقٌرة

 2001بلٌون شٌكل من قطاعات التعلٌم، رفاهٌة األطفال، والبعثات الدراسٌة والثقافٌة، فً حٌن أن مٌزانٌة عام 

كما أورد رٌختر .  بلٌون شٌكل6-5باتجاه شرق ؼرب بلؽت " عابر اسرابٌل"لبناء الشوارع المتصلة بشارع 
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كلفة ٌوم لرعاٌة =  سم من الشارع 10فمثبل كلفة . إحصابٌة مقارنة بٌن كلفة اإلسفلت والخدمات االجتماعٌة

. راتب معلم=  سم 30وكلفة . طفل

وإذا كان االعتقاد لدى المخططٌن اإلسرابٌلٌٌن أن ارتفاع مستوى ملكٌة السٌارات ٌعنً نموا اقتصادٌا 

كما أن زٌادة االعتماد . وارتفاعا فً مستوى الحٌاة، فان ذلك ٌعكس الصراع على حٌاة جٌدة وعلى المساواة

على السٌارة ٌعنً أن تقوم العابلة الفقٌرة بصرؾ المال على السٌارة بدال من اإلنفاق على التعلٌم والتؽذٌة 

 مسارات 8كم من 1إذا أخذنا بعٌن االعتبار أن تكلفة كل . والخدمات االجتماعٌة األخرى البلزمة ألطفالها

 بعثة جامعٌة، حسب ما ذكره جوزٌؾ تامر ربٌس جمعٌة الحٌاة والبٌبة 7000مسفلتة فً الشارع تساوي كلفة 

. فً اسرابٌل

 وقد أفادت دراسة قدمت إلى مركز أدفا، بؤنه على المدى الطوٌل، ٌإدي زٌادة االعتماد على السٌارات 

إلى نشوء أنماط عبلقة جدٌدة بٌن الفبات الفقٌرة والؽنٌة، المتدٌنة والعلمانٌة، ذلك أن الموسرٌن هم المنتفعٌن من 

وأن األؼنٌاء هم الذٌن ٌستطٌعون ركوب سٌاراتهم والخروج من المدن للترفٌه فً الحدابق، ولٌس . السٌارات

بالضرورة أن ٌعطً االعتماد على السٌارات الفبات القلٌلة الدخل مدخل اكبر لسوق العمل، وإنشاء شارع 

سٌبقً على الفارق االجتماعً بٌن األؼنٌاء والفقراء فً ملكٌة السٌارات، فعدد السٌارات فً " عابر اسرابٌل"

.  هرتسٌلٌا ٌعادل أربعة إضعاؾ عددها فً اوفكٌم وأم الفحم

، هو التمٌٌز ضد المرأة ومن تعول من "عابر اسرابٌل"ومن اآلثار االجتماعٌة األخرى إلنشاء شارع 

فإذا كان هذا الشارع ٌزٌد من االعتماد على السٌارة، فان نصٌب المرأة اقل من الرجل، ذلك أن نسبة . أطفال

النساء اللواتً ٌحملن رخص السٌاقة اقل من الرجال، وٌعتمدن على النقل العام فً تنقلهن، هذا إذا ما أضٌؾ 

. إلٌهن األطفال الذٌن هم ضمن مسإولٌتهن

 انطلق المخططون للشارع من مبررات لتسوٌػ المشروع من حٌث ان الشارع سٌحل :الجانب التخطٌطً- 4

فحسب . مشكلة االزدحام فً الطرق الربٌسٌة خاصة فً المنطقة المركزٌة، وٌقلل من حوادث الطرق والوفٌات

كم طرٌق 1/  سٌارة95سنوٌا، وهناك % 7أن نمو المرور ٌتزاٌد بنسبة " شركة عابر اسرابٌل"معلومات 

وتفٌد بعض الدراسات أن عدد .  شخص256/1000وبلؽت نسبة السٌارات . 1995حسب إحصابٌة عام 
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، وزادت نسبة الطرق فقط %60 سنة األخٌرة بنسبة 25السٌارات والمسافة اإلجمالٌة للسفر قد تضاعفت فً 

على % 20-16وٌعتقد المخططون أن هذا الشارع سٌخفض ازدحام المرور . مما ٌخلق مشكلة االزدحام% 25

وأن هذا الشارع هو البنٌة التحتٌة الوحٌدة . الطرق بتحاشً المنطقة المركزٌة للمسافرٌن من الشمال للجنوب

. القادرة على حل معضلة االزدحام فً المواصبلت

 Judaismوجهت انتقادات لهذا التبرٌر، ذكرت انه على العكس من ذلك، ستزٌد مشكلة االزدحام، ففً مإتمر 

and  Ecology ،تحت رعاٌة منظمات بٌبٌة إسرابٌلٌة، تحدث فٌه 15/1/1997 ، الذي عقد فً القدس ،

مختصون فً النقل والبٌبة، أكدوا أن اسرابٌل من الدول األكثر ازدحاما فً العالم، وهذا الشارع سٌزٌده، 

. وٌضع اسرابٌل ضمن األكثر ارتفاعا فً معدل السٌارات لكل كم فً العقد القادم 

أن الشارع سٌوجه التطور من خبلل "عمرام بروجنٌن، المنسق البٌبً لشركة دٌرٌخ اٌرتس، الذي ذكر 

إال أن بعض ". السماح بدخول سهل وسرٌع إلى مراكز التطور وٌمنعه من االنتشار على مساحة كبٌرة

وهذا ما أكده معهد . الدراسات ترى أن ذلك إشارة سٌبة للنقل، وان المزٌد من الطرق ٌعنً المزٌد من االزدحام

 منطقة فً الوالٌات المتحدة، وجد إن االزدحام ارتفع فً معظمها 68تكساس للنقل، الذي أجرى دراسة على 

منذ الثمانٌنات، وان سببها هو التوسع فً الطرق، والزٌادة السكانٌة، حٌث أشارت الدراسة أن معدل زٌادة 

، حٌث %220، والزٌادة فً االزدحام مقاسة بالوقت المقضً على الطرق زادت عن %22السكان كانت 

وهذا ٌنطبق على اسرابٌل فً . ٌستخدم الناس السٌارات بشكل أكبر، وٌقل عدد الركاب فً السٌارة الواحدة

.   وطرقه الواصلة تبقى االزدحام أكثر مما هو موجود" عابر اسرابٌل"فوجود شارع " منطقتها المركزٌة

أن الشارع لن ٌحل مشكلة االزدحام، بل سٌخلقها بشكل اكبر حٌث ٌمكن السٌارات من : خبراء آخرٌن، قالوا

. الوصول بشكل أسرع إلى عنق الزجاجة

أما أن ٌعمل الشارع على التقلٌل من حوادث الطرق، ٌقول الباحثون أن زٌـادة السرعة على الشارع 

 ضحٌة سنوٌا 1000-700تزٌد عدد الضحاٌا والحوادث أكثر من الزٌادة التً ستحصد من  (ساعة/كم110)

، ألن السـابقٌن ٌعتادون على هذه السـرعة حتى حٌن انتقالهم للسٌر على ؼٌره الطرق 2010بحلول العام 

فقد قال عمرام : تبرٌر رسمً آخر للشارع، هو تقرٌب الضواحً للمركز، وإعادة توزٌع السكان . االخرى 

بروجٌن، انه مقتنع من أن الشارع سٌربط المناطق الرٌفٌة الفقٌرة بالمنطقة المركزٌة، وأعطى مثاال لذلك 
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إال أن بعض الدراسات تقول أن الشارع كما هو مخطط طرٌق التفافً عظٌم ٌشجع . " كرٌات جات"

وسٌحول المنطقة المركزٌة الى تكتل مدن، طرق، أرٌاؾ، . االنتشار للسكان والتوزٌع الحضري ؼٌر المنتظم

 لتطوٌر أراضً إسرابٌل، أن هذا 2020ومناطق تجارٌة وأكد مخطط المدن موتً كببلن، وعضو لجنة 

. االنتشار الؽٌر منظم على طول الشارع سٌزٌد الضؽط أٌضا على مداخل المنطقة المركزٌة

ولعل الدكتور ٌعقوب جارب، هو أكثر من أثار الجدل حول هذا المشروع فً هذا الجانب خاصة 

وجوانب أخرى عامة، حٌث أشار فً دراسة قدمها إلى معهد فلورسهاٌمر فً القدس، تخطٌط الشارع وتموٌله 

كان على نقٌض مع عناصر و اولوٌات النقل واستخدام األراضً، مدعوما من هٌبات حكومٌة، واعتبره 

. مشروعا حرجا لم ٌراعً اعتبارات تخطٌطٌة معترؾ بها مهنٌا، واعتبارات أخرى لم تإخذ بالحسبان

أثٌر موضوع األمن فً الشارع بعد إطبلق النار على العاملٌن فٌه أثناء عملٌة تجرٌؾ : الجانب األمنً- 5

األراضً بمحاذاة مدٌنة قلقٌلٌة التً ال ٌبعد عنها أكثر من عشرات االمتار، وبمحاذاة طولكرم ٌبعد عن الحدود 

بدون أي عوابق كما فً " شارع سبلم"هذا الشارع المكلؾ، ٌرؼب مصمموه أن ٌكون . اقل من نصؾ مٌل

، كما ٌقول مدٌر عام الشركة المنفذة للشارع أٌهود سفٌون، وكان "ولٌكون محور نقل إقلٌمً"تورنتو وملبورن، 

ٌقوم على الحراسة فً الشارع طاقم، جمٌعهم خدموا ضمن القوات الخاصة سابقا على رأسهم ٌوسً اجزان، 

ومن أجل حفظ األمن على الشارع مستقببل، مسإولون . شهرٌا$  ألؾ 50الذي ذكر أن الحراسة تكلؾ الشركة 

عن الشارع ٌرون بمنع الفلسطٌنٌٌن من استخدام الشارع، وتم فعبل وضع حوابط إسمنتٌة على الحدود على 

 متر بمحاذاة قلقٌلٌة وطولكرم، حتى ال ٌتمكن المتسللون من الدخول إلى األراضً 8 بارتفاع 48طول خط 

اإلسرابٌلٌة، وبعض المسإولٌن األمنٌٌن اإلسرابٌلٌة ٌرون انه ٌجب التعامل مع من ٌقطع الشارع كإمكانٌة 

. إرهابٌة

كم، تم 18 وفً ظل افتتاح المقطع األول من المقطع المركزي، من نحشونٌم حتى اٌال شماال بطول 

إثارة البعد األمنً على شارع، من قبل ضباط متقاعدٌن ورإساء مجالس المستوطنات فً المنطقة القرٌبة 

:   "ٌدٌعوت احرونوت"ومن أجل توضٌح هذا الجدل اعتمدنا على مقالة نشرتها للشارع، 

عابر "أن شارع : العسكرٌة فً رأس العٌن" بنً أوفٌك"قال العقٌد احتٌاط ارٌك دٌفدي، ربٌس جمعٌة 

وبعد " هدؾ جذاب للعملٌات التخرٌبٌة، ذلك انه بنٌة تحتٌة مكلفة، وكل مس به من طرفهم هو الهدؾ". اسرابٌل
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وأضاؾ .  متر8حوادث إطبلق النار تعززت الحاجة إلقامة جدار إسمنتً حوله فً المناطق الخطرة بارتفاع 

ٌكفً أن ٌكون إطبلق نار من هنا أو هناك إلٌقاع الخوؾ فً قلب المسافرٌن وتقوٌض "... العقٌد دٌفدي 

أن إقامة : "أما دانً قرٌاؾ، سكرتٌر مستوطنة مازور، وهو ضابط احتٌاط كبٌر، قال..". الشارع اقتصادٌا

ضمان أمان ... الجدار حول الشارع مقابل قلقٌلٌة ال ٌوفر له األمن، حتى لو حرسناه بؤربع كتابب من الجٌش

 ...". (الفلسطٌنٌٌن)الشارع فقط من خبلل تخفٌض مستوى التوتر بٌننا وبٌنهم 

قلت لربٌس الحكومة رابٌن أثناء خطابً فً : " أما ربٌس بلدٌة مستوطنة اربٌل، رون نحمان، قال

 حول خطورة الشارع لٌس هو عابر اسرابٌل، إنما هو عابر الحدود، شارع الكناب 1995الكنٌست عام 

انتم تضعون الشارع ... ٌتحاشى قلقٌلٌة... كم إلى الشرق8أطالب أن تعملوا هذا الشارع : "، قلت لهم"إلسرابٌل

لم أتوقع أن ما تنبؤت به : "، وٌضٌؾ"على الخط األخضر وترسمون خطا سٌاسٌا وتعرضون الناس للخطر

كانت نظرتً لنقله شرقا لحماٌته من جانبٌه وتوسٌع ... ٌطلقون النار علٌه من الطرؾ األخر للحدود... سٌحدث 

الشارع ٌبلمس ...أولبك الذٌن لم ٌقبلوا نقله شرقا كانت أسباب سٌاسٌة، "... ، "الخاصرة الضٌقة لدولة اسرابٌل

... الجدار األسمنتً فً النهاٌة سٌكون مصٌره كما سور برلٌن... المناطق التً ٌنطلق منها المنتحرون

".  والمشاكل األمنٌة لم تدخل فً حساب من خططوه

 أنال ٌبدو لً : " ردت وزارة الدفاع اإلسرابٌلٌة على ذلك على لسان المتحدثة باسمها، راحل اشكنازي

أن الشركة أقامت بالتنسٌق مع الجٌش حماٌة : "، والناطق بلسان الجٌش قال"الحراسة ستكون على عاتق الجٌش

قادرة على منع إطبلق النار، وحرس الحدود ٌعمل على طول مسار الشارع بالتنسٌق مع الجٌش فً مناطق 

أما المتحدث باسم وزارة األمن الداخلً ٌهوشع باوار والمتحدث باسم الشرطة فً المركز ". (ٌهودا والسامرة)

... والشركة المنفذة " عابر اسرابٌل"المسإول عن الحراسة على الشارع هً شركة  : "شاإول تسٌونٌت قاال

".  ولسنا المسإولٌن عن حماٌة الشارع

لٌس لدي ... لماذا الحماٌة على هذا الشارع"... ارٌٌه شٌتاي " شركة عابر اسرابٌل"المتحدث باسم 

أما مدٌر عام شركة دٌرٌخ اٌرتس أٌهود ". ادعاءاتهم لٌس لها مكان... حلول لمن ٌخافون أن ٌسٌروا علٌه

 ساعة، ستكون دورٌة لشركتنا ودورٌة شرطة مرور قادرة على تقدٌم حل 24اضمن حراسة الشارع : "سفٌون

". لكل مشكلة

: جانب مصادرة األراضً- 6

". الدولة"من أراضً % 3، ٌملكون فقط "دولة اسرابٌل"من سكان % 20-18 1948 ٌشكل فلسطٌنٌو 

وإذا كانت السٌاسة اإلسرابٌلٌة لنهب ومصادرة أراضٌهم باألوامر العسكرٌة فً الخمسٌنات والستٌنات من 

ٌقول المحامً نمر سلطانً . القرن الماضً، تواصلت هذه السٌاسة من خبلل إقامة البنٌة التحتٌة على أراضٌهم

 سنوات 10 أالؾ دونم، وخبلل 10، واآلن لدٌنا اقل من 1948 ألؾ دونم فً العام 65كنا نملك : "من الطٌرة

. "لن ٌكون دونما لبناء بٌت جدٌد
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من أراضً % 2,5من أراضً الدولة، % 3,5 وحسب وزارة الداخلٌة اإلسرابٌلٌة، ٌملك العرب 

عما كانت علٌه زمن االنتداب البرٌطانً، فً حٌن % 64وانخفضت الملكٌة . الدولة تحت سٌطرة البلدٌات

وفقا .  ضعفا 16 ضعفا، وتضاعفت المناطق المبنٌة 11 1995-1948تضاعؾ عدد السكان من عام 

لتوزٌع األدوار بٌن المإسسات والهٌبات الحكومٌة، فان وزارات الدفاع، البناء واإلسكان، التجارة والصناعة، 

وهذا قابم على مبدأ ". أراض اسرابٌل"الوكالة الٌهودٌة، والصندوق القومً الٌهودي مخولٌن لبناء وتطوٌر 

فالكٌرن كٌمٌت منوط به حٌازة وملكٌة األرض، أما الوكالة الٌهودٌة فمهمتها تحدٌد . (أنقاض األرض الٌهودٌة)

. الؽاٌات على المستوى التخطٌطً لتهوٌد الحٌز التخطٌطً من خبلل تركٌز عرب أكثر على ارض اقل

الذي جاء بموجب المخطط القطري للبناء والتطوٌر، والذي تجاهل فلسطٌنً " عابر اسرابٌل"شارع 

 ألؾ دونم، لبناء 20 وقراهم وحاجاتهم، ٌؤتً لٌمر عبر القرى والبلدات العربٌة وسٌلتهم أرضها، نحو 1948

الشارع فً مقطعه المركزي، والمفارق الضخمة، واالرتدادات على جانبٌه، والمساحات المحصورة بٌن 

  . مساراته، هذا إذا ما أضٌؾ إلى المساحات الكبٌرة التً سٌفصلها الشارع عن مكان سكن أصحابها

وقد أثٌر جدل كبٌر حول مسار الشارع فً أراضً البلدات العربٌة، لٌس فقط بٌن المتضررٌن والبلدات 

والملفت فً : بل جدل بٌن ممثلً المتضررٌن والسلطات المحلٌة العربٌة أنفسهم. مع الحكومة والشركة المنفذة

النزاع حول الشارع وأراضً البلدات العربٌة، انه لٌس حول رفض المبدأ، سواء من طرؾ القٌادات العربٌة آو 

المتضررٌن، وانصب جهدهم فً الحصول على التعوٌضات، وهذا ما أشارت إلٌه مٌخال شفارتس، حٌث 

، حٌث أن أعضاء الكنٌست العربً تؽٌبوا 1991ذكرت أن القٌادات العربٌة لم ترفضه منذ اإلعبلن عنه عام 

، وبعض القٌادات أٌدت المشروع لمصالح شخصٌة، فً 20/12/1994عن جلسة التصوٌت فً الكنٌست ٌوم 

.  حٌن أن المتضررٌن وممثلٌهم طالبوا بالتعوٌضات

أذن، تمحور الجدل والخبلؾ مع الشركة والحكومة حول التعوٌض، وفً مقابلة مع بانوراما، أفاد مدٌر 

، فً رده على سإال حول تفاقم الوضع مع المتضررٌن وعدم توفٌر الحكومة "عابر اسرابٌل"عام شركة 

أن هناك قانونا للتعوٌض بؤرض بدٌلة، وتوجد لجنة للتعوٌضات، قام اربٌل شارون وزٌر : "األرض البدٌلة، قال

وعلى اثر ذلك اصدر وزٌر المالٌة باٌجة .  بتشكٌل لجنة لوضع المعاٌٌر الخاصة بذلك1998البنٌة التحتٌة عام 

                                                                                                                                                                  
 
260 The Ministry of Interior. http://www.sikkuy.orgil/Anglit/Interior.htm.25k   

 

. "اُوشٟ اُـ٤ش ٓؼزشف ثٜب ك٢ اُ٘وت ث٤ٖ اُزخط٤ظ أُئعغبر٢ ٝاُزخط٤ظ اُجذ٣َ ".ػبٓش ٛض٣َ 
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شوحط توجٌهات واضحة تقضً بمنح أصحاب األراضً المتضررٌن أراض بدٌلة مساوٌة بالحجم وبالسعر، 

  ".وبموجب هذا التوجٌه اتفقنا مع كفر قاسم جلجولٌة وكفر برا، وبدأنا العمل فً هذه المناطق الثبلث

بموجب هذا االتفاق، كان سامً عٌسى ربٌس مجلس كفر قاسم أول المتنازلٌن الذي وقع االتفاق مع 

إال أن ما انطبق على كفر قاسم، جلجولٌة وكفر برا، لم ٌتماشى مع الطٌرة . 2000الشركة فً أٌلول 

لكن رمات . أصحاب األراضً فً الطٌرة ٌطالبونا بؤراضً من رمات هكوفٌش: "والطٌبة، وقال ٌهودا كوهٌن

أجرٌنا مفاوضات مع مجموعتٌن تمثبلن : "، أما بالنسبة للطٌبة، ٌضٌؾ كوهٌن"هكوفٌش رفضت بٌع أرض لنا

. " المهم أننا توصلنا إلى اتفاق معهم ومع ومحامٌٌهم... أصحاب األراضً

تراجعت الطٌرة والطٌبة عن االتفاق مع شركة العابر، وفً هذا قال حسن عازم من اللجنة الشعبٌة فً 

أن التراجع جاء لعدم تحدٌد موعد دقٌق لتسلٌم األراضً البدٌلة، واالتفاقٌة تشترط موافقة المالك "الطٌبة، 

، "  كم عنا10" ٌد حنا"عرضوا علٌنا أرضا قرب "نطالب بؤرض بدٌلة بمحاذاة الطٌبة، .... السابق لؤلرض

، ٌرون أن سبب التراجع ٌعود لطلب رإساء البلدٌات فً الطٌرة والطٌبة بؤراض "عابر اسرابٌل"أما فً شركة 

ومؽزى الطلب لخلق تواصل جؽرافً عربً إلى الشرق من الشارع، وادعت . تعود لبلدات النجوم الٌهودٌة

.   هذا الطلب له مدلول سٌاسًأنالشركة 

   أضعؾ توقٌع كفر قاسم موقؾ كبل من الطٌرة والطٌبة بعد أن دخلت الجرافات إلى أراضٌها، بقرار 

عابر " بعد لقاء ربٌس الحكومة شارون مع عدد من الوزراء، وربٌس شركة 29/10/2001حكومً فً 

وحصلت مواجهات . موشً لٌفً وممثل كبٌر عن المخابرات الذي أصر على شق الشارع فورا " اسرابٌل

، وقد قال خلٌل قاسم ربٌس بلدٌة 30/10/2001بٌن المتظاهرٌن والشرطة، بعد أن اعترضوا الجرافات ٌوم 

والحقٌقة أننا لسنا ضد الشارع، انا ... دخول شركة عابر اسرابٌل ألراضً الطٌرة كان دون اتفاق: "الطٌرة

..." أنهم ٌوصلون معلومات خاطبة لربٌس الحكومة... مستعد للتوقٌع، نرٌد أراضً حسب قرار وزٌر المالٌة

وفً الٌوم التالً تم توقٌع اتفاق بٌن ربٌسً بلدتً الطٌرة والطٌبة وبشهادة ربٌس لجنة المتابعة العربٌة . 

شوقً خطٌب فً مكتب شارون، كما حضره ربٌس مجلس جت، وربٌس مجلس كفر قاسم على أساس منحهما 

وهذا االتفاق اضعؾ . كم من الطٌبة10أراض تابعة لنفوذ مجالس ٌهودٌة مجاورة وفً أراضً زٌمر على بعد 
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، وال تطالب بؤراض 444موقؾ جت، باقة الؽربٌة وزٌمر التً تطالب بنقل مسار الشارع ؼربا باتجاه شارع 

 ، كما أن االتفاق اضعؾ موقؾ هذه القرى فً موقفها التفاوضً مع الشركة بخصوص التعوٌضات، بدٌلة

. حٌث نكثت الشركة وعودها لها

وإذا كان الجدل الذي دار بٌن المتضررٌن والشركة حقا، فالؽرابة أن ٌحصل بٌن المتضررٌن أنفسهم، 

وان بدء ذلك على مستوى عدم انسجام الموقؾ بٌن البلدات كما . وان ٌسود االنقسام فً الموقؾ بدال من الوحدة

ؼداة التوقٌع على االتفاق الذي وقعاه ربٌسا بلدتً الطٌرة . أسلفنا، إال أن ذلك طال المتضررٌن فً البلدة الواحدة

. وتعرض االتفاق النتقادات، ذلك أن خلٌل قاسم وقعه منفردا دون التشاور مع أصحاب األراضً. والطٌبة

والمجموعتان اللتان تمثبلن . أما فً الطٌبة أشار حسٌن عازم إلى قلقلة من بعض البنود فً االتفاق

المتضررٌن قامت أحداهما بتوزٌع منشور تتهم الجهة األخرى بالسمسرة وبٌع األرض رؼم توقٌع الجهتٌن على 

وهذا التشرذم فً الموقؾ مهد للدخول على . وأصبح النضال لتقلٌل أضراره ولٌس على مساره. االتفاق

األراضً، وسبقه تشرذم البلدات لتقوم الشركة بالتفاوض مع كل بلدة على حدى والتفاوض مع المتضررٌن 

. على أن القضٌة خاصة بهم ولٌست عامة

:  الجانب الدٌنً _ 7

وتجسد ذلك . التخطٌط االسرابٌلً، تخطٌط أٌدٌولوجً، ذات مفهوم شرعً، من اجل إفقاد األرض من العرب- 

والذي ٌمنع " ال تباع األرض أبدا" ، الذي تبنى المفهوم الشرعً  (2)فً سن قانون أراضً اسرابٌل، البند رقم 

وتجلى ذلك فً منطقة الطٌرة والطٌبة بعد مصادرة أراضٌها، . نقل ملكٌتها لؽٌر الدولة والقومٌة الٌهودٌة 

والمطالبة بتعوٌضهم بؤراضً بدٌلة، حٌث رفضت المجالس فً المستوطنات المجاورة بٌع األرض للشركة 

. " المنفذة لتنقل ملكٌتها للعرب، بمبدأ ال تنقل الملكٌة على األرض، ال من خبلل البٌع أو بؤي طرٌقة أخرى

طرٌق "، كما قال ربٌس بلدٌة اربٌل، رون نحمان، فً مقالة "شارع الكتاب"أطلق البعض على الشارع اسم - 

، السٌاسٌون المتدٌنون أٌدوا فكرة الشارع ألسباب دٌنٌة، كذلك أٌده الحاخامات واعتنقوا عبادة " الصبلة

، والممولٌن، كما لٌؾ لٌفاٌؾ صاحب شركة أفرٌقا اسرابٌل المساهمة فً تموٌل المشروع، "صهٌونٌة اإلسفلت"

.  "ربما مول ألسباب دٌنٌة"

                                                 

  .ُإلطالع ػ٠ِ االرلبم ث٤ٖ ششًخ ػبثش اعشائ٤َ، ٝاُط٤شح ٝاُط٤جخ، اٗظش أُظذس اُغبثن 

 

.  6، ص 16/8/2002، انرأي، "عِغخ ػَٔ طبسئخ ك٢ عذ أُضِش ُِزذاٍٝ ك٢ ٓٔبطِخ اُزؼ٣ٞضبد ُِٔزضشس٣ٖ ٖٓ شن شبسع ػبثش اعشائ٤َ"ٓؾٔذ اُغ٤ذ، : اٗظش 

 

  ،2001 رٔٞص 11، 141، اُؼذد انصثار، "كض٤ؾخ شبسع ػبثش اعشائ٤َ ك٢ اُط٤جخ. "٤ٓخبٍ شلبسرظ: "ُِٔض٣ذ ؽٍٞ ٛزا أُٞضٞع، اسعغ ا٠ُ 

http://www.odaction.org/alsabar/141/share:htm_14k  

 .ٓظذس عبثن ،"شبسع ػبثش اعشائ٤َ ٣زوذّ ػ٠ِ ؽغبة ٓغزوجَ اُؼشة. "شلبسرظ: ًزُي

 

 

 .ٓظذس عبثن. اٗظش ػبٓش ٛض٣َ 

 

. أُظذس اُغبثن 
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 407كذلك جون بٌك، صاحب شركة دٌرٌخ اٌرتس التً تبنً المقطع المركزي، وهو الذي بنى شارع اونتارٌو 

. " أن التطوٌر فً اسرابٌل أكثر أهمٌة وأكثر شمولٌة" فً كندا ٌقول 

تعرض الممولون، لٌفاٌؾ، وبٌك النتقادات ذات صبؽة دٌنٌة، لٌفاٌؾ كان مسإوال عن إؼبلق مركز تجاري - 

فً ضواحً تل أبٌب من اجل الحفاظ على حرمة السبت، بٌنما سٌبقى الشارع مفتوحا أٌام السبت، وعقب بٌك 

.  "أن الشارع سٌحد من خرق حرمة السبت، الن الناس سٌصلون بٌوتهم أسرع وأبكر"

هناك من عارض فكرة الشارع من منطلق تقلٌد دٌنً ٌهودي فً الحفاظ على النفس، وهو تقلٌد إجباري وبإرة 

، حتى أن بعض من عارضوا ألسباب بٌبٌة، لهم دوافعهم الدٌنٌة، ذلك أن تعالٌم الٌهودٌة  التعالٌم الٌهودٌة 

وعلى الناس عدم إهدار ". "أن األرض هلل والناس شركاء فً الحفاظ علٌها مع هللا: "قوٌة وواضحة بهذا الباب 

كذلك تعالٌم التلمود التً شددت أن تقام المصانع إلى الشرق من المدن حتى تحمل الرٌاح ". أي شً له قٌمة

  . اآلتٌة من الؽرب الدخان بعٌدا عنها

خالصة : رابعا

 ناقشنا فً هذا الفصل، السٌاق السٌاسً الذي جاء فٌه هذا المشروع، وكٌؾ تم تؤجٌل تنفٌذه اكثر من 

اال انه ٌنفذ فً وقت تسود فٌه نفس الظروؾ بعد عشرٌن . عشرٌن عاما، السباب اقتصادٌة، أمنٌة، والهجرة

عاما، والحظنا االطوار التً مرت فٌها المصادقة على المشروع واقراره، ودخول المشروع للنقاش فً اروقة 

الكنسٌت، وسط مإٌد ومعارض له، حٌث قدمت الحكومة والمإٌدٌٌن للشارع تبرٌراتهم لهكذا مشروع، 

واجتاز مشروع الشارع، سلسلة اجراءات واخذ الوقت البلزم القراره . والمعارضون طرحوا تبرٌراتهم اٌضا

وحتى تشرعه الحكومة، وتجتاز الضوابط القانونٌة، اقرت قانونٌٌن خاصٌن بالشارع، قانون . فً الكنٌست

كما تعرض هذا الفصل الى . وقانون شارع االجرة. (الذي شرع مصادرة االراضً)" عابر اسرابٌل"شارع 

، من الشمال للجنوب، "فلسطٌن التارٌخٌة"امتداده، الذي ٌشمل جمٌع : توصٌؾ الشارع على االرض، من حٌث

وأثٌر جدل كبٌر .مراحلة، وعدد االنفاق والمسارات والجسور، والتكنولوجٌا العسكرٌة المستخدمة فً تشؽٌله

، شمل جوانب عدٌدة، ساهم فٌه رسمٌون، واكادٌمٌون، ومختصون، وهٌبات "عابر اسرابٌل"حول شارع 

كان الجدل االكبر حول المشروع فً الجانب البٌبً، حٌث اشار . ومإسسات أهلٌة وبحثٌة متخصصة

المختصون، ان الشارع سٌضع اسرابٌل فً قابمة الدولة االكثر ازدحاما، تلوثا تكون عرضة للوفٌات 

اشار المإٌدون لشق الشارع كما . واالصابات، بسبب زٌادة الطلب على استخدام السٌارات التً ٌسببها الشارع

فً حٌن اشار معارضو شقه الى . الحكومة الى الفوابد االقتصادٌة التً سٌحققها من المرافق التً ستقام حوله
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نقاش اذا كان المشروع اصبل بنٌة تحتٌة نافعة، وان االستثمار فً الطرق ال ٌحقق نموا اقتصادٌا، بسبب 

اال ان المإسسات االجتماعٌة لم تقنعها الدوافع . االعتماد على استٌراد السٌارات، وزٌادة الطلب على الوقود

االقتصادٌة للمشروع، واعتبرته انه سٌقام على حساب الفبات الفقٌرة والمإسسات االجتماعٌة االخرى من خبلل 

استقطاع مخصصاتها، وان الشارع سٌإثر على النظام االجتماعً، وانماط العبلقة بٌن الفقراء واالؼنٌاء، وٌزٌد 

. التمٌٌز بٌن الرجل والمرأة

وكان هناك جدل حول الجانب التخطٌطً للمشروع، من انه لم ٌراعً االعتبارات التخطٌطٌة المهنٌة، 

كما اثٌر جانب مصادرة االراضً،لٌس فقط من حٌث المساحات المصادرة،بل الجانب العنصري فً ذلك، وقدم 

لكن كان البلفت فً ان ٌثار جدل من ناحٌة دٌنٌة، حتى اطلق . البعض انتقادات للمشروع من ناحٌة أمنٌة

وبعض مراكز البحث التً ". طرٌق الصبلة"، "شارع الكتاب"البعض على الشارع تسمٌات تحمل معنى دٌنٌا، 

عنٌت بنقاش المشروع تحمل صبؽة دٌنٌة، وعندما اثٌر نقاش الموضوع للمصادقة علٌه، اٌده السٌاسٌون 

اسرابٌل، لٌؾ - المتدٌنون، السباب دٌنٌة، واٌد شقه الحاخامات، كما ان الممولٌن مثل ربٌس شركة افرٌقا

فً المقابل اثٌرت معارضة للمشروع من ناحٌة دٌنٌة، وذلك ان الٌهودٌة لها تعالٌم . لٌفاٌؾ، مول السباب دٌنٌة

بخصوص البٌبة وحماٌتها،واستنادا الى هذه التعالٌم، فان قدسٌة اسرابٌل مهددة بمشاكل بٌبٌة واجتماعٌة ٌخلقها 

كما اثٌرت فً هذا الجانب مسؤلة حرمة السبت، وكٌؾ ال ٌتم وقؾ العمل والسٌر على الشارع فً اٌام .الشارع

. السبت،فً حٌن ان لٌؾ لفاٌؾ عمل على اؼبلق مركز تجاري فً ضواحً تل ابٌب

، اطواره وتشرٌعه والمصادقة علٌه، والدراسات التً اجرٌت لتقر انه TIH السٌاق الذي جاء فٌه 

مشروع ضروري، اضافة الى جوانب الجدل حوله، هذا ٌوحً انه مشروع اساسً وضروري، وضرورته 

فإذا كانت اسرابٌل دولة استعمارٌة . تكمن فً تشخٌص الحالة االسرابٌلٌة، استعمارٌة ام استعمارٌة استٌطانٌة

فقط، المفروض ان كل ما ذكر فً هذا الفصل هو ضمن استراتٌجٌة التوسع وفق لوستٌك، وبالتالً هذا مشروع 

اقتصادٌة، توزٌع السكان، وحل "لكن اذا راجعنا جمٌع ما ورد فً هذا الفصل، فان المبررات الحكومٌة . مإقت

، ال تنسجم مع حٌوٌة هكذا مشروع، وبالتالً نبلحظ اذا قارنا الحجج لقٌام هذا المشروع مع "مشكلة االزدحام

جوانب الجدل، ان هناك خلطا بٌن اهمٌته االستراتٌجٌة والتكتٌكٌة وتشخٌصها، وكؤن هناك ضبابٌة فً تعرٌؾ 

. مشروع بهذا المستوى من االهمٌة

 (استعماري فقط)وعلٌه،نحن بحاجة الى تحدٌد اذا كان مشروع الشارع،ٌصب ضمن مشروع توسعً  

، وفق 1948 واراضً 1967جدٌدة، من خبلل دمج اراضً " ارض ام"وفق لوستٌك، ام ضمن مشروع صنع 

.             وهذا ما سنحاول شرحه وتوضٌحه فً الفصل الرابع. ما ٌستشؾ من االطار النظري لرودنسون
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الفصل الرابع 
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 "عابر إسرائٌل"رع ا اإلستراتٌجٌة لشاألهمٌة
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تمهٌد : أوال

، لتشخٌص اذا كانت اسرابٌل نموذجا استعمارٌا "لعابر اسرابٌل"من اجل بحث االهمٌة االستراتٌجٌة 

 هو توسعٌا، أم انها نموذجا 1967، والبناء فً اراضً 1948داخل اراضً " االم"تسعى لبناء ارض 

 واراضً 1948اراضً)استعمارٌا استٌطانٌا تسعى الى بناء االرض االم على جمٌع ارض فلسطٌن التارٌخٌة 

وبالتالً ٌكون الشارع هو عامل التوحٌد والدمج للمنطقتٌن ". ارض اسرابٌل الموحدة"، أي (1967

 شارع اضافً ٌخدم توسعا استعمارٌا TIHوالسإال المركزي الذي سٌعالجه هذا الفصل، اذا كان . الجؽرافٌتٌن

وؼرضا تنموٌا، ام عمودا فقرٌا ومشروعا استراتٌجٌا وجودٌا لنموذج استعماري استٌطانً؟   

ناقشنا فً االطار النظري خطاب كل من لوستٌك ورودنسون بخصوص تعرٌؾ اسرابٌل على انها 

عابر "وقلنا انه من اجل استكشاؾ دقة أي منهما، اتخذنا حالة شارع . نموذجا استعمارٌا ام استعمارٌا استٌطانٌا

، 1967كحالة دراسٌة، مما استوقفنا للحدٌث عن االستٌطان فً االراضً الفلسطٌنٌة المحتلة عام " اسرابٌل

بعد ان نتج مركزٌن تخطٌطٌٌن على " اسرابٌل الموحدة"والحقنا الجدار، فوجدنا انها لم تنجح فً خلق ارض 

ان الضفة الؽربٌة شعورٌا لٌست )الساحل وفً الضفة الؽربٌة، مما ادى الى الى اٌجاد فارق فً الشعور، 

 ، فكان ٌجب ازالة هذا الشعور من 1967 واراضً 1948، والشعور مإشر لعدم نجاح ضم اراضً (ٌهودٌة

".  ارض االم"خبلل مشروع قومً كبٌر ٌعٌد احٌاء وتعرٌؾ 

، وناقش جوانب الجدل التً اثٌرت "عابر اسرابٌل"حاول الفصل الثالث تقدٌم تفصٌبلت تعرٌفٌة بشارع 

، فً هذا الفصل الرابع، سٌحاول النقاش "عابر اسرابٌل"ومن خبلل نقاشنا لؤلهمٌة االستراتٌجٌة لشارع . حوله

، حٌث نبحث مستوٌٌن تتجلى فٌهما هذه "الشارع"الذي سٌلً ابراز مستوٌات االهمٌة االستراتٌجٌة لمشروع 

:  االهمٌة

على المستوى المحلً، فً اراضً الضفة الؽربٌة، من خبلل شبكة الطرق التً تم بناإها فً هذه االراضً، 

" الشارع"وشبكة الطرق هذه، حٌث تم تجاهل وجود " عابر اسرابٌل"وأهمٌتها لبلستٌطان، والعبلقة بٌن شارع 

ثم ناقش كٌؾ تم دمج شبكة الطرق فً الضفة الؽربٌة مع . فً خرابط هذه الطرق فً المناطق كما سنرى

، 1948، كما نحاول ابراز هذه االهمٌة على اراضً "عمود فقري جدٌد" فً 1948الشبكة فً اراضً 

فً " بناء"الستكشاؾ الهدؾ من البناء فً هذه االراضً، والهدؾ من اعادة هٌكلٌتها التً تزامنت مع عملٌة 

و " عٌرون"، "النجوم السبعة: "1948مما استوجب بحث الخطط التً تم تنفٌذها فً اراضً . 1967اراضً 

ثم ٌناقش هذا الفصل االهمٌة االستراتٌجٌة . هو العمود الفقري لها" عابر اسرابٌل"، حٌث ان شارع "الفون"

للشارع على المستوى االقلٌمً من ناحٌة اقتصادٌة وامنٌة، واخٌرا تناول الوظٌفة اللوجستٌة واالبعاد العسكرٌة 

".  الشارع"لمشروع 

 

:  األهمٌة اإلاستراتٌجٌة على المستوى المحلً: ثانٌا

:  األهمٌة اإلستراتٌجٌة فً أراضً الضفة الغربٌة-   أ
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 الضفة الؽربٌة، من خبلل شبكة الطرق الضخمة التً أراضً المشروع االستراتٌجٌة على أهمٌةتكمن 

 شرقا، كذلك الشوارع التً تقطع طول هذه المناطق من األردن، والتً تربط الساحل ؼربا حتى نهر هاتخترق

 بالمستوطنات المنتشرة فً األخضرتجمعات الٌهودٌة داخل الخط الهذه الشوارع حٌث تربط . الشمال للجنوب

 وكٌؾ ،وهذا ٌقودنا للحدٌث عن تطور شبكة الطرق فً هذه المناطق. جمٌع أنحاء المناطق الفلسطٌنٌة

الطرق مثالٌة، كؤداة تحكم ": بذلك شارع العابر  وعبلقة، كؤداة تحكم وسٌطرة وفرض الوقابعإسرابٌلاستخدمتها 

وسٌطرة، وهً بنى دابمة، تمتد على مسافات طوٌلة من األرض، تزٌد الشعور بالتواصل الطبٌعً، تتحكم 

 كانت  وإذا. تكون ؼٌر مإذٌة أو حتى تكون جذابةأنباألرض بمساراتها المتعددة، الطرق لٌست مرٌحة، ممكن 

 مفتوحة، وتستخدم كؤداة فصل، أو تكون مؽلقة أنممكن .  تبدو مفروضة وحواجز مخٌفةأنهناك حاجة، ممكن 

. "توحٌد الناس، أداة تحكم أو تطور

 لٌس فقط من قبل من كتبوا عنه، مإٌدٌن ،"مشروع قومً" هذا الشارع، الذي ٌعرؾ على انه 

واكبر مشروع . "ومعارضٌن، بل ومن قبل أعلى مراتب الحكومة، ربٌس الوزراء والوزراء وكبار الموظفٌن

، برر إنشاءه الرسمٌون ومإٌدوه، على انه أداة "ونقلة نوعٌة فً مجال النقل"، إسرابٌلعرفتها " بنٌة تحتٌة

لتخفٌؾ االزدحام المروري خاصة فً المنطقة المركزٌة، وبدال من أن تضاؾ طرقا فً المناطق اآلهلة سٌعمل 

TIHفكرته "فكانت .سنوٌا% 7واالزدحام الذي ٌنمو بمعدل .  على تخفٌض كثافة السٌارات فً هذه المنطقة

، وٌرى مخططوه انه (1976تاما سنة )هً احتٌاج مواصبلت مركزي بموجب الخطة القطرٌة " األولى

عدم وجود بدٌل، من جهة أخرى لمن االزدحام فً الشوارع % 20-15 سٌخفؾ ،بتحاشٌه المنطقة المركزٌة

سٌعمل على توزٌع السكان من المركز للضواحً، ومن الوسط للشمال والجنوب، ونقل المصانع من المراكز 

. اآلهلة إلى مناطق المفترقات على طول الشارع، مما ٌقلل التلوث والضجٌج

 السٌاسٌة والعسكرٌة التً خضعت لها الضفة الؽربٌة، على نمط شبكة الطرق، حٌث األحوال أثرت 

 بعد األردنً شرق ؼرب لتربط الداخل الفلسطٌنً بالساحل، التً أؼلقها الجٌش 1948  عامكان محورها قبل

، كان 1967، ووسع الطرق الفرعٌة  لتؤمٌن وصول القوات إلى خط الهدنة ، وحتى عام 1948  عامحرب

بعد  و.الخط العام الربٌسً ٌمر وسط الضفة الؽربٌة باتجاه شمال جنوب وتتفرع منه تفرعات شرق ؼرب

 ألوناالستراتٌجٌة، حٌث كان مشروع -  مسار الطرق وفق مفاهٌمها الجؽرافٌةإسرابٌل، خططت 1967احتبلل 

 محاور شمال جنوب تصل بٌن وادي األردن إٌجاد والقابم على ،هو المفهوم السابد حتى أواسط السبعٌنات

 السلطة، خضعت الطرق إلى حتى أواسط السبعٌنات ووصول اللٌكود . دون تفرعات شرق ؼربوإسرابٌل
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http://www3.alternativeneews.org/matrixofcontrol/display.php?id=327


 

- 67 - 

، األردن من خبلل طرق شرق ؼرب تصل الساحل بوادي إسرابٌل إلىلمفهومه الجدٌد، ضم المنطقة بكاملها 

 .إسرابٌل بالشبكة فً  الؽربٌةوالقدس بالساحل، بهدؾ ربط شبكة الطرق فً الضفة

 على استخدام الطرق داخل الضفة الؽربٌة كؤداة تحكم وسٌطرة وفرض الوقابع على إسرابٌل عملت 

 التواصل والوصل بٌن المناطق وإٌجاداألرض، وكانت معاٌٌر بناء الطرق وفقا لمعدل االستٌطان المخطط، 

 تتحاشى هذه الطرق المناطق العربٌة أناالستٌطانٌة المنفصلة، وتكفل فتح مناطق الستٌطان جدٌدة، على 

 .اآلهلة

: شبكة الطرق عبر الضفة الغربٌة - 1

، الطرق الطولٌة الممتدة من الشمال للجنوب، إسرابٌل هناك اتجاهٌن للطرق تعبر الضفة الؽربٌة من 

. والعرضٌة الممتدة من الؽرب للشرق

: شمال جنوب: الطرق الطولٌة

 العفولة وشمالها، ٌخترق جمٌع إلى قسمٌن، ممتدا من ببر السبع إلىٌقسم الضفة الؽربٌة : 60ق رقم يطر- 

ق تقع ضمن المنطقة ي وهذه الطر مارا بالخلٌل، بٌت لحم، القدس، ارٌحا، جنٌن الضفة الؽربٌة بطولها،أراضً

.  اإلسرابٌلٌةتحت السٌطرة  (ج)المصنفة 

 فً أساسٌا، كان عامبل (ج)اٌبلت، معظمه فً المنطقة -  شرقا، ممتدا من مٌتوالاألكثرالممر : 90طرٌق - 

. وجود مستوطنات الؽور، حٌث حلقة وصل بٌن المستوطنات وبٌنها وبٌن إسرابٌل

معظمه داخل " 1998أخطر الشوارع التً صادقت علٌها الحكومة اإلسرابٌلٌة نهاٌة عام " "80شارع رقم - 

عبر صحراء الخلٌل موازٌا " أراضً الضفة الؽربٌة، ممتدا من مٌشور ادومٌم شرق القدس عبر معالٌه ادومٌم

لخلٌل إلى عبر الخط األخضر إلى اؼرب " سوٌسا" والبحر المٌت حتى ٌصل إلى مستوطنة 60شارع رقم 

.  عراد

: شرق، تصل إلى غور األردن/تمتد باتجاه غرب: الطرق العرضٌة

، ممتدا من تل أبٌب مخترقا الخط األخضر باتجاه 1976شرع ببنابه : (5شارع رقم )" عابر السامرة"طرٌق - 

حٌث ٌربط تل أبٌب مع مستوطنة . اوصرٌن-  بدء من عزون عتمهٌةالضفة الؽربٌة، حٌث ٌمر بقرى فلسطٌن

 عٌن جدي إلى الذي استخدم كطرٌق مختصرة بٌن القدس والخلٌل، وفً اتجاه آخر ألوناربٌل مع شارع 

بالقرى   جنوبه متحاشٌا المرورإلى التسعٌنات تم شق شارع آخر أواخر وفً .والبحر المٌت والجنوب

                                                 

 . ، ا٤ُٜئخ اُؼبٓخ ُالعزؼالٓبد، اُغِطخ اُٞط٤٘خ اُلِغط٤٘٤خيركس انًؼهٕياخ انٕطُي انفهسطيُيشجٌبد اُطشم، : اٗظش 

http://www.pnic.gov.ps/arabic/trans/trans-6.html_8k     
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 اورنٌت ؼربا حتى كفار تفوح شرقا، بدء منالفلسطٌنٌة، وٌخدم عابر السامرة مجموعة مستوطنات ٌمر بها 

.   جنوباعلً ذهب/لبً شماال، بدو و عمانوبٌل تخدم مستوطنات باكٌرأخرىلتتصل به طرقا التفافٌة 

". معالٌه ادومٌم "إلىشمال القدس " مودعٌن"من " 45"طرٌق - 

. من تل أبٌب عبر وسط القدس إلى معالٌه ادومٌم إلى نهر األردن": 1"طرٌق - 

 إلى" معالٌه ادومٌم"، جنوب القدس إلى "جوش عتصٌون"و " بٌتار علً"عبر  (عمان-اشدود)": 70"طرٌق - 

والطرٌق الذي   طرٌقا التفافٌة تربط المستوطنات عبر الضفة الؽربٌة،28نهر األردن إلى عمان إضافة إلى 

وأٌضا إضافة إلى جمٌع ما ذكر، من طرق طولٌة . التً تربط القدس الشرقٌة بالؽربٌة" بطوق القدس"ٌعرؾ 

(60 ،90 ،80 ،TIH) وااللتفافٌة، هناك سلسلة أخرى من الطرق التً تربط  (45/1/70)، وطرق عرضٌة

:  الضفة الؽربٌة بإسرابٌل

.  تمر باتجاه الشرق من الخضٌرة586طرٌق - 

.   تمر باتجاه الشرق من هرتسٌلٌا57طرٌق - 

.   تمر باتجاه الشرق من تل أبٌب465طرٌق - 

.   من اشكلون إلى كرٌات جات شرقا إلى الخلٌل35طرٌق - 

.   من الزاوٌة الجنوبٌة الؽربٌة للضفة الؽربٌة قرب رهطTIH متفرعا من 325طرٌق - 

تجدر اإلشارة أن إسرابٌل استخدمت الطرق كؤداة سٌطرة وربط للضفة الؽربٌة قدٌما، حٌث كان شارع 

، الذي تحدثنا عنه، لٌربط تل أبٌب بالمستوطنات اإلسرابٌلٌة عبر اربٌل وصوال إلى 1976عابر السامرة منذ 

 ومن اجل اكمال سٌطرة المخططات االسرابٌلٌة على االرض والسكان الفلسطٌنٌٌن، قامت دابرة .طرٌق ألون

 الستحداث شبكة طرق تبلبم 50 باعداد مشروع هٌكلً جزبً اقلٌمً للطرق رقم 1983التنظٌم المركزٌة سنة 

الذي ٌإكد " 3مشروع الطرٌق تاما : " ٌقوم المشروع على مخططٌن سابقٌن. مقتضٌات التخطٌط االسرابٌلً

الروابط بٌن الضفة الؽربٌة واسرابٌل، منها طرٌق عابر السامرة وعابر ٌهودا، واقترح ثبلثة طرق اخرى تربط 

 الذي اعلنته المنظمة الصهٌونٌة العالمٌة الذي 1986-1983والمخطط االخر هو مخطط . الشمال بالجنوب

فتح االرض لبلستٌطان - ٌشتمل على شبكة طرق على اساس تكامل شبكة الطرق فً اسرابٌل والضفة الؽربٌة

ٌتماشى هدؾ الطرق فً الضفة الؽربٌة مع نظام الطرق  . وربط المستوطنات الٌهودٌة الموجودة. الٌهودي

داخل اسرابٌل ولنمط الطرق الربٌسٌة توجها قوٌا بٌن الشرق والؽرب مع حلقات وصل عبر الحدود الؽربٌة 

.   التً تقترح انشاء طرق جدٌدة داخل اسرابٌل لتوحد الشبكة... بٌن الضفة واسرابٌل

                                                 

، اُؼذد يجهح انذراساخ انفهسطيُيح" االداح اٌُبٓ٘خ ُذٓظ االساض٢ اُلِغط٤٘٤خ أُؾزِخ ك٢ اعشائ٤َ: االعشائ٤ِ٤خ" اُز٘ظ٤ْ"ٓخططبد . "ػ٢ِ اُغشثب١ٝ، سا٢ٓ ػجذ اُٜبد١ 
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 ، فً تقطٌع اوصال  1/82 هدؾ مخطط التنظٌم االقلٌم50ًوبهذا ٌستكمل هدؾ مخطط الطرق 

الضفة الؽربٌة المحتلة عن بنٌة االستٌطان الٌهودي ودمج الضفة الؽربٌة فعلٌا فً اسرابٌل، وهو جزء من 

وهو نفس .  والذي ٌشمل كل اسرابٌل1976 الذي صادقت علٌه الحكومة سنة 3المخطط القطري رقم 

، وهً نظام طرق وطنً، ٌشمل 1984التً طرحتها حكومة شامٌر فً " خطة الطرق العظمى "50الخطة 

 كم من الطرق تتحاشى 400حٌث دعت الخطة إلى شق . جمٌع الضفة الؽربٌة، للتسرٌع فً تطور المستوطنات

 أعطت شرعٌة لهذه 1995ومذكرات اوسلو  ،1994القرى الفلسطٌنٌة، وقد أحٌا رابٌن هذه الخطة سنة 

وحٌن تم التوقٌع على اتفاقٌة إعادة االنتشار فً الضفة . الطرق، علما أن رابٌن كان قد ألؽاها مع بداٌة اوسلو

انه إضافة  ": من االتفاقٌة12 بٌن إسرابٌل والسلطة الفلسطٌنٌة، جاء فً المادة 28/9/1995الؽربٌة ٌوم 

للمسإولٌة عن األمن الشامل لئلسرابٌلٌٌن فً المستوطنات ومن أجل ضمان أمنهم الداخلً والنظام العام، 

، والتً فسرتها إسرابٌل بإنشاء "سٌكون إلسرابٌل صبلحٌات اخذ الخطوات الضرورٌة لمواجهة هذه المسؤلة

. الطرق االلتفافٌة على أنها من الخطوات الضرورٌة لمواجهة مسإولٌة األمن

أن الحكومة ستصادق على عدة  م29/7/1996 وكان اربٌل شارون وزٌر البنٌة التحتٌة قد أعلن فً 

وهً مشارٌع طرق تربط الضفة الؽربٌة بإسرابٌل، كذلك  "لها تؤثٌرها على عملٌة السبلم"مشارٌع بنى تحتٌة 

وبنٌامٌن نتنٌاهو فً كلمته أمام المستوطنٌن قال انه ٌفضل البقاء فً المستوطنات فً الضفة . إسرابٌل بالجوالن

خبلفا لموقؾ حزب العمل الذي كان قد أجل مثل هكذا مشارٌع لصالح . الؽربٌة أكثر مما هو داخل إسرابٌل

 إضافة إلى مجموعة شوارع صادقت علٌها الحكومة اإلسرابٌلٌة فً .شوارع وإصبلح أخرى داخل إسرابٌل

 . السابق ذكره80 بعد اتفاق واي رٌفر، وأخطرها شارع رقم 1998نهاٌة العام 

  .أهمٌة الطرق اإللتفافٌة لإلستٌطان- 2 

تكمن أهمٌة هذه الطرق فً الوصل بٌن المستوطنات داخل الضفة الؽربٌة وبٌن إسرابٌل، وٌتضح ذلك 

حٌث تنطلق من داخل إسرابٌل وتتجه  ( 7، 1، 45، 25)من خبلل الطرق العرضٌة باتجاه شرق ؼرب شارع 

 المتجه 60وجمٌعها تتقاطع مع شارع  تصل الٌها، مارة بجمٌع المستوطنات أو ٌتفرع عنها طرقا أخرى ،شرقا

الحدٌث عن الطرق فً الضفة  و.والذي هو عصب المستوطنات لتقاطع جمٌع الطرق معهمن الشمال للجنوب 

الؽربٌة كؤداة سٌطرة وتحكم وربط، ال ٌمكن فصله عن المستوطنات، كونها الشرٌان الذي ٌربطها ببقٌة مكونات 

على   اتبعت الحكومات اإلسرابٌلٌة المتعاقبة سٌاسات وإجراءات لفرض الوقابع1967ومنذ عام . ""الدولة"

أداة تحكم وسٌطرة عبر الضفة " حٌث خلقت " بتسارع متزاٌد" و ،"األرض الفلسطٌنٌة فً الضفة الؽربٌة
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الجزر "بٌن " كعوابق"المنتشرة " الؽربٌة والقدس، وأهمها الطرق العابرة، والبناء المستمر للمستوطنات

  .، فؤصبحت المستوطنات ضرورٌة لفرض أداة التحكم هذه" جزٌرة ؼٌر متواصلة22 "،"الفلسطٌنٌة

والمستوطنات كؤداة تحكم لٌس فقط المساحة األرضٌة التً تشؽلها، بل بما ٌلحق بها من خطط وأدوات 

 .، ما تحتاجه من طرقات، مناطق صناعٌة، اعدادات عسكرٌة، ترتٌبات أمنٌة، ونقاط مراقبةأخرىتحكم 

 فكما ذكرنا، كان معٌار بناء الطرق طبقا لمعٌار االستٌطان .فالمستوطنات وشبكة الطرق مكملة لبعضها البعض

المخطط، وعند إقامة أي مستوطنة من أولوٌات الدراسة إلنشابها، موقعها من المحاور والطرق التً تربط 

، حٌث "جاذبٌة"المستوطنات ببعض وتربطها داخل إسرابٌل، وهذه الطرق تجعل السكن فً المستوطنات أكثر 

. "الدولة"تقصر ساعات السفر من والى العمل فً المدن اإلسرابٌلٌة، وتربط المستوطنات بالبنٌة التحتٌة داخل 

 جدها تقع على ثبلثة محاور، الشرقً،  وبقراءة سرٌعة لخارطة االستٌطان فً الضفة الؽربٌة

ولعل أهم تطور هو وضع المستوطنات فً تكتبلت  .، ومحور اربٌل(محاذاة الخط األخضر)، الؽربً (الؽور

وفصل  جنوبها، ، وفصل شمال الضفة عنABCDمناطق  استٌطانٌة، لقطع التواصل الجؽرافً الفلسطٌنً بٌن

وهذه التكتبلت تعزز السٌطرة على المحاور والطرق الربٌسٌة لوقوعها . ربً شرقاعالفلسطٌنٌٌن عن امتدادهم ال

وبعض هذه الكتل . جمٌع الضفة الؽربٌةفً تتحكم بالنقل والمواصبلت )علٌها، والمفترقات، والتبلل العالٌة 

: االستٌطانٌة اخذ شكل األحزمة حول التجمعات الفلسطٌنٌة

. ؼرب هذه المستوطنات عزلت القدس عن شمال الضفة الؽربٌة/شمال: شمال: حزام القدس

.  عزلت القدس عن بٌت لحم والخلٌل: جنوبا                 : 

. كدار، أدخلت ضمن القدس الكبرى مع جفعات زبٌؾ+ معالٌه أدومٌم:  شرقا :                

.  حزام من الشمال للجنوب وحزام شرقً: حزام الخلٌل

. حزام حول رام هللا  وحزام حول قلقٌلٌة

تمتد التً إلى الشرق من القدس، " معالٌه أدومٌم " فًوتتضح عبلمات التحكم والسٌطرة بالمستوطنات،

وهذه المستوطنة لعبت دورا . من حدود القدس إلى نهر األردن، وهً اكبر من مدٌنة تل أبٌب بحدودها البلدٌة

الممتدة من جفعات زبٌؾ ومودعٌن ؼربا إلى نهر األردن شرقا، بعد أن تم ضم " القدس الكبرى"كبٌرا فً خلق 

 باتجاه القدس من حات، أعطت هذه المستوطنة االنؾ" E,1" دونم إلى معالٌه ادومٌم ضمن المنطقة 13,000

ات، صخبلل المخططات التطوٌرٌة، من فنادق وتسهٌبلت وخدمات سٌاحٌة، ومراكز صناعٌة ومواقؾ با

، "حجر األساس فً تجسٌد االحتبلل"تجعل القدس "  معالٌه ادومٌم"هذه المستوطنة . وتوسٌع الجامعة العبرٌة

هً رمزٌة للسٌاسة اإلسرابٌلٌة اتجاه " للقدس الكبرى" الداعٌة 1995والخطة القطرٌة التً تبنتها الحكومة سنة 

والمسٌطرة على القدس وممراتها فً انه ٌسٌطر على الحركة بٌن شمال وجنوب "جمٌع األراضً المحتلة 
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من % 75ذلك أنها تحوي " أنها االحتبلل"التً ٌقول عنها هالبر " القدس الكبرى. ""الضفة الؽربٌة

وهً تلعب الدور األهم فً تحدٌد العبلقة بٌن . مستوطنً الضفة الؽربٌة، ومراكز اإلنشاءات اإلسرابٌلٌة

حٌث ٌحدد اإلقلٌم الكبٌر وٌعرؾ ببناه التحتٌة والحقابق االقتصادٌة على األرض، . إسرابٌل والدولة الفلسطٌنٌة

. كبناء الطرق والمجمعات الصناعٌة، ومكان العمالة، أكثر ما تعرؾ بالخطط الرسمٌة

  العرضٌةجنوب، و/ة الممتدة من داخل إسرابٌل عبر الضفة الؽربٌة، شماليتلعب الطرق الطول

شرق، والطرق الواصلة بٌن المستوطنات على أراضً الضفة الؽربٌة، العامل األساسً فً تجسٌد /ؼرب

المستوطنات كؤمر واقع وأداة تحكم وسٌطرة لتحقٌق أهدافها االستراتٌجٌة التً سبق الحدٌث عنها، كما أنها 

ولكل واحدة من هذه الطرق، . نفسها أداة للتحكم والسٌطرة والضم والربط، وتقطٌع أوصال المدن الفلسطٌنٌة

وقد قدمت إسرابٌل هذه الطرق  أثناء المفاوضات على أنها مرورا آمنا "طرٌقا أمنٌا باتساعه، وباتساع حواشٌه، 

 80 وهذه الطرق لها أهمٌتها ودورها االستراتٌجً واألمنً، فمثبل شارع" لئلسرابٌلٌٌن فً المناطق المنعزلة

للبحر المٌت  شمال جنوب، سابق الذكر، ٌلعب دورا فً تحدٌد حدود الكٌان الفلسطٌنً شرقا وٌحول دون امتداده

والؽور، وكما مخطط شارون، سٌلعب هذا الشارع دورا فً تهوٌد صحراء الخلٌل وإسكان ملٌون ٌهودي فٌها، 

. وحلقة وصل للقواعد العسكرٌة

:  والطرق العابرة واإللتفافٌة فً الضفة الغربٌةTIH شارع العالقة بٌن- 3

تركزت معظم الدراسات المعارضة والمإٌدة لمشروع الشارع حول آثاره البٌبٌة، االقتصادٌة 

الدراسات وركزت . كما رأٌنا- وكان هذا هو محور الجدل الداخلً حول المشروع. واالجتماعٌة داخل إسرابٌل

 أن النقاش والخرابط حول الطرق اال. "، وهذا واضح بالخرابط و النقاشات1948على مساره داخل أراضً 

 ."عابر اسرابٌل" فً الضفة الؽربٌة ٌتجاهل وجود شارع االلتفافٌة وتؤثٌر نظامها الشامل

 تقاطعا فً القاطع 14 تقاطع طرق ممتدة على طوله، منها 34 من "عابر اسرابٌل"ٌتكون شارع 

وعبر هذه المفترقات، ٌمكن فقط الدخول من والى إسرابٌل، . المركزي المحاذي للمنطقة الحٌوٌة فً إسرابٌل

بربطها جمٌع مراكز التجمع الٌهودي فً الضفة الؽربٌة مع تل  (المستوطنات)وتسهٌل المرور للضفة الؽربٌة 

ببل شك إذا "قال " ماٌك هارٌس" الكندٌة المساهمة فً المشروع، CHICالمتحدث باسم شركة . أبٌب الكبرى

هذه  ":ٌقول جٌؾ هالبر  ."توجهت من تل أبٌب إلى أي جزء فً الضفة الؽربٌة علٌك أن تؤخذ هذا الشارع

 وتواصل المستوطنات مع المدن والبنى التحتٌة داخل ،إلى المستوطنات" األفعى"المفترقات خططت لتدخل 
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، هً تخطٌط مادي ٌبقٌها العابرإسرابٌل من خبلل شبكة الطرق عبر تقاطعات الطرق على طول 

مدٌر مإسسة السبلم فً " وفً هذا قال جٌؾ ارنسون، ،"تحت السٌطرة اإلقلٌمٌة اإلسرابٌلٌة (المستوطنات)

" أن الطرق أكثر من أداة لتسهٌل استمرار وجود إسرابٌل فً األراضً المحتلة: "فً واشنطن" الشرق األوسط

من الممكن ان الشارع ٌحسن دخوال  "وهذا ما نفاه المتحدث باسم السفارة اإلسرابٌلٌة فً أوتوا، دٌفٌد كوبر 

  ."للمستوطنات، لكن هذه مشاكل ثانوٌة، لٌس من اجل هذا بنً الشارع

والهدؾ . 4و2الخطٌن الساحلٌٌن  ."العمود الفقري الجدٌد للدولة" "عابر اسرابٌل"ٌستبدل شارع 

ورؼم عدم مروره فوق أراضً . كما ٌعتقد مخططوه" إعادة تشكٌل جمٌع الدولة" هو  ذلكاالستراتٌجً من

بمحاذاة الخط األخضر، على مسافة قصٌرة من الحدود مع قلقٌلٌة ؼرب الضفة  الضفة الؽربٌة، فهو ٌمر

 والضفة "إسرابٌل"وهذا ٌعنً تداخل المنطقتٌن المركزٌتٌن لكل من . كم1الؽربٌة، وفً بعض النقاط اقل من 

  وذلك من خبلل شبكة طرق"دولة إسرابٌل"وأن الشارع ٌعمل على إدخال الضفة الؽربٌة فً جسم . الؽربٌة

سبق الحدٌث عن هذه الشوارع ) اطعاته عبر الضفة الؽربٌةتق تمر ب"إسرابٌل " شرق من داخل/ؼرب

. إضافة للطرق الواصلة بٌن المستوطنات نفسها .(وامتداداتها

Jan de Jong هو أول من الحظ األهمٌة السٌاسٌة لمشروع هولندي، مخطط ،TIH وكما ذكرنا ،

 حٌث سٌعمل هذا الشارع على تجمٌع المدن الٌهودٌة والبلدات والمستوطنات فً ،"إعادة تشكٌل جمٌع الدولة"

فالهدؾ أكبر . واحدة، ثم ٌحرك مركز السكان باتجاه الشرق، وسٌعمل على مسح الخط األخضر (كتلة)شبكة 

والمنطقتٌن المركزٌتٌن للضفة الؽربٌة وإسرابٌل . من تسهٌل المرور فً المركز وتطوٌر المناطق الرٌفٌة

مشكلة بإرة جدٌدة للدولة،  .من المستوطنٌن% 70 إلى قطاع كبٌر ال ٌمكن فصله حٌث ٌسكن فٌه نتتحوال

نتانٌا وتذهب شرقا إلى نابلس ثم جنوبا إلى بٌت لحم - ممتدة من اشدود ( De Jongحسب ما أشار إلٌه )

 حٌث تربط مناطق تل أبٌب 2 كم4000ومساحة هذه البإرة . مستوطنة أفرات ثم ؼربا إلى اشدود ثانٌةؾ

مع  (جوش عتصٌون، أفرات، بٌتار علٌت ). مودعٌن، معالٌه أدومٌم مع التكتبلت االستٌطانٌة جنوب القدس

 لهذه "العمود الفقري" هو TIH. (اربٌل، راس العٌن، كرٌات سامز، جفعات زبٌؾ)التكتبلت الشمالٌة الؽربٌة 

البإرة الجدٌدة من الشمال للجنوب، وشارع عابر السامرة من تل أبٌب عبر اربٌل إلى ؼور األردن كممر 

  .ربٌسً للمستوطنات المتواصلة

إدخال الضفة الؽربٌة والتجمعات الٌهودٌة فً جسم دولة إسرابٌل، :  الشارعفالمفهوم السٌاسً لمشروع

قل السكانً شرقا ث بتوحٌد وتجمٌع التجمعات الٌهودٌة فً نظام واحد ومشترك وإزاحة ال"إعادة تشكٌل الدولة"و 

وهذه  .من المنطقة السكانٌة والتوسع االستٌطانً فً الضفة الؽربٌة ؼربا، لتحقٌق تواصل سكانً ٌهودي
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 دولة فلسطٌنٌة ذات تواصل جؽرافً وسكانً، ولعل الخطة القطرٌة بشؤن تقوٌضاألهداؾ تحقٌقها من شؤنه 

 السابقة الذكر دلٌل واضح لهذا التوجه، حٌث تدخل الخطة كبل من رام هللا وبٌت لحم 1995 عامالقدس الكبرى 

   .إلٌها،كمنطقة إقلٌمٌة ذات قوة اقتصادٌة تنفً أي حدود سٌاسٌة تبقً أي سٌادة فلسطٌنٌة كما أشار هالبر

المستوطنات فً الضفة الؽربٌة والطرق المإدٌة إلٌها، كوقابع لها أهمٌتها على أي سٌادة فلسطٌنٌة، ؾ

وعلى إمكانٌة قٌام دولة فلسطٌنٌة متواصلة، ولٌس أدل من قول متتٌاهو دروبلس، ربٌس قسم االستٌطان فً 

 (المحتلة) سوؾ تكون الحقابق والوقابع التً تخلقها على األرض فً هذه المناطق"المنظمة الصهٌونٌة العالمٌة 

وان الحكم الذاتً ال ولن ٌطبق على المناطق المحتلة ... القرار الربٌسً أكثر من أٌة اعتبارات أخرى صاحبة

فطالما أن ... بل على سكانها العرب فقط ال ؼٌر، وهذا ٌجد ترجمته فً الوقابع التً نخلقها على األرض

المستوطنات تقطع أوصال هذه المناطق، ستجد األقلٌة السكانٌة صعوبة كبٌرة فً إقامة أي كٌان إقلٌمً أو 

   ."سٌاسً مترابط

 لدولة إسرابٌل، هو أهم الوقابع على األرض، المانعة لقٌام دولة" العمود الفقري الجدٌد"، TIHٌعتبر 

ذلك انه الرابط والموحد لشطري فلسطٌن الشرقً والؽربً، والرابط بٌن التجمعات الٌهودٌة والمدن فلسطٌنٌة، 

وكونه المؽذي للطرق العابرة للضفة الؽربٌة الموصلة إلى . فً داخل إسرابٌل والمستوطنات فً الضفة الؽربٌة

 ستوفر التجمعات الٌهودٌة المدنٌة التً تربط تل .المستوطنات كوقابع تحول دون قٌام دولة فلسطٌنٌة متواصلة

 بٌن الساحل ووسط الضفة الؽربٌة ومن هناك ا تواصبل ٌهوديابٌب مع مستوطنات اربٌل وسط الضفة الؽربٌة 

وتوفر التجمعات الخدمات والعمل لتلك المستوطنات والتً هً ضمن  ،"شارع ٌهودي"إلى نهر األردن عبر 

.  عمودها الفقري كما سنرىالعابر التً ٌشكل "النجوم السبعة"خطة 

. 1948على أراضً " عابر إسرائٌل"لشارع األهمٌة اإلستراتٌجٌة - ب

 على الخط االخضر، رافقتها عملٌة بناء 1948، فً ظل حملة بناء فً اراضً TIH جاء قرار تنفٌذ 

 الستكشاؾ اذا كان البناء 1948 على اراضً TIHوالبحث فً اهمٌة . 1967الى الشرق منها فً اراضً 

 هو توسع فً ارض اضافٌة من اجل التوسع، 1967، والبناء فً اراضً "ارض ام"فً تلك االراضً هو بناء 

" اعادة هٌكلة" هً 1948ام ان عملٌة البناء فً اراضً . وبالتالً الشارع هو مشروع ضمن مشروع توسعً

موسعة من " ارض ام"، من اجل خلق 1967 والبناء فٌها انعكاس للبناء فً اراضً 1948الراضً 

مما استوجب . االرضٌن، وهذا من سمات االستعماري االستٌطانً، وبالتالً الشارع هو عامل الدمج بٌنهما

 بالنسبة لوادي "رٌحان/عٌرون "، الممتدة من كفر قاسم حتى جت، وخطة "النجوم السبعه"البحث فً خطة 

 هو TIHحٌث ان شارع .  فً الجلٌل"الفون"، وكذلك التطرق الى مشروع "لخطة النجوم"عارة، وهً امتداد 

. العمود الفقري للخطط الثبلث
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: "النجوم السبعه"خطة - 1

، هً امتداد 1990، التً أحٌاها اربٌل شارون حٌن كان وزٌرا لئلسكان أواخر "النجوم السبعة"فكرة 

 التً طرحت فً السبعٌنات والتً كانت تهدؾ إلى محو الخط األخضر "محور التبلل"للخطة األساسٌة إلسكان 

وتهوٌد منطقة المثلث، من خبلل إٌجاد محور استٌطانً ٌوازي محور السهل الساحلً اآلهل، لتخفٌؾ االزدحام 

، حسب ما أشارت إلٌه الوثٌقة الحكومٌة التً فصلت مبادىء (الخضٌرة-من اشدود)عن المنطقة المركزٌة 

 والتً أهملت بسبب انخفاض نسبة الزٌادة السكانٌة وتباطإ  مستوطنة12 وتضمنت انشاء ،"خطة النجوم"

.  التطور االقتصادي فً فترة الثمانٌنات

، ونهاٌتها حتى 1998  -1995حتى عام  لقد حددت اللجنة القطرٌة للتنظٌم والبناء ثبلث مراحل للخطة

عمودها الفقري،والذي جاء مدرجا ضمن  وهو هو الهٌكل األساسً لخطة النجوم،" شارع العابر "،2005عام 

 هذا الشارع أنوهو الشرٌان الذي ٌربط وٌجمع مكونات الخطة كاملة، كما  (31تاما )الخطة الهٌكلٌة القطرٌة 

هو العمود الفقري للعمود الفقري الثانً فً الخطة وهو أربعة مراكز مدنٌة كبٌرة توفر الخدمات للمستوطنات 

وكل .رٌحان/مودعٌن،راس العٌن،تجمع كوخاؾ ٌابٌر، وعٌرون: التً تقام فً ضواحٌها،وهذه المراكز

  .، ترتبط بمركز مدنً بواسطة شبكة طرق تربطها ببعضهاهامستوطنة من مستوطنات ضواحً

": النجوم السبعة"أألهمٌة اإلستراتٌجٌة لخطة 

هً محو ،"  عابر اسرابٌل"شارع استراتٌجٌة األساسٌة لخطة النجوم وعمودها الفقري إلحد األهداؾ اأ 

الخط األخضر، ولهذا كان موقع الخطة على طرفً الخط، من اجل خلق وقابع ال ٌمكن بعدها تحدٌد الخط 

وال ٌمكن الفصل بٌن ما تبنٌه إسرابٌل داخل الخط األخضر وما . الفاصل بٌن أراضً الضفة الؽربٌة وإسرابٌل

 هً عامل نجاح مسبق لما تقوم به إسرابٌل من بناء مستوطنات، وشبكة "فخطة النجوم". تبنٌه إلى الشرق منه

طرق فً أراضً الضفة الؽربٌة، وكما أسلفنا فان مستوطنات النجوم تخلق تواصل مدنً ٌهودي بٌن داخل 

المرتبط  (5رقم)إسرابٌل والمستوطنات خاصة إذا تحدثنا عن كتلة اربٌل المتمركزة حول شارع عابر السامرة 

الطرؾ )وال تخرج البنٌة التحتٌة االستٌطانٌة فً منطقة وادي عارة .  عند مفترق كفر قاسم"العابر"بشارع 

المحاذي ) منطقة رٌحان شمال الضفة الؽربٌة  فًعن هذا السٌاق والتطور االستٌطانً (الشمالً لخطة النجوم

رٌش بهدؾ تعزٌز الوجود المدنً حبٌن أم الفحم وعارة وتوسٌع كاتسٌر و" سراٌا" مدٌنة ذه، فه(لوادي عارة

.  الٌهودي ما بٌن حٌفا والخضٌرة

 1948أراضً التجمعات العربٌة فً على "  النجومخطة "تأثٌر 

                                                 

. 1993، رشش٣ٖ صبٕ دار انشرارج نهُشراػذاد ٤ٛئخ اُزؾش٣ش، . اُ٘غّٞ اُغجؼٚ، خطخ اعز٤طب٤ٗخ عذ٣ذح ٛذكٜب ر٣ٜٞذ أُضِش اُؼشث٢ ٝٓؾٞ اُخظ االخضش: اػزٔذٗب ػ٠ِ ًزبة 

ٓبُْ ٗشش ا٠ُ ٓظذس ؿ٤شٙ  

 

.  43اٗظش ٗض اُٞص٤وخ اُؾ٤ٌٓٞخ ك٢ أُظذس اُغبثن، ص  

 

 44أُظذس اُغبثن، ص  
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، (منطقة تنفٌذ الخطة) طمس الهوٌة العربٌة لهذه المنطقة ، تهدؾ هذه الخطة حسب ما هو مخطط لها

ومنع التواصل الجؽرافً والسكانً بٌن قرى وبلدات هذه المنطقة، وبٌنها وبٌن القرى الفلسطٌنٌة المحاذٌة لها 

ورؼم ان سكان هذه . شرقا فً الضفة الؽربٌة، وتؽٌٌر تركٌبتها الدٌمؽرافٌة وخلفٌتها الثقافٌة والحضارٌة

البلدات مواطنً دولة فً اسرابٌل، اال ان المإسسة الرسمٌة تنظر الٌهم بعٌن الرٌبة حتى وصل االمر الى 

. "اعشاب سامة"اعتبارهم 

تحول مستوطنة رأس العٌن فً الشق الجنوبً لمخطط النجوم، والتً هً مركز مدنً للمستوطنات فً 

هذه المنطقة، دون تواصل قرى كفر قاسم، كفر برا وجلجولٌة، حٌث الحق قسم كبٌر من اراضٌها 

ٌرحٌب "اذا ما اضٌؾ الٌها نجم .،واقامة المنطقة الصناعٌة فٌها كمكان عماله لمستوطنات النجوم"*بالمنهال"

فً " اورانٌت"جنوبها، لتتواصل مع " حورشٌم"شمال شرق جلجولٌة، الذي ٌرتبط مع كٌبوتس " نٌرٌت/

، وحسب شٌؾ، هناك ٌشكل هذا التواصل فاصبل بٌن القرى العربٌة المذكورة. اراضً الضفة الؽربٌة

عبر " الفً منشه"و" اربٌل"، لٌكون مرورا سهبل بٌن تكتل "الفً منشه"مخطط لربط هذا التجمع بمستوطنة 

.     "نٌرٌت"

، وهً "كوخاؾ ٌابٌر" اما بالنسبة لبلدات الطٌبة الطٌرة وقلنسوة فً وسط المثلث فان النجم مستوطنة 

، سٌمنع تواصل كل من الطٌبة والطٌرة مع قلنسوة، حٌث توسع فً اراضً "خطة النجوم"مركز مدنً حسب 

، وفً اراضً الضفة الؽربٌة شرقا، توسع هذه المستوطنة ٌلؽً "شارع العابر"الطٌبة والطٌرة الواقعة شرق 

الخط االخضر فً هذه المنطقة وٌفصل بٌن كل من الطٌرة والطٌبة وٌفصلهما عن قلنسوة وعن بلدات الضفة 

والتً تضم قرى بٌر " مجلس زٌمر"أما بخصوص منطقة . قلقٌلٌة/ الؽربٌة على محور طولكرم 

السكة،ٌمة،ابثان والمرجة،حٌث تشرؾ على الطرٌق الواصل بٌن باقة الؽربٌة إلى طولكرم،تتضمن خطة 

ؼرب طولكرم على شارع نتانٌا،مما " كوخاب هشارون"مدٌنة و، "ٌد حنة"النجوم إقامة مستوطنة كبٌرة فً 

. هذه القرىسٌكون له األثر الكبٌر على تطور

: "رٌحان/ عٌرون "خطة - 2

                                                 

  .45ٓظذس عبثن، ص  ، خطخ اُ٘غّٞ اُغجؼخ 
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إكماال لخطة " رٌحان/مشروع ناحال عوز عٌرون لتطوٌر منطقة عٌرون"تعتبر خطة الوكالة الٌهودٌة 

رٌحان، وخطة / حٌث التقاء الطرؾ الشمالً للنجوم مع الطرؾ الجنوبً لعٌرون،"النجوم السبعة"

 أعدتها الوكالة الٌهودٌة بالتنسٌق مع قسم االستٌطان فً المنظمة الصهٌونٌة العالمٌة، وهً "رٌحان/عٌرون"

  .المسإولة عن االستٌطان فً األراضً المحتلة

 على انه ٌلؽً الخط األخضر فً مخططه، الذي "رٌحان/عٌرون"ٌدل اسم المشروع االستٌطانً و

، فالمناطق الشمالٌة من الضفة الؽربٌة فً منطقة جنٌن، قباطٌة، "ارض إسرابٌل"ٌعتبر الضفة الؽربٌة جزء من 

عرابة و ٌعبد، إضافة لقرى المثلث الشمالً أم الفحم، عرعرة، كفر قرع، هذا التجمع السكانً العربً الكبٌر 

  لذا ترى الخطة تكثٌؾ االستٌطان لقلب المٌزان الدٌمؽرافً فٌها،".دولة إسرابٌل"ٌشكل تهدٌدا ألراضً 

 ٌهدؾ إلى تهوٌد المنطقة وتسهٌل  الذي، بل لها مؽزا ها السٌاسً، من روسٌاوالخطة لٌس طاربا بسبب الهجرة

 إقامة مستوطنات جدٌدة وتوسٌع القابمة وذلك "رٌحان/عٌرون"وشملت خطة المشروع . ضم الضفة الؽربٌة

على أراضً قرٌة الشراٌع " سراٌا"وتشمل الخطة إقامة مدٌنة . على جانبً الشارع الربٌسً فً وادي عارة

مركزا صناعٌا وتجارٌا وخدماتٌا " سراٌا"أو " اخهبري"على أن تشكل مدٌنة  ومجموعة مستوطنات أخرى،

 .(استٌطان وادي عارة)العمود الفقري للمشروع المذكور " سراٌا"أو " هبرٌخا"للمنطقة، وتعتبر مدٌنة 

عٌرون أهمٌة /وللطرق والشوارع أهمٌتها فً إنجاح المشارٌع االستٌطانٌة، فقد أعطى مشروع رٌحان

واستوجب ، "كرابط بٌن السكن للمستوطن ومكان عمله، وأهمٌتها فً تطوٌر وسابل اإلنتاج"قصوى للطرق 

المشروع توسٌع وتطوٌر طرق قابمة وشق طرق جدٌدة تتجنب دخول القرى العربٌة، ودون النزول إلى شارع 

لتعمل هذه الطرق على ربط مستوطنات شمال الضفة الؽربٌة مع وادي عارة ومع العفولة . وادي عارة الربٌسً

 وتضمن المشروع شق شارع عابر السامرة الشمالً لربط السهل الساحلً بوادي األردن، وتوسٌع .شماال

طورة، لٌصل بٌن مستوطنات /مٌعامً لٌصبح شارعا قطرٌا، وتوسٌع شارع 65شارع وادي عارة رقم 

 .صانور/ رٌحان جنوب شارع وادي عارة لٌصل إلى مفترق نعناع/عٌرون

.  على البلدات العربٌة فً المثلث" عٌرون رٌحان"وخطة " النجوم السبعة"تأثٌر خطة - 3

، كذلك خطة 1991 وصودق علٌها سنة 12/1990رت خطة النجوم فً نفس هذه الفترة الزمنٌة قأ

رٌحان، وهذا التزامن بٌن كل ما سبق ذكره لٌس مصادفة، بل ضمن مخطط ٌهدؾ إلى تطوٌق منطقة / عٌرون

 "رٌحان/عٌرون" وهذا ٌتماشى مع خطة : معترؾ بهاالوادي عارة بالمستوطنات، ولتهدد أٌضا القرى ؼٌر 

 من خبلل "ام الفحم، عارة،عرعرة "هدفت إلى تهوٌد هذه المنطقة ومنع تطور هذه القرى االستٌطانٌة حٌث

خلق حزام استٌطانً ٌحول دون تواصلها الجؽرافً والسكانً وتواصلها مع قرى الضفة الؽربٌة، وهذه 

من  فٌها اكثر لٌسكن" عٌرون"اإلجراءات هً مقدمة المخطط وهو امتداد لخطة النجوم، حٌث ستقام مدٌنة باسم 

، لكن الؽً (9المنطقة العسكرٌة رقم )حة و نسمة، فً منطقة الر200,000 نسمة والبعض ٌقول 100,000

                                                 

. هشٟ اُششا٣غ، د٣ش ؽبٕٗٞ، أُ٘بسح ٝاُؼش٣بٕ 

 



 

- 77 - 

الذي ٌمنع بناء مدن جدٌدة سنة " 31تاما "مشروع هذه المدٌنة بقرار من مراقب الدولة وفقا ألمر الحكومة 

، إال انه تم تجمٌد بناء ثم الؽً "عٌرون"، إال أن وزارة اإلسكان فً نفس العام بدأت التخطٌط إلنشاء 1993

 وقد . 2001حسب تقرٌر جمعٌة حماٌة الطبٌعة، أٌار  (596، ص 48تقرٌر مراقب الدولة رقم )وفق 

قرار مراقب الدولة، بحٌث ٌشمل  أدخلت وزارة اإلسكان تعدٌبل على المخطط السابق الذي جهد ثم الؽً بموجب

 ، وهً األساس العابرالمخطط الجدٌد إقامة ثبلثة أحٌاء ٌهودٌة فً منطقة الروحة، فً وادي عارة، بمحاذاة 

.  "لعٌرون"

 على إعداد مخططات تكمل ته عملت حكوم2001وبعد أن وصل شارون إلى رباسة الحكومة فً عام 

شٌرانسكً،  االسكان نتان  فً طرفها الشمالً، وذلك ضمن مخطط ضخم، بمبادرة من وزٌر"خطة النجوم"

والبنٌة التحتٌة افٌدور لٌبرمان، بالتنسٌق مع مكتب ربٌس الحكومة، ومع دابرة أراضً إسرابٌل إلقامة مدٌنة 

الذي تم تجمٌده وإلؽاءه، حسب تقرٌر مراقب الدولة لعام " عٌرون"فً الجلٌل، وإحٌاء مشروع مدٌنة " الفون"

التخطٌط إلقامة المدٌنة الجدٌدة استمر خبلفا لموقفً وزارتً الداخلٌة والبٌبة، ودون إذن دابرة : "1996

  ."أراضً إسرابٌل، والمجلس القطري للتخطٌط، ودون مناقشة الموضوع فً الحكومة

ومن خبلل معاٌنة مسار الشارع فً  ،"العابرشارع "،ومسار "النجوم السبعة"من خبلل خارطة خطة 

ٌمر الشارع فً جمٌع أراضً القرى والبلدات العربٌة، وال : (من مفرق كفر قاسم حتى أم الفحم)هذه المنطقة،

راضً الكٌبوتسات الٌهودٌة، أ لٌمر فً هٌسٌر فً خط مستقٌم، فً حٌن أن الحكومة رفضت تؽٌٌر مسار

كٌؾ سٌتم تنفٌذ خطة كبٌرة : ، حٌث أشار مخططوههاوالشارع هو شرٌان مستوطنات النجوم، والحافز لتنفٌذ

؟  ومناطق صناعٌة وجذب مبات االؾ المستوطنٌن، دون بناء هكذا شارعاتشمل بناء مدن

والتً تصل إلى النجوم، أو التً تصل الساحل بالمفترقات على الشارع  TIHبـ تشكل الطرق المرتبطة 

، ومن "عابر إسرابٌل"، كما فً خطة شارع "خطة النجوم"ومنها إلى أراضً الضفة الؽربٌة، الجزء الهام فً 

 تقطٌع األوصال بٌن البلدات العربٌة نفسها، وبٌنها وبٌن أراضٌها، وخطا فاصبل ":االستراتٌجٌة"أهداؾ الخطة 

 قرٌة كفر برا من الؽرب، ٌحد شرق البلدة، لكنه ٌمربٌنها وبٌن عبر الخط األخضر، ففً جلجولٌة نجد الشارع 

من جهة  ، تزحؾ إلٌها"حورشٌم" إلى ؼربها، وشمالها "حاجور"حٌث ٌحولها إلى جٌتو، نظرا لوقوع مستوطنة 

وقد تحدثنا كٌؾ تفصل هذه المستوطنات بٌنها وبٌن كل من . 1967 فً أراضً "اورانٌت"الشرق مستوطنة 

 .جلجولٌة وكفر قاسم

أما فً منطقة الطٌبة، الطٌرة وقلنسوة، ٌفصل الشارع بٌن الطٌبة من جهة والطٌرة وقلنسوة من جهة 

 "عابر إسرابٌل"إن شارع : وقد أشار فهمً كتانة من جمعٌة أهالً للمزارعٌن العرب فً باقة الؽربٌة.أخرى

                                                 

   2001 أٍٝ، ًبٕٗٞ 148 اُؼذد ،انصثار ، رغٔؼب ٣ٜٞد٣ب20 ٓذ٣٘خ ػ٤شٕٝ، ٓخطظ الٗشبءإلؽ٤بءاٗظش ٤ٓخبئ٤َ شلبسرظ، ٓؾبُٝخ  
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سٌخلق الخط الفاصل بٌن البلدات العربٌة إلى الشمال من تل أبٌب التً هً أكثر كثافة فلسطٌنٌة داخل 

كذلك ٌبنون طرٌقا  الطٌرة والطٌبة متبلصقتان،وستكبران وتشكبلن مدٌنة فلسطٌنٌة كبٌرة،..." إسرابٌل

وٌصعب االنتقال إلى المسالك المعاكسة فً الشارع، وفقط ذلك ممكن من خبلل مداخل واصلة .  ..."هاببل

بٌن اتجاهً الشارع، وال ٌستطٌع سكان الطٌبة قطع الشارع ؼربا، أو سكان الطٌرة قطعه شرقا، ألنه ال ٌوجد 

، ومدخل شمالً "تسور نتان"مداخل فً هذه المنطقة، وفقط هناك مدخلٌن، مدخل جنوب الطٌبة عند مستوطنة 

 . طولكرم- عند شارع نتانٌا

شركة عابر "ا أشارت إلٌه مصادر ن موٌتضح هدؾ الشارع فً قطع التواصل بٌن البلدات العربٌة، م

 ٌطلب رإساء البلدٌات"، حٌن تفجرت المفاوضات مع القرى العربٌة حول التعوٌض بؤرض بدٌلة "إسرابٌل

أراض تابعة لبلدات النجوم، تسورجال والكٌبوتسات الفاصلة بٌن الطٌرة والطٌبة، وهذا الطلب له مؽزى، وهو 

، أن "شركة عابر إسرابٌل"وكتب ارون مابٌري نقبل عن . "ي إلى الشرق من الشارعربخلق تواصل ع

بٌنهم، هذا الطلب له منبع " من اجل خلق تواصل جؽرافً" ٌمؾللموشا"طلب الطٌرة والطٌبة ألراضً تعود 

 والى الشمال من هذه المنطقة، من ببر السكة حتى باقة الؽربٌة، ٌمر الشارع ؼرب هذه البلدات .سٌاسً

والقرى، وبذلك ٌفصل الشارع بٌن هذه البلدات وأراضٌها الزراعٌة فً الؽرب، وتم رفض طلبات جت وباقة 

وحٌن طلبت جت تعوٌضها .  دونم عن البلدة2000ففً جت ٌعزل الشارع . الؽربٌة تؽٌٌر مسار الشارع

. أرضها اقترحت الشركة أراضً الوقؾ وأمبلك الؽاببٌن

ن ال ٌمر الشارع على إ بمحوه الخط األخضر، وآخر" استراتٌجً"وٌهدؾ الشارع إلى تحقٌق هدؾ 

، بل إلى الؽرب منه، وفً بعض المناطق ال ٌبعد عنه أكثر من 1948 و 1967الخط الفاصل بٌن أراضً 

 أجزاء من األراضً الفلسطٌنٌة شرقضم ومسار الشارع ٌعمل على إزالة الخط ومحوه من خبلل  . مترا600

 المفهوم  وفرض أوضاع جؽرافٌة جدٌدة، تعكس مبلمح"الجدار الفاصل"الخط األخضر، خاصة بعد إقامة 

    .للحل النهابً مع الفلسطٌنٌٌناالسرابٌلً 

، على الخط األخضر، والمراكز المدنٌة، إضافة إلى مراكز "خطة النجوم"وبناء المستوطنات ضمن 

التطوٌر والخطط إلقامة مدنا وبلدات ٌهودٌة جدٌدة وتوسٌع القابمة، لتتصل هذه المستوطنات مع األخرى داخل 

  معبؽض النظر عن التسوٌة التً تبرم" وقد ذكر وزٌر اإلسكان فً حٌنه، اربٌل شارون، .1967أراضً 

الفلسطٌنٌٌن فً المستقبل، فإننً اخلق من خبلل هذه الخطة أمرا واقعا ال رجعة عنه، حٌث ستكون مستوطنات 
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 هذا .الضفة الؽربٌة والمستوطنات داخل إسرابٌل مربوطة برباط وثٌق ال ٌمكن عزلها عن بعضها البعض

ٌلؽً الخط األخضر، وٌحول دون تحدٌد الفاصل بٌن أراضً الدولة الفلسطٌنٌة المستقبلٌة وإسرابٌل، وهذا 

ٌعطً إسرابٌل تبرٌرا سٌاسٌا لعدم االنسحاب من هذه المناطق، الن االنسحاب ٌعنً انهٌار البنى التحتٌة الكبٌرة 

 . ات آالؾ السكان الٌهودماالتً أنشؤت، والمس ب

اذا كان مشروع البناء االسرابٌلً فً الضفة الؽربٌة والقدس، هو نموذجا استعمارٌا توسعٌا، لٌس من 

، (الخطط الثبلث السابقة فً المثلث والجلٌل) 1948الضرورة ان ٌكون هناك توسعا موازٌا فً اراضً 

 هو انعكاس للتوسع والبناء فً 1948وبالتحدٌد على الخط االخضر، حٌث نرى ان التوسع والبناء فً اراضً 

لما كان هناك ضرورة " االم" هً االرض 1948،  ولو كانت النظرة االسرابٌلٌة الى اراضً 1967اراضً 

، "االم" ، ولما كانت هناك حاجة العادة هٌكلة ارض 1967لتوسع فً هذه االراضً مواز للتوسع فً اراضً 

هذا ٌوحً ان هناك بناء دولة جدٌدة من خبلل اعادة . ونقل عمودها الفقري من الساحل الى الخط االخضر

وهذا ٌبٌن تخطٌطٌا ان . ، اكثر مما ٌوحً انه توسعً"االم"الهٌكلة لتشمل دولة جدٌدة نوعٌا، أي بناء ارض 

.     ، لدمجهما1967 و 1948هناك اعدادا لنقاط التقاء بٌن الجهتٌن الجؽرافٌتٌٌن، 

تهوٌد المثلث ، الجلٌل، النقب " إستراتٌجٌة- "ج

ٌعتبر المخطط الهٌكلً القطري رأس الهرم للمإسسات التنظٌمٌة من ناحٌة تخطٌطٌة ذلك أنه مصادق 

،لذلك ٌحدد سٌاسة التنظٌم القطري على المدى البعٌد وٌحدد (الحكومة)علٌه من أعلى سلطة تنفٌذٌة منتخبة 

 إلعادة تصمٌم الحٌز الجؽرافً، 1960وتم سن قانون اراضً اسرابٌل عام . "تنظٌم مساحة الدولة بؤكملها"

. ...وتخوٌل الدابرة كجهة حصرٌة الدارة االراضً. والحفاظ على التوازن الدٌمؽرافً بٌن العرب والٌهود

تركٌز إدارة وتطوٌر : "(95/6698 )وهذا اٌضا ما أقرته محكمة العدل العلٌا اإلسرابٌلٌة  فً قرارها،

األراضً فً اسرابٌل تحت إمرة جهة قانونٌة واحدة، وذلك لمنع تحوٌلها إلى أطراؾ ؼٌر مرؼوب فٌها، 

وهو تخطٌط -حٌث ٌهدؾ التخطٌط االسرابٌلً . ..."ولتنفٌذ سٌاسة أمنٌة، وتمكٌن تنفٌذ المشارٌع القومٌة

الى تهوٌد الحٌز التخطٌطً من أجل دولة ٌهودٌة من خبلل - ، وٌحمل معنى شرعٌا ولٌس مدنٌايأٌدٌولوج

 .  "عرب أكثر على أقل أرض"وتركٌز العرب " ٌهود أقل على أكثر أرض"تركٌز الٌهود على األرض 
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هو اخر المخططات القطرٌة فً اسرابٌل، صودق علٌه عام  (31تاما )وكان المخطط القطري الموحد 

، وهذا المخطط مهد لمد شارع العابر الى فرعٌن ، والذي ٌهدؾ الى تنفٌذ سٌاسة التوزٌع السكان1993ً

ولٌس من المصادقة ان ٌؤتً التحضٌر لشق الشارع فً ". ٌوكنعام"باتجاه الجلٌل، شرقً وؼربً من مفترق 

 للمخطط اللوابً 9نفس الوقت الذي صودق فٌه على تعدٌلٌٌن لمخططٌن لوابٌٌن الجلٌل والنقب، فكان التعدٌل 

، المستند الى فكرة تهوٌد 1986، الذي عمل به بقرار من المجلس القطري للتنظٌم والبناء منذ عام للجلٌل

الجلٌل، وتنظر اسرابٌل الى هذه المنطقة كمشكلة جؽرافٌة سٌاسٌة اهم دالالتها العامل الدٌمؽرافً، وتشكل 

.  المنطقة صراعا بٌن شعبٌن للتوطٌن فٌها

واتبعت السلطات سٌاسة تهوٌد الجلٌل واقامة المستوطنات للحفاظ على االرض وزٌادة قاعدة لسكان 

، حٌث لم تستطع السٌاسة المتبعة منذ الستٌنات فً زٌادة عدد الٌهود، وال ٌوجد الجلٌل الٌهود فً المستقبل

 بااللؾ، 39 بااللؾ وللعرب 17هناك توازن دٌمؽرافً بٌن الطرفٌن حتى االن، حٌث الزٌادة السكانٌة للٌهود 

وعدم التوازن هذا له مإشراته الجٌوسٌاسٌة، حٌث لم ٌعد الجلٌل االوسط كمنطقة استٌطان ٌهودٌة فً 

ولما لم تنجح سٌاسة التهوٌد من خبلل المستوطنات والمصادرات والمجالس االقلٌمٌة وبقٌت . اسرابٌل

 السابق ذكره، من اجل 9االؼلبٌة العربٌة هً المسٌطرة دٌمؽرافٌا فً الجلٌل كما المثلث، كان التعدٌل اللوابً 

.    "المحافظة على اراضً القوم وتهوٌد الجلٌل"

إذن، بعد فشل كل التوجهات والسٌاسات للوصول إلى أؼلبٌة ٌهودٌة، خاصة فً الجلٌل والمثلث، 

كما أشار حنا سوٌد، " كوصفة أخٌرة"، "عابر اسرابٌل"أصرت الحكومة اإلسرابٌلٌة على ضرورة شق شارع 

لنقل الٌهود إلى مناطق الجلٌل والمثلث والنقب من منطقة الوسط، ومازال العرب ٌشكلون األؼلبٌة فً الجلٌل 

خطر على األمن القومً والطابع الٌهودي "والمثلث وٌتضاعفون فً النقب باضطراد، وهذا الواقع، شكل 

. "ووحدة أراضً الدولة

على تعزٌز السٌاسات الحكومٌة لتهوٌد المثلث والجلٌل لضمان أؼلبٌة " عابر إسرابٌل"وسٌعمل شارع 

إن احد أهداؾ الشارع هو : " عن هذا التوجه عندما قالت"شركة عابر إسرابٌل"ٌهودٌة فٌهما، وقد عبرت 

 ، وذلك من خبلل زٌادة عدد السكان فً هذه المنطقة، إضافة إلى "الحدود الشرقٌة للمنطقة المركزٌة"، "تعزٌز"
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كاتسٌر، )إنشاء المراكز التجارٌة إلى جوار هذا الشارع، الذي ٌمهد إلقامة مستوطنات جدٌدة وتوسٌع القابمة 

، مما أدى ٌإدي إلى تهمٌش ( شوهم ،جارٌش، كوخاب ٌابٌر، تسورجال، كفار ٌونا، مدٌنة راس العٌن، العاد

. المدن والبلدات الفلسطٌنٌة فً المثلث

كما ستتم زٌادة عدد سكان هذه المستوطنات والمدن اإلسرابٌلٌة فً هذه المنطقة من أجل ضمان أؼلبٌة 

، إضافة إلى مدٌنة (المجموع مع احتسابنا) ألؾ نسمة 200-170ٌهودٌة فٌها، حٌث سٌصل عدد سكانها من 

 ألؾ نسمة حسب ما ذكره وزٌر 250 على طرٌق تل أبٌب القدس، التً سٌصل عدد سكانها إلى "مودعٌن"

من الطلب على السكن فً إسرابٌل بٌن % 10انه من المتوقع أن تستوعب  ":اإلسكان بن الٌعازر وأضاؾ

 .فً وادي عارة " عٌرون" ألؾ ٌهودي فً مدٌنة 200 ة الىؾا أض،"2001-2005

تعزٌز وجود )ٌتضح الهدؾ االستراتٌجً للشارع فً تهوٌد الجلٌل، المثلث والنقب من خبلل ما تقدم 

 فً الحدود الشرقٌة للمنطقة المركزٌة، من أجل تؽٌٌر الواقع الدٌمؽرافً فٌها، (المستوطنات وزٌادة عدد السكان

البناء الٌهودي المخطط على طول الشارع سٌنافس التوزٌع العربً، مما ٌخلق الصراعات على "  انوهذا ٌعنً

وهذا ٌستوقفنا لالشارة الى بعض اإلحصائٌات الصادرة عن مركز اإلحصاء  ."األرض على المدى الطوٌل

  :المركزي اإلسرائٌلً، والوضع الدٌمغرافً

 ملٌون 6,592، أن عدد سكان اسرابٌل بلػ 2001أفاد التقرٌر السنوي لدابرة اإلحصاء المركزٌة عام 

 وذلك بسبب 2002عام % 1,9، فً حٌن أن هذه الزٌادة قد انخفضت إلى  %2,1نسمة، بزٌادة طبٌعٌة قدرها 

وأشارت اإلحصابٌة إلى انخفاض عدد المستوطنٌن فً الضفة . انخفاض معدل الهجرة الوافدة إلى اسرابٌل

 2001 مستوطن سنوٌا عام 2900 مستوطن سنوٌا فً بداٌة التسعٌنات، الى 7000-5000الؽربٌة، من 

.  2001عام % 4,8 الى 2000 الى 1995فً سنوات % 8وانخفاض الزٌادة الطبٌعٌة للمستوطنٌن من 

وقد اثٌر الوضع الدٌمؽرافً داخل فلسطٌن منذ ثمانٌنات القرن قبل الماضً فً مختارات هرتسل، 

، 1976وفً عام . وقبل تؤسٌس الدولة فً ٌومٌات ٌوسؾ فاٌتس مسإول االستٌطان فً الحركة الصهٌونٌة

وقدم للحكومة . قدم الحاكم للواء الشمال، ٌسرابٌل كنج تقٌٌما للحكومة، حول اختبلل التوازن الدٌمؽرافً

تكاثر العرب فً الجلٌل ٌحمل فً طٌاته خطرا "إحصابٌات حول نسب السكان، والزٌادة الطبٌعٌة للعرب، وأن 
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وقدم اقتراحا لتوسٌع االستٌطان الٌهودي فً المناطق التً ٌبرز فٌها تجمع ..." على سٌطرتنا على هذه المنطقة

.  ، وإٌجاد إجماع ٌهودي حول عرب اسرابٌل"استٌطان العرب"للعرب، وتطبٌق القانون لتحدٌد 

وقدم الجنرال عوزي دٌان، ربٌس مجلس األمن القومً السابق، معطٌات حول الوضع الدٌمؽرافً، بؤن 

 سٌصل العدد إلى 2020وفً عام .  ملٌون عرب4ً ملٌون ٌهودي، و 5عدد السكان من النهر إلى البحر هو 

، وكان توافقت معطٌات دٌان مع ما قدمه البروفسور ارنون سوفٌر%. 45 ملٌون، ٌشكل الٌهود فقط 15

، وخرج الجنرال دٌان فً 19/8/2000سوفٌر قدم المعطٌات إلى لجنة الخارجٌة واألمن التابعة للكنٌست ٌوم 

لٌرى عن قرب كٌؾ تم شطب الحدود بٌن اسرابٌل "جولة بصحبة سوفٌر إلى خط التماس ووادي عارة، 

.  "والضفة الؽربٌة

مٌزان المناعة واألمن : "، تحت عنوان21/12/2000-19وفً مإتمر هرتسٌلٌا، المنعقد ما بٌن 

، بحضور شخصٌات أكادٌمٌة وأمنٌة وعسكرٌة إسرابٌلٌة، قدم ارنون سوفٌر معطٌاته "القومً االسرابٌلً

الساعة الدٌمؽرافٌة تتسارع بوتٌرة الفهد، بٌنما تتسارع اتخاذ القرارات القومٌة : "الدٌمؽرافٌة، وقال أمام المإتمر

الخانق فً المثلث المركزي " تخفٌؾ االكتظاظ السكانً"، ودعا سوفٌر إلى "بوتٌرة السلحفاة فً أحسن األحوال

، ولخص الصحفً ٌبٌر شٌلػ ما جاء فً مإتمر هرتسلٌا، فً ، ونقل المثلث إلى المجال الفلسطٌنً(أم الفحم)

:  23/3/2001مقال فً صحٌفة هآرتس 

تحدثت الوثٌقة عن الوزن الدٌمؽرافً الكبٌر الذي ٌهدد اسرابٌل من جهة الفلسطٌنٌٌن فً الضفة وؼزة 

كما طرح . وقدمت الوثٌقة الدالالت األمنٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة لهذا المعطى الدٌمؽرافً. وعرب اسرابٌل

توصٌات، من بٌنها توزٌع السكان الٌهود خاصة فً مناطق الجلٌل، ومرج بن عامر والنقب ذات اإلشكالٌة من 

ناحٌة جؽرافٌة، للحٌلولة دون خلق تواصل جؽرافً إقلٌمً لؤلكثرٌة العربٌة، وتبادل مجموعات سكانٌة بٌن 

. اسرابٌل والدولة الفلسطٌنٌة، وضم مجموعات استٌطانٌة محاذٌة للخط األخضر من جهته الشرقٌة

عوزي اراد، ربٌس المإتمر، تحدث عن الزٌادة الطبٌعٌة للعرب، وذكر أنها األعلى فً العالم، خاصة 

قرروا االستبثار بنسبة الزٌادة "، ذلك أن الفلسطٌنٌٌن "كحل إنسانً"فً ؼزة، ودافع عن فكرة الترانسفٌر 

 المحاذٌٌن 1948، وحول تنفٌذ نقل عرب ..."الطبٌعٌة األعلى فً العالم رؼم افتقادهم الوسابل البلزمة لذلك

فً دولة دٌمقراطٌة، األؼلبٌة حرة فً ترسٌم حدود الدولة، وكما أن األؼلبٌة حرة فً : "للخط األخضر قسرا قال

                                                 

  http://www.arabs48.com                                                          ٝص٤وخ ً٘ظ، شئٕٝ اعشائ٤ِ٤خ، ٝصبئن،: ُِٔض٣ذ ؽٍٞ ٛزا أُٞضٞع ساعغ 

 

.  11، ص14/6/2002، 757، اُؼذد كم انؼرب، "، عزٌٕٞ أًضش٣خ ػشث٤خ ك٢ اعشائ٤َ ٝاُضلخ ٝاُوطبع2020ك٢ اُؼبّ " " اُغ٘شاٍ أُزوبػذ، ػٞص١ د٣بٕ: اٗظش 
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أن تقرر االنسحاب من مناطق معٌنة فً ٌهودا والسامرة، فإنها حرة كذلك فً أن تقرر التنازل عن السٌادة على 

أن ٌبقوا أم الفحم وٌفرضوا على الدولة أن تبقى ضمن  (العرب)ولٌس فً مقدورهم ... مجموعات سكانٌة عربٌة

".  السٌادة اإلسرابٌلٌة

فً ظل معطٌات الجنرال عوزي دٌان التً قدمها فً تقرٌر مجلس األمن القومً للجنة الخارجٌة 

واألمن التابعة للكنٌست، وهذه أول مرة ٌقدم فٌها هذا التقرٌر وٌنشر تقدٌره للوضع األمنً، االقتصادي 

هذه هً الطرٌقة الوحٌدة والعملٌة لقٌام "ودعا التقرٌر إلى ترسٌم الحدود على أساس دٌمؽرافً . واالجتماعً

ومعطٌات سوفٌر، وما نشره مكتب اإلحصاء المركزي . "دولة دٌمقراطٌة ٌهودٌة على طول الزمن

، ٌنظر "تضاإل األؼلبٌة الٌهودٌة فً اسرابٌل مقابل ارتفاع مضطرد كنسبة العرب فٌها"االسرابٌلً 

االستراتٌجٌون اإلسرابٌلٌون إلى هذا كخطر داهم، فكانت خطة كنج لتهوٌد الجلٌل، السابقة الذكر، وفً كانون 

 أقرت الحكومة خطة لتسرٌع تطوٌر الجلٌل، وضرورة وضعها على الخارطة من خبلل خطة 2001/أول

  . شاملة لتطوٌر البنى التحتٌة الهادفة إلى التوسع السكانً، وتقلٌص الفوارق بٌن الجلٌل والمركز

وقدم الدكتور حنا سوٌد، من المركز العربً للتخطٌط البدٌل رده على الخطة الحكومٌة السابقة، بان 

فً المنطقة، هو بدون أدنى شك " الخلل الدٌمؽرافً"كل مشروع لتطوٌر الجلٌل ٌكون الدافع من وراءه معالجة "

وان المشارٌع المختلفة التً تطرحها الحكومات هدفها تحقٌق أؼلبٌة ٌهودٌة من خبلل ..." مشروع عنصري

من % 50ومازالت نسبة العرب تنٌؾ عن . "جلب المهاجرٌن وإقامة المستوطنات على حساب البلدات العربٌة

.  "سكان الجلٌل

فتقطٌع االوصال بٌن القرى . ٌنبؽً التفرٌق بٌن االستراتٌجٌة وبٌن ما هو تكتٌك ضمن االستراتٌجٌة

وتقطٌع . العربٌة ومحو الخط االخضر والعمل على تهوٌد المثلث والجلٌل، كل منها تكتٌك ضمن استراتٌجٌة

، والبناء ضمن خطط  1967، ٌرافقه تقطٌع مماثل فً اراضً 1948االوصال بٌن القرى العربٌة فً اراضً 

 1967، والتهوٌد هو ضمن استراتٌجٌة خلق تواصل ٌهودي الموجود فً اراضً "عٌرون"، "النجوم"

، على ان ٌكون وجودا مدمجا، من خبلل العمود الفقري الجدٌد، وجمٌعها جزء 1948والموجود فً اراضً 

".  بناء الدولة"من استراتٌجٌة 

مما تقدم نستنتج ان عملٌة التهوٌد، هً صهٌنة للحٌز، من خبلل جعل العمود الفقري الجدٌد للدولة 

، الن المشروع (الفلسطٌنٌٌن)، وذلك لضمان حماٌة هذا العمود الفقري من السكان االصلٌٌن (صهٌونٌا صرفا)

وعدم التحمل . سكانا اصلٌٌن" االم"االستعماري االستٌطانً، ال ٌتحمل ان ٌكون حول العمود الفقري للدولة 

والحماٌة، المقصود بها عدم تدخل السكان االصلٌٌن، ومحاولة . هنا، خشٌة التهدٌد األمنً بكل اعتباراته

                                                 

  .22/8/2002  يذيؼٕخ احرَٕٔخ ،".٣غت رشع٤ْ اُؾذٝد ػ٠ِ أعبط د٣ٔـشاك٢"روش٣ش ٓغِظ األٖٓ اُو٢ٓٞ ُِغ٘خ اُٞصاس٣خ . ٗبؽّٞ ثش٤ٗؾ، شٔؼٕٞ ش٤لش: اٗظش 

 

  . 42، ص14/6/2002، 1366اُؼذد  انصُارج، ،"رط٣ٞش اُغ٤َِ"ثخطخ " اُخَِ اُذ٣ٔـشاك٢"ُٔٞاعٜخ " اُؾٌٞٓخ رجذأ ٓؼشًزٜب"ؽغٖ ع٣ٞط٢، : اٗظش 
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والصهٌنة للعمود الفقري وما حوله فً . عرقلتهم أي جهود او تحركات تتم من على او خبلل العمود الفقري

اما اثارة الوضع . مساره من النقب مرورا بالمثلث الى الجلٌل، تتم من خبلله بنٌة تخطٌطٌة كما رأٌنا

الدٌمؽرافً، فهً محاولة لتكثٌؾ الوجود الصهٌونً حول العمود الفقري واعطابه النجاعة والفاعلٌة فً ظل 

. فالتكثٌؾ هو من اجل حماٌة العمود الفقري والحٌز التخطٌطً حوله. استراتٌجٌة استعماري استٌطانً

تكثٌؾ السكان الٌهودي حول العمود الفقري، هذا ٌإدي الى نجاعة اقتصادٌة اكبر بجعل الدولة متكاملة 

اضافة . وفً حالة تعببة عسكرٌة واستنفار، باالمكان استدعاء قوات االحتٌاط من حول العمود الفقري. اقتصادٌا

الى ان هذا التكثٌؾ ٌإدي الى احتواء السكان االصلٌٌن او نقلهم الى خلؾ العمود الفقري، ومن الملفت ان ٌتم 

% 5على ان تؤخذ اسرابٌل . "هذا الطرح حٌث اثٌر موضوع المبادلة مع مناطق فً اراضً السلطة الفلسطٌنٌة

.    "من الضفة الؽربٌة، مقابل نقل مدننا وبلدات عربٌة فً داخل اسرابٌل

. األهمٌة اإلستراتٌجٌة للمشروع على المستوى اإلقلٌمً: ثالثا

:   على المستوى االقلٌمً فً جانبٌنTIH تبرز أهمٌة 

.  الجانب االمنً–. الجانب االقتصادي ضمن مشروع الشرق اوسطٌة- 

:   الجانب االقتصادي

 إذا كانت فلسطٌن بحكم موقعها المتوسط على مر العصور ممرا بٌن مصر وسورٌا والعراق، فان 

جسرا برٌا ٌصل بٌن شرق وؼرب الشرق األوسط، بعد أكثر " أرض اسرابٌل"اسرابٌل حالٌا، تسعى ألن تكون 

من النقب إلى الجلٌل، " عابر اسرابٌل"تشكل هذه الطرٌق "فً ظل عملٌة سلمٌة، . من خمسٌن عاما على قٌامها

. "شركة عابر اسرابٌل"،حسب ما ذكر أهود سفٌون، ربٌس "حلقة وصل إقلٌمٌة إلى مصر وسورٌا

، لضمان نظام 1990وكانت دابرة األشؽال العامة فً اسرابٌل، قد وضعت خطة خمسٌة فً العام 

طرٌق ٌربط مصر، اسرابٌل، األردن ": منطقة السبلم"طرق ٌواجه متطلبات المستقبل، ٌتسع لعدة إمكانٌات فً 

وطرٌق عمان، القدس، اشدود، . األردن- ، وطرٌق بٌن حٌفا"عابر اسرابٌل"وأراضً السلطة الفلسطٌنٌة، 

على أن تتحول اسرابٌل إلى محور النقل فً الشرق األوسط فً . وطرٌق مستقبلً بٌن سورٌا ولبنان وإسرابٌل

وتنفٌذ هذه المشارٌع ٌحدد قدرة اسرابٌل فً تحقٌق نموها االقتصادي وقدرتها على . إطار عملٌة السبلم

.  االستفادة من موقعها الجؽرافً االستراتٌجً بفوابد اقتصادٌة

عابر "السابقة كجسر بري ٌسهل النقل فً الشرق األوسط، فإذا كان شارع " أهمٌتها" "اسرابٌل"قد تعٌد 

من النقب الجلٌل، سٌرتبط مع مصر فً شقه الجنوبً، ففً جزءه الشمالً سٌصل إلى سورٌا ولبنان " اسرابٌل

، حٌث ٌمتد أحدهما باتجاه الجلٌل "ٌوكنعام"وتركٌا، والحدٌث هنا عن الفرعٌن الشمالٌٌن المتفرعٌن من مفرق 

                                                 
.   112، 30-26، ص 22/3/2002، ِٓؾن ٣ب٤ْٓ، يذيؼٕخ احرَٕٔخ، "ع٤٘ٚ ٝأُغؤُخ اُؼشث٤خ. "ا٤ٓشح الّ 
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الؽربً إلى رأس الناقورة، ومن الممكن ربطه مستقببل بشبكة الطرق اللبنانٌة والسورٌة ومنها لتركٌا، والفرع 

أما الطرق . ، وقد ٌستمر إلى دمشق"بروش بٌنا"الشرقً الذي ٌمتد باتجاه الجلٌل الشرقً حٌث ٌصل إلى 

عمان حٌفا وطرٌق عمان القدس اشدود فهذه الطرق ال ٌمكن أن تصل الساحل إال بالمرور : الممتدة من األردن

".  عابر اسرابٌل"فً مفترقات 

بما أن إسرابٌل دولة ربٌسٌة فً إقتصاد المنطقة، قرار النقل فٌها ٌرسم "ٌقول الدكتور ٌعقوب جارب، 

صورة وشكل مثٌبلتها فً الجوار، مصر واألردن، إذا كان علٌهما أن تؤخذا الفوابد من الحدود لتحمٌل 

إذا أخذنا المبادرة "وٌضٌؾ جارب ". وبهذا لن تبنى طرقا إذا أرادوا النقل بالقطار. الشاحنات، لتعبر إسرابٌل

السلمٌة بالحسبان، هناك نقاشات من اجل بناء شبكة طرق إقلٌمٌة عبر اسرابٌل، تربط األردن بالبحر، أسٌا 

. "بؤفرٌقٌا، والشرق األوسط بؤوروبا، ومطروح هناك طرٌق ٌربط الضفة وؼزة

للشرق األوسط "ثمرة من ثمرات اوسلو الموعودة، ٌرمز "على أنه " عابر إسرابٌل"ٌنظر إلى شارع 

، حٌث تعتبر العملٌة السلمٌة إلنهاء الصراع العربً االسرابٌلً أهم العوامل المحركة لمشروع "الجدٌد

وٌحمل مفهوم التسوٌة .وال فصل بٌن العملٌة والترتٌبات القابمة لوالدة هذا المشروع" الشرق األوسط الجدٌد"

،ٌساهم فً استقرار المنطقة وٌعزز من "نظام إقلٌمً جدٌد"فرض عبلقات ثنابٌة وإقلٌمٌة،من خبلل تشكٌل 

وهذا ما أشار إلٌه الربٌس األمرٌكً جورج بوش فً خطابه أمام مإتمر مدرٌد حٌث .شرعٌة وجود اسرابٌل

إن السبلم الحقٌقً ٌتضمن،المعاهدات،األمن،العبلقات الدبلوماسٌة واالقتصادٌة،التجارة،االستثمار التبادل : "قال

: وستتركز هذه المفاوضات على قضاٌا مشتركة للمنطقة تتجاوز الحدود الوطنٌة وهً. الثقافً، وحتى السٌاحة

وبعد ان انتخبت اإلدارة األمرٌكٌة . "الحد من التسلح،المٌاه،المسابل المتعلقة بالبلجبٌن،والتنمٌة االقتصادٌة

. الجدٌدة برباسة بٌل كلٌنتون أكدت اإلدارة على ما جاء فً خطاب الربٌس بوش فً مدرٌد

، بٌن التسوٌة والنظام "دافار"وربط وزٌر الخارجٌة اإلسرابٌلٌة،شمعون بٌرس، فً مقابلة مع صحٌفة 

الحرب : خاصة فً ثبلثة أمور... لن ٌكون هناك تسوٌة دابمة ما لم ٌقم شرق أوسط جدٌد،: "اإلقلٌمً،حٌث قال

واالهتمام االسرابٌلً بقٌام عبلقات تجارٌة مع . "وكذلك بنٌة تحتٌة... تطوٌر السٌاحة... على الصحراء

فقد قدم الٌعازر شٌفر مدٌر عام بنك .الدول العربٌة،واالستفادة من موقعها الجؽرافً لٌس ولٌد التسوٌة السلمٌة
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أن إنشاء "، أشارت 1965اسرابٌل دراسة حول التعاون االقتصادي مع الدول العربٌة،إلى رباسة الوزراء عام 

عبلقات تجارٌة مع اسرابٌل سٌساهم فً تحسٌن المٌزان التجاري للدول العربٌة، وٌسمح لهذه الدول باالستفادة 

وقد نشرت العدٌد من واألبحاث . "من الموقع الجؽرافً الذي تتمتع به اسرابٌل كبلد مرور للتجارة العربٌة

اإلسرابٌلٌة المهتمة بالعبلقات االقتصادٌة مع الدول العربٌة وإقامة السوق الشرق أوسطٌة المشتركة، والتركٌز 

. على أهمٌة المواصبلت اإلقلٌمٌة قبل عملٌة السبلم المصرٌة اإلسرابٌلٌة وبعدها

وبعد إنطبلق عملٌة التسوٌة فً مإتمر مدرٌد، وفً ظل تؽٌرات دولٌة وإقلٌمٌة، وجدت عدة تٌارات 

من أجل تطوٌر قدراتها " الشرق أوسطً"سٌاسٌة إسرابٌلٌة أنها فرصة للدخول فً مشروع النظام اإلقلٌمً 

إال أن اسرابٌل بقٌت متخوفة من المشروع حٌن تربطه بالعملٌة السلمٌة  وما ٌترتب على ذلك من . االقتصادٌة

واندماجها فً هكذا نظام ٌحولها إلى دولة شرق أوسطٌة بدال من . استحقاقات وانسحابات من األراضً العربٌة

امتدادها الؽربً، كذلك طبٌعة عبلقاتها االستراتٌجٌة مع الوالٌات المتحدة، وقد كان شمعون بٌرس هو أكثر 

لعب الشرق : "فقد ذكر فٌه" الشرق األوسط الجدٌد"، ووضع كتابه "الشرق أوسطً"المإٌدٌن لفكرة المشروع 

األوسط منذ قدٌم الزمان دورا أساسٌا فً رفاه كل الشعوب، وكانت هذه المنطقة أساسٌة ألمن طرق التجارة 

 . ....."العالمٌة واستقرار اإلمبراطورٌات التً سادت ثم بادت

من الحكومات والهٌبات والمإسسات " الشرق أوسطً"وبذلت جهود كبٌرة من أجل قٌام النظام اإلقلٌمً 

، وقد طرحت مشروعات الدولٌة، ومراكز األبحاث والدراسات، وتم عقد مإتمرات القمم االقتصادٌة المختلفة

وحظً مجال المواصبلت، والبنٌة التحتٌة باالهتمام .فً مختلؾ المجاالت على أساس التعامل المشترك فٌها

الكبٌر من اسرابٌل، حٌث تسعى اسرابٌل إلى االستفادة من هذه المشارٌع، لتوطٌد عبلقاتها مع دول الجوار، 

وضمان الفوابد من هذه المشارٌع، بتخفٌض كلفة إقامتها، وتموٌلها الخارجً، واالستفادة من موقعها الجؽرافً، 

قد نشهد خبلل األعوام الخمسة المقبلة تشٌٌد : "وذكر ٌوسً بٌلٌن. وما ٌحققه االستقرار بعد فتح الحدود البرٌة

بنٌة تحتٌة مشتركة فً الشرق األوسط تشمل إضافة إلسرابٌل، كبل من فلسطٌن، مصر، األردن، سورٌا 

 . "ولبنان

وإذا كان االهتمام االسرابٌلً بالعبلقات التجارٌة مع الدول العربٌة لٌس نتٌجة العملٌة السلمٌة، كما 

 1975ذكرنا سابقا، كذلك كان اهتمامها فً مجال المواصبلت، حٌن قدم وزٌر المواصبلت جاد ٌعقوبً عام 
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مشروع التعاون اإلقلٌمً فً الشرق األوسط للمواصبلت، حٌث رأى إمكانٌة إنشاء شبكة مواصبلت جوٌة، 

 جزء من طرٌق دولة ٌربط اوروبا TIHقد ٌكون .  برٌة وبحرٌة تربط بشكل ربٌس بٌن األردن وإسرابٌل

. بوسط افرٌقٌا

" الدولة" من الممكن اإلستفادة من نقل ساحة العملٌات واإلمداد من مواقع متناثرة فً :الجانب األمنً

حاملة "، وبمعنى اخر تحوٌل العمود الفقري مع الحٌز السكانً واإلمدادات إلى "العمود الفقري الجدٌد"إلى 

.    ، حٌث ٌمكن إستخدام أجزاء من هذا الشارع كمطار"طابرات برٌة

. الوظٌفة اللوجستٌة واألبعاد العسكرٌة للمشروع: رابعا

من حٌث أبعاده البٌبٌة، االقتصادٌة واالجتماعٌة، " عابر إسرابٌل"تحدثت معظم الدراسات حول شارع 

فٌما ٌتعلق بتؤثٌر مساره داخل اسرابٌل، وحٌن الحدٌث عن أهمٌة المشروع االستراتٌجٌة، من إعادة توزٌع 

وقلٌلة هً الدراسات التً ركزت . السكان، وتخفٌؾ االزدحام على الطرق اإلسرابٌلٌة، وفوابد اقتصادٌة

وأشارت بوضوح إلى األهمٌة االستراتٌجٌة على الجماهٌر والبلدات العربٌة فً الجلٌل، المثلث، النقب، من 

أما أهمٌة الشارع . تقطٌع أوصال، ومحو للخط األخضر، وتهوٌد للحٌز العربً، إضافة إلى البعد الدٌمؽرافً

االستراتٌجٌة بالنسبة لؤلراضً المحتلة، لم تتطرق إلٌها الدراسات، حتى أن الخرابط المتعلقة بمشروع الشارع 

.  تتجاهل وجود الضفة الؽربٌة كما أشرنا سابقا

، إال "عابر اسرابٌل"أما األبعاد العسكرٌة للمشروع لم ٌتم التطرق إلٌها فً الدراسات أو ما كتب عن 

 Isabelleفقد أشار : فً إشارات أشار إلٌها بعض من كتبوا عن المشروع، دون شروحات أو تفسٌرات

Humphries ٌساعد اسرابٌل فً التعببة العسكرٌة السرٌعة، من خبلل تحرٌك " عابر اسرابٌل" ، أن شارع

الدبابات والمركبات الثقٌلة من الشمال، للوسط عبر الخط األخضر دون المرور فً شارع وادي عارة 

كما أشار إلى هذا الجانب،الدكتور حنا سوٌد، حٌث أشار إلى ان الكثٌر . المكشوؾ للقرى والبلدات العربٌة

من مشارٌع البنٌة التحتٌة المدنٌة جاءت لتلبً حاجات األمن، وخٌر مثال شبكة الشوارع القطرٌة التً تم تطوٌر 

" عابر اسرابٌل"لٌس صدفة أن ٌرأس المجهود لشق : معظمها لتسهٌل نجاعة تنقل الوحدات واآللٌات، كما أشار

وذكر أن مساحة األراضً التً تشؽلها  (إشارة إلى موشً لٌفً ربٌس هٌبة األركان السابق)جنرال متقاعد 

.  من مساحة الببلد اإلجمالٌة% 70المإسسة األمنٌة، والتً تقع ضمن تؤثٌرها تقدر بحوالً 
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 الممتد على طول فلسطٌن التارٌخٌة من شمالها لجنوبها ٌكون هو حلقة الوصل بٌن TIHوبالتالً 

وٌجادل البعض فً امكانٌة هبوط الطابرات الحربٌة علٌه اذا لزم . المواقع العسكرٌة ووسٌلة النقل منها وإلٌها

. االمر، وقد قٌل الشًء نفسه من قبل عن شارع حٌفا تل أبٌب الساحلً، إال أنه لم ٌستخدم لذلك الؽرض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

الخـاتمــة 
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 فً الضفة 1967     تمحورت دراستنا حول تشخٌص العبلقة بٌن إسرابٌل واألراضً المحتلة عام 

، وأن "األرض األم" هً 1948فً أراضً " دولة إسرابٌل"أي أن : الؽربٌة إذا كانت عبلقة إستعمارٌة
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، والتوسع فٌها هو من أجل التوسع على ؼرار النماذج (المضافة)" أراضً الفرع"أراضً الضفة الؽربٌة هً 

، واستعمروا أراضً "أرض األم "1948أم هً دولة استعمارٌة إستٌطانٌة، جعلت من أراضً . اإلستعمارٌة

. الموحدة" أرض األم"لٌحولوها الى  (فً الضفة) 1967

هذا التشخٌص لطبٌعة العبلقة، إستعمارٌة، حسب خطاب لوستٌك، أم إستعمارٌة إستٌطانٌة حسب 

، توسعها أو إنكماشها، مما حدد معاٌٌر االستٌطان فً تلك "بناء الدولة"خطاب رودنسون، إنعكس على نظرٌة 

المناطق، وهل تتخلى إسرابٌل عنها أو تحتفظ بها؟ إذا اخذنا بعٌن اإلعتبار، أن الدولة اإلستعمارٌة قابلة 

لئلنكماش كما ٌرى لوستٌك فً مقارنته للحالة اإلسرابٌلٌة مع الحاالت البرٌطانٌة والفرنسٌة فً كل من إٌرلندا 

والجزابر، وبالتالً قابلٌة إسرابٌل للتخلً عن الضفة الؽربٌة كما الحالتٌن السابقتٌن، وكما تخلت إسرابٌل عن 

.   سٌناء

فوجدنا عدم دقة مقارنة إسرابٌل بالنموذج اإلستعماري، لكل من برٌطانٌا وفرنسا، على أساس أن 

فالدول اإلستعمارٌة السابقة ذكرها، إنكمشت من األرض . اإلنكماش سمة من سمات ألدولة اإلستعمارٌة

، واإلنكماش كان من الكٌان اإلستعماري، ولٌس الى ومن "أرض األم"المستعمرة المضافة،إلى األرض األصل 

" األم"وتبقى الدولة " األرض األم"فالدولة االستعمارٌة تتحمل االنكماش دون تهدٌد وجودها فً ". األرض األم"

قابمة، وٌتبع اإلنكماش تحرر وإستقبلل للسكان اإلصلٌٌن عن األرض المضافة، أما فً حالة الدولة اإلستعمارٌة 

ٌكون إنكماشا على حساب " األم المخططة"واإلنكماش من األرض " األرض األم"اإلستٌطانٌة، فبل إنكماش من 

وفً الحالة اإلسرابٌلٌة، ال تنكمش اسرابٌل من الضفة الؽربٌة، . وبالتالً تهدٌد وجودها" األرض األم"حٌز 

". لؤلرض األم"النها تعتبرها متتمة 

وبالنسبة إلسرابٌل، الضفة الؽربٌة فً حٌوٌتها لٌست كسٌناء أو الجوالن او حتى ؼزة، وبالتالً 

، لذا لزم إحتواء الضفة الؽربٌة من خبلل الجدار، "انهٌار"، ٌعنً "األرض األم"إنكماشها من الضفة جزء من 

. وهذا من سمات أإلستعماري اإلستٌطانً الذي ٌعمل على إحتواء السكان األصلٌٌن إن لم ٌستطع إستبدالهم

ولو كانت إسرابٌل دولة استعمارٌة . ولهذا نجد أن الجدار، والطرق اإللتفافٌة ال تتعارض مع طرح رودنسون

.  تتوسع من اجل التوسع لكان انسحابها من الضفة بدل إحتوابها

لكشؾ أي " عابر إسرابٌل"هذا التعارض بٌن خطاب كل من لوستٌك ورودنسون، برر معالجتنا لشارع 

كما أرفقنا موضوع . منهما هو األدق فً تشخٌصه، مما إستوقفنا لتناول إستراتٌجٌة المشارٌع اإلستٌطانٌة

، هذا ٌعنً أن "أرض فرع"و" أرض أم"فوجدنا أنه إذا إعتمدنا أن الدولة اإلسرابٌلٌة مكونة من . الجدار

بمعنى اخر ، هً تكتٌك ضمن . ، هً مشارٌع مإقتة(االستٌطان، الشارع، والجدار)المشارٌع الثبلثة 

، على أساس ان األرض الفرع حسب لوستٌك قابلة (الفلسطٌنٌن)إستراتٌجٌة التوصل الى حل دابم مع المنافسٌن 

وكؤن الضفة الؽربٌة مساوٌة فً مكانتها للجوالن وسٌناء . لئلرجاع على ؼرار سٌناء ضمن صفقة سٌاسٌة

.  وحتى ؼزة
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لكن ٌتضح من خطة اإلستٌطان والشارع والجدار ، أن الضفة بما فٌها القدس لٌس بنفس درجة األهمٌة 

على أرض فلسطٌن التارٌخٌة، وهذا ٌعطٌنا " إسرابٌل الموحدة"بالنسبة لسٌناء، بل هً بالؽة األهمٌة فً تحدٌد 

، والدلٌل على ذلك نقل ألعمود "أرض األم الموحدة"اإلستنتاج أن األرض المحتلة هً أراض حٌوٌة لمفهوم 

 فً 1967 مع أراضً 1948فً " أراضً األم"ألفقري إلى المنطقة الوسطى من فلسطٌن التارٌخٌة ، لٌدمج 

وإذا نظرنا إلى المشارٌع من كامب دٌفٌد حتى االن، هً فً إتجاه إستراتٌجٌة . جدٌدة نوعٌا" أرض أم موحدة"

 بعد فشل الحسم 2005-2000، والمستجدات من عام "أرض األم"جعل كل ارض فلسطٌن التارٌخٌة هً 

. العسكري ولزوم الجدار الفاصل للحفاظ على أمن الكٌان الجدٌد المرتكز على العمود الفقري الجدٌد

ما تقدم له إنعكاساته على الدولة الفلسطٌنٌة التً ستكون عبارة عن كنتونات منعزلة بمعابر بدال من 

" أرض األم"لكن حسب خطاب لوستٌك، . اإلستٌطانٌة" بؤراضً األم"تواصل جؽرافً وسكانً، وكلها محاطة 

، فالدولة الفلسطٌنٌة سٌكون لها حدود مع 1967فً أراضً " أرض فرع مستعمرة" و 1948فً أراضً 

أراضً دول الجوار ولٌس حدودا مع الدولة اإلستعمارٌة اإلستٌطانٌة فقط على ؼرار البونتوستان فً جنوب 

لكن ما نراه مٌدانٌا من خبلل الوقابع على األرض ؼٌر ذلك، وبالتالً فالمشارٌع الثبلثة االستٌطان . افرٌقٌا

.       والجدار والشارع هً مشارٌع مزمنة

فتوسعها فً أراضً الضفة الؽربٌة . بالنسبة إلسرابٌل" األرض األم" هً 1948إذا كانت أراضً 

، هو توسع إستعماري ومن أجل التوسع، كما الدول اإلستعمارٌة الكبرى التً لم تجعل 1967المحتلة عام 

أما إذا كان التوسع من أجل الضم، . ٌسري على األرض المستعمرة" األرض األم"قانونها المعمول به فً 

فً مرحلة، لخلق " األرض األم"فالؽرض منه هو إقامة وجود فً األرض المتوسع فٌها، حتى تنصهر مع 

، توسع فً "اعادة هٌكلة"والتوسع فً اراض مستعمرة، لٌس بالضرورة ان ٌرافقه . موسعه" أرض أم"

".  األرض األم"

فً الحالة اإلسرابٌلٌة، اذا كان توسع إسرابٌل فً الضفة الؽربٌة، توسعا إستعمارٌا من أجل التوسع، 

لكن . ، وٌقتصر التوسع فً أراضً الضفة الؽربٌة1948أراضً " إعادة هٌكلة"فلٌس هناك ضرورة أن تتم 

" لؤلرض األم" بشكل ملفت، وبالتؤكٌد نقل العمود الفقري 1948أراضً " إعادة هٌكلة"إسرابٌل عملت على 

فً المثلث، " عٌرون"، "النجوم السبعة"من الساحل الى الخط األخضر، وما رافقه من خطط إستٌطانٌة 

.  فً الجلٌل" الفون"و

 ، هو 1948هذه توازت مع التوسع فً الضفة الؽربٌة، فكان التوسع فً أراضً " إعادة الهٌكلة"

، من "أرضٌن"بٌن " دمج"، وهذا تخطٌطٌا ٌبٌن أن هناك إعداد نقاط التقاء، 1967انعكاس للتوسع فً أراضً 

فً أراضً " ألرض األم"خبلل عمود فقري جدٌد ٌتوسطهما، ألن العمود الفقري القدٌم على الساحل كان كافٌا 

وجدٌدة نوعٌا، على جمٌع فلسطٌن التارٌخٌة، ذلك ان المسافات بٌن " ألرض أم موحدة"، لكنه لٌس كافٌا 1948

التجمعات الٌهودٌة فً أراضً الضفة الؽربٌة والساحل طوٌلة، وبذلك ٌبقً الشعور أن الضفة الؽربٌة ؼرٌبة، 

. ٌتم التؽلب على الشعور بالؽربة" الببلد"لكن حٌن ٌكون العمود الفقري فً وسط 
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وتعزٌزها بخطط إستٌطانٌة، شارع، وجدار وضعت األسس لحماٌة العمود " لؤلرض األم"إعادة الهٌكلة 

الفقري بشكل مبالػ فٌه، وهذا من سمات اإلستعماري اإلستٌطانً،فلو كان إحتبلل إسرابٌل ألراضً الضفة 

االرض " هً 1948الؽربٌة ومشارٌعها االستٌطانٌة فٌها توسعٌا، على إعتبار أنها أرض مضافة، وأراضً 

، كما النماذج االستعمارٌة، ألبقت على عمودها الفقري القدٌم على الساحل، لكن إعادة هٌكلٌتها ألراضً "االم

.  التً انشبت أو تحت اإلنشاء" األرض األم"، هو توسع بما ٌتناسب مع مفهومها ل 1948

على " إعادة الهٌكلٌة"ولو كان التوسع فً الضفة الؽربٌة توسعا، لما كان هناك مبررا للبناء والتوسع و

 ، ونقل العمود الفقري من الساحل إلى الخط األخضر، مع إزاحة وتعزٌز سكانً فً هذه 1948أراضً 

الدولة لتشمل دولة " وإعادة هٌكٌلة"، "دولة جدٌدة" ، بقدر ما هو عملٌة بناء"توسعً"المنطقة ال ٌوحً أنه 

، وهذه خاصٌة من خصابص الكٌان اإلستعماري اإلستٌطانً، التً تمٌزه عن "بناء دولة األم"جدٌدة نوعٌا، 

.  الكٌان اإلستعماري

وبالعودة إلى الفقرة األولى من مقدمة هذه الدراسة حول مفهوم األمن اإلسرابٌلً وإنعكاساته على 

هو التجسٌد للمشروع " عابر إسرابٌل"الممارسات التخطٌطٌة وإنعكاساتها إزاء األرض، فإن شارع 

.  قابلة للحماٌة على فلسطٌن التارٌخٌة" أرض أم"اإلستعماري اإلستٌطانً الصهٌونً وصنع 
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( . ٤ِ٣1981ٞ /رٔٞص) 116، اُؼذد شؤٌٔ فهسطيُيح، رشعٔخ ٓؾٔذ  اُ٘ظش، "ٝاُخطظ

 

 . 1991، خش٣ق8، اُؼذد يجهح انذراساخ انفهسطيُيح، "االعز٤طبٕ ا٤ُٜٞد١ ك٢ اُوذط اُوذ٣ٔخ" .ٓب٣ٌَ،دٓجش-  37

 

، رؾش٣ش طجش١ عش٣ظ ٝاؽٔذ خ٤ِلٚ، ٓئعغخ اُذساعبد  انؼاوإسرائيمدنيم ، "اعشائ٤َأٝضبع اُلِغط٤٤٘٤ٖ ك٢  ".ا٤ِ٣ب  ،س٣نص -38

. 1997، 1 طاُلِغط٤٘٤خ، ث٤شٝد، 

 

ث٤شٝد، ٓ٘شٞساد اُٜذف،  ،1984ذًٕز - 1977انكياٌ انصٓيَٕي خالل حكى انهيكٕد، يٍ ايار . ع٤ِٔبٕ،ٓؾٔذ ٣ؾ٠٤- 39

1986 . 

  

، 1366، اُؼذد انصُارج، "رط٣ٞش اُغ٤َِ"ثخطخ " اُخَِ اُذ٣ٔـشاك٢"ُٔٞاعٜخ " اُؾٌٞٓخ رجذأ ٓؼشًزٜب. "ع٣ٞط٢ ، ؽغٖ - 40

14/6/2002 .
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.  1995 ،شزبء21، اُؼذد انفهسطيُيح

 

، رؾش٣ش طجش١ عش٣ظ ٝاؽٔذ  خ٤ِلخ، ٓئعغخ دنيم اسرائيم انؼاو، "اُٞعٞد االعز٤طب٢ٗ ك٢ االساض٢ أُؾزِخ. "ػب٣ذ ، خبُذ - 51
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، ٓؼٜذ كِٞسعٜب٣ٔش ُِذساعبد اُغ٤بع٤خ، اُوذط، ؽض٣شإ  ٔانثهذاخ انؼرتيح، ذٓذيذ او رافؼح6طريك رلى . خٔب٣غخ،ساعْ - 9

1999 . 

. 30/12/2002، يذيؼٕخ احرَٕٔخ، "األؿ اٌُج٤ش" : "شبسع ػبثش اعشائ٤َ - 10

 

 .  25/6/2001، يذيؼٕخ احرَٕٔخ، "شبسع ػبثش اعشائ٤َ، ٣شؼَ اُ٘بس صب٤ٗخ ك٢ اُشبسع اُؼشث٢"ٗٞس٣ذ ،  ، كِزش - 11

 

  .30/7/2002،يذيؼٕخ احرَٕٔخ، ِٓؾن ٓغبص٣ٖ ٤ٕٓٔٞ، ...ًْ رطٍٞ، ًْ رذكغ- 12

 

.  22/3/2002، ِٓؾن ٣ب٤ْٓ، يذيؼٕخ احرَٕٔخ، "ع٤٘ٚ ٝأُغؤُخ اُؼشث٤خ". الّ، ا٤ٓشح- 13
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