
ما الشكل الجد$د لنظام الفصل العنصري؟
فلسط�ن تعرف.

جمال جمعة
حملة وقف جدار الفصل العنصري/ شبكة المنظمات الب�ئ�ة الفلسط�ن�ة

�مكن أن تدعوه ”بجدار الفصل“، ”جدار العزل“، ”الجدار االستعماري“ أو كما ندعوه ”جدار الفصل العنصري“، 
ولكن بالتأك�د ل�س ”الجدار األمني“. حتى اآلن، أي من هذه األسماء ال تعكس الحق�قة المخجلة لماه�ة الجدار في 
الواقع.  األمر الذي من الممكن أن ال �كون واضحا للبعض في بدا�ة بناء الجدار، في الوقت الذي كان ترد�د الكلمات 
الطنانة والمطالبة ”باألمن“ و”مقاومة اإلرهاب“، مس�طرا على األحاد�ث اإلسرائ�ل�ة والدول�ة، ظهر ز�ف هذا 
االدعاء، قبل بضعة اشهر بعد أن بدأت أولى الجرافات بشق الطرق وعمل�ات الهدم على نطاق واسع في األراضي 
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إسرائ�ل  في  الجمهور  أمام  المعلن  النقاش  للممتلكات،  وتدم�ر  اقتالع لألشجار  ذلك من  �تضمنه  بما  الفلسط�ن�ة، 
حول عدد المستوطنات الملحقة بالجدار قد أصبحت تافهة ومبتذلة. بالنسبة لنا، الفلسط�ن��ن، �مثل الجدار الخر�طة 
المستقبل�ة لفلسط�ن ومعنى نوع�ة الالح�اة التي نع�شها، على القل�ل الباقي من أراض�هم. فنحن شاهدون على النسخة 
الجد�دة للتم��ز العنصري للقرن ال٢١، والذي س�فرض الحصار على الفلسط�ن��ن و�ضعهم في كانتونات منفصلة 

ومحطمة، سالبا حق الفلسط�ن��ن في آخر ما تبقى لهم؛ الع�ش بحر�ة في دولة مثل أي شعب آخر.

العمل في ”المرحلة األولى“ من الجدار بدأ في حز�ران ٢٠٠٢، في شمالي الضفة الغرب�ة، منطلقا من قر�ة سالم، 
شمال غرب مد�نة جن�ن، متوجها إلى قر�ة عزون عتمة جنوب قلق�ل�ة، متواصال على طول ١٤٥كم. الجدار، في 
الحق�قة، لم �بنى على، أو حتى بالقرب من، الخط األخضر، حتى في حالة مد�نة قلق�ل�ة، والتي تحد الخط األخضر، 
بالهدم إذا وقعت داخل  إ�اها  للمنازل والمحال، مهددا  المد�نة، مالصقا  فقد بني الجدار على مسافة ١٥٠م داخل 
٣٠_١٠٠م من ”المنطقة األمن�ة“ الجدار. في حاالت أخرى، كما في ج�وس، اسال، عزون وكفر صور، فقد بني 
�قارب ١١,٥٠٠ شخص مق�م  الهائل قد عزل ما  الغرب�ة، هذا االمتداد  الجدار داخل الضفة  ما ب�ن ٤_٦كم من 
قي ١٦ قر�ة ما ب�ن الجدار والخط األخضر، فاصال الناس عن باقي الضفة الغرب�ة وعن إسرائ�ل، الجدار س�قوم 
أ�ضا بعزل األراضي عن ما �قارب ٥٠ قر�ة إضاف�ة والتي تقع شرقي الجدار، في ح�ن تقع هذه األراضي غرب 

الجدار.

إلى جانب المصادرة وحق�قة الضم، تم تجر�ف آالف الدونمات من األراضي الزراع�ة واقتالع عشرات اآلالف من 
األشجار. أكثر من ٨٥ محال تجار�ا قد دمر وأكثر من الضعف بانتظار وصول الجرافات، الهدف الحق�قي وراء 
هذه العمل�ات في اغلب الحاالت �قوم على عزل تجمعات الضفة الغرب�ة الواقعة بالقرب من الخط األخضر محوال 
إ�اها إلى مناطق مضمومة �صعب الع�ش ف�ها. مئات العائالت صودرت أراض�هم، أو دمرت ممتلكاتهم، وأغلب 
األشخاص الذ�ن فقدوا أراض�هم وممتلكاتهم بسبب الجدار قد أصبحوا فعل�ا بال شيء، منتظر�ن شهر�ا المساعدات 
أنفسهم،في أوقات االزدهار، من أراض�هم  أنهم كانوا في وقت غ�ر بع�د، قادر�ن على إعالة  اإلنسان�ة في ح�ن 

وتجارتهم. 

األمر�ك�ة  المتحدة  الوال�ات  التهد�دات  قر�با. فخالل  لما س�تبع  متواضعة“  ”بدا�ة  تكن سوى  لم  األولى  المرحلة 
المتسارعة للهجوم على العراق في بدا�ة ٢٠٠٣، بدأت وبشكل متزامن العد�د من الخطط التوسع�ة بالظهور، واحدة 
بعد أخرى، وبتناسق غ�ر مشكوك ف�ه ب�ن المستوطن�ن وحكومتهم.  ففي كانون الثاني من هذا العام، ظهرت الخرائط 
التي حددت مسار الجدار بطول ٣٦٩كم، الجدار س�عزل ٠٠٠, ٩٥ فلسط�ني عن الضفة الغرب�ة و ٢٠٠,٠٠٠  من 

سكان القدس الشرق�ة عن الضفة الغرب�ة.

في بدا�ة شباط ٢٠٠٣، أعلن مجلس المستوطن�ن ”��شع“ مع الحكومة اإلسرائ�ل�ة مشروعها بعمل تعد�الت على 
”ار�ئ�ل“  االست�طان�ة  الكتلة  مثل  بعضها  اغلبها،  �كن  لم  إن  إضاف�ة  است�طان�ة  كتل  اجل ضم  الجدار من  مسار 
والتي تقع ١٦كم داخل الضفة الغرب�ة. هذه الخطة الجد�دة، والتي أعلنها اإلعالم اإلسرائ�لي اقترحها المستوطنون 
فلسط�ني،  ما مجموعه ٤٠٥,٠٠٠  �عني عزل  المستوطنة  الدفاع اإلسرائ�ل�ة، ضم  المباشر مع وزارة  بالتعاون 
وإلحاق ٣٤٣,٠٠٠ مستوطن إلى إسرائ�ل، مقسمة الضفة الغرب�ة إلى جزأ�ن منفصل�ن شمالي وجنوبي في منطقة 

القدس.

في آذار ٢٠٠٣، وضع شارون اللمسات األخ�رة على مشروعه االست�طاني، والذي بدأ في ١٩٦٧، إن لم �كن في 
عام ١٩٤٨، بإعالن بناء الجدار الثاني في شرق وسط الضفة الغرب�ة بمحاذاة وادي األردن. أي االنتهاء من التأك�د 
على الممزق أصال من الضفة الغرب�ة، ب�نما تضم المستوطنات في وسط الضفة الغرب�ة. إن خطة الجدران ستقسم 
الضفة الغرب�ة إلى ثالثة كانتونات منفصلة عن بعض، وحتى في هذه المناطق ستكون القرى منعزلة إحداها عن 
األخرى. تقع هذه األح�اء، في أكثر المواقع، على مسافة ك�لومترات داخل حدود ١٩٦٧، ح�ث تعمل إسرائ�ل على 
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تقط�ع الضفة الغرب�ة من جم�ع االتجاهات. وهذه األح�اء السكن�ة هي: المنطقة الشمال�ة لنابلس، جن�ن، وطولكرم، 
المنطقة الوسطى لسلف�ت ورام اهللا، والمنطقة الجنوب�ة لب�ت لحم والخل�ل. كل من قلق�ل�ة وأر�حا، ستكون كسجن 
مكشوف ومحاط بالجدران من كافة الجوانب، باإلضافة إلى بعض القرى األخرى إلى الغرب من رام اهللا وسلف�ت، 
كل مجموعة من القرى المتجاورة ستحاط بالس�اج مع وجود بوابة واحدة تقود إلى اقرب األح�اء السكن�ة الكبرى. 
باإلجمال، األح�اء السكن�ة الواقعة ب�ن الجدار�ن تشمل ٤٥٪ من الضفة الغرب�ة التي ستقام عل�ها ”الدولة الفلسط�ن�ة“ 

مع بعض خطوط الوصل، مثل الشوارع المس�جة أو المحاطة بجدران إسمنت�ة التي قد تتوفر ب�ن هذه األح�اء.

بتمز�ق الضفة الغرب�ة إلى هذه المناطق المنفصلة، الجدار س�ع�د تشك�ل ”الوضع النهائي“ للدولة الفلسط�ن�ة بناء 
على المشروع الصه�وني. وعن طر�ق تحص�ن هذه الجدران، فان إسرائ�ل ستحقق التالي:

إلى مناطق  إ�اها  السكن�ة محولة  المناطق  فتحاصر  الفلسط�ن�ة؛  للس�طرة على األراضي  تمهد إسرائ�ل  • أوال، 
�صعب الع�ش ف�ها، وبذلك تتحكم في أعداد الفلسط�ن��ن القادر�ن على االستمرار، بهدف ضمان أغلب�ة �هود�ة 

في فلسط�ن التار�خ�ة.

• ثان�ا، إسرائ�ل متأكدة من انه ال �مكن ق�ام دولة فلسط�ن�ة طالما أنها تتحكم بمصادر الم�اه الفلسط�ن�ة واألراضي 
الزراع�ة الخصبة والتي خالف ذلك تكون األساس ألي مستقبل اجتماعي وتطور زراعي.

• ثالثا، قامت إسرائ�ل فعل�ا بمحو حدود ١٩٦٧ وإعادة رسمها بناء على طموحها الس�اسي، لإلبقاء على س�طرة 
كاملة على الضفة الغرب�ة، التي تعتبرها ”ارض إسرائ�ل الكبرى“،

كافة  من  االست�طان�ة  الكتل  بناء  خالل  من  الغرب�ة  الضفة  عن  كلي  بشكل  القدس  إسرائ�ل  عزلت  • رابعا، 
االتجاهات، خانقة المد�نة، وحائلة دون وجود أي مجال للتوسع الفلسط�ني د�موغراف�ا، باإلضافة إلى االجتماعي 

واالقتصادي. الجدار هو الخطوة األخ�رة في س�اسة إسرائ�ل لالست�الء على القدس من الضفة الغرب�ة.

بإنهاء  لم �كن هناك أي اهتمام حق�قي عند إسرائ�ل وشركائها  إل�ه خارطة الطر�ق،  التار�خ، ومضافا  حتى هذا 
مشروع المصادرات لألهداف االست�طان�ة. الخطوة األولى إلثبات صدق التعهد بوقف المد االست�طاني االستعماري 
الذي �مثل بناء الجدار قمته �كون بتفك�ك المستوطنات وتدم�ر الجدار. خارطة الطر�ق التي ال تتعامل مع القضا�ا 
الجوهر�ة، التي تنكر وجود حدود ال٦٧، مهمشة القدس، رافضة االعتراف بحق الالجئ�ن الذي ال �مكن المساومة 
عل�ه، سامحة باستمرار وجود المشروع االست�طاني، الذي �ز�د من خوف الشعب الفلسط�ني، المبرر، من أن مثل 
هذه الوث�قة ستضلل العالم بجعله �رى عكس ما هو حق�قي. التطورات ال�وم�ة الجار�ة على األرض، من العنف 

الوحشي والجرائم، تجعل خارطة الطر�ق ال تع�دنا إلى دوامة اوسلو فقط، بل إلى زخم �قود إلى تدم�ر ابعد.

المشروع االست�طاني الصه�وني  بناء على كونه آخر مرحلة في  الجدار إال  بناء على ما سبق ال �مكن تعر�ف 
الغرب�ة عام ١٩٦٧،  الضفة  احتالل  بعد  مباشرة  بدأ  والذي  الغرب�ة،  الضفة  الكاملة على  الس�طرة  إلى  والهادف 
واستمر تنف�ذه بخطة محكمة وأسلوب منظم، بلغ أوجه ببناء جدار�ات متوال�ة تس�طر وبشكل مطلق على مص�ر 

التجمعات الفلسط�ن�ة.
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خطوة إسرائ�ل األخ�رة: خارطة الجدار هي خارطة الطر$ق
(PALDIS) نظام المعلومات الفلسط�ني لتطو$ر األراضي

في هذا التقر�ر �لخص نظام المعلومات الفلسط�ني لتطو�ر األراضي PALDIS االكتشافات األول�ة لبحثه المستمر 
حول آثار ”سور“ الفصل اإلسرائ�لي الذي �تم بناؤه على أراضي الضفة الغرب�ة. في هذا البحث �تم استخدام اللغة 

البحث�ة العلم�ة مع عدم اللجوء إلى المصطلحات الس�اس�ة المتداولة.

مقدمة 
هل كانت صدمة عندما قرأ الفلسط�ن�ون في العناو�ن الرئ�س�ة في صحفهم ال�وم�ة ما نقل عن الصحافة العبر�ة، التي 
كتبت: ”شارون الجد�د: إسرائ�ل ال تستط�ع أن تبقي ٣,٥ مل�ون فلسط�ني تحت االحتالل إلى األبد“، في إشارة إلى 
الطر�قة التي توجه بها رئ�س الوزراء اإلسرائ�لي إلى الكن�ست في نها�ة أ�ار ٢٠٠٣؟ السؤال الذي أث�ر كان: هل 

حتى بطل است�طاني مثل شارون عاد إلى رشده، ومن وجهة نظر المصلحة اإلسرائ�ل�ة فإن الجواب نعم. 

إال أن الشك والحذر عند الفلسط�ن��ن، تجاه ما أعلنه اإلعالم الغربي واإلسرائ�لي كتحول، �ش�ر إلى الطر�قة التي 
�فترض فهم النوا�ا الحق�ق�ة وراء هذا ”التحول“ في س�اسة الحكومة اإلسرائ�ل�ة.     

وقت  ”أن  على،  معا  الج�ش  في  كبار  اإلسرائ�ل�ة وضباط  االست�طان  عند حركة  السائد  االتجاه  مع  شارون  �تفق 
التغ��ر قد حان“ - هذا من وجهة نظرهم. وبالتالي عندما اعترف رئ�س الوزراء اإلسرائ�لي علنا في أ�ار ٢٠٠٣ أن 
االحتالل اإلسرائ�لي ”�كلف ثمنا باهظا لكال الشعب�ن و�جب إنهاؤه بإقامة دولت�ن“، تحوله هذا، كان �جب أن �كون 
الفلسط�ن�ة“  تبنى شارون رؤ�ة بوش األمر�ك�ة ”للدولة  أقل مفاجأة. فقبل نصف سنة في مؤتمر ه�رتزل�ا األمني 
التي ستقام بالتعاون مع ”حكومة فلسط�ن�ة مصلحة“. هذه الرؤ�ة التي س�تم تفص�لها في المقال تجسدت على شكل 
وث�قة س�اس�ة، �طلق عل�ها اسم خارطة الطر�ق، والتي أقرتها اللجنة الرباع�ة (الوال�ات المتحدة، أوروبا، روس�ا، 
واألمم المتحدة) في رب�ع ٢٠٠٣. من الناح�ة النظر�ة، فإن الخارطة تقدم جدوال للخطوات الالزم الق�ام بها من قبل 
اإلسرائ�ل��ن والفلسط�ن��ن لتحق�ق إقامة دولة فلسط�ن�ة مستقلة وح�و�ة إلى جانب اإلسرائ�ل��ن في، ما تؤكد على أن 

�كون، أسرع وقت ممكن. هذا الهدف �حتاج إلى دراسة أعمق.

في مؤتمر ه�رتزل�ا شرح رئ�س الوزراء اإلسرائ�لي بالتفص�ل المدى الذي �تصوره للدولة الفلسط�ن�ة �قول: ”الدولة 
الفلسط�ن�ة  تحتاج إلى حدود، �جري تحد�دها بح�ث تتقاطع مع مناطق أوب ف�ما عدا المناطق األمن�ة الضرور�ة...“١. 
العبارة بأكملها تحمل في ط�اتها الكث�ر، وتستحق القراءة مرة أخرى ح�ث أنها تختصر العناصر األساس�ة في س�اسة 
الغرب�ة س�ضع  الضفة  إلى ٤٢٪من  تمتد  فلسط�ن�ة  بدولة  الفلسط�ن��ن.القبول  تجاه  األخ�رة  الحال�ة وربما  إسرائ�ل 
بالتأك�د حدا للتوسع اإلسرائ�لي في هذه الـ٤٢٪ ولكن ل�س خارجها، مما �عني أن إلسرائ�ل الحق في التوسع في 
معظم الضفة الغرب�ة. الصور التي تم الحصول عل�ها باألقمار الصناع�ة تب�ن أن هناك على األقل ٦٠  موقعا تتعرض 
لتوسع است�طاني مكثف، ثالثة أرباعه تتم حول القدس والبق�ة حول مستوطنة ار��ل، وكل المناطق التي لن �تم ضمها 

إلى ٤٢٪. ال حاجة للتأك�د على أهم�ة هذه الس�اسة، ل�س على األقل من ناح�ة توافقها مع أهداف خارطة الطر�ق.

ضمن اللغة الس�اس�ة لخارطة الطر�ق، �واجه الفلسط�ن�ون وث�قة أخرى تضع جدوال لمستقبلهم أكثر ثبوتا –وربما 
واقع�ة.المظهر األول لهذه الخارطة األخرى بدأ عندما تلقت عدة قرى وبلدات في شمال الضفة الغرب�ة أوراقا – لم 
جفولت“  ”ت�كون  العبر�ة  في  الشائع  تحت  الجدار  باسم خارطة  مكتملة عرفت  وثائق  ولكن  علنا-  نشرت  قد  تكن 
الذي �عني حرف�ا ”تعد�ل الحدود“ ، والذي �طرح مخططا لطر�ق ”السور الفاصل“  الذي �تم بناؤه اآلن في الضفة 

الغرب�ة.
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الوث�قة ككل تبقى مغلقة أمام العلن، ب�نما تصل أجزاء منها إلى المجتمعات المتأثرة فقط عندما تبدأ الجرافات بالتوجه 
لتمه�د قسم جد�د من األرض. أي أن ٢٠٪ من خارطة الجدار تم اإلعالن عنها، خاصة األجزاء التي ستكتمل مع 
ص�ف ٢٠٠٣. وتكشف هذه الخرائط عن أن الجدار �ضم قرى بأكملها، أو �فصلها عن مصادر األرض، كما  أنه 
حجز واحدة من المدن الفلسط�ن�ة الرئ�س�ة داخل الجدار تاركا مخرجا واحدا على شكل بوابة. الفلسط�ن�ون مصعوقون 
بالخطر الذي �تضمنه الجدار، كم من األراضي؟ كم من مصادر الدخل ستتعرض للخطر؟ وما العالقة ب�ن خارطة 

الطر�ق وخارطة الجدار؟

رسم�ا- كما تم اإلعالن- الخارطتان ال عالقة ب�نهما، في الواقع العالقة ال �مكن أن تكون أقوى. في جعل “الدولة 
الفلسط�ن�ة الهدف الرئ�سي دون تحد�د مدى مناطقها على األرض، وتركز خارطة الطر�ق على اإلجراءات معط�ة 
المجال إلسرائ�ل لتحدد المضمون. خارطة الجدار استرات�ج�ا –هي العكس تماما: من ناح�ة القول المجرد، فإنها تنفي 
أي عالقة مع دولة وحدودها، وال تتعامل مع االتفاق�ات ب�ن األطراف. ما تفعله هو زرع فصل مادي ب�ن ما تصمم 
إسرائ�ل على التمسك به وب�ن ما �بقى للفلسط�ن��ن. إذا كانت خارطة الطر�ق تمثل ما ستكون عل�ه دولة الفلسط�ن��ن 
ال�وم المحتوى  التي تم بها العرض. حتى  الك�ف�ة  فإن خارطة الجدار تمثل مناطقه ماد�ا. الروا�ة �مكن أخذها من 

الحق�قي مازال غ�ر واضح.

�رى المقال أن هناك إجماعا آخر �ظهر في أوساط النخبة الس�اس�ة اإلسرائ�ل�ة والتي �قودها ال�وم رئ�س الوزراء 
اإلسرائ�لي شارون، على الم�زة في ترك الفلسط�ن��ن �ع�شون في ”دولة“ مستقلة في منطقة تتمتع بأعلى قدر ممكن 
من التواصل ضمن ٥٤٪ من الضفة الغرب�ة، هذا اإلجماع مرتبط في تغ��ر الس�اسة اإلسرائ�ل�ة إلى المدى الذي 
تبقى ف�ه إسرائ�ل قادرة على التحرك بشكل موحد لتحقق هذه المخططات. ما �سمى ”بالتنازالت المؤلمة“ التي �دعي 
رئ�س الوزراء اإلسرائ�لي استعداده للق�ام بها تفترض إمكان�ات متعددة ال وجود لها على أرض الواقع والتي تترجم 
حرف�ا إلى جزء ضئ�ل من المستوطنات الصغ�رة والتي تمثل ٢٪ فقط من مجموع سكان المستوطنات وعدد من 

المواقع االست�طان�ة غ�ر المسكونة، مما �جعل م�زات مثل هذه الس�اسة للتوسع اإلسرائ�لي كب�رة. 

�ركز المقال على ما تحضر له الحكومة اإلسرائ�ل�ة حال�ا على األرض وما ستتم إقامته ضمن هذا العمل أحادي 
الماد�ة في جدار فصل مكون من االسمنت أو من  الذي تتحدد أشكاله  الفصل والحصار،  الجد�د من أجل  الجانب 
األسالك االلكترون�ة، ب�نما ¾ طر�قه بق�ت غ�ر معلنة، أما الجزء المعلوم منها فجاء نت�جة الطب�عة العمل�ات�ة للنظام 
الس�اسي اإلسرائ�لي دون الحاجة إلى توف�ر الخارطة كلها أو الصورة الكاملة، وجعلت نشر اإلحصاءات حول الجدار 
مهمة، هذه المعلومات باإلضافة إلى مواصفات المواقع التي �ضعها الج�ش اإلسرائ�لي هي التي تمكننا من وضع 
تصور لطر�ق الجدار، بالتوافق التام مع الب�انات والمعلومات المتوافرة عن السور لدى الرأي العام اإلسرائ�لي. تتتبع 
الخارطة األولى المرفقة مع هذا المقال طر�ق ”الجدار“ المخطط عبر الضفة الغرب�ة وفقا ألقسامه المصممة، كما 
توفر تقد�را للمجال المناطقي لتأث�راته. ح�ث تب�ن نمط التقس�م الشد�د لكانتونات فلسط�ن�ة محاطة بشكل تام بإسرائ�ل 

على نصف الضفة الغرب�ة. 

تقدم الخارطة رقم ٢ منظرا أول�ا، شامال لكل القرى والمدن الفلسط�ن�ة التي، بسبب الجدار وفقا لتوص�ات الج�ش 
اإلسرائ�لي، ستتأثر بشدة.

التلخ�ص اإلحصائي المقدم لهذه التأث�رات المحل�ة مجتمعة مزعج كل�ا في ضوء خارطة الطر�ق التي تزعم أنها تهدف 
لتحق�ق إقامة دولة فلسط�ن�ة مستقلة.ح�ث تؤكد أن أكثر من ثلث ٣٩٪ المناطق الفلسط�ن�ة ستتأثر بشدة بـالجدار، 
أكثر من ١٣٪ منها ستتحول إلى الجهة الواقعة تحت الس�طرة اإلسرائ�ل�ة من الجدار والتي تكون في مجموعها ١٦٪ 
من سكان الضفة الغرب�ة، أخذا بالحسبان إلى حد كب�ر القدس الشرق�ة ومح�طها. التأث�رات المعترف بها حال�ا على 

الـ٢٦٪ للمجتمعات المتضررة مرتبطة بزراعة األرض ومصادر الم�اه المعزولة بسبب الجدار.
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ب�ن  أنه من  تب�ن  الجدار. ح�ث  الفلسط�ن�ة بسبب  للمحافظات  المناطقي  التواصل  تلخص خسارة  الخارطة رقم١ 
١١محافظة أربعة فقط ستتمتع بنوع من التواصل األساسي، خمسة ستتقطع بشدة، اثنتان ستضغطان في خمس وأقل 

من عشر مناطقهما على التوالي، ب�نما المنطقة المركز�ة من القدس ستض�ع.

عودة خطة ألون
القراء المعتادون على االلتواءات واالنحناءات في الس�اسة اإلسرائ�ل�ة تجاه الفلسط�ن��ن على مدار عدة عقود سوف 
�الحظون أن خطاب شارون في مؤتمر ه�رتزل�ا �شكل عودة إلى ما �سمى خطة ألون، التي تم اقتراحها مباشرة بعد 
حرب عام ١٩٦٧. خطة ألون األصل�ة طرحت إعادة مناطق الضفة الغرب�ة ذات الكثافة السكان�ة الفلسط�ن�ة إلى 
الس�ادة العرب�ة (األردن�ة) مع التمسك بالمناطق التي تعد ضرور�ة إلسرائ�ل، مثل القدس ووادي األردن، ضامة 
المحافظة على هو�ة إسرائ�ل كدولة �هود�ة، والتي  قائمة على أساس  الخطة كانت  الغرب�ة،  إل�ها نصف الضفة 

ستكون في خطر في حالة ضم المناطق الفلسط�ن�ة ذات الكثافة السكان�ة العال�ة.

المستوطن�ن  وألن  الخطة،  هذه  في  قدما  المضي  في  راغب  عربي  شر�ك  وجود  لعدم  أوال،  تنجح  لم  الخطة 
اإلسرائ�ل��ن كان لهم أهداف أخرى. ح�ث اختاروا أن �هملوا االعتبارات الد�مغراف�ة التي نبعت منها خطة ألون 
وبدؤوا باالست�طان في الضفة الغرب�ة لوضع األسس لدولة ”إسرائ�ل الكبرى“. وكان أر��ل شارون إلى جانبهم 
دائما، ح�ث استطاع من خالل الحق�بة الوزار�ة اإلسرائ�ل�ة أن �فعل كل ما بوسعه لتسه�ل هذا الهدف. ففي الماضي 
القر�ب، قام بتشج�ع ج�ل جد�د من المستوطن�ن لتوس�ع رؤ�تهم و الس�طرة على ”قمم التالل“ محقق�ن فائضا في 

االست�طان.

خطاب شارون في ه�رتزل�ا الذي استوعبه أعضاء حزب الل�كود، �شكل تحوال كب�را في االسترات�ج�ة الس�اس�ة 
الجغراف�ة للمبدأ الس�اسي للحركة االست�طان�ة اإلسرائ�ل�ة، الذي �قوم على تشك�ل حاجز است�طاني. ال�وم، رئ�س 
الوزراء اإلسرائ�لي �صر على أنه �جب التخلي عن  البؤر االست�طان�ة، في م�ثاق الل�كود األخ�ر في القدس قارنها 
شارون بحاجة إسرائ�ل إلى عمل�ة أسنان، ”نعم، �قول“، سوف أخلع بعض األسنان ”سوف أشعر باأللم ولكني 
سأخلع األسنان في كل األحوال“٢. معظم أعضاء حزبه فهموا أن الجراح ال �قصد ترك إسرائ�ل بال أسنان، بالعكس 
العناصر الضع�فة  نقل  بفهم الضرورة والحكمة وراء  المستوطن�ن اإلسرائ�ل��ن بدؤوا  هناك مؤشرات أن معظم 

لضمان أمن البق�ة. المستوطنون قلقون فقط عن كم�ة هذه العناصر.

في وقت سابق، أمام الكن�ست، ب�ن شارون أن إسرائ�ل ال تستط�ع االستمرار في احتالل ٣٫٥ مل�ون فلسط�ني، 
بسبب تعرضه للنقد الستخدامه المصطلح ”احتالل“ اضطر شارون إلى االعتذار بأنه �ستعمل المصطلح ف�ما �تعلق 
بالعنصر السكاني. اإلشارة إلى الشعب الفلسط�ني كعقبة في وجه االست�طان هو أمر اعتاد اإلسرائ�ل�ون سماعه من 
س�اس�ي ال�سار ول�س من ال�م�ن، ب�نما لم �وضح شارون اعتباراته بتفص�ل أكثر للمحافظة على تحالفه مع األحزاب 

القوم�ة المتطرفة. 

دولة وراء الجدار
واحد من مستشاري شارون الدائم�ن، د. أرنون سوفر من مركز الدراسات األمن�ة في جامعة ح�فا كان �تحدث 
عن الموضوع الد�مغرافي منذ سنوات، وربما أثر على تحول شارون،  �رى سوفر أنه في أقل من عقد س�كون 
هناك أغلب�ة سكان�ة فلسط�ن�ة في كل البلد (فلسط�ن التار�خ�ة)، بما في ذلك المناطق الفلسط�ن�ة بسبب ارتفاع معدل 
الموال�د الفلسط�ني، اعتباراته هذه ال تختلف عن تلك التي دفعت إلى خطة ألون إال أن الحاجة إلى التعاطي معها 

اآلن أصبحت ملحة، تتحدث التقار�ر في اإلعالم اإلسرائ�لي عن تدفق سكاني فلسط�ني �هدد بإغراق إسرائ�ل.٣

بناء على إ�مانه بعدم التوصل إلى حل نهائي ف�ما �تعلق بالمناطق مع الفلسط�ن��ن، استنتج د. سوفر قبل عام�ن: 
”اإلمكان�ة الوح�دة هي االنفصال التام عن السلطة الفلسط�ن�ة... ال بد من وجود نظام حدودي ب�ن السلطة الفلسط�ن�ة 
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وإسرائ�ل، مكون من األسوار والجدران المكهربة... �جب أن �مكن، من خالل ممرات، التواصل المناطقي لثالثة 
أجزاء من السلطة الفلسط�ن�ة...“ (كانتونات نابلس الخل�ل وغزة) ٤. سوفر اقترح حاجز لإلغالق على الفلسط�ن��ن 
وفقا التفاق صه�وني شارك ف�ه حزب الل�كود وحزب الطر�ق الثالث السابق وحزب العمل. ما القواعد األساس�ة 
الثالث“ �هدف إلى تقد�م بد�ل س�اسي  لهذا االتفاق؟ في عام ١٩٩٥ وجد حزب إسرائ�لي جد�د �سمى ”الطر�ق 
وسطي ب�ن العمل والل�كود. طور هذا الحزب الذي لم �دم كث�را في التار�خ الس�اسي اإلسرائ�لي خ�ار وضع نهائي 
معروفا  كان  الذي  الل�كود  �فضله  الذي  الخ�ار  من  الفلسط�ن��ن  مع  تالؤما  أكثر  اعتبر  الذي  الفلسط�ن�ة  للمناطق 
أمن إسرائ�ل واحت�اجاتها  العمل لصالح  تنوي  ب�نت ”أنها  الثالث (١٩٩٥)  الطر�ق  ألون اإلضاف�ة. خطة  بخطة 
التنمو�ة“ سوف تتضمن ضم ٩٣٪ من مستوطنات الضفة الغرب�ة (القدس الشرق�ة غ�ر محسوبة) مع ترك نسبة 
قر�بة من الفلسط�ن��ن في مناطق مستقلة ”ال تهدد إسرائ�ل استرات�ج�ا...القدس العظمى، وادي األردن والمناطق 
االسترات�ج�ة على جبل العاصور  بما في ذلك الس�طرة على مصادر الم�اه ال �مكن المساومة عل�ها“. هناك فقرة 
المجاورة“. أصبحت  العرب�ة  والدول  الفلسط�ن�ة  األجزاء  ب�ن  التواصل  ”إلى ضمان  الحاجة  أكدت على  خاصة 
الحاجة عبر السن�ن إلى دولة فلسط�ن�ة من وجهة نظر إسرائ�ل�ة جزءا مهما من االتفاق،  وتنبع من منطق قدرة هذه 
الدولة على توف�ر القاعدة األساس�ة اقتصاد�ا وإدار�ا، الست�عاب التزا�د السكاني الفلسط�ني، أي السكان الفلسط�ن��ن 
بشكل عام – بع�دا عن المناطق التي �ستوطنها اإلسرائ�ل�ون وباتجاه مناطق أوسلو المتداخلة أوب، التي تتطلب 
بدورها نوعا من التواصل األساسي. من ناح�ة أخرى، المنطق �دعو إلى تخل�ص إسرائ�ل من عبء االحتالل مع 
القوان�ن الدول�ة التي –كدولة محتلة- عل�ها أن تلتزم بها. في النها�ة، فإن ما �تضح هو التصادم األساسي ب�ن النضال 
الفلسط�ني والحق في تقر�ر المص�ر وإنهاء االحتالل، والمتمثل في إقامة الدولة الفلسط�ن�ة، وب�ن الس�اسة التوسع�ة 

اإلسرائ�ل�ة التي تنكر هذا الحق، هذا �وضح نوع الدولة التي تسعى إسرائ�ل إلى فرضها على الفلسط�ن��ن.

إذا بق�ت حدودها غ�ر واضحة تماما، مع  الطو�ل،  المدى  بالنسبة إلسرائ�ل على  الفلسط�ن�ة هي مجازفة  الدولة 
األخذ بع�ن االعتبار المطالبات الفلسط�ن�ة الشرع�ة في مناطق محتلة ال تنوي إسرائ�ل تسل�مها، مثل القدس الشرق�ة 
والكتل االست�طان�ة الرئ�س�ة، هذا كان اعتبارا آخر، باإلضافة إلى االعتبار الد�مغرافي،  جعل سوفر �طالب بالبدء 

الفوري باالنفصال األحادي على شكل ”سور أمني“. 

نجح أر��ل شارون في مناورة الل�كود أكثر في االتجاه نحو المركز في االتفاق الس�اسي اإلسرائ�لي العام، وإقناع 
رفاقه وحلفائه لتبني فكرة الفصل األحادي وراء الجدار. المدعوم والمطلوب من الرأي العام اإلسرائ�لي، و�تخذ 

السور مساقا ال �قوم باألساس على االعتبارات األمن�ة بل الدوافع الج�وس�اس�ة بضمان المنطقة.

 �تمثل إنجاز شارون أألعظم بالك�ف�ة التي استطاع بها إقناع زمالئه في الحكومة االئتالف�ة، التي تضم أحزابا قوم�ة 
متطرفة، بأن �قبلوا خارطة الطر�ق، على أنها المساق الجدولي الذي وضع دول�ا إلقامة دولت�ن، والذي ال �بدو أنه 
غ�ر متوافق مع األهداف اإلسرائ�ل�ة. ب�نما هذا اإلنجاز، ال بد أن �دل على أن خارطة الطر�ق ومخططات إسرائ�ل 
ف�ما �تعلق بها قد تكون قد تطلبت بعض اإلقناع الئتالفه. بغض النظر عما �حب بعض الناس أن �قرؤوا في خارطة 
الطر�ق فإنها ال تتعلق باألبعاد المناطق�ة لكل من الدولت�ن، في رأي شارون هذه القض�ة �تم االهتمام بها من خالل 

خارطة الجدار.

خارطة الجدار
توضح الخارطة رقم ١ الجدار وفقا لألقسام التي �تم بناؤها حال�ا والتي �خطط لها الج�ش اإلسرائ�لي. بع�دا عن 

األقسام األولى، معظمه-٨٠٪ منه- توجد فقط في شكل مخطط بقي سرا كب�را.
بالنسبة للفلسط�ن��ن من الضروري فهم المجال المناطقي الكامل للجدار لتقد�ر الك�ف�ة التي �ؤثر بها على مستقبل 
الب�انات  جمع  على  قائم  بمشروع   PALDIS الفلسط�ني  المعلومات  نظام  قام  السبب  لهذا  الفلسط�ن�ة.  الدولة 
والمواصفات التي أطلقها الج�ش اإلسرائ�لي. جامعة بدقة أطوال ”الجدار“ المب�نة لألقسام المختلفة وبشكل عام، 

١٤٤١٤٥

chapter7-A.indd   145 06/11/2003, 05:34:33 PM



مع قائمة من المستوطنات التي س�تم إخالؤها، مع األخذ باالعتبار سمات األراضي التي تتوافق مع النمط الذي 
األكثر  إلى واحد هو  الجدار  التي سلكها  الطرق  اختزال عدد  �مكن من  الجدار، مما  المكتمل من  الجزء  وضعه 
احتماال واألكثر تالؤما مع إحصائ�ات الجدار التي سربتها إسرائ�ل. هناك بعض األمور غ�ر المؤكدة حتى اآلن، 
وهي محددة بشكل مفصل ومشار إل�ها في الخارطة، كما تب�ن الخارطة طرقا بد�لة ”للسور“ اقترحتها المجالس 
االست�طان�ة المحل�ة والعامة، مثل مجلس ”�شع“ االست�طاني بهدف ضم الكتل االست�طان�ة ألون مور�ه، اتامار، 

ش�لو، تالمون، ت�كاو، وأوثن�ل.

أقسام الجدار أ وب

القسم األول من الجدار المصممة مع الحرف A (في العبر�ة �ش�ر إلى سلسلة مرقمة) التي تبدأ إلى جانب قر�ة سالم 
(بالقرب من قمة المنطقة الشمال�ة من الضفة الغرب�ة)، و�نحدر إلى الجنوب حتى مستوطنة ”إلكانا“ بالقرب من 

مد�نة قلق�ل�ة. جزء من الجدار القسم A �غطي منطقة القدس، الذي ستتم مناقشته الحقا في المقال.

طر�ق القسم A على شكل خارطة تم تسر�به من قبل إدارة الج�ش اإلسرائ�لي في خر�ف ٢٠٠٢.  الخارطة تب�ن أنه 
س�تم تقس�م الضفة الغرب�ة، وس�تم فصلها عن األراضي الفلسط�ن�ة شرق الخط األخضر، بعمق ٣-٥كم، متضمنة 
بعض  استنتج  كما  قاعدة،  �شكل  هذا  كان  حالة  في  الفلسط�ن�ة.  المناطق  وبعض  اإلسرائ�ل�ة  المستوطنات  بعض 
المحلل�ن، فإن أكثر من ٩٥٪ من الضفة الغرب�ة ستبقى قطعة واحدة. بالنسبة لهؤالء، بالرغم من أضرارها المباشرة 
على العد�د من المناطق الفلسط�ن�ة وعلى مطالبة الفلسط�ن��ن الشرع�ة بأراضي عام ١٩٦٧، إال أنها تعطي مجاال 
لرؤ�ة الجدار على أنه مف�د، ألنه، وفقا لوجهة النظر هذه، الجدار �حدد المنطقة الفلسط�ن�ة الواقعة إلى الشرق منه 
على أنها الدولة الفلسط�ن�ة المستقبل�ة. وجهة النظر هذه أصبحت أقوى عندما أطلق الج�ش اإلسرائ�لي ب�انات عن 
القسم B من الجدار الذي �متد من سالم إلى وادي األردن، والذي بدا كأنه �ش�ر إلى أن الجدار �تبع الخط األخضر، 
كان هناك هؤالء الفلسط�ن�ون، عدد قل�ل جدا، الذ�ن شعروا أنه ل�س هناك ما �قلقون بشأنه، بالطبع هذا الصوت لم 
�تضمن أصوات المزارع�ن الفلسط�ن��ن، العد�د منهم �رون أن أكثر من نصف أراض�هم تختفي وراء الجدار. مع 

.C تبني السلطة الفلسط�ن�ة خارطة الطر�ق، أطلق الج�ش اإلسرائ�لي معلومات عن القسم

القسم C من الجدار

ثالثة  على  التغ��رات  األول�ة.  بالخطة  بالمقارنة  جوهر�ة  بتغ��رات  اإلسرائ�لي  الج�ش  أوصى  القسم،  هذا  في 
مستو�ات: أوال، الجدار لن �تقدم بالقرب من الخط األخضر حتى القدس. بدال من ذلك، س�متد في عمق الضفة الغرب�ة 
على طول خط�ن على شكل إصبع�ن: واحد على رأس مستوطنة ”كادوم�م“ واآلخر عند مستوطنة ”أرئ�ل“. ثم 
�عود ل�متد حوالي ٥كم شرق الخط الخضر، قبل أن �نحدر تجاه حاجز قلند�ا الحالي، جنوب رام اهللا مباشرة. من 
غ�ر الواضح ما إذا كان الج�ش اإلسرائ�لي قد أوصى بضم خط عم�ق آخر بهدف ضم الكتلة االست�طان�ة ”تالمون�م“ 

إلى الغرب من رام اهللا. لم �تم اتخاذ قرار نهائي حتى اآلن.

هناك اختالف بع�د ثان عن خطة الجدار األول�ة. فكلما اقترب الجدار من القدس زاد عمقه في الضفة الغرب�ة عن 
الخط األخضر. ب�نما �بقي الجدار معظم مناطق محافظة جن�ن شمال فلسط�ن قطعة واحدة، فإن مناطق محافظة رام 
اهللا ستتقلص إلى النصف وس�تم ضغطها في ”صندوق“ تصل مساحته إلى ٢٥بـ٢٥ كم فقط. هذا �نقلنا إلى االختالف 
الرئ�سي الثالث عن خطة الجدار األول�ة.  س�ترك هذا االست�الء الكب�ر عددا ال باس به من القرى الفلسط�ن�ة خارج 
الجدار. ولهذا تنوي الحكومة اإلسرائ�ل�ة على جمع هذه القرى في تجمعات، محولة إ�اها إلى أراض حب�سة محاطة 
”بسور“ ح�ث تخطط إسرائ�ل إلعطاء هؤالء إمكان�ات للوصول إلى الكانتونات الفلسط�ن�ة األكبر من خالل عدد 

محدود من الشوارع.
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أمثلة على مثل هذه المناطق الحب�سة تجمعات قرى ب�ت لق�ا، وحول بدو ب�ن منطقة اللطرون والقدس، مدمجة إ�اهم 
داخل الجدار الرئ�سي، مما س�سمح بمرور الطر�ق السر�ع ٤٥ من تل أب�ب إلى القدس مارا بالضفة الغرب�ة إلى 
كانتون رام اهللا. إسرائ�ل تر�د استثناء هذا بأي ثمن، ح�ث تعتبر الطر�ق السر�ع ٤٥ كاسترات�ج�ة مهمة ال �مكن 
التخلي عنها. وذلك لعدة أسباب: أوال: لتعز�ز س�طرتها على ”القدس العظمى“، ثان�ا: ألنه �شكل ممرا مباشرا إلى 
منطقة وادي األردن، كمنطقة استرات�ج�ة رئ�س�ة بالنسبة إلسرائ�ل. من الصعب تحد�د إلى أ�ة درجة س�تم محاصرة 
هذه األراضي المحاطة بالحاجز حولها: ولكن وفقا للمنطق الذي أوجدها فمن المؤكد أن التض��ق عل�ها س�كون أكثر 

من التض��ق على الكانتونات األكبر.

القدس

القسم C �تلوه القسم D من الجدار. وفقا للمعلومات التي سربها الج�ش اإلسرائ�لي،  س�متد الجدار من ب�ت لحم إلى 
 A بلدة السموع جنوب الخل�ل، ولكن أ�ن القدس في هذه السلسلة؟ كما تمت اإلشارة مسبقا، هذا الجزء جاء ضمن القسم
من الجدار. مع طول �صل إلى ٢٢كم كما تم اإلعالن عنه. هذا رقم مهم، إذا عرفنا أن الحدود البلد�ة لمد�نة القدس 

الشرق�ة هي ضعف هذا الطول. لماذا إذن الجدار حول القدس قص�ر لهذه الدرجة؟

إحدى التفس�رات أن المد�نة ستكون على األغلب غ�ر مسورة. وستكون هناك حاجة ألقسام قص�رة فقط لتم��ز حدود 
القدس عن رام اهللا في الشمال وب�ت لحم في الجنوب. وفقا لهذا الهدف، ال حاجة لوجود ”سور“ من الجهة الغرب�ة 
أو الشرق�ة من المد�نة (باستثناء أبو د�س). على العكس، إسرائ�ل تهدف إلى المحافظة على صلة واسعة ومفتوحة 
ب�ن المد�نة والمدن االست�طان�ة على أطراف المد�نة، مثل ”معالي ادوم�م“ و”جفعات زئ�ف“. بهذه الطر�قة �تم ضم 
أكثر من المد�نة نفسها. هذا �مكن أن �حدث ل�س من خالل إحاطة المد�نة ”بسور“ بل بإحاطة مدن رام اهللا وب�ت 
لحم القر�بت�ن والتض��ق عل�هما ألقصى حد ممكن، والذي �عني فعال ”القدس العظمى“ من خالل ابتالع أكثر من 
٩٠٪ من المنطقة الفلسط�ن�ة المسماة باسم المد�نة، وتحو�لها إلى كتلة مناطق�ة كب�رة، مما س�مزق الضفة الغرب�ة 
إلى قطعت�ن منفصلت�ن، واحدة إلى الشمال وواحدة إلى الجنوب، مع إخالء مركزها الرئ�سي من السكان العرب. 

هذه التأث�رات بحد ذاتها تعد مص�ر�ة بالنسبة إلقامة دولة فلسط�ن�ة ح�و�ة ومستقلة.

هذا دل�ل على أنه س�تم إقامة ”أسوار“ على األغلب جدران شب�هة بتلك الموجودة في قلق�ل�ة داخل هذه الكتلة حول 
”القدس العظمى“ إلسرائ�ل. تب�ن الخارطة القدس الشرق�ة التي �سكنها فلسط�ن�ون بلون أصفر فاتح محصورة ب�ن 
رام اهللا وب�ت لحم. تف�د المعلومات غ�ر الرسم�ة أن بعض الضواحي المدن�ة في المد�نة سوف تنغلق داخل ”أسوار“ 

وجدران.

ب�ت لحم والخل�ل

القسم D من الجدار مخطط للمناطق الفلسط�ن�ة في ب�ت لحم والخل�ل. نمطه مألوف. عندما س�قوم الجدار بتمز�ق رام 
اهللا إلى قطع صغ�رة، فما ستتركه لب�ت لحم هو أبسط بالشكل، ولكن مساو في الدمار، فاستثناء المنطقة الصحراو�ة 
الكب�رة في طر�ق البحر الم�ت، �حول المد�نة إلى مناطق مركز�ة مضغوطة من البلدات والقرى، والحقول والكروم 
بما مساحته ٢٠بـ١٥ كم. ”السور“ سوف �قطعها ببساطة إلى قسم�ن واحد إلى غرب الطر�ق السر�ع إلى الخل�ل، 
والثاني إلى شرقه. النصف الغربي س�قع على ما �سمى ”كتلة عتص�ون“ من المستوطنات اإلسرائ�ل�ة، مع حوالي 
٢٠٠٠٠ مستوطن، النصف الشرقي س�ترك لسكان المحافظة الفلسط�ن��ن، مع عدد سكان �صل إلى سبعة أضعاف 
المستوطن�ن في ”كتلة عتص�ون“. ولكن ف�ما �تعلق بإنتاج�ة األرض، النصف الفلسط�ني س�ترك مع أقل بكث�ر من 
النصف، نت�جة للكم�ات الكب�رة من م�اه المطر التي تنحدر من التالل الغرب�ة جاعلة معظم األراضي المنتجة على 

جانب ”عتص�ون“ من الجدار.

١٤٦١٤٧
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ف�ما �تعلق بتواصل الطرق المعطل، محافظة ب�ت لحم تقاسم منطقتي القدس ورام اهللا سجال مم�زا في هذا الموضوع، 
فالطر�ق الرئ�سي المار في الضفة الغرب�ة في مراكز المحافظات الفلسط�ن�ة س�تم عزله على الجهة األخرى من 

الجدار من فوق منطقة الخل�ل حتى سلواد على األقل وعلى األغلب حتى تحت منطقة نابلس.

الجانب الغربي من القسم D من الجدار حول الخل�ل شب�ه بالقسم A في شمال الضفة الغرب�ة. ح�ث �بقى قر�با نسب�ا 
من الخط األخضر، ولكنه �م�ل إلى التعرج حول مستوطنات ”أدورا“ وت�ل�م: وحول ”أشكولوت“ الصغ�رة. ولكن 
الجزء الجنوبي من القسم D �شابه كث�را القسم C حول رام اهللا. كما أنه في هذه المنطقة من الموصى به أن �تم 
أخذ قطاع أكبر من األراضي المحاذ�ة للخط الخضر وضمه إلى الجانب الواقع تحت الس�طرة اإلسرائ�ل�ة، وعلى 
األغلب مع عمق قر�ب من ذلك الموجود عند ”أر��ل“ في الشمال. هذا الجزء �صل إلى المستوطنات اإلسرائ�ل�ة 
في مد�نة الخل�ل، المتمركزة في ”كر�ات أربعة“ مع الجزء اآلتي من مستوطنة ”أدورا“ ح�ث �خترق مد�نة الخل�ل 

ب�نها و�قسم المد�نة إلى أربعة أجزاء مختلفة.

وادي األردن

عندما أعلن الج�ش اإلسرائ�لي عن توص�اته بمرور”السور“ حول ”أر��ل“ إلى الشرق صارت األمور بطر�قة 
أكثر مأساو�ة. االستنتاج الجدي التالي جاء من إسرائ�ل: وجود ”سور“ على طول ”إسرائ�ل“ من الغرب س�ترك 
الشرق مفتوحا على وسعه، لهذا قام الج�ش اإلسرائ�لي باقتراح قطعة أخ�رة إلغالق النظام. ح�ث �وصي ”بسور“ 
على طول ما �سمى بشارع ”ألون“ الذي �مر بالتالل الشرق�ة في الضفة الغرب�ة بالقرب من وادي األردن إلى 
الجنوب. بالقرب من القدس �قطع الطر�ق السر�ع إلى أر�حا عند مستوطنة ”م�شور أدوم�م“ ومنها �تقدم إلى أسفل 

حتى �صل تالل الخل�ل.

قسم�ن  إلى  منقسما  األردن  وادي  ”سور“  ستجعل  والغرب  الشرق  من  مفتوحة  العظمى“  ”القدس  بإبقاء  الن�ة 
منفصل�ن، قسم من الشمال س�كون متصال بالقسم C من ”سور“ رام اهللا، اآلخر من ب�ت لحم، والذي س�رتبط بنقطة 

نها�ة القسم D من جنوب الخل�ل. اآلثار الناتجة واضحة.

كتلة ”القدس العظمى“ سوف تمزق الضفة الغرب�ة إلى قطعت�ن منفصلت�ن، كما أن ضم وادي األردن إلى ”المناطق 
الخاضعة للس�طرة اإلسرائ�ل�ة“ من الجدار ستشكل تأث�را إضاف�ا، ح�ث ستز�د من عزل هذه القطع عن ما �تبقى 
من مناطق عرب�ة في الضفة الغرب�ة. قدم الج�ش اإلسرائ�لي تفص�الت عن طر�ق الجدار في وادي األردن، الرغبة 
في ”حما�ة“ طر�ق ”ألون“ جعلت من الواضح أن الجدار س�ضم المرتفعات االسترات�ج�ة الواقعة إلى الغرب منه. 
هذه المرتفعات تس�طر عل�ها مستوطنات مثل ”ألون مور�ه“ و ”ش�لو“ و”ب�ت إ�ل“ و”عوفرة“. حتى لو أن الجدار 
بخط أكثر أو أقل استقامة على طول التالل غرب شارع ”ألون“ س�كون من السهل ربطه باألسوار الداخل�ة حول 

هذه المستوطنات.

أشارت تقار�ر صحف�ة إلى أن ”السور الشرقي“ سوف �كون من أمامه منطقت�ن فلسط�ن�ت�ن مغلقت�ن: ”... التي قد 
تأتي تحت الحكم الفلسط�ني في المستقبل...“ ٥ القر�تان المرشحتان لهذا اإلغالق هما القر�تان الواقعتان في المنطقة 
”ب“ حسب اتفاق�ات أوسلو:الط�بة ود�ر دبوان، إلى الشمال الشرقي من رام اهللا. كلتا القر�ت�ن محصورتان ب�ن 
مستوطنتي ”ش�لو“ و”ب�ت إ�ل“ وموصولتان معا بجزء مهم من الشارع الفلسط�ني الرئ�سي (شارع ٦٠) والذي 
أعاد اإلسرائ�ل�ون شقه لتقر�به من المستوطنات ترك القر�ت�ن من المنطقة ”ب“ حسب اوسلو، كمنطقت�ن معزولت�ن 
أمام كانتون رام اهللا المحاط ”بالسور“ س�ترك الشارع الواصل ب�ن هذه المستوطنات أمام الجدارعلى ”الجانب 
الفلسط�ن�ة  المنطقة  على  خط�رة  عواقب  هذه  المناطقي  التنظ�م  إعادة  تتضمن  اإلسرائ�ل�ة“.  للس�طرة  الخاضع 
المحاصرة، كما أش�ر أعاله، ح�ث ستنقل الشارع الرئ�سي الفلسط�ني األكثر ح�و�ة تماما خارج مراكز المحافظات 
الفلسط�ن�ة بدءا من أعلى منطقة الخل�ل وحتى تحت نابلس. المواصالت الفلسط�ن�ة ب�ن الشمال والجنوب ستتم عبر 

طرق فرع�ة ر�ف�ة، تكلف أجرا ووقتا مضاعفا.
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من تبعات مسار الجدار في وادي األردن التي تستحق االنتباه، ك�ف أن ضم الطر�ق االست�طاني ل”ش�لو“، في 
منتصف الطر�ق ب�ن رام اهللا ونابلس، إذا تم، س�صل إلى ذلك الخاص ب ”أر��ل“ تاركا فجوة ض�قة تصل ب�ن رام 
اهللا ونابلس، جمع الطر�ق�ن االست�طان��ن دون تعط�ل التواصل الفلسط�ني ب�ن محافظتي نابلس ورام اهللا �تطلب 
جسرا أو نفقا �مر فوق أو تحت الجانب اآلخر من الشارع الواصل. بكلمات أخرى، التواصل لجانب مع�ن ممكن 

أن �توافق مع التواصل على الجانب اآلخر، ولكن ل�س بالم�زات نفسها.

درجة التواصل التي س�تم تقد�مها للمناطق الفلسط�ن�ة المحاطة ”بالسور“ شب�هة بتلك الخاصة ”بغ�تو“ ممتد، أو في 
الحالة الفلسط�ن�ة، بخ�ط �ربط الغ�توهات الفلسط�ن�ة األربعة، فقط اثنتان موصولتان معا بجسر، رام اهللا ونابلس، 
بالرغم من ذلك، من ح�ث المبدأ، �مكن خلق أي عدد من الممرات، مثال عبر القدس، أو ب�ن كانتونات غزة والخل�ل 
من أجل الحصول على تواصل تام بدال من أقصى حد ممكن من التواصل. المجال الحق�قي أمام التواصل الفلسط�ني 

ستتم مناقشته أكثر ف�ما �لي.

التحو$ل إلى كانتونات
في هذه المرحلة من المناسب إلقاء نظرة كاملة على ما س�حدثه الجدار عندما س�تم بناؤه وفقا لتوص�ات الج�ش 
اإلسرائ�لي. األثر الشد�د األول اإلحاطة الكاملة للفلسط�ن��ن في الضفة الغرب�ة في ثالثة كانتونات (عبارة أصبحت 
اآلن جزءا من القاموس الج�وس�اسي اإلسرائ�ل�ة)، اثنتان فقط من ب�نها بالكاد مرطبتان (نابلس ورام اهللا). جم�ع 
التي تض�ق عل�ها  اإلسرائ�ل�ة  االست�طان�ة  داخل األحزمة  تماما  الثالثة ستكون محصورة  الفلسط�ن�ة  الكانتونات 

ألقصى حد.

”القدس  ثان�ا،  األردن.  نهر  العرب�ة شرق  المناطق  الغرب�ة ككل مفصولة حال�ا عن غزة، ومنفصلة عن  الضفة 
العظمى“ ستقطع الضفة الغرب�ة إلى جزأ�ن، ب�نما التواصل المتبقي �كون ح�ث تتصل رام اهللا مع نابلس، فوق 

القدس، سوف تختصر إلى عرض شارع واحد ب�ن طر�قي ”أر��ل“ و ”ش�لو“.

على العكس، المنطقة التي تنتهي إلى الغرب أو ”المنطقة الخاضعة للس�طرة اإلسرائ�ل�ة“ من الجدار ستتمتع بكل 
التواصل والتالؤم غ�ر الموجود أو المفقود على الجهة األخرى. جم�ع المستوطنات في تلك المنطقة سترتبط معا 
من خالل الطرق السر�عة الحرة مع الطر�ق السر�ع ٤٥ كونه نقطة االستناد الرئ�س�ة للمدن اإلسرائ�ل�ة المركز�ة 
”تل أب�ب العظمى“ و ”القدس العظمى“ في مركز البالد. أماكن مثل ”ار��ل“ ”ش�لو“ ”ب�ت إ�ل“ و ”إفرات“، 
التي لم �كن �نظر إل�ها على مدى عدة عقود سوى على أنها مجرد هوامش أو أطراف، على وشك أن تبصر اآلن 
ارتفاعا مذهال في الحالة االقتصاد�ة-االجتماع�ة عندما �كتمل الجدار. الجدار س�شكل أداة مهمة في تعز�ز است�عابها 

في مركز البالد على أنها ضواح مركز�ة تتمتع بمواقع جذب عال�ة. 

التواصل 
تهدف خارطة الطر�ق الرباع�ة إلى إقامة دولة فلسط�ن�ة مع حدود من خالل التفاوض الفلسط�ني اإلسرائ�لي، والتي 
جزء منها ”السماح بالحد األقصى من التواصل المناطقي“. أال �تطلب ذلك على األقل إصالح التواصل الذي قطع 

على الجانب الفلسط�ني؟

على خالف الص�غة التي وضع بها الهدف في خارطة الطر�ق. الكلمات ”�سمح“ و”أقصى حد“ تقصر حتى عن 
إعادة التواصل المناطقي التام الذي كان للفلسط�ن��ن قبل اوسلو. مدى هذا اإلصالح، بالقراءة من خارطة الطر�ق 
�عتمد كما �بدو على ما �قف في طر�ق تحق�ق الهدف، والذي هو التواصل الذي أخذته إسرائ�ل من الفلسط�ن��ن 
والتجزئة الذات�ة من خالل المجال االست�طاني في مناطق –ج-. أي أن خارطة الطر�ق تتطلب من الفلسط�ن��ن 

–ضمن�ا- أن �الئموا حاجتهم للتواصل مع ما تدع�ه إسرائ�ل لنفسها.
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التواصل الجغرافي الفلسط�ني هو واحد من االعتبارات الح�و�ة التي دخلت مفردات خارطة الطر�ق الرباع�ة. 
السبب لماذا أصبحت اعتبارا مهما واضح، بفضل عمل�ة أوسلو تفتتت الضفة الغرب�ة إدار�ا إلى أقسام فلسط�ن�ة 
منفصلة. عندما بدأت إسرائ�ل ببناء شبكة الطرق المسماة ”الطرق االلتفاف�ة“ لوصل المستوطنات حول األقسام 
الفلسط�ن�ة، تحولت األقسام اإلدار�ة إلى واقع ملموس على األرض، مع النت�جة أن التواصل الفلسط�ني األصلي تم 
اختراقه من خالل الشوارع االلتفاف�ة في مناطق C حسب اتفاق�ات أوسلو، مع إعطاء األفضل�ة لتواصل المستوطنات 
على حساب المناطق الفلسط�ن�ة المصنفة C. اإلغالق الذي تفرضه إسرائ�ل على البلدات والقرى الفلسط�ن�ة فعل 
أكثر من إبراز هذه الحالة، ح�ث دفع الفلسط�ن��ن إلى االعتماد على الطرق التراب�ة والر�ف�ة للحصول على الحد 

األدنى من التواصل، والتي تكلف ثمنا ثق�ال في المواصالت.

أعطت الحكومة اإلسرائ�ل�ة عدة مقترحات س�اس�ة جغراف�ة للك�ف�ة التي �مكن بها تحق�ق تواصل فلسط�ني. فكرة 
مجموعة من الجسور واألنفاق التي تصل المناطق غ�ر المتصلة محققة ”أقصى حد من التواصل“ تطغى بشكل 
دائم على هذه االقتراحات، هذه االقتراحات تمثل أداة ترتبط بجعل الفلسط�ن��ن ”�تمتعون بأقصى حد“ من التواصل 

المتضمن في إطار التقس�م الكنتوني.

األمثلة من محافظتي قلق�ل�ة وسلف�ت الفلسط�ن�ت�ن تدل على ذلك. في األصل هاتان المحافظتان لم �كن لد�هما أي 
تواصل. (انظر الخارطة) كل منهما كانت تعتمد على طر�ق من الشرق إلى الغرب، �تصل في نابلس بالشارع 
الفلسط�ني المركزي والذي �صل جن�ن إلى الشمال والقدس والخل�ل في الجنوب. شارع�ن جانب��ن كانا �صالن 
المحافظات من الشمال إلى الجنوب وبالعكس.في البدا�ة بناء المستوطنات اإلسرائ�ل�ة على هذه الشوارع لم �عطل 
التواصل الفلسط�ني، وال التقس�م اإلداري بعد تصن�فات أوسلو للمناطق أ-ب-ج. ولكنه سمح ببناء الشوارع االلتفاف�ة 
على مستوى غ�ر مسبوق. المصطلح نفسه ال �فهم بالطر�قة الصح�حة عادة. في معظم الحاالت الطرق االلتفاف�ة 
الفلسط�ن�ة  الطرق  تحول  أن  فعل�ا  استطاعت  والتي  الفلسط�ن�ة،  بالقرى  المارة  الطرق  فروع  حول  تقام  كانت 
في  األساسي  المواصالت  تغ��ر طر�ق رقم ٥، طر�ق  تم  هذا عندما  بدأ  است�طان�ة سر�عة.  إلى طرق  الرئ�س�ة 
محافظة سلف�ت، باتجاه مستوطنة ”أر��ل“. من هناك أصبح مساره الرئ�سي ال �ؤدي باألساس إلى نابلس بل إلى 
كتلة ”ش�لو“ االست�طان�ة. هذا س�حصل أ�ضا للشارع الرئ�سي المؤدي من قلق�ل�ة إلى نابلس. طر�ق التفافي جد�د 
أعلن أنه س�مر حول قلق�ل�ة وعزون، قبل أن �تصل مع الشارع الرئ�سي التقل�دي، إال أنه لن �ؤدي من هناك إلى 

نابلس بل إلى الكتلة االست�طان�ة ”شومرون“ منته�ا عند ”كدوم�م“. 

منذ إغالقات االنتفاضة،  إلتقاءات الطرق اإلسرائ�ل�ة االلتفاف�ة الجد�دة تحولت إلى قواطع بالنسبة للفلسط�ن��ن، مما 
�عني أن محافظتي قلق�ل�ة وسلف�ت قد حرمتا من طرق مواصالتهما أو، بكلمات أخرى، التواصل الفعلي ب�نهما. 
هذا �تطلب من الفلسط�ن��ن أن �س�روا في مسار دائري عبر الطرق الزراع�ة وطرق جانب�ة لساعات حتى �صلوا 
إلى منطقة ال تبعد عنهم فعل�ا مسافة دقائق، والموجودة ضمن مرأى البصر. على سب�ل المثال: الرحلة التي تتطلب 
عادة ١٠ كم من بد�ا إلى مد�نة سلف�ت تتطلب اآلن رحلة مسافة ٨٠كم، وممر عبر محافظت�ن أخر��ن. الخارطة 
تب�ن عددا من المعابر الفوق�ة والتحت�ة التي تترك للفلسط�ن��ن الحد األدنى من تواصل الطرق. ب�نما تترك إسرائ�ل 

موضوع التواصل األفضل مفروضا منذ عمل�ة أوسلو.

األرض من أجل التوسع االست�طاني
الطرق االست�طان�ة تكشف عن خاص�ة مهمة، أصبحت واضحة مع القسم األول من الجدار. ضم مستوطنة صغ�رة، 
”زوف�ن“، مثال بالقرب من قلق�ل�ة، �جعل الجدار �بتلع من األرض خمسة إلى عشرة أضعاف حجم هذه المستوطنة. 
هدف تحق�ق األمن ال �مكن أن �فسر ذلك. دراسة أكثر قربا للمشار�ع المخططة للمستوطنات مثل ”زوف�ن“، تكشف 
أن الكم�ة تدل على مقدار التوسع المستقبلي لها. هذا المستقبل �قوم على حساب المجتمعات الزراع�ة الفلسط�ن�ة 

التي تعتمد كل�ا على هذه األراضي في مع�شتها.
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في أماكن أخرى، الجدار س�ضم أراضي القرى الفلسط�ن�ة للمستوطنات التي لم توجد بعد أو تم البدء بإقامتها. كما 
حدث مع القر�ة الفلسط�ن�ة: كفر الد�ك، شمال رام اهللا. أوال: فقدت القر�ة ثلث أراض�ها لمستوطنة ”ألي زاهاف“. 
اآلن الجدار س�أخذ ثلثا آخر لمستوطنة جد�دة باسم ”بروخ�م“ والتي بدأ وضع الشقق ف�ها. هذه المباني تم إدماجها 
في أراضي قر�ة كفر الد�ك المزروعة بأشجار ز�تون معمرة، والتي س�عزلها الجدار إلى الجانب ”الواقع تحت 

الس�طرة اإلسرائ�ل�ة“ من الجدار. 

ل�س من هدف المقال إ�راد قائمة بالحاالت المشابهة، تب�ن الخارطة كل المناطق الرئ�س�ة للتوسعات االست�طان�ة 
اإلسرائ�ل�ة المقترحة، كما تب�ن صور األقمار الصناع�ة أن هناك أكثر من ست�ن موقعا من البناء اإلسرائ�لي المكثف 

في هذه المناطق ال�وم. 

�صر مخططو الجدار من الج�ش اإلسرائ�لي على التأك�د أنهم لن �جازفوا بمع�شة السكان الفلسط�ن��ن؛ تحت ”اسم 
نس�ج الح�اة“، وضع الج�ش اإلسرائ�لي س�اسة تسمح بمرور هؤالء الفالح�ن إلى أراض�هم غرب الجدار من خالل 
وضع عدة بوابات. عندما �تحدث الج�ش اإلسرائ�لي عن ”نس�ج الح�اة“ فإنه �عني السماح بممرر للذهاب و اإل�اب. 
إال أن حق�قة أن األراضي خلف الجدار تض�ع ألغراض تنمو�ة، مثل مشار�ع سكن�ة، بنى تحت�ة، معامل، وتجد�د 
الدف�ئات �تم إهمالها في فلسفة ”نس�ج الح�اة“. كما أنه ل�س هناك إشارات تدل على أن مثل هذا المرور س�كون 

موفرا، ب�نما الفالحون من اآلن ال �ستط�عون الوصول إلى أراض�هم.

النت�جة:
فلسط�ن�ة  دولة  الفلسط�ن��ن وعلى  تبعاته على  �وضح  المتضررة  الفلسط�ن�ة  المناطق  الجدار على  آثار  تلخ�ص 
ح�و�ة. األرقام المقدمة في عرض ب�اني شامل تلقي الضوء على مجال وضخامة الجدار مع الخرائط التي تب�ن 
الوضع النهائي التلقائي لمص�ر وإمكان�ات الحل القائم على دولت�ن ح�و�ت�ن وإنهاء االحتالل. مراجعة خارطة٢ 

مهمة الستنتاجات المقال.

تعرف المناطق المتضررة بناء على مق�اس�ن: واحد عزل مناطق عن بق�ة المناطق الفلسط�ن�ة المحاطة ”بالسور“. 
أي المناطق الفلسط�ن�ة ضمن المناطق الخاضعة للس�طرة اإلسرائ�ل�ة، والثاني فصل مناطق عن أراض�هم ومصادر 
الم�اه من خالل الجدار.الخارطة ٢ تش�ر إلى هذ�ن الصنف�ن من خالل تظل�ل لوني مختلف وتلخص النسب المئو�ة 
إلى  الجزئ�ة  الخرائط  في  الغرب�ة  الضفة  لسكان  الكلي  والعدد  المناطق  هذه  في  للسكان  الكلي  العدد  مع  بالعالقة 
ال�سار. الرموز الدائر�ة الحمراء تمثل التجمعات الفلسط�ن�ة التي ستنتهي في الجانب الخاضع للس�طرة اإلسرائ�ل�ة 
من الجدار. تتركز مثل هذه الحاالت في القدس ومنطقة وادي األردن، جنوب الخل�ل والمنطقة الشمال�ة الغرب�ة من 

الضفة الغرب�ة، هذه المناطق تشكل معا ١٣٫٥٪ من تجمعات الضفة الغرب�ة وأكثر من ١٥٪ من سكانها. 

ثلثا هذا العدد مؤلف من المواطن�ن الفلسط�ن��ن في القدس، الممثل�ن برمز البلدة القد�مة على الخارطة. من المهم 
التمعن في هذه األرقام، القدس الشرق�ة الفلسط�ن�ة وضواح�ها التي تبقى خارج المناطق المحاطة ”بالسور“ �ع�ش 
ف�ها أكثر من ٣٠٠٠٠٠ إنسان. بالنسبة للمدن الكبرى في الضفة الغرب�ة هذا �عني أن ٤٠٪ من سكان المدن في 

الضفة الغرب�ة س�تم استبعادهم عن المراكز الفلسط�ن�ة.

الصنف اآلخر من التجمعات الفلسط�ن�ة التي ستتأثر ”بالسور“ هي التجمعات التي س�فصلها الجدار عن أراض�ها 
ومصادر الم�اه، الممثلة بالدوائر الصفراء. هؤالء موجودون على طول مسار الجدار في كل الضفة الغرب�ة وداخل 
المناطق المغلقة. مق�اس الخارطة الصغ�ر ال �سمح بتحد�د الدرجة التي ستتأثر بها هذه المجتمعات ”بالجدار“، 
ولكنها تكشف المجال الكمي للمجتمعات المتضررة ونمط الحدوث، ح�ث تكشف انه بشكل عام، على األقل، ربع 
التجمعات الفلسط�ن�ة هي ضمن هذا الصنف والتي تشكل ١٩٪ من سكان الضفة الغرب�ة، تب�ن الخارطة أ�ضا دوائر 

ب�ضاء تمثل نفس الصنف من القرى المتضررة إذا التقت الطرق االست�طان�ة ”بالسور“.
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تلخص الجداول الجزئ�ة إلى ال�سار من الخارطة٢ هذه النسب بنظرة واحدة، ح�ث تب�ن أوال أن المنطقة المتروكة 
للفلسط�ن��ن داخل الجدار لن تكون أكثر من ٥٤٪ من الضفة الغرب�ة مع ٢٪ عند ضم المناطق ”الحب�سة“. كما 
�ب�ن الجدول أنه عندما �تم وصل طرق المستوطنات، مثل ش�لو و تالمون، ”بالسور“ النسبة ٥٦-٥٤٪ ستنخفض 

إلى ٥٢٫٥-٥٠٫٥٪. 

تجمعات  كل  إلى  بالنسبة  وسكانها  المتأثرة  الفلسط�ن�ة  التجمعات  نسب  �حددان  ال�سار  إلى  الصغ�ران  الجدوالن 
وسكان الضفة الغرب�ة.

هذه النسب معا تش�ر إلى تقل�ص مر�ع وأك�د إلمكان�ة إقامة دولة فلسط�ن�ة ح�و�ة اقتصاد�ا وما إلى ذلك. القبول 
بمصطلحات مثل ”ح�و�ة“ و”متواصلة“ و”دولة“ مع تجر�ده من معناها الحق�قي �فتح الباب أمام إسرائ�ل لتطبق 
الجدار وخارطة  أوجدتها خارطة  التي  بالحقائق على األرض  الغرب�ة، مدعمة  الضفة  خططها االسترات�ج�ة في 
الطر�ق. الكانتونات والمناطق الحب�سة، والمجتمعات المحاطة ”بالسور“، باإلضافة إلى االبتعاد عن حدود ١٩٦٧، 

القدس وحق العودة كلها تحدد مص�ر األراضي المحتلة، وتضمن عدم ق�ام دولة ح�و�ة حق�ق�ة أبدا. 

الخالصة أن الحل الوح�د والمضمون ال �مكن أن �كون إال ضمن قرارات الشرع�ة الدول�ة وحق الشعوب في تقر�ر 
مص�رها.

مالحظات:
.www.herzliaconference.org ،١ خطاب ه�رتزل�ا

٢ هآرتس، أ�ار ٢٦، ٢٠٠٣

٣ �د�عوت احرنوت، أ�ار٢٣، ٢٠٠٣

٤ سوفر، أمون ”إسرائ�ل، الد�موغراف�ا: ٢٠٠٠-٢٠٢٠ المخاطر والفرص“ ح�فا، ٢٠٠١

٥ هآرتس، آذار٢٣، ٢٠٠٣

١٥٢١٥٣
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الجدار الفاصل: ب�ن الواقع والتجربة
عبد اللط�ف خالد

مكتب طوارئ حملة مواجهة إقامة الجدار الفاصل

مجموعة اله�درولوج��ن الفلسط�ن��ن

بالكشف  االست�طان�ة  اإلحتالل�ة،  العقل�ة  بدأت  بالمنطقة،  تعصف  التي  واالقتصاد�ة  الس�اس�ة  الظروف  ظل  في 
عن نوا�اها الحق�ق�ة. في هذا الوقت الذي تعبر ف�ه المنطقة مرحلة عنق الزجاجة، تعتبر هذه المرحلة، من الناح�ة 
تار�خ  في  وحساس�ة  خطورة  األكثر  المخططات  إح�اء  أو  لتفع�ل  إلسرائ�ل  مالءمة  األكثر  واألمن�ة،  الس�اس�ة 
الصراع الفلسط�ني-اإلسرائ�لي.  فلقد وضعت أجندة الجدار للتنف�ذ بذرائع أمن�ة دون الحاجة للرجوع أو االلتزام 
بكل االتفاق�ات أو المواث�ق الدول�ة الموقعة.  هذا الملف القد�م الجد�د والذي هو باألصل امتداد للمخطط االست�طاني، 
التفاوض�ة  الملفات  باقي  إلى  ملفا جد�دا �ضاف  قض�تنهم  السكان وجعل  وتشر�د  األرض  لالست�الء على  �هدف 

العالقة، وفرض لس�اسة القبول باألمر الواقع وإجبار الفلسط�ن��ن على التفاوض على ما س�كون فقط.
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االست�الء  �تم  التي  لألراضي  ونوع�ة  كم�ة  قفزة  �عد  أنه  السابقة،  المصادرة  عمل�ات  الجدار عن  �م�ز  ما  ولكن 
عل�ها بالقوة العسكر�ة، وفي نفس الوقت �تم إلحاق األراضي المصادرة أو المعزولة جغراف�ًا بحدود وأراضي عام 
١٩٤٨.  ووفقًا للمرحلة األولى س�تم مصادرة أو عزل أكثر من مئة ألف دونم، وهي من خ�رة األراضي الزراع�ة 
وأكثرها وفرة لمصادر الم�اه وخصوصًا الجوف�ة منها.  والمتتبع لمخطط الجدار في محافظات جن�ن وطولكرم 
الكث�ر من  التنف�ذ في  بعد  أو  قبل  تعد�له سواء  تم  قد  الجدار  أن مخطط  األمر بوضوح، كما  وقلق�ل�ة �الحظ هذا 

األح�ان، وهذا �وضح ثالثة أمور.

أوًال: إن ملف أو مخطط الجدار، �قع ضمن خطة استرات�ج�ة ذات توجهات وطباع توسع�ة، ولكنه لم �كن �حتوي 
المتطرفة  الس�اس�ة  االتجاهات  تلبي رغبات  التي  والتساؤالت  اإلجابات  أو  التفص�ل�ة  المواض�ع  من  العد�د  على 
داخل إسرائ�ل.  وفي هذا الس�اق نش�ر إلى تغ�ر خارطة الجدار في العد�د من المواقع على طول الجدار، ح�ث �ب�ن 
المخطط األول االتصال الواضح ب�ن مد�نة قلق�ل�ة وباقي المواقع في الضفة، ب�نما المخطط المعدل �حدث تغ��را 
كب�را في الرؤ�ا اإلسرائ�ل�ة لباقي المستوطنات شرقي مد�نة قلق�ل�ة وحتى حدود مد�نة نابلس، ح�ث �ظهر الطر�ق 
االست�طاني بوضوح في المخطط اإلسرائ�لي المعدل مما �عني تبدل واضح في الن�ة للوصول لباقي المستوطنات 
وضمها وفق مخططات تفص�ل�ة الحقة.  كما أنه وحتى فترة قر�بة كانت تظهر قر�ة عزون عتمة باحتوائها وضمها 
بالكامل وحتى في المخطط المعدل، ولكن المخطط المعدل أ�ضًا تم تعد�له بمخططات جد�دة إلخراج القر�ة كمنازل 

وسكان واإلبقاء على أراض�ها تحت الضم.

ثان�ًا: هناك حر�ة تامة لدى المخطط وصانع القرار في التغ��ر والتبد�ل في كل لحظة، و�أتي التعد�ل بناء على 
التوص�ات التي تحاول است�عاب حتى أكثر اآلراء واألفكار التوسع�ة.  ومثال ذلك مقترح  مجلس المستوطنات، 
الذي تبدو بوادره تلوح في األفق للتنف�ذ، ح�ث تظهر كتل است�طان�ة في وسط وعمق الضفة الغرب�ة، تصبح ضمن 
إلى  الغرب�ة  الضفة  تقط�ع  أكثر تطرفًا توضح  أ�ضًا مخططات فصل جد�دة  الجدار.  كما ظهرت حد�ثًا  مخطط 
مئات  ومصادرة  االست�طان�ة،  التجمعات  كامًال، وضم عشرات  بالتحد�د  القدس  مد�نة  وعزل  منفصلة  كانتونات 

اآلالف من الدونمات.

ثالثًا: بالمقابل لمخطط الجدار وما �عصف به على أرض الواقع من تخر�ب ودمار �صل حد الكارثة اإلنسان�ة، فإن 
هناك صمتا ره�با على المستوى الفلسط�ني والعربي والدولي، فحجم الدمار الذي �لحقه الجدار باألرض والقض�ة 
الفلسط�ن�ة عمومًا، هو في واقع الحال �شابه أو �فوق كارثة وهز�مة عام ١٩٦٧، خاصة بالنسبة للمواقع التي تتأثر 
مباشرة، والتي تز�د عن ٥٥ موقعا في المرحلة األولى علمًا أنه لن �نجو مكان أو إنسان في الضفة الغرب�ة من 

التأث�ر المباشر إلقامة الجدار في مراحله الالحقة.

إن حالة العجز أو الصمت التي رافقت إقامة الجدار خالل السنة الماض�ة، هي السبب التي جعلت القائم�ن على 
القرار في إسرائ�ل �غ�رون و�بدلون وفق رغباتهم داخل أراضي الضفة الغرب�ة.  فمن ناح�ة كانت إسرائ�ل تسعى 
مدى  تراقب  كانت  أخرى  ناح�ة  ومن  جد�دة،  أي مخططات  الكشف عن  دون  األولى  بمرحلته  المخطط  لتمر�ر 
التفاعل مع هذا المخطط على كافة المستو�ات.  وهذا التسارع الكب�ر في تنف�ذ مخطط الجدار وتوسعته خالل األشهر 
الثالث السابقة، والكشف عن مخططات لمصادرة وعزل حتى ٦٠٪ من أراضي الضفة الغرب�ة، خ�ر دل�ل على 
حالة الوهن التي تسود اآلن.  وفي هذا الس�اق �مكن الحد�ث عن تجارب متواضعة في مواجهة إقامة الجدار الفاصل 
خالل الفترة السابقة، رغم تواضع هذه التجربة، إال أننا نجد ف�ها إشارات إ�جاب�ة تقودنا للصحوة والعمل بشكل 

أفضل، ألن مخطط الجدار مستمر، وعل�نا أن نقرع الجرس ونضيء الشموع، ونعبر الطر�ق.

لن نفشي سرًا إذا ما قلنا إن الجدار أصبح واقعًا ملموسًا على األرض بكل تفص�الته الفن�ة من جن�ن وحتى سلف�ت.  
بكل ما �حمل في ط�اته من ألم ومعاناة أصبحت تتجسد على أرض الواقع، وتتمثل بأولئك الفالح�ن والمزارع�ن 
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البسطاء، وبكل ما �رافق إقامة الجدار من دمار اقتصادي ومائي وب�ئي واجتماعي، فلقد أخذنا نلمس نتائجه �ومًا 
بعد �وم من إغالق وحصار ومضا�قات للوصول لألراضي المعزولة خلف الجدار.  وكما تعودنا أن نلحق الحدث 
ال أن نشارك ف�ه أو نصنعه، فإن أمر الجدار كان مفاجأة لجم�ع المواقع المتضررة،  كما لم �كن في الحسبان لدى 
الوطن، كل حسب موقعه  امتداد  المفاجأة على  أو  تفاوتت الصدمة  المحل�ة.  ولقد  اله�ئات  أو  المؤسسات األهل�ة 

ومسؤول�اته ورؤ�ته للصراع، ولكن لم تكن ردة الفعل من كل حسب إمكان�اته.

الفالح البس�ط الذي صحا �ومًا ل�جد أرضه أو ممتلكاته تصادر أو تعزل أو تدمر، هو المتضرر المباشر األول، 
فاألرض بالنسبة له مصدر رزق وع�ش ووجود.  حاول عبر الوسائل القانون�ة المتاحة للتعب�ر عن حقه ورفضه 
لقرار المصادرة، ولكنه لم �فلح ورفضت قض�ته.  وشارك في رفض قرار المصادرة وعبر عن ذلك في صموده 
بأرضه أمام الجرافات ولكن أ�ضًا لم �فلح طو�ًال في منعها من تجر�ف أرضه.  وبات اآلن �نتظر و�تخ�ل مالمح 
المرحلة القادمة، و�تأمل الخ�ر في وعود البوابات ل�صل إلى أرضه.  وفي الكث�ر من األح�ان �نكر على نفسه حتى 
التفك�ر في مستقبله ومستقبل أرضه.  فإما أنه �نتظر الغد بقلب دامع وغاضب، وإما أن �د�ه مكتوفتان على جنبه، 

أو مرفوعتان للسماء. وكث�رًا ما �لقي اللوم على زمنه و�حاول الهرب من رؤ�ة الجدار على أرضه.

أما المؤسسات األهل�ة أو اله�ئات المحل�ة والشعب�ة والمعروفة بتعددها وامتدادها على أرض الوطن، فقد خاضت 
تجربة المخاض مع والدة الجدار.  فهي من ناح�ة مصدومة بكل ما تراه وتسجله من أرقام وإحصاءات وتفاص�ل 
لحجم الدمار والخراب الذي �لحقه الجدار، وهي من الناح�ة األخرى مصدومة بواقع إمكان�اتها القانون�ة المتواضعة 
لمواجهة إقامة الجدار، أو من م�زان�تها األكثر تواضعًا أمام حجم الدمار الذي �ص�ب القطاع الزراعي والمائي 
في هذه المواقع.  ناه�ك عن حجم وتعدد االحت�اجات األساس�ة لهذه المواقع التي تضمن استمرار الح�اة ف�ها.  وقد 
ظهرت خالل الفترة السابقة محاوالت جادة ومثمرة لتغط�ة العد�د من هذه الثغرات.  فقد توجهت المؤسسات األهل�ة 
ممثلة بشبكة المنظمات الب�ئ�ة التي أطلقت حملة وقف جدار الفصل العنصري بتظافر جهود ستة من مؤسساتها 
األعضاء وعلى رأسها مجموعة اله�درولوج��ن الفلسط�ن��ن، واإلغاثة الزراع�ة، واإلغاثة الطب�ة، ومركز أبحاث 
األراضي ومؤسسة القانون ومعهد األبحاث التطب�ق�ة أر�ج، للوقوف مع المواطن في محنته أو المزارع في أرضه.  
التطوع�ة، وكذلك  المحل�ة  اللجان  تشك�ل  الجهود وتفع�لها من خالل  توح�د  م�دان�ة، هدفها  افتتاح مكاتب  تم  وقد 
جمع المعلومات وتوث�قها بصورة اإلحصاءات والدراسات، والخرائط.  وأ�ضًا تفع�ل الرأي العام المحلي والدولي، 
الرسم�ة  والوفود  المؤسسات  من  الكث�ر  واستضافة  الصحف�ة  واللقاءات  والندوات،  المهرجانات،  بعمل  والق�ام 
واإلعالم�ة.  وكذلك تنف�ذ العد�د من المشار�ع التي تخدم قطاع المزارع�ن أو المتضرر�ن من إقامة الجدار.  وقد 
تم العمل على تحق�ق هذه األهداف بجهود مشتركة مع اللجان في المواقع، وظهرت نجاحات ج�دة خصوصًا في 
المجال اإلعالمي ونقل الصورة للخارج من خالل العشرات من الوفود التي زارت المنطقة، وكذلك في استقطاب 
العد�د من المؤسسات األجنب�ة لتمو�ل بعض المشار�ع، وخصوصًا الطارئ منها.  ولكن النتائج بق�ت في صورة 
الوضع الذي وضحناه، فالجدار بقي مكانه، وعمل�ات التجر�ف والتخر�ب لألرض بق�ت مستمرة، ومشاهد الدمار 

تنتقل من موقع آلخر.

أما من الناح�ة الرسم�ة، وفي أكثر من لقاء ضم المؤسسات األهل�ة واله�ئات المحل�ة والشعب�ة من جهة، وأعضاء 
من المجلس التشر�عي وممثلي الدوائر والوزارات من جهة أخرى.  فقد طرح موضوع الجدار في قالب�ن.  أوًال: 
بموضوعه الس�اسي واألمني، وكان هناك رفض تام لفكرة المشاركة أو حتى المعرفة بمخطط الجدار سواء في 
الموقف  ذاته  هو  الجدار  من  الرسمي  الموقف  وإن  المستقبل�ة.   الطروحات  في  أو  السابقة  التفاوض�ة  المراحل 
الشعبي الرافض جملة وتفص�ًال لمخطط الجدار، وإن إسرائ�ل تنفذه بقانون القوة، ال بقوة القانون أو الحجج األمن�ة 
ومخالف لكل الشرائع والمواث�ق واالتفاق�ات والتفاهمات الموقعة أو المبرم عقدها.  وثان�ًا طرح الجدار بموضوعه 

االقتصادي والدور الرسمي في تغط�ة موضوع الجدار وتداع�اته على الساحة الفلسط�ن�ة والدول�ة.

١٥٦١٥٧
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من الناح�ة الدول�ة، لوحظ وجود اهتمام شعبي وإعالمي 
في  المحلي  االهتمام  بكث�ر  �فوق  مؤسساتي،  وأح�انًا 
�تفوق  شك  أدنى  وبدون  الشعب�ة،  األوساط  من  العد�د 
التي  التغط�ة  حجم  على  اإلعالم�ة  الناح�ة  من  بكث�ر 
فقد  العربي.   أو  الفلسط�ني  اإلعالمي  جهازنا  وفرها 
مع  التضامن  حركات  من  اآلالف  بل  المئات  شارك 
واألصول،  المنابت  مختلف  من  الفلسط�ني  الشعب 
من  وحتى  المتحدة،  والوال�ات  أوروبا  من  وخصوصًا 
مع  م�دان�ًا  شاركوا  إسرائ�ل،  داخل  السالم  حركات 
أن مناطق  األهالي في وقوفهم معهم في محنتهم.  كما 
هذه  من  �ومًا  تخلو  تكاد  ال  وقلق�ل�ة  وطولكرم  جن�ن 
الوفود التضامن�ة، أو من ز�ارات لوفود من المؤسسات 
أن  بد  ال  بالذات  وهنا  واألجنب�ة.   والرسم�ة  اإلعالم�ة 
النشطاء من حركات  �سبقنا  لماذا  أنفسنا،  نحاسب  نقف 
والصحافة  األعالم  �صل  ولماذا  ألرضنا؟   التضامن 
األجنب�ة ب�نما �ندر وصول صحافتنا أو إعالمنا.  إننا ال 
نعني بذلك أنه لم �كن هناك حضور لجمهورنا أو تغط�ة 
وتوافق  المتوقع.   من  بكث�ر  أقل  كان  ولكنه  إلعالمنا 
تعودنا  التي  الشخص�ات  من  حالة شبه صمت  مع  ذلك 
أن نراها ونسمعها تعلق وتدلي برأ�ها في أبسط القضا�ا 
الجدار  من  المتضررون  الناس  �لقي  وهنا  الوطن�ة.  
بالالئمة على ممثل�هم، لماذا هذا السكوت على الجر�مة 
رغم فظاعتها؟  إن األرض تمثل روح القض�ة وجوهر 

الصراع وها نحن ال�وم نفقدها دون تعل�ق!

على  �نبغي  وطن�ة  قض�ة  الفاصل  الجدار  موضوع  إن 
والتعامل  التفاعل  الفلسط�ني  الشعب  قطاعات  جم�ع 
وفي  بالتقص�ر،  جهة  أو  أحد  تنهم  ال  بذلك  إننا  معها.  
نفس الوقت ال نرفع المسؤول�ة عن أحد أو جهة.  ولكن 
تجربة األشهر أو السنة السابقة على البدء بإقامة الجدار 
اآلن�ة  وتداع�اتها  الكارثة  حجم  أن  إلى  بوضوح  تش�ر 
والمستقبل�ة ال تنسجم مع كل المستو�ات من الجهود التي 
بذلت.  وهذا �عود لسبب بس�ط وهو أن هناك إمكان�ات 
لم  دول�ة  أو  إعالم�ة،  أو  شعب�ة  سواء  كب�رة  وقدرات 
وفي  مكانها  تراوح  بق�ت  أو  الصح�ح،  بالشكل  تستثمر 
القدرات  وهذه  مهدها.   في  ماتت  األح�ان  من  الكث�ر 
أنها  وهي  بس�ط،  لسبب  أ�ضًا  وتفع�لها  تجد�دها  �نبغي 
قائمًا،  زال  ما  الجدار  في  والعمل  موجودة،  زالت  ما 
مأساو�ة  أكثر  هي  األفق  في  تلوح  التي  والمخططات 
وشمول�ة من سابقاتها.  وفي الخالصة �مكن تحد�د آفاق 

العمل على النحو التالي:
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• رفع مستوى الوعي الجماه�ري بخطورة مخطط أو مخططات الجدار، وجعل المواطن �درك ذلك و�حس 
و�لمس أثر الجدار على مستقبله في هذه األرض، وذلك ألن التجربة والتار�خ �ؤكدان على أن الجدار س�طال 
عمق األراضي في الضفة الغرب�ة، ولن تستثنى قر�ة أو مد�نة من آثاره التدم�ر�ة.  وخالل السنة الماض�ة 

كنا نلمس أن هناك نقص في أبسط المعلومات حول الجدار في معظم المواقع.

المحل�ة  الرسم�ة –  للجهات  الجدار وإ�صال هذا الصوت  إقامة  الجماه�ري والشعبي برفض  الدور  • تفع�ل 
وللجهات الدول�ة.  وتشك�ل لوبي شعبي ضاغط على المؤسسات الحل�ة وعلى رأسها المجلس التشر�عي.

• عمل مناشدات شعب�ة تقدم عبر الوسائل والقنوات اإلعالم�ة للتضامن مع المواقع المتضررة وتشكل أوراق 
ضغط على متخذي القرار وحثهم على رفع صوت المواقع المتضررة.

المتضرر�ن  إلى جنب مع األهالي  الدول�ة بكل مسم�اتها، بجعلها تشارك جنبًا  التضامن  • تفع�ل دور لجان 
في مواقعهم، ودعوتهم للمز�د من التفاعل مع قضا�اهم، وكذلك دعوتهم للمكوث في هذه المواقع والع�ش 
ب�ن الناس، ونقلهم لصورة ما �جري على أرض الواقع، وتأك�دهم على مصداق�ة الطرح الشعبي الفلسط�ني 

بحقهم في أرضهم وتطلعهم للع�ش بأمن وسالم مع ج�رانهم.

• تشك�ل لجنة وطن�ة من خالل المجلس التشر�عي، والمؤسسات األهل�ة والشعب�ة لتبني خطة وطن�ة موحدة 
لمواجهة إقامة الجدار.

• تفع�ل الدور اإلعالمي للمؤسسات المحل�ة واإلقل�م�ة والدول�ة بتنظ�م برامج منوعة تتناول موضوع الجدار 
من أبعاده االقتصاد�ة والب�ئ�ة واالجتماع�ة والصح�ة.

• تفع�ل دور المؤسسات األهل�ة والرسم�ة بتبني خطط تنمو�ة ومشار�ع تطو�ر�ة لجم�ع المواقع التي تتضرر 
من الجدار، والتي تدعم صمود وتواجد المزارع على أرضه المعزولة بحكم مخطط الجدار.

• تفع�ل الجانب القانوني واإلنساني في المحافل الدول�ة، وعمل قضا�ا وحاالت ذات بعد إنساني.

الواقع، وضرورة  ما �جري على أرض  اإلسرائ�لي وتوض�ح صورة  والمواطن  للشارع  للوصول  • العمل 
كسب ثقة وتأ��د قطاع واسع من اإلسرائ�ل��ن المهتم�ن والمؤمن�ن بحق الشعب الفلسط�ني بأرضه وحر�ته 
والع�ش بسالم وفتح قنوات للتواصل الثقافي والحوار المؤسسي والشعبي بدًال من صرف الم�زان�ات الهائلة 
إلقامة الجدران وإشباع الذهن�ة اإلنسان�ة بمفاه�م خاطئة لألمن، والتي تبنى بالقوة والعنف واستبدالها ببرامج 

ذات طابع حضاري وتنموي أقل كلفة وأكثر د�مومة وأمنًا وسالمًا وحر�ة ورخاء وإنسان�ة لكال الشعب�ن.
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النظر$ة - الممارسة - التطب�ق النهائي

طر$ق الجدار تقوم على الس�طرة الكاملة على مصادر الم�اه 
الفلسط�ن�ة

عبد الرحمن التم�مي
مجموعة اله�درولوج��ن الفلسط�ن��ن

مقدمة
إن البناء المادي للجدار جد�د، إال أن الغرض من وراء بنائه قد�م. وطر�ق الجدار التي ما زالت في المرحلة األولى 
في شمال الضفة الغرب�ة لم تأت بمحض المصادفة على اإلطالق، سواء في االتجاه الذي تسلكه، أو في كونها أول 
منطقة �تم استهدافها لبناء الجدار عل�ها، بسبب كون المرحلة األولى من الجدار تتم في المنطقة التي ف�ها الحوض 
القد�مة  الس�اسة اإلسرائ�ل�ة  نهر األردن.  تش�ر  بعد  التار�خ�ة  فلسط�ن  للم�اه في  أكبر مصدر  �عد  الذي  الغربي 
والحد�ثة والخطابات العامة للس�اس��ن وخبراء الم�اه، باإلضافة إلى التنف�ذ العملي على عدة مستو�ات، إلى الس�طرة 

اإلسرائ�ل�ة التامة والمخطط لها على الحوض الغربي، التي أصبحت ممكنة اآلن بواسطة بناء الجدار.
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ل�س من السهل فهم الس�اسة والممارسة اإلسرائ�ل�ة اإلحتالل�ة ف�ما �تعلق بالم�اه من دون النظر إلى األ�د�ولوج�ة 
الصه�ون�ة ومفاع�ل المشروع االست�طاني التي سبقت تأس�س دولة إسرائ�ل. عند العودة إلى الثالث�ن�ات وعندما 
تدعو  تزهر“،  الصحراء  مثل ”لنجعل  فلسط�ن سادت شعارات  إلى  بالقدوم  المستوطن�ن  كب�رة من  بدأت حشود 
ال�هود إلى الق�ام بالعمل في األرض، وق�ام العمال ال�هود بجعل ”أرض الم�عاد“ خصبة (بالرغم من أنها كانت 
خصبة في ح�نها)، جاعل�ن بذلك من األرض والماء عناصر بالغة األهم�ة بالنسبة للمشروع االستعماري.  لم تبق 
النظر�ة بالطبع على حالها، بل تقلبت وتم تنف�ذها بشكل ثابت بعدة طرق، على سب�ل المثال كانت الس�طرة على 
األرض ومصادر الم�اه العذبة معا��ر أساس�ة النتقاء األراضي التي ستقام عل�ها المستوطنات ال�هود�ة من أجل 

تحق�ق الحلم الصه�وني.

بدأ التطب�ق األكثر بروزًا وأهم�ة للنظر�ة مع تأس�س دولة إسرائ�ل، ح�ث بدأ العمل بالخطط والمبادرات الفور�ة 
 ،(Mekorot) اإلسرائ�ل�ة  الوطن�ة  الم�اه  شركة  مثل  واسع،  نطاق  على  للم�اه  وطن�ة  مشار�ع  وتطو�ر  لتأس�س 
مستوى  وازد�اد  ال�هود  السكان  عدد  ازد�اد  مع  طبر�ا.   في  الماء  ع�ون  وتنوع  الحولة،  منطقة  في  والمشار�ع 
ومتطلبات الح�اة، والنمو االقتصادي، وبسبب البرامج األ�د�ولوج�ة اإلسرائ�ل�ة المستمرة لجلب ال�هود من جم�ع 
أرجاء العالم إلى المنطقة، فقد ازداد كذلك الطلب على الم�اه، وأصبح االهتمام بالم�اه الجوف�ة مصدرًا أساس�ًا للم�اه 
أمرًا له األسبق�ة، وتحول االهتمام فورًا إلى المنطقة األساس�ة التي من المتوقع أن تحوي مصادر آلبار جوف�ة، وهي 

منطقة الحوض الغربي، أو كما تسم�ها إسرائ�ل الحوض الجبلي.

الحوض الغربي منذ االحتالل اإلسرائ�لي عام ١٩٦٧
�عد الحوض الغربي أكبر مصدر للم�اه في فلسط�ن التار�خ�ة بعد نهر األردن، إذ �شكل في الواقع أكبر مصدر 
أفكار عد�دة بخصوص الحوض بهدف الس�طرة عل�ه.  العمل على تطو�ر  إلى  للم�اه الجوف�ة، مما دفع إسرائ�ل 
وعقب االحتالل اإلسرائ�لي للضفة الغرب�ة عام ١٩٦٧ أصبح باإلمكان فرض الس�طرة المباشرة على الحوض، 
وأصبحت النوا�ا اإلسرائ�ل�ة ف�ما �تعلق بهذا المصدر واضحة، ح�ث بدأت إسرائ�ل تحفر آبارًا جوف�ة في الحوض 
خلف الخط األخضر / داخل إسرائ�ل، في الوقت نفسه الذي حرم ومنع ف�ه الفلسط�ن�ون الموجودون داخل الضفة 
الغرب�ة وعلى بعد ك�لومترات قل�لة من البئر اإلسرائ�لي من الحفر والضخ من الحوض نفسه. وتقع قرى الضفة 
الغرب�ة في عكس ت�ار م�اه الحوض، ب�نما تقع إسرائ�ل في مجرى ت�ار م�اه الحوض، ولهذا فإن أي منع للحفر من 

الجهة الواقعة عكس الت�ار تأتي لمصلحة الجهة الواقعة في مجرى الت�ار.

إن س�اسة إسرائ�ل في مصادرة األرض والم�اه ل�ست عشوائ�ة، بل تس�ر وفق خطة إستراتج�ة منظمة، وبالتالي 
الماء  وخبراء  الس�اس��ن  وتوجه  موقف  في  هذا  �ظهر  ح�ث  الس�اس�ة،  التطورات  على  فعل�ة  رد  س�اسة  ل�ست 
والمفوض�ن  اإلسرائ�ل�ة  المفاوضات  فرق  أساس  هؤالء  �شكل  إذ  لبعض،  بعضه  والمكمل  الموحد  اإلسرائ�ل��ن 
والساسة والباحث�ن وتوجههم المكمل بعضه لبعض. مثال على ذلك الموقف اإلسرائ�لي في المفاوضات المصر�ة 
– اإلسرائ�ل�ة التي تمت في كامب د�ف�د في أواخر السبع�ن�ات ح�ث صرح اإلسرائ�ل�ون بكل وضوح عن رغبتهم 
في الس�طرة على الحوض الغربي، وفي فترات الحقة وضمن نفس الن�ة والرغبة تحدث وزراء الزراعة والبن�ة 

التحت�ة والدفاع اإلسرائ�لي وخططوا بشكل صر�ح للس�طرة على الحوض الغربي.

اتخذ دمج الس�اسة مع الدعا�ة الس�اس�ة الح�و�ة مستوًى شعب�ًا في أوائل التسع�ن�ات عندما قام وز�ر الزراعة في 
ذلك الوقت رفائ�ل إ�تان بتنظ�م حملة دعا�ة عامة مدفوعة الثمن في صح�فة إسرائ�ل�ة ن�ابة عن الوزارة �دعو ف�ه 
اإلسرائ�ل��ن إلى عدم ”التخلي“ عن جزء الحوض الغربي الموجود في الضفة الغرب�ة، قائًال: إن هذا الحوض �عد 
الدفاع اسحق مردخاي ب�ن ١٩٩٦-١٩٩٨ مسّودة خر�طة خالل فترة  جزءًا من أمن م�اه إسرائ�ل. وقدم وز�ر 
االجتماعات والمفاوضات التي تمت مع السلطة الفلسط�ن�ة، تطالب أن تكون الحدود الشرق�ة إلسرائ�ل متساو�ة 
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ومرادفة مع الم�اه الجوف�ة في الضفة الغرب�ة،  شاملة بذلك الحوض الغربي بأكمله، وبالتالي تضم جزءًا كب�رًا من 
األراضي المحتلة إلى حدود إسرائ�ل، وهناك أمثلة كث�رة على ذلك.

لم �صبح التوجه نحو الس�طرة على الم�اه أقل وضوحًا، كما لم �قل أو �توقف بأي شكل من األشكال منذ أوسلو ح�ث 
تلقى الفلسط�ن�ون منذ ١٩٩٣ إذنًا واحدًا فقط من إسرائ�ل للق�ام بحفر بئر في الحوض الغربي, مما �ؤكد على حق�قة 
المص�ر،  تقر�ر  في  الفلسط�ن��ن  الفلسط�ن�ة وعلى حق  المصادر  اإلسرائ�ل�ة على  والس�طرة  االحتالل  استمرار 
ومصلحة إسرائ�ل في الحوض الغربي. أما بالنسبة للحوض الشرقي والممارسات في غزة فقد كانت إسرائ�ل أقل 
ل�ونة ف�ما �تعلق بقوان�نها وأنظمتها بالنسبة للسماح للفلسط�ن��ن بحفر آبار في هذه المناطق. وإذا أخذنا أر�حا كمثال 
فقد قام الفلسط�ن�ون ببناء آبار “منتهك�ن” بذلك الشروط المفروضة عل�ها في اتفاق�ة أوسلو، ومع هذا لم تحرك 
إسرائ�ل ساكنا، ولم تقم بالرد على مثل هذا االنتهاك بان تقوم مثًال بتدم�ر هذه اآلبار.  على العكس من ذلك عندما 
قام الفلسط�ن�ون بحفر عدد من اآلبار في مناطق جن�ن وطولكرم قامت إسرائ�ل بتدم�ر جم�ع هذه اآلبار في غضون 
أ�ام.  �بقى السؤال الكب�ر: لماذا تتعامل إسرائ�ل بهذه االزدواج�ة؟  إن الفرق الشاسع ب�ن س�اسة وأعمال إسرائ�ل 
في الحوض الغربي وب�ن غ�ره من المصادر األقل وفرة في الم�اه �ؤكد على أهداف ونوا�ا إسرائ�ل ف�ما �تعلق 

بالحوض الغربي.

خالل  من  المحتلة  األراضي  في  اإلسرائ�لي/ال�هودي  بالوجود  كب�ر  بشكل  الم�اه  مصادر  على  الس�طرة  ترتبط 
المناطق  في  العسكر�ة  الس�طرة  وتوسع  الضخمة،  األراضي  مصادرة  عمل�ات  إلى  باإلضافة  المستوطنات، 
المستوطنات اإلسرائ�ل�ة جزءًا مهمًا من  تعد  المسلحة  الجماعات  المتطرف/  ال�م�ني  الجناح  الفلسط�ن�ة، ووجود 
الس�طرة اإلسرائ�ل�ة على الم�اه. وقد تم دمج وتوح�د المستوطنات الواقعة في منطقة الحوض الغربي مثل مستوطنة 
بركان و�اك�ر والمستوطنات الصناع�ة الواقعة قرب مستوطنة أرئ�ل مع البن�ة التحت�ة للماء داخل الخط األخضر 
التحت�ة  البن�ة  توح�د  على  والس�اسي  العملي  المنظور  من  الدمج  هذا  �عمل  ضخ.   ومحطات  أناب�ب  خالل  من 
اإلسرائ�ل�ة من جهتي الخط األخضر، مما �جعل من منطقة الحوض الغربي خاضعة فعل�ًا للس�طرة اإلسرائ�ل�ة. و 

تعمل الس�طرة التكن�ك�ة الكاملة بالطبع على ضمان اإلدارة الكاملة للحوض.

كمهندس، اعتدت النظر إلى حجم البن�ة التحت�ة لمعرفة الس�اسة اإلسرائ�ل�ة والتطورات المستقبل�ة، أعطي مثاًال 
بإسرائ�ل، وح�ث كان  المتناثرة حولها  والمستوطنات  بركان  لربط مستوطنة  ترك�به  تم  الذي  األنبوب  ذلك  على 
األنبوب الذي �بلغ قطره ٢٤ إنشًا بحاجة إلى كم�ة كب�رة من الم�اه لتدفع تدفق الم�اه عبره، وعند النظر إلى منسوب 
الم�اه التي من الممكن أن تمر عبر األنبوب فإن استهالك المستوطنة للم�اه ال �ساوي عشر هذه الكم�ة الكب�رة التي 
ستمر ف�ه. وبالرغم من كون هذا االستعمال للم�اه مبالغًا ف�ه اآلن، إال أنه �عد من وجهة النظر التوسع�ة اإلسرائ�ل�ة 
الحوض  لم�اه  المستقبلي  واالستهالك  الحاجة  باالعتبار  �أخذ  األمد  الطو�ل  والتنف�ذ  التخط�ط  إن  ج�دًا،  استثمارًا 
الغربي في الثالث�ن – أربع�ن سنة القادمة!  وإسرائ�ل مستمرة قدمًا في وضع البن�ة التحت�ة كما لو أن الحوض 

الغربي س�كون بال شك تحت س�طرتها.

الجدار: إتمام الس�طرة على الحوض الغربي
الجهود  لمختلف  متطرف  مادي  تطب�ق  هو  بل  مفاجأة،  اله�درولوج�ة  النظر  وجهة  من  الجدار  ظهور  �عد  ال 
الطر�ق  بتتبع  قمنا  إذا  الح�وي.   الغربي  الحوض  على  للس�طرة  الماض�ة  العقود  خالل  اإلسرائ�ل�ة  والنظر�ات 
تأث�ر سلبي للجدار �تمثل في عدم  الم�اه الجوف�ة، وأقل  أنها تتبع فعل�ًا حدود  التي �سلكها الجدار سنجد  الهندس�ة 
تمك�ن االتجاه الواقع عكس مجرى م�اه الحوض من الوصول إلى الفلسط�ن��ن ضامنًا بذلك أن �كون إلسرائ�ل كامل 

الس�طرة على كم�ة ونوع�ة الم�اه.
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تهدف إسرائ�ل من بناء الجدار إلى ضمان س�طرة كاملة على الحوض من خالل خلق حقائق ل�تم التفاوض عل�ها 
مثل ما �طلق عل�ه اسم مفاوضات المرحلة النهائ�ة. و�قع الحوض أسفل أكثر األراضي خصوبة في الضفة الغرب�ة، 
وعل�ه فإن استعمال الم�اه في هذه المنطقة مرتبط بشكل كب�ر بالزراعة. إن استحالة الوصول إلى األراضي بسبب 
الجدار س�حول هذه األراضي الخصبة إلى أراٍض جافة وغ�ر صالحة لالستعمال في غضون مواسم قل�لة، ح�ث 
س�شح القطاع الزراعي في بادئ األمر قبل أن �ختفي كل�ًا.  إن هذا الخلق األساسي للوقائع سوف �جعل األرض 
بالقوة غ�ر قابلة لالستعمال، وعندما �طالب الفلسط�ن�ون بالحصول على الماء في المنطقة في أ�ة مفاوضات تتم ب�ن 
الطرف�ن سوف ترد إسرائ�ل على طلبهم بأنه ال أساس له. وإنه ألمر ثابت ومرافق لإلجراءات والقوان�ن اإلسرائ�ل�ة 
أن تقوم إسرائ�ل باستعمال مثل هذه الحق�قة إلقناع المجتمع الدولي أن مطالب الفلسط�ن��ن ال أساس لها، وأن الحاجة 

إلى الم�اه للزراعة في شمال الضفة الغرب�ة غ�ر مبن�ة على حق�قة حال�ة.

�تماشي الجدار �دًا ب�د مع المحاوالت اإلسرائ�ل�ة المستمرة للس�طرة على أراضي الفلسط�ن��ن وتحو�لهم إلى قوى 
عاملة رخ�صة األجر. وإن التجمعات الزراع�ة وأسلوب ح�اتهم ككل معرض للخطر خصوصًا وأن جم�ع السكان 
الموجود�ن في المنطقة التي تقع حول المرحلة األولى من الجدار والمعتمد�ن على أراض�هم سوف �قومون، وقد 
قاموا بالفعل، باالنتقال إلى عمق الضفة الغرب�ة للبحث عن عمل �عوض عن الدخل الذي فقدوه بفقدانهم لألراضي 
الزراع�ة. و�ؤكد هذا من ناح�ة على أن عدد السكان الفلسط�ن��ن سوف �قل في المنطقة، و�مهد الطر�ق للمز�د من 
الس�طرة اإلسرائ�ل�ة، في نفس الوقت ال توجد بن�ة تحت�ة أو أي بد�ل عن األعمال التي فقدها الفلسط�ن�ون، وبالتالي 

سوف �كون الخ�ار الوح�د الموجود أمامهم الجوع أو العمل لدى اإلسرائ�ل��ن.

إن ”األمن“ حجة واهنة �تذرع بها اإلسرائ�ل�ون، وإن ادعاءات الخطباء اإلسرائ�ل��ن بعكس هذا الكالم �جعل من 
الضروري أن نكرر ونع�د أن بناء الجدار ل�س إجراءًا أمن�ًا. فإذا كان بناء الجدار لغا�ة أمن�ة فك�ف تقوم إسرائ�ل 
إذن بالمطالبة بأن �توافق األمن والفصل مع ضم وشمل أكثر من ١٥ تجمعًا قرو�ًا في المرحلة األولى وحدها في 
الغرب�ة؟  بناء أكبر وأول مرحلة من الجدار في شمال ول�س في جنوب أو وسط الضفة  الجدار؟ لماذا تم  غرب 
الجواب واضح، إن طر�ق الجدار تتطابق مع واقع ه�درولوجي ول�س مع واقع جغرافي للمنطقة، وهذا �وفر دل�ال 

أكبر على أن الجدار في أولى وأهم مراحله �شكل جزءًا من الس�اسة اإلسرائ�ل�ة في مصادرة األراضي والم�اه.

ال توجد ضرورة للخوض عم�قًا للبحث عن معلومات تؤكد لنا أن المعلومات اله�درولوج�ة اإلسرائ�ل�ة بتعدد أنواعها 
�شكل  الحوض  وأن  اإلسرائ�ل�ة،  اله�درولوج�ة  الدورة  من  أنه جزء  على  الغربي  الحوض  مع  بوضوح  تتعامل 
الم�اه  جزءًا رسم�ًا من م�زان�ة 
الوطن�ة اإلسرائ�ل�ة. وفي جم�ع 
عالقة  االستعمار�ة  المشار�ع 
والمعلومات  البحث  ب�ن  تكافل 
المادي،  والتوز�ع  والس�اسة 
العمل�ة.  المشار�ع  تطب�ق  وب�ن 
�ؤكد خطة  دل�ل صغ�ر  وهناك 
على  الس�طرة  في  إسرائ�ل 
الحوض الغربي، واآلن مع بناء 
الجدار سوف �تم إتمام وترس�خ 

هذه الحق�قة.
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”حكا$تي هي جزء من حكا$ة الشعب الفلسط�ني“
هنا في فلسط�ن ُتصادر األحالم وُتسرق األرض

قصة مف�دة أحمد خالد ترو$ها النا شر$ف خالد/قر$ة ج�وس

تقول الس�دة مف�دة: حكا�تي هي جزء من حكا�ة هذا الشعب ومس�رته الطو�لة نحو الحر�ة واالستقالل.  أنا أم كباقي 
األمهات في هذا العالم، أبلغ من العمر ٣٥ عامًا، متزوجة وعندي ٦ أطفال، وزوجي �عمل آذن في مدرسة ج�وس 
الثانو�ة.  أسكن في ب�ت �تألف من غرفت�ن ومطبخ، بن�ته أنا وزوجي بعد أن اقترضنا من البنك على راتب زوجي 

٤٠٠٠ د�نار، ما زلنا نسدد ثمنه حتى هذه اللحظة.

وجدت نفسي وعائلتي مرهق�ن في الد�ون، وال �وجد لنا أي مصدر رزق آخر سوى راتب زوجي المتواضع والذي 
بالكاد �غطي النفقات األساس�ة للح�اة.  وكان ال بد من تسد�د القرض، ولكن ك�ف السب�ل؟ وقبل عدة سنوات انتهزت 
أول فرصة عمل عرضت علي ألعمل في مشغل للخ�اطة من الساعة السادسة والنصف صباحًا لغا�ة الساعة الثالثة 
والنصف عصرًا.  ورغم تواضع الراتب الذي ال �تجاور ٦٠٠ ش�كل شهر�ًا إال أنني قبلت الفرصة ألن الد�ن ثق�ل.  
لكن هناك حاجة ماسة لرعا�ة أطفالي الصغار وخصوصًا الذ�ن هم دون سن الثالثة، ح�ث تقوم أمي بالرغم من 
وضعها الصحي على رعا�تهم لح�ن عودتي من العمل، وفي الكث�ر من األح�ان اضطر ألن أجعل ابنتي الكبرى 

(التي كانت تبلغ من العمر ٦ سنوات ح�ن بدأت العمل) تتغ�ب عن المدرسة ل�وم أو �وم�ن لرعا�تهم.

لقد عملت في ظروف ال �علمها إال اهللا، فالمسؤول�ة كب�رة والحمل ثق�ل.  ب�تي وأطفالي وعملي كلها تحتاج إلى جهد 
وتعب وترك�ز لتستمر الح�اة.  ورغم ذلك أبق�ت في داخلي حلمًا وأمًال في غد أجمل.

إننا ال نملك أرضا نفلحها أو نزرعها بالشجر، فكنا نعمل في موسم الز�تون باألجرة لتأم�ن احت�اجنا السنوي من 
الز�ت، ألنه عنصر أساسي في قوت العائلة.  قررت أنا وزوجي أن نقنن المقنن في المصروف على حساب صحة 
أطفالي واحت�اجاتهم.  جمعنا كل قرش وحسبناه بدقة من أجل هذا الهدف العظ�م ألسرتنا.  عملنا كل ما هو ممكن 
ومستطاع لتوف�ر مبلغ ١٠٠٠ د�نار أردني لشراء قطعة أرض بها ٨ أشجار ز�تون كب�رة.  وفعًال تحقق الهدف 
وكانت فرحة االنتصار كب�رة بشراء أشجار الز�تون الثمان�ة.  وكم كانت سعادتنا ونحن نقطف ثمار الز�تون في 

أرضنا التي ملكناها بدمنا ودموعنا، بسهرنا وتعبنا، بقناعتنا ورضانا بالقل�ل.

لم نكن نعلم ما الذي تخبئه لنا األ�ام، ألننا في كث�ر من األح�ان نحلم وكأنه ال �وجد احتالل.  نرسم صورة الغد 
المشرق في أع�ن أطفالنا، نفرح لطلوع الشمس ألننا نسبق وصولها ألرضنا وعملنا.  وقد قمنا بزراعة ثماني غراس 
صغ�رة في نفس القطعة مع علمنا أنه ال �وجد لها من المتسع ما �سمح لها بأن تصبح أشجار كب�رة، ولكننا نعلم أن 

أرضنا ال تبخل عل�نا وتتحمل مثلنا وتشاركنا الحزن واألمل معًا، ألننا أصحاب قصة وتار�خ وحضارة واحدة.

في شهر أ�لول من السنة الماض�ة، بدأ أهل قر�تي �تحدثون عن وجود ما �سمى بالسور، وأنه س�مر من أراضي 
قر�ة ج�وس.  قلت في نفسي، ”ألم �كتفوا بكل ما أخذوه وصادروه؟“ ولم أكن أتخ�ل أن �طالنا شيء مما �تحدث به 
الناس، ألن كل ما نملكه في هذه الدن�ا تلك الشجرات الثمان�ة على قطعة األرض التي ال تز�د عن الدونم الواحد.  
وفي �وم كان وقعه أشد علي من فقدان روحي، أخبرني الناس بأن السور س�مر من أرضي، ومن أشجاري، من كل 
ما تعبت وشق�ت من أجله.  وما هي إال أ�ام وأساب�ع قل�لة حتى بدأ موسم قطاف الز�تون من شهر تشر�ن األول، وقد 
كان ذلك الموسم من أفضل ما رأ�ت في ح�اتي.  فكأنما هي أشجار الز�تون تودعني وهي تعط�ني كل ما تستط�ع 

قبل رح�لها.  كأنما تطلب منا البقاء والتضح�ة بكل ما نملك ونستط�ع حتى آخر �وم لنا في هذه الدن�ا.
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ذهبنا أنا وعائلتي لقطف الز�تون، وإذا بنا نجد عالمات حمراء معلقة على شجر الز�تون وأخرى زرقاء على طرف 
القطع المجاورة.  لم �كن ذلك �عني لنا أكثر من اقتالع األشجار وتدم�ر األرض.  كانت حبات الز�تون تتدلى على 
أغصانها تتألأل فتقبل األرض الطاهرة، كانت �داي ترتجفان لحظة قطافها كأنها أحد أطفالي، ألنني لم أكن أعطي 
أطفالي أكثر مما أعطي أشجاري، وألنني تعبت وسهرت من أجل الحصول عل�ها اعتن�ت بها كما أعتني بأطفالي.  
كانت أشجار الز�تون تتحلى بثمارها فكأنها عروس تلبس تاجها في �وم عرسها.  كنت أقف أمام جذوع الشجر 
الشامخة والممتدة في تار�خ هذه األرض لمئات السن�ن.  وكنت أسرح للحظات أع�ش ف�ها مع نفسي قصة هذه 
األرض المعذبة مثلي.  كنت حز�نة ولم أستطع إال أن أنفجر في البكاء، رغم إنني عودت نفسي أن أحبس أنفاسي 

ودموعي أمام الدن�ا وأطفالي. 

وفي �وم بائس حز�ن وقفت أنا وزوجي وأطفالي الستة أمام ب�تنا الذي �طل على أرضنا وشجرنا، نراقب �د المعتدي 
الظالم إال أن �كمل  المشهد..، و�أبى  الز�تون، تعر�ها، تسقط جدائلها وتبتر ساقها.  و�ستمر  وهي تجز أغصان 
جر�مته، ف�حرك جرافاته وآل�اته وأدواته الضخمة، فتدوس األرض، وتع�ث ف�ها فسادًا.  تدمر كل ما هو أخضر، 

فتقتلع األشجار من جذوعها، وتحول األرض إلى صحراء.

وقفنا ثمان�تنا نعد أشجارنا الثمان�ة وهي تمر في مسلسل الجر�مة المقصودة.  فكأنما الغاصب بفعلته هذه كان �قصد 
أن �عذبها قبل رح�لها.  نعم، فقد كان الغاصب �قصد أن �عذبنا نحن أ�ضًا قبل وبعد رح�لها.  ل�س مصادفة أن �رزقنا 
اهللا بثمان�ة أشجار لكل واحد من عائلتي شجرة كان �كتب عل�ها اسمه.  بتنا جم�عنا �عزي كل واحد ف�نا اآلخر على 

مصابه، وعزاؤنا جم�عًا أن اهللا معنا، هو خ�ر رازق وخ�ر الراحم�ن.

قد �رى الناس هذا الجدار بعدة نظرات وحسب تفك�رهم ووجهتهم، و�كتبون عنه بعدة لغات، ولكني أراه كحمل ثق�ل 
�جثم على صدري و�حبس أنفاسي كلما نظرت إلى أرضي، أراه �حاصر تفك�ري ووجودي، أراه �صادر لقمة ع�ش 
أطفالي، أراه �جسد معنى المعاناة والقهر والظلم.  أرى ف�ه قبح الظالم وسطوة الجالد، أرى ف�ه تجس�دًا للكراه�ة 
ب�ن الناس في مستقبلهم.  أرى ف�ه ظلما ألناس أبر�اء بسطاء همهم حبهم ألرضهم ولقمة ع�ش أطفالهم.  أرى ف�ه 

عار �لحق بكل ضم�ر حي محب للخ�ر والسالم.

دعوتي إلى اهللا أوًال أن �خلصنا من هذا الظلم.  دعوتي أرفعها لكل األمهات والنساء في هذا العالم، لكل من �حملن 
في أحشائهن رسالة الطهارة واألمومة، لكل من �حملن بأ�د�هن را�ة الحر�ة و�دافعن عن كرامة المرأة، لكل من 
لكل  واستغاللها،  المرأة  قمع  �رفضن 
أقول  والمساواة.   بالعدالة  �طالبن  من 
ُتصادر  فلسط�ن  في  ”هنا  جم�عًا:  لهن 
أمهات  هنا  األرض.  وُتسرق  األحالم، 
وأزواجا،  وإخوة  أبناء  فقدن  ونساء 
الحر�ة  فقدن  وعملهن،  أرضهن  فقدن 
أبنائهن.“  وتعل�م  ترب�ة  في  والوس�لة 
قو�ة  إرادة  على  نحافظ  بق�نا  ولكننا 
على  نحافظ  بق�نا  والتغ��ر.   بالنصر 
الناس.   لكل  والسالم  الخ�ر  حب 
أدعوهن جم�عًا لرفع صوتهن في وجه 
ونصرة  والدفاع  بالتضامن  المحتل، 

حقوق المرأة في فلسط�ن.
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الجدار والقانون الدولي
محمد أبو حارث�ة

مركز القدس لحقوق اإلنسان*

�عتبر الجدار واالحتالل نفسه في س�اقه األكثر شموًال انتهاكًا صر�حًا وواضحًا لحقوق اإلنسان والقانون الدولي. 
تشمل هذه االنتهاكات مبدأ العقوبات الجماع�ة ح�ث أن تبر�ر إسرائ�ل لبناء الجدار هو كونه �شكل جدارا أمن�ًا مما 
�عني أنه س�تم وضع جم�ع السكان داخل هذا الجدار واإلقفال عل�هم كعقاب على الهجمات االنتحار�ة. من ضمن 
هذه االنتهاكات كذلك االست�الء على األمالك الخاصة بواسطة قوة االحتالل وهدم الب�وت لبناء الجدار باإلضافة 
إلى انتهاك الحقوق اإلنسان�ة األساس�ة مثل الحق في العمل وحر�ة الحركة وتشت�ت العائالت الفلسط�ن�ة الذي �عتبر 

انتهاكًا آخر لحقوق اإلنسان األساس�ة.

تعتبر مصادرة األراضي الفلسط�ن�ة الواقعة غرب الجدار لصالح إسرائ�ل أحدى اآلثار الخط�رة على المناطق التي 
�تم ف�ها بناء الجدار. بالرغم من تصر�ح إسرائ�ل بأن الهدف من وراء بناء الجدار هو حما�ة المواطن�ن ال�هود إال 
أن الجدار ال �تبع مسار الخط األخضر الذي �عمل على ترس�م الحدود اإلسرائ�ل�ة مع الضفة الغرب�ة، بل �تعرج 
عبر األراضي المحتلة مؤد�ًا بذلك إلى عزل آالف الفلسط�ن��ن عن بق�ة الضفة الغرب�ة. تم كذلك وضع الكث�ر من 
مستعمرات المستوطن�ن في الضفة الغرب�ة ضمن ثنا�ا وزوا�ا الجدار.  �مثل قرار إسرائ�ل األحادي الجانب ببناء 
الجدار في األراضي المحتلة خلق ”الحقائق على أرض الواقع“ مما �ؤدي إلى عرقلة تحق�ق حق الفلسط�ن��ن في 
الشرع�ة  قرارات  بموجب  فلسط�ن�ة مستقلة  دولة  لتأس�س  الضروري  الجغرافي  التواصل  المص�ر وخلق  تقر�ر 

الدول�ة في حدود ١٩٦٧.

�شكل الترس�م أحادي الجانب لحدود جد�دة مع الضفة الغرب�ة وبالتالي ضم األرض المحتلة إلى إسرائ�ل األمر الذي 
�عد مناف�ا للقانون الدولي اإلنساني.

إن االنتهاكات المتعددة للقانون الدولي هي نتائج منطق�ة ومتوقعة النتهاكات إسرائ�ل لالتفاق�ات الدول�ة - مثل خطة 
األمم المتحدة لتقس�م فلسط�ن لعام ١٩٤٧ والتي أدت إلى إقامة دولة إسرائ�ل عام ١٩٤٨ وما تالها من ضم لمد�نة 
القدس.  �كمن التأث�ر الفعلي للجدار في ضمان مصادرة أ�ة أراض شاسعة تعود ملك�تها للفلسط�ن��ن وضمها إلى 
إسرائ�ل وإزالة أ�ة إمكان�ة لق�ام دولة فلسط�ن�ة مستقلة في الضفة الغرب�ة وقطاع غزة من خالل خلق حقائق على 
أرض الواقع تؤدي إلى منع وجود أ�ة أراض فلسط�ن�ة متواصلة.  �شكل النطاق الضخم للجدار وطب�عته الدائمة 

هجومًا واعتداءًا جس�ما على حق الشعب الفلسط�ني في تقر�ر المص�ر.

استلزم بناء الجدار الق�ام بتدم�ر عدد كب�ر من األمالك وبشكل خاص أراضي زراع�ة خاصة وأشجار الز�تون. 
على الرغم من كون أمر المصادرة بش�ر إلى أن هذه مصادرة مؤقتة، إال أنها تكون مصادرة دائمة فعل�ا لألرض 

التي س�تم بناء الجدار عل�ها ولذلك �جب التعامل مع األمر على هذا األساس.

�جب أن تولي إسرائ�ل كقوة احتالل أهم�ة إلى الحقوق وااللتزامات المفروضة عل�ها وفقًا للقانون اإلنساني الدولي.  
تحت عنوان ”العمل�ات الحرب�ة“، تنص المادة ٢٣(ز) من قوان�ن الهاي لعام١٩٠٧ (القوان�ن) على أن تدم�ر أو 
االست�الء على أمالك العدو أمر ”ممنوع بشكل خاص“، إال إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدم�ر 
أو الحجز.   أما في القسم الذي �تحدث عن االحتالل العسكري تنص المادة ٤٦ من القوان�ن بوضوح ”عدم جواز 
مصادرة األمالك الخاصة،“ ف�ما تسمح المادة ٥٢ من قوان�ن الهاي االست�الء على األمالك في األراضي المحتلة 
إذا اقتضت ذلك ”ضرورة من ضرورات ج�ش االحتالل.“  فشلت أوامر االست�الء المتعلقة باألرض التي س�تم 
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بناء الجدار األمني عل�ها في تبر�ر هذه الضرورة مما �ثبت أن بناء الجدار ال �تم من أجل ”ضرورة من ضرورات 
ج�ش االحتالل“ إنما من أجل خدمة الس�اسة “األمن�ة” بمفهومها األكثر شموًال لدولة إسرائ�ل.

تمنع المادة ٥٣ مع م�ثاق جن�ف الرابع (الم�ثاق) تدم�ر األمالك الماد�ة أو الخاصة إال إذا كانت العمل�ات الحرب�ة 
تقتضي حتما هذا التدم�ر.”�فسر المعلق الرسمي لالتفاق�ة هذا االستثناء الوارد في المادة ٥٣ على أنه �عني أنه 
“�مكن بناء على هذا االستثناء أن تقوم القوى المحتلة بتدم�ر كلي أو جزئي ألمالك خاصة أو عامة في األرض 
المحتلة عندما تتطلب القوى العسكر�ة هذا األمر بشكل حتمي.“ تعتبر المادة ٥٣ من االتفاق�ة التي انبثقت عن المادة 
٢٣(ز) والمادة ٤٦ باإلضافة إلى منع العقوبات الجماع�ة في المادة ٥٠ من قوان�ن الهاي أوامر خاصة بالقانون 

الدولي العرفي.

تنطبق نفس القوان�ن على أرض الدولة ح�ث تتطلب المادة ٥٥ من القوان�ن أن تتم إدارة األمالك العامة الواقعة في 
األرض المحتلة ”وفقًا لقوان�ن االنتفاع“ وحق االنتفاع هو حق انتفاع شخص بملك�ة الغ�ر دون أن �تلفه أو �ستنفذه 
أو �بدل من جوهره.  أعلنت المحكمة اإلسرائ�ل�ة العل�ا في قض�ة أ�لون مور�ه Elon Moreh ح�ث كان األمر 
العسكري مماثًال لألمر العسكري المتعلق بالجدار أن األمر العسكري لالست�الء على األراضي الفلسط�ن�ة باطل 
بح�ث تكون األراضي الواقعة تحت القانون اإلداري اإلسرائ�لي أهداف غ�ر مالئمة ألي قرار صادر عن القوى 
العسكر�ة.  اعتمدت المحكمة في هذا القرار على أن  االعتبار األساسي لألمر العسكري اعتبار س�اسي وعل�ه حتى 

لو أ�دت القوى العسكر�ة هذا القرار ألسباب عسكر�ة سوف �بقى األمر باطًال.

مبررة  بأنها عمل�ات غ�ر  األمالك  ال�د على  الهائل ووضع  ”التدم�ر  لالتفاق�ة  الجس�مة  المخالفات  أحكام  تعرف 
أمالك  بحق  ارتكابها  تم  إذا  وتعتبر خرقًا خط�رًا  قانوني وجائر“  بشكل غ�ر  تنف�ذها  و�تم  العسكر�ة  بالضرورة 
موضوعة تحت حما�ة االتفاق�ة.  لتشك�ل خرق خط�ر”�جب أن �كون مثل هذا التدم�ر ووضع ال�د على األراضي 

شامل.“

تتضمن المادة ١٤٧ من اتفاق�ة جن�ف الرابعة المخالفات الجس�مة المعرضة إلى عقوبات جزائ�ة وفقًا للمادة ١٤٦ 
مشروع  غ�ر  بشكل  واسع  نطاق  وعلى  حرب�ة  ضرورات  تبرره  ال  نحو  على  الممتلكات  واغتصاب  “التدم�ر 
التي تعد  للق�ام بإجراءات تعتبر ضرور�ة ألهداف الحرب  التامة  وتعسفي”.  تعني الضرورة العسكر�ة الحاجة 
إلى  االستناد  بواسطة  المسلح  الصراع  قانون  سلطة  من  الحط  �مكن  ال  الحرب.   وأعراف  لقوان�ن  وفقًا  قانون�ة 

الضرورة العسكر�ة “إال إذا كانت هذه اإلمكان�ة منصوص عل�ها في القانون المعني.”              

عزز قانون روما األساسي للمحكمة الجنائ�ة الدول�ة ICC حما�ة األمالك تماش�ًا مع القانون الدولي.  أعلنت المادة ٨ 
 (a) (iv) (٢)من قانون روما الخرق الخط�ر التفاق�ات جن�ف عام ١٩٤٩ على كونها جرائم حرب.  تنص المادة ٨
 (b) (xiii) (٢) على أن الخرق الخط�ر للتدم�ر المفرط ووضع ال�د على األمالك هي جر�مة حرب.  تعلن المادة ٨
أن ”ما لم �كن الق�ام بتدم�ر واالست�الء على أمالك العدو أمر حتمي وضرورة من ضرورات الحرب،“ فإنه �عتبر 

انتهاكًا خط�رًا للقوان�ن واألعراف المعمول بها في الصراع المسلح الدولي، وعل�ه تعد جر�مة حرب.

في  تحدث  التي  الحرب  وجرائم  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  على ضوء  والدولي  اإلنساني  القانون  عاتق  على  �قع 
الضوء على مثل هذه  تسل�ط  تعمل على  تقد�م طرق عمل�ة  الجدار مسؤول�ة  بناء  أجل  الفلسط�ن�ة من  األراضي 
التفرقة  االنتهاكات ووضع حد نهائي لها.  بالرغم من أن المصطلح ”التم��ز العنصري“ �س�طر على س�اسات 
لتسل�ط  كاف  غ�ر  المصطلح  �بقى  اإلسرائ�لي  للقانون  العنصري  التطب�ق  إلى  باإلضافة  واالحتالل  اإلسرائ�ل�ة 
الضوء على جم�ع الخروقات التي ذكرت سابقًا.  هناك حاجة إل�جاد مصطلح �عمل على توض�ح طب�عة االحتالل.  
بالرغم من أنه قد �شار إلى الجدار باسم جدار السجن فإن الخطر الدائم من التعرض للقتل بواسطة االحتالل �عمل 
على التذك�ر بأن الجدار س�اقه أقرب ما �كون إلى سجن في الهواء الطلق. و من المهم اإلشارة إلى االختالفات ب�ن 
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التم��ز العنصري في جنوب أفر�ق�ا واالحتالل اإلسرائ�لي.  قبل كل شيء �جب أن تكون حق�قة كون األراضي 
المحتلة ل�ست جزءًا من إسرائ�ل بل هي أراض محتلة هي نقطة انطالق نعتبر ف�ها االحتالل نفسه أمرًا غ�ر شرعي 

وفق للقانون الدولي والقض�ة المستمرة في قرارات األمم المتحدة التي تدعو إلى إنهاء االحتالل.

عام  قبل  اإلنسان�ة  والكرامة  الفلسط�ني  اإلنسان  لحقوق  المستمرة  اإلسرائ�ل�ة  االنتهاكات  باالعتبار  األخذ  مع 
١٩٤٨ باإلضافة إلى عدم فعال�ة القانون الدولي ف�ما �تعلق بقض�ة فلسط�ن فإنه �جب أن �فهم ضمن�ًا أن الس�اسات 
اإلسرائ�ل�ة تهدف إلى إزالة إمكان�ة ق�ام دولة فلسط�ن�ة مستقلة.  ضمن اعتبارات أخرى �جب أن �قوم الفلسط�ن��ن 

بإعادة النظر في استرات�ج�تهم المتعلقة بحل �ؤدي إلى ق�ام دولت�ن.

هذا المقال جزء من محاضرة ألق�ت في آ$ار ٢٠٠٣ في ال�وم الدراسي الذي تم تحت رعا$ة ”اتجاه“ في شفا 
عمرو بعنوان ”جدار االحتالل في الضفة الغرب�ة: اآلثار الس�اس�ة واالجتماع�ة واالقتصاد$ة والقانون�ة.“ 
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قفص الفصل العنصري حول مد$نة قلق�ل�ة

كفاح قلق�ل�ة للبقاء منذ ١٩٤٨
خالد الشنطي

رئ�س إتحاد الفالح�ن الفلسط�ن��ن/ محافظة قلق�ل�ة

تعد قلق�ل�ة من أهم المواقع االسترات�ج�ة استهدافا من الحكومات اإلسرائ�ل�ة المتعاقبة منذ عام ١٩٤٨ وحتى �ومنا 
هذا.  وتكشف التوجهات الصه�ون�ة أن موقع المد�نة �عد هدفًا ثابتًا وذا أهم�ة بالغة لها وذلك لسبب�ن جوهر��ن 

هما:

أوًال: الموقع الد$مغرافي
�عد موقع المد�نة من الزاو�ة الد�مغراف�ة مث�را لحساس�ة شد�دة للغا�ة تجاه اإلسرائ�ل��ن، ذلك أن الصمود والمقاومة 
المسلحة الباسلة ألبناء المد�نة في حرب ١٩٤٨ قد حسمت حدود تلك الدولة في أضعف مواقعها، فعرض الدولة 
العبر�ة ال �تعدى أكثر من ١٤ كلم وهي المسافة التي تفصل حدود المد�نة عن البحر األب�ض، فهي تعد في العرف 
السكان�ة  التجمعات  مراكز  كبر�ات  في  غائر  المد�نة  موقع  أن  على  عالوة  األضعف.   الخاصرة  االسترات�جي 
ال�هود�ة في وسط إسرائ�ل، تل أب�ب وضواح�ها وبتاح تكفا وكفار سابا ورعنانا... الخ وذلك �شكل تهد�دًا د�مغراف�ًا 

وأمن�ًا لها.

ثان�ًا: الموقع المائي
المعروف بحوض ”العوجا“،  الغربي  الفلسط�ن�ة ح�ث موقع الحوض  المائ�ة  المواقع  قلق�ل�ة في أهم وأغنى  تقع 
والذي تبلغ مساحته حوالي ١٧٩٥ كم مربعًا والذي تقع معظم مساحته في الضفة الغرب�ة مع امتداد بس�ط داخل الخط 
األخضر.  وقدرت كم�ة التغذ�ة للحوض بحوالي ٣٦٠ مل�ون متر مكعب في السنة اعتمادًا على كم�ات األمطار 

المتساقطة بما �شكل ٥٢٪ من الموارد المائ�ة الفلسط�ن�ة.

تعتمد إسرائ�ل على سرقة م�اه هذا الحوض لتغطي ما ب�ن ٢٠ – ٢٥٪ من حاجتها المائ�ة السنو�ة.  فقد أثبتت 
األرقام اإلسرائ�ل�ة أنه في عام ١٩٩٠ ارتفع ضخ الم�اه من ٤٠٠ بئر إسرائ�لي إلى ٤٥٠ مل�ون متر مكعب، مما 
�ش�ر إلى ضخ جائر من الحوض �فوق كم�ة التغذ�ة.  أما في عام ٢٠٠٠ فقد بلغ مجموع الم�اه التي ضختها إسرائ�ل 

٣٦٢ مل�ون متر مكعب.

المائ�ة وحفر آبار جد�دة أو تعم�ق المرخص  الفلسط�ن��ن من استغالل مواردهم  وقد منعت السلطات االحتالل�ة 
آبار جد�دة في مناطق  الذي قام به االحتالل بحفر  الوقت  الواحدة في  للبئر  منها، كما حددت كم�ات االستخراج 
التغذ�ة الرئ�سة في مح�ط قلق�ل�ة بلغ عددها سبع آبار، تقوم بضخ ما �قارب ٣٠٠٠ متر مكعب، وتمتد هذه اآلبار 
بعمقها الكب�ر الذي �صل إلى التكو�نات المائ�ة ذات المخزون المائي الكب�ر في الوقت الذي تستند اآلبار المحل�ة في 
قلق�ل�ة على عمقها الضحل (ما ب�ن ٣٠ – ٧٠م) وبضعف استخراجها ح�ث تبلغ الحصة السنو�ة الثنت�ن وسبع�ن 

بئرًا في المنطقة أقل من ٦ مل�ون متر مكعب سنو�ًا.

بناًء على البند ٤٠ من اتفاق�ة أوسلو الجائرة �ظهر أن كل الفلسط�ن��ن �ستغلون ١١٨ مل�ون متر مكعب سنو�ًا، أي 
٦٩ مل�ون متر مكعب من اآلبار االرتواز�ة، و٤٩ من ال�ناب�ع، ف�ما �ستغل اإلسرائ�ل�ون ٤٨٣ مل�ون متر مكعب 
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من األحواض المائ�ة الفلسط�ن�ة، وبناًء على ما تقدم تظهر أهم�ة موقع قلق�ل�ة المائي بأنه موقع استرات�جي في 
غا�ة األهم�ة لكال الطرف�ن الفلسط�ني واإلسرائ�لي، وعل�ه فإن كافة المخططات التي رسمت لالست�الء على قلق�ل�ة 

وتهج�ر سكانها منذ 

عام ١٩٤٨ وحتى هذا ال�وم ما زالت قائمة وثابتة.  تتلخص المحاوالت اإلسرائ�ل�ة لالست�الء على موقع المد�نة 
في أربع محاوالت هي:

أوًال: عام ١٩٤٨ (الخطة العسكر$ة د – دالت)
وقراها  قلق�ل�ة  دالت الحتالل   – د  تدعى  عام ١٩٤٨ خطة عسكر�ة  مطلع  في  اإلسرائ�ل�ة  األركان  ه�ئة  أقرت 
المح�طة بها، وذلك بتار�خ ١٩٤٨/١٠/٣وكلف لواء االسكندروني بتنف�ذها.  وقد فشل اللواء في التقدم الحتالل 
بلغ عددهم ١٢٠٠ متطوع من أصل  الذ�ن  القلق�ل��ن  المقاوم�ن  بسالة وصمود  قلق�ل�ة مرات عد�دة وذلك بسبب 
أسباب  وتعزى  محل�ًا.   تصن�عها  تم  التي  المصفحات  ومنها  األسلحة،  بمختلف  ومعزز�ن  مدرب�ن  نسمة   ٨٠٠٠
الفشل اإلسرائ�لي إلى مهارة القلق�ل��ن في الدفاع عن مد�نتهم ح�ث كانوا �دافعون عنها بصورة استباق�ة في صد 
الهجمات المعاد�ة في القرى المجاورة، مما اضطر بن غور�ون إلى الق�ام بإلغاء احتالل قلق�ل�ة وإسقاطها من الخطة 
”د“ إثر نجاح المقاوم�ن في إلحاق الهز�مة بلواء اسكندروني لدى محاولته احتالل قر�ة الط�رة المجاورة بتار�خ
١٩٨٤/٥/١٣ .١ وقد اعترف شلومو شام�ر قائد اللواء في برق�ة إلى بن غور�ون بالهز�مة وتردي معنو�ات جنوده 

وضباطه أمام القلق�ل��ن.  ”إنهم أسوأ من المدن��ن... إنهم انهزام�ون خاصة القادة منهم“.

١  �وم�ات بن غور�ون (١٩٤٧ – ١٩٤٩) ص٣٢٠ – ص٣٣٩ وص٣٩٠ وص٢٤١
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ثان�ًا: اتفاق�ة رودس ١٩٤٩/٤/٣:
اتفاق�ة  اسم  دائمة أطلق عل�ها  اتفاق�ة  التي أصبحت  الثان�ة  الهدنة  اتفاق�ة  الحكومتان األردن�ة واإلسرائ�ل�ة  وقعت 
المثلث  أراضي  من  دونم  ألف  تسل�م ٤٠٠  بموجبها  وتم  ال�ونان�ة،  في جز�رة رودس  توق�عها  تم  رودس، ح�ث 
التي  المنازل  الجد�دة بجوار  الحدود  تم ترس�م  قلق�ل�ة ح�ث  ألف دونم من أراضي ومزارع وب�ارات  وب�نها ٤٠ 
تقع في أطراف المد�نة.  وتتضمن هذه األراضي ١٠ آالف دونم من الب�ارات التي تشكل المورد الرئ�سي لمع�شة 

السكان.

جاء ترس�م الحدود الجد�دة ل�بلغ رسالة واضحة ومباشرة لسكان المد�نة بالهجرة والبحث عن مورد رزق جد�د في 
مكان آخر، غ�ر أن رد السكان جاء مختلفًا تمامًا بما �حمل تحد�ًا كب�رًا، فتوجهوا بسرعة فائقة إلى استصالح جبالهم 
المح�طة، فاقتلعوا الصخور، وحفروا اآلبار االرتواز�ة التي بلغ عددها ٣٩ بئرًا وما هي إال سنوات قل�لة حتى 
أضحت هذه الجبال تشكل مورد رزق ثابت للسكان.  أغاظ ذلك اإلسرائ�ل��ن مما جعلهم �قومون بشن اعتداءات 

مستمرة على المزارع�ن بلغت حص�لتها خالل ٢٦ شهرًا ٦٢٤ اعتداء، وقع خاللها عشرات الشهداء.

ثالثًا: حرب حز$ران عام ١٩٦٧:
بدأ الج�ش اإلسرائ�لي بتدم�ر المد�نة تدم�رًا كامًال في ١٩٦٧/٦/٨ بأمر من الجنرال عوزي نرك�س لمحوها عن 
الخر�طة، ولذلك فقد تم طرد جم�ع سكانها بتار�خ ١٩٦٧/٦/٧، تم استخدام كافة أسلحة الج�ش في عمل�ات التدم�ر 
المدمرة  إلى مد�نتهم  العودة  السكان من  المدفع�ة والهندسة، وبتار�خ ١٩٦٧/٦/٢٨ تمكن  الجو وسالح  – سالح 
بمساعدة من قناصل الدول الدائمة العضو�ة في مجلس األمن الدولي، ونصب السكان خ�امهم في أماكن منازلهم، 

وبعد سنت�ن عادت الح�اة لتدب في شرا��ن المد�نة ولتصبح أقوى من ذي قبل.

رابعًا: خطة العزل المتدرج:
هي خطة تقوم على تنف�ذ مجموعة من األوامر والبرامج التي بدأت إسرائ�ل بتنف�ذها منذ عام ١٩٨١ وحتى ٢٠٠٣، 
وتستهدف عزل قلق�ل�ة عزًال كامًال، وممارسة أقصى الضغوطات النفس�ة والمع�ش�ة، وتجف�ف موارد رزق السكان 

وتتلخص هذه الخطة ف�ما �لي:

١ - الخطط االست�طان�ة: تهدف إلى إغراق قلق�ل�ة والقرى المح�طة في بحر من الكتل االست�طان�ة، بح�ث تبدو 
المد�نة جز�رة صغ�رة منعزلة في هذا الوسط.  لقد تبنى شارون عندما كان وز�رًا لإلسكان عام ١٩٨١ خطة أطلق 
عل�ها اسم النجوم السبعة، تقضي بإنشاء سبع مستوطنات كب�رة على الخط األخضر الذي �ح�ط بقلق�ل�ة بهدف مسح 
المعط�ات والب�انات  النهائي. وعلى الرغم من كون  للتفاوض عل�ها في الحل  هذا الخط كحدود س�اس�ة خاضعة 
االست�طان�ة الرسم�ة موضوع تحفظ نظرًا لسر�تها إال أنه �مكن تلخ�ص نتائج النشاطات االست�طان�ة في قلق�ل�ة 
ومحافظتها بما �لي: توجد ٢٥ مستوطنة �هود�ة �ع�ش ف�ها ٥٣٧٩٠ مستوطنًا �شكلون ما نسبته ٢٧٪ من مستوطني 
الضفة الغرب�ة ”باستثناء القدس،“ لذا فإن الحق�قة تبدو واضحة تمامًا وهي أن قلق�ل�ة ومد�نة القدس تعدان في أعلى 

سلم األولو�ات في التوجهات اإلسرائ�ل�ة االست�طان�ة ذات البعد االسترات�جي.

٢ - التطو$ق العسكري: تم تثب�ت سلسلة من المواقع العسكر�ة حول كافة جوانب المد�نة بلغ مجموعها ٩ مواقع 
تمتد حول مح�ط المد�نة.
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األمن  ذرائع  وتحت  األقصى،  انتفاضة  ظروف  إسرائ�ل  استغلت  والنفس�ة:  االقتصاد$ة  األوضاع  تأز$م   -  ٣
وهواجس الخوف مارست جملة من اإلجراءات ال�وم�ة التي تمس بالموارد المع�ش�ة للسكان، وتفرض حالة من 
الفزع والخوف في نفوس السكان بح�ث تحولت هذه اإلجراءات إلى س�اسة حكوم�ة ثابتة على مدار سنت�ن ونصف 
من االنتفاضة.  وعلى سب�ل المثال ال الحصر، بلغت مجموع الخسائر التي أصابت المزارع الواحد خالل السنة 

والنصف من عمر االنتفاضة ٤١٦٠ $ مما �عني حالة إفالس كاملة.

٤ - بناء قفص الفصل العنصري: في وضح النهار وتحت مرأى ومسمع العالم قفزت إسرائ�ل لتمارس أقسى وأشد 
العقوبات الجماع�ة، وممارسة أصعب أدوات الضغط المع�شي والبدني والنفسي على السكان في المد�نة، ح�ث 
وضعت مخططًا خاصًا لبناء قفص كامل حول مد�نة قلق�ل�ة ل�لتف على عنقها من كافة الجهات، فهو ال �بعد عن 
منازلها في الجهة الغرب�ة سوى أمتار معدودة، أما من الجهت�ن الشمال�ة والجنوب�ة فهو ال �بعد بأكثر من ٢٠٠ متر، 

ومن الجهة الشرق�ة �بعد ٧٠٠ متر.  
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لهذا القفص مدخل واحد �ستط�ع السكان استخدامه تحت س�طرة الج�ش خالل ساعات محددة، وهو كائن في المدخل 
الجدار حول  تب�ن خط س�ر  أوامر عسكر�ة متالحقة  العسكري االحتاللي ٦  القائد  للمد�نة.  وقد أصدر  الشرقي 
المد�نة، التي �تم بموجبها وضع ال�د على ٣٢٩ قطعة أرض زراع�ة في مجموع ٢١ حوضًا، و�متد طول جدار 
القفص على مدى ١٣٦٠٣ مترات و�تراوح عرضه ما ب�ن ٥٣ إلى ١٠٤ مترات. وقد التهم الجدار ما مجموعه 

٢١٥٠ دونمًا من الب�ارات والمزارع المرو�ة، تعود ملك�تها إلى ٥٤٣ مزارعًا.

�مكن تلخ�ص تداع�ات تقف�ص قلق�ل�ة ف�ما �أتي:

أوًال: الس�طرة على الموارد المائ�ة بعزل ١٨ بئرًا ارتواز�ة مجموع رخصة استخراجها السنو�ة ١٫٨٨٨٫٧٠٠ 
مل�ون متر مكعب، تروي ما مساحته ٣٧٤٧ دونمًا، تعود ملك�تها إلى ٦١٢ مزارعًا.

إنش.  إلى ٦  قطر ٤  معدن�ة  أناب�ب   – متر طولي  التالي: ٦٠٠٠  النحو  الحد�ثة على  الري  تدم�ر شبكات  ثان�ًا: 
١٫٠٢٠٫١١٢ مل�ون متر أناب�ب بالست�ك قطر ٢٠ ملمترًا. ٩٢٧٠٠ أناب�ب بالست�ك�ة قطر ٥٠ إلى ٧٥ ملمترًا.

نظرًا  غامضة  أوضاع  في  ومالك�ها  �ضعها  بما  الجدار  داخل  المرو�ة  األراضي  من  دونمًا   ٣٧٦٠ عزل  ثالثًا: 
لموضعها في منطقة عسكر�ة مغلقة ال �سمح بدخولها إال بتصر�ح عسكري مسبق.

خاللها  من  �مر  التي  المنطقة  وهي  دونمًا،   ٢١٥٠ مساحتها  زراع�ة،  أرض  قطعة   ٣٤٢ ملك�ة  تفت�ت  رابعًا: 
الجدار. 

تعود ملك�ة هذه القطع إلى ٥٤٧ مزارعًا، أما تفت�تها ف�كون كما �لي:

٩٤١٫٧٥ دونمًا مساحة بناء الجدار نفسه. ٨٢٦ دونم المساحة المعزولة. ٣٨٢٫٢٥ دونم المساحة المتبق�ة خارج 
الجدار وهي موزعة في زراعتها. ٦٥٣٫٢٥ دونم خضار مكشوفة. ٣٢٫٥ دف�ئة. ١٠٢٫٥ دف�ئات مشاتل. ١٠٨٧ 

دونم فواكه. ١٦٤ دونمًا بعل�ة. ١٦٠ دونم أراضي صخر�ة بور.
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تحد�د ومسح  إلى  تحتاج  بح�ث  الزراع�ة  الملك�ات  معالم وحدود  الزراع�ة، ومحو  الطرق  كافة  تدم�ر  خامسًا:  
وإفراز جد�د�ن، وكذلك تحد�د معالم الطرق الزراع�ة البد�لة.

سادسًا: الحد من حر�ة تنقل السكان، وعزل المد�نة عزًال كامًال عن بق�ة القرى والمدن الفلسط�ن�ة ووضع السكان 
في  المتجذر  العنصري  التم��ز  أشكال  أحد  ذلك  �عد  الساعة.  مدار  على  المغلقة  العسكر�ة  المنطقة  نظام  تحت 
الممارسات اإلسرائ�ل�ة، وهو بما �خالف البروتوكول األول التفاق�ة جن�ف والنظام الداخلي للمحكمة الجنائ�ة الدول�ة 

١٩٩٨، والمعاهدة الدول�ة ضد جر�مة التفرقة العنصر�ة ١٩٧٣.

خالصة الوضع
العل�ا للشعب  إن بناء قفص الفصل العنصري حول مد�نة قلق�ل�ة �ضع سكانها بشكل خاص كما �ضع المصالح 
الفلسط�ني أمام تحد�ات كب�رة تتمثل في طرح السؤال التالي: هل تسلم السلطة الوطن�ة – وهي مسؤول�تها الرسم�ة 
والتار�خ�ة ومعها كافة القوى الوطن�ة واإلسالم�ة- االست�الء على موقع المد�نة وطرد سكانها بما �عني است�الء 

إسرائ�ل على ٥٢٪ من الموارد المائ�ة الفلسط�ن�ة ؟

ال نبالغ إن قلنا إن معركة المستقبل القر�ب في إقامة الدولة الفلسط�ن�ة وتحق�ق درجة استقاللها �تقرر في موقع 
المد�نة، ح�ث إنه أهم وأغنى منطقة في الحوض المائي الغربي.  ذلك سوف �تقرر في غضون السنوات القل�لة 
القادمة، أما القلق�ل�ون فذلك قدرهم اآلن كما كان قدرهم ط�لة العقود الخمسة الماض�ة – التحدي والصمود والمقاومة. 
إن ما �حدث في قلق�ل�ة �ستدعي إعالن حالة االستنفار الوطني على المستو��ن الرسمي والشعبي، ل�س بأقل من 

القدر الذي تعلن ف�ه حالة الحرب دفاعًا عن النفس.
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جدار الفصل في س�اق التم��ز العنصري اإلسرائ�لي
$وري د$ف�س 

الصه�ون�ة الس�اس�ة والتم��ز العنصري

بهدف فهم التأث�ر السلبي الكامل والتداع�ات التدم�ر�ة لجدار الفصل الذي �جري العمل حال�ًا على بنائه من سلطات 
االحتالل اإلسرائ�ل�ة، والذي تم تع��نه ل�متد على كامل طول الضفة الغرب�ة (حوالي ٣٥٠ كم)، فمن الضروري 
النظر إلى جدار الفصل في س�اقه التار�خي.   أوًال: في الس�اق المتعلق بتار�خ األ�د�ولوج�ة األساس�ة التي تغذي 
ب�ن  الفرق  على  تستند  أ�د�ولوج�ة  وهي  الس�اس�ة  الصه�ون�ة  وبالذات  والحال�ة  الماض�ة  اإلسرائ�ل�ة  الس�اسات 
”ال�هود“ و”غ�ر ال�هود“، وملتزمة ببرنامج س�اسي استعماري-است�طاني.  ثان�ًا: في س�اق األسس القانون�ة للحل 
الذي �دعو إلى إقامة دولت�ن وبشكل خاص في س�اق قرارات الجمع�ة العموم�ة لألمم المتحدة مجلس األمن المتعلقة 

بقض�ة فلسط�ن.

�ؤ�د  الذي  الس�اسي  بالتصر�ح  ملتزمة  الصه�ون�ة  تكتنف جم�ع األحزاب  التي  الصه�ون�ة  الس�اس�ة  المدرسة  إن 
الدولة  الدولة هي  ق�ام دولة ذات س�ادة في منطقة فلسط�ن، وتعتبره ”فكرة ج�دة“، وتكون هذه  تأس�س وتعز�ز 
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ال�هود�ة، دولة إسرائ�ل التي تحاول أن تحقق من خالل القانون (مثل قانون أمالك الغائب�ن ١٩٥٠) ومن خالل 
التطب�ق (الطرد الجماعي تحت غطاء حرب ١٩٤٨-٤٩ للسكان العرب الفلسط�ن��ن األصل��ن أبناء البلد) أغلب�ة 
األفراد  لس�طرتها.  الخاضعة  األراضي  في  ال�هودي)  للعرق  د�موغراف�ة  (أغلب�ة  ال�هودي  للتجمع  د�مغراف�ة 
والمؤسسات التي ترى ف�ما سبق فكرًا س�ئًا وتعده بمثابة اقتراح لمجرم حرب، وبرنامج س�اسي عنصري �تحولون 

إلى معارض�ن للس�اسة الصه�ون�ة.  

تتعلق نقطة الجدال ب�ن األحزاب الصه�ون�ة الس�اس�ة المختلفة باالختالفات في إعطاء األفضل�ة للوس�لة األكثر 
مالءمة لتنف�ذ ”الفكرة الج�دة“ المزعومة، والمدى التوسعي لألراضي الذي من الممكن توقعه في ظروف مماثلة 

للبقاء تحت الس�طرة اإلسرائ�ل�ة بشكل فعال.

�تم وضع جدار الفصل الذي �جري العمل على بنائه حال�ًا في س�اق الجدال المذكور سابقًا مع وجهة نظر أخرى 
محاطة  تجمع  مناطق  إلى  إسرائ�ل  عن  الغرب�ة  الضفة  أبناء  الفلسط�ن��ن  العرب  السكان  فصل  ز�ادة  إلى  تدعو 
بجدران وأسوار، وتكون تحت الس�طرة اإلسرائ�ل�ة الكاملة بشكل شب�ه بعمل�ة الفصل الممارسة تجاه السكان العرب 
الفلسط�ن��ن في قطاع غزة، ح�ث تم إقامة بوابات أمن�ة وبطاقات ممغنطة للمرور عبر هذه البوابات.  �تم بهذه 
الطر�قة وضع البن�ة التحت�ة من أجل دعم إقامة بانتوستانات فلسط�ن�ة تحت الس�طرة اإلسرائ�ل�ة العنصر�ة، أو في 
ظروف مع�نة توز�ع عمل�ة الطرد الجماعي بحق السكان العرب الفلسط�ن��ن السجناء في ب�وتهم في عمل�ة تسمى 
”التهج�ر“.  �مثل كال الخ�ار�ن جرائم حرب وجرائم في حق اإلنسان�ة وفقًا للقانون الدولي.  إن اإلشارة إلى الجدار 
على أنه جدار فصل عنصري تعد تسم�ة دق�قة وصح�حة من ح�ث إن هذا الجدار قد وضع من الحكومة، حكومة 
دولة إسرائ�ل التي تم اإلعالن عن ق�امها من خالل ق�م عنصر�ة حول الفصل والعزل المعروفة باسم الصه�ون�ة 
الس�اس�ة، التي تم تنظ�مها بواسطة قوان�ن البرلمان (الكن�ست)، وتطب�قها بواسطة أدوات تنف�ذ القانون مثل المحاكم 

والج�ش والشرطة ونظام السجن).

�عد التم��ز العنصري نظامًا س�اس�ًا، في ح�ن أن العنصر�ة �تم نصها من القانون بواسطة قوان�ن البرلمان.  إن 
العنصر�ة سائدة في جم�ع الدول بما في ذلك الدول الد�مقراط�ة والل�برال�ة مثل الد�مقراط�ات الل�برال�ة الغرب�ة 
الحال�ة، لكن في الدول الد�مقراط�ة الل�برال�ة �وجد لدى األشخاص المتضرر�ن من العنصر�ة خ�ار قانوني للحصول 
على حما�ة القانون حسب الدستور الد�مقراطي، وبالتحد�د الدستور الذي �جسد ق�م اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.  
أما في الدولة التي تعاني من التم��ز العنصري وتعمل الدولة على تطب�ق العنصر�ة من خالل النظام القضائي، 
وتقوم بتجر�م أي تعب�ر عن اهتمام إنساني، وتفرض المواطنة من خالل قوان�ن البرلمان لتصنع خ�ارات عنصر�ة، 
وتتماشى مع السلوك والتصرف العنصري.  قام البرلمان اإلسرائ�لي (الكن�ست) منذ تأس�س دولة إسرائ�ل عام 
١٩٤٨ بوضع سلسلة من التشر�عات االسترات�ج�ة بدءًا من دمج قوان�ن االنتداب البر�طاني ١٩٤٥ (الطوارئ) 
ضمن مجموعة قوان�ن القضاء اإلسرائ�لي، وإصدار قانون أمالك الغائب�ن عام ١٩٥٠ الذي �هدف للوهلة األولى 
إلى سلب سكان فلسط�ن األصل��ن، الشعب العربي الفلسط�ني من أمالكه، وإجبار الحكومة على تطب�ق قوة القانون 
بهدف التقدم بس�اسات الفصل على األراضي الواقعة تحت س�طرتها بواسطة االحتالل وتطب�ق الخ�ار العنصري 

المستند على الفرق ب�ن ”ال�هودي“ و”غ�ر ال�هودي“ على مواطني الدولة ال�هود�ة.

”ال�هودي“  ب�ن  الفرق  على  المستندة  الس�اس�ة  الصه�ون�ة  أ�د�ولوج�ة  على  اإلسرائ�لي  العنصري  التم��ز  �قوم 
في  ٌأسست  التي  الس�اس�ة  الصه�ون�ة  تعد  استعماري-است�طاني.  س�اسي  ببرنامج  والملتزمة  ال�هودي“  و”غ�ر 
المؤتمر الصه�وني األول الذي عقد في بازل- سو�سرا- في آب ١٨٩٧ مدرسة الت�ار األساسي المس�طر والمه�من 
ضمن المنظمة الصه�ون�ة العالم�ة (WZO). تمت ص�اغة البرنامج الس�اسي األول للمنظمة الصه�ون�ة العالم�ة 
المعروف باسم ”برنامج بازل“ في المؤتمر الصه�وني األول في ١٨٩٧ على النحو التالي: تسعى الصه�ون�ة إلى 
تأس�س وطن للشعب ال�هودي في فلسط�ن بحما�ة القانون العام.  �أخذ المؤتمر الوسائل التال�ة في االعتبار لتحق�ق 

هذا الهدف وهي:
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١. تعز�ز إقامة مستوطنات في فلسط�ن للمزارع�ن ال�هود والصناع بواسطة الوسائل المالئمة.

كل  لقوان�ن  وفقًا  دول�اً،  أو  محل�ًا  سواء  المالئمة،  المؤسسات  بواسطة  ال�هودي  الشعب  جم�ع  وتنظ�م  ٢. توح�د 
دولة.

٣. تقو�ة ورعا�ة الحس الوطني ال�هودي والوعي الوطني. 

٤. الق�ام بخطوات تحض�ر�ة من أجل الحصول على موافقة الحكومات عندما تقتضي الضرورة بهدف تحق�ق هدف 
الصه�ون�ة.

تمت مراجعة هذه الوسائل عدة مرات، كان أخرها عقب حرب ١٩٦٧ من المؤتمر الصه�وني السابع والعشرون 
عام ١٩٦٨، ومن ثم من المجلس الصه�وني العام عام ١٩٩١.  و�طلق على البرنامج الحالي اسم برنامج القدس، 

و�نص على ما �لي:

أهداف الصه�ون�ة هي:

١. وحدة الشعب ال�هودي ومركز�ة إسرائ�ل في ح�اة الشعب ال�هودي.

٢. التجمع الداخلي للشعب ال�هودي في موطنهم التار�خي، “ارض إسرائ�ل” وهجرة الشعب ال�هودي من جم�ع 
الدول إلى إسرائ�ل.

٣. تقو�ة دولة إسرائ�ل المستندة على الرؤ�ا النبو�ة للعدل والسالم.

٤. المحافظة على هو�ة الشعب ال�هودي من خالل تعز�ز الترب�ة والثقافة ال�هود�ة والعبر�ة والصه�ون�ة والروح 
ال�هود�ة والق�م الثقاف�ة.

٥. حما�ة حقوق ال�هود في جم�ع األماكن.

منذ ق�ام الثورة األمر�ك�ة والثورة الفرنس�ة في ١٧٧٦ و١٧٨٩ على التوالي ، كانت األنظمة الس�اس�ة الد�مقراط�ة 
لمعظم دول غرب أوروبا والوال�ات المتحدة األمر�ك�ة مستندة على مبدأ فصل الد�ن عن الدولة، وفصل العرق�ة 
عن الدولة، باإلضافة إلى استنادها على الق�م التي نادى بها اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان. س�كون لدى هؤالء 
الملتزم�ن بالمبادئ والق�م الد�مقراط�ة سبب ج�د للتوصل إلى نت�جة مفادها أن فكرة الصه�ون�ة الس�اس�ة وفكرة دولة 
�هود�ة في المعنى الصه�وني الس�اسي للمصطلح هي فكرة س�ئة، وأن مركز�ة إسرائ�ل في ح�اة الشعب ال�هودي ال 

تتماشى ج�دًا مع مبدأ فصل الد�ن عن الدولة.

خالل فترة ازدهار نظام التم��ز العنصري في جنوب إفر�ق�ا عملت كن�سة اإلصالح الهولند�ة ومؤ�دوها في الغرب 
وما وراءه على وضع دسات�رها وتصن�فها بشكل حصري على أساس كلمة ”أب�ض“ في نظام التم��ز العنصري 
القانوني، وعل�ه فإن أي معارضة لبرنامج التم��ز العنصري الس�اسي، أو أن تكون مناهضًا للتم��ز العنصري هو 
أمر مساو لكون الشخص ”مناهضًا للمس�ح�ة“، وعل�ه �كون ”موال�ًا للش�طان“، أو أسوا من ذلك �كون ”موال�ًا 
للش�وع�ة“.  بناء على نفس الفكرة، وتحت ه�منة األ�د�ولوج�ة والممارسة الصه�ون�ة الس�اس�ة وضعت مؤسسات 
”ال�هود“  كلمة  أساس  على  بشكل حصري  المصنفة  الدسات�ر  والصه�ون��ن  اإلسرائ�ل��ن  والتربو��ن  المعلومات 
الصه�وني  للبرنامج  معارضة  أ�ة  فإن  وعل�ه  وراءه،  وما  الغرب  في  ومؤ�د�هم  الصه�وني  القانوني  النظام  في 
الس�اسي وكون أي شخص مناهضًا للصه�ون�ة هو أمر مساو لكون الشخص ”مناهضا لل�هود�ة“، وعل�ه �كون 
”مناهضا للسام�ة“ أو أسوأ من ذلك �كون ”موال�ا للناز�ة“. لقد احتاج األمر إلى عقود من النضال المطول بما في 
ذلك الكفاح المسلح الذي قام به أبناء البلد األصل��ن (غ�ر الب�ض) من سكان جنوب إفر�ق�ا بق�ادة المؤتمر الوطني 
اإلفر�قي (ANC) بدعم من التضامن الدولي، وبلغ أوجه بالعقوبات التي قامت األمم المتحدة بفرضها قبل أن �تم 
التحدي الفعال لمساواة المس�ح�ة مع التم��ز العنصري، وكون الشخص ”مس�ح�ًا ج�دًا“ مع كونه ”موال�ًا للتم��ز 
العنصري“. ال�وم، في جنوب إفر�ق�ا الجد�دة ح�ث تم عام ١٩٩٤ حل نظام التم��ز العنصري القانوني واستبداله 
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بدستور د�مقراطي، من الصعب أن �جد المرء أي أحد من سكان جنوب إفر�ق�ا مستعدًا لالعتراف بأنه كان موال�ًا 
للتم��ز العنصري.                                                                                                                

نأمل أن ال �ستغرق األمر وقتًا طو�ًال للتوصل إلى نتائج مماثلة في فلسط�ن.

تنظ�م غ�ر المنظم: نظام التم��ز العنصري في إسرائ�ل
بامتالك  الخاصة  القانون�ة  األوضاع  لتنظ�م  هناك ضرورة  أصبحت   ١٩٤٨ آ�ار  في  إسرائ�ل  دولة  تأس�س  مع 
اله�ئات  وجم�ع   (WZO) العالم�ة الصه�ون�ة  والمنظمة  الداخل�ة،  ال�هود  هجرة  وعمل�ات  والممتلكات،  األرض 
 (JNF) واألموال الوطن�ة ال�هود�ة ،(JA) التابعة للمنظمة الصه�ون�ة العالم�ة مثل الوكالة ال�هود�ة ألرض إسرائ�ل
داخل دولة إسرائ�ل.  وعقب تأس�س دولة إسرائ�ل أصبح من الواجب إنصاف بعض الحلقات الس�اس�ة والقانون�ة 
األساس�ة.  من ناح�ة، كانت الدولة الجد�دة ملتزمة س�اس�ًا وقانون�ًا بق�م اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، وم�ثاق 
منظمة األمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي، التي عملت على تنو�ر معظم - إن لم �كن جم�ع- الد�مقراط�ات 
الغرب�ة الل�برال�ة، والرأي العالمي العام منذ الحرب العالم�ة الثان�ة. من ناح�ة أخرى، فإن القوة األساس�ة المحركة 
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كانت  بل  ل�برال�ة،  د�مقراط�ة  تكن  لم  األول  الصه�وني  المؤتمر  في  تأس�سها  منذ  الس�اس�ة  الصه�ون�ة  لجهود 
عنصر�ة، مما �عني أن محاولة تأس�س دولة في فلسط�ن تكون ”�هود�ة“ بنفس مقدار كون بر�طان�ا ”إنجل�ز�ة“، 
إقامة دولة ذات س�ادة في منطقة فلسط�ن، دولة �هود�ة تحاول أن تحقق من خالل  بمعنى آخر تأس�س وتشج�ع 
القانون والممارسة وضع أغلب�ة د�مغراف�ة من التجمعات ال�هود�ة في األراضي الخاضعة لس�طرتها – كل ذلك 

�عني انشاء دولة تم��ز عنصري. 

أدت محاوالت الصه�ون�ة الس�اس�ة لخلق أغلب�ة �هود�ة في كل أو جزء من فلسط�ن إلى ز�ادة تجر�د سكان البلد 
األصل��ن من أمالكهم، وطردهم من أراضي الدولة ال�هود�ة المقترحة، وتشر�ع وضع باقي السكان غ�ر ال�هود 
الذ�ن بقوا تحت الحكم اإلسرائ�لي، وتم تصن�فهم على أساس كونهم مواطن�ن  الفلسط�ن�ون، السكان  وهم العرب 

درجة ثان�ة وثالثة.    

كان واضحًا بالنسبة للق�ادة الصه�ون�ة الس�اس�ة التي قادت بنجاح تأس�س الدولة ال�هود�ة منذ بدا�تها المتواضعة في 
المؤتمر الصه�وني األول عام ١٨٩٧ لغا�ة إدخالها كعضو دولة في األمم المتحدة بعد ٥٠ عامًا في ١٩٤٩، أنه 
بالنسبة إلى دولة تكونت بواسطة القرار ١٨١ (II) للجمع�ة العموم�ة لألمم المتحدة، وإدخالها إلى األمم المتحدة 
المتحدة، وتتعهد أن تعمل بهذه  التزامات م�ثاق األمم  تقبل بدون تحفظات  على أساس إعالنها أن دولة إسرائ�ل 
االلتزامات بدءًا من ال�وم الذي تصبح ف�ه عضوا في األمم المتحدة [fn 1].  كان من الضروري عرض الدولة 
المتحدة،  قبول إسرائ�ل في األمم  إن  الشرق األوسط“ ح�ث  الوح�دة في  الد�مقراط�ة  أنها ”الدولة  ال�هود�ة على 

واستمرار عضو�تها ف�ها كان �عتمد على قبول إسرائ�ل بالشروط وكونها دولة د�مقراط�ة.     

بعد انتصار تجمعات العالم الد�مقراطي الل�برالي على الرا�خ الثالث النازي انبثقت هذه التجمعات مل�ئة بالندوب، 
ومحترقة على أثر البؤس والمجزرة المرعبة التي حدثت في الحرب العالم�ة الثان�ة مع اإلعالن العالمي لحقوق 
اإلنسان الذي تبنته الجمع�ة العموم�ة لألمم المتحدة في ١٠ كانون األول ١٩٤٨ (قبل خمسة أشهر من قبول إسرائ�ل 

كدولة عضو في األمم المتحدة بتار�خ ١١ آ�ار١٩٤٩) معلنة بأن: 
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القابلة للتحو�ل لجم�ع أفراد العائلة اإلنسان�ة هي  بما أن االعتراف بالكرامة اإلنسان�ة والحقوق المتساو�ة وغ�ر 
أساس الحر�ة والعدل والسالم في العالم؛

إثارة غضب الضم�ر اإلنساني، وإلى  إلى أعمال بربر�ة تسببت في  بما أن إهمال واحتقار حقوق اإلنسان أدت 
مجيء عالم �جب أن �تمتع اإلنسان ف�ه بحر�ة الكالم واإل�مان والحر�ة من الخوف والرغبة، قد تم اإلعالن عنه 

كأعلى طموح لألشخاص العاد��ن؛

بما أنه من الضروري إذا لم بكن اإلنسان مضطرًا إلى اللجوء إلى الثورة كمالذ أخ�ر ضد الظلم والقمع أن تتم حما�ة 
حقوق اإلنسان بواسطة أمر القانون

لوال االحتالل النازي ألوروبا، والمحرقة ما استطاعت دولة إسرائ�ل عرض نفسها في الغرب بنفس النجاح كما 
فعلت منذ تأس�سها عام ١٩٤٨ على أساس كونها “الدولة الد�مقراط�ة الوح�دة في الشرق األوسط، من دون محاولة 

إخفاء س�اسة التم��ز العنصري الخاصة بها.

واللوبي  إسرائ�ل،  دولة  حكومات  لجم�ع  الجادة  المحاولة  بسبب  أكبر  فهم  تكو�ن  الس�اق  هذا  الممكن ضمن  من 
الموالي إلسرائ�ل وللصه�ون�ة في الغرب منذ ١٩٧٥ ولمدة تز�د عن ١٥ سنة على إلغاء أحد أهم اإلنجازات التي 
ال�هود�ة  الفلسط�ن�ة (PLO)، وحركة التضامن الدول�ة مع فلسط�ن بما في ذلك الحركة  حققتها منظمة التحر�ر 
المناهضة للصه�ون�ة داخل وخارج إسرائ�ل، أي قرار رقم ٣٣٧٩ الجمع�ة العموم�ة لألمم المتحدة الصادر في 
تشر�ن الثاني ١٩٧٥، اعني قرار اعتبار الصه�ون�ة شكل من أشكال العنصر�ة. كانت جم�ع األطراف المتداخلة 
األمم  لعقوبات  توف�ر منصة  �عمل على  قد  القرار  بأن مسار هذا  الفلسط�ني-اإلسرائ�لي على وعي  الصراع  في 
المتحدة ضد إسرائ�ل، والموجهة لدفع الحكومات اإلسرائ�ل�ة المختلفة لالستجابة لقرارات مجلس أمن األمم المتحدة، 
وبالتالي استخدامها بشكل أساسي كأداة لها أثر على تعل�ق عضو�ة إسرائ�ل في األمم المتحدة في حالة عدم استجابة 
إسرائ�ل لهذه القرارات. و�مثل إلغاء هذا القرار من الجمع�ة العموم�ة لألمم المتحدة في كانون األول ١٩٩١ عائقًا 

كب�رًا أمام نضال الشعب الفلسط�ني السترداد حقوقه تحت حما�ة القانون الدولي.

للتم��ز  القانون�ة  التنظ�مات  هناك اعتبارات كث�رة منها قانون�ة وس�اس�ة أخرى ذات عالقة بالموضوع في كون 
العنصري في إسرائ�ل مبن�ة على أسس مختلفة عن بن�ة التم��ز العنصري القانوني في جمهور�ة جنوب إفر�ق�ا. 
أوًال: ال �وجد أي قانون خاص باألمم المتحدة �وصي بتقس�م جنوب إفر�ق�ا إلى ”دولة الرجل األب�ض“ و ”دولة 
الرجل غ�ر األب�ض“. ثان�ًا:كان �جب أن تتم تخبئة الخطوط المحددة لتأس�س دولة إسرائ�ل واالنتهاكات اإلسرائ�ل�ة 
الفاضحة للقرار�ن رقم ١٨١ (II) و ١٩٤ (III) الخاص�ن بالجمع�ة العموم�ة لألمم المتحدة تحت ذر�عة حرب 
التم��ز  عمل�ة  خالل  تتم  لم  بطر�قة  القانوني  الغموض  من  وشاح  وضع  بواسطة  العام  الرأي  عن   ١٩٤٨-٤٩
العنصري التي حدثت في جنوب إفر�ق�ا.  (في كل األحوال لم تقم منظمة األمم المتحدة بخلق جمهور�ة جنوب 

إفر�ق�ا).

بناء على ما ذكر، �عتبر االدعاء اإلسرائ�لي الرسمي حول كون سجل دولة إسرائ�ل ف�ما �تعلق بقض�ة العنصر�ة 
ل�س أفضل لكن في نفس الوقت ل�س أسوأ بالنسبة لدول أعضاء أخرى في منظمة األمم المتحدة صح�حًا.  كما تعمل 
على إخفاء حق�قة كون إسرائ�ل دولة التم��ز العنصري األخ�رة المتبق�ة والعضو في األمم المتحدة، كما وتعمل على 
إخفاء واقع التم��ز العنصري الذي تمارسه إسرائ�ل وباألخص تنظ�مات العنصر�ة في القانون من خالل قوان�ن 
البرلمان اإلسرائ�لي (الكن�ست) الذي نتج عنه تحد�د ٩٣٪ من أراضي إسرائ�ل ما قبل ١٩٦٧ في القانون من خالل 
قوان�ن الكن�ست للزراعة والتطو�ر والمستوطنات لـ ومن أجل ال�هود فقط.  من المهم أن نالحظ في هذه العالقة ب�ن 
إسرائ�ل وجنوب إفر�ق�ا أن تشر�ع س�اسة التم��ز العنصري اإلسرائ�لي في منطقة ملك�ة األرض (أساس الصراع 
في  إفر�ق�ا  في جمهور�ة جنوب  العنصري  التم��ز  س�اسة  تشر�ع  من  راد�كال�ة  أكثر  اإلسرائ�لي)   – الفلسط�ني 
زمن ازدهار حكومات التم��ز العنصري هناك ح�نما كانت حوالي ٨٧٪ من األرض محددة في القانون للزراعة 

والتطو�ر والمستوطنات الخاصة ”بالب�ض فقط“.
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�عتبر التم��ز العنصري في إسرائ�ل واقعًا قانون�ًا �حدد نوع�ة الح�اة ال�وم�ة و�شكل أساس الظروف المع�ش�ة لسكان 
دولة إسرائ�ل.  في الفترات التي سبقت عام ١٩٩٤ وعندما كان نظام الق�مة األ�د�ولوج�ة الرسم�ة والمه�منة في 
جمهور�ة جنوب إفر�ق�ا هو التم��ز العنصري، كان أساس التفرقة القانون�ة في تشر�ع س�اسة التم��ز العنصري في 
أفر�ق�ا ب�ن ”األب�ض“ مقابل ”الملون“ و”الهندي“ و”األسود“.  أما في دولة إسرائ�ل فإن نظام الق�مة األ�د�ولوج�ة 
التم��ز العنصري  القانون�ة في تشر�ع س�اسة  التفرقة  الرسم�ة والمه�منة هي الصه�ون�ة الس�اس�ة و�كمن أساس 

الصه�وني ب�ن ”ال�هود“ مقابل ”غ�ر ال�هود“.

إن تقد�م هذه التفرقة األساس�ة ”ال�هود“ مقابل ”غ�ر ال�هود“ في أساس القانون اإلسرائ�لي �مكن إنجازها كجزء 
من بن�ة مزدوجة وهو ما عمل على المحافظة على طابع الغموض ف�ما �تعلق بتشر�ع س�اسة التم��ز العنصري 
اإلسرائ�لي ألكثر من نصف قرن. (fn 2) الجزء األول من هذه البن�ة، وهو الجزء ح�ث تم جعل التفرقة األساس�ة 
ب�ن ”ال�هود“ و”غ�ر ال�هود“ واضحة وصر�حة في دسات�ر وبنود قوان�ن الشركة األساس�ة  في جم�ع مؤسسات 
الحركة الصه�ون�ة مثل المنظمة الصه�ون�ة العالم�ة (WZO) والوكالة ال�هود�ة ألرض إسرائ�ل (JA) وصندوق 

الدعم الوطني ال�هودي (JNF) . �نص دستور الوكالة ال�هود�ة على:

ال�هودي  الوطني  الدعم  باسم صندوق  المكتسبة  األراضي  عقود  تؤخذ  �هود�ة...  كأمالك  األراضي  اكتساب  �تم 
الوكالة على  ال�هودي وال �مكن التصرف بها.  سوف تعمل  (JNF) على أساس اعتبارها أمالك تخص الشعب 
تشج�ع االستعمار الزراعي المعتمد على العمال ال�هود وفي جم�ع األعمال التي تقوم بها أو توسعها الوكالة تعتبر 

قض�ة توظ�ف العمال ال�هود قض�ة مبدأ (الفقرة ٣ (ث) و (ج)).

 (Keren Kayemeth Leisrael JNF) ل�سرائ�ل وبطر�قة مماثلة، تعرف مذكرة تأس�س شركة ك�ر�ن كا�م�ث 
كشركة مندمجة في المملكة المتحدة عام ١٩٠٧ الهدف األساسي للشركة:

الق�ام بشراء أو استئجار أو تبادل أو غ�ر ذلك اكتساب أ�ة أراضي وغابات والحق في امتالك األرض وغ�ره من 
الحقوق، مرافق وأمالك منقولة أخرى في المنطقة المذكورة (التي �عني ذكر أي منها في هذه المذكرة فلسط�ن 
وسور�ا وأجزاء أخرى من ترك�ا في آس�ا وجز�رة س�ناء) أو أي جزء آخر من هذه المنطقة بهدف تثب�ت ال�هود 

على مثل هذه األراضي (الفقرة ٣، بند فرعي رقم ١).

في المقابل، تعرف مذكرة تأس�س شركة (keren Kayemeth Leisrael JNF) كشركة مندمجة في إسرائ�ل عام 
١٩٥٤ الهدف األساسي للشركة اإلسرائ�ل�ة على أنه: 

الق�ام بشراء أو استئجار أو تبادل أو عدا عن ذلك اكتساب أ�ة أراضي وغابات والحق في امتالك األرض وغ�ره 
من الحقوق، االرتفاق وأمالك منقولة أخرى في المنطقة المذكورة (التي �عني ذكر أي منها في هذه المذكرة دولة 
أو أي جزء آخر من هذه  الخاصة بحكومة إسرائ�ل)  القضائ�ة  السلطة  أ�ة منطقة واقعة ضمن  تقع في  إسرائ�ل 

.((a) الفقرة ٣) المنطقة بهدف تثب�ت ال�هود على مثل هذه األراضي واألمالك

أما الجزء الثاني من هذه البن�ة فهو المستوى ح�ث �تم دمج التفرقة األساس�ة ب�ن ”ال�هود“ و”غ�ر ال�هود“ كما تم 
تنظ�مها في دسات�ر وبنود قوان�ن الشركة األساس�ة الخاصة باله�ئات التابعة للمنظمة الصه�ون�ة في ه�ئة قوان�ن 

دولة إسرائ�ل وخصوصًا ه�ئة التشر�ع اإلسترات�ج�ة التي تحكم الحق في ملك�ة األرض.

من  ال�هود�ة  والوكالة  العالم�ة  الصه�ون�ة  المنظمة  كون  الجدال حول  �تم  أن  عام ١٩٤٨  الممكن حتى  من  كان 
العد�دة تعب�رات  ال�هودي وغ�رهم من ه�ئات الحركة الصه�ون�ة  أجل أرض إسرائ�ل و صندوق الدعم الوطني 
مؤسسات�ة لمنظمة طوع�ة تكن�ك�ة ذات مصالح رعو�ة، وعل�ه �جب أن �تم الحكم بشكل مالئم على هذه المؤسسات 
بناء على مقا��س ذات عالقة بمؤسسات شب�هة مثل مؤسسة الكن�سة الكاثول�ك�ة ومنظمات الدمج واألعمال الفرع�ة 
العد�دة التابعة لها.  ومن الممكن كذلك أن �كون هناك جدل حول كون المؤسسات الصه�ون�ة مق�دة دستور�ًا بدعم 
المصالح ال�هود�ة بنواح شب�هة إلى حد كب�ر بالق�ود الدستور�ة المفروضة على الكن�سة الكاثول�ك�ة لدعم المصالح 
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الكاثول�ك�ة.  بالرغم من ذلك إال أنني غ�ر متأكد من إمكان�ة تطب�ق هذه المقارنة ألنني غ�ر ملم إلى حد كاف بالعق�دة 
ف�ها  �مكن  التي  الناح�ة  من  أما  العالقة.   ذات  الكاثول�ك�ة  بالمؤسسات  الخاصة  الدستور�ة  والمواث�ق  الكاثول�ك�ة 
تطب�ق هذه المقارنة ف�مكن القول أنها تنطبق فقط على فترة نشاط المنظمة الصه�ون�ة العالم�ة والوكالة ال�هود�ة 
من أجل أرض إسرائ�ل وصندوق الدعم الوطني ال�هودي واله�ئات التابعة لهم في فلسط�ن حتى عام ١٩٤٨ وقبل 

تأس�س دولة إسرائ�ل.

تغ�ر الوضع جذر�ًا بعد تأس�س دولة إسرائ�ل من ح�ث الق�ام بدمج االشتراط الدستوري الخاص بالمنظمة الصه�ون�ة 
العالم�ة والوكالة ال�هود�ة من أجل أرض إسرائ�ل وصندوق الدعم ال�هودي الوطني (لل�هود فقط) في ه�ئة قوان�ن 
الذي تم سنه خالل سنت�ن من تأس�س دولة  الكن�ست االسترات�جي  تتابع مفصل لتشر�ع  دولة إسرائ�ل من خالل 
المنظمات واله�ئات  تم دمج  الزمن الحقًا.  وهكذا  لمدة عقد من  العموم  إسرائ�ل عام ١٩٤٨ واستمر على وجه 
التي ادعت كونها منظمات طوع�ة بطر�قة قابلة للتصد�ق قبل تأس�س دولة إسرائ�ل في النظام القانوني واإللزامي 

والقضائي للدولة بناء على مقدمة التشر�ع االسترات�جي المب�نة في الفقرة التال�ة:
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١٩٥٠ – قانون أمالك الغائب�ن؛ قانون العودة، قانون سلطة التطو$ر.

١٩٥٢ – المنظمة الصه�ون�ة العالم�ة – قانون الوكالة ال�هود$ة من أجل أرض إسرائ�ل.

.Keren Kayemeth Leisrael ١٩٥٣ – قانون صندوق الدعم الوطني ال�هودي

 اكتساب األرض (سر$ان مفعول قوان�ن التعو$ض)؛

١٩٥٤ - الم�ثاق ب�ن حكومة إسرائ�ل والتنف�ذ$ة الصه�ون�ة المعروفة أ$ضًا باسم تنف�ذ$ة الوكالة ال�هود$ة من 
أجل أرض إسرائ�ل.

١٩٥٨ – قانون الحق المكتسب بالتقادم.

١٩٦٠ - القانون األساسي: أراضي إسرائ�ل؛ قانون أراضي إسرائ�ل؛ قانون إدارة أراضي إسرائ�ل.

١٩٦١ – الم�ثاق ب�ن حكومة إسرائ�ل وصندوق الدعم الوطني ال�هودي.

في السنوات الالحقة أصبحت ه�ئة التشر�ع االسترات�جي التي حكمت في المرحلة األولى شروط حق ملك�ة ٩٣٪ 
من أراضي إسرائ�ل أكثر دقة في فقرات التشر�ع الخاصة بالمستوطنات الزراع�ة الخاصة بعام ١٩٦٧ (فرض 
الق�ود على استعمال األرض الزراع�ة والماء) وقانون األراضي الخاص بعام ١٩٨٠ (تخص�ص حقوق األجانب).  
لكن قائمة القوان�ن المذكورة سابقًا تمثل حبل الدعم األساسي للتم��ز العنصري اإلسرائ�لي وباألخص ه�ئة التشر�ع 
االسترات�ج�ة التي قام برلمان دولة إسرائ�ل، الكن�ست، بسنها إلى أن قامت المحكمة اإلسرائ�ل�ة العل�ا التي تحكم 
في قض�ة عادل وإ�مان قعدان مقابل قض�ة مستوطنة كتز�ر Qatzir التجمع�ة التعاون�ة في عام ٢٠٠٠ بإصدار 
الوثائق األساس�ة لحرمان غ�ر ال�هود ومواطني إسرائ�ل العرب والجئي فلسط�ن عام ١٩٤٨ عبر القانون ومن 

خالل قوان�ن الكن�ست من الوصول إلى ٩٣٪ من أرض دولة إسرائ�ل في بادئ األمر.

من الجد�ر اإلشارة إلى أن القوان�ن المذكورة أعاله قد تم إصدارها باإلضافة إلى وثائق قانون�ة متوفرة سابقًا مثل 
قانون األرض عام ١٩٤٣ (اكتساب األرض ألغراض عامة) باإلضافة إلى السلطات غ�ر المحدودة ف�ما �تعلق 
بمصادرة األراضي واألمالك المخولة للسلطات اإلسرائ�ل�ة وفقًا لقوان�ن الدفاع المتعددة عام ١٩٤٥ (الطوارئ) 
والقوان�ن التي تم تطب�قها عام ١٩٤٨-٤٩ حتى الوقت الحاضر ومن ب�ن هذه القوان�ن والتي أدخل عل�ها إصالحات:  
قوان�ن الدفاع ١٩٤٥ (الطوارئ) وقوان�ن الطوارئ ١٩٤٩ (المناطق األمن�ة) ومصادرة األمالك في أوقات قانون 

الطوارئ (١٩٤٩) وقانون تنظ�مات الطوارئ ١٩٤٩ (زراعة األراضي التالفة.

إسرائ�ل واألمم المتحدة
المدافعة عنها هي أن  التي قدمها ممثلو دولة إسرائ�ل والمؤسسات غ�ر الحكوم�ة  المعتادة  إن إحدى االدعاءات 
العرب  للسكان  الممثلة  اله�ئات  قبل  المتحدة من  لألمم  العموم�ة  بالجمع�ة  الخاص   (II) القرار رقم ١٨١  رفض 
الفلسط�ن��ن األصل��ن ومن قبل رابطة الدول العرب�ة عملت بشكل ما على إلغاء القرار المذكور ومنحت رخصة 
لحكومة دولة إسرائ�ل الحد�ثة التأس�س للق�ام بتوس�ع حدود الدولة الجد�دة إلى ما وراء حدود ”الدولة ال�هود�ة“ 
كما تم تحد�دها في قرار األمم المتحدة المذكور بحوالي ٢٠٪ من أصل ٧٥٪ من أرض فلسط�ن الموضوعة تحت 

االنتداب البر�طاني إلى حوالي ٧٧٪.

و�عد مثل هذا االدعاء مضلًال بشكل خط�ر. إن االنتهاكات المرتكبة بحق قرارات الجمع�ة العموم�ة لألمم المتحدة و 
مجلس أمن األمم المتحدة من دولة أو أكثر من الدول األعضاء في األمم المتحدة ال �منح الحق أو اإلذن لق�ام دول 
أعضاء أخرى بانتهاكات مماثلة. إن ق�ام أي طرف في الصراع المسلح بإهمال أو انتهاك أي قرار من القرارات 
ال �عني السماح ألطراف أخرى بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسان�ة مثل التطه�ر العرقي ألغلب�ة السكان 
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العرب الفلسط�ن��ن األصل��ن من األراضي التي أصبحت تحت س�طرة الج�ش اإلسرائ�لي وتدم�ر حوالي ٤١٨ 
موقع قر�ة فلسط�ن�ة وتسو�تها باألرض كاملة أو جزءًا منها تحت غطاء وذر�عة حرب ١٩٤٨-٤٩.

من الممكن إبطال أو نقض القرار رقم ١٨١ (II) الخاص بالجمع�ة العموم�ة لألمم المتحدة لكن من المهم اإلشارة 
إلى أنه حتى �ومنا هذا �عتبر قرار الجمع�ة العموم�ة لألمم المتحدة المذكور الوث�قة األساس�ة لكل من دولة إسرائ�ل 
(الدولة ال�هود�ة) ودولة فلسط�ن (الدولة العرب�ة) وأن الحدود القانون�ة المعترف بها دول�ًا (للدولة ال�هود�ة) هي 

الحدود كما تم تحد�دها في خطة تقس�م األمم المتحدة لفلسط�ن في عام ١٩٤٧.

�تم تصن�ف أراضي ما قبل ١٩٦٧ الخاصة بإسرائ�ل من القانون الدولي في نوع�ن هما:

١. األرض المخصصة للدولة ال�هود�ة من خالل خطة تقس�م فلسط�ن التي وضعتها األمم المتحدة (قرار رقم ١٨١ 
(II) الخاص بالجمع�ة العموم�ة لألمم المتحدة والصادر بتار�خ ٢٩ تشر�ن الثاني ١٩٤٧)؛

٢. األرض التي تم احتاللها بشكل غ�ر قانوني من الج�ش اإلسرائ�لي في حرب ١٩٤٨-٤٩ والتي توجد خلف حدود 
١٩٤٧ الواردة في خطة التقس�م التي وضعتها األمم المتحدة.

وفقًا لقرارات ومواث�ق األمم المتحدة ل�س إلسرائ�ل أي قانون شرعي في أي من هذه القرارات والمواث�ق.  كان 
الحكم اإلسرائ�لي لألراضي المخصصة ”للدولة ال�هود�ة“ استنادًا على خطة التقس�م ١٩٤٧ التي أصدرتها األمم 
المتحدة خاضعًا لعدد من الشروط المهمة مثل االمتثال لشروط الخطوات التحض�ر�ة لالستقالل والدستور المستقبلي 

والحكومة وهي شروط لم تقم إسرائ�ل بدعمها خالل مدة وال�تها.

كان االحتالل اإلسرائ�لي عام ١٩٤٨-٤٩ لألراضي الواقعة ما بعد الحدود التي تم تحد�دها في خطة تقس�م ٤٧ 
التي أصدرتها األمم المتحدة واالستعمار من قبل المستوطنات ال�هود�ة فقط والضم الالحق لهذه المستوطنات إلى 
دولة إسرائ�ل انتهاكًا لم�ثاق األمم المتحدة، والقانون الدولي، حاله مثل حال االحتالل االستعماري أ�نما كان.  تعد 
المطالب اإلسرائ�ل�ة بالقدس الغرب�ة وصفد و�افا التي تم احتاللها عام ١٩٤٨-٤٩ من وجهة نظر القانون الدول�ة 
باطلة كل�ًا تمامًا مثل المطالب اإلسرائ�ل�ة بالقدس الشرق�ة والخل�ل أو غزة التي تم احتاللها عام ١٩٦٧.  كما هو 
مالحظ في الفقرة السابقة فإن االسم الكامل لخطة تقس�م فلسط�ن ١٩٤٧ التي أصدرتها األمم المتحدة هو: ”خطة 
التقس�م مع االتحاد االقتصادي“.  وفقًا لشروط الخطة تلتزم حكومتا الدولة المقترحة ”ال�هود�ة“ والدولة المقترحة 
”العرب�ة“ من ب�ن أمور أخرى بعقد انتخابات الجمع�ة األساس�ة التي من المفروض إقامتها بد�مقراط�ة.  لم �تم أبدًا 

تلب�ة هذا الطلب القاضي بإعداد مسودة الدستور الد�مقراطي.

باإلضافة إلى االنتهاكات الدستور�ة المذكورة سابقًا لم تتم كذلك المحافظة على األماكن المقدسة والمباني والمواقع 
الد�ن�ة، أما بالنسبة للحقوق ف�ما �تعلق بهذه األماكن المقدسة فسوف �تم حرمان الفلسط�ن��ن منها بشكل منظم.  نورد 
هنا بعض األمثلة لنب�ن عمل�ات االنتهاك التي تتم في هذه النواحي: تحو�ل مسجد مد�نة صفد في الجل�ل إلى معرض 
فني، وتحو�ل مسجد قر�ة ع�ن هود في منطقة ح�فا إلى مطعم وبار وكذلك الحال بالنسبة لمسجد قر�ة س�ز�ر�ا 
Caesarea الذي أصبح مطعمًا وبارا، والمسجد الرئ�سي في بئر السبع أصبح اآلن متحف المد�نة.  فندق ه�لتون تل 
أب�ب والحد�قة القر�بة منه المعروفة باسم حد�قة االستقالل تم بناؤها مكان المقبرة اإلسالم�ة وكذلك الحال بالنسبة 
لفندق بالزا القدس والحد�قة القر�بة منه المعروفة باسم حد�قة االستقالل تم بناؤها مكان المقبرة اإلسالم�ة.  كذلك 
الحال بالنسبة للحقوق الد�ن�ة وحقوق األقل�ة التي كانت معرضة النتهاكات راد�كال�ة وبشكل واضح، والدل�ل على 

ذلك عدم توفر أبسط الحقوق في إسرائ�ل مثل حر�ة التعب�ر والعبادة.

لكن األهم من هذا كله هو أن إسرائ�ل مذنبة بارتكاب انتهاك فاضح للمبدأ الدستوري المتعلق بالمواطنة كما نصت 
عل�ه الجمع�ة العموم�ة لألمم المتحدة في خطة تقس�م فلسط�ن ١٩٤٧.  ال �وجد أي جدل بأنه وفقًا للشروط التي 
نصت عل�ها خطة التقس�م فإن الالجئ�ن العرب الفلسط�ن��ن من عام ١٩٤٨ وجم�ع المنحدر�ن منهم الذ�ن بلغ عددهم 
أ�ة شروط  لهم دستور�ًا ودون  اإلسرائ�لي ”غائب�ن“، �حق  للقانون  وفقًا  والمعرف�ن  إلى ٤ مال��ن شخص  اآلن 
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الحصول على المواطنة اإلسرائ�ل�ة.  وعل�ه فقد تم نص المبدأ التالي على أساس كونه المبدأ الدستوري لكل من 
الدولت�ن ال�هود�ة والعرب�ة ف�ما �تعلق بالموطنة:

الجنس�ة  $ملكون  ال  الذ$ن  وال�هود  والعرب  القدس  مد$نة  خارج  المق�م�ن  الفلسط�ن��ن  المواطن�ن  على  $جب 
الفلسط�ن�ة و$ق�مون خارج مد$نة القدس أن $صبحوا عند تحق�ق االستقالل مواطن�ن في الدولة التي $ق�مون 
ف�ها و$تمتعوا بجم�ع الحقوق المدن�ة والس�اس�ة (خطة التقس�م ١٩٤٧ التي أصدرتها األمم المتحدة، (ج) إعالن 

الفصل (٣) (١)).

إن الحرمان اإلسرائ�لي المستمر ورفضهم منح المواطنة اإلسرائ�ل�ة لجموع الفلسط�ن��ن �عد إلغاءًا وإبطاًال جماع�ًا 
للمواطنة ( تجر�د من الجنس�ة) وانتهاكًا فاضحًا لم�ثاق األمم المتحدة والقانون الدولي ناه�ك عن انتهاك المادة ١٥ 

من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان:

١ - �حق للجم�ع الحصول على الجنس�ة؛

٢ - عدم جواز حرمان أي شخص بشكل عشوائي من جنس�ته أو من الحق في تغ��ر جنس�ته.

إن إجراءات تجر�د الفلسط�ن��ن من الجنس�ة التي تمارسها إسرائ�ل تعد أكثر راد�كال�ة وبع�دة المدى من إجراءات 
التم��ز العنصري المماثلة في جنوب أفر�ق�ا. ابتكرت جمهور�ة جنوب أفر�ق�ا في إطار س�اسة التم��ز العنصري 
الخاصة بها آل�ة قانون�ة تهدف إلى حرمان حوالي ٧٥٪ من سكانها - التي �شكل السكان السود األغلب�ة ف�ها - من 

الجنس�ة الجنوب أفر�ق�ة.  
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بناًء على قانون الجنس�ة لموطن البانتو (١٩٧٠) الذي تم تعد�له ل�صبح قانون التعد�ل لقوان�ن البانتو (١٩٧٤) فإنه 
�جب على كل شخص أسود �ملك الجنس�ة الجنوب أفر�ق�ة أن �صبح ”مواطنًا“ من إحدى المواطن العشر العرق�ة 
العنصري  التم��ز  بالرغم من ذلك اعترف  أفر�ق�ا.   تم تشك�لها أصًال كجزء من جمهور�ة جنوب  التي   [fn 3]
الجنوب أفر�قي بالشخص�ة القانون�ة للسكان السود وهو األمر الذي لن �عترف به التم��ز العنصري الصه�وني ف�ما 
�تعلق بالسكان العرب الفلسط�ن��ن.  ف�ما كانت س�اسة التم��ز العنصري في جنوب أفر�ق�ا تسعى إلى حرمان جم�ع 
السكان السود من حق المواطنة في جمهور�ة جنوب أفر�ق�ا، إال أنها اعترفت بهم كأشخاص قانون��ن (بالرغم من 
معاملتهم على أنهم أقل مرتبة) وعل�ه تم إسناد اآلل�ة القانون�ة لطرد السود على استبدال مواطنتهم في جمهور�ة 

جنوب أفر�ق�ا بمواطنة بد�لة وهي المواطنة في واحدة من ”الدول المستقلة الجد�دة“ العرق�ة صور�ًا.

العنصري الصه�وني من خالل تصن�فات مثل: ”ال�هود“ مقابل ”غ�ر  التم��ز  ف�تم تطب�ق  أما في حالة إسرائ�ل 
للنصوص  وفقًا  مؤهل�ن  ال�وم  �عتبرون  الذ�ن  ال�هودي  غ�ر  فلسط�ني  عربي  مال��ن  الخمسة  ب�ن  من  ال�هود“.  
الدستور�ة لخطة التقس�م ١٩٤٧ التي أصدرتها األمم المتحدة للحصول على المواطنة اإلسرائ�ل�ة، �وجد حوالي 
٢٠٪ منهم (تقر�بًا مل�ون شخص) ممن �عتبرون مواطن�ن في دولة إسرائ�ل. [fn 4] تم تصن�ف ٢٥٠,٠٠٠ شخص 
(٢٥٪) من هؤالء على أنهم ”غائب�ن“ وفقًا لقانون أمالك الغائب�ن ١٩٥٠، وعل�ه تم حرمانهم من حقهم الشرعي 

بأمالكهم ما قبل ١٩٤٨ داخل الوال�ة التي هم مواطنون ف�ها.

بتصن�ف الجئي فلسط�ن ١٩٤٨ على أنهم ”غائب�ن“ في نظر القانون لم �قم المشرع اإلسرائ�لي بذلك بتعر�فهم على 
أنهم دخالء في موطنهم فقط، بل �كون قد طردهم أ�ضًا خارج مكان وجودهم القانوني وبالذات ف�ما �تعلق بحقوقهم 

بأمالك ما قبل ١٩٤٨ الخاصة بهم.

النتائج
�عترف جم�ع الباحث�ن في الصراع اإلسرائ�لي – الفلسط�ني والمدافع�ن عن الصه�ون�ة وغ�رهم بأن قرار الجمع�ة 
العموم�ة لألمم المتحدة الصادر عام ١٩٤٧ والذي �وصي بتقس�م فلسط�ن كان مث�رًا للجدل س�اس�ًا.  كانت دولة 
إسرائ�ل وشرع�ة وجودها المستمر كدولة �هود�ة في المعنى الصه�وني الس�اسي للمصطلح متحداة منذ بدء تأس�سها 
في كل من أرض فلسط�ن والشرق األوسط، وفي جم�ع الم�اد�ن الدول�ة والدبلوماس�ة والس�اس�ة، ولذلك كان من 
بواسطة  مباشرة  المتحدة  األمم  م�ثاق  بمخالفة شروط  التأس�س  الحد�ثة  إسرائ�ل  دولة  تقوم  أن  س�اس�ًا  المستح�ل 
فرض قوان�ن التم��ز العنصري بشكل واضح وصر�ح.  كان أمرا حتم�ا بالنسبة لحكومة إسرائ�ل الحد�ثة التأس�س 
من الناح�ة الس�اس�ة والماد�ة أن تقدم دولة إسرائ�ل نفسها إلى الغرب على أنها شكل متقدم من أشكال الد�مقراط�ة 
التم��ز  قوان�ن  بإخفاء  إسرائ�ل  تقوم  أن  الضروري  من  كان  الصورة  بهذه  الظهور  وبهدف  االجتماعي،  والتقدم 

العنصري عن األمم المتحدة.

�مكن للقوى الد�مقراط�ة الموجودة داخل أراضي السلطة الفلسط�ن�ة وداخل إسرائ�ل وقوى التضامن مع فلسط�ن 
في أرجاء العالم الق�ام بأمور أسوأ من إزالة صفحة من كتاب المؤتمر الوطني األفر�قي (ANC) وإزالة القناع الذي 
�خفي التم��ز العنصري اإلسرائ�لي ومحاربة جدار الفصل العنصري باالستناد على الق�م العالم�ة كما تم توض�حها 
في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان (UDHR) والبرنامج الس�اسي الثابت في جم�ع قرارات األمم المتحدة ذات 

العالقة بقض�ة فلسط�ن ومستو�ات القانون الدولي.

بهدف الق�ام بهذا األمر بشكل فعال �جب أن �تم التم��ز فكر�ًا وس�اس�ًا وقانون�ًا ب�ن فكرة ”الدولة ال�هود�ة“ كما 
الس�اسي  الصه�وني  بالمعنى  ال�هود�ة“  ”الدولة  فكرة  مقابل  المتحدة  األمم  قرارات  في  وتوض�حها  تصورها  تم 
وفقًا  ل�س  الصادر عام ١٩٤٧   (II 181) القرار رقم وتحد�دًا  المتحدة  األمم  قرارات  قراءة  للمصطلح. وتكشف 
للشروط الس�اس�ة فقط لكن بشكل أساسي الشروط القانون�ة أن القراءة القانون�ة للقرار رقم (II 181) الصادر عن 
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الجمع�ة العموم�ة لألمم المتحدة ل�س متوافقًا مع القراءة الصه�ون�ة الس�اس�ة للقرار المذكور وتعرض بشكل فعال 
ق�م التم��ز العنصري الذي �شكل أساس الموقف الصه�وني الس�اسي.

العالمي  لق�م اإلعالن  الخاضع  المتحدة  تم دمجه في قرار األمم  ال�هود�ة“ شرع�ًا حالما  أصبح مصطلح ”الدولة 
الدفاع  �مكن  ال  فإنه  أعاله  بها  قمنا  التي  للمحاولة  وفقًا  ولكن  المتحدة  األمم  وم�ثاق   (UDHR) اإلنسان  لحقوق 
عن مصطلح ”الدولة ال�هود�ة“ في المعنى الصه�وني الس�اسي على أنه شرعي ح�ث إن أساسه هو ق�م التم��ز 

العنصري التي تنتهك اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وم�ثاق األمم المتحدة.

�عتبر إسناد الكفاح على اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وقراءة قانون�ة ول�ست فقط س�اس�ة لجم�ع قرارات األمم 
المتحدة ذات العالقة وبالتحد�د قرار رقم (II 181) الصادر عن الجمع�ة العموم�ة لألمم المتحدة عام ١٩٤٧ والقرار 
رقم (III 194) الصادر عام ١٩٤٨ الهادف إلى حل عادل ودائم للصراع اإلسرائ�لي – الفلسط�ني باالستناد على 
الحل الداعي إلى إقامة دولت�ن واحدة ”�هود�ة“ والثان�ة ”عرب�ة“ بح�ث تكون كالهما ثنائ�ة القوم�ة والقدس دولة 
منفصلة تحت إدارة األمم المتحدة الدول�ة وجمع الدولت�ن بواسطة االتحاد االقتصادي من وجهة نظر الكاتب شرطا 
ضرور�ا لتحو�ل الرأي العام العالمي ضد التم��ز العنصري اإلسرائ�لي وتقو�ة التضامن الفلسط�ني ضد مناهضة 

السام�ة والدفاع عن الحملة المؤ�دة لمقاطعة المنتجات اإلسرائ�ل�ة.

إن تقد�م اقتراح �قضي في إطار الحل المذكور أعاله بأن كل شخص مؤهل للحصول على الجنس�ة الفلسط�ن�ة �صبح 
بحكم الواقع مؤهًال للحصول على الجنس�ة الفلسط�ن�ة – اإلسرائ�ل�ة المزدوجة، وأن كل شخص مؤهل للحصول 
الفلسط�ن�ة المزدوجة  على الجنس�ة اإلسرائ�ل�ة �صبح بحكم الواقع مؤهًال للحصول على الجنس�ة اإلسرائ�ل�ة – 

سوف �كون ذا أثر إضافي في تقو�ة قض�ة الد�مقراط�ة بشكل ملحوظ وإضعاف قدرة المقاومة بشكل واضح.

في وجه مثل هذه الحملة سوف �صبح األمر أكثر صعوبة تدر�ج�ًا بالنسبة لق�ام أحزاب المعارضة بالمحافظة على 
القناع الذي �خفي التم��ز العنصري اإلسرائ�لي عن أع�ن الغرب الذي �عرض وضع الضفة الغرب�ة وقطاع غزة 
أنه  المتحدة، و�ظهر جدار الفصل على  أنه متوافق مع قرارات األمم  المحتل�ن في كتل وتجمعات منفصلة على 

خطوة نحو االستقالل الفلسط�ني.

المالحظات
١. اقرأ كتاب موسى مزاوي فلسط�ن والقانون، ١٩٩٧، ص. ١٢٩.  كما �ش�ر موسى مزاوي في حلقته الدراس�ة الجامع�ة حول 
فلسط�ن والقانون فإن هناك نقطة مهمة تجب اإلشارة إل�ها وهي: المرجع المتكرر بالن�ابة عن إسرائ�ل إلى قرار التقس�م الصادر عن 
الجمع�ة العموم�ة لألمم المتحدة وإصرار إسرائ�ل عل�ه كأنه األساس الوح�د لشرع�ة إسرائ�ل وأنه إذا كان قرار التقس�م قابًال للتطب�ق 
وساري المفعول في ح�نها، فإنه �بقى قابًال للتطب�ق حتى الوقت الحاضر بما أن صانعة هذا القرار –الجمع�ة العموم�ة لألمم المتحدة- 
لم تقم بإلغائه بأي شكل من األشكال.  (في المكان نفسه، ص. ١٤٠، أنظر أ�ضًا في المكان نفسه ص. ١٤٨).  إال انه من الج�د التذكر 
بأن القرار الذي تم توق�عه بالنسبة لقض�ة فلسط�ن وهو القرار رقم ٣٣٧٩ الصادر عن الجمع�ة العموم�ة لألمم المتحدة في تشر�ن 
الثاني ١٩٧٥ والذي �حدد أن ”الصه�ون�ة هي شكل من أشكال العنصر�ة والتفرقة العنصر�ة“ قامت األمم المتحدة بإلغائه في كانون 
أول ١٩٩١.  بالرغم من كون قرارات األمم المتحدة والقانون الدولي تمثل واحدة من أهم قضا�ا الدفاع عن حقوق الشعب الفلسط�ني 

فإن عدل الكفاح الفلسط�ني راسخ في ق�م اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.

٢. بالرغم من عمل ”المؤرخ�ن الجدد“ في إسرائ�ل فإن القناع �عمل على الضغط على التماس تدر�ج�ًا. انظر على سب�ل المثال، 
س�محا فالبان، والدة إسرائ�ل: أساط�ر ووقائع، كروم ه�لم، لندن، ١٩٨٧، ١٩٨٧؛ باروخ ك�مرلنج و جو�ل م�جدل، الفلسط�ن��ن: 
صناعة شعب، الصحافة الحرة، ن�و�ورك، ١٩٩٣؛ نور مصالحة، طرد الفلسط�ن��ن: مفهوم ”التهج�ر“ في الفكر الس�اسي الصه�وني، 
١٩٤٨-١٨٨٢، معهد الدراسات الفلسط�ن�ة، واشنطن دي سي، ١٩٩٢؛ ب�ني مور�س، والدة مشكلة الجئي فلسط�ن، جامعة كمبردج 
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للنشر، كامبردج، ١٩٨٧؛ إالن باب، صناعة الصراع العربي – اإلسرائ�لي, ١٩٥١-١٩٤٧، أي. بي تور�س, لندن، ١٩٩٢؛ أفي 
شل�م، االتفاق السري عبر األردن: الملك عبد اهللا، الحركة الصه�ون�ة وتقس�م فلسط�ن، دار كالرندن للنشر، أكسفورد، ١٩٨٨.

٣. ترانسكي، بوفوثاتسوانا، س�سكي، ل�بووا، ف�ندا، غازانكولو، كواكوا، كوازولو، كواند�ب�لي وكانجواني.

مواطن عربي  مل�ون  و ١٫٢  تقر�بًا  �هودي  مواطن  مل�ون  إسرائ�ل ١٩٤٩-١٩٤٨ ٥٫٢  داخل حدود  السكان  عدد  �بلغ  حال�ًا،   .٤
فلسط�ني.  بمعنى آخر من خالل نسبة ز�ادة طب�ع�ة تقارب ٣ إلى ٤ بالمئة سنو�ًا ازداد عدد السكان العرب الفلسط�ن��ن الموجود�ن 
تحت الحكم واالحتالل اإلسرائ�لي منذ عام ١٩٤٨ من حوالي ١٥٠,٠٠٠ إلى ١,٢٠٠,٠٠٠ مل�ون في أقل من ست�ن سنة (إحصاءات 

إسرائ�ل التجر�د�ة ٢٠٠٢, رقم ٥٣, جدول ٢٫١, ص٢ – ص٩ و ٢ – ١٠).

مع هامش غ�ر جد�ر بالذكر فإن السكان غ�ر ال�هود في دولة إسرائ�ل هم عرب فلسط�ن�ون.  ومن الجد�ر ذكره أن مكتب اإلحصاءات 
المركزي لحكومة إسرائ�ل لم �عد �فصل عدد سكان القدس الشرق�ة (التي تم ضمها عام ١٩٦٧) ومرتفعات الجوالن (التي تم ضمها 
المنطقت�ن (القدس  المق�م�ن داخل حدود إسرائ�ل ١٩٤٩-١٩٤٨ سكان هات�ن  بالسكان  عام ١٩٨١)، وعل�ه تشمل األرقام الخاصة 

الشرق�ة ومرتفعات الجوالن).  

مالحظة عن س�رة ح�اة الكاتب
إسرائ�ل  النقدي حول  للبحث  القاطع  الحد  الست�ن�ات وعلى  أواسط  منذ  اإلنسان  المدافع�ن عن حقوق  مقدمة  في  د�ف�س  �وري  كان 
 (PNC) والصراع اإلسرائ�لي الفلسط�ني منذ أواسط السبع�ن�ات باإلضافة إلى عمله عضوا مراقبا في المجلس الوطني الفلسط�ني

منذ أواسط الثمان�ن�ات.

قام �وري د�ف�س بنشر مؤلفات كث�رة حول الصراع اإلسرائ�لي – الفلسط�ني والصه�ون�ة الس�اس�ة.  تشمل أخر أعماله على: عبور 
الحدود: س�رة ح�اة س�اس�ة ل�هودي – فلسط�ني مناهض للصه�ون�ة، كتب وكتب،  لندن، ١٩٩٥؛ المواطنة والدولة: دراسة مقارنة 
لتشر�ع المواطنة في إسرائ�ل واألردن وفلسط�ن وسور�ا ولبنان، دار إ�ثاكا للنشر، قراءة، ١٩٩٧؛ والمواطنة والدولة في الشرق 
احتماالت  اإلسرائ�لي:  العنصري  التم��ز  ٢٠٠٠؛  للنشر،  س�راكووز  جامعة  مشتركة)،  (طبعة  والتطب�قات  االقتراحات  األوسط: 

للصراع الداخلي، كتب زد المتوفرة، لندن، ٢٠٠٣.

وهو زم�ل باحث فخري في معهد الدراسات اإلسالم�ة والشرق أوسط�ة (IMEIS)، جامعة درهام ومعهد الدراسات العرب�ة واإلسالم�ة 
(IAIS)، جامعة أكس�تر؛ منسق، المجموعة التحر�ر�ة اإلقل�م�ة للشرق األوسط، دراسات المواطنة؛ رئ�س، الب�ت: جمع�ة الدفاع عن 

 .(MAIAP) حقوق اإلنسان في إسرائ�ل، عرعرة؛ عضو مؤسس للحركة ضد التم��ز العنصري اإلسرائ�لي في فلسط�ن
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