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  بيتر الغركويست

  :تسييج السماء األخيرة
  التنقيب عن فلسطين

  اإلسرائيلي "جدار الفصل"بعد 

عن آخر ضــواحي تــل أبيــب  55منعطف حتويلة تفترق فيها طريق إسرائيل رقم  عند
 ، ثــم تنحــرف عبــر اخلــط األخضــر نحــو كتلتــي6الكبــرى، وتمتــد فــوق الطريــق الســريع رقــم 

مستوطنات برقان وأريئيل، تنتصب عالمة طرق للمســتقبل ذات ســهمين: أحــدهما متجــه 
 إســرائيل؛ واآلخــر متجــه شــرقاً نحــو ، يف"مرتفعات كفار ســابا"نحو الغرب ومكتوب عليه 

جبــال الضــفة الغربيــة، خــال مــن الكتابــة، وكأنــه يشــير إىل مكــان خــاو؛ فقــد رُشّ بــالطالء 
بحيــــث حميــــت كلمــــة قلقيليــــة. وهكــــذا جــــرى، كمــــا يبــــدو، للمكــــان. فحيــــث كــــان املســــافر 

نســـــمة، مل يعـــــد هنـــــاك ســـــوى لطخـــــة ســـــريعة مـــــن  37,000اإلســـــرائيلي يلمـــــح بلـــــدة ذات 
ـــــــــف الطريـــــــــق رقـــــــــم  األســـــــــمنت بينمـــــــــا هـــــــــي تعبـــــــــر املنـــــــــاظر الطبيعيـــــــــة املشـــــــــذّبة  55تغلّ

. واحلـــاجز العســـكري علـــى درب العـــودة هـــو الـــذكرى الوحيـــدة "يهـــودا والســـامرة" حديثاًلــــ
الباقية بأن ههنا كان يوجد خط هدنة. وراء اخللفية األسمنتية تطفو سطوح بيوت قــرى 

علــى آفــاق  55لبصــر يقــع يف الطريــق رقــم غريبة، مل تعد أســماؤها وال مواقعهــا مهمــة؛ فا
  .أُخرى. رُسمت هنا حدود لبعض الناس، ومُحيت بالنسبة إىل غيرهم

ــر  ، واملمتــد حاليــاً 2002منــذ بدايــة بنائــه يف حزيران/يونيــو  )1(،"جــدار الفصــل"غيّ
 "بروفــة"كــم، اجلغرافيــا السياســية للوجــه الشــمايل الغربــي للضــفة الغربيــة يف  150علــى 

ووفقــاً  )2(.1967ة إلعــادة التنظــيم األبعــد مــدى للمشــهد الفلســطيني منــذ ســنة شــبه نهائيــ
كــم أُخــرى مــن  490، فــإن 2003للتصاميم التي كُشف عن كامل مداها يف آذار/مارس 

                                           

)(  دي يونــغ علــى مســاهمته يف تقــديم اخلــرائط،  كاتــب وباحــث مقــيم بإســرائيل وفلســطين. وهــو يــود أن يشــكر يــان
  .واحلسابات، ومعرفته املوسوعية باألراضي الفلسطينية، لهذه الدراسة

)(  :متــرجم عــن املصــدر, vol. xxxiii, no. 2 (Winter 2004), pp. Journal of Palestine Studies
35.-5 
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اجلــــــدار ســــــوف تبنــــــى خــــــالل الســــــنتين املقبلتــــــين، بحيــــــث تغلــــــف التجمعــــــات الســــــكانية 
الفلسطينية الكبرى وأية دولة فلسطينية يف قواقع كانتونات تشغل نحو نصــف مســاحة 

بينمــا تتعــزز الســيطرة اإلســرائيلية علــى مــا تبقــى. ومــن أجــل هــذا فــإن )3(الضــفة الغربيــة،
احات واســــــــعة مــــــــن األراضــــــــي الزراعيــــــــة ويســــــــلمها جــــــــدار الفصــــــــل ســــــــوف يقتطــــــــع مســــــــ

للمســــتوطنات اإلســــرائيلية، بينمــــا يمنــــع الفلســــطينيين مــــن الوصــــول إىل املــــاء، والطــــرق، 
فلسطيني، معظمهــم يف القــدس الشــرقية، أنفســهم  395,000وموارد الرزق. وسيجد نحو 

إىل  ، وثمـــة تخـــوف واســـع النطـــاق مـــن أن يضـــطر كثيـــرون مـــنهم"اإلســـرائيلي"يف اجلانـــب 
. غيــر  الهجرة نحو املواطن اخملططــة حــديثاً حلصــرهم فيهــا. وقــد قــام بعضــهم بــذلك فعــالً
أن اجلـــــدار ســـــوف يقـــــوم أيضـــــاً بنـــــوع آخـــــر مـــــن الترانســـــفير، إذ يمحـــــو بصـــــورة متزايـــــدة، 
ويحتــــوي الســــكان اخلاضــــعين لالحــــتالل، حمــــوالً إيــــاهم إىل بقايــــا مســــتهجنة يف مشــــهد 

املتوســط إىل نهــر األردن. وتؤكــد احلكومــة اإلســرائيلية إسرائيلي يمتد من البحر األبــيض 
رسمياً أن املشروع إنما هو تدبير أمني موقــت؛ غيــر أن التصــريحات اجلانبيــة للصــحافة 

لكــل كيلــومتر  )4(احمللية، واجلبال املطوقة، وتكلفــة مليــون ونصــف مليــون دوالر أميركــي
  .من اجلدار، تؤكد خالف ذلك

  فكرة تتجسد أسمنتياً 
اإلســرائيلي امتــد عبــر الضــفة الغربيــة إنمــا يعــود  "جــدار الفصــل"ســبب يف كــون إن ال

إىل إعــادة اصــطفاف موازيــة يف املشــهد السياســي اإلســرائيلي، بإشــراف أريئيــل شــارون 
وهندسته البارعة، أوالً مــن خــالل تبنــي فكــرة واســعة الشــعبية ترعرعــت يف أكنــاف يســار 

يتــه اجلغرافيــة اخلاصــة. وهــو بفعلــه هــذا جتــاوز الوســط اإلســرائيلي، ثــم تنفيــذها وفقــاً لرؤ
التحــــديات الصــــادرة عــــن اليمينيــــين، عــــالوة علــــى التهديــــد املــــبهم بالتــــدخل الــــدويل يف 
شــؤون إســرائيل املتمثــل يف خريطــة الطريــق التــي اقترحتهــا إدارة بــوش إلقامــة الســالم. 

عالمـــــات  ذلـــــك بأنـــــه علـــــى اخلطـــــة األميركيـــــة اململـــــوءة بعالمـــــات الطـــــرق، واخلاليـــــة مـــــن
  .األهداف، كان اجلدار ينقش خريطته النهائية اخلاصة

مســـــتمد مـــــن أفكـــــار كانـــــت تنتشـــــر منـــــذ زمـــــن بعيـــــد يف الـــــدوائر  "جـــــدار الفصـــــل"إن 
العســـكرية اإلســـرائيلية، ويســـتند إىل ســـابقة متمثلـــة يف الســـياج الـــذي أحـــاط بقطـــاع غـــزة 

ن فاز برئاسة احلكومة وكان يتسحاق رابي )5(.1987منذ اندالع االنتفاضة األوىل سنة 
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وهــذا الشــعار يشــكل يف احلقيقــة  - "نحــن هنــا، وهــم هنــاك"بنــاء علــى شــعار  1992ســنة 
املرتكـــــز الفلســـــفي التفـــــاق أوســـــلو. وبعـــــد انـــــدالع االنتفاضـــــة الثانيـــــة يف أيلول/ســـــبتمبر 

، أقنـــع بعـــض شخصـــيات حـــزب العمـــل البـــارزة، مـــن أمثـــال حـــاييم رامـــون، رئـــيس 2000
ود براك، بتبني قضية اجلدار؛ ومن خالل ترويج الفكرة عبر شعارات احلكومة آنذاك، إيه

، كــان بــراك يعــزف أحلانــاً تالقــي استحســاناً "الســياجات اجليــدة توطــد حســن اجلــوار"مثل 
لدى جمهور هزته عمليات الفلسطينيين االستشهادية. وقد عملت الشخصيات العسكرية 

لسيطرة على وسائل اإلعالم اإلســرائيلية، واحملللون البارزون، الذين كانوا توصلوا إىل ا
، وافق بــراك علــى 2000ويف تشرين الثاين/نوفمبر )6(على تشكيل الدعم الشعبي للفكرة.

كـــان املفتـــرض فيـــه  "حـــاجز ملنـــع مـــرور املركبـــات اآلليـــة"أن يُنشـــأ يف الضـــفة الغربيـــة 
  )7(أصالً أن يمتد من جنين يف الشمال إىل نتوء اللطرون يف اجلنوب.

أن خطط براك كانت جنينيــة، ومل يــتح لهــا الوقــت الكــايف لالنطــالق. وكــان ثمــة  غير
اعتبارات عملية كأداء أمام املضي يف مشروع إنشائي عــام تقــدر تكلفتــه بمــا يزيــد علــى 

وأهــــم مــــن ذلــــك أن معارضــــة ضــــارية كانــــت ترتفــــع يف  )8(مليــــار وســــتمئة مليــــون دوالر.
. فمحـــــو اخلـــــط األخضـــــر كـــــان الهـــــدف وجهـــــه مـــــن جماعـــــات املســـــتوطنين اإلســـــرائيليين

األساســي لتحــركهم، وكــانوا يخشــون أن يقــوم حــاجز كهــذا، ينشــئ ألول مــرة حــداً ماديــاً 
. ومل يكــن بــراك  بين إسرائيل واألراضي احملتلة، بعــزلهم مكانيــاً ورمزيــاً، وحتــى سياســياً
 يستطيب الشــجار مــع جماعــة انتخابيــة بــذل جهــده كــي يســايرها قــدر مــا ســايرها أي مــن
رؤســـاء احلكومـــات اإلســـرائيلية الســـابقين، وهـــي علـــى كـــل حـــال جماعـــة مل يكـــن تعاطفـــه 

، اختــار أن يجلــس 2000األصيل معها باألمر املكتوم. وكمــا فعــل يف كامــب ديفيــد ســنة 
  )9(على السياج رمزياً وحرفياً.

وبــدالً مــن إنشــاء بنيــة فوقيــة جديــدة قامــت أجهــزة مكافحــة االنتفاضــة يف اجلــيش 
لي بتشــديد اإلغــالق الــداخلي القــائم يف الضــفة الغربيــة علــى منظومــة مــن مراكــز اإلســرائي

التفتيش وحواجز الطرق التي كانــت قيــدت حركــة الفلســطينيين منــذ أعــوام أوســلو األوىل. 
وقــد عُــزِّزت هــذه املنظومــة باملئــات مــن ســياجات األســالك الشــائكة، واحلــواجز الترابيــة، 

ملبنيــة حــول القــرى والبلــدات الفلســطينية، بحيــث تقطــع واخلنــادق، واحلــواجز األســمنتية ا
. وبــدءاً مــن تشــرين األول/أكتــوبر  )10(جميــع طــرق املواصــالت يف الضــفة الغربيــة تقريبــاً

، مل تعــد الطــرق الفلســطينية فجــأة تــؤدي إىل أي مكــان، أمّــا ســواها مــن الطــرق فقــد 2000
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حصراً، والتي فرضت على  تم ضمه إىل شبكة الطرق اجلانبية التي يسلكها املستوطنون
الضـــفة الغربيـــة خـــالل فتـــرة أوســـلو. وأدت هـــذه السياســـة، التـــي توجـــت بتســـارع اســـتيالء 

إىل إماطــة اللثــام  )11(املســتوطنين علــى قمــم اجلبــال يف األشــهر األخيــرة مــن واليــة بــراك،
عن واقــع أوســلو املتمثــل يف عــاملين منفصــلين علــى أرض واحــدة. لكــن مــع تزايــد إحبــاط 

ور اإلسرائيلي جرّاء استمرار الهجمات الفلسطينية املتواصلة داخل إســرائيل، علــى اجلمه
الرغم من وحشية تكتيكات اجليش اإلســرائيلي ونتيجــة لهــا، خســر بــراك رئاســة احلكومــة 
أمــــام أريئيــــل شــــارون، وتــــزعم شــــمعون بيــــرس مــــا تبقــــى مــــن حــــزب العمــــل يف حكومــــة 

  .ائتالفية مع الليكود
كـــان أكثـــر تناغمـــاً مـــع مطالـــب املســـتوطنين مـــن بـــراك، تـــردد غيـــر أن شـــارون، الـــذي 

أساســاً أمــام فكــرة الســياج، ومل يــرض بهــا إالّ حتــت ضــغط شــركائه يف التحــالف ممــن ال 
يزالون يحظون بدعم جماهيري كثيف فيما يتعلق بهذه املسألة. فــأقر اجمللــس الــوزاري 

هـــــواجس شـــــارون  لكـــــن )12(األمنـــــي املشـــــترك يف حكومتـــــه صـــــيغة موســـــعة خلطـــــة بـــــراك،
. وقــــد اســــتخدم شــــارون هــــذا الوقــــت الستكشــــاف  وظنونــــه املســــتمرة أجّلــــت التنفيــــذ مــــراراً
قابليـــة املشـــروع للتنفيـــذ، واســـتدراج ردات الفعـــل مـــن قواعـــده االنتخابيـــة األساســـية يف 
صـــفوف املســـتوطنين. فتبـــين لـــه أن معارضـــة اليمـــين ملشـــروع الســـياج العظـــيم الشـــعبية 

عــالوة علــى  )13(تــراب عــن التيــار السياســي الغالــب يف إســرائيل.كانــت تعرضــه خلطــر االغ
ذلـــك، فإنـــه ملـّــا كانـــت املســـتوطنات الواقعـــة يف املنطقـــة الشـــمالية الغربيـــة التـــي تغطيهـــا 
املرحلــة األوىل مــن املشــروع تتركــز يف معظمهــا علــى طــول اخلــط األخضــر، فقــد كــان مــن 

ره إىل الغــرب منهــا. وقــد جعلــت املمكــن أن يــتم ضــمها إىل إســرائيل عبــر ســياج يقــع مســا
حجج كهذه املستوطنين يوافقون على هذا القطاع من املشروع. وبالتــدريج، بينمــا كــان 

  .مسار السياج ينحرف شرقاً كانت جاذبية فكرته تزداد اتساعاً
ويف مـــا كـــان بمثابـــة دليـــل علـــى مـــا ســـتتجه إليـــه األمـــور، كـــان مســـار اجلـــدار يعـــدَّل 

، قـــرر اجمللـــس الـــوزاري األمنـــي إنشـــاء 2002نيســـان/أبريل باســـتمرار نحـــو الشـــرق. يف 
األراضي ثم  حواجز حول مناطق طولكرم وجنين والقدس. بدأت عمليات االستيالء على

ــدّل مســاره ثانيــة. ويف حزيران/يونيــو، أعطيــت املوافقــة املبدئيــة أخيــراً علــى  توقفــت وعُ
وازاة اخلــط األخضــر، مــن قريــة املرحلــة (أ)، التــي اشــتملت علــى القطــاع املمتــد تقريبــاً بمــ

 22ســامل يف قضــاء جنــين الشــمايل إىل إلكانــا جنــوبي قلقيليــة، إضــافة إىل قطــاع طولــه 



ة دراسات ع  58، العدد 15المجلد   مجلة الدراسات الفلسطین   28)، ص 2004(ر
 

5 

 

، تبنــــت احلكومــــة 2003كــــم حــــول القــــدس الشــــرقية احملتلــــة. ويف كــــانون الثاين/ينــــاير 
كــم علــى امتــداد احلــدود الشــمالية حملافظــة جنــين،  45املرحلــة (ب)، املمتــدة علــى طــول 

  )14(ز تفتيش سامل شرقاً إىل قرية فقوعة.من حاج
. وقــد أدى قــرار إجــراء انتخابــات مبكــرة يف  كــان تبنــي شــارون فكــرة الســياج موفقــاً

، إىل قطــع الطريــق علــى التحــدي الضــعيف أصــالً، الــذي مثلــه 2003كــانون الثاين/ينــاير 
متســناع، وذلــك مــن خــالل اســتغالل شــارون لضــعف التمييــز  مرشــح حــزب العمــل عميــرام

لـــدى اإلســـرائيليين بـــين احلاجـــات األمنيـــة واملطـــامع اإلقليميـــة. كـــان متســـناع قـــد جعـــل 
الســــــياج قضــــــية أساســــــية يف حملتــــــه االنتخابيــــــة، متهمــــــاً شــــــارون باملماطلــــــة، وواعــــــداً 
بالتعجيـــل يف بنائـــه. لكـــن مـــع وجـــود شـــارون يف معســـكر مؤيـــدي الســـياج، مل يعـــد لـــدى 

ــا  وعــوده الغامضــة بأخــذ إســرائيل يف اجتاهــات متســناع شــيئاً أكثــر جاذبيــة ليقدمــه. أمّ
سياســية جديــدة فقــد نســفها املــزاج العــام الــذي أذكــى نــاره بقــوة زميلــه يف حــزب العمــل 
إيهــــود بــــراك بعــــد كامــــب ديفيــــد، إذ ســــوّق الــــرفض الفلســــطيني لضــــم إســــرائيل جتمعــــات 
املســــتوطنات يف الضــــفة الغربيــــة باعتبــــاره رفضــــاً للســــالم. فبعــــد أن بــــاع حــــزب العمــــل 
اإلسرائيليين فكرة أن يف استطاعتهم احلصول علــى األمــن واألرض معــاً، انطلــق شــارون 

  .يف مشروع اجلدار على أساس هذا الفهم. ومل يكن يف وسع متسناع أن يلحق به
انطلـــق شـــارون شـــرقاً وإىل اليمـــين، يف اجتـــاه املركـــز السياســـي اإلســـرائيلي اجلديـــد، 

ملتطرفــة املتمثلــة يف حكومتــه التــي ألّفهــا بعــد الــذي بــات اليــوم يضــم األحــزاب القوميــة ا
، وجمـــالس املســـتوطنات التـــي تتنـــاغم معهـــا هـــذه األحـــزاب. 2003كـــانون الثاين/ينـــاير 

وتمت تهدئة هؤالء بعــد إعطــائهم اليــد الطــوىل يف تقريــر مســار اجلــدار. أمـّـا مــا دفعهــم إىل 
 "امل للمســتوطناتالتجميد الشــ"حضن احلكومة فكان الشعور بالتهديد الناجم عن شبح 

الـــذي دعـــت إليـــه خريطـــة الطريـــق األميركيـــة التـــي تـــم تـــداول مســـودات عنهـــا منـــذ تشـــرين 
، والتــي باتــت إدارة بــوش تــدفع بهــا قــدماً مــع ســعيها حلشــد التأييــد 2002األول/أكتــوبر 

الــدويل حلربهــا الوشــيكة علــى العــراق. أدرك شــارون أن علــى إســرائيل يف نهايــة املطــاف 
امللتــزم باخلريطــة، مهمــا بلغــت درجــة تمييعهــا بتحفظــات ســرية كثيــرة. أن تبــدو بمظهــر 

فلســطينية  "دولــة"وتوصل شارون، من خــالل إيضــاحه أن اجلــدار ســيحد مــن مســاحة أيــة 
قــد تبــرز مــن خريطــة الطريــق، بينمــا يمــنح املســتوطنات مزيــداً مــن األراضــي لتتوســع، إىل 

م مع موقفه قام جملس مستوطنات التغلب على ما تبقى من مقاومة إلنشائه. وبالتناغ
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باتخـــــاذ موقـــــف معـــــارض ملوقـــــف أغلبيـــــة ســـــكان املســـــتوطنات "الضـــــفة وغـــــزة (ييشَـــــع) 
واقتـــرح جملـــس املســـتوطنات تعـــديالت  )15("األيديولوجيـــة، وكـــفّ عـــن معارضـــة اجلـــدار.

تتناول املراحل الالحقة منه تم توجيههــا مباشــرة عبــر اجلــيش إىل شــارون أو مستشــاره 
  )16(ستوطنين، عوزي كيرين.يف شؤون امل

ظهـــر أثـــر هـــذه التعـــديالت بوضـــوح يف خطـــط املـــرحلتين (ج) و(د) مـــن بنـــاء اجلـــدار، 
. وقــد شــكلت هاتــان املرحلتــان انحرافــاً دراماتيكيــاً 2003والتي نشرت يف آذار/مــارس 

كــم مــن اخلــط  6عــن ســابقتيهما؛ فبينمــا كانــت املرحلتــان (أ) و(ب) حتومــان علــى مســافة 
األخضــر، توغلــت املرحلــة (ج) إىل منتصــف الضــفة الغربيــة لتجعــل مســتوطنتي كيــدوميم 

جـــــزاء واســـــعة مـــــن ، بينمـــــا انتزعـــــت املرحلـــــة (د) أ"اإلســـــرائيلي"وأريئيـــــل داخـــــل اجلانـــــب 
حمافظتي بيت حلــم واخلليــل. ويف الوقــت نفســه، كشــفت مصــادر اجلــيش أن جــداراً شــرقياً 
سيبنى بمحاذاة نهر األردن، بحيث يفصــل وادي األردن اخلصــيب عمــا تبقــى مــن الضــفة 
الغربية. مل يكن توقيت إذاعة املعلومات، يف مرحلة االقتراب من إعــالن خريطــة الطريــق 

ادفة، وإنما كان يشكل رســالة تطمــين إىل املســتوطنين ومؤشــراً بليغــاً رسمياً، جمرد مص
إىل أن خريطــة إســرائيل، ال خريطــة الواليــات املتحــدة، هــي التــي ســتظل حتكــم الواقــع يف 
الضـــفة الغربيـــة. والواقـــع أنـــه يف هـــذه الفتـــرة مـــن الـــزمن مـــا عـــادت اخلريطتـــان تبـــدوان 

، بابتهــاج، أن "هــآرتس"بّلغوا صحيفة متعارضتين؛ فاملسؤولون العسكريون الرسميون 
شــارون يريــد أن يســتخدم اجلــدارين ليرســم احلــدود املوقتــة أليــة دولــة فلســطينية تــنص "

أمّا التطمينات الهزيلــة إىل أن اجلــدار إنمــا  )17("عليها خريطة الطريق التي وضعها بوش.
هــــو تــــدبير موقــــت فكانـــــت تُكــــذَّب يف تصــــريحات جانبيــــة خاصـــــة وعالنيــــة مــــن جانـــــب 

يف وزارة  "جـــــدار الفصـــــل"مســـــؤولين كبـــــار، مـــــن أمثـــــال نيتساحماشـــــياح، رئـــــيس هيئـــــة 
 فقــــد زاد يف "موقـــت"وأمّـــا الـــزعم أنـــه  )18(الـــدفاع، وهـــي الهيئـــة املســـؤولة عـــن املشــــروع.

تكذيبـــه التكلفـــة الباهظـــة لبنـــاء اجلـــدار، والعنـــوان العبـــري غيـــر الرســـمي ملســـوداته األوىل 
  )19(".تصحيح احلدود"، التي تعني حرفياً "تِكُّون غْفُولوت"

مثـــل هـــذه التصـــحيحات للحـــدود كانـــت أشـــارت إليـــه تصـــريحات لشـــارون قبـــل ذلـــك 
، أمــــام مــــؤتمر 0022التــــاريخ. ففــــي حماضــــرة كــــان ألقاهــــا يف كــــانون األول/ديســــمبر 

هيرتســــليا الــــذي عُقــــد ملناقشــــة شــــؤون اســــتراتيجية، ذهــــب إىل أن إســــرائيل ستضــــطر إىل 
التخلي عن قرابــة نصــف الضــفة الغربيــة كــي تعــزز ســيطرتها الديموغرافيــة علــى النصــف 
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، أعــاد التوكيــد أن إســرائيل لــن 2003اآلخــر. كمــا أن خطابــه يف الكنيســت، يف أيار/مــايو 
، وذهـــب إىل أنـــه "ماليـــين فلســـطيني حتـــت االحـــتالل إىل األبـــد 5 - 3"تســـتطيع أن تبقـــي 

. وقــد تناقلــت "مؤملــاً"ينبغي لها لذلك أن تتنازل عن بعض املستوطنات، مهما يكن ذلــك 
وسائل اإلعالم العاملية هذه العبارة بصورة واسعة باعتبارها دلــيالً علــى اعتــدال جديــد 

أن هـــذه الكلمـــات ال تـــؤذن بانســـحاب مـــن  يف موقفـــه، لكـــن مـــا يبيّنـــه اجلـــدار بوضـــوح هـــو
مـــــن كـــــل  %99 - %91األرض وإنمـــــا بتعزيـــــز ســـــيطرة إســـــرائيل عليهـــــا. إن جمـــــرد بقـــــاء 

مــــن اجلــــدار، وفقــــاً للخطــــط املقــــرة مــــن جانــــب  "اإلســــرائيلي"املســــتوطنين داخــــل اجلانــــب 
  ".املؤملة"احلكومة، إنما يظهر مدى خواء العبارة املتعلقة بالتنازالت 
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تكتل الليكود، الذي مل يزل يعارض تنازل إسرائيل عن السيطرة على أي  من منظور
جــزء مــن الضــفة الغربيــة، كــان القبــول باجلــدار بمثابــة انقــالب تــاريخي. وكــان شــارون 
شــريكاً يف هــذه النظــرة الليكوديــة، لكنــه أدرك قبــل حزبــه أن ذلــك ال يمكــن أن يتســق مـــع 

لعمــل قــال ذلــك منــذ زمــن بعيــد. وقــد مكّــن الواقــع الــديموغرايف الفلســطيني؛ وكــان حــزب ا
اجلــدار الــذي ورثــه شــارون عــن حــزب العمــل زعــيم الليكــود مــن أن يوفّــق داخــل حزبــه بــين 
وجهات النظر املتباينة التي كانت تقاربت كثيراً منذ أوسلو، تلك الفترة التــي أنشــأ فيهــا 

حصـــــر لهـــــا.  رؤســـــاء احلكومـــــات العماليـــــة، مـــــن رابـــــين إىل بـــــراك، وقـــــائع علـــــى األرض ال
وبمساعدة جدار حددت مساره وقائع كهذه ونظرة شارون اخلاصــة، بــات هــذا يف موقــع 
يضـــمن جـــوهر املطـــامع اإلقليميـــة لليمـــين، حمتفظـــاً بالســـيطرة املباشـــرة علـــى أكثـــر مـــن 

من الضــفة الغربيــة، وبالســيطرة الفعليــة علــى البــاقي مــن خــالل حشــر الفلســطينيين  50%
  .فعله هذا وجد نفسه يتزعم إجماعاً قومياً جديداً يف معازل حقيقية. ومن خالل

ولئن كانت األحزاب اإلسرائيلية على امتداد الطيف السياسي اإلسرائيلي تتبنــى يف 
معظمهــا اخلريطــة التــي يرســمها اجلــدار، فــذلك ألنهــا تتبــع عــن كثــب خريطــة مل تــزل منــذ 

الضفة الغربية؛ أال وهي  أكثر من ثالثين عاماً مرجعاً لكل املناقشات اإلسرائيلية بشأن
  .خطة ألون

، إىل احتفــــــاظ إســــــرائيل 1967دعــــــت هــــــذه اخلطــــــة، التــــــي تــــــم وضــــــعها بُعَيــــــد حــــــرب 
بالســــيطرة الدائمــــة علــــى وادي األردن، شــــريط مــــن األرض يمتــــد بمحــــاذاة البحــــر امليــــت، 
ورقعــــة عريضــــة حتــــيط بمنطقــــة القــــدس وتقطــــع الضــــفة الغربيــــة نصــــفين؛ أمّــــا مــــا تبقــــى 

علــى  1977أو للفلســطينيين. وقــد اشــتملت صــيغة للخطــة ترقــى إىل ســنة فيتــرك لــألردن 
شـــريط يمتـــد بمحـــاذاة اخلـــط األخضـــر مـــن اجلهـــة الغربيـــة. وال شـــك يف أن شـــارون احـــتفظ 
بمدوناتــــه عــــن خطــــة ألــــون: وكمــــا صــــرح رون نَحْمــــان، رئــــيس بلديــــة أريئيــــل، لصــــحيفة 

إن خريطــــة اجلــــدار، التــــي تــــرون مســــودة أوليــــة لهــــا هنــــا، هــــي " ، فـــــ"يــــديعوت أحرونــــوت"
. 1978اخلريطة نفسها التي كنت أراها خالل كل زيارة قام بها إريك إىل هنــا منــذ ســنة 

واليــوم يجــد فيهــا اإلســرائيليون )20(".1973وقــد أخبــرين أنــه مل يــزل يفكــر فيهــا منــذ ســنة 
طى الســـاحلية عالمـــة أســـمنتية يف معظمهـــم مـــا يعنـــيهم: فهـــي بالنســـبة إىل الطبقـــة الوســـ

على األمن الذي يأملون بأن يــأتيهم بــه الفصــل، وهــي حــل وســط ســخي جــداً بالنســبة إىل 
نقلـــوا اخلـــط "املســـتوطنين. وال يخفـــي زعمـــاء املســـتوطنين إجنـــازهم، إذ يفتخـــرون بـــأنهم 
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ويف هـــذه األثنـــاء، فـــإن مـــا ســـيبقى علـــى اجلانـــب اآلخـــر مـــن  )21("األخضـــر مـــن موضـــعه.
  .لن يكون أبداً دولة بأي معنى حقيقي للكلمة. لكن ثمة كلمات أُخرى لوصفهاجلدار 

  أهالً وسهالً إىل بانتوستان
تعلّـــم خمتـــار ديـــر الغصـــون، منـــذ أن بـــدأت اخلـــرائط جلغرافيـــا النـــاس اآلخـــرين تنـــزل 

بــــدأت أوائــــل  2002علــــى قريتــــه، الكثيــــر عــــن احلــــدود املتنقلــــة. ففــــي أواخــــر صــــيف ســــنة 
لــى غصــون األشــجار والصــخور الضــخمة يف بســاتين زيتــون القريــة، اإلخطــارات تظهــر ع

معلنة أن اجليش اإلســرائيلي سيصــادر أراضــيها. أُنــذر القرويــون بــأن أمــامهم ســبعة أيــام 
ليتقـــدموا باعتراضـــات مدعومـــة بوثـــائق ملكيـــتهم وخـــرائط عقاريـــة مصـــدقة إىل اجلـــيش 

ل يف منازلهم خالل القسم اإلسرائيلي يف مكتب تنسيق املنطقة. ثم حجزهم حظر التجو
األكبــــر مـــــن املهلـــــة. وبُعَيــــد ذلـــــك وصـــــل املســــاحون اإلســـــرائيليون واجلرافـــــات، وتبعـــــتهم 

 )22(دونم يف جمموعهــا. 2900 - "األراضي تأخذ دائماً مزيداً من"خرائط جديدة معدّلة 
، كانت البنية ناجزة هنا. وهــي تتميــز بمــا يتميــز بــه اجلــدار، 2003وبحلول تموز/يوليو 

م مـــن حيـــث العـــرض، وتشـــتمل علـــى ســـياجين 100و 30إذ تغطـــي مســـاحة تتـــراوح بـــين 
مكهـــربين متــــوازيين حتاذيهمـــا مــــن اخلـــارج خنــــادق عميقـــة، ويحتضــــنان فيمـــا بينهمــــا 
طريقــاً للــدوريات املنقولــة بســيارات اجليــب، ودربــاً رمليــاً القتفــاء أثــر حمــاوالت التســلل. 

 بعــض األمــاكن رشاشــات يــتم الــتحكم فيهــا وتكمل البنيــة كــاميرات خفيــة للمراقبــة، ويف
وحيــث يفصــل احلــاجز بــين البنــى التحتيــة الفلســطينية واإلســرائيلية، أو تلــك  )23(عــن بعــد.

التابعــة للمســتوطنات، فهــو يصــبح حائطــاً أســمنتياً متعــدد الطبقــات يحتــوي علــى أبــراج 
ة أوهـــام تتعلـــق للقناصــة. وخالفـــاً للحكومـــة اإلســـرائيلية فـــإن بنيـــة اجلــدار ال تـــنم عـــن أيـــ
مـــاذا تفعـــل يف "بعـــدم ديمومتـــه، كمـــا ال يـــوحي بـــذلك اجلنـــود الـــذين يخفرونـــه. فالســـؤال 

هـــــو املوعظـــــة املعتـــــادة التـــــي يســـــمعها املزارعـــــون احملتجـــــزون يف اجلانـــــب  "إســـــرائيل؟
اإلســرائيلي. وتبــدو ديــر الغصــون وراء احلــائط معزولــة معدمــة، مــع تنــاقص قــدرة أهلهــا 

راضـــيهم وانقطـــاعهم عـــن األســـواق املفعمـــة باحليـــاة ســـابقاً يف علـــى الوصـــول إىل ربـــع أ
قريتي نزلة عيســى وباقــة الشــرقية احلــدوديتين، اللتــين احتجزتــا يف اجلانــب اإلســرائيلي 

علــى اجلانــب الفلســطيني،  "حواجز العمق"من اجلدار. وعندما تنفذ اخلطط لبناء مزيد من 
  .سواق يف طولكرم القريبة منهافإن القرية ستفقد االتصال باخلدمات العامة واأل
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خريطــة فلســطين املســتقبل هــذه بــدأت تبــرز بالتــدريج، وهــي ال تــزال تتطــور. ووزارة 
الــــــدفاع اإلســــــرائيلية مل تنشــــــر اخملططــــــات األصــــــلية الكاملــــــة، وإنمــــــا جمــــــرد خمططــــــات 
لقطاعات من مناطق تُلقى على عتبات املنازل الفلسطينية مــع اســتمرار عمليــات البنــاء، 

لــى األراضــي املصــادرة. لكــن، اســتناداً إىل املواصــفات الرســمية التــي أُعلنــت يف وتــدل ع
، ومــا عقبهــا مــن موافقــات احلكومــة علــى املراحــل التكوينيــة للجــدار، 2003آذار/مــارس 

فـــــإن مـــــن املمكـــــن تركيـــــب خريطـــــة شـــــاملة لـــــه. وهـــــو قابـــــل تقنيـــــاً لإلجنـــــاز يف غضـــــون 
ة، ومن حيث تصــوره، ال يســتتبع الفصــل كما أنه من حيث تفصيالته امللموس)24(عامين.

وإنمـــا التطويـــق، إذ يحشـــر ضـــمن تعرجاتـــه ثالثـــة كانتونـــات فلســـطينية رئيســـية تتمركـــز 
علــى التــوايل حــول نــابلس وجنــين (اللتــين يحــدهما مــن الشــمال والغــرب القطاعــات أ، ب، 

تغلقهمــا ج)، ورام الله وسلفيت (اللتين تطوقهما املرحلة ج)، وبيت حلم واخلليــل (اللتــين 
ــا مرحلــة وادي األردن (املرحلــة هـــ)، وهــي املرحلــة الوحيــدة التــي ال تــزال  املرحلــة د). أمّ
تنتظـــر القـــرار بشـــأن حتديـــد مســـارها رســـمياً، فســـتكمل تطويـــق الكانتونـــات مـــن الشـــرق، 
تاركة أريحا بمثابة كانتون إضايف مصغر. واألبرز هو أن القدس الشرقية الفلســطينية، 

مضــى املركــز السياســي واالقتصــادي والثقــايف للضــفة الغربيــة، قــد تــم التــي كانــت فيمــا 
ابتالعهــــا كليــــاً يف قطــــاع فرعــــي مــــن املرحلــــة (أ)، مــــع امتصــــاص أحيائهــــا وضــــواحيها 

  .وحتويلها إىل معازل مدينية ضمن القدس اإلسرائيلية الكبرى
وممـــــا يمعـــــن يف تكســـــر الصـــــورة تلـــــك التشـــــكيلة مـــــن املكونـــــات الفرعيـــــة اإلضـــــافية 

جـــدار، التـــي أُقـــر بعضـــها رســـمياً لكـــن مل ينفَّـــذ بعـــد، بينمـــا ال يـــزال بعضـــها اآلخـــر ينتظـــر لل
املوافقــة. فمجــالس املســتوطنين تبــذل مســاعيها حاليــاً مــن أجــل تســعة تمديــدات للمســار 
الرئيســي جلــدار الفصــل، منهــا خمســة علــى مســار مراحــل تمــت املوافقــة عليهــا. ومــن أبــرز 

وطنتي شيلو وإيلي لتمديد ذلك اجلــزء مــن املرحلــة (هـــ) هذه املساعي جهود جملسي مست
املتعلق باملسار الغربي للجدار يف وادي األردن كي يحتويهما، وبحيث يكــاد هــذا اجلــزء 
يتصل بــالطرف الشــرقي األقصــى مــن قطــاع املرحلــة (ج) الــذي يضــم مســتوطنتي أريئيــل 

كــم فقــط بــين  1راً عرضــه وكيــدوميم. وهــذا التمديــد إذا مــا تمــت املوافقــة عليــه ســيترك ممــ
. ويف منــــاطق أُخــــرى 505كــــانتوين نــــابلس ورام اللــــه جتتــــازه طريــــق املســــتوطنين رقــــم 

، علـــى إنشـــاء مزيـــد مـــن 2003وافقـــت احلكومـــة اإلســـرائيلية، يف تشـــرين الثـــاين/نوفمبر 
بين كانتوين رام الله وبيــت  "اإلسرائيلية"الكانتونات الفلسطينية املصغرة يف األراضي 



ة دراسات ع  58، العدد 15المجلد   مجلة الدراسات الفلسطین   28)، ص 2004(ر
 

12 

 

  ".جدار مزدوج" حلم/اخلليل، وتطويقها بـ
إىل هـــذه يمكـــن أن تضـــاف ثالثـــة كانتونـــات مصـــغرة أنشـــأها بـــاألمر الواقـــع مســـار 
اجلـــدار املســـتدير حـــول قريتـــي حبلـــة ورأس الطيـــرة ثـــم حـــول عـــزون العتمـــة بـــالقرب مـــن 

ـــا الكـــانتون املصـــغر الثالـــث فيحشـــر قـــرى ديـــر  البلـــوط ورافـــات والزاويـــة يف قلقيليـــة. أمّ
حمافظة سلفيت. وهناك أيضاً عدد من الكانتونات األصغر حجماً املعزولة خلف اجلهــة 

مــــن اجلــــدار غربــــي بيــــت حلــــم. وســــوف يعــــزل حــــاجز إضــــايف يجــــري بنــــاؤه  "اإلســــرائيلية"
بمحاذاة اخلط األخضــر نفســه قــرى نزلــة عيســى وباقــة الشــرقية ونزلــة أبــو نــار يف قضــاء 

مـــــن اجلـــــدار جـــــرّاء املرحلـــــة (أ)، عـــــن  "اإلســـــرائيلي"ملنقطـــــع أصـــــالً يف اجلانـــــب طـــــولكرم، ا
أن عــدداً  2002جيرانهــا الفلســطينيين. أخيــراً، أعلــن اجلــيش اإلســرائيلي يف أواســط ســنة 

مما يسمى حواجز العمق ســوف يفصــل عــن بقيــة الضــفة الغربيــة مدينــة طــولكرم، إضــافة 
لطيبــــة وعــــانين والســــعيدة التــــي كانــــت إىل قــــرى واقعــــة يف قضــــاء جنــــين هــــي رمانــــة وا

  ".الفلسطيني"املرحلة (أ) جعلتها يف اجلانب 
داخل هــذه املتاهــة مــن اإلغالقــات واإلقصــاءات لــن يحصــل الفلســطينيون علــى أكثــر 

مـــــن الضـــــفة الغربيـــــة، تبعـــــاً ملـــــا ستســـــفر عنـــــه مســـــاعي املســـــتوطنين  %53 - %48مـــــن 
 395,000وســــوف يعــــزل  )25(ك.للحصــــول علــــى املزيــــد مــــن تمديــــدات اجلــــدار هنــــا وهنــــا

 )26(يف القــدس الشــرقية احملتلــة. 225,000فلســطيني خــارج الكانتونــات، ويف جملــتهم 
أي ثلــث ســكان الضــفة  - 717,000و 595,000عــالوة علــى ذلــك، ســوف يفقــد مــا بــين 

ومــن شــأن هــذا أن يســمح إلســرائيل  )27(ســبل الوصــول إىل أراضــيهم الزراعيــة. - الغربيــة
مســتوطنة يقــدر وجودهــا يف الضــفة  160مســتوطنة مــن جممــوع  129 بــأن تضــم فعليــاً

 الغربيـــــــة والقـــــــدس الشـــــــرقية، وتـــــــدمج يف كيانهـــــــا جميـــــــع املســـــــتوطنين البـــــــالغ عـــــــددهم
مــنهم. يضــاف إىل ذلــك أنــه إذا مــا  25,000مستوطن تقريبــاً، باســتثناء نحــو  400,000

 9إالّ  "اإلســرائيلية"ق تمــت املوافقــة علــى التوســيعات املعلقــة، فلــن يتبقــى خــارج املنــاط
مستوطن. لكــن مــن املمكــن أالّ تكــون  4000مستوطنات صغيرة، ال يتجاوز عدد سكانها 

هــــذه األرقــــام نهائيــــة. فاجلــــدار مشــــروع دينــــاميكي مثلمــــا يتبــــين مــــن طيــــف التعــــديالت 
املســـتمرة علـــى ممـــره. وبينمـــا يلـــوح املعلقـــون مـــن املســـتوطنين بالتســـوية التاريخيـــة يف 

فــإنهم يعرفــون أن هنــاك جمــاالً لتمديــد اجلــدار  )28(،"يهــودا والســامرة"التنــازل عــن نصــف 
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  .أكثر فأكثر
وحتـــى لـــو مل تتحقـــق هـــذه التوســـيعات فـــإن اجلـــدار ينـــذر بمزيـــد مـــن تفكيـــك النســـيج 

للحياة الفلسطينية يف الضفة الغربية. فالدالئل املظلمة ماثلة  االقتصادي واالجتماعي
حاليـــاً علـــى طـــول قطـــاعي (أ) و(ب) النـــاجزين يف املنطقـــة الشـــمالية الغربيـــة مـــن الضـــفة 
الغربيـــــة وحـــــول القـــــدس الشـــــرقية، حيـــــث بـــــات وصـــــول الفلســـــطينيين إىل األرض واملـــــاء 

معــرقَالً عرقلــة شــديدة. مــن ذلــك وشبكات املساندة العائلية واألســواق والصــحة والتربيــة 
فلســـطيني يف حمافظـــات قلقيليـــة وجنـــين وطـــولكرم وســـلفيت بـــاتوا  210,000أن نحـــو 

اآلن يعـــــانون مباشـــــرة جـــــرّاء آثـــــاره وفقـــــاً لتقريـــــر منظمـــــة حقـــــوق اإلنســـــان اإلســـــرائيلية 
، إذ "اإلســرائيلي"قريــة صــغيرة تقــع يف اجلانــب  15واألكثر تضرراً هم أهايل  )29(بتسيلم.

توا معــزولين، ال عــن أراضــيهم الزراعيــة فحســب، بــل أيضــاً عــن التجمعــات الفلســطينية بــا
  )30(اجملاورة يف الضفة الغربية وعبر اخلط األخضر.

ويف اجلملة، فإن اجلدار تسبب، إجماالً، يف املنطقة الريفية التــي غطتهــا املرحلتــان 
هــــذا  - الزراعيــــة دونمــــاً مناألراضــــي 121,455(أ) و(ب)، بفصــــل املــــزارعين عــــن نحــــو 

شــجرة زيتــون وفاكهــة  102,000دونمــاً بنــي عليهــا اجلــدار، ونحــو  14,680فضــالً عــن 
ـــرت يف هـــذه العمليـــة شـــبكات الـــري  )31(تـــم اقتالعهـــا لفســـح اجملـــال أمـــام بنائـــه. وقـــد دُمِّ

احملليــة ومنشــآت تخــزين امليــاه، األمــر الــذي ضــاعف مصــائب املــزارعين املعــزولين عــن 
ويـــزعم اجلـــيش اإلســـرائيلي أنـــه يقـــوم، يف  )32(ارهم اخلاصـــة بـــالري.نســـبة كبيـــرة مـــن آبـــ

، بجهــــود للتخفيــــف مــــن أثــــر اجلــــدار يف حيــــاة "نســــيج احليــــاة"إطــــار مــــا يســــميه سياســــة 
بوابــة مقامــة  47الفلسطينيين، إذ يسمح لهم، يف جملة ما يسمح لهم، بــاملرور عبــر نحــو 

لواقــع العملــي يظهــر أن نتيجــة علــى مســافات غيــر منتظمــة علــى طــول مســار اجلــدار. لكــن ا
هــــذه اإلجــــراءات تتضــــاءل باســــتمرار؛ فالبوابــــات تفــــتح يف أوقــــات غيــــر منتظمــــة وملــــدد 
قصــيرة جــداً، كمــا أن املــرور عبرهــا يخضــع لنــزوات اجلنــود اإلســرائيليين، وحتــى عنــدما 
يحصـــــــل املزارعـــــــون علـــــــى إذن يف املـــــــرور فـــــــإنهم يمنعـــــــون مـــــــن اصـــــــطحاب معـــــــداتهم 

  )33(الزراعية.
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. إ ن من شأن هذه القيود أن تستتبع عواقب وخيمــة اقتصــادياً واجتماعيــاً وسياســياً
مــن النــاجت االقتصــادي الفلســطيني  %15 - %10ومع أن الزراعة مل تكن تشكل أكثر مــن 

قبــل االنتفاضــة، فقــد باتــت مــالذاً مهمــاً للكفــاف وســد الرمــق بعــد انهيــار االقتصــاد، وال 
(هــــذه  )34(الت يف املنــــاطق التـــي غطتهـــا املرحلـــة (أ).مـــن العـــائ %70ســـيما بالنســـبة إىل 

 )35(تقريبـــاً مــن اإلنتــاج الزراعــي يف الضــفة الغربيـــة). %45املنــاطق نفســها كانــت تنــتج 
ولــذلك فــإن اجلــدار يــدمر دعامــة أُخــرى مــن أواخــر الــدعائم التــي يرتكــز عليهــا االقتصــاد 
الفلســــطيني، مضــــاعفاً الهشاشــــة احملليــــة علــــى مســــتوى العمــــل اإلنســــاين، ومفتتــــاً قــــدرة 
االقتصاد الوطني علــى احليــاة. أمـّـا تطــوير الزراعــة الفلســطينية يف املــدى الطويــل، املقيــد 

يميــــة، فســــيزداد عرقلــــة جــــرّاء تنفيــــذ مرحلــــة وادي األردن، التــــي أصــــالً بشــــح امليــــاه اإلقل
ســـوف تنـــدمج يف املـــرحلتين (أ) و(ج) لتعـــزل القســـم األكبـــر مـــن األراضـــي الزراعيـــة ذات 
اإلمكانات العاليــة يف الضــفة الغربيــة، تاركــة املســاحات الداخليــة فيهــا لزراعــة الزيتــون 

كــــان البــــديل الغنــــي بــــالغالل يســــتلزم ذات القيمــــة املضــــافة املتدنيــــة يف معظمهــــا. وملّــــا 
كثيراً من املاء والعمال، وكذلك كثيراً من االستثمارات املالية، فإن تزايد العقبــات أمــام 
الوصـــول إىل هـــذه األراضـــي، ومـــا يصـــاحب ذلـــك مـــن ضـــبابية املســـتقبل، ســـيعمالن علـــى 

  )36(إهمال مساحات واسعة من األراضي الزراعية الفلسطينية.
يكـــــون هـــــذا هـــــو الهـــــدف. مـــــن الناحيـــــة التقنيـــــة مل تصـــــادر الدولـــــة ومـــــن اجلـــــائز أن 

اإلسرائيلية بعد األراضي التــي أقامــت عليهــا اجلــدار، وال األراضــي يف املنــاطق احملاذيــة 
مــــن خــــالل عمليــــة ال تســــتلزم دفــــع تعويضــــات  "يــــدها عليهــــا موقتــــاً"لــــه، وإنمــــا وضــــعت 

اضــي ســتكون، يف نهايــة هــذه ويمكن تمديدها كل خمسة أعوام. ومن املؤكــد أن هذهاألر
، وبالتــايل عرضــة للمصــادرة بموجــب قــانون عثمــاين صــادر ســنة "غيــر مســتعملة"املــدة، 
مـــــدة ثالثـــــة أعـــــوام تعـــــود  "خـــــارج االســـــتعمال"ويقضـــــي بـــــأن األرض التـــــي ظلـــــت  1858

 1967. وهـــــذا القـــــانون هـــــو الـــــذي اســـــتغلته إســـــرائيل منـــــذ ســـــنة "الســـــلطان"ملكيتهـــــا إىل 
فلســطينية التــي مــا إن تضــع يــدها عليهــا حتــى توضــع برســم بنــاء ملصــادرة األراضــي ال

ال تعــــد بشــــيء أكثــــر مــــن ضــــم  "نســــيج احليــــاة"املســــتوطنات. وبهــــذا املعنــــى فــــإن سياســــة 
  .األراضي الفلسطينية إىل نسيج إسرائيلي

بعبـــــارة أوضـــــح: إن عمليـــــة إعـــــادة تنظـــــيم الضـــــفة الغربيـــــة تتلـــــف الـــــروابط اإلداريـــــة 
، وتشوه الفضاء البلدي جلميع مــدنها الرئيســية تقريبــاً، وتعــزل األساسية للضفة الغربية
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القســــم األكبــــر مــــن البنــــى التحتيــــة التــــي تــــربط مراكزهــــا الســــكانية الكبــــرى. مــــن ذلــــك أن 
حمافظة قلقيلية ستمزَّق إىل جمموعة رقع وتعــزل عــن قلبهــا املــديني، وحمافظــة ســلفيت 

نصف حجمها احلايل؛ وحمافظة بيــت ستزول أو تكاد؛ أمّا منطقة رام الله فستُضغط إىل 
حلـــم ســـتعاين مصـــيراً ممـــاثالً، كمـــا أنهـــا قـــد تقســـم زيـــادة علـــى ذلـــك إىل ثالثـــة كانتونـــات 
مصــغرة إذا مــا تــم اعتمــاد االقتــراح القاضــي بضــم كتلــة مســتوطنات تكــواع وأســفار إىل 
 داخـــل اجلـــدار؛ كمـــا أن ثلـــث منطقـــة اخلليـــل ســـيزول، مـــع تمزيـــق البـــاقي إىل أربعـــة أربـــاع
جــرّاء نتــوءات اجلــدار حــول مســتوطنتي أدورا وكريــات أربــع. وملّــا كــان كثيــر مــن نتــوءات 
اجلدار الكبرى يضــغط علــى التجمعــات الســكانية الفلســطينية املدينيــة الكبــرى، باســتثناء 
وحيــد هــو نــابلس وجنــين، فإنــه ســوف يشــوه القســم األكبــر مــن املســاحة البلديــة للضــفة 

ويقضـــــي علـــــى كثيــــر مـــــن البنـــــى التحتيـــــة التـــــي تربطهـــــا. الغربيــــة ويحولهـــــا إىل معـــــازل، 
واألخطر من هذا أن اجلدار إذ يطوق القدس الشرقية كلها فهو سيجعل قلب شــبكة الطــرق 
الفلســطينية يف الضــفة الغربيــة غيــر قابــل لالســتعمال، ويف جملــة ذلــك الطريــق الرئيســية 

بـــوادي األردن فـــإن . وعنـــدما تنجـــز أعمـــال القطـــاع اخلـــاص 60الشـــمالية اجلنوبيـــة رقـــم 
الفلســـطينيين يف الكانتونـــات الشـــمالية واجلنوبيـــة ســـيفقدون ســـبل الوصـــول إليـــه أيضـــاً، 

  .ويجبرون على اللجوء إىل الطرق اجلانبية
واألثـــــــر يف القـــــــدس هـــــــو األشـــــــد واألكثـــــــر أهميـــــــة بالنســـــــبة إىل التطلعـــــــات الوطنيـــــــة 

ســــوف  1967نة مــــن منطقــــة القــــدس الفلســــطينية بعــــد ســــ %90الفلســــطينية. فــــأكثر مــــن 
من سكان املدن يف الضــفة  %40يبتلعها اجلدار وتدمج يف إسرائيل، وهو ما يشكل نحو 

فلســــــطيني داخــــــل احلــــــدود اإلداريــــــة لبلديــــــة القــــــدس،  225,000الغربيــــــة. وهــــــذا يشــــــمل 
من سكان الضواحي املنقطعي السبل يف منــاطق مطوقــة باجلــدار مــن جانبــه  00055,و

بيــــر نبــــاال، واجليــــب، وبيــــت حنينــــا، وجــــديرة، وقلنديــــة،  اإلســــرائيلي، وال ســــيما يف قــــرى
والرام، وحزمة، وعناتا، وخميم شعفاط. ولــن تكــون هــذه القــرى منقطعــة الصــلة بالقــدس 
الشـــرقية فحســـب، بـــل منقطعـــة أيضـــاً عـــن مـــدن كبيـــرة كـــرام اللـــه وبيـــت حلـــم، فضـــالً عـــن 

عـــالوة علـــى  عمقهـــا الريفـــي يف شـــمال الضـــفة الغربيـــة وجنوبهـــا. وســـوف تفصـــل أيضـــاً،
القدس الشرقية، عــن ضــواحيها الشــرقية املباشــرة كــأبو ديــس، والعيزريــة، والشــيخ ســعد، 
والســــــواحرة، التــــــي ســــــوف تُضَــــــم، ككفــــــر عقــــــاب علــــــى حــــــدودها البلديــــــة الشــــــمالية، إىل 

فلســطيني مــن  100,000كانتونات فلسطينية أكبر. وعلى هذا النحو ســوف يقتطــع نحــو 
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اخل اجلدار الــذي يلــف القــدس، وبعضــهم اآلخــر خارجــه، نسيج القدس املديني، بعضهم د
من حــاملي هويــات القــدس املقيمــين بكفــر  15,000مع اشتمال الفئة األخيرة على نحو 

وســـوف حتتـــاج هـــذه الضـــواحي إىل االعتمـــاد علـــى املرافـــق الصـــحية  )37(عقـــاب وقلنديـــة.
ـــد أ صـــالً وعـــاجز عـــن العامـــة والتربويـــة يف مراكـــز ثانويـــة أبعـــد مســـافة، كثيـــر منهـــا جمهَ

تلبيـــــة احلاجـــــة احملليـــــة. ويف هـــــذه األثنـــــاء فـــــإن اإلغالقـــــات احملكمـــــة حـــــول الضـــــواحي 
مـــن جــــدار القـــدس الفرعـــي جتعـــل أراضـــيها البعيــــدة  "اإلســـرائيلي"احملتجـــزة يف اجلانـــب 

  .فريسة سهلة ملستوطنات مثل غفعات زئيف وكتلة معاليه أدوميم
د الضـــفة الغربيـــة ملطـــامع إســـرائيل يف والواقـــع أن اجلـــدار يفســـح اجملـــال علـــى امتـــدا

اكتســـاب مزيـــد مـــن األراضـــي. فبينمـــا ال تشـــتمل املســـاحات املبنيـــة مـــن املســـتوطنات إالّ 
ضــعف  30من مساحة الضفة الغربية، فــإن اجلــدار إذ يحتــل مســاحة تســاوي  %1,7على 

لباً ما والواقع أن تفحص مساره يظهر أنه غا )38(هذا الرقم، يتيح جماالً فسيحاً للتوسع.
وهو تفاوت يصعب تســويغه  - أضعاف أية مستوطنة 6 - 5يغلق مساحة تفوق بنسبة 

والسبب يمكن أن يقرأ يف تصاميم املســتوطنات التــي رســمها  )39(على أسس أمنية بحتة.
بدقة شديدة مسار اجلدار، والتي تعتبر سراً ذائعاً بين الفلسطينيين. فعندما ذهب خمتار 

إىل مكتــب اجلــيش اإلســرائيلي ليعتــرض علــى  2002الدبــة الواقعــة جنــوبي قلقيليــة ســنة 
بمســـــتوطنة جديـــــدة تمتـــــد  مصـــــادرة بســـــاتين زيتـــــون القريـــــة، كانـــــت اخلـــــرائط اخلاصـــــة

  مساحتها على
األراضــــي نفســــها وأراضــــي قريــــة حبلــــة اجملــــاورة قــــد علقــــت علــــى حيطــــان القريــــة. 
وبفضــل مصــادرات مماثلــة ســتجد مســتوطنتا ألفــي منشيهوتســوفيم أنهمــا توســعتا كثيــراً 
علــى حســاب أراض حمجــوزة، مفصــلة لــتالئم خمططــات رئيســية مدينيــة دائمــة. وتتمــدد 

ار: فوفقــاً لصــور األقمــار الصــناعية جتــري أعمــال بنــاء حديثــة حاليــاً يف القائمــة باســتمر
 - موقعاً يف أنحاء الضفة الغربية، معظمها يتركز يف القدس وكتلة برقان 60أكثر من 

  )40(أريئيل.
، "عمليــة الســالم"واألهم من ذلك أن وتيرة البناء، مشفوعة بما يرافقها مــن شــلل يف 

دار املوقتة أو الدائمة خــارج املوضــوع. ويالحــظ املعلقــون جتعل اجلدل بشأن طبيعة اجل
اإلســرائيليون أن مــن املمكــن تقــويض اجلــدار، مــع أن تكلفــة القيــام بــذلك متــى أجنــز بنــاء 
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 لكـــــن حججـــــاً كهـــــذه تتجاهـــــل صـــــلب )41(كـــــم وأكثـــــر، لـــــن تكـــــون ممـــــا يســـــتهان بـــــه. 660
أن إســـــرائيل ، كـــــان شـــــارون يتنبـــــأ بـــــ2001ملوضـــــوع، وأحيانـــــاً عـــــن قصـــــد. فمنـــــذ ســـــنة ا

التــي رســمتها  "احلــدود املوقتــة"والكيــان الفلســطيني ربمــا يتنازعــان عشــرة أعــوام بشــأن 
إسرائيل. وقد استطاع، من خــالل سياســته التــي يجســدها اجلــدار، أن يجعــل جــدوالً زمنيــاً 

وهـــو زمـــن كـــاف كـــي يتعـــاظم مزيـــد مـــن الوقـــائع اجلديـــدة واألكثـــر  - كهـــذا معقـــوالً أكثـــر
اجلــــدار، ويتحــــول إىل وقــــائع جامــــدة ال تقبــــل اإلزالــــة. وربمــــا كــــان  ديمومــــة داخــــل قالــــب

الناطقون بلسان جملس مســتوطنات الضــفة الغربيــة وغــزة يعنــون حقــاً مــا يقولــون حــين 
الوضــع القــائم يف املســتوطنات، "يزعمــون أن هــدفهم األساســي اآلن هــو احملافظــة علــى 

يــة جوهريــة مــن توقعــات ، لكــن وضــعهم القــائم ينطــوي علــى طو"أي وجــود املســتوطنات
  )42(التوسع املستقبلي.

وإىل هــذه أضــاف اجلــدار مزيــداً مــن الطمــوح. فمــع إمكــان الوصــول إىل حمميــات مــن 
األراضــي احلديثــة التعزيــز واملندجمــة بأمــان يف منظومــة املــدن اإلســرائيلية الكبــرى مــن 

هامشــية يف خالل شــبكة مــن الطــرق االلتفافيــة، فــإن كثيــراً مــن املســتوطنات التــي كانــت 
ســـــوق العقـــــارات اإلســـــرائيلية (علـــــى الـــــرغم مـــــن الـــــدعم املـــــايل احلكـــــومي املكثـــــف) وأقـــــل 
جاذبية جرّاء االنتفاضة، بات مفتوحاً على التعزيز، والتوسع، واجتذاب مســتوطنين مــن 
طبقــات اجتماعيــة أرقــى. مــن ذلــك أن رئــيس بلديــة أريئيــل، التــي كانــت حتــى وقــت قريــب 

ال تصـــلح إالّ للمهـــاجرين الفقـــراء، بـــات يتحـــدث بحماســـة عـــن جمــرد قريـــة خلفيـــة ناعســـة 
وهــذا ملتقــى آمــال جملــس  )43(واحــدة مــن أكبــر مــدن إســرائيل؛ "مدينتــه"خمططــات جلعــل 

املستوطنات واملنظمة الصهيونية العاملية لزيادة عــدد املســتوطنين يف الضــفة الغربيــة 
  )44(.2015ول سنة إىل ما يفوق ضعف عددهم احلايل، أي إىل مليون مستوطن بحل

وتقتضـــي الواقعيـــة أن يُســـتمد الســـواد األعظـــم مـــن هـــذه الزيـــادة مـــن صـــفوف الطبقـــة 
الوســطى اإلســرائيلية. إن مــن شــأن ارتفــاع نســبة املســتوطنين مــن الطبقــات االجتماعيــة 
األرقى أن يخلف تضمينات مهمــة بالنســبة إىل املشــهد السياســي اإلســرائيلي. فمــع تزايــد 

 الضفة الغربية، فإن الفرص أمام أي برنامج  ارتكاز الوسط السياسي اإلسرائيلي يف
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. والتناقضــات املتزايــدة  ائتاليف قائم على االنسحاب من هذهاألراضي ستتزايد ضموراً
التــي باتــت تولــدها هــذه األراضــي املنتزعــة أضــحت جليــة منــذ اآلن: فخــالل االنتخابــات 

انتخابيـــاً لـــه يف معاليـــه العامـــة األخيـــرة أقـــام حـــزب ميـــرتس اليســـاري املتطـــرف مكتبـــاً 
أدومــــــيم، التــــــي صــــــارت، مثلهــــــا مثــــــل غيلووغفعــــــات زئيــــــف وبســــــغات زئيــــــف، ال تعتبــــــر 

إن اجلــــــدار إذ يغــــــري الضــــــمائر الليبراليــــــة  )45(مســــــتوطنة يف نظــــــر معظــــــم اإلســــــرائيليين.
املتزايــدة النــدرة بأنمــاط حيــاة مترفــة بأســعار متهــاودة علــى احلــدود االســتعمارية، إنمــا 

كفــــة امليــــزان السياســــي ضــــد أيــــة تســــوية يمكــــن أن تســــتند، ولــــو اســــتناداً يمعــــن يف قلــــب 
  .1967ضئيالً، إىل حدود الضفة الغربية سنة 

  املنطق األيديولوجي للفصل
ومطامعــه اإلقليميــة العاريــة، فإنــه مل يســتجر  "جــدار الفصــل"على الرغم من وحشية 

إعــالن خمططــه الكامــل  أي نقــاش يــذكر يف اإلعــالم اإلســرائيلي. إذ بعــد ثالثــة أشــهر مــن
 %80أن تـــذكر [اســـتناداً إىل استقصـــاء جـــرى] أن نحـــو  "هـــآرتس"كـــان يف وســـع صـــحيفة 

هــل تؤيــد مبــدئياً بنــاء حــاجز "من املستجيبين اإلسرائيليين اليهود أجابوا، عندما ســئلوا 
 )46(، بأنهم يؤيدون ذلك بقــوة أو باعتــدال."يفصل إسرائيل عن الفلسطينيين أم تعارضه؟

ـــــت يف  - كلمـــــات املســـــتعملة يف الســـــؤال تلفـــــت االنتبـــــاه. فالنقـــــاش العـــــام بقـــــيإن ال وثُبِّ
على مستوى فكرة جمردة: مبدأ الفصــل. ال أيــن يرســم اجلــدار، وال تأثيراتــه، أو  - احلقيقة

يف الواقـــــع بـــــأي تكلفـــــة وبأيـــــة معـــــايير تـــــراه يـــــوفر األمـــــن. فهـــــذه األســـــئلة أحيلـــــت علـــــى 
علـــــى لـــــوبي املســـــتوطنين الـــــذين يتمتعـــــون بامتيـــــاز تكنوقراطيـــــا اجلـــــيش اإلســـــرائيلي، و

الــدخول إىل قــدس أقداســه. وجنــاح كــل منهمــا يف طمــس أســئلة كهــذه يــدل بوضــوح علــى 
  .مدى استيالء األول على اخلطاب العام وتوطد عالقته بالثاين

إن االنعــــدام الفعلــــي للنقــــاش إنمــــا يرتكــــز علــــى شــــعور بحــــق التصــــرف مســــيطر علــــى 
ئيلي مــن يســار الوســط إىل اليمــين. ولــذا فــإن اجلهــود التــي يقــوم الطيــف السياســي اإلســرا

بها بعض أعضاء يسار الوسط اإلسرائيلي، للتنصل مــن بعــض تــأثيرات اجلــدار اجلانبيــة 
غيـــر القابلـــة للتســـويق، تنـــاقض مـــدى تـــورطهم يف تمهيـــد الســـبيل لـــه. مـــن ذلـــك أن عضـــو 

اع يف وزارة شــــــارون إليعيــــــزر، الــــــذي كــــــان وزيــــــراً للــــــدف - بــــــن حــــــزب العمــــــل بنيــــــامين
، كــان مــن أبــرز "جــدار الفصــل"االئتالفيــة األوىل، وبالتــايل الرجــل املســؤول عــن مشــروع 



ة دراسات ع  58، العدد 15المجلد   مجلة الدراسات الفلسطین   28)، ص 2004(ر
 

21 

 

أن الفكــرة األساســية إنمــا كانــت يف اقتفــاء "املــدافعين عنــه يف أوســاط اليســار. ويف رأيــه 
. ومـــع أن هـــذا  )47("اخلـــط األخضـــر... إنـــه جـــدار أمنـــي. وهـــو لـــيس دبلوماســـياً، وال سياســـياً

كــالم كــان يهــدف إىل تهدئــة اخملــاوف الدوليــة وهــواجس املســتوطنين يف شــأن اجلــدار، ال
فكــرة  "اختطــف"و "ســيَّس"إالّ إنه سرعان ما أصبح أشبه بحكاية براءة مفقــودة. فشــارون 

سليمة تماماً، على ما تزعم شكاوى املعلقين السياســيين مــن أمثــال يوســي ألفيــر، املــدير 
االســتراتيجية والعضــو التنفيــذي يف التحــالف مــن أجــل  الســابق ملركــز جــايف للدراســات

وهــو يف معظمــه جتمــع يضــم أعضــاء مــن احلــزبين، ويــدعي أنــه يشــكل  - الســالم واألمــن
لوبياً حمائميــاً ســاعد يف هندســة التأييــد الشــعبي للجــدار. لكــن، وكمــا ملّحنــا ســابقاً، فــإن 

جــدار "ســحب السياســة مــن  إجناز شارون تمثل حتديــداً يف أنــه، خالفــاً ملنافســه متســناع،
وحوّلـــــه إىل موضـــــوع إجمـــــاع. وهـــــذا اإلجمـــــاع بنـــــي علـــــى إحســـــاس نقـــــبَ عنـــــه  "الفصـــــل

واســـتخرجه كـــال اليســـار واليمـــين. مـــن ذلـــك أن كلمـــات إيهـــود بـــراك املـــأثورة بعـــد كامـــب 
، كانـــت تصـــب يف االجتـــاه نفســـه "الســـياجات اجليـــدة تصـــنع جيرانـــاً جيـــدين"ديفيـــد عـــن 

 "نحـــــن هنـــــا، وهـــــم هنـــــاك.": 1992الـــــذي يؤشـــــر إليـــــه شـــــعار رابـــــين االنتخـــــابي يف ســـــنة 
وكالهمــا، يف احلقيقــة، اتبعــا رحبعــام زئيفــي، مؤســس حــزب موليــدت (حــزب الترانســفير) 

نحــن هنــا، هــم هنــاك، "اإلســرائيلي، الــذي خــاض االنتخابــات قبــل ثمانيــة أعــوام بشــعار 
إذا كــــــــان ثمــــــــة تبــــــــاين بيننـــــــــا فهــــــــو يقتصــــــــر علــــــــى أيــــــــن تقـــــــــع "، و"رائيلوالســــــــالم إلســــــــ

  .بحسب ما استنتج زئيفي)48(،"هناك؟
غيــر أن البحــث عــن الشــيطان يف تفصــيالت اجلــدار مل يكــن مــن اختصــاص اجلمهــور، 

 . إذا قالــــت "وإنمــــا مــــن صــــالحيات الســــلطات العســــكرية؛ وهــــذا مــــا يالئــــم شــــارون تمامــــاً
، كما يتبــرع "إىل هنا أو هناك، فاجلمهور لن يتدخل يف األمرجماعة األمن أنقلوا اجلدار 

بتفســــير ذلــــك ألفيــــر عــــن معرفــــة. وبينمــــا يســــتطيع لــــوبي املســــتوطنين أن يطلــــب وســــاطة 
شــارون وعــوزي كيــرين مــع اخملططــين العســكريين، فــإن اجلمهــور اإلســرائيلي األوســع مل 

دى هــذا اجلمهــور كبيــر اهتمــام يكن يطلع على املشروع إالّ بين الفينة والفينة. ومل يكن لــ
باملوضــوع علــى أيــة حــال؛ فالســواد األعظــم كــان يؤيــد بقــوة فكــرة اجلــدار، والقلــة كانــت 
تشعر بتعاطف ما مع الفلسطينيين. وحتى معارضو شارون كانوا يتمسكون بأن اجلدار 
تــدبير أمنــي موقــت. كانــت الســلطة التــي يتســم بهــا هــذا النــوع مــن اإلجمــاع العــام تضــع 

ا الضوابط والقواعد. ومع أن اجلدار يُعَدّ يف جملة أغلى املشاريع تكلفة يف تــاريخ لنفسه
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إسرائيل، فإنه مل يخضع ألية دراسات جدوى، وال ألية حتليالت تتنــاول عالقــة النفقــات 
إن ما يحيّرين هو أن ليس هناك أيــة معــايير "باملكاسب، وال حتى ألي نوع من التحليل. 

، بحســـب مـــا يالحـــظ يعقـــوب "روع، وال خطـــط بديلـــة مـــن اإلخفـــاقملـــا يعتبـــر جناحـــاً للمشـــ
لقد جــرف [اجلــدار] مشــهد "غارب من معهد فلورسهايمر للدراسات السياسية يف القدس. 

  )49("اخلطاب السياسي.
كــــذلك جــــرف اجلــــدار املســــائل املتعلقــــة باالعتبــــارات األمنيــــة الصــــارمة املزعومــــة. 

ارضــــاً مباشــــراً مــــع التفضــــيالت العســــكرية فانعطافاتــــه الدائريــــة الطويلــــة تتعــــارض تع
املعروفة للنتوءات املستقيمة التــي يســهل تســيير الــدوريات عليهــا؛ وقــد تــذمر اخملططــون 
العســـكريون كثيـــراً يف الصـــحف وســـاهموا بأفكـــارهم فيمـــا يتعلـــق بالنفقـــات اإلضـــافية. 

كـــان مـــن األرخـــص تكلفـــةً أن يمـــنح كـــل مســـتوطن مـــن ســـكان كيـــدوميم فـــيال يف وســـط "
، بحســب مــا الحــظ أحــد املراجــع العســكرية يف صــحيفة "ســرائيل مــن أن يبنــى هــذا اجلــدارإ
وبينمـــا مل يفتـــأ مروجـــو اجلـــدار يتـــذرعون بـــدخول االنتحـــاريين )50(."يـــديعوت أحرونـــوت"

الفلســــطينيين مــــن دون جهــــد عبــــر احلقــــول الفارغــــة إىل قلــــب الســــاحل اإلســــرائيلي، أظهــــر 
، بعــد نحــو 2002ولــة إســرائيل يف تموز/يوليــو تقريــر صــادر عــن ديــوان احملاســبة يف د

شــــهر مــــن املوافقــــة علــــى املرحلــــة (أ)، أن االنتحــــاريين مــــروا يف معظمهــــم عبــــر احلــــواجز 
، وأن اجلـــيش اإلســــرائيلي "حيـــث تعرضــــوا لتفتـــيش نـــاقص أو حتــــى مهمـــل"اإلســـرائيلية، 

ؤسســـة وقـــد استشـــهدت منظمـــة بتســـيلم بهـــذا التقريـــر إذ الحظـــت أن م )51(علـــى علـــم بـــذلك.
اجلـــيش مل تقـــم، بعـــد مـــرور أكثـــر مـــن ســـتة أشـــهر علـــى التقريـــر، بـــأي شـــيء ملعاجلـــة هـــذه 
املشــــكالت األمنيــــة. كمااستشــــهدت بتســــيلم، يف ســــياق تقــــديم تفســــيرها اخلــــاص للســــبب 

فكــــرة [بنــــاء اجلــــدار] فكــــرة شــــعبوية، والهــــدف خدمــــة "احلقيقــــي للجــــدار، بقــــول شــــارون: 
  )52("أهداف سياسية.

ذه االنتقـــادات، ومـــن تقـــارير ميدانيـــة قاطعـــة أحيانـــاً نشـــرت يف وعلـــى الـــرغم مـــن هـــ
، فـــإن املعارضـــة اإلســـرائيلية للجـــدار ال تـــزال حمـــدودة "هـــآرتس"و "يـــديعوت أحرونـــوت"

ومتـــــأخرة. ومـــــع أن اجلـــــدار بـــــات اليـــــوم راســـــخاً علـــــى خريطـــــة اليســـــار املتطـــــرف  - جـــــداً
، حـــين 2003والهامشـــي، فقـــد كـــان كثيـــرون مـــن أعضـــاء هـــذا اليســـار، وحتـــى ربيـــع ســـنة 

 )53(."غيــر قابلــة للتنفيــذ"كانــت املرحلــة (أ) تقــارب اإلجنــاز، يطرحــون الفكــرة باعتبارهــا 
وبينما كان اجلدار ال يزال يحوم على مسافة بضعة كيلومترات من اخلط األخضــر، كــان 
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انـــب املضـــيء منـــه، زاعمـــين أن مـــن شـــأنه أن يخـــط أول كثيـــرون يميلـــون إىل أن يـــروا اجل
مـــرة احلـــدود بـــين إســـرائيل والضـــفة الغربيـــة. ويف صـــفوف يســـار الوســـط، كانـــت شـــكوى 
حــزب ميــرتس األساســية، يف املراحــل األوىل مــن واليــة شــارون، أن اجلــدار مل يكــن يبنــى 

 - ر تكلفــــةاإلخفــــاق املركــــزي، واألكثــــ"وكــــان بــــراك وصــــفه بأنــــه  )54(بالســــرعة الكافيــــة؛
وقد سرّع يسار الوسط أحياناً بناء اجلــدار  )55("لهذه احلكومة [حكومة شارون]. - بالدم

. فبنــــاء علــــى التقــــدير أن  مــــن اخلطــــأ أن يكــــون ثمــــة تواصــــل "يف اجتاهــــات أكثــــر إضــــراراً
، قـــام عضـــو حـــزب العمـــل واملـــروِّج للجـــدار ورئـــيس جلنـــة "جغـــرايف بـــين قلقيليـــة وحبلـــة

لــــدفاع وقتئــــذ حــــاييم رامــــون، بتبنــــي عريضــــة رفعتهــــا اجلماعــــات الشــــؤون اخلارجيــــة وا
الواصــلة  55اإلســرائيلية علــى جــانبي اخلــط األخضــر تطالــب بتســييج اجلــزء مــن الطريــق 

بــين املدينــة الفلســطينية والقريــة اجملــاورة لهــا، بحيــث يتــاح ملســتوطنة ألفــي منشــيه أن 
  )56(الفلسطينيتين إىل معزلين. تندمج يف إسرائيل، مع ما يعنيه ذلك من حتويل البلدتين

كان مثل هذا الشعور املوجود لدى رامــون بــأن إلســرائيل احلــق يف التصــرف شــائعاً 
علــى نطــاق واســع. فبينمــا كــان التجمــع احلمــائمي يف نظــر نفســه، واملوســوم بالتحــالف 

أن يهمِّــش املســتوطنات " - علــى مــا روى ألفيــر - من أجل السالم واألمن، يأمــل باجلــدار
غيـــر مســـتهدفة.  "كتـــل املســـتوطنات"، كانـــت تلـــك القريبـــة مـــن اخلـــط األخضـــر و"عزولـــةامل

وممـــا ال يخلـــو مـــن داللـــة أن التجمـــع نفســـه مل يتقـــدم قـــط بخـــرائط حمـــددة جلـــداره، وإنمـــا 
بمجـــرد مبـــادئ. وقـــد بقـــي ألفيـــر غامضـــاً يف شـــأن كيـــف يمكـــن ألمـــاكن مثـــل مســـتوطنة 

حكومــة يرئســها حــزب العمــل أن تخضــع " أريئيل أن تعالَج، ويعتــرف بأنــه كــان مــن شــأن
يــــديعوت "وقــــد صــــرح بــــراك نفســــه، يف مقالــــة نشــــرتها )57("لضــــغوط لــــوبي املســــتوطنين.

واحلــق أن مــا  )58("تشتمل على كتل املســتوطنات وأريئيــل..."، أن رؤيته للجدار "أحرونوت
فعلـــه علـــى األرض يف الضـــفة الغربيـــة إنمـــا يـــدل علـــى مـــدى جتـــاوب اليســـار مـــع ضـــغوط 

وبي املذكور؛ وتدل الطروحات التي تمسك بها يف مفاوضات كامــب ديفيــد علــى مــدى الل
  .مطابقة رؤيته، يف نهاية األمر، لرؤية شارون

إن مـــا يقدمـــه هـــذا املنطـــق األيـــديولوجي إىل الفلســـطينيين هـــو خطابـــة بنتوســـتانية 
ة شـــفافة القنــــاع، كاملــــة، ومقترنــــة، يف جملــــة مــــا تقتــــرن بــــه، بمصــــطلحاتها االقتصــــادي

تفتيــت  - وإن بصــورة خاطفــة غالبــاً - اخلاصة. ويف حين تغطي الصحافة اإلسرائيلية



ة دراسات ع  58، العدد 15المجلد   مجلة الدراسات الفلسطین   28)، ص 2004(ر
 

24 

 

اجلــدار ملصـــادر رزق الفلســـطينيين، فإنهــا تظهـــر اهتمامـــاً بمزايــاه االفتراضـــية، وتســـهب 
يف تفصــيالت جتــارة صــغار الباعــة وقطــاع ســيارات األجــرة، اللــذين باتــا مزدهــرين يف 

مواقعهـــا القريبـــة مـــن بواباتـــه، أو املمتـــدة علـــى طـــول قـــرى كانـــت هامشـــية جتاريـــاً جـــرّاء 
الطرق الوحيدة املتبقيــة عبــر مســاره الشــمايل/الغربي. وهــي عالمــة، يف زعــم الصــحافة، 

ويف وثبــة تخيليــة حتــاذي مصــطلحات نظــام  )59(ودليــل علــى اعتمــاد حــديث علــى الــنفس.
األبارتهايــد املعــاد تــدويرها، تــزعم هــذه الصــحف أن الفصــل ســيتيح للفلســطينيين تــويل 
املســؤولية عــن مســتقبلهم اخلــاص. واحلقيقــة هــي أن هــذه الكثــرة مــن األســواق املصــغرة، 

ارق؛ التـــي تنشـــأ حـــول احلـــواجز اإلســـرائيلية، إنمـــا تشـــبه الصـــواري البـــارزة مـــن مركـــب غـــ
فهي ال تظهر للعيان إالّ ألن كل ما هو متعلق بها راح يغــوص. لــن يجــد علمــاء االقتصــاد 
شــيئاً يُــذكر يقولونــه عمــا يمكــن أن يكــون تبقــى كــي يعتمــد الفلســطينيون عليــه، بعــد أن مل 
يبق لهم إالّ النزر اليسير من األرض، واملاء، وسبل الوصول إىل األسواق أياً كان نوعها. 

ن هــــذا اخلطــــاب يجــــد مــــن يتقبلــــه، ولــــيس يف إســــرائيل فحســــب. مــــن ذلــــك أن مــــع ذلــــك فــــإ
، وهـــي معهـــد أبحـــاث أميركـــي بـــارز، تـــتلفظ بـــالتقويم التـــايل يف صـــحيفة "رانـــد"مؤسســـة 

إن اجلـــــدار ســـــيمعن يف إضـــــعاف "الليبراليـــــة ذات اجلمهـــــور الواســـــع:  "أتالنتيـــــك مـــــونثلي"
، ألن الــــــدخول إىل إســــــرائيل االقتصــــــاد الفلســــــطيني املتضــــــرر أصــــــالً يف املــــــدى القصــــــير

سيكون أصعب من قبل. لكن مع اضــطرار الفلســطينيين إىل البحــث عــن الوظــائف والــدخل 
يف مكان آخــر، فــإن الــدافع إىل اقتصــاد فلســطيني أمــتن بنيــة، وأكثــر اعتمــاداً علــى الــذات، 

؟ "كهنــا"جتيب، على األقــل، عــن الســؤال أيــن يقــع  "راند"إن مؤسسة )60("قد يبرز إىل النور.
  .، وهذا يف معظم معانيه يعني: ال مكان"مكان آخر"هو  "هناك"

  السياجات وتوهيمات احملو
بينما يبقى مفهوم الفصل عنــد رحبعــام زئيفــي توريــة عــن الترانســفير، يخشــى كثيــر 

. والواقــع أن مــن الســمات "جــدار الفصــل"مــن الفلســطينيين أن يكــون هــذا مــا ينطــوي عليــه 
ب الــذي يــتم بــه جتاهــل الســكان الفلســطينيين. فمــاذا ســيحل الالفتــة يف خريطتــه األســلو

باملئــة والســبعين ألــف نســمة، مــن دون أولئــك املقيمــين بالقــدس الشــرقية املضــمومة إىل 
من  "اإلسرائيلي"إسرائيل، الذين سيجدون أنفسهم يف نهاية األمر حمتجزين يف اجلانب 

املدعومــة بالتجربــة القصــيرة اجلــدار؟ لقــد اســتنتج الفلســطينيون اســتنتاجاتهم اخلاصــة، 
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الكريهــة ألولئــك الــذين يعيشــون يف ظلــه اآلن، والتصــريحات التــي يــديل بهــا بعــض أبــرز 
مؤيديه اإلسرائيليين. لكن، وراء التهجير املادي، يقوم اجلدار بنوع آخــر مــن الترانســفير؛ 

لــم وهــو احملــو البصــري واملكــاين للســكان اخلاضــعين لالحــتالل يف املشــهد الطبيعــي للح
  .االستعماري

وقــــد عبــــر عــــامل الــــديموغرافيا اإلســــرائيلي أرنــــون ســــوفير بوضــــوح شــــديد عــــن هــــذه 
األحــالم. يفتخــر ســوفير، وهــو مــن أصــرح دعــاة الترانســفير وإعــادة رســم حــدود إســرائيل 
وفــق اخلطــوط الســكانية، بــأن الفضــل يعــود إليــه يف االنقــالب السياســي الــذي أفصــح عنــه 

مــع ذلــك فــإن ســوفير إنمــا عبــر عــن )61(.2002تســليا ســنة أريئيــل شــارون يف مــؤتمر هير
جو معين أتاح، منذ اندالع انتفاضة األقصــى، لفكــرة الترانســفير أن ترتقــي مــن موضــوع 
فرعــي يف حملــة انتخابيــة لتصــبح جــزءاً مــن املصــطلحات السياســية يف صــفوف التيــار 

إنــه ذلــك  )62(ود.مــن مواطنيهــا اليهــ %46الســائد يف إســرائيل، بحيــث باتــت حتظــى بتأييــد 
اجلو الذي يشعر فيه كل شخص، مع التصرف يف عبارة املؤرخ اإلســرائيلي إيــالن بابِــه، 

وقـــد اســـتغل مروجـــو اجلـــدار يف  )63(بأنـــه يعـــرف مـــا هـــي املشـــكلة ومـــا يجـــب عملـــه حللهـــا.
أوســـاط اليســـار واليمـــين هـــذا الفهـــم الشـــائع. فالتحـــالف مـــن أجـــل الســـالم واألمـــن، مـــثالً، 

فلســـطيني  100,000كســـب التأييـــد الشـــعبي للجـــدار بتســـليط الضـــوء علـــى ســـعى ســـابقاً ل
وهــو رقــم قــال ألفيــر  - "عائــدين غيــر شــرعيين"يقيمون، على حد زعمه، بإسرائيل بصفة 

  )64("تنبهوا له يف حينه."إنهم 
ويتخـــوف الفلســـطينيون مـــن أن تكـــون هـــواجس كهـــذه تمهـــد الطريـــق لعمليـــة تطهيـــر 
ديموغرافيــة يف الضــفة الغربيــة. والــذين بــاتوا يعيشــون بمحــاذاة القطاعــات النــاجزة مــن 
اجلـــدار يمتلكـــون أســـباباً وجيهـــة خملـــاوف كهـــذه. فإضـــافة إىل مـــا يعـــانون مـــن مشـــقات 

مـــة رســـمية مشـــؤومة إىل اإلشـــارة إىل وامتهـــان كرامـــات، أضـــاف اجلـــيش اإلســـرائيلي عال
نافـــــذ  378، صـــــار األمـــــر العســـــكري رقـــــم 2003تشـــــرين األول/أكتـــــوبر  2النيـــــات. ففـــــي 

وحــدود إســرائيل ســنة  "األمنــي"املفعول، معلناً أراضــي الضــفة الغربيــة كلهــا بــين احلــائط 
ال يحــــق ألي شــــخص أن يــــدخل... وال أن ". واســــتناداً إىل اجلــــيش، "مغلقــــة"منطقــــة  1967

أمّــا االســتثناءات فتتعلــق باإلســرائيليين، املعــرفين باعتبــارهم مــواطنين  "يمكــث هنــاك.
كــل مــن يحــق لــه الهجــرة إىل إســرائيل بموجــب قــانون "إسرائيليين، ومقيمــين بإســرائيل، و

وأمّا الفلسطينيون فيتوجب عليهم أن يستحصلوا على إذن للعيش يف منــازلهم،  "العودة.
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إىل مستشـــفياتهم ومدارســـهم وأســــواقهم. والـــذين يمتلكــــون وزراعـــة أراضـــيهم، والــــذهاب 
مــــــنهم أراضــــــي داخــــــل املنطقــــــة املغلقــــــة لكــــــنهم يقيمــــــون خارجهــــــا يتوجــــــب علــــــيهم أن 

لكــــن ال ضــــمانات ملــــنحهم هــــذا اإلذن، وال   )65(يستحصــــلوا علــــى إذن ليزرعــــوا أراضــــيهم،
دم املنـــازل، إن سلســـلة جديـــدة مـــن أوامـــر هـــ)66(الحتـــرام وثـــائق ملكيـــتهم لتلـــك العقـــارات.

فضــالً عــن احملــال واخلــيم البالســتيكية املــدمرة التــي رافقــت تنفيــذ املرحلــة (أ)، تــنم عــن 
  .ضآلة ما تعنيه هذه الوثائق

وتوحي بالغات اجليش اإلســرائيلي بــأن هــذا إنمــا هــو جمــرد البدايــة لسياســة خاليــة 
ســـاحات مـــن احملرمـــات علـــى نطـــاق متزايـــد االتســـاع، ســـيجري فيهـــا تطهيـــر مزيـــد مـــن امل

. وقـــد اقتـــرن األمـــر العســـكري اجلديـــد بـــإعالن أنـــه ضـــمن  حـــول املســـاحات املطهـــرة أصـــالً
يســـمح للجنـــود اإلســـرائيليين بـــإطالق النـــار قبـــل "متـــراً علـــى جـــانبي اجلـــدار،  50مســـافة 

إجنـــاز اإلجـــراءات املعتمـــدة بالنســـبة إىل اعتقـــال املشـــتبه فـــيهم، والتـــي تتضـــمن طلقـــات 
تطبــق يف الضــفة الغربيــة قواعــد " - عليــه الرســالة املرافقــة إن مــا تنطــوي)67("حتذيريــة.

يمكــن رؤيتــه يف األراضــي اليبــاب  -  )68("االشــتباك نفســها املعمــول بهــا يف قطــاع غــزة
وكان قادة اجلــيش احملليــون ملّحــوا منــذ )69(اجملروفة يف رفح، وخان يونس، واملواصي.

جلــدار؛ وقــد أقــيم بعضــها حــول فتــرة طويلــة إىل أن منــاطق القتــل هــذه ســتعمم علــى طــول ا
حمـــــيط املســـــتوطنات، واالقتراحـــــات املتعلقـــــة بتوســـــيع هـــــذه السياســـــة ال تـــــزال يف قيـــــد 

ـــا بالنســـبة إىل الفلســـطينيين الـــذين يحـــاولون العنايـــة بأراضـــيهم، وكـــذلك  )70(الـــدرس. أمّ
بالنســـبة إىل بضـــع عشـــرات مـــن الناشـــطين الـــدوليين الـــذين يتعقبـــون طـــواقم بنـــاء اجلـــدار 
ويضايقونهم، فإن القوانين اجلديدة للفصل ستعني مزيــداً مــن التضــييق للمجــال املتــاح 

  .للمقاومة، وللعيش
عض الفلسطينيين قرأ ما هو مكتوب على هذا اجلدار. فقد غــادر ثمة دالئل على أن ب

األلـــوف مـــنهم قلقيليـــة منـــذ أن أجنـــزت أعمـــال اجلـــدار الـــذي بـــات يطوقهـــا تمامـــاً، بحيـــث 
تســــارعت الهجــــرة، التــــي كانــــت بــــدأت منــــذ العــــام الثــــاين لالنتفاضــــة يــــوم بــــدأ االقتصــــاد 

إىل إفـــراغ املدينـــة مـــن نحـــو  )، وأدت%80احمللـــي يتـــدهور (تتجـــاوز نســـبة البطالـــة اليـــوم 
نســـــــمة. ويتحـــــــدث  37,000مـــــــن ســـــــكانها قبـــــــل االنتفاضـــــــة، يـــــــوم كـــــــانوا  20% - 15%

الناشـــــطون الفلســـــطينيون والعـــــاملون مـــــع اجلمعيـــــات األهليـــــة عـــــن الهجـــــرة مـــــن القـــــرى 
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والدســــاكر املنقطعــــة داخــــل اجليــــوب املطوقــــة باجلــــدار جنــــوبي قلقيليــــة، ويف القطاعــــات 
وهــؤالء الــذين يغــادرون أوالً هــم، يف الغالــب، األســر  )71(لكرم.الشــمالية مــن حمافظــة طــو

التــــي تملــــك عقــــارات يف القــــرى اجملــــاورة؛ أي أنــــاس يملكــــون مكانــــاً آخــــر يــــذهبون إليــــه. 
وتعتبـــــر قلقيليـــــة خيـــــر مثـــــال لهـــــذه الظـــــاهرة: فقـــــد ظلـــــت حتـــــى أواخـــــر العـــــام األول مـــــن 

اورة، وصـــوالً إىل اخلليـــل، االنتفاضـــة جتتـــذب العمـــال والتجـــار مـــن البلـــدات والقـــرى اجملـــ
ممن كانوا يأتون للمشاركة يف التجارة املزدهرة عبر اخلط األخضر. هؤالء املهــاجرون 
هــم الــذين غــادروا، عائــدين إىل قلــب الضــفة الغربيــة املتزايــد فقــراً، أو نــزوالً علــى الطريــق 

يني؛ إنــه وهكــذا نــرى أن جــدار الفصــل يفــرض انعكاســاً لعمليــة االزدهــار املــد)72(.55رقــم 
  .انتكاسة يف الزمان، ويف وسائل العيش

بعــد تفككــات كهــذه، يمكــن للترانســفير أن يكــون عمليــة متدرجــة، تتســارع يف القــرى 
الصــغيرة واملعزولــة بصــورة خاصــة. لكــن ثمــة عــدة دالئــل علــى أن الســلطات اإلســرائيلية 

قطعــة بــين بيــت راغبة يف تســريع هــذه العمليــة. ففــي املواقــع الشــبيهة بخربــة نعمــان، املن
حلـــم ومســـتوطنة هـــار حومـــا، قـــرأ ممثلـــو وزارة اإلســـكان القواعـــد اجلديـــدة علـــى ســـكانها 

وهـــم، )73(."منطقـــة خضـــراء"نســـمة: لقـــد تقـــرر أن حتـــوَّل قـــريتهم إىل  250البـــالغ عـــددهم 
خالفاً جليرانهم يف القدس الشرقية احملتلة، مل يُمنحوا قط بطاقات هوية إسرائيلية بعد 

. ، و1967ســــــنة  لــــــذلك يُعتبــــــرون مقيمــــــين غيــــــر شــــــرعيين. ووضــــــعهم القلــــــق لــــــيس فريــــــداً
فاملرحلــــــة (د) مــــــن اجلــــــدار، عنــــــدما يــــــتم وصــــــله بامتداداتــــــه يف وادي األردن، ستفصــــــل 
األلــوف مــن البــدو عــن أســواق اخلليــل احليويــة القتصــادهم املســتند إىل جتــارة املواشــي، 

ولعلــه  )74(تونــات الفلســطينية.بحيــث يشــجعهم ذلــك علــى الهجــرة الدائمــة يف اجتــاه الكان
أمـــر لـــيس مـــن غرائـــب الصـــدف أن هـــذا اإلجـــراء يتطـــابق مـــع اخلطـــط اإلســـرائيلية احلديثـــة 
لنقـــل بــــدو النقـــب اإلســــرائيلي إىل ســـت حمميــــات مدينيـــة حديثــــة مقنعـــة بقنــــاع مشــــاريع 

.   )75(إعمارية، بحيث تفتح صحراء النقب برمتها أمام العمران اليهودي حصراً
ون من الفلسطينيين الذين سيجدون أنفسهم يف اجلانــب غيــر املــؤاتي لن يكون كثير

احلــق يف ". فهــذا األمــر إذ يقلــب 378مــن اجلــدار أفضــل حــاالً يف ظــل األمــر العســكري رقــم 
إقامة املرء بمنزلــه ومــع عائلتــه إىل امتيــاز قابــل لإللغــاء وممنــوح علــى أســاس كــل حالــة 

لقــد رفضــت الســلطات  )76(اإلســرائيلي. ، يبــين هشاشــة وضــعهم يف ظــل القــانون"على حدة
اإلسرائيلية ملدة تزيــد علــى الثالثــين عامــاً إعطــاء الفلســطينيين رخصــاً للبنــاء يف الضــفة 
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الغربية. وملّا مل يكن أمامهم خيار آخر غير البناء على أية حال، فإن السواد األعظــم مــن 
ك حموه. أسماء القــرى ، ويمكن لذل"غير شرعي"املشهد الفلسطيني اآلهل بالسكان يعتبر 

 1948التي حميت تتزايد: خربة نعمان؛ وادي قانا؛ عقابــة؛ رأس الطيــرة. وكمــا يف ســنة 
، بــدأ ألــوف الفلســطينيين يســتيقظون علــى واقــع أن حيــاتهم ومنــازلهم التــي 1967وســنة 

  .بنيت خالل عشرات األعوام مل تكن إالّ أحالماً، تتالشى اآلن لتتحول إىل واقع لسواهم
مــن اجلــدار،  "الفلســطيني"فلســطيني ســيظلون يف اجلانــب  1,800,000أن نحو ومع 

فــــإن واقعهــــم أيضــــاً ســــيكون منــــدرجاً حتــــت اخليــــال االســــتعماري. وبينمــــا يعــــزز اجلــــدار 
حتويــل الضــفة الغربيــة إىل مشــهد طبيعــي إســرائيلي، فهــو يفــرغ وجــود الفلســطينيين علــى 

الليبراليـــة تصـــف مشـــاهد الطريـــق الســـريع  "هـــآرتس"األرض مـــن معنـــاه. فهـــذه صـــحيفة 
ال وجـــود أليـــة إشـــارات تـــدل علـــى االنتقـــال مـــن "الـــذي يعبـــر [منطقـــة نـــابلس] كمـــا يلـــي: 

الدولــــــة ذات الســــــيادة إىل املكــــــان اآلخــــــر. ال شــــــيء يشــــــير إىل وجــــــود اخلــــــط األخضــــــر، ال 
ينية. حتذيرات عن اخملاطر الكامنة على الطريق التي تمر على مقربــة مــن القــرى الفلســط

ويف هـــذا يســـمع الصـــوت الـــداخلي  )77("فقـــد بنيـــت اجلـُــدُر حلجـــب احلضـــور الطـــاغي للقـــرى.
 - جلــدار الفصــل؛ فمــن األشــياء التــي تقــوم بهــا الســياجات واجلُــدُر حمــو احلضــور الطــاغي

حضور املكان اآلخر، مع مــن فيــه مــن أنــاس آخــرين. بهــذا املعنــى، يصــبح مــن غيــر املهــم 
قــرى واملعــازل الفلســطينية املطوقــة، واألريــاف املغلفــة، أو مل إذا هــاجر ســكان املــدن وال

يهـــاجروا؛ فهـــم لـــن يشوشـــوا مشـــهد األفـــق، ولـــن يكونـــوا مـــرئيين؛ بـــذلك يكـــون الترانســـفير 
  .الفعلي قد حتقق

خالفــــاً للخلفيــــة العربيــــة املتالشــــية، فــــإن املســــتوطنات التــــي تمــــأل نتــــوءات اجلــــدار 
ر والتنقــل، ويتيســر لهــم ذلــك مــن خــالل الطــرق حقيقيــة، وســكانها بــأمسّ حاجــة إىل الســف

االلتفافيــة التــي أتاحهــا اتفــاق أوســلو، والتــي كانــت تتصــل بــالطرق الفلســطينية ســابقاً، 
وباتت آمنة بمنظومة من احلواجز ونقاط التفتيش. ومع حرمان الفلسطينيين بالتدريج 

رق اجلانبيــة مــن الوصــول إىل شــبكة مواصــالتهم اخلاصــة، فقــد عــادوا إىل اســتعمال الطــ
املتلويــــة وامللتفـــــة مـــــن حـــــول كتـــــل املســــتوطنات الكبـــــرى، بمـــــا يضـــــاعف مســـــافة الســـــفر 

كــم  10والوقــت املطلــوب الجتيــاز املســافة. مــن ذلــك أن مــا كــان فيمــا مضــى جمــرد قفــزة 
شــرقاً مــن قــرى بــديا وســرطة وبنــي حسّــان إىل مدينــة ســلفيت، التــي تشــاهَد مزارعهــا مــن 
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كـــم غربـــاً لاللتفـــاف حـــول  80يســـتلزم اليـــوم ســـفرة طولهـــا هنـــاك بـــالعين اجملـــردة، بـــات 
مســـتوطنة شـــومرون، ثـــم شـــماالً فجنوبـــاً حـــول مســـتوطنة كيـــدوميم، ثـــم شـــرقاً لاللتفـــاف 

كانـــت الطريـــق التــي كـــان هـــؤالء القرويــون يســـلكونها تشـــكل  )78(حــول مســـتوطنة أريئيــل.
ربيــة. وهــي تبــدو الشريان احليوي الذي يصل حمافظة قلقيليــة بســلفيت وقلــب الضــفة الغ

، التــي تصــل مســتوطنتي برقــان وأريئيــل 505على الطرق اإلســرائيلية حتــت اســم الطريــق 
  .باملدن الساحلية الكبرى املتمددة

البــديل األقــل عســراً، لكــن املماثــل إرباكــاً، قــد يكــون شــق أنفــاق أو بنــاء جســور تصــل 
ي، فيمــا قيــل، شــيئاً الكانتونات الفلسطينية بعضها ببعض. وقد اقتــرح اجلــيش اإلســرائيل

مـــن هـــذا القبيـــل علـــى رئـــيس بلديـــة قلقيليـــة مـــن أجـــل الســـماح للمدينـــة باالتصـــال بقريـــة 
والواقـــع أنـــه منـــذ أعـــوام أوســـلو، وضـــع املســـؤولون اإلســـرائيليون خططـــاً جلســـر )79(حبلـــة.

عمالق يربط قطاع غزة بالضفة الغربية، لكنها تهاوت جرّاء التكلفة الباهظــة وفكــرة أن 
يين ســــيتاح لهــــم أن يســــافروا مــــن فــــوق اإلســــرائيليين. وكمــــا يالحــــظ املهنــــدس الفلســــطين

لقــــد جنحــــوا يف تفتيــــت "اإلســــرائيلي إيــــال وايــــزمن بشــــأن هــــذه التخــــيالت االســــتعمارية: 
  )80("املكان الثالثي األبعاد إىل ستة أبعاد: ثالثة يهودية، وثالثة عربية.

فــع الفلســطينيين بعيــداً وحتــت لكــن األبعــاد ليســت كلهــا متســاوية. فباإلضــافة إىل د
األرض، لـــيس ثمـــة أيـــة داللـــة علـــى أن مـــن شـــأن أي نفـــق أن يكـــون يف املســـتقبل املنظـــور 
أكثـــر ترحيبـــاً مـــن بوابـــات جـــدار الفصـــل. فاملســـؤولون اإلســـرائيليون قـــد أفرغـــوا اقتـــراح 

حبلــة أصــالً مــن مضــمونه، إذ شــددوا علــى أن يخضــع أي ممــر للحراســة، وعلــى  - قلقيليــة
اســتعمله. واألهــم مــن ذلــك  "اإلرهــابيين"إغالقه إغالقاً دائماً إذا تبين أن أحــداً مــن  إمكان

أن اجلــــدار إذ يمــــزق األراضــــي الفلســــطينية ومــــوارد رزق أصــــحابها إنمــــا يفســــد األســــاس 
االجتمــاعي واالقتصــادي للســفر، بحيــث يجعلــه جمــرد مراوحــة بــين فقــر وآخــر. لِــمَ يــذهب 

يكن لديهم شيء يبيعونه ومل يكن يف قلقيلية مال يشترى  أهايل حبلة إىل قلقيلية إن مل
بـــــه؟ إن حلـــــوالً إنســـــانية خمادعـــــة كاألنفـــــاق يمكـــــن أن تخـــــدم، أساســـــاً، كوســـــيلة إلفـــــراغ 
املعازل القروية الصغرى بالتدريج يف اجتــاه املعــازل املدينيــة الكبــرى التــي يتــاح فيهــا 

يــة. وتمامــاً مثــل أقــاربهم مــن على األقل جمال أوسع لصغار التجار واخلــدمات االجتماع
الغــــــــائبون "الفلســــــــطينيين يف إســــــــرائيل، الــــــــذين حـُـــــــذفوا قانونيــــــــاً مــــــــن خــــــــالل التســــــــمية 
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، فــــإن أهــــايل الضــــفة الغربيــــة الــــذين ســــيمكثون علــــى مــــا يتبقــــى منهــــا بعــــد "احلاضــــرون
إسرائيل الغد سيغلَّفون يف حذلقات لغوية، كالكانتونات املتالصقة واملمرات الباطنيــة. 

ذه املصــطلحات، وإن شــكلت حشــواً خلطابــة الدولــة، فإنهــا ستســتخدم لتأكيــد أنهــم لكــن هــ
  .ليسوا هناك وإن كانوا هناك

  السلطة الفلسطينية يف الثغرة
حتــى بالنســبة إىل قيــادة فلســطينية توصــلت منــذ انــدالع االنتفاضــة إىل جعــل ذاتهــا 

جــدار الفصــل يطــرح موجــودة، لكــن غيــر موجــودة حقــاً بمثابــة اســتراتيجيا سياســية، فــإن 
واحلقيقــة أن رئــيس احلكومــة الفلســطينية الســابق، حممــود  )81(حتــدياً ال جمــال لتجاهلــه.

عبــــاس (أبــــو مــــازن)، قــــد جعــــل اجلــــدار نقطــــة أساســــية يف حمادثاتــــه مــــع الدبلوماســــيين 
األميـــركيين ووســـائل اإلعـــالم الدوليـــة بعـــد تكـــريس خريطـــة الطريـــق يف حزيران/يونيـــو 

مــل الرســالة معــه خــالل زيارتــه البيــت األبــيض يف الشــهر التــايل. يف العقبــة، وح 2003
بالنســـبة إىل املعلقـــين يف وســـائل اإلعـــالم اإلســـرائيلية، مـــن أمثـــال زئيـــف شـــيف، كانـــت 
تفوح من هذا رائحة خطة يؤكد إدراك القصد منها ضرورة اجلدار وصحة املبررات التي 

تعــارض أي "طة الفلســطينية طرحــت لتســويقه. فقــد ذهــب شــيف، فيمــا ذهــب، إىل أن الســل
مــــن أجــــل  "جــــدار فصــــل، وتريــــد حــــدوداً بــــين إســــرائيل واألراضــــي احملتلــــة قابلــــة للنفــــاذ

عشرات األلوف من الفلسطينيين، واألردنيــين، "إىل جانب  "السماح لإلرهابيين باملرور"
 )82("قــد يــأتون إىل إســرائيل ويســتوطنون فيهــا مــن دون إذن."، الــذين "وسواهم من العــرب

  .غير أن شيف يطلق العنان ألوهامه؛ فالسلطة الفلسطينية مل تضع أي خطة
ومــــع أن الدبلوماســــيين ووســــائل اإلعــــالم الدوليــــة اســــتوعبوا االندفاعــــة اإلعالميــــة 

، فــإن القليلــين مــنهم الحظــوا أنهــا جــاءت 2003للســلطة الفلســطينية خــالل صــيف ســنة 
ذه الفتــرة مل تكــد الســلطة الفلســطينية بعد عام كامل من بداية بناء جدار الفصل. خالل ه

تغــــامر يف أي تعليــــق، ال حمليــــاً وال يف اخلــــارج، حتــــى حــــين كانــــت قلقيليــــة ونحــــو ثلــــث 
احلــــدود الشــــمالية الغربيــــة للضــــفة الغربيــــة تتالشــــى. فقــــد انحصــــر اهتمامهــــا يف تــــأمين 
مقومــــات بقائهــــا اخلــــاص، ويف جتــــدد االنخــــراط األميركــــي يف عمليــــة الســــالم يف وجــــه 

ط إســـرائيلي ودويل ال مثيـــل لـــه علـــى قيادتهـــا. يف هـــذه األثنـــاء مل يكـــن ثمـــة اهتمـــام ضـــغ
شديد بتحريك مركب الدبلوماسية العامة، وال شعور قــوي باحلاجــة إىل ذلــك. فمــع اتبــاع 
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األجــزاء األوىل مــن اجلــدار اخلــط األخضــر عــن كثــب، اكتفــى الــبعض يف الــدوائر الداخليــة 
وبصــورة ال تختلــف عــن بعــض  - عــه بالمبــاالة أو حتــىللســلطة الفلســطينية بالتعامــل م

بشــيء مــن التفــاؤل احلــذر، إذ ذهــب بعضــهم إىل االعتقــاد أنــه  - فرقاء اليسار اإلســرائيلي
سيفصــل ألول مــرة املســتوطنات عــن إســرائيل. ثــم جــاءت اليقظــة املريــرة مــع املــرحلتين 

ن الفــــراغ السياســــي (ج) و(د). وبينمــــا تلهــــث هــــذه الســــلطة اآلن لتتــــدارك مضــــاعفاته، فــــإ
  .واملؤسساتي الناجم عن جتاهلها األويل يلوح أوضح وأكبر

شـــعر أولئـــك الـــذين يقيمـــون علـــى امتـــداد املرحلـــة األوىل مـــن اجلـــدار بغيـــاب الســـلطة 
ثمـــة كثيـــر مـــن الشـــكوك يحـــيط "الفلســـطينية بحـــدة أكثـــر، واستخلصـــوا منـــه نتـــائج مريـــرة. 

علــى  )83(،"ســلطة الفلســطينية مل تكــد تقــول شــيئاًباألمر، وأنا أستطيع أن أرى ملــاذا، ألن ال
حـــد تعبيـــر ناصـــر فقيـــه مـــن جلنـــة اإلســـعاف الزراعـــي الفلســـطينية، وهـــي منظمـــة تنمويـــة 
تتــزعم احلملــة الفلســطينية ضــد اجلــدار. ويف حــين كــان الــدمار الــذي جنــم عــن املرحلــة (أ) 

اجمللــــس ، جلبــــت هــــذه املنظمــــة وأعضــــاء يف 2002مــــن اجلــــدار يتزايــــد يف خريــــف ســــنة 
الفلسطيني مزارعين من قرى جيوس وقلقيلية وعزبة سلمان وفالميــة خملاطبــة الســلطة 
الفلسطينية خالل انعقاد اجمللس الفلسطيني. وعلى حد قول ناصر فقيه فــإن املــزارعين 
ــــا طــــرف يف صــــفقة. ومل يلــــيّن إنكــــار  اتهمــــوا الســــلطة الفلســــطينية بأنهــــا إمّــــا مغفلــــة وإمّ

رعها بالعجز موقف هؤالء. وكما الحظ املزارعــون فــإن مســؤويل السلطة الفلسطينية وتذ
  )84(السلطة الفلسطينية مل يتجشموا حتى عناء القيام بزيارة للمناطق املنكوبة.

إن ما كان يستغرق طاقات السلطة الفلسطينية يف هذا اخلريف والشتاء الذي عقبــه 
الفلســطينية التــي كانــت  كــان خريطــة الطريــق، وعمليــة إعــادة خلــط األوراق داخــل الســلطة

شرطاً إلطالقها. ويف خضم هذا الشلل الرسمي ترتب على اجملتمع املدين الفلسطيني أن 
يـــــنظم الـــــرد علـــــى جـــــدار الفصـــــل. ويف هـــــذا اجملـــــال جـــــاءت املبـــــادرة مـــــن جانـــــب شـــــبكة 
املنظمــات األهليــة البيئيــة الفلســطينية، وهــي رابطــة تضــم نحــو خمــس وعشــرين منظمــة، 

اإلســــــعاف الزراعــــــي الفلســــــطينية، التــــــي كانــــــت قواعــــــدها الريفيــــــة يف يف جملتهــــــا جلنــــــة 
معظمهــــا بــــين األكثــــر تضــــرراً جــــرّاء املرحلــــة األوىل. وقــــد عملــــت اجلماعــــة علــــى التوعيــــة 
احملليــــة، ورعــــت حملــــة عالقــــات عامــــة دوليــــة، واســــتهدفت تــــوفير املســــاعدة للمــــزارعين، 

غيـــر أن إجنازاتهـــا كانـــت وعبـــأت االحتجاجـــات احملليـــة علـــى طـــول مســـار جـــدار الفصـــل. 
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حمــدودة بســبب املصــالح اجلزئيــة والقــدرات احملــدودة ألعضــائها. وكــان مــن املشــكالت 
التــي واجهتهــا التشــديد علــى الســمة الريفيــة والبيئيــة للحملــة يف أوائلهــا، األمــر الــذي وإن 
كان يتجاوب مــع مطالــب اجملموعــات الضــيقة التــي تمثلهــا، إالّ إنــه مل يعكــس املضــامين 

  .طنية التي كانت تلوح يف األفق، ولذلك مل يستدرج إالّ جتاوباً حملياً قروي القاعدةالو
لكــــن احلملــــة اتســــعت الحقــــاً مــــع اإلعالنــــات اإلســــرائيلية املتكــــررة بشــــأن تعــــديالت 
مســتجدة يف خــرائط جــدار الفصــل. ومــع ذلــك، فالنتــائج ال تــزال هزيلــة بصــورة تــنم عــن 

تمـــــع الفلســـــطيني خـــــالل االنتفاضـــــة، وجنـــــاح مـــــدى ضـــــعف التعبئـــــة والتســـــييس يف اجمل
بـــــأنهم مل يتوصـــــلوا إىل "اإلجـــــراءات اإلســـــرائيلية املضـــــادة لالنتفاضـــــة. ويعتـــــرف فقيـــــه 

إيقافــه، أو تخفيــف ســرعته، أو إعــادة توجيهــه. أنــت تقــوم بتظــاهرة يف يــوم مــا، يطلقــون 
ء قــد الغــاز املســيل للــدموع ويفرضــون حظــر التجــول، ويف األســبوع التــايل يكــون كــل شــي

نحــن "أمّا ما يتبقى ملنظمتــه، كمــا لبقيــة املنظمــات، فإنمــا هــو التقــاط البقايــا.  )85("أجنز.
نقـــوم بعمـــل اإلغاثـــة. عملنـــا يف معظمـــه ردة فعـــل. نحـــن نعتقـــد أننـــا فعلنـــا أفضـــل مـــا يف 
... ال قِبَــل للجمعيــات األهليــة بــأن حتــل حمــل  وســعنا، لكــن يف الواقــع نحــن مل ننجــز شــيئاً

ســألة كهــذه. فالقيــادة احلقيقيــة يجــب أن تكــون سياســية ووطنيــة، وعملهـــا القيــادة يف م
  )86("يرتبط بالسيادة والسالمة اإلقليمية.

لــئن كــان فقــدان القيــادة شــل التعبئــة احملليــة ضــد جــدار الفصــل، فــإن العواقــب تبــدو 
بـــأجلى صـــورها علـــى الصـــعيد احمللـــي، مـــن خـــالل التفتـــت والعزلـــة اللـــذين أصـــابا القـــرى 

ة جــــرّاء اجلــــدار. ويف غيــــاب مســــاندة رســــمية مــــن الســــلطة الفلســــطينية وغيــــاب املتضــــرر
، فــإن 2002مساعدة عبر تغطية الصــحافة الوطنيــة، التــي تخلفــت بصــورة واضــحة ســنة 

كثيرين مل يبــدأوا يســتوعبون إالّ مــؤخراً أنهــم ســيتأثرون. مــن ذلــك أنــه بعــد صــدور اخلطــط 
، الحــــظ أحــــد املتطــــوعين الــــدوليين 0320اخلاصــــة بــــاملرحلتين (ج) و(د) يف ربيــــع ســــنة 

حتــــى النــــاس الــــذين "العــــاملين يف بعــــض القــــرى، التــــي كانــــت ســــتطوق عمــــا قريــــب، أنــــه 
يقيمـــون علـــى مقربـــة مـــن جـــدار الفصـــل ال يعرفـــون الكثيـــر عنـــه: وعنـــدما حتـــدثنا عنـــه يف 

ويــروي املتطــوع نفســه كيــف أنــه قبــل نشــر املــرحلتين (ج)  )87(‘أي جــدار؟’القريــة ســألونا: 
(د) قامـــت منظمتـــه بتنظـــيم تظـــاهرات ضـــد اجلـــدار يف حمافظـــة ســـلفيت بالتعـــاون مـــع و

املمثلين احملليين حلزب الشعب الفلسطيني، غير أنهم عنــدما قــاربوا العبــين أكثــر أهميــة 
 . ، ‘فــتح’كنا نريد العمل مع رؤساء البلــديات احملليــين، فقاربنــا رجــال "كان اجلواب فاتراً



ة دراسات ع  58، العدد 15المجلد   مجلة الدراسات الفلسطین   28)، ص 2004(ر
 

33 

 

ذا قيمـــة ومل يحضـــروا. وســـمعنا أنـــه تـــم إبـــالغ رؤســـاء البلـــديات لكـــنهم مل يبـــدوا اهتمامـــاً 
بعيــد ذلــك بوقــت قصــير، أي  )88(".‘فــتح’عــدم التظــاهر ضــده. ومعظــم رؤســاء البلــديات مــن 

حين بدأت السلطة الفلسطينية تواجه املشكلة عالنية، عاد املسؤولون احملليون أنفســهم 
  .يطلبون املعلومات واملساعدة

يمكــن تقــديم عــدة تفســيرات الســتكانة الســلطة الفلســطينية، لكنهــا كلهــا غيــر مشــرفة، 
. غيـــر أن الســـلطة الفلســـطينية أبـــدت،  بـــال اســـتثناء. فاالرتبـــاك وانعـــدام التنظـــيم أديـــا دوراً

، تلكؤاً واضحاً وتمنعاً عن حتريك املياه السياســية "فتح"وكذلك نواتها من كبار أعضاء 
لنسبة إىل قضايا وطنية ملحة. فتوسع املســتوطنات اإلســرائيلية يف ذلك الوقت، حتى با

الــذي مل يظهــر قــط علــى جــدول أعمالهــا حتــى خــالل أيــام أوســلو، كــان مــن هــذه القضــايا 
تفســير ذلــك هــو أنــه "املهملــة. وكمــا الحــظ أحــد مستشــاري الســلطة الفلســطينية الســابقين: 

جيــداً؛ ومعنــى هــذا أنــه ال يمكنــك  كي تــدفع األمــور قــدماً ينبغــي لــك أن تخلــق جــواً سياســياً
اتخــاذ موقــف حقيقــي بالنســبة إىل سياســة االســتيطان اإلســرائيلية بينمــا يتزايــد التأييــد 

  )89("السياسي ألبي مازن.
وقــد تغيــرت اللهجــة يف الســلطة الفلســطينية بعــدما حركهــا الكشــف يف آذار/مــارس 

يــرات األميركيــة عــن القلــق عــن اخلطــط املوســعة جــداً للمــرحلتين (ج) و(د)، والتعب 2003
، فــإن الســلطة الفلســطينية مل "قضــية"يف شأن جدار الفصل. غير أنها وإن أصبحت اليــوم 

تساعد بعد يف تنظــيم رد علــى جــدار الفصــل علــى األرض يتجــاوز احلــث الفضــفاض علــى 
العصــــــيان املــــــدين املفتقــــــر إىل الــــــدعم والتوجيــــــه الرســــــميين. واالســــــتراتيجيا املضــــــادة 

تـــــي تعتمـــــدها الســـــلطة الفلســـــطينية، بقـــــدر مـــــا يمكـــــن وصـــــفها بهـــــذا الوصـــــف، الوحيـــــدة ال
انحصـــرت يف االعتمـــاد علـــى املبـــادرة األميركيـــة، ال بـــل االسترشـــاد بهـــا يف هـــذا احلقـــل. 

ال أعتقـــد أنهـــم "ويختصـــر مستشـــار آخـــر، منهـــار املعنويـــات، املشـــكلة علـــى النحـــو التـــايل. 
يشــون يف فقاعــاتهم املطليــة بمفاوضــات يدركون ذلــك. وهــم مل يــدركوا ذلــك قــط. إنهــم يع

الوضع النهائي والعودة إىل مسار السالم. كان علينا أن نكــافح مــن أجــل االعتــراف بكــل 
وجــــــه مــــــن وجــــــوه جــــــدار الفصــــــل. لكــــــنهم مل يبــــــدأوا االهتمــــــام بــــــه إالّ بعــــــد أن أدركــــــوا أن 

اإلقــرار،  ومع أن أحد مســاعدي أبــي مــازن اســتطاع)90("األميركيين قد بدأوا ينظرون إليه.
فــال أثــر  )91(،"تغيــر نــوعي يف سياســة االســتيطان"، بوجــود 2003مــع حلــول صــيف ســنة 

  .ألي تغير نوعي يف القيادة الفلسطينية
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  إدارة احملمية
بــرزت الــدالئل علــى اســتكانة الســلطة الفلســطينية مــن خــالل اعتمادهــا علــى التــدخل 

 "قابلــــة للحيــــاة"فلســــطينية األميركـــي، املــــرتبط بــــدعوة خريطـــة الطريــــق إىل إقامــــة دولـــة 
بـــدأ يتضـــح مـــدى مرونـــة هـــذه  2003. لكـــن يف أواخـــر خريـــف ســنة "متصــلة [جغرافيـــاً]"و

األلفـــاظ، التـــي يمكـــن عنـــد الضـــرورة أن تكـــون مرنـــة إىل مـــا النهايـــة. فبينمـــا كـــان القلـــق 
األميركـــي يتحـــول بالتـــدريج إىل رضـــوخ للمطالـــب اإلســـرائيلية وموافقـــة ضـــمنية عليهـــا، 

دخالت األميركيــة علــى تعــديالت طفيفــة، أو علــى تــأخير لــبعض أجــزاء مســار اقتصرت الت
اجلـــدار. يف هـــذه األثنـــاء ظـــل االحتـــاد األوروبـــي، الـــذي ســـاهم مســـاهمة كبيـــرة يف عمليـــة 
أوســـــلو، مشـــــلوالً جـــــرّاء إعطائـــــه األولويـــــة لـــــدور القيـــــادة األميركيـــــة يف قضـــــية الصـــــراع 

عضالته اإلنسانية. غير أنه وإن كــان يف  الفلسطيني، وبدا مكتفياً بعرض - اإلسرائيلي
قدرة مسؤويل السلطة الفلسطينية أن يتحسروا على تالشي احلزم األميركي االفتراضــي، 
فعلـــيهم أالّ يفاجـــأوا بـــه؛ إذ أوضـــح لهـــم جـــون وُلـــف، مبعـــوث الـــرئيس بـــوش اخلـــاص إىل 

اص الشــرق األوســط ومراقــب خريطــة الطريــق، أن جــدار الفصــل ال ينــدرج حتــت ملفــه اخلــ
ويبــدو أن هــذا مــا يتناولــه جــدار )92(باالســتيطان، وإنمــا حتــت ملــف يــدعى نوعيــة احليــاة.

  .الفصل
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غيـــــر أن األمـــــور بـــــدأت بصـــــورة بهيـــــة أكثـــــر. فمستشـــــارة الـــــرئيس األميركـــــي لألمـــــن 
، عقــب اطالعهــا علــى مواقــف 2003القومي، كوندوليزا رايس، قامــت يف حزيران/يونيــو 

الفلســـــــطينيين يف الضـــــــفة الغربيـــــــة، بإفهـــــــام احلكومـــــــة ووســـــــائل اإلعـــــــالم اإلســـــــرائيلية، 
اإلدارة األميركيــــة تــــرى يف جــــدار الفصــــل حماولــــة خللــــق حــــدود سياســــية، "بفجاجــــة، أن 

وبدت تعليقات الرئيس بــوش عقــب زيــارة أبــي مــازن  "وجتد لذلك صعوبة يف هذا اجلدار.
ض، التي جاءت بعد ذلك، كأنها تعكس اخملاوف نفسها. لكن الضوء سرعان للبيت األبي

 "أي ســوء تفــاهم"ما خبا. فبعد زيارة رايس، كان شارون يواجه صعوبات شديدة إلزالــة 
مـــع الواليـــات املتحـــدة يف شـــأن جـــدار الفصـــل. وبمســـاعدة جمموعـــة اللـــوبي اإلســـرائيلي 

ميركيــة، تــم جتــاوز ســوء التفــاهم. وركــزت أيباك، واقتراب موعد االنتخابات الرئاسية األ
التعليقات الالحقة من جانب الرئيس بــوش ووزيــر خارجيتــه، كــولن بــاول، علــى احلاجــة 
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  )93(إىل تلطيف األثر الذي سيتركه اجلدار على الصعيد اإلنساين إىل أبعد حد ممكن.
ومـــــن أســـــطع األمـــــور داللـــــة علـــــى هـــــذا التراجـــــع مـــــا كـــــان مـــــن تغيـــــر تفســـــير اإلدارة 

ميركيـــة خلريطـــة الطريـــق. فمـــع أن احلاجـــة إىل تنفيـــذ مـــا دعـــت إليـــه مـــن جتميـــد كامـــل األ
للمســتوطنات قــد باتــت أكثــر إحلاحــاً مــع تمــدد اجلــدار، تزايــد ميــل الواليــات املتحــدة إىل 
اعتمــاد النظــرة القائلــة بــأن التجميــد يجــب أن يكــون مشــروطاً بحســن الســلوك الفلســطيني 

، وبـــأن مـــدى تطبيقـــه يمكـــن أن يكـــون موضـــع "موازيـــاً"ياً بـــدل أن يكـــون التزامـــاً إســـرائيل
لكنـــــــه لـــــــيس تفاوضـــــــاً مـــــــع الفلســـــــطينيين؛ فعنـــــــدما ســـــــأل ممثلـــــــو الســـــــلطة  )94(تفـــــــاوض.

الفلســطينية املســؤولين األميــركيين إن كــان مــن املمكــن إطالعهــم علــى ماهيــة التجميــد، 
 : كــان هــذا  )95("يين.هــذا ال يعنــيكم، ســنناقش ذلــك مــع اإلســرائيل"كــان اجلــواب قصــيراً جــداً

الداخليـــة اإلســـرائيلية، وقلــــة  "الضـــرورات" املوقـــف يعكـــس تفهمـــاً أميركيـــاً قـــديم العهدلــــ
اعتبــــار ملــــا يوازيهــــا مــــن ضــــرورات الفلســــطينيين. كــــان التأييــــد اجلمــــاهيري اإلســــرائيلي 
الكثيف الذي احتشد وراء جدار الفصل قد هال الدبلوماسيين األميركيين احملليين، ويف 

  .مرجعي يعتبر الرأي العام اإلسرائيلي واقعاً ميدانياً؛ هذا كان كل ما يمكن فعلهإطار 
كـــــان هنـــــاك خالفـــــات، وبعضـــــها علنـــــي، لكنهـــــا كانـــــت يف معظمهـــــا بمثابـــــة ادعـــــاء 
لإلنصــاف األميركــي ومل تتعــد جمــرد اخلطابــة. فقــد عارضــت الواليــات املتحــدة املرحلــة 

تزعتهــــا كانــــت هزيلــــة: التــــزام إســــرائيلي (ج) مــــن جــــدار الفصــــل، لكــــن التنــــازالت التــــي ان
بتأجيل العمل على أجزاء من القطاع غيــر احملــاذي للمســتوطنات القائمــة، لكــن مــن دون 
تعــــديل مســــاره. بيــــد أنــــه مــــع نضــــوب اخلــــزائن اإلســــرائيلية العامــــة، ومطالبــــة النقابــــات 

لــذلك.  بزيــادة الرواتــب مــن خــالل إضــرابات معطِّلــة، مــن اجلــائز أالّ يكــون شــارون اكتــرث
غيــر أنــه صــمد بثقــة علــى موقفــه، حتــى يف وجــه تهديــدات أميركيــة بحســم تكلفــة األقســام 

مــن ضــمانات القــروض التــي تمــنح ســنوياً إلســرائيل.  "مــدار االخــتالف"مــن جــدار الفصــل 
مليــــون دوالر، تــــوازي تكلفــــة اإلنشــــاءات  289,5وكانــــت ثقتــــه يف حملهــــا. مل يحســــم إالّ 

دار، مــن جممــوع تســعة مليــارات دوالر ضــمانات حصــل اجلديدة يف مســتوطنات ويف اجلــ
، وتتــرجم بزيــادة ســنوية يف مــدفوعات الفوائــد ال يتجــاوز 2003عليها يف آب/أغســطس 

وهو مبلغ زهيد قياساً باملبــالغ الطائلــة التــي تتــدفق علــى  -  )96(ماليين دوالر 3قدرها 
تــوبيخ األميركــي الــذي املشــروع. وقــد قــدر املســؤولون الرســميون اإلســرائيليون لطافــة ال
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بعبــــارة أُخــــرى: اتفقــــت  )97("دلــــيالً علــــى عمــــق الصــــالت وآليــــة احلــــوار الوثيــــق."رأوا فيــــه 
وتـــرك إســـرائيل تقـــرر. ونظـــراً إىل عـــدم  - الواليـــات املتحـــدة وإســـرائيل علـــى عـــدم االتفـــاق

وجــــود أي تــــدخل صــــلب مــــن جانــــب رعــــاة خريطــــة الطريــــق اآلخــــرين، وال ســــيما االحتــــاد 
صــــبحت تصــــاميم اجلــــدار أجــــرأ. وقــــد تبــــين ذلــــك بــــأجلى صــــورة يف اخلطــــط األوروبــــي، أ

، والتــي مــن شــأنها أن توســع 2003احملدّثة التي كشــف عنهــا يف تشــرين الثــاين/نوفمبر 
غالف اجلدار حــول القــدس الكبــرى، وتعــزل كامــل القطــاع اجلنــوبي الشــرقي مــن حمافظــة 

  ".مزدوج السياج"رام الله يف طوق 
خريطة الطريق يف غرفة العناية الفائقة. لكنها حتى لو بعثــت يف ذلك الوقت كانت 

حيــة لــن تتــرك للفلســطينيين شــيئاً مهمــاً يتمســكون بــه. والصــفقة الوحيــدة التــي حصــلت 
عليهـــا الســـلطة الفلســـطينية مـــن إدارة بـــوش، وبالتـــايل مـــن املســـاندين الـــدوليين خلريطـــة 

حتســـــين التواصـــــل "ها الطريـــــق، تنحصـــــر فيمـــــا تـــــنص عليـــــه هـــــذه الوثيقـــــة مـــــن اســـــتهداف
يف الدولــة الفلســطينية؛ واحلقيقــة أن كــال الواليــات  "اجلغــرايف إىل احلــد األقصــى املمكــن

املتحـــــدة واالحتـــــاد األوروبـــــي يســـــتمر يف تهدئـــــة خـــــاطر الفلســـــطينيين عبـــــر تكـــــرار هـــــذه 
املصطلحات املرجعية. لكن التطورات برهنت إىل أي مدى يمكن ليُّها لتالئم الضرورات 

التواصــــل ’وعبــــارة  ‘حتســــين’كلمــــة "اآلنيــــة. وكمــــا يالحــــظ أحــــد املعلقــــين فــــإن  السياســــية
تعــــدان بأقــــل ممــــا كــــان متــــوفراً للفلســــطينيين قبــــل  ‘ناجلغــــرايف إىل احلــــد األقصــــى املمكــــ

أوسلو؛ واملدى الذي سيعاد هذا التواصل فيــه، إذا مــا قرأنــا خريطــة الطريــق، إنمــا يتوقــف 
فيمــا يبــدو علــى مــا يقــف يف طريــق هــذا الهــدف، أال وهــو التواصــل الــذي انتزعتــه إســرائيل 

غيــــر أن مــــن  )98("ج.مــــن الفلســــطينيين واســــتأثرت بــــه منطقــــة املســــتوطنات يف املنطقــــة 
الفلســـطينيين أن ينعمـــوا بحـــد " املمكـــن تربيـــع الـــدائرة عبـــر أنفـــاق تســـد الثغـــرات وتتـــيح لــــ

  )99("من التواصل املرتكز على شبكة من التفتيت الكانتوين. ‘أقصى’
والواقــــــع، علــــــى خلفيـــــــة جــــــدار الفصـــــــل، تفقــــــد خريطــــــة الطريـــــــق، وكامــــــل جمموعـــــــة 

روثة من اتفاق أوسلو، أي شبه بالتماسك ما خال االفتراضات واملقومات املرجعية املو
كونهـــا جمـــرد خمـــدر سياســـي. فاملفاوضــــات السياســـية التـــي مـــن شـــأنها أن تفضــــي إىل 

امللحوظــة يف هــذه الوثيقــة تبــدو  "املوقتــة"دولة فلسطينية أضحت نافلة ما دامت الدولــة 
غ مــــــن كأنهــــــا تشــــــكل آخــــــر الطريــــــق. إن أهميــــــة أي جتميــــــد إســــــرائيلي للمســــــتوطنات يفــــــر



ة دراسات ع  58، العدد 15المجلد   مجلة الدراسات الفلسطین   28)، ص 2004(ر
 

38 

 

املضمون بمجرد إمكان تأجيله إىل الوقت الذي تختاره إسرائيل، وإمكــان تمييــع نطاقــه 
 "التجميــدات"بما يوافق االعتبارات السياسية اإلسرائيلية الداخلية، تماماً مثل كثيــر مــن 

 - املماثلــــة أيــــام أوســــلو. يف هــــذه األثنــــاء، فــــإن اســــتئناف التعــــاون األمنــــي اإلســــرائيلي
الحات أســـــاليب حكـــــم الســـــلطة الفلســـــطينية، تُختـــــزل إىل جمـــــرد إدارة الفلســـــطيني، وإصـــــ

تـــويل " احملميـــة. ورداً علـــى مـــواعظ جـــون وُلـــف بضـــرورة أن تقـــوم الســـلطة الفلســـطينية بــــ
ال أريــــد الســــلطة "علــــى قلقيليــــة، رد رئــــيس بلــــديتها النافــــذ الصــــبر، بصــــراحة:  "الســــيطرة

  )100("ا تقوم بحراسة اجلدار.الفلسطينية هنا، ال أريد أن ينظر إليها باعتباره
مــع ذلــك فــإن إدارة احملميــة هــو اســم اللعبــة. فبالقــدر الــذي قــام بــه اجملتمــع الــدويل 
بالتعبئــة يف شــأن هــذه القضــية، فــإن تعبئتــه تنحصــر يف اإلطــار اإلنســاين. هنــاك طيــف 
واســع مــن الوكــاالت الدوليــة، مــن جملتهــا البنــك الــدويل، التــي شــرعت يف دراســات آلثــار 

دار االجتماعيـــة واالقتصـــادية. والتمويـــل قـــد بـــدأ يتـــدفق فعـــالً علـــى القـــرى والبلـــدات اجلـــ
. ويقـــوم مكتـــب األمم املتحـــدة لتنســـيق الشـــؤون  املتضـــررة، وإن كـــان بصـــورة بطيئـــة جـــداً

حاليــاً بمراقبــة ) UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs( اإلنســانية
ذلــك فــإن تشــديد هــذه اجلهــات علــى القضــايا اإلنســانية يجــرد  تقدم اجلدار بانتظام. ومع

املشـــكلة مـــن طابعهـــا السياســـي، تمامـــاً كمـــا تفعـــل سياســـة اجلـــيش اإلســـرائيلي املتعلقـــة 
بنسيج احلياة. وقد باتــت اجلهــات املانحــة نفســها تــدرك تمامــاً ســخرية املوقــف، إذ غــدت 

لألراضـــــي الفلســـــطينية، حـــــادة اإلحســـــاس بأنهـــــا تتحمـــــل نفقـــــات االحـــــتالل اإلســـــرائيلي 
وبأنهـــا إذ تفعـــل ذلـــك تعفـــي إســـرائيل مـــن مســـؤوليتها عـــن العنايـــة بالشـــعب الواقـــع حتـــت 

  .احتاللها كما يقتضي القانون الدويل
إن مـــا تســـتطيع هـــذه اجلهـــات أن تقـــوم بـــه يظـــل غيـــر واضـــح جـــرّاء احلـــدود الضـــيقة 

األراضــي الفلســطينية ملسؤولياتها. فااللتزامات التي تنهض بها اجلهات املانحة جتــاه 
مليـــون  929قـــد حطمـــت أصـــالً األرقـــام القياســـية خـــالل االنتفاضـــة، إذ تضـــاعفت حتـــى 

، بحيــث باتــت تــوازي أكثــر 2002مليار دوالر ســنة  1,1، وارتفعت إىل 2001دوالر سنة 
مليــــــــــارات دوالر ســــــــــنة  3,8مــــــــــن ربــــــــــع الــــــــــدخل القــــــــــومي الفلســــــــــطيني، املقــــــــــدر بنحــــــــــو 

أن ترتفع أكثر لتغطية مفعــول اجلــدار، ومــن املمكــن أن  وسوف يتوجب عليها)101(.2002
أنــا "يتســرب التعــب إىل هــذه اجلهــات املانحــة. لكــن ناصــر فقيــه غيــر قلــق يف هــذا الشــأن. 
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أتوقـــع أن نحصـــل علـــى مزيـــد مـــن التمويـــل عنـــدما ينجـــز العمـــل يف اجلـــدار. عنـــدما يـــزداد 
ط قـــــــوي جـــــــداً بـــــــين الظلـــــــم يـــــــزداد التمويـــــــل أيضـــــــاً، وذلـــــــك لتخـــــــدير النـــــــاس. هنـــــــاك تـــــــراب

ومــع أن اجملتمــع الــدويل قــد يهــتم لــبعض الفلســطينيين، فمــن غيــر الواضــح  )102("االثنــين.
أبداً من سيعتني بهم. وقد حصل ممثلو السلطة الفلسطينية على جوابهم مــن جــون وُلــف، 
الـــذي واجههـــم، يف أثنـــاء زيـــارة ميدانيـــة ملنطقـــة قلقيليـــة، باحلقيقـــة األميركيـــة القاســـية: 

ورداً علــى دعــوة إىل زيــارة اجلــدار نفســه، خلــص  "أن تثبتــوا حقكــم لإلســرائيليين. علــيكم"
حســـناً، لقـــد "وُلــف لهـــم النظـــرة التـــي تــزداد الواليـــات املتحـــدة تبنيـــاً لهــا حيـــال املشـــروع: 

  )103("رأيته من اجلانب اآلخر.

  بَعْد السماء األخيرة
شـــمعون بيـــرس يف  فـــور انطـــالق عمليـــة أوســـلو انتقـــد معارضـــون يمينيـــون ذات مـــرة

شــــــأن أراضــــــي احلكــــــم الــــــذاتي التــــــي تنازلــــــت عنهــــــا حكومتــــــه للفلســــــطينيين. فكــــــان رده 
بالتســـــاؤل تســـــاؤل املشـــــكك فيمـــــا إذا كـــــان منتقـــــدوه يتوقعـــــون أن يعـــــيش الفلســـــطينيون 
معلقـــين بـــين الســـماء واألرض، كالشخصـــيات التـــي يصـــورها الرســـام مـــارك شـــاغال يف 

لت االختالفــــات اإلســــرائيلية فيمــــا يتعلــــق بهــــذه لوحاتــــه. بعــــد نحــــو عشــــرة أعــــوام، تضــــاء
النقطـــة، وبـــات الفلســـطينيون يواجهـــون مســـتقبالً تتزايـــد أوجـــه الشـــبه بينـــه وبـــين مشـــهد 
جتريــــدي مــــن مشــــاهد األحــــالم، تعــــوم فيــــه طموحــــات وطنيــــة ذابلــــة وخيــــارات سياســــية 

  .قاسية
وقـــد بلـــور جـــدار الفصـــل بعـــض هـــذه. فبالنســـبة إىل انتفاضـــة أخفقـــت حتـــى اآلن يف 
صـــــوغ أهـــــداف ووســـــائل متماســـــكة، يشـــــكل اجلـــــدار منعطفـــــاً أساســـــياً، إن مل نقـــــل حمجّـــــة 

ــا  ، كمــا يمــارس يف كانتونــات غــزة، فقــد يمتــد مــع األيــام إىل "الكفــاح املســلح"نهائيــة. أمّ
اجملــردة "أهــم شــأناً يف أرجــح الظــن. واملقاومــة الضفة الغربية، غير أن نتائجه لن تكون 

قــد تتــيح، علــى حــد قــول بعــض األصــوات الدوليــة واحملليــة، بــديالً مــن ذلــك.  "مــن الســالح
لكن العصيان املدين يفتــرض أن يكــون الــذين يعصــون جــزءاً ال يتجــزأ مــن اجملتمــع الــذي 

عـــوام الثالثـــة يرغبـــون يف تغييـــره. كمـــا أنـــه لـــن يكـــون يف وســـع الفلســـطينيين، خـــالل األ
املقبلة، االعتمــاد علــى أن أغلبيــة اإلســرائيليين ســتالحظ حتــى وجــودهم. وبينمــا يــتقلص 
اجملال الذي يستطيعون املقاومة فيه حتت وطأة التــدابير اإلســرائيلية لقمــع االنتفاضــة، 
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. مــن ذلــك أنــه عنــدما قــام  جرافــة  15جنــدي و 5000فــإن االهتمــام الــدويل يتزايــد فتــوراً
لفـــتح الطريـــق أمـــام  2003نطقـــة التجاريـــة يف نزلـــة عيســـى يف آب/أغســـطس بتـــدمير امل

اجلـــدار، مـــر ذلـــك مـــن دون أن تلحظـــه وســـائل اإلعـــالم الدوليـــة يف خضـــم تـــزامن ذلـــك مـــع 
  .انهيار وقف إطالق النار املنصوص عليه يف خريطة الطريق

يف نهايـــــة املطـــــاف، فإنـــــه يف غيـــــاب قيـــــادة وطنيـــــة قـــــادرة علـــــى تعبئـــــة اجلمـــــاهير 
تنظيمهـــــا، وصـــــوغ مصـــــطلحات وأهـــــداف واضـــــحة، ســـــتبقى املناقشـــــات بشـــــأن كيفيـــــة و

املقاومــة الفلســطينية خاويــة يف أرجــح الظــن. أمّــا مــا يجــب أن تكــون عليــه هــذه األهــداف 
فسؤال طرحه اجلدار بإحلاح مستجد. فإن كان قوامها حالً يقضي بإقامة دولتــين، فــإن 

ملـــا قاتـــل مـــن أجلـــه الفلســـطينيون طـــوال  اخلريطـــة التـــي رســـمها اجلـــدار لـــن تكـــون حتقيقـــاً
نصــف قــرن، وإنمــا تفريغــاً لــه مــن كــل حمتــوى. إن ســيادة كهــذه لــن تكــون أكثــر مــن قبــر، 
ولن تعتبر إسرائيل من بعد مسؤولة عن اجلثة املسجاة فيــه. البــديل هــو كفــاح طويــل مــن 
 أجــــل حــــل يقضــــي بإقامــــة دولــــة واحــــدة، وال يبــــدو أن الفلســــطينيين علــــى جــــانبي اخلــــط

  .األخضر مستعدون له حالياً، ال سياسياً، وال بأية صورة أُخرى
ومـــن غيـــر املســـتبعد يف هـــذه األثنـــاء، يف ظـــل سياســـة آمـــال تتضـــاءل باســـتمرار، أن 
ــــا آفاقــــه  يســــتمر ويــــدوم نمــــط مــــن احليــــاة غيــــر املســــتقرة واملعلبــــة داخــــل كانتونــــات. أمّ

، "الشـــمس تغيـــب بعـــد اآلنإن أكثـــر مـــا يحزننـــي هـــو أننـــي لـــن أتمكـــن مـــن رؤيـــة "فخاويـــة. 
الــرد الوحيــد علــى قولــه  )104(بحسب ما يستنتج مــزارع حمــبط يقــف يف ظــل جــدار قلقيليــة.

مســــــتوطنون إســــــرائيليون، بعــــــض  - هــــــو هــــــدير حمركــــــات الســــــيارات املــــــارة يف البعيــــــد
شاحنات املــزارعين الفلســطينيين الصــغيرة املــذعورة، وبــين احلــين واحلــين ســيارة جيــب 

الدبلوماســـيين واملســـؤولين الرســـميين يف اجلهـــات املانحـــة ممـــن  بيضـــاء مصـــفحة تقـــلّ
جاؤوا ملشاهدة اجلدار. ولئن قيض للفلسطينيين أن ينصبوا عالمــتهم هنــا، فربمــا قــرأتَ 

  .ثمة مستقبل أسمنتي يتحرك 55وعلى الطريق  "ال تطرفنَّ لك عين."عليها: 
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  املصادر

) هـــو، علـــى وجـــه اإلجمـــال، املصـــطلح الـــذي تســـتعمله "األمنـــياجلـــدار "(أو أحيانـــاً  "جـــدار الفصـــل"  )1(
احلكومــــة ووســــائل اإلعــــالم اإلســــرائيلية؛ وقــــد اعتمــــد هنــــا لســــهولة الرجــــوع إليــــه. لكــــن، وكمــــا 
ستوضــح هــذه الدراســة، فــإن التســمية اإلســرائيلية تتعمــد التضــليل بقــدر مــا أن النتيجــة األوليــة 

ألمــن قــدر تعلقهــا باحلصــر والتجريــد مــن األمــالك. املركبة للجدار ال تتعلق بالفصل أو بضمان ا
إن مصـــطلح اجلـــدار كثيـــر االســـتعمال، ومـــع أنـــه وصـــفي تمامـــاً حـــين يتـــاخم القـــرى الفلســـطينية 
والبنية التحتية اإلسرائيلية، إضافة إىل املناطق املدينية، فإنه لــيس دقيقــاً تمامــاً بالنســبة إىل 

ى ســــياج معــــزز باخلنــــادق، واجلســــور، وطــــرق معظــــم أجــــزاء بنيتــــه، التــــي غالبــــاً مــــا تشــــتمل علــــ
  .الدوريات، إلخ

كـــم حـــول القـــدس، تمـــت املوافقـــة عليهـــا كجـــزء مـــن املرحلـــة األوىل مـــن  22وهـــذا ال يشـــتمل علـــى  )2(
  .اجلدار

أهــالً وســهالً "ال يزال الرقم الدقيق غير حمدد، وعرضة للتعديالت اإلضافية املتوقعة. أنظــر فقــرة   )3(
  .هأدنا "إىل بانتوستان

  .هذا الرقم هو متوسط تقريبي لتكلفة اجلدار حتى هذا التاريخ )4(
)5(  Behind the Barrier: Human Rights Violations as a Result of Israel’s B’Tselem, 

(Jerusalem: B’Tselem, April 2003), p. 4. Separation Barrier  
)6(  our," Bitterlemons.org, 11 August 2003, Yossi Alpher, "Chronicle of a Good Idea Gone S

online at http://www.bitterlemons.org/previous/bl110803ed30.html#is1 
  :فيما يتعلق باألمنوقراطية يف اخلطاب السياسي اإلسرائيلي، أنظر 
   tMiddle East ReporIlanPappé, "Donning the Uniform: The Military and Media in Israel,"

51.-223 (Summer 2002), pp. 46 
)7(  B’Tselem, op. cit., p. 4. 

)8(  , 31 October Ha’AretzNehemiaStrasler, "The Bottom Line: It’s all a Matter of Price,"

2003. 
  :بشأن حتليل سياسات براك ومواقفه من حركة االستيطان بعد خروجه من احلكم، أنظر  )9(

  (New York: Seven  ael/Palestine: How to End the War of 1948IsrTanya Reinhardt, 
Stories Press, 2002). 

مركز تفتيش للجــيش اإلســرائيلي يف الضــفة الغربيــة  160حاجزاً على الطرق و 398ثمة حالياً   )10(
وحــــدها، وذلــــك اســــتناداً إىل وحــــدة مســــاندة مفاوضــــات منظمــــة التحريــــر الفلســــطينية يف وزارة 

  .التعاون الدويل الفلسطينيةالتخطيط و
 :فيما يتعلق باإلغالق وتفتيت احليّز الفلسطيني خالل فترة أوسلو واالنتفاضة، أنظر  )11(

 Amira Hass, "Israel’s Closure Policy: An Ineffective Strategy of Containment and 
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ing 2002), p. 19., vol. xxxi, no. 3 (SprJournal of Palestine StudiesRepression,"  
 :ويف شأن نشاط االستيطان احلديث، أنظر 
 , vol. xxxii, no. Journal of Palestine StudiesGeoffrey Aronson, ed., "Settlement Monitor," 

2.(Winter 2003), p. 143. 
)12(  B’Tselem, op. cit., p. 4. 

)13(  Bitterlemons.org, 11 August 2003, online at YisraelHarel, "Fence of Paradoxes," 

http://www.bitterlemons.org/previous/bl110803ed30.html#is2 
)14(  Ibid., 6. 

)15(  Ibid. 

)16(  , 23 May Yedi’otAharonotMeron Rappaport, "Fences and Facts: A Wall in the Heart," 

2003. 
)17(  , 24 March 2003.Ha’Aretz 

)18(  Rappaport, op. cit.  
)19(  PALDIS, "Israel’s Final Push: The Fence is the Road Map," in Palestinian 

Stop the Wall in Palestine: Facts, Environmental NGOs Network (PENGON), 
(Jerusalem: Palestinian Environmental NGOs  Testimonies, Analysis and Call to Action

etwork, June 2003), p. 142.N 
)20(  Rappaport, op. cit. 

)21(  Ibid. 

  .17/2/2003مقابلة، زعيم قرية،   )22(
حتـــى اآلن ينحصـــر اســـتعمال األســـلحة الرشاشـــة التـــي يـــتم الـــتحكم فيهـــا عـــن بعـــد يف قطاعـــات   )23(

  .حمدودة من جدار جنين يف حمافظة جنين الشمالية
شرت حركة عوزي دايان املسماة جدار األمن إلسرائيل عريضة ، ن2003يف أواخر خريف سنة   )24(

رفعت إىل أعضاء الكنيست وتهدف إىل إرغام احلكومــة علــى إجنــاز بنــاء اجلــدار يف غضــون عــام 
  .واحد

  , 24 October 2003.Ha’AretzAluf Benn, "Is Sharon Fulfilling his own Vision?" 
راســـة، فـــإن األراضـــي الفلســـطينية املفقـــودة علـــى اجلانـــب اســـتناداً إىل تقـــديرات واضـــع هـــذه الد  )25(

، غيـــــر تلـــــك "الكانتونات/املعـــــازل"الغربـــــي مـــــن اجلـــــدار (أي باســـــتثناء وادي األردن، لكـــــن مـــــع 
مــن  %17,5املستثناة كما حلظ أعــاله)، إضــافة إىل املنــاطق املطوقــة بســياج مــزدوج، تصــل إىل 

املتحدة لتنسيق الشــؤون اإلنســانية فتصــل إىل أراضي الضفة الغربية. أمّا تقديرات مكتب األمم 
14,5%.  

تســـتند تقـــديرات عـــدد الســـكان الفلســـطينيين إىل اســـتقراءات مـــن إحصـــاء أجـــراه مكتـــب اإلحصـــاء   )26(
ــا تقــديرات عــدد %3، معتبــراً نســبة النمــو الســكاين الســنوية 1997املركــزي الفلســطيني ســنة  . أمّ

فتســتند إىل ســجالت احلكومــة اإلســرائيلية لقيــد حــاملي الفلسطينيين املقيمين بالقدس الشرقية 
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بطاقات الهوية اإلسرائيلية، وهي عرضة لكثير من الشك. وكما ســبقت اإلشــارة، فــإن ذلــك يعــود 
جزئيــاً إىل كــون عــدد كثيــر مــن الفلســطينيين الــذين يحملــون بطاقــات كهــذه يقــيم خــارج احلــدود 

  .ngJan de Jo: البلدية للقدس اإلسرائيلية. املصدر
  .1997تقديرات يان دي يونغ، استناداً إىل إحصاء مكتب اإلحصاء املركزي الفلسطيني سنة   )27(
)28(  Harel, op. cit. 

)29(  B’Tselem, op. cit., p. 3.  
)30(  World Bank, "The Impact of Israel’s Separation Barrier on Affected West Bank 

ion to the Humanitarian and Emergency Policy Group Communities," Report of the Miss
(HEPG) of the Local Aid Coordination Committee (LACC), (World Bank, 4 May 2003), 

pp. 42, 43.  
)31(  , Stop the Wall in PalestinePENGON, "The Wall’s ‘First Phase’ and its Implications," in 

8.op. cit., pp. 27, 2 
)32(  World Bank, op. cit., p. 14. 

  :يف شأن شهادة من جملة كثير من الشهادات، أنظر  )33(
  , 9 August 2003.Ha’AretzGideon Levy, "Gate No. 542,"  

)34(  PENGON, op. cit., p. 39. 

)35(  World Bank, op. cit., p. 10. 

)36(  62.-15, 47-Ibid., pp. 14 

)37(  Ibid., p. 63. 

)38(  (Jerusalem:  Land Grab: Israel’s Settlement Policy in the West BankB’Tselem, 

B’Tselem, 2002), p. 116. 
استناداً إىل القانون الدويل يحق للقــوة احملتلــة أن تتخــذ تــدابير موقتــة حلمايــة جنودهــا (مــع أن   )39(

األدنــى)، لكــن لــيس لهــا احلــق التعديات على حقوق الســكان احملليــين يجــب أن حتصــر يف حــدها 
يف حماية مستوطنين مدنيين، تم توطينهم يف األراضي احملتلة خالفاً للقــانون الــدويل. بشــأن 

  :تعليق قانوين على هذا األمر، أنظر
 Amnesty International, "Israel must Immediately Stop Construction of Wall," Press 

/2003, 7 November 2003.Release, AI Index, MDE 15/099 
  :وفيما يتعلق بمصادرة األراضي إلقامة اجلدار، أنظر 
  18, and World Bank, "The Impact of Israel’s Separation -World Bank, op. cit., pp. 16

24.-Barrier: Update 2," pp. 21 
)40(  PALDIS, op. cit., p. 152. 

  .15/10/2003مقابلة، يوسي ألفير،   )41(
)42(  Harel, op. cit. 

  .18/9/2003مقابلة أجراها يان دي يونغ،   )43(
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. هنــــاك روايــــات جــــديرة بالثقــــة عــــن خطــــط كهــــذه، 21/11/2003مقابلــــة، مــــع إغفــــال االســــم،   )44(
  .مشفوعة بخرائط لتوزيع األراضي. غير أن املصادر ال يمكن حتديدها يف هذه الدراسة

تدعم االنســحاب مــن املســتوطنات  "أكثرية من اإلسرائيليين"مع أن االستطالعات التي تبين أن   )45(
كثيـــراً مـــا تـــذكر يف وســـائل اإلعـــالم اإلســـرائيلية والغربيـــة، إالّ إنهـــا تقصـــر كثيـــراً عـــن حتديـــد مـــا 

، وتمــوِّه ثغــرة يف اإلدراك تتجلــى يف تغطيتهــا للهجمــات "مســتوطنات"يعنيه املستطلعون بكلمة 
  .الفلسطينية على مستوطنة غيلو يف بداية االنتفاضة
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