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  خطة املستوطنين والطرق االلتفافية

  جيفري أرونسون

  على أوسلو" ييشع"ردّ 
اليهوديــة  املســتوطناتجملــس " [ييشــع" لـــ االســتيطايناجلهــاز وهــي  ،"أمنــاه"أعــدّت 

. مليـارات دوالر ٤، خطـة واسـعة للبنـاء بتكـاليف قـدرها ]الغربية وقطاع غـزة الضفةيف 
يف األراضـــي احملتلـــة إىل أكثـــر مـــن  املســـتوطناتوتهـــدف اخلطـــة إىل زيـــادة عـــدد ســـكان 

  .٢٠٠٠مستوطن بحلول سنة  ٥٠٠.٠٠٠ثالثة أضعاف ليبلغ 
 ، التــــــي يــــــدعو إليهــــــااالســــــتيطانطموحــــــة يف إطــــــار بــــــرامج وتنــــــدرج هــــــذه اخلطــــــة ال

. ون ومـــن يرعـــاهم يف الليكـــود واحلـــزب القـــومي الـــديني منـــذ أوائـــل الســـبعيناتاملســـتوطن
، فإنهــــا االســــتيطانيةوعلــــى الــــرغم مــــن أن املشــــاريع مل تصــــل يف معظمهــــا إىل أهــــدافها 

وحتـى مـع . خـالل عهـدي العمـل والليكـود االسـتيطاينجنحت يف تثبيت توجهات النشاط 
مـــايو، فـــإن مـــن غيـــر املـــرجح أن يـــتمكن /خـــر أيـــارجنـــاح الليكـــود يف االنتخابـــات يف أوا

  .اإلسكاين من إدارة هذا التوسع املتهور الوارد يف اخلطة إسرائيلقطاع 
أمالً باالستغالل السريع النتصار الليكـود، وذلـك مـن أجـل " أمناه"وقد صيغت خطة 

إىل  الفلســطينية، األمــر الــذي يمنــع توســع الســيطرة "الوقــائع علــى األرض"خلــق مزيــد مــن 
يف املئـة  ٧٠و)] ب(و) أ(املنطقتان [يف املئة من الضفة الغربية  ٢٨أبعد كثيراً من نحو 

  .عليها حالياً الفلسطينيةمن قطاع غزة التي تسيطر السلطة 
بموجــب  االســتيطانأن مـن الضــروري أن نكــرس مـوارد " االســتيطانوجـاء يف خطــة 

إن ." "االســتيطانتبغــي اســتمرار  الفرضــية القائلــة إنــه قــد تقــوم بعــد االنتخابــات حكومــة
حجــــم هــــذه التجمعــــات الســــكانية واالتصــــال فيمــــا بينهــــا وســــهولة وصــــولها إىل مراكــــز 

ســـيكون لهـــا األثـــر البـــالغ يف مكانتهـــا يف أعـــين اجلمهـــور ] إســـرائيلأي [ اليهـــودالســـكان 
ولــذا، فهــي ســتمارس نفــوذاً مباشــراً علــى القــرارات السياســية التــي ســتتخذ  - اإلســرائيلي

  ."يف األعوام اآلتية
ســبتمبر /، زئيــف حيفــر، تــم بعيــد اتفــاق أوســلو يف أيلــول"أمنــاه"وبتوجيــه مــن مــدير 

حشــد جمموعــة صــغيرة مــن املســتوطنين وبعــض السياســيين، كأريئيــل شــارون،  ١٩٩٣
وأعــدت اجملموعـــة، بتكلفــة مرتفعـــة جـــداً، . واســع النطـــاق الســـتيطانإلعــداد خطـــة شــاملة 

ب وتضـم صـوراً جويـة شـاملة للمنطقـة معـززة بمعلومـات عـن خرائط تعتمد على احلاسـو
                                                            

   كاتب متخصص بشؤون الشرق األوسـط، رئـيس حتريـر نشـرةReport on Israeli Settlement in the Occupied 
Territories ) ،ًاختصاراSettlement Report.(  
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وتـم تطـوير خطـة . مـن مصـادر خمتلفـةشهادات امللكية، وخرائط رسمية، وخطط مدينية 
، حيـــث ٢ - هـــذه علـــى أســـاس هـــذا املشـــروع اخلرائطـــي وعلـــى خـــرائط أوســـلو االســـتيطان

ئط ليســـت اآلن يف وهـــذه اخلـــرا). ج(و) ب(و) أ: (قُسِّـــمت الضـــفة الغربيـــة إىل ثـــالث منـــاطق
متنـــاول اجلمهـــور، غيـــر أن اخلطـــة تـــدعو إىل بنـــاء عشـــرات اآلالف مـــن الوحـــدات الســـكنية 

قاعــدة عســكرية  ١٤إضــافية، و) ناحــل(مســتوطنة شــبه عســكرية  ١٢اإلضــافية، وإقامــة 
  .أُخرى على الطرق الكبرى يف الضفة الغربية

غيــر . القــومي الــديني قُــدمت هــذه اخلطــة إىل نتنيــاهو، وكــذلك إىل أعضــاء يف احلــزب
أن اخلطــة صــيغت أيضــاً علــى نحــو يمكــن، مــع بعــض التعــديل، أن تتبناهــا حكومــة بيــرس 

وهي تستند إىل توسيع البنـى التحتيـة لالسـتيطان القـائم، . يف حال انتصار حزب العمل
الكبــرى، وتهــدف إىل اســتغالل الفــرص املتاحــة لنمــو  املســتوطنات" يــفثتك"وخصوصــاً 
 ٦٠٠بتكلفـة قـدرها (فتحت البـاب أمامهـا سلسـلة مـن الطـرق االلتفافيـة التي  االستيطان

  .التي تم تطويرها عقب اتفاق أوسلو) ١٩٩٥مليون دوالر سنة 
حــول القــدس لتجعــل منهــا أحيــاء  املســتوطناتوخطــة الطــرق هــذه غيّــرت الكثيــر مــن 

وثمـــــة اليـــــوم ســـــوق حاضـــــرة لبنـــــاء جديـــــد يف أمـــــاكن مثـــــل كوخـــــاف يعقـــــوف . للمدينـــــة
يف  االســـتيطانخطـــة الطـــرق االلتفافيـــة أعطـــت "وقـــد أوضـــح حيفـــر أن . اغوت وآداموبِســـ

  ."يهودا والسامرة دفعاً كبيراً، حتى من دون أن تنوي ذلك
مســــــتعدة للقبــــــول، وإنْ بصــــــورة اســــــمية، بالســــــيطرة  االســــــتيطانويبــــــدو أن حركــــــة 

مــن احلكــم  نوعــاً الفلســطينية، حيــث مارســت الســلطة )ب(و) أ(يف املنطقتــين  الفلســطينية
يف أراضــــي هــــاتين  االســــتيطانوال يقــــع أي توســــع منظــــور يف . ١٩٩٥منــــذ أواخــــر ســــنة 

االثنتــا عشــرة اجلديــدة، والتــي تــدعو اخلطــة إليهــا، فقــد تمــت  املســتوطناتأمّــا . املنطقتــين
وهــــــي ســــــتقوم، كمــــــا احلــــــال يف التوســــــع املتوقــــــع . املوافقــــــة عليهــــــا خــــــالل عهــــــد شــــــمير

حكومـــة  جانـــبالراهنـــة، علـــى أراض إمّـــا جـــرى إعالنهـــا أراضـــي دولـــة مـــن  لمســـتوطناتل
ـــا ضـــمن حـــدود اخلطـــط الكبـــرى ملســـتوطنات قائمـــة ، ٢ - ففـــي اتفـــاق أوســـلو. شـــمير، وإمّ

  .أراضي الدولةعلى " إسرائيلحقوق " بـ الفلسطينيةاعترفت السلطة 
طاع العام من دون مشاركة كبيرة من الق لمستوطناتوسيتم إجناز النمو املتوقع ل

على القطاع اخلاص " أمناه"وتعتمد . أو من دون تمويل تشجيعي من أجل بناء املساكن
يف جميــــع أرجــــاء الضــــفة  املســــتوطناتللتجــــاوب مــــع طلــــب الســــوق ملســــاكن جديــــدة يف 

ويُطلــــب مــــن احلكومــــة اآلن أن تســــتمر يف مــــنح القــــروض للمشــــترين بأســــعار . والقطــــاع
الســتخدام الصــريح لألمــوال العامــة لتلبيــة حاجــات ومــن خــالل االمتنــاع مــن ا. تنافســية

مشــروعاً ال يســتدعي صــوغه اعتراضــات " أمنــاه"، وضــعت لمســتوطناتل" النمــو الطبيعــي"
  .قوية من جانب الواليات املتحدة
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  تقرير بشأن الطرق االلتفافية
أعاله بإيجـاز تسـتند إىل نظـام مـن الطـرق االلتفافيـة التـي الواردة " أمناه"إن خطة [

، واكتســبت شــرعيتها مــن خــالل ١٩٩٤رســمياً يف أواخــر ســنة  اإلســرائيليأعلنهــا اجلــيش 
، وهـــــــي الشـــــــرط إلجـــــــراء اإلســـــــرائيليوإعـــــــادة االنتشـــــــار العســـــــكري . ٢ - اتفـــــــاق أوســـــــلو

. املســتوطناتأمــن ، كانــت تشــترط إجنــاز طــرق التفافيــة لضــمان الفلســطينيةاالنتخابــات 
ويف . وثمـــة نحـــو عشـــرين طريقـــاً جديـــدة مكتملـــة أو هـــي يف مراحـــل خمتلفـــة مـــن البنـــاء

، "مؤسســــة األرض وامليــــاه للدراســــات واخلــــدمات القانونيــــة"، قامــــت ١٩٩٦مــــايو /أيــــار
ة يف الضـــفة الغربيـــة، تنتســـب إىل االحتـــاد الـــدويل يـــغيـــر حكوم فلســـطينيةوهـــي منظمـــة 

. ريس، بتقـــديم تقريـــر طويـــل بشـــأن نظـــام الطـــرق االلتفافيـــةحلقـــوق اإلنســـان ومركـــزه بـــا
ويف إمكـــان هـــذه املقتطفـــات، التـــي تركـــز علـــى الوضـــع الـــراهن للطـــرق، أن تكـــون بمثابـــة 

" Settlement Report"التــي صــدرت يف نشــرة " Asphalt Revolution"حتــديث ملقالــة 
حتــــت بــــاب ) JPS )Journal of Palestine Studiesويف  ١٩٩٥مــــايو /يف أيــــار

"Settlement Monitor " ١٩٩٥لصيف سنة.[  
، وهــي طريــق قديمــة تشــطر الضــفة الغربيــة مــن الشــمال ٦٠إن الطريــق الســريعة رقــم 

إىل اجلنـوب، تضـم الشـريان الرئيسـي للطـرق االلتفافيـة اجلديـدة، التـي سـتمر حـول املــدن 
وتبــــدأ الطريــــق  .، أي طــــولكرم ونــــابلس وأريحــــا ورام اللــــه واخلليــــلالفلســــطينيةالرئيســــية 

يف جنــوب الضــفة، وتمتــد نحــو الشــمال،  اإلســرائيليةالســريعة هــذه مــن مدينــة بئــر الســبع 
مروراً بوسط مـدن اخلليـل وبيـت حلـم والقـدس ورام اللـه ونـابلس وجنـين والعفولـة، وهـي 

وهـذه الطريـق مفتوحـة . تقع عبر اخلط األخضر مباشرة وإىل الشمال منـه إسرائيليةبلدة 
غيـر أن الطـرق االلتفافيـة اجلديـدة املنـوي بناؤهـا حـول . واع وسـائط النقـلأمام جميع أنـ

بعضـــها بـــبعض  املســـتوطناتكـــل مدينـــة كبيـــرة، والطـــرق النوعيـــة األصـــغر التـــي ســـتربط 
  .الفلسطينية، ستكون مقفلة أمام حركة السير إسرائيلوب

ريــق ويجــري اآلن بنــاء ط. وتخضــع القــدس ذاتهــا أيضــاً لتحــديث يف بنيتهــا التحتيــة
ســـترتبط بهـــذه  ٦٠ق رقـــم يـــوالطر. ســـريعة جديـــدة تلتـــف حـــول املدينـــة مـــن جهـــة الشـــرق

يف منطقـة القـدس  املسـتوطناتالطريق االلتفافية اجلديدة، كما أن طرقاً جديـدة سـتربط 
  .الشرقية بها

، وهـــي املنطقـــة )ج(اآلن كلهـــا تقريبـــاً يف املنطقـــة  ٦٠وتقـــع الطريـــق الســـريعة رقـــم 
وهـــذا يـــوفر ممـــراً تـــتحكم . حتـــى االتفـــاق النهـــائي اإلســـرائيليكـــم التـــي ســـتبقى حتـــت احل

وحيـــث تمـــر الطريـــق بوســـط املـــدن . فيـــه ويختـــرق طـــول الضـــفة الغربيـــة بكاملـــه إســـرائيل
يجـــــري اآلن بنـــــاء طـــــرق  - )ب(و) أ(أي عبـــــر املنطقتـــــين  - الـــــواردة أعـــــاله الفلســـــطينية

). ج(يبقـــــوا يف املنطقـــــة التفافيـــــة لليهـــــود فقـــــط، األمـــــر الـــــذي يســـــمح للمســـــتوطنين بـــــأن 
ــل  ــلة . طريقــاً جديــدة ٢٠طريقــاً مــن  ١٣والتقريــر التــايل يفصّ وبعــض الطــرق غيــر املفصّ
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  .هنا هي الطرق األصغر اخملصصة لليهود والتي يبلغ طولها كيلومتراً واحداً أو أقل
  :منطقة اخلليل
ا إىل ، يف طريقهــ٦٠تمــر الطريــق الســريعة رقــم . حلحــول االلتفافيــة -طريــق اخلليــل 

ومــــن اخملطــــط للطــــرق . الكبــــرى الفلســــطينيةشــــمال الضــــفة الغربيــــة، عبــــر أواســــط املــــدن 
االنتقــال مــن دون املــرور بهــذه املنــاطق  اليهــودين لمســتوطنااللتفافيــة طبعــاً أن تتــيح ل

حلحول االلتفافيـة، التـي تبنـى حاليـاً، تمتـد حـول  - وطريق اخلليل. الفلسطينيةالسكنية 
متـــراً، وهـــي تقطـــع  ٦٠كيلـــومتراً وعرضـــها  ١٢ويبلـــغ طولهـــا . نهـــااخلليـــل وإىل الشـــرق م

 ةمباشـــرة أكثـــر األراضـــي خصـــوبة يف القســـم اجلنـــوبي مـــن الضـــفة؛ فهـــي تمـــر حـــول يطـــ
ــر، ثــم تعــود  واخلليــل شــرقاً وعبــر أراضــي الشــيوخ وحلحــول وســعير، وأخيــراً عبــر بيــت أومّ

 - حــول منطقــة اخلليــل، وتســمح باالســتدارة التامــة ٦٠فتتصــل بــالطريق الســريعة رقــم 
  .حلحول

دونـــم مـــن  ٥٠٠٠وقـــد اســـتدعى هـــذا البنـــاء هـــدم ســـبعة منـــازل حتـــى اآلن، وخســـارة 
منــزالً إضـــافياً  ٩٠و ١٦ويبقـــى مــا بــين . األراضــي الزراعيــة مــن أجـــل هــذه الطريــق فقــط

مهدَّداً بالزوال لبناء هذه الطريق التي تمر قرب الطريـق السـريعة املوجـودة حاليـاً أو يف 
  .اتهامواز

 - ســيتم تمديــد هــذه الطريــق بالتنســيق مــع طريــق اخلليــل. ٣٥الطريــق الســريعة رقــم 
وهــي الطريــق الســريعة التــي تختــرق ( ٣٥وهــذا التمديــد للطريــق رقــم . حلحــول االلتفافيــة

بــــــالطريق عتســــــيون  مســــــتوطناتســــــيربط كتلــــــة ) اإلســــــرائيليةيهــــــودا، كمــــــا يف اخلــــــرائط 
تمتــــد حاليــــاً مــــن إســــرائيل غربــــاً وتــــربط  ٣٥رقــــم والطريــــق الســــريعة . ٦٠الســــريعة رقــــم 

إىل الشـمال  ٦٠مستوطنتي تيلم وأدورا غربي اخلليل وتتقاطع مع الطريق السـريعة رقـم 
  .من اخلليل مباشرة

وهــــذا التمديــــد ســــيبدأ عنــــد تقــــاطع طــــرق جديــــد ســــيُبنى يف منطقــــة بيــــت عــــانون إىل 
 ٦٠والطريـق السـريعة رقـم حلحـول  - الشمال مـن اخلليـل، حيـث سـتتقاطع طريـق اخلليـل

وستمضــي الطريـــق الحقــاً نحــو الشـــمال الشــرقي عبـــر . ٣٥والتمديــد اجلديــد للطريـــق رقــم 
ــار لتتصــل بمســتوطنتي متســاد ومتســاد ب،  أراضــي حلحــول وســعير والشــيوخ وبيــت فجّ

  .وتمضي شماالً نحو كتلة مستوطنات عتسيون غربي بيت حلم
وقـد صـودر نحـو . متراً ١٨٠وعرضها  كيلومتراً ١٤وسيكون طول هذه الطريق نحو 

إن خسائر املزارعين االقتصادية يف منطقـة الطريـق . دونم من األراضي لبنائها ٣٥٠٠
وهنـــاك عـــدد غيـــر معلـــوم مــــن . ألن هـــذه األرض مزروعـــة بكثافـــة ،هـــذه ســـتكون فادحـــة

  .املنازل مهدد بالزوال جراء هذا البناء أيضاً
  :منطقة القدس
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يف منطقة القدس اجلنوبية، هي لربما أكثـر بيت جاال االلتفافية  - طريق بيت حلم
وثمــة نفقــان وجســر ســتربط مســتوطنة غيلــو يف . الطــرق االلتفافيــة تعقيــداً، وتكــاد تكتمــل

، ٦٠الطريـــق الســـريعة رقـــم القـــدس الشـــرقية بكتلـــة مســـتوطنات عتســـيون إىل الغـــرب مـــن 
غيــر معلــوم مــن الــدونمات الزراعيــة األمــر الــذي يتطلــب تــدمير ثالثــة منــازل وإتــالف عــدد 

  .يف بيت جاال
ــــــه  -طريــــــق القــــــدس   ٩يف منطقــــــة القــــــدس الشــــــمالية، وطولهــــــا  االلتفافيــــــةرام الل

كيلومترات، أحلقت أضراراً فادحة كذلك بضاحية بيـت حنينـا يف القـدس الشـرقية، وهـي 
ايل حيـــث يبـــدأ التمديـــد الشـــم(رام اللـــه  - تقـــع شـــمايل القـــدس بـــالقرب مـــن طريـــق القـــدس

االلتفافيــــة التــــي تبــــدأ يف القــــدس ســــتمر إىل وهــــذه الطريــــق ). ٦٠لطريــــق الســــريعة رقــــم ل
الغـــــرب مـــــن رام اللـــــه وعبـــــر أراضـــــي قـــــرى بيـــــر نبـــــاال وجـــــديرة ورافـــــات، وتـــــربط رامـــــوت 

  .اجملاورة بالقدس املستوطناتو
الواقعـــة شـــرقي رام اللـــه  املســـتوطناتســـتربط  .رام اللـــه االلتفافيـــة - طريـــق البيـــرة

الطريــق يف شــرقي رام اللــه وتبــدأ . ٦٠وغربيهــا بعضــها بعــض وبــالطريق الســريعة رقــم 
بيـت ] مسـتوطنة[يف مستوطنة خمماس، ثم تمتد شماالً حول البيرة ورام اللـه وتمـر عبـر 

، ثـم تمضـي جنوبـاً إىل اجلهـة الغربيـة مـن رام ٦٠إيل وتتقاطع مع الطريق السريعة رقـم 
بر قرى بيتونيا وجديرة ورافات، لترتبط بمسـتوطنة غفعـات زئيـف غربـي رام اللـه الله ع

وبسـبب قـرب هـذه القـرى مـن كتـل اسـتيطانية . ومطار قلندية وصوالً إىل منشأة عسكرية
مـــــــن أراضـــــــيها الزراعيـــــــة ملصـــــــلحة % ٧٥يف هـــــــذه املنطقـــــــة، فقـــــــد خســـــــرت حتـــــــى اآلن 

  .قدسواملوقع الصناعي ومطار قلندية يف ال املستوطنات
  :منطقة نابلس

الشــمايل، فإنهــا حماطــة الغربيــة  الضــفةبســبب موقــع نــابلس االســتراتيجي يف قلــب 
كــدوميم وكــدوميم تسَــفون وغفعــات همركــزي إىل الشــرق؛ شــفي : اليهوديــة املســتوطناتب

شـــومرون إىل الشـــمال الغربـــي؛ املنشـــأة العســـكرية يف جبـــال عيبـــال وإيلـــون موريـــه إىل 
؛ تــل حــاييم وإيتمــار إىل اجلنــوب الشــرقي واجلنــوب؛ بِراخــا إىل الشــمال والشــمال الشــرقي

االلتفافيـــة والطـــرق  املســـتوطناتوهـــذه . اجلنـــوب مباشـــرة ويتســـهار إىل اجلنـــوب الغربـــي
فقط التي يخطط لها أن تربطها بعضها ببعض، سـتحيط بنـابلس تمامـاً وتعزلهـا  ليهودل

  .الغربية الضفةعن باقي 
دونــم مــن أراضــي  ٢٤٠٠صــودر  .االلتفافيــةجبــل عيبــال  -طريــق شــفي شــومرون 

الواقعــــة إىل الغــــرب والشــــمال ] كــــذا[ديــــر شــــرف والنــــاقورة وبيتــــت إيبــــا وزواتــــا وإيبليــــا 
كيلــومترات حتــيط بنــابلس شــماالً وتتقــاطع مــع  ٨الغربــي مــن نــابلس لبنــاء طريــق بطــول 

ن باملنشــــأة العســــكرية يف جبــــل التــــي ســــتربط شــــفي شــــومرو ٦٠الطريــــق الســــريعة رقــــم 
وثمـة شـك قـوي يف أن الطريـق هـذه سـتنتهي عنـد املنشـأة العسـكرية؛ إذ إن إيلـون . عيبال
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واملنطقــة التــي ســتمر الطريــق بهــا تعتبــر . موريــه تقــع شــرقي املنشــأة العســكرية مباشــرة
  .أخصب منطقة زراعية، وستتأثر معيشة أكثر من مئة شخص بسبب هذه املصادرات

الطريـــق التـــي يبلـــغ هـــي االلتفافيـــة إن أكبـــر طـــرق نـــابلس  .االلتفافيـــةبلس طريـــق نـــا
كيلومتراً، والتي يفترض أن تربط مستوطنة إيلون موريه الواقعة إىل الشمال  ٢٤طولها 

وســتبدأ هــذه الطريــق يف إيلــون . إىل الشــرق واجلنــوب املســتوطناتالشــرقي مــن نــابلس ب
احلطـــب، ثـــم إىل اجلنـــوب الشـــرقي عبـــر أراضـــي موريـــه وتمضـــي جنوبـــاً عبـــر أراضـــي ديـــر 

وهنـاك، تتشـعب الطريـق إىل شـعبتين، تمـر . قرية بيت سـامل، لتصـل إىل سـهول بيـت دجـن
األُوىل حـــول بيـــت دجـــن شـــرقاً حتـــى تصـــل إىل مســـتوطنة حمـــرا، وتمضـــي جنوبـــاً حتـــى 

أمّـــا الشـــعبة األُخـــرى، فستمضـــي مـــن بيـــت دجـــن غربـــاً، وتتقـــاطع مـــع . مســـتوطنة ميخـــورا
ومــن . ود بلديــة نــابلس قبــل أن تتجــه جنوبــاً مــرة أُخــرى إىل مــدخل مســتوطنة إيتمــارحــد

  .راخا الواقعة جنوبي نابلس مباشرةهناك، تتجه غرباً لتصل إىل مستوطنة بِ
ستُشــق يف ظــاهر األمــر لتــربط بــين قــرى ســلفيت وفرخــة وبــرقين  ٤٧٧الطريــق رقــم 

وقــد أمــرت . ين هــذه القــرى حاليــاً، علــى الــرغم مــن وجــود طــرق معبــدة تــربط بــالفلســطينية
فبرايـــــر /يف شـــــباط) وبنـــــاء الطريـــــق(بـــــإجراء املصـــــادرات  اإلســـــرائيليةاإلدارة املدنيـــــة 

ومـع أنهـا أُعلنـت طريقـاً تخـدم . وتم وقتـذاك تقـديم خطـة هيكليـة حصـرية للغايـة. ١٩٩٤
ها مـن ، ولذا ال يمكن اعتبار)ب(، فإن املنطقة تقع داخل املنطقة الفلسطينيةهذه القرى 

لكــن مــا يبــدو أيضــاً واضــحاً مــن مســار هــذه الطريــق هــو أنهــا . مســؤولية اإلدارة املدنيــة
ســـــــتعزز يف نهايـــــــة األمـــــــر البنيـــــــة التحتيـــــــة حلركـــــــة االنتقـــــــال بـــــــين مســـــــتوطنة أريئيـــــــل 

  .إسرائيلالواقعة جنوبي الطريق الرئيسية بين أريئيل و املستوطناتو
وذلــك اســـتناداً إىل (مــو هــذه القــرى إن شــق هــذه الطريــق لــن يــؤدي فقـــط إىل إعاقــة ن

علـــى توســـيع  الفلســـطينيةواحلـــد مـــن قـــدرة البلـــديات ) اخلطـــط الهيكليـــة التـــي تـــم تقـــديمها
واستناداً . اخلدمات البلدية يف هذه املنطقة، بل سيدمر أيضاً اآلالف من أشجار الزيتون

جلنــة إىل الســيد خمــيس احلمــد، وهــو ناشــط يف جمــال الــدفاع عــن األرض ونــاطق باســم 
طنــاً مــن  ٨٠الــدفاع عــن األرض يف تلــك املنطقــة، فــإن هــذه القــرى ستخســر إنتــاج نحــو 

  .زيت الزيتون سنوياً
، طلـب سـكان هـذه القـرى مـن مؤسسـة األرض وامليــاه أن ١٩٩٤أبريـل /ويف نيسـان

 ١٧وقـــــــــدمت املؤسســـــــــة اعتراضـــــــــها يف . ترفــــــــع قضـــــــــية قانونيـــــــــة ضـــــــــد هـــــــــذه الطريـــــــــق
  .د حتى اليوم أي جلسة لالستماع بشأن هذه الطريق، لكن مل تُعق١٩٩٤أبريل /نيسان

التــي حتــيط بنــابلس مــن كــل جانــب، ســتعزل نــابلس  املســتوطناتوهــذه الطــرق، مــع 
فأراضـي ديـر احلطـب . كلياً عن القرى احمليطة بها وعن األراضي الزراعية لهذه املنطقة

زراعــة يف وبيــت ســامل مزروعــة بــآالف أشــجار الزيتــون، وثمــة ثــالث قــرى تعتمــد علــى ال
ـــــحواألضــــرار . ســــهول بيــــت دجــــن تسب بعــــد، غيــــر أنهــــا واخلســــائر الزراعيــــة للمنطقــــة مل تُ
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  .ستسبب ضرراً فادحاً للزراعة التي هي مصدر رزق يف هذه املنطقة
  :قلقيلية

بســـبب موقـــع قلقيليـــة علـــى اخلـــط األخضـــر يف الطـــرف الغربـــي األقصـــى مـــن الطريـــق 
وتخـــدم الطريـــق . عزلـــةً الفلســـطينيةالبلـــدات أكثـــر ، فإنهـــا تبقـــى إحـــدى ٥٥الســـريعة رقـــم 
كــدوميم، كــدوميم : املســتوطناتبــين نــابلس وقلقيليــة خطــاً طــويالً مــن  ٥٥الســريعة رقــم 

الصــناعية، غِنّــات شــومرون، شــمرون ومنطقتهــا  تسَــفون، جيــت، غفعــات همركــزي، كــرين
إىل الغــــرب وألفــــي  إســــرائيلوحتــــيط بقلقيليــــة . معــــايل شــــومرون، تســــوفيم، ألفــــي منشــــيه
قلقيليــة مــن  ٥٥الســريعة رقــم الطريــق وتــدخل . منشــيه إىل اجلنــوب وتســوفيم إىل الشــمال

  .الشرق
قلقيليـــة االلتفافيـــة مـــن تســـوفيم يف الشـــمال، عبـــر أراضـــي قلقيليـــة طريـــق وســـتمتد 

الزراعيــة التــي هــي مزروعــة باجلوافــة واحلمضــيات بكثافــة، نحــو قريتــي أيــال وكوخــاف 
 ١٩٢وهـذا سـيعني مصـادرة . تين الـواقعتين علـى اخلـط األخضـر مباشـرةياإلسـرائيليئير 

دونماً من األرض، ومن شأنه أن يزيد يف عزلة قلقيلية عن أراضيها الزراعية األساسـية 
  .الواقعة إىل الشمال

  
  :جنين

وأقــــرب . االســــتيطايناألقــــل تــــأثراً بالنشــــاط  الفلســــطينيةجنــــين هــــي إحــــدى البلــــدات 
وعلــــى . غــــانيم وكــــديم إىل الغــــرب، وغِنّــــات إىل الشــــمال الغربــــي: إىل جنــــين املســــتوطنات

وريحـــــان وميفـــــو دوتـــــان وســـــانور ] كـــــذا[مســـــافة أبعـــــد، تقـــــع شـــــكيد وحنانيـــــت وســـــيته 
وحِرفيش إىل الغرب واجلنوب الغربـي وعيريـت إىل اجلنـوب الشـرقي، وهـي حتـيط بجنـين 

صـــغيرة احلجـــم، ويف كـــل  تاملســـتوطناوجميـــع هـــذه . وإنْ علـــى مســـافة بعيـــدة نوعـــاً مـــا
مـن هنـا، وللحفـاظ علـى وجـود عسـكري يف املنطقـة . مستوطن ٥٠٠واحدة منها أقل من 

وتسهيل السيطرة حول جنين، تم اقتراح إقامة منشأة عسكرية جديـدة وطريـق التفافيـة، 
  .١٩٩٥وبدأ التنفيذ سنة 

نــــوبي ســــتقام املنشــــأة العســــكرية قــــرب قريــــة قباطيــــة، ج .االلتفافيــــةطريــــق جنــــين 
 ٧االلتفافيـة بطـول الطريـق أمّـا . دونماً مـن األراضـي ٢٠وقد صودر لهذا الغرض . جنين

كيلومترات، والتي تسـتلزم مصـادرة أراضٍ مـن جنـين وديـر أبـو ضـعيف وبيـت قـاد وديـر 
غزالـــة وعرّابـــة وجلمـــة وبـــرقين، فســـتبدأ مـــن املنشـــأة العســـكرية، ثـــم تمضـــي شـــماالً وتمـــر 

طريـــق مســـتوطنتي كـــديم وغـــانيم، ثـــم تمضـــي شـــماالً عبـــر بجنـــين شـــرقاً، وتتقـــاطع مـــع 
، ثــم ٦٠الســريعة رقــم الطريــق أراضــي جنــين وديــر غزالــة وعرانــة وجلمــة، وتتقــاطع مــع 

وســتُلحق املصــادرات الضــرر . الناصــرة الرئيســية - تمضــي غربــاً لتتصــل بطريــق جنــين
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. أيضاً مناطق زراعية خصبة شـرقي جنـينالطريق ك األراضي، وستقطع الّمن مُ ٣٥٠ بـ
وهنـــاك منـــاطق واســـعة مـــن األرض مزروعـــة اآلن بأشـــجار الزيتـــون، والقمـــح، واخلُضَــــر 

شــجرة زيتــون، وتــدمير  ١٥٠٠وقــد جــرى يف أثنــاء البنــاء اقــتالع . املرويــة وغيــر املرويــة
ــــــر، كالفلفــــــل والباذجنــــــان والبنــــــدورة  منــــــاطق زراعيــــــة واســــــعة مرويــــــة ومزروعــــــة بخُضَ

ويعتقــد املزارعــون أنهــم سيخســرون ســنوياً . خليــار، وتــدمير أنابيــب الــري التــي تغــذيهاوا
، باإلضــــافة إىل أن الطريــــقدوالراً لكــــل دونــــم نتيجــــة بنــــاء هــــذا  ١٤١٨و ١١٤٢مــــا بــــين 

أرضـــهم ستُقســـم اآلن إىل قســـمين، األمـــر الـــذي يجعـــل الوصـــول إىل األقســـام البعيـــدة عبـــر 
  .صعباً جداًالطريق 

  :انونيةالدعاوى الق
الطـــرق مـــن القضـــايا ضـــد هـــذه  اًأخـــذت مؤسســـة األرض وامليـــاه علـــى عاتقهـــا كثيـــر

وقـد . وطبيعتهـا العنصـرية الواضـحة الطـرقااللتفافية، إذ أدركت العواقب الكارثية لهذه 
وافقـــت علـــى هـــذه  الفلســـطينيةقبلـــت املؤسســـة هـــذه الـــدعاوى علـــى الـــرغم مـــن أن الســـلطة 

أن هـــــذه الطـــــرق تـــــرتبط بإعـــــادة  نومـــــ) املاضـــــية بالتنـــــاقض مـــــع تصـــــريحاتها(الطـــــرق 
  .اآلهلة الفلسطينيةاالنتشار من املناطق 

وقد تم االستيالء على معظم هذه األراضي مـن خـالل أوامـر وضـع اليـد، وهـي غطـاء 
ومــــــن . قــــــانوين شــــــفاف يحجــــــب املصــــــادرة وأُوىل اخلطــــــوات نحــــــو املصــــــادرة النهائيــــــة

اكم العــام للضــفة، إيــالن بيــران، تعكــس املفتــرض أن هــذه األوامــر التــي صــدرت عــن احلــ
ومــن غيــر الواضــح كيــف أن إتــالف اآلالف مــن . املزعومــة لهــذه الطــرق" املوقتــة"الطبيعــة 

ة طـودونمات األراضي الزراعية وتدمير مئات املنازل يف الضفة وتعبيـد الطـرق تمثـل خ
تمر مـن ثالثـة أعـوام سـ، التي ست"املوقتة"وأوامر وضع اليد يف مثل هذه احلاالت . موقتة

إىل خمســـة أعـــوام، تتـــيح للحـــاكم العـــام التحايـــل علـــى الشـــروط القانونيـــة األكثـــر تعقيـــداً 
واالعتراضـات قانونـاً . املتعلقة باملصادرة وتستغرق وقتاً أقل كثيراً جلعلهـا أمـراً واقعـاً

ـــ. أن تقـــدم ســـوى إىل اإلدارة املدنيـــةال يمكـــن  ك الّوإذا فشـــل هـــذا االعتـــراض، فـــإن لـــدى مُ
  .ساعة فقط لتقديم شكوى إىل احملكمة العليا ٤٨األرض ذوي الشأن فترة 

وواقـــع أن حمكمـــة االســـتئناف األُوىل هـــي أيضـــاً الهيئـــة املوجلـــة باملصـــادرات، وأن 
ساعة لتقديم الشكوى غير كافية، يجعـل أمـر وضـع اليـد أكثـر تـدميراً مـن أمـر  ٤٨ فترة الـ

القانونيـــة ســـمحت بحـــدوث هـــذه " احليلـــة"وهـــذه . املصـــادرة الـــذي يســـتغرق وقتـــاً أطـــول
وممــا يزيــد يف ســخرية األمــر أن التبريــر . احلملــة األخيــرة مــن املصــادرات الهائلــة احلجــم

املعطى يف أكثرية أوامر وضع اليد هـو األمـن والضـرورة العسـكرية، وهـو تبريـر ال يمكـن 
  .ين التحجج ضده أو الطعن فيهالفلسطينيك الّألي من املُ

املصــــــادرات غيــــــر شــــــرعية، وتشــــــكل انتهاكــــــاً للقــــــانون الــــــدويل وللســــــوابق إن هــــــذه 
أوالً، يقول القانون الدويل إنه من غير املشروع أن حتـدث أي . معاً اإلسرائيليةالقانونية 
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. تغييــرات دائمــة يف منطقــة حمتلــة إالّ إذا كــان ثمــة حاجــة إىل حتــديث بنــى حتتيــة قديمــة
، وهـــــي ال تـــــرتبط الفلســـــطينيدائمـــــاً يف الريـــــف  تشـــــكل تغييـــــراًااللتفافيـــــة وهـــــذه الطـــــرق 

  .بحاجات البنى التحتية لدى السكان احملليين
 املســتوطناتثانيــاً، لقــد بُنيــت هــذه الطــرق لالســتعمال احلصــري مــن جانــب ســكان 

وعلـى الـرغم مـن . ، وهو وجود غير شـرعي وموقـت كمـا يقـالالغربية الضفةيف اليهودية 
ين يملكـــون األراضـــي املســـتخدمة لهـــذه الطـــرق، وأن شـــبكة الطـــرق للســـكان الفلســـطينيأن 

، فـــإن هـــذه الشـــبكة مـــن الطـــرق ١٩٦٧احملليـــين مل يطـــرأ عليهـــا حتســـين يـــذكر منـــذ ســـنة 
، ومبنيـة بطريقـة "املـوقتين" املسـتوطناتاحلديثة جداً مصـممة للراحـة القصـوى لسـكان 

وكثيـر مـن هـذه القـرى يمتـد يف . اتستثني بصورة دائمة السكان احملليين من اسـتخدامه
مـــوازاة طـــرق قديمـــة ال تـــزال قائمـــة، وهنـــاك طـــرق أُخـــرى قائمـــة علـــى نحـــو يمنـــع القـــرى 

  .اجملاورة من استخدامها الفلسطينية
ية حـدثت إسـرائيلوباإلضافة إىل ذلك، فإن هذه املصادرات تنتهـك سـابقة قانونيـة 

. ليـــين لالســـتخدام الـــدائم؛ وهـــي ســـابقة تمنـــع مصـــادرة أمـــالك الســـكان احمل١٩٨٢ســـنة 
فتــدمير املنــازل واســتخدام األرض لبنــاء الطــرق يشــكالن اســتخداماً دائمــاً، وال ســيما أن 

  .واملنشآت العسكرية املستوطناتالطرق هذه ال تصل إالّ إىل 
وأخيـــراً، فـــإن شــــق هـــذه الطـــرق ســــيدمر مصـــدر الـــرزق الوحيــــد ملئـــات العــــائالت يف 

عـــويض فإنـــه ال يمكنـــه أن يعـــوض خســـارة الـــدخل الدائمـــة وأيـــاً يكـــن الت. الغربيـــة الضـــفة
وسـيتم يف مكـان . للعائالت التي ال تـزال منـذ أجيـال طويلـة تعتمـد علـى أراضـيها للعـيش

تــال مــن هــذا التقريــر معاجلــة التــأثير الشــامل لهــذا الضــرر الالحــق باالقتصــاد الزراعــي 
  .الفلسطيني

وبعــده،  ٢ - خــالل توقيــع أوســلوبســبب الترتيبــات املعقــدة التــي تــم التوصــل إليهــا 
وباإلضافة إىل ذلـك، . ةأضحى االعتراض على هذه الطرق بالوجه القانوين صعباً للغاي

. كثيــر مــن الطــرق ال تتضــمن معلومــات مفصــلة عــن حجــوم الطــرق ومســارهافــإن خطــط 
املعلومـات، وبكـل بسـاطة،  تومن املستحيل تقدير الضرر أو تقـديم االعتراضـات مـا دامـ

وعلـــى الـــرغم مـــن هـــذه التقييـــدات، فقـــد تقـــدمت مؤسســـة . فرة للقـــرى املتضـــررةغيـــر متـــو
، وطريـــــق نـــــابلس )كـــــاًلام ٢٨(االلتفافيـــــة األرض وامليـــــاه بـــــدعاوى ضـــــد طريـــــق جنـــــين 

البيـــــــرة  - مـــــــن شـــــــفي شـــــــومرون إىل املنشـــــــأة العســـــــكرية، وطريـــــــق رام اللـــــــهااللتفافيـــــــة 
حلحــــــول  - اخلليــــــل ســــــلفيت جنــــــوبي نــــــابلس، وطريــــــق - ، وطريــــــق ســــــكاكاااللتفافيــــــة
، اإلســــرائيليويف جميــــع احلــــاالت، حكمــــت اإلدارة املدنيــــة ملصــــلحة اجلــــيش . االلتفافيــــة

وتقــــدمت . الــــذي كانــــت حجتــــه أن املصــــادرات ضــــرورية لألغــــراض العســــكرية واألمنيــــة
التـــي، مثلهـــا كمثــــل اإلدارة  اإلســـرائيليةاملؤسســـة بإحـــدى الـــدعاوى إىل احملكمـــة العليــــا 

وقد رفضت احملكمة العليـا اعتراضـات . األسباب العسكرية واألمنية املدنية، قبلت حجة
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القانونيـــة واألســـباب  اإلســـرائيليةاملؤسســـة املســـتندة إىل القـــانون الـــدويل وإىل الســـابقة 
وأصـــبح مـــن الواضـــح أنـــه ال يوجـــد أي طريقـــة . اإلنســـانية، قائلـــة إن هـــذه حجـــج سياســـية

رة هـذه األراضـي، وخصوصـاً بعـد أن فعّالة للوصـول إىل اإلنصـاف القـانوين ضـد مصـاد
منحـــت يف الواقـــع موافقتهـــا علـــى بنـــاء هـــذه  الفلســـطينيةأصـــبح مـــن املعلـــوم أن الســـلطة 

  .الطرق
  :نهاية االعتراض الشعبي

بما أنه مل يبـق ثمـة أمـل يـذكر بـأن حتظـى االعتراضـات القانونيـة بمحاكمـة عادلـة، 
ت التظـــاهرات الشـــعبية الطريقـــة أو بـــأن تـــوفر إســـعافاً قانونيـــاً ضـــد هـــذا التـــدمير، أضـــح

الكارثيــة علــى وباتضــاح حجــم العواقــب . الوحيــدة لالعتــراض علــى هــذه الطــرق الكريهــة
  .الزراعة احمللية، هبَّ سكان املنطقة يف حماولة للدفاع عن أرضهم

وقامـت جلنـة الـدفاع عــن األرض بـدور كبيـر يف تنظـيم هــذا الغضـب الشـعبي وجعلــه 
، عُقـدت اجتماعـات يف جميــع أرجـاء الضــفة ١٩٩٥متـداد ســنة وعلــى ا. نشـاطاً اعتراضـياً

وبـــين أصـــحاب األراضـــي الـــذين طـــالبوا بعمـــل مـــا  الفلســـطينيةبـــين أعضـــاء يف الســـلطة 
أغســطس، تقــدم أصــحاب أراضــي قريــة /وخــالل اجتمــاع عُقــد يف آب. للــدفاع عــن أرضــهم

مـن أراضـيهم الزراعيـة % ٧٠رافات، قرب رام الله، وهـم الـذين شـهدوا مصـادرة أكثـر مـن 
ربــه  لبنــاء الطــرق ومنشــأة عســكرية ومطــار يف القــدس، بمطالبــة وزيــر الســلطة ياســر عبــد

وتمنـع قيـام دولـة  الفلسـطينيةوقال أهل القرى إن هذه الطرق ستقسّم األراضـي . بالعمل
، وســألوا ملـاذا ال توقــف الســلطة املفاوضـات ريثمــا يــتم التوصـل إىل حــل لهــذه فلسـطينية

أن تكــون الســلطة قــد  الفلســطينيةويف ذلــك احلــين، أنكــر جميــع أعضــاء الســلطة . القضــية
  .قوافقت على شق هذه الطر

دعـوى أُخـرى ضـد املصـادرات مـن  ١٩٩٥يوليـو /غير أن املؤسسة خسرت يف تمـوز
أن اإلدارة  إسـرائيلوخالل تقديم املرافعات، زعم احملامي الذي يمثـل دولـة . أجل الطرق

علـــى أســـاس اتفـــاق بـــين الســـلطة  االلتفافيـــةاملدنيـــة صـــادرت األراضـــي مـــن أجـــل الطـــرق 
طّرت املؤسســــة، يف إحباطهــــا هــــذا، رســــالة إىل وســــ. اإلســــرائيليةواحلكومــــة  الفلســــطينية

إن هــذا الــزعم عــارٍ عــن  الفلســطينيعرفــات تســأله أن يوضــح هــذه املســألة ويقــول للشــعب 
. وإن الســلطة مل توافــق علــى بنــاء هــذه الطــرق وال علــى املصــادرات الالزمــة لهــا ،الصــحة

االتفاق "من سطرين، وفيه " فاكس"أغسطس، أتى الرد من عرفات على شكل /آب ٦ويف 
. مـن دون التنسـيق معنـا) االلتفافيـةمـن أجـل الطـرق (هو أنهم يجب أالّ يصادروا األرض 

ويكشـــف هـــذا التصـــريح عـــن وجـــود اتفـــاق يف املبـــدأ بشـــأن خطـــة ." وهـــم مل ينســـقوا معنـــا
وواقـع أنـه . ، وبالتايل، بشأن املصادرات الضرورية لتسـهيلهاااللتفافيةللطرق  إسرائيل

يف هذه احلالة ال يمكن أن يقلل اخملـاوف مـن أن السـلطة وافقـت يف مل يحدث أي تنسيق 
وهـــذا أحـــد أعجـــب التطـــورات الناجمـــة عـــن عمليـــة . الفلســـطينيةاملبـــدأ علـــى ســـرقة األرض 
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 فلســـطينيةتوافـــق أول مـــرة علـــى مصـــادرة أراضٍ  الفلســـطينيةالســـالم؛ فهـــا هـــي القيـــادة 
  ).طفق يهودللوهي يف هذه احلالة طرق (ألغراض االحتالل 

ســــوى بعــــد مــــرور عــــدة أشــــهر علــــى  الفلســــطينيومل تتضــــح هــــذه احلقيقــــة للمجتمــــع 
وخــــالل اجتمــــاع عقدتــــه جلنــــة . ، األمــــر الــــذي أضــــعف االعتراضــــات الشــــعبية٢ - أوســــلو

الـــــذي أرســـــله " الفـــــاكس"، أُعلـــــن ١٩٩٥نـــــوفمبر /الـــــدفاع عـــــن األرض يف تشـــــرين الثـــــاين
عرفــــات إىل املؤسســــة، األمــــر الــــذي كشــــف أن الطــــرق مســــألة سياســــية وتــــم فعــــالً حلهــــا 

ألرض يف اخلليــــل مراقبتهــــا وبعــــد ذلــــك بقليــــل، ألغــــت جلنــــة الــــدفاع عــــن ا. باملفاوضــــات
األســبوعية، واعترفــت بأنهــا كانــت تتظــاهر ضــد مــا أصــبحت تــدرك أنــه سياســة الســلطة 

وجـاءت موافقـة عرفـات علـى ). Challenge Magazine, January 1996( الفلسـطينية
لتقـــــوض فعـــــالً التفافيـــــة مـــــن أجـــــل بنـــــاء طـــــرق  الفلســـــطينيةالســـــماح بمصـــــادرة األرض 
وإذ تُــرك أصــحاب األراضــي . تجــاج الشــعبي ضــد املصــادراتاالعتــراض السياســي واالح

ون مــــن دون أي دعــــم، فقــــد اضــــطروا إىل الوقــــوف جانبــــاً ليشــــهدوا اجلرّافــــات الفلســــطيني
ومـــن غيـــر . جتـــرف بســـاتينهم وتقطـــع أشـــجار زيتـــونهم وتـــدمر منـــازلهم ومصـــدر رزقهـــم

وحتـى . صـلييناحملتمل أن تعاد هذه األراضي التي أُخـذت لشـق الطـرق إىل أصـحابها األ
  .ال يمكن إصالحه - طريق معبدة يف وسط حقولهم - لو أُعيدت، فإن الضرر الواقع
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 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar/mdf  
 




