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  ممر آمن أم تواصل جيوسياسي
  يف الدولة الفلسطينية؟

  راسم خمايسي    

  مقدمة
ما زالت مسألة الوصل اجليوسياسي بين قطاع غزة والضفة الفلسطينية، الـذي مـن 
املتوقــع أن تقــوم الدولــة الفلســطينية بــه، بنــداً مــدرجاً يف جــدول أعمــال املفاوضــات بــين 

وهـذان املفهومـان . ولكال الطرفين مفهومه وآلياته للوصـل. اإلسرائيليين والفلسطينيين
ث الفكــــــرة واآلليــــــة، وطبعــــــاً مــــــن حيــــــث األبعــــــاد يختلــــــف أحــــــدهما عــــــن اآلخــــــر مــــــن حيــــــ

وقد أُرجـئ النقـاش بشـأن الوصـل اجلغـرايف إىل املرحلـة . واإلسقاطات على كال الطرفين
ــا خــالل الفتــرة االنتقاليــة، فهنــاك حــديث عــن املمــر اآلمــن؛ وهــو مــا أشــارت . النهائيــة أمّ

حــان يف هــذا الشــأن وثمــة ســؤاالن يُطر. االتفاقــات املرحليــة إىل عــدة مواقــع مقترحــة لــه
هــل ســيتحول املمــر اآلمــن إىل أداة للوصــل اجليوسياســي داخــل الدولــة الفلســطينية : همــا

املتعــددة العتيــدة، أم أن هنــاك حاجــة إىل وضــع حــل آخــر للوصــل؟ مــا هــي أبعــاد البــدائل 
الكيــان نفســه كــي يتعامــل للوصــل بالنســبة إىل الكيــان الفلســطيني، وكيــف يجــب أن يعــدّ 

لــــــة للوصــــــل؟ ولقــــــد شــــــغلت مســــــألة الوصــــــل اجليوسياســــــي يف الدولــــــة مــــــع حلــــــول حمتم
؛ عباســـــي ١٩٩٧عـــــودة، (الفلســـــطينية السياســـــيين، باإلضـــــافة إىل بـــــاحثين وخمططـــــين 

 Newman and Falah, 1995; Center for؛ ١٩٩٤؛ عـوض اللـه، ١٩٩١وطهبـوب، 

Engineering and Planning, 1992(وصـل ، وليس هناك إجماع إىل اآلن على موقع ال
  .وآليته

أشـــار اتفـــاق أوســـلو إىل اعتبـــار الكيـــان الفلســـطيني بشـــقيه وحـــدة جغرافيـــة إقليميـــة 
واحدة، سيتم تكـوين وحـدة سياسـية وسـيادة علـى هـذين اإلقليمـين املفصـولين جغرافيـاً 

ومل يتطــــــــرق املفاوضــــــــون اإلســــــــرائيليون والفلســــــــطينيون بعمــــــــق إىل . بدولــــــــة إســــــــرائيل
هذا األمر إىل مفاوضات احلل ن، بل أرجأوا تفصيالت آلية الوصل احليّزي بين املنطقتي

ونظــــراً إىل أهميــــة الــــربط . النهــــائي أســــوة بــــأمور أُخــــرى كالقــــدس، واحلــــدود، والالجئــــين
والتواصــل اجلغــرايف بــين الضــفة الفلســطينية والســاحل الفلســطيني مــن ناحيــة سياســية، 

از، واجتماعيـــــة، واقتصـــــادية، ونفســـــية، وأمنيـــــة، ارتأينـــــا خـــــوض هـــــذا املوضـــــوع بإيجـــــ
                                                            

   قُدم جزء من هذا املقال إىل مركز البحوث والدراسات الفلسطينية يف نابلس، الـذي يقـوم بإعـداد
  .والساحل الفلسطيني بحث عن الوصل اجلغرايف بين الضفة الفلسطينية

   حماضــر يف جامعــة حيفــا، ومــدير مركــز التخطــيط االســتراتيجي لســلطات حمليــة عربيــة، وباحــث
 .يف معهد فلورسهايمر للدراسات السياسية يف القدس
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للوصل من وجهة نظر تخطيطية كـي نضـع بـين أيـدي حماولين مناقشة البدائل املمكنة 
متخـــذي القــــرار مــــواد للتفكيــــر ولطــــرح صــــيغ تــــؤمن املصــــلحة الفلســــطينية، وتســــاهم يف 

  .التعايش وحتقيق السالم املنشوداملنطقة وتثبيت استقرار 
ايف يف كيــان الدولـــة يف البدايــة، ســنطرح أهميــة التواصــل والتكامـــل احليّــزي اجلغــر

القوميــة مــن ناحيــة نظريــة، والتــي ربمــا يحــدث تغييــر يف مضــمونها وشــكلها يف القــرن 
القـــــادم، حمـــــاولين اإلشـــــارة إىل أن طـــــرح مســـــألة الوصـــــل اجلغـــــرايف بـــــين شـــــقي الكيـــــان 

مســـتقبالً علـــى الفلســـطيني املنشـــود ربمـــا يكـــون ســـابقة حللـــول سياســـية بـــين دول تنشـــأ 
ســـنعرض املواصـــفات كمـــا . تكـــون أجزاؤهـــا مفصـــولة جغرافيـــاًأســـاس عرقـــي أو إثنـــي، و

، ومن ثم نتطـرق )الضفة الفلسطينية وقطاع غزة(والوضع الراهن لألراضي الفلسطينية 
كـذلك سـنتناول بعـض البـدائل املمكنـة . إىل أهمية الوصـل اجلغـرايف وخمتلـف إسـقاطاته

يف النهايــة، ســنلخص و. وأبعــاد كــل بــديل بموجــب معــايير وُضــعت وتقــويم هــذه البــدائل
يف ترشيد عملية اتخاذ القرار بشأن مسألة الوصـل آلية التنفيذ بوضع توصيات تساهم 
  .اجليوسياسي يف الدولة الفلسطينية

يف هــذه املقدمــة، أود أن أؤكــد أن هــذا املقــال يهــدف إىل طــرح أفكــار أوليــة ال بــد مــن 
تأخـذ بعـين ملوضـوع نفسـه، تأكيدها فيما بعـد بدراسـات ميدانيـة وأكاديميـة أُخـرى يف ا

االعتبار القضايا واملسائل التي تم طرحها يف هذا املقال املوجز، وتعـدّ املـواد املتعلقـة 
  .بالترتيبات النهائية بين الفلسطينيين واإلسرائيليين

  خلفية عامة
إن احلــديث عــن الوصــل والتواصــل اجلغــرايف ضــمن حــدود الدولــة حــديث قــديم، وتــم 

األمـــة، وحيـــث تـــم تقســـيم املنـــاطق املنتدبـــة، أو حتريـــر دول مـــن  توثيقـــه مـــع نشـــوء دولـــة
إقليمـــي ليشـــكل دولـــة لهـــا  - االســـتعمار، أو إعـــالن اســـتقالل إقلـــيم مـــا عـــن حيـــز جغـــرايف

دولـة املدينـة، قبل ذلـك كانـت فتـرة ). Glassner, 1993(مركزها السياسي واالقتصادي 
أي الفتـــرة التـــي كانـــت املدينـــة املركزيـــة فيهـــا تشـــكل حمـــور الدولـــة ولهـــا أطـــراف تســـيطر 
. عليهــا، ومل يكــن يجــري ترســيم حــدود الدولــة بصــورة موثقــة ودقيقــة كمــا يجــري اليــوم

وبعد ذلك، يف عهد االستعمار، تكونت هيكلية جديدة لسيادة الدولـة علـى منطقـة معينـة، 
وتــم تقســيم . املنطقــة املســتعمَرةز السياســي واالقتصــادي بعيــداً عــن بحيــث أصــبح املركــ

العـــــامل إىل منـــــاطق نفـــــوذ بـــــين الـــــدول املســـــتعمِرة، علـــــى الـــــرغم مـــــن أنـــــه مل يكـــــن هنالـــــك 
حــاالت كثيــرة جنــد أن املنــاطق لكــن يف . بالضــرورة تواصــل جغــرايف بــين هــذه املنــاطق

وأنشـأت هـذه الـدول التـي أعلنـت . مِراملستعمَرة أعلنت استقاللها، وواجهت املركز املسـتع
سياســية، وشــملت أغلبيــة عرقيــة أو دينيــة تــرى يف اســتقاللها دولــة ذات حــدود جغرافيــة 

تكاملهـــــا الـــــداخلي، الثقـــــايف واالقتصـــــادي والتراثـــــي والـــــديني، أساســـــاً إلعالنهـــــا حيـــــزاً 
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ويف معظـم األحيـان كـان ثمـة تواصـل . جغرافياً لدولـة تمـارس سـيادتها ضـمن حـدودها
وهنــاك حــاالت معينــة تــم إبقــاء منطقــة . داخلــي يف حــدود هــذه الدولــةجغــرايف وتكامــل 

تابعة لدولة مركزية مفصولة عنها جغرافياً من دون تواصل حيّزي معها، وشـكلت مثـل 
الكولونياليـــة (بعـــد ذلـــك نشـــأ مـــا يســـمى االســـتعمار اجلديـــد ). ex-territory(تـــابع إقلـــيم 

الً سياسـياً إلقلـيم معـين وجلماعـة سـكانية ترغـب يف ، الذي أصبح يمـنح اسـتقال)اجلديدة
ذلــك، لكــن تبقــى التبعيــة االقتصــادية والســيطرة علــى املــوارد واألســواق يف نطــاق ســيادة 

  .دولة خارجية
هذه األنماط من الدول والتكوينات السياسية تُوجت يف القرن األخيـر بتكـوين دول 

إلحيـــاء، مكوناتهـــا ووحـــدات سياســـية إقليميـــة لشـــعوب وأمم تســـعى للمحافظـــة علـــى، أو 
ومــع ذلــك نشــهد يف الفتــرة األخيـــرة، . التراثيــة والثقافيــة يف حمــيط أو حيــز جيوسياســي

شـملت أكثـر مـن جمموعـة عرقيـة أو عض الـدول التـي وحتديداً خالل العقد األخير، تفكك ب
مذهبية، مثلمـا حـدث يف االحتـاد السـوفياتي، أو مـا يحـدث حاليـاً يف  - دينية أو ثقافية

وملخــص هــذه الصــراعات أن الدولــة السياســية . العــراقمنطقــة القفقــاز والبلقــان وشــمال 
عرقية أو دينيـة أو  من جمموعةشملت أكثر  - )Nation State(دولة القومية  - احلديثة
وربما كان جزء من هذه األقلية املشمولة بدولة معينة لـه يف الدولـة . مذهبية - ثقافية

اجملاورة جمموعة سكانية إضافية تنتمي إليه، وتسعى لتحرير نفسها وتقرير مصيرها 
)Self-determination ( دون على كامل احليز اجلغرايف الذي ينتشر فيه ذلك اجلزء، مـن

وهـذا مـا نشـهده لـدى األكـراد علـى سـبيل . ذ بعين االعتبار احلـدود السياسـية احلاليـةاألخ
  .املثال

الصـــــــراعات بـــــــين اجملموعـــــــات العرقيـــــــة واإلثنيـــــــة أو الدينيـــــــة يف احليـــــــز إن تطـــــــور 
اجلغرايف الواحد دفع إىل طرح حلول إقليمية يف سبيل تخفيف هذه الصراعات أو حلها، 

غرايف للدول أو احليز بـين اجملموعـات العرقيـة أو الدينيـة وذلك بواسطة تقسيم احليز اجل
هـــــذا احلـــــل تـــــم طرحـــــه منـــــذ . املتنافســـــة واملتصـــــارعة علـــــى أســـــاس األغلبيـــــة يف احليـــــز

الثالثينات يف فلسطين بـين اليهـود والعـرب، ويف الصـراع بـين الهنـدوس واملسـلمين يف 
قاً بـــــين املســـــلمين يوغســـــالفيا ســـــابمنطقـــــة الهنـــــد وباكســـــتان، ويف الصـــــراع حاليـــــاً يف 

وقبـل ذلـك يف قبـرص بـين األتـراك واليونـانيين حيـث . البوسنيين والصـرب والكـرواتيين
أي أن حـــل الفصـــل بـــين ). Kliot and Mans-field, 1997(أدى إىل تقســـيم اجلزيـــرة 

اجملموعـــــات املتصـــــارعة يف حيـــــز جغـــــرايف بواســـــطة تكـــــوين حيـــــز سياســـــي جديـــــد لكـــــل 
عامليــــاً وأصــــبح مقبــــوالً بــــين اجملموعــــات العرقيــــة جمموعــــة عرقيــــة، هــــو حــــل معــــروف 

والدينية؛ وذلك لعدم قدرة جمموعة عرقيـة علـى القضـاء علـى األُخـرى التـي تعـيش معهـا 
يف حيزهــا، باإلضـــافة إىل أن قضـــاء جمموعـــة عرقيـــة علـــى جمموعـــة أُخـــرى أصـــبح أمـــراً 

  .مرفوضاً عاملياً
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ت لتكـوين تواصـل جغـرايف يجد الدارس للتقسـيمات السياسـية التـي حـدثت أنهـا سـع
واملتسـاوي يف احليـز يف احليز السياسي اجلديد، على الـرغم مـن التركيـز غيـر املتجـانس 

ويف حالــــة تقســــيم غيــــر متواصــــل جغرافيــــاً جنــــد أنــــه تكونــــت وحــــدتان . العرقــــي اجلديــــد
تشـكيل وحـدة سياسـية واحـدة سياسيتان، على الرغم من أنه كـان مـن املفـروض أن يـتم 

بـــــنغالدش ثــــم نشـــــوء دولتـــــي عنـــــد التقســــيم بـــــين الهنـــــدوس واملســـــلمين،  كمــــا هـــــو األمـــــر
أجـل تفــادي هـذا الواقــع مـا زالــت ومــن . وباكسـتان مفصـولتين بحيــز سياسـي تــابع للهنـد

الهيئات السياسية، املشاركة يف عملية احللول السياسـية بواسـطة التقسـيم، تسـعى كلهـا 
وهـــذا . قيـــة والدينيـــة والسياســـيةاجملموعـــات العرللحفـــاظ علـــى التواصـــل اجلغـــرايف بـــين 

والسؤال الذي يُطرح، يف حالة عدم توفر التواصـل اجلغـرايف . احلل ما زال مقبوالً عاملياً
ما احلل الـذي يمكـن تـوفيره لتـأمين : بين وحدات احليز السياسية والعرقية والدينية، هو

ؤال مــا زال اسـتمرار التواصــل واالنتمـاء السياســي ضــمن وحـدة سياســية واحــدة؟ هـذا الســ
  .يفتش عن حل، وهو موضوع هذا املقال

لكن قبل االنتقال إىل الواقع الفلسطيني أود أن أشير إىل أن توفر التقنيات احلديثة، 
ويزيــد يف كآليــات احلفــر أو البنــاء أو آليــات االتصــال، ربمــا يســاهم يف زيــادة التواصــل 

تصــال الســلكية والالســلكية، االذلــك بــأن أجهــزة . الــربط بــين املنــاطق املفصــولة جغرافيــاً
كـــذلك فـــإن . التقليديـــة منهـــا أو احملوســـبة، ســـاهمت يف حتويـــل العـــامل إىل قريـــة صـــغيرة

كمـــا أن . زادت يف ارتبـــاط األمـــة فيمـــا بينهـــاوســـائل املواصـــالت، كالســـفن أو الطـــائرات، 
. ربطت بين اجلزر والدولة التابعة لها علـى اليابسـةأجهزة احلفر والبناء، كبناء اجلسور، 

بـــين بريطانيـــا وأوروبـــا، وأصـــبحت بريطانيـــا جـــزءاً مـــن فمـــثالً، ربـــط نفـــق بحـــر املـــانش 
كلـم  ٤٠معها بواسطة هـذا النفـق الـذي يصـل طولـه إىل نحـو القارة األوروبية ومتواصلة 

علــى النفــق الــذي يــربط واألمــر نفســه ينطبــق . ويشــمل مســاراً ملــرور الســيارات والقــاطرات
وإيطاليـــا خمترقـــاً جبـــال األلـــب التـــي كانـــت تشـــكل حـــاجزاً طبيعيـــاً؛ وهـــذه بـــين سويســـرا 

احللـــول تشـــير إىل أن يف قـــدرة التقنيـــة احلديثـــة تـــوفير حلـــول للتواصـــل علـــى الـــرغم مـــن 
التكلفة العالية قياساً باحللول التقليدية للتواصل اجلغرايف بين أجزاء الدولة أو املدينة 
الكبيـــــــــرة، كمـــــــــا هـــــــــو األمـــــــــر يف تشـــــــــغيل قطـــــــــارات األنفـــــــــاق املعمـــــــــول بهـــــــــا يف املـــــــــدن 

كذلك، فإن اجلسر الذي أقـيم يف بـرلين . امليتروبوليتانية حلل مشكالت املواصالت فيها
لــربط جــزء مــن بــرلين بالوحــدة السياســية التــي ينتمــي إليهــا يشــكل حــالً إضــافياً للوصــل 

أقـل كثيـراً احللول للـربط بـين الوحـدات السياسـية  وربما يكون ثمن توفير هذه. اجلغرايف
الدينيـــة  - مـــن الـــثمن السياســـي واالقتصـــادي واالنتمـــائي احليـــاتي للمجموعـــة العرقيـــة

وهـــذا احلـــل التخطيطـــي أصـــبح لـــه قاعـــدة . التـــي ترغـــب يف تواصـــل واتصـــال فيمـــا بينهـــا
ولـــــة للتنفيـــــذ، وربمـــــا يســـــتخدم يف حـــــلّ خالفـــــات بـــــين جمموعـــــات عرقيـــــة يف حمـــــيط الد

القـــــــرن احلـــــــادي والعشـــــــرون حـــــــافالً الواحـــــــدة، وخصوصـــــــاً أن مـــــــن املتوقـــــــع أن يكـــــــون 
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بالصــراعات اإلثنيــة داخــل الدولــة الواحــدة، حيــث ترغــب كــل جمموعــة يف الســكن وحــدها 
 Falah and(وامتالك حق تقرير املصير يف حيزها وممارسـة سـيادتها علـى ذلـك احليـز 

Newman, 1996 .( الفهـــم التعـــددي داخـــل الوحـــدات السياســـية يتعمـــق أكثـــر هـــذا إذا مل
إذ ال تخلــو  ســلوك األفــراد واجملموعــات اإلثنيــة داخــل الــدول،فيــزداد قبولــه منهجــاً يوجــه 

دولة حالياً من وجود جمموعات إثنية تتنافس فيمـا بينهـا، وقـد يصـل هـذا التنـافس يف 
  ).Gurr, 1993(بعض األحيان إىل صراع 

  الواقع الفلسطيني

الصــراع اإلثنــي يف فلســطين بــين اليهــود والعــرب بــإقرار تقســيم فلســطين تــم تتــويج 
ولقــد اقتــرح . ١٨١فيمــا يعــرف بــالقرار رقــم  ١٩٤٧بينهمــا مــن قبــل األمم املتحــدة ســنة 

قــــرار التقســــيم ثــــالث وحــــدات جغرافيــــة يهوديــــة وثــــالث وحــــدات أُخــــرى عربيــــة متصــــلة 
، وذلــــك لتــــأمين "مفترقــــات طــــرق"بعضــــها بــــبعض بواســــطة رؤوس ضــــيقة تشــــكل شــــبه 

التواصــــل والوصــــل اجلغــــرايف بــــين هــــذه الوحــــدات، وأُبقيــــت القــــدس ومــــا حولهــــا منطقــــة 
ونســتنتج مــن هــذا القــرار أن الــذين تبنــوه أخــذوا يف االعتبــار االتصــال اجلغــرايف . دوليــة

، تــم ١٩٤٨لكــن بعــد حــرب . بــين أجــزاء الوحــدات السياســية العربيــة واليهوديــة املقترحــة
دولــة العربيـة املقترحـة يف قـرار التقســيم، وضُـم هـذا اجلـزء إىل الدولــة احـتالل جـزء مـن ال

  .اليهودية
، وإقــرار وقــف إطــالق النــار، وعقــد اتفاقيــة رودس، بقيــت املنطقــة ١٩٤٨بعــد حــرب 

مــن مســاحة فلســطين، % ٢١التــي ســميت الضــفة الغربيــة وقطــاع غــزة، والتــي تشــكل نحــو 
ضُمت الضفة الغربيـة إىل اململكـة األردنيـة  وفيما بعد. خارج نطاق السيادة اإلسرائيلية
. ٢كلـم ٥٦٩٠، وشملت املسـاحة املضـمومة نحـو ١٩٥٠الهاشمية بعد مؤتمر أريحا سنة 

فقـد وُضـع حتـت اإلدارة  - وهـو قطـاع غـزة - أمّا القسـم الثـاين مـن بـاقي الدولـة العربيـة
األول هـو : لينوتشكل كلتا املنطقتين مسـتطي. ٢كلم ٣٥٥ال تتجاوز املصرية، ومساحته 

كلـــم؛ والثـــاين هـــو  ٥٨ - ٣١كلـــم وعرضـــها  ١٥٠الضـــفة الغربيـــة التـــي يبلـــغ طولهـــا نحـــو 
وتختلـــــف هاتـــــان . كلـــــم ١٣ - ٨كلـــــم وعرضـــــه  ٤٥قطـــــاع غـــــزة الـــــذي يبلـــــغ طولـــــه نحـــــو 

الوحــدتان اجلغرافيتــان اللتــان ســتكوّنان الدولــة الفلســطينية ال مــن حيــث املســاحة فقــط، 
ن والكثافــة الســكانية ومســتوى احليــاة ونســبة الالجئــين بــل أيضــاً مــن حيــث عــدد الســكا

وتركيبـــة الســـكان والبنيـــة الفيزيوغرافيـــة واملناخيـــة، باإلضـــافة إىل فـــوارق أُخـــرى لـــيس 
  .هنا املكان لإلسهاب يف شرحها

مـــن باإلضـــافة إىل الفـــوارق يف كثافـــة الســـكان وتـــركيبتهم، فـــإن موقـــع كـــل منطقـــة 
أفضلية نسبية تكمل املنطقة األُخـرى وتسـاهم معهـا حيث البنية الفيزيوغرافية يمنحها 
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يف تكـــوين البنيـــة التحتيـــة إلنشـــاء دولـــة جديـــدة تســـتطيع املنافســـة علـــى صـــعيد املـــوارد 
كمـا أن وجـود السـاحل يفســح . اإلقليميـة، وتـأمين العـيش واألمـن لسـكانها بصــورة الئقـة

ل يف الســـياحة اجملـــال للتواصـــل البحـــري مـــع دول أُخـــرى، ويمكـــن اســـتثمار هـــذا الســـاح
كما أن الكتلة البشرية يف رقعة صـغيرة يمكـن . وتطوير صناعات حتتاج إىل مياه البحر

أي أن قطــاع غــزة اســتثمارها بهــدف تطــوير اقتصــاد مالئــم لظــروف الدولــة الفلســطينية، 
يف املقابـــل، ). ١٩٩٤مـــدوخ، (ميناؤهـــا هـــو بوابـــة الدولـــة الفلســـطينية علـــى البحـــر وفيهـــا 

تمكن األفضليات النسـبية للضـفة الفلسـطينية، مـن حيـث املسـاحة واملـوارد االقتصـادية 
والســـياحة واحلـــج واخلـــدمات والزراعـــة، مـــن تطـــوير فـــرص اقتصـــادية مرتبطـــة بالـــدول 

  .العربية
 ،١٩٦٧حتـى سـنة  ١٩٤٨إن الفصل اجلغـرايف والسياسـي بـين املنطقتـين منـذ سـنة 

إذ خضــعت كــل منطقــة لســيادة سياســية خمتلفــة، طــور أنظمــة وأعرافــاً إداريــة وقانونيــة 
وإضــافة إىل ذلــك، جعــل البعــد اجلغــرايف والفصــل السياســي . خمتلفــة يف كــال املنطقتــين

بــــين املنطقتــــين التطــــوير االقتصــــادي خمتلفــــاً، وهــــو مــــا جعــــل كــــل منطقــــة طرفــــاً ملركــــز 
ســـــطينية تبعـــــت املركـــــز يف عمـــــان، والســـــاحل اقتصـــــادي وإداري خمتلـــــف؛ فالضـــــفة الفل

وبدأت كل من هاتين املنطقتين تطور لنفسها مركزاً . الفلسطيني تبع املركز يف القاهرة
وهـذا الواقـع . مدينة غزة يف الساحل، والقدس يف الداخل: ثانوياً يف الطرف الذي تشغله

مــــن انتمائهمــــا  إحــــداهما عــــن األُخــــرى، علــــى الــــرغمالــــذي نشــــأ زاد يف غربــــة املنطقتــــين 
املشــــــترك والطمــــــوح االقتصــــــادي والسياســــــي واالنتمــــــائي املســــــتقبلي املنشــــــود الواحــــــد 

  .واملوحد لهما
للضــفة الفلســطينية وقطــاع غــزة يف إعــادة  ١٩٦٧ســاهم االحــتالل اإلســرائيلي ســنة 

الوصـــــل بـــــين هـــــاتين املنطقتـــــين وانفتاحهمـــــا إحـــــداهما علـــــى األُخـــــرى، وزاد يف الـــــربط 
اســـتمر وبينمـــا . علـــى الـــرغم مـــن الضـــبط الـــذي مارســـه هـــذا االحـــتالل والتواصـــل بينهمـــا

األردن العـــداء مـــع الـــدولتين العـــربيتين اللتـــين كانتـــا تســـيطران علـــى هـــاتين املنطقتـــين، 
ومصر، وحتجيم وضبط التواصل بين املنطقتين وبين املركزين اللذين كانـا يتبعانهمـا 

فُتحـت يف املقابـل الطـرق ود، فقـد ، من خـالل سـيطرة إسـرائيل علـى احلـد١٩٦٧قبل سنة 
القاطعــــــة واملــــــارة بإســــــرائيل أمــــــام الفلســــــطينيين الــــــراغبين يف الوصــــــول مــــــن الضــــــفة 

فـــتح ســـوق العمـــل اإلســـرائيلية كمـــا أن . الفلســـطينية إىل الســـاحل الفلســـطيني أو بـــالعكس
أمــام الفلســطينيين زاد يف التواصــل واللقــاء بــين أبنــاء الشــعب، وجمعهــم يف قطــاع عمــل 

وعمّــق هــذا الواقــع إحساســهم باالنتمــاء  .د ويف جمموعــة طبقيــة ذات مصــلحة واحــدةواحــ
  .إىل الشعب الواحد ذي املصير املشترك

املنطقتــــين، يف املقابـــل، فــــإن الضــــوابط اإلســــرائيلية علــــى تنقــــل الفلســــطينيين بــــين 
وعــــدم الســــماح بتكــــوين أطــــر سياســــية واحــــدة، وإبقــــاء أجهــــزة إداريــــة عســــكرية ومدنيــــة 
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إدارة مدنية خاصة بقطاع غزة وأُخرى خاصة بالضفة الغربية؛ كانت منطقة ( منفصلة
ـــا الضـــفة الغربيـــة فكانـــت تابعـــة لقائـــد قـــوات  قطـــاع غـــزة تتبـــع قائـــد منطقـــة اجلنـــوب، أمّ

واألنظمـــة التـــي كانـــت متبعـــة يف وقـــد عملـــت هـــذه األجهـــزة بموجـــب القـــوانين  - )املركـــز
الـذي جـرى بواسـطة االحـتالل ليخـدم مصـلحة املنطقة قبل احتاللهـا، باسـتثناء التعـديل 

بموجـب قـوانين وأعـراف وأنظمـة متنوعـة مل كـل ذلـك أبقـى املنطقتـين تعمـالن  - احملتل
. األمــر الــذي أبقــى علــى بعــض الغربــة بــين املنطقتــينتســع األجهــزة املــذكورة لتوحيــدها، 

جوة والهـوة لكن املصير املشترك كان أعمق من تلك األجهزة التي ربما سعت لزيادة الف
صــحيح أن قيــادة حمليــة نشــأت يف كــل منطقــة، لكنهــا كانــت . املنطقتــينوالفــوارق بــين 

تنضـــوي حتـــت جنـــاح قيـــادة سياســـية واجتماعيـــة واقتصـــادية مشـــتركة تســـعى لتكـــوين 
ولقــــد تــــم التعبيــــر عــــن هــــذا الطمــــوح والــــوعي يف التكامــــل بــــين . سياســــية واحــــدةوحــــدة 

حملــــدود بينهمــــا، وذلــــك مــــن خــــالل ربــــط احلــــل املنطقتــــين، علــــى الــــرغم مــــن االخــــتالف ا
. إقليميــــةواعتبــــار املنطقتــــين وحــــدة سياســــية السياســــي املرحلــــي يف غــــزة بأريحــــا أوالً، 

مؤسســات رئيســية ، وبعــد إقامــة الســلطة الفلســطينية التــي بــدأت تنشــئ ١٩٩٣ومنــذ ســنة 
 للشـــعب الفلســـطيني تقودهـــا قيـــادة سياســـية واحـــدة تســـعى لتـــوفير األمـــن العـــام وفـــرص

، وتســتند إىل )١٩٩٧النقيــب، (العمــل والتطــوير يف جــزأي الدولــة الفلســطينية املســتقبلية 
واحــد، ظهــرت ازدواجيــات يف بعــض مرجعيــة قانونيــة وإداريــة واحــدة وجملــس تشــريعي 

وإذا ما استمر الفصـل فلربمـا يحـدث . املنطقتيناملؤسسات نتيجة الفصل اجلغرايف بين 
املؤسســات، األمــر الــذي قــد يكــون فاحتــة لتكــوين وحــدتين تعميــق يف ازدواجيــات تكــوين 

ومن أجل منع احتمال نشـوء ذلـك، يجـب . سياسيتين منفصلتين تنتميان إىل شعب واحد
أن يــؤمن التواصـــل والوصــل جغرافيـــاً بـــين هــاتين املنطقتـــين لتثبيــت وتعميـــق األهـــداف 

وهـــل الوصـــل كيـــف؟ : والســـؤال هـــو. الفلســـطينية مـــن أجـــل تكـــوين وحـــدة سياســـية واحـــدة
  اجلغرايف ملحّ ولو استمرت احلدود مفتوحة بين دولة إسرائيل ودولة فلسطين؟

  أهمية الوصل اجلغرايف
إن املـــوروث الـــذي جنـــم عـــن قيـــام دولـــة إســـرائيل هـــو جتزئـــة الشـــعب الفلســـطيني إىل 

إسـرائيل، وآخـر فجزء من الشعب يعيش داخل دولـة . وحدات جغرافية وسياسية منفصلة
يف الضــفة الفلســطينية وقطــاع غــزة، وجــزء ثالــث موجــود يف الشــتات يف الــدول العربيــة 

وقــــد طــــوّر هــــذا التقطيــــع مفــــاهيم وأهــــدافاً لــــدى جمموعــــات مصــــلحية تعمــــل . واألجنبيــــة
حملــي يــتالءم مــع ظروفهــا، ووطنــي يــتالءم مــع : لتحقيــق أهــداف سياســية ذات مســتويين

كـن واقعـاً فُـرض علـى هـذه اجملموعـات املصـلحية أدى إىل ل. مصلحة الشعب الفلسـطيني
علـــــى األهـــــداف تطــــوير أدوات متنوعـــــة لتحقيـــــق األهــــداف الوطنيـــــة، فمالـــــت إىل التركيــــز 

وتفاديـــاً لتعميـــق الشـــرذمة والتقطيـــع . احملليـــة ربمـــا مـــن أجـــل مقتضـــيات صـــراع البقـــاء
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تمثــل يف عــدة اجليوسياســي للشــعب الفلســطيني، فــإن للوصــل اجلغــرايف أهميــة خاصــة ت
ي الدولـــــة الفلســـــطينية؛ توحيـــــد الدولـــــة أبـــــين جـــــزإقامـــــة وحـــــدة إقليميـــــة حيزيـــــة : نقـــــاط

والســيادة الفلســطينية، أي إقامــة دولــة واحــدة ال إيجــاد الفرصــة إلمكــان إقامــة دولتــين؛ 
واملركـــز السياســـي واالقتصـــادي واإلداري واالجتمـــاعي توحيـــد املؤسســـات الفلســـطينية 

سطينيين؛ حتديد سياسات إليجاد تـوازن سـكاين واقتصـادي بـين والثقايف والنفسي للفل
الفلسطينية، وفـتح الـداخل علـى السـاحل الفلسـطيني؛ التقليـل مـن االحتكـاك جزأي الدولة 

الفلسطينيين واإلسرائيليين، وهذا يصب يف مصـلحة إسـرائيل إذ يمكّنهـا مـن تـأمين بين 
الفلسـطينيين بط واملوانـع علـى أمنها اجلماعي والشخصي، لكن يف املقابـل يضـع الضـوا

لـذلك فـإن املصـلحة . األمر الذي سيسبب مشكالت سياسـية وأمنيـة ومعوقـات اقتصـادية
الفلسطينية تتوافق يف هذا اجلانب مـع املصـلحة اإلسـرائيلية يف قيـام الوصـل اجلغـرايف 

  .بين جزأي الدولة الفلسطينية
وبمـــــا أن الكيانيـــــة الفلســـــطينية هـــــي قـــــرار دويل، إىل جانـــــب أنهـــــا قـــــرار فلســـــطيني 
وعربـــــي، فـــــإن هنـــــاك مصـــــلحة دوليـــــة يف إيجـــــاد الوصـــــل مـــــن أجـــــل تـــــأمين االســـــتقرار 
السياســـــي، إضـــــافة إىل دفـــــع التطـــــور االقتصـــــادي الـــــذي سيســـــاهم يف إيجـــــاد االســـــتقرار 

الفلسطينيين الناحية السيادية وتتجاوز أهمية الوصل اجلغرايف بالنسبة إىل . السياسي
والرمزية إىل النواحي االقتصـادية، إذ إنـه سـيمكن دوالً عربيـة، كـاألردن والعـراق وربمـا 

ودول اخلليج، من نقل بضائعها إىل أوروبا عن طريق املينـاء اململكة العربية السعودية 
ويقلـــل يف  الفلســـطيني يف غـــزة، األمـــر الـــذي ســـيؤدي إىل زيـــادة دخـــل الدولـــة الفلســـطينية

  .العربيةالوقت نفسه تكاليف النقل بالنسبة إىل الدول 
كـــذلك فـــإن الوصـــل اجلغـــرايف ســـيمكن مـــن إعـــادة إيجـــاد تـــوازن ســـكاين بـــين الضـــفة 
الفلســطينية والســاحل الفلســطيني إذ إنــه يتــيح للســكان التنقــل بحريــة مــن أجــل احلصــول 

انية يف قطــاع غــزة التــي علــى أفضــليات اقتصــادية، وهــذا مــن شــأنه تقليــل الكثافــة الســك
، كمــا مــن شــأنه يف املقابــل ١٩٩٤شخصــاً يف الكيلــومتر املربــع ســنة  ٢٠٨٠وصــلت إىل 

معـدل كثافـة السـكان فيهـا إىل توطين بعض املناطق يف الضفة الفلسطينية التـي وصـل 
األمـــر ال يمكـــن حتقيقـــه يف حالـــة وهـــذا . ١٩٩٤شخصـــاً يف الكيلـــومتر املربـــع ســـنة  ٢٣٠

يكفـي أن نقـول إن الوصـل اجلغـرايف ربمـا . جغرايف كما هو احلـال اآلنعدم وجود وصل 
ضـــرورة حياتيـــة ووجوديـــة للدولـــة الفلســـطينية، وإن عـــدم تـــوفره ســـتكون لـــه إســـقاطات 

  .االستقرار السياسي واألمن يف املنطقةسلبية على الواقع الفلسطيني وكذلك على 

  الوصل اجلغرايف
  يف واقع احلدود املفتوحة

آلن وجهـات نظـر متعـددة بشـأن احلـل السياسـي اإلقليمـي النهـائي بـين هناك حتـى ا
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ومــــن خــــالل ذلــــك تُطــــرح عــــدة بــــدائل، بعضــــها مبــــيّن علــــى . الفلســــطينيين واإلســــرائيليين
وتسـعى احللـول التـي يطرحهـا اإلسـرائيليون، . خرائط، وبعضها اآلخر يضع مبادئ للحل

األراضــي الفلســطينية، وملــنح يف معظمهــا، لتقــويض إمكــان إقامــة دولــة فلســطينية علــى 
الفلســــطينيين حكمــــاً ذاتيــــاً تقــــع مــــن خاللــــه مســــؤولية إدارة احليــــاة املعيشــــية للســــكان 

يف املقابـل، . كاهـل السـلطة الوطنيـة الفلسـطينيةالفلسطينيين وتوفير اخلدمات لهم على 
اخلــارجي وتراقــب األمــن الــداخلي وتبقــى لهــا الســيادة العليــا تســيطر إســرائيل علــى األمــن 

الفلســـــــطيني فيســـــــعى لقيـــــــام دولـــــــة مســـــــتقلة يف األراضــــــــي أمّـــــــا الطـــــــرح . علـــــــى األرض
ــــــــــى األرض واإلنســــــــــان، وحتــــــــــدد سياســــــــــتها السياســــــــــية الفلســــــــــطينية ، ذات ســــــــــيادة عل

يف  واالقتصادية بموجب أهـدافها ورغبتهـا ومصـلحتها، وتتعـاون مـع دول املنطقـة بمـا
سـبيل ذلـك، بـدأت السـلطة الفلسـطينية التركيـز علـى رمـوز الدولـة ويف . ذلك دولة إسرائيل

كـــالعلم واملعـــابر واجلمـــرك والنشـــيد والشـــرطة، وعلـــى اســـتالم الســـلطة يف فـــروع احليـــاة 
كــــالتعليم والصــــحة واآلثــــار واإلحصــــاء واحلكــــم احمللــــي والتخطــــيط والبنــــاء، املتعــــددة 

وتشـمل الترتيبـات التـي تقـوم بهـا السـلطة . وضع احلل النهـائي تمهيداً إلقامة الدولة مع
الفلســــطينية علــــى صــــعيدي اإلدارة واألمــــن الــــداخلي جميــــع األراضــــي الفلســــطينية التــــي 

هذا على الرغم من أن السلطة الفلسطينية ال تسـيطر رسـمياً، بموجـب . ١٩٦٧احتُلت سنة 
مــن % ١٠اللتــين تشــمالن أقــل مــن ) ب(و) أ(، إالّ علــى املنطقتــين ١٩٩٥اتفــاق طابــا ســنة 

. يف املقابـــل، مـــا زالــت إســـرائيل تســـيطر علـــى الطـــرق الرئيســـية. مســاحة الضـــفة والقطـــاع
األراضــي الفلســطينية، كمــا أنهــا جلــأت، مــن أجــل تــأمين حركتهــا وتوســعها، حتــى داخــل 

يتعلــق بــالعبور بــين القطــاع أمّــا فيمــا . إىل بنــاء طــرق التفافيــة حــول املــدن الفلســطينية
الضـــفة وبـــين املـــدن الفلســـطينية، فمـــا زالـــت إســـرائيل تضـــع ضـــوابط علـــى الفلســـطينيين و

  .وحتول دون تنقلهم بين مدنهم بصورة طبيعية
ربمـــا يظــــن الـــبعض أن أهميــــة املعبـــر تكــــون فقــــط عنـــد الفصــــل التـــام بــــين إســــرائيل 
وفلسطين، الذي سيحول دون تنقل فلسطيني حر داخل إسرائيل ليصـل بـين شـقي الدولـة 

يف املقابــل تقــل أهميــة املعبــر، أو حتــى تــزول، إذا كــان احلــل النهــائي يــؤمن . فلســطينيةال
وإســرائيل؛ األمـــر الــذي يمـــنح الفلســطينيين حريـــة احلركـــة حــدوداً مفتوحـــة بــين فلســـطين 

الفلســطينية، أو تــوفير معبــر آمــن الســتعمال الطــرق اإلســرائيلية كــي تصــل بــين األراضــي 
مــا زال االتفــاق علــى املعبــر وإىل اآلن . القاطعــة إلســرائيلمعــد حلركــة الســير الفلســطينية 

وهنـاك . اآلمن، الذي كان من املفروض أن يُعمـل بـه خـالل الفتـرة االنتقاليـة، غيـر منجـز
مقبولـة لـدى الفلسـطينيين؛ وهـذا يعنـي أنـه حتـى وجهة نظـر إسـرائيلية بشـأن املعبـر غيـر 

شـــبه "الـــذاتي للفلســـطينيين إىل عنـــد تطـــوير احلكـــم عنـــد وجـــود حـــدود مفتوحـــة، أو حتـــى 
فـإن للوصـل اجلغـرايف أهميتـه مـن أجـل تقليـل بقـاء  - كما يـدعي اإلسـرائيليون - "دولة

فهــذا البقــاء يحــول . إســرائيل ومزاجهــا وتعريفهــا ألمنهــاالفلســطيني حتــت رحمــة ظــروف 
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الســــيادي واالقتصــــادي، علــــى الــــرغم مــــن االتفاقــــات التــــي دون االســــتقالل الفلســــطيني 
  .لضبط التحرك الفلسطينيستوقع 

فضـالً عــن ذلــك، ســيبقي هـذا الواقــع الســيطرة علــى املعـابر بــين الضــفة والســاحل يف 
ويف حاالت معينـة . يد إسرائيل، تسمح ملن تريد بعبور أرضها أو تمنع من تريد من ذلك

تُغلـــــق هـــــذه املعـــــابر عنـــــد حـــــدوث مشـــــكالت أمنيـــــة، أو حتـــــى يف أيـــــام األعيـــــاد اليهوديـــــة 
كــــذلك، فــــإن إســــرائيل . وهــــذا الواقــــع غيــــر مقبــــول لــــدى الفلســــطينيين). ١٩٩٧كاليمــــن، (

احلركــة يف إســرائيل، وذلــك ســتطرح حريــة احلركــة اإلســرائيلية داخــل فلســطين يف مقابــل 
بموجـــب القاعـــدة التـــي وضـــعها رئـــيس احلكومـــة اإلســـرائيلية، بنيـــامين نتنيـــاهو، والتـــي 

والضـبط اإلسـرائيليين علـى احلركـة داخـل  الرقابـةوهذا يعني إبقاء ". التبادلية" تعرف بـ
تطرح إسرائيل أن تُفْرَض علـى اجلانـب الفلسـطيني تكـاليف وربما . األراضي الفلسطينية

كمـــا أن عـــدم تـــوفر ربـــط جغـــرايف ســـيحول . صـــيانة الطـــرق التـــي يســـتعملها الفلســـطينيون
ابـــــة دون اســـــتعمال دول عربيـــــة ملينـــــاء غـــــزة أو لألراضـــــي الفلســـــطينية، إذ ســـــتدفع الرق

األمنيــة اإلســرائيلية املتشــددة هــذه الــدول إىل العــدول عــن ذلــك واســتعمال املمــر اآلمــن أو 
  .الطرق اإلسرائيلية

نستنتج مما تقـدم أن للوصـل اجلغـرايف أهميتـه ولـو بقيـت احلـدود مفتوحـة وتـوفرت 
ية أمّـا املعبـر اآلمـن والطـرق اإلسـرائيل. ترتيبات أمنية، إذ إنه يؤمن تواصـالً جيوسياسـياً

فربمــــا يــــوفران حركــــة مواصــــالت ونقــــل بضــــائع وأشــــخاص علــــى املســــتوى اخلــــدماتي، 
لكنهمــا ال يســاهمان يف االســتراتيجيا التــي وضــعت بموجــب اتفــاق أوســلو، وال يحققــان 
رغبة الشعبين اإلسرائيلي والفلسـطيني يف الفصـل اجلغـرايف والسـيادي، وعـيش أحـدهما 

  .إىل جانب اآلخر، ال يف داخله

  الوصل اجلغرايفبدائل 
عنـــد احلـــديث عـــن بـــدائل الوصـــل اجلغـــرايف تُطـــرح بـــدائل فيمـــا يتعلـــق بـــاملوقع الـــذي 

وقـــد تـــم علـــى هـــذا . يمكـــن أن يُخصـــص لهـــذا الوصـــل، واآلليـــة أو الكيفيـــة التـــي ســـيتم بهـــا
ولـــدى . الصـــعيد اقتـــراح عـــدة مواقـــع وعـــدة آليـــات، لكـــن لكـــل موقـــع ســـلبياته وإيجابياتـــه

أســاس أنــه د أن بعضــها تعامــل مــع الوصــل اجلغــرايف علــى تفحــص هــذه االقتراحــات جنــ
أداة خدماتيـــة لتســـهيل املواصـــالت واالتصـــاالت بـــين جـــزأي الدولـــة الفلســـطينية، بينمـــا 
رأى بعضــها اآلخــر يف هــذا الوصــل أداة للتواصــل اجليوسياســي للدولــة الفلســطينية، يمــر 

صل اجلغرايف هو خدمة هدف الولذا، فتبني فكرة أن . من خاللها االتصال واملواصالت
بـــدائل ملكـــان عبـــوره ربمـــا تكـــون مقبولـــة االتصـــال واملواصـــالت يـــؤدي إىل وضـــع عـــدة 

لكـن ). Newman, 1994; Newman and Falah, 1995؛ ١٩٩٤عـوض اللـه، (ومعقولـة 
إذا كان االجتاه هو نحو وضع حزام حيّزي للتواصل اجلغرايف فإن مواقع البدائل تكون 
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ولتقـويم ). Center for Engineering and Planning, 1992 ؛١٩٩٧عـودة، (حمـدودة 
  .هذه البدائل يجب أن نطرح بعض املعايير الختيار املوقع املرغوب فيه

يتعلـق بـالقرب اجلغــرايف أو املسـافة، إذ يعتبـر أحســن احللـول هـو ذلــك  املعيـار األول
لسـطيني وأقصـر الذي يكون موصالً يف أقرب نقطة بين الضفة الفلسـطينية والسـاحل الف

  .مسافة بينهما
إذ إن الواقـــــع . يتعلـــــق بوصـــــل مركـــــزَيْ املنطقتـــــين أحـــــدهما بـــــاآلخر املعيـــــار الثـــــاين

الــراهن يشــير إىل أن القــدس الكبــرى، املمتــدة مــن بيــت حلــم جنوبــاً حتــى رام اللــه شــماالً، 
هــي مركــز جغــرايف إداري وخــدماتي ومواصــالت يف الضــفة الفلســطينية، ويســكنها نحــو 

ــا يف الســاحل الفلســطيني فــإن مدينــة غــزة تشــكل املتروبــول . ســكان الضــفة مــن% ٤٠ أمّ
مـــن ســـكان الســـاحل، وتتركـــز فيهـــا املنشـــآت اإلداريـــة % ٦٥ نواملركـــز ويســـكنها أكثـــر مـــ

املركـــــز السياســـــي للســـــلطة الوطنيـــــة، وعلـــــى شـــــاطئها بُـــــدئ واالقتصـــــادية، وهـــــي حاليـــــاً 
  .زهبإقامة امليناء الفلسطيني وإنشاء السواحل للتن

يتعلــق بشــبكة االســتيطان اإلســرائيلية، إذ مــن املستحســن أن تتجنــب  املعيــار الثالــث
  .شبكة الوصل املقترح أماكن االستيطان واملنشآت اإلسرائيلية

وال نقصـــد هنـــا تكـــاليف . يتعلـــق بتكـــاليف إنشـــاء الوصـــل اجلغـــرايف املعيـــار الرابـــع
أيضــاً، بحيــث إقامتــه وإنشــائه وصــيانته مــن ناحيــة املــوارد فحســب، بــل تكــاليف األمــن 

تـــؤمن ســـهولة االتصـــال مـــن دون التســـبب بمشـــكالت أمنيـــة لكـــال اجلـــانبين، إذ إن عنصـــر 
  .األمن يُعتبر من العناصر األساسية للحل السياسي

يتعلـق بإمكـان االختيـار بـين عـدة حلـول فنيـة يف احلـزام نفسـه، أو  ار اخلامساملعي
وعلـى سـبيل املثـال . املوقع نفسه الذي يُتفق عليه ليكون مكانـاً ملـرور الوصـل اجلغـرايف

إمكان اختيار بناء طريق سريع بـري أو إنشـاء نفـق أو إقامـة جسـر، أو اختيـار حـل يشـمل 
  .هذه األنواع املتعددة

هـــذه املعـــايير تـــم تقـــويم ثالثـــة بـــدائل أساســـية، تتركـــز يف وســـط الضـــفة  بنـــاء علـــى
الفلســــطينية وجنوبيهــــا، ذلــــك بــــأن أي وصــــل جغــــرايف بــــين شــــمال الضــــفة الفلســــطينية 

ســـيُرفض بموجـــب املعـــايير ) Newman and Falah, 1995(والســـاحل الفلســـطيني 
يقطـــــــع املركـــــــز الســـــــابقة، ألنـــــــه ســـــــيكون األطـــــــول واألغلـــــــى تكلفـــــــة، باإلضـــــــافة إىل أنـــــــه 

لذلك، فإن اختيار البدائل يجب أن يأخـذ يف االعتبـار موقـع الضـفة بالنسـبة . اإلسرائيلي
إىل الســاحل الفلســطيني، إذ إن طــرف منطقــة الســاحل الشــمالية يقــع قبالــة طــرف منطقــة 

  ):أنظر اخلريطة(أمّا البدائل الثالثة األساسية فهي . الضفة الفلسطينية اجلنوبية

  ولالبديل األ) أ
منطقــة ، الــذي يقطــع الضــفة الفلســطينية متجهــاً شــرقاً نحــو ٤٥تكملــة الطريــق رقــم 
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وتبـــدأ هـــذه التكملـــة مـــن منطقـــة رام اللـــه يف اجتـــاه غـــزة، مـــروراً . الغـــور ومنهـــا إىل عمـــان
وهــــذا الطريــــق قــــائم يف معظمــــه، لكنــــه بحاجــــة إىل . اللطــــرون فمنطقــــة املســــميةبمنطقــــة 

ه حيــزاً يشــمل الطريــق وامتداداتــه فيتحقــق الوصــل توســيع وتعــديل كــي يصــار إىل إعالنــ
يبلـغ طـول هـذا الطريـق مـن الضـفة . اجليوسياسي املرغوب فيه، ال املعبر اآلمن املطـروح

  .كلم تقريباً، ويقطع مفارق وطرقاً إسرائيلية قائمة ٦٠إىل غزة 
ولـه إن هذا البديل، إذا ما اختير، يتطلب بناء طريق تكون تكلفتـه باهظـة نظـراً إىل ط

وتقاطعـــــه مـــــع طـــــرق وســـــكك حديـــــد رئيســـــية إســـــرائيلية وحماذاتـــــه ملـــــدن ومســـــتعمرات 
مركــــزي املنطقتــــين صــــحيح أن هــــذا البــــديل يــــربط . إســــرائيلية يتجــــاوز عــــددها الثالثــــين

أحـــدهما بـــاآلخر، لكنـــه يفتقـــر إىل املعـــايير التـــي ذُكـــرت، بمـــا يف ذلـــك إمكـــان قبولـــه مـــن 
  .اإلسرائيليين

  البديل الثاين) ب
، الــذي يقطــع ظهــر اجلبــل يف منطقــة الضــفة الفلســطينية مــن ٦٠الطريــق رقــم  تكملــة

تــــل  - حــــورة"وتكــــون التكملــــة يف اجتــــاه بئــــر الســــبع حتــــى مفــــرق . شــــمالها إىل جنوبهــــا
إن هــذا الطريـق، القـائم والـذي يحتــاج إىل تطـوير وحتسـين، يبلــغ . ، ومنـه إىل غـزة"شـوكت
، فهـو شــبيه بالبـديل األول لكنـه، خالفـاً لــه، أمّــا مواصـفاته العامـة. كلـم تقريبـاً ٦٣طولـه 

  .يربط األطراف اجلنوبية للضفة بوسط منطقة الساحل
يف حال تم اختيار هذا البديل، فإنه يستدعي أن تتجه حركة املواصالت من شمال 

كما أنه يتطلب بناء طريق يشمل، . الضفة ومن مركزها إىل جنوبها، ومن هناك إىل غزة
اجلسور وحفر األنفاق وذلك بسبب تقاطعه مع طرق وسكك حديد  ضمن ما يشمل، إقامة

. إســرائيلية؛ وكــال األمــرين، أي حركــة املواصــالت وبنــاء الطــرق، يزيــد يف تكلفــة الوصــل
لـــذلك، فـــإن اختيـــار هـــذا البـــديل وفـــق املعـــايير املـــذكورة يجعلـــه يف الدرجـــة الثالثـــة بـــين 

  .البدائل الثالثة املقترحة

  البديل الثالث) ج
مـــــة طريـــــق يمتـــــد مـــــن منطقـــــة إدنـــــا الواقعـــــة شـــــمال اخلليـــــل يف جنـــــوب الضـــــفة إقا

اجتــاه كلــم يف  ٢٥وتبعــد بدايتــه عــن مدينــة بيــت حلــم نحــو . الفلســطينية، إىل شــمال غــزة
كلــــم تقريبــــاً، ويتقــــاطع بشــــكل قــــائم مــــع  ٣٦يبلــــغ طــــول هــــذا الطريــــق . اجلنــــوب الغربــــي

سـهلية غيـر آهلـة تقـع يف طـرف  طريقين رئيسيين يف إسرائيل، ويمر يف معظمـه بمنطقـة
  .إسرائيل؛ وهذا كله يجعل تكلفة بنائه قليلة
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إن تقويم هذا البديل، إذا ما قوبل بالبديلين اآلخرين، يدفع إىل اختياره ألنـه يتميـز 
بِقِصَــر الطريــق املقتــرَح، وبعــدم تقاطعــه مــع منشــآت وأمــاكن اســتيطان إســرائيلية كثيــرة 
ومركزيــــة، وبربطــــه مركــــزي املنطقتــــين الفلســــطينيتين أحــــدهما بــــاآلخر ربطــــاً مباشــــراً، 

 جانـــب أنـــه يمـــر تقريبـــاً بمنطقـــة يشـــغلها حاليـــاً طريـــق قـــائم، هـــذا إىل. وبتكلفتـــه القليلـــة
وضـــع اتفـــاق بـــين الطـــرفين يحـــدد وبالتـــايل سيســـتمر الفلســـطينيون يف اســـتخدامه بعـــد 

مـــع ذلـــك، فـــإن . كيفيـــة هـــذا االســـتخدام واحلقـــوق والواجبـــات بالنســـبة إىل مـــن يســـتخدمه
مكن مــــن اســــتيعاب هــــذا الطريــــق يتطلــــب توســــيعه وإعــــداده ليــــتاالســــتمرار يف اســــتخدام 

الزيــادة املطــردة يف عــدد الســيارات وحركــة املواصــالت بــين جــزأي الدولــة، بمــا يف ذلــك 
. كـــي تســـاهم يف زيـــادة حركـــة التنقـــل بـــين املنطقتـــينوســـائط النقـــل العامـــة والباصـــات 
آمنــــاً يف املرحلــــة األوىل هــــذا املوقــــع كــــي يكــــون ممــــراً وهــــذا يعنــــي أنــــه يمكــــن اســــتخدام 

  .تحول إىل الوصل اجلغرايف املطلوباالنتقالية، ثم ي
إن فحــص الدراســات التــي ناقشــت موضــوع الوصــل اجلغــرايف بــين أجــزاء األراضــي 
الفلســــطينية يشــــير إىل أن معظمهــــا يميــــل إىل اختيــــار هــــذا املوقــــع، وهــــو عمليــــاً يقــــع يف 
املنطقة التي كانت مقترحة للوصل بين أجزاء الدولة العربية وفق قـرار تقسـيم فلسـطين 

والظــــــروف الراهنــــــة للحلــــــول املعوقــــــات ؛ وهــــــذا يعنــــــي أن أخــــــذ ١٩٤٧لســــــنة  ١٨١رقــــــم 
  .السياسية املطروحة يف االعتبار يعطي األولوية الختيار هذا املوقع للوصل اجلغرايف
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  آلية الوصل
سنتطرق اآلن إىل آلية الوصل التي تـؤمن حركـة املواصـالت داخـل احلـزام املقتـرح، 

جـــات التـــي وذلـــك مـــن أجـــل حتديـــد هـــذا احلـــزام الـــذي ســـيربط املنطقتـــين وتوصـــيف احلا
  :يتطلبها، وهي

مســــار طريــــق للســــيارات يشــــمل ثالثــــة مســــالك يف كــــل اجتــــاه، كــــي يــــتمكن مــــن  - ١
اســتيعاب حجــم حركــة الســيارات املتوقعــة واملرغــوب فيهــا بــين املنطقتــين، بمــا يف ذلــك 

األفضـــليات خدمـــة الـــدول العربيـــة التـــي ستســـتخدم هـــذا الطريـــق مســـتقبالً، مســـتفيدة مـــن 
ويتم تنفيـذ هـذا املسـار . حل الفلسطيني على البحر األبيض املتوسطالنسبية لبوابة السا

علـــى مراحـــل بعـــد تـــوفر اإلمكانـــات واملـــوارد التـــي تســـمح لـــه فيمـــا بعـــد بتلبيـــة حاجـــات 
  .خمتلف وسائل النقل بموجب املواصفات العاملية

تــأمين مســـاحة لألكتـــاف ولقنـــوات تصـــريف امليـــاه ولشـــبكات البنيـــة التحتيـــة،  - ٢
وكـذلك تـأمين مسـاحة إليقـاف . كشبكة الكهرباء، وشبكة الهاتف وخدمات سلكية أُخرى

  .كلم تقريباً ٤٠ويقدّر أن تمتد هذه املساحة على . السيارات عند تعطلها أو للراحة
إذ مــن املتوقــع أو مــن املفــروض هين، وضــع مســار لعبــور ســكة حديــد يف اجتــا - ٣

ربمـــا ال تكـــون إنشـــاء ســـكة حديـــد لزيـــادة حركـــة املواصـــالت واالنتقـــال بـــين املنطقتـــين، 
هنــــاك حاجــــة يف املرحلــــة األوىل إالّ إىل إقامــــة مســــلك واحــــد لســــكة احلديــــد يُســــتخدم يف 

ســـــرعة احلركـــــة وزيـــــادة لكـــــن مســـــتقبالً، ال بـــــد مـــــن مســـــلكين لتـــــأمين . الـــــذهاب واإليـــــاب
نقترح أن يكـون موقـع مسـار سـكة احلديـد يف اجلزيـرة الفاصـلة بـين . استعمال القاطرات

  .اجتاهي الطريق
نستنتج من املواصفات املذكورة أعاله أن عرض احلزام املرغوب فيه لربط الضفة 
بالســاحل، وفــق املواصــفات املتعــارف عليهــا عامليــاً كحــد أدنــى للوصــل اجلغــرايف، هــو 

متـــراً مـــن كـــل جهـــة  ٢٥ىل ارتـــداد عـــن الطريـــق بعـــرض ال يقـــل عـــن متـــراً، إضـــافة إ ٥٢.٥
كلــم، وهــي أقــرب نقطــة بخــط مباشــر بــين الضــفة الفلســطينية والســاحل  ٣٦وبطــول نحــو 

  .٢كلم ٣.٧الوصل هي نحو أي أن املساحة التي يجب أن تخصص لهذا . الفلسطيني
ع مســـار بعـــد أن عرضـــنا املواصـــفات للوصـــل اجلغـــرايف الـــذي ال يتعـــدى تـــوفير موقـــ

مالئــــم لوســــائل النقــــل بــــين املنطقتــــين، نعــــرض ثالثــــة بــــدائل ممكنــــة لكيفيــــة تنفيــــذ هــــذا 
  :املسار
  .طريق بري سريع - ١
  .جسر على طول املسافة - ٢
  .نفق على طول املسافة - ٣

  :وسيتم تقويم هذه البدائل الثالثة بموجب املعايير التالية للوصل اجلغرايف
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  .سطينيةأن يكون حتت السيادة الفل) أ
أن يكــــون مســــتقالً عــــن شــــبكة البنيــــة التحتيــــة واملواصــــالت اإلســــرائيلية، وغيــــر ) ب

  .قاطع لها
  .أن يؤمن سهولة احلركة، باإلضافة إىل التواصل واالستمرارية) ج
  .أن يوفر األمن باعتباره منطقة حدودية بين الدولتين الفلسطينية واإلسرائيلية) د

مقاومــة الكــوارث الطبيعيــة أو األعمــال العدوانيــة، أن يكــون ذا قــدرة تمكّنــه مــن ) هـــ
وجتعــل يف الوقــت نفســه تكلفــة إصــالح األضــرار قليلــة يف حــال وقــوع مثــل هــذه الكــوارث 

  .أو األعمال
  .أن تكون تكاليف تنفيذه مما يمكن التزامه والقبول به) و

 فمــــثالً، مــــن. أهميــــة املعــــايير املــــذكورة تختلــــف بالنســــبة إىل كــــل مــــن الطــــرفينإن 
املتوقــــع أن يكــــون املعيــــار املهــــم لــــدى إســــرائيل هــــو عــــدم خــــرق ســــيادتها، وعــــدم قطــــع 

بينمــــا نــــرى أن هــــذا املعيــــار يتعــــارض مــــع . التواصــــل يف أراضــــيها، وتــــوفير األمــــن لهــــا
أهداف الطرف الفلسطيني الذي يسعى لتأمين السيادة والسيطرة على الوصل اجلغرايف، 

لـــذلك عنـــد تقـــويم . ســـهولة احلركـــة وتواصـــلهاباإلضـــافة إىل تقلـــيص التكـــاليف وتـــأمين 
البــدائل املقترحــة نؤكــد أنــه يجــب أخــذ الــوزن النــوعي لكــل معيــار يف احلســبان، واختيــار 

املوضـوعية احلاليـة واملسـتقبلية، البديل األفضـل واألكثـر مالءمـة واملمكـن يف الظـروف 
هما آخــــــذين يف االعتبــــــار وجهــــــات نظــــــر الطــــــرفين املشــــــاركين وتقويماتهمــــــا ومصــــــاحل

وسنعرض فيما يلـي بعـض إيجابيـات وسـلبيات كـل بـديل يف ضـوء املعـايير . وأهدافهما
  .املذكورة

. اآلخـرينربمـا تكـون تكـاليف إجنـازه أقـل مـن البـديلين  :الطريق البري السـريع - ١
كمــــا أن تكــــاليف إعــــادة إصــــالحه وترميمــــه، يف حــــال وقــــوع كــــوارث طبيعيــــة أو أعمــــال 

لكنـه يف املقابـل يقطـع إسـرائيل ويشـكل فاصـالً لألراضـي . اًعدوانية، سهلة وقليلة نسـبي
وشـــبكات البنيـــة التحتيـــة اإلســـرائيلية، األمـــر الـــذي يســـتوجب إقامـــة اجلســـور أو األنفـــاق 

الفصــل بواســطة تــأمين كــذلك فــإن . لتجــاوز هــذه املنشــآت، وهــذا يزيــد يف تكلفــة تنفيــذه
لتحتيـة اإلسـرائيلية وربمـا يفصـل اإقامة جُدُر أو أية وسـائل عازلـة سـيقطع شـبكة البنيـة 

األراضــي اإلســـرائيلية بعضـــها عـــن بعـــض، وبالتـــايل يُحـــوَّل حـــزام مـــن األرض التـــي تقـــع 
. وهذا حاليـاً غيـر مقبـول مـن إسـرائيل. حتت السيادة اإلسرائيلية إىل السيادة الفلسطينية

اجلــانبين، كمــا أن الطريــق البــري الســريع لــن يشــكل ممــراً آمنــاً مــن عمليــات عدوانيــة لكــال 
واالتفــاق، علــى الــرغم مــن حمطــات الرقابــة التــي مــن املتوقــع أن حتــى يف حالــة الســالم 

تقام على امتداده، وذلـك علـى خلفيـة الهـواجس القائمـة والصـراعات التـي امتـدت إىل مـا 
. ورافقتهــا مــآس وويــالت كثيــرة مــن الصــعب حموهــا بــين ليلــة وضــحاهايزيــد علــى قــرن 
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لمـرور بطريـق سـريع حمـاط بسـياج هـو أمـر سـلبي بالنسـبة إىل كذلك فإن البعـد النفسـي ل
أمّــا الفلســـطيني فيشـــعر . اإلســرائيلي الـــذي يــرى أن دولتـــه تتقطــع بهـــذا الوصــل اجلغـــرايف

  .بأنه داخل سجن، إضافة إىل أن أرضه انتُزعت منه
علــى طــول املســافة بــين الضــفة الفلســطينية والســاحل الفلســطيني،  إقامــة جســر - ٢

تكــاليف عاليــة قياســاً بــالطريق البــري الســريع، إىل جانــب أنــه ســيقوم علــى وهــذا يتطلــب 
قواعــد متتابعــة تشــكل شــبه قطــع للوصــل اجلغــرايف لألراضــي اإلســرائيلية، كمــا ســيقطع 

ومــن ســلبيات هــذا . الكهربــاء مــثالًجــزءاً مــن شــبكات البنيــة التحتيــة اإلســرائيلية، كشــبكة 
اجلســـر أيضـــاً أنـــه يتـــأثر، بصـــورة ســـلبية ومباشـــرة، بأعمـــال عدوانيـــة أو كـــوارث طبيعيـــة 

األضـــرار جهـــداً وتكـــاليف ووقتـــاً يزيـــد يف ويتطلـــب إصـــالح . تـــؤدي إىل انقطـــاع االتصـــال
زاً فضالً عن ذلـك سيشـكل اجلسـر حـاج. سلبيات هذا احلل إذا ما قوبل بالبديلين اآلخرين

ملعارضـي اتفـاق السـالم واحلـل السياسـي مـن اإلسـرائيليين وحمفزاً على أعمال عدوانية 
لكـن، مـن . كما أنه سيكون لوجوده أبعاد نفسية تشكل شـبه حـاجز نفسـي. والفلسطينيين

  .يصبح هذا اجلسر ببنائه مثاالً يُحتذى وحمطاً ألنظار السياحجهة أُخرى، ربما 
نطقتـين، وهـذا يتطلـب أيضـاً تكلفـة تعـادل تكلفـة إقامـة يربط كال امل إقامة نفق - ٣
ويكــون لكــن لهــذا النفــق إيجابيــات، إذ إنــه ال يقطــع الوصــل اجلغــرايف اإلســرائيلي، . اجلســر

كمـا أنـه يـؤمن . البـري السـريعتعرضه ألعمال عدوانية أقل من تعرض اجلسر أو الطريـق 
د النفــــق مشــــكلة أمنيــــة أو وجــــووربمــــا ال يشــــكل . ســــهولة احلركــــة الفلســــطينية وتواصــــلها

مشـكلة نفسـية للفلسـطينيين، إذ إن على الـرغم مـن أنـه يشـكل حتمـاً نفسية لإلسرائيليين، 
لكـن الوقـت القصـير نسـبياً لقطـع املسـافة، . الوصل بين أجزاء دولتهم يتم من خالل نفـق

إن . ربمــــا يعــــوض مــــن اإلحســــاس بعبــــور نفــــقدقيقــــة،  ٣٠و ٢٠والــــذي قــــد يتــــراوح بــــين 
العامليـــة بإقامـــة األنفـــاق، وخصوصـــاً يف املـــدن الكبيـــرة الســـتعمال القـــاطرات  التجربـــة

حتـــت األرض حلـــل مشـــكلة املواصـــالت فيهـــا، جتعـــل هـــذا احلـــل ممكنـــاً يف ضـــوء الظـــروف 
لكن العرض الكبيـر للنفـق ربمـا يسـتحدث مشـكالت هندسـية أو زيـادة . السياسية احلالية

األفضـــــل إقامـــــة نفقـــــين منفصـــــلين  لـــــذلك قـــــد يكـــــون مـــــن. وصـــــيانتهيف تكلفـــــة إقامتـــــه 
  .متوازيين يف االجتاهين

ـــدرس بالتفصـــيلإن املواصـــفا . ت الفنيـــة واملتطلبـــات إلقامـــة هـــذا النفـــق يجـــب أن تُ
للوصـــــل لكـــــن الدراســـــة األوليـــــة تشـــــير إىل أن املنطقـــــة التـــــي يُقتـــــرح أن يمـــــر بهـــــا النفـــــق 

من ناحية جيولوجية، األمر الذي يزيـد يف إيجابيـات هـذا " ساكنة"اجلغرايف هي منطقة 
ومــن اجلــدير بالــذكر أنــه خــالل إعــداد هــذا املقــال تــم . قياســاً بالبــديلين اآلخــرينالبــديل 

. الفلســـطينيين واإلســـرائيليينإجـــراء مقـــابالت مـــع متخصصـــين بـــاألمن وبالسياســـة مـــن 
ن النفـق هـو أنسـب حـل للوصـل اجلغـرايف يف الواقـع الـراهن؛ فهـو وقد أشار معظمهم إىل أ

يحقق الوحدة اجلغرافية اإلقليمية، ويقلل االحتكاكات بين اإلسرائيليين والفلسـطينيين، 
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وال تتطلـــب إقامتـــه تقـــديم أيـــة تعويضـــات إىل اإلســـرائيليين يف مقابـــل األرض التـــي يمـــر 
. ة اإلســرائيلية أو أي تواصــل يف إســرائيلبهــا، باإلضــافة إىل أنــه ال يقطــع البنيــة التحتيــ

لـــذا يجـــب أن تطالَـــب إســـرائيل بإقامـــة النفـــق علـــى نفقتهـــا، أو باملشـــاركة األساســـية يف 
  .تكاليف إقامته كجزء من التعويضات التي يجب أن تدفعها إىل الشعب الفلسطيني

فضــل البــديل الــذي يشــمل البــدائل الثالثــة املقترحــة ويــدمج بينهــا هــو األربمــا يكــون 
واملقبــول واملمكــن واملنطقــي، بحيــث يقــام طريــق ســريع يف املنــاطق غيــر اآلهلــة، ويقــام 

لكــن . نفــق يف املواقــع اآلهلــة، ويقــام جســر عنــد التقــاطع مــع أيــة بنيــة حتتيــة إســرائيلية
تقــويم هــذا البــديل املنطقــي بموجــب املعــايير املطروحــة، وبحســب رؤيــة كــل مــن الطــرفين 

  .ل من تنفيذه أو من اعتماده أمراً غير مرغوب فيهملصلحته ولرغبته، قد يجع

  النفق - إقامة الوصل اجلغرايف 
وعلــى مــن أجــل تنفيــذ الوصــل اجلغــرايف يجــب أن يُتفــق علــى مســاره داخــل إســرائيل، 

يف الضـــــفة الفلســـــطينية، ويف الســــــاحل  - حتديـــــد نقطـــــة البدايـــــة بدقـــــة يف كــــــال طرفيـــــه
: مـــرحلتينذا األمـــر يجـــب أن يـــتم علـــى وهـــ. كمـــا يجـــب أن حتـــدد مواصـــفاته. الفلســـطيني

األوىل، عقد اتفاق بـين السـلطات السياسـية الفلسـطينية واإلسـرائيلية بشـأن هـذا الوصـل، 
  :يشتمل على ما يلي

سيادة اجلانب الفلسـطيني علـى حـزام الوصـل اجلغـرايف بعـد عمـق معـين، يُتفـق  - ١
متـر علـى األقـل،  ٢٠٠ويحـدد عـرض هـذا احلـزام بنحـو . عليه، عـن وجـه األرض الطبيعيـة

  .وذلك من أجل تأمين إجراء الدراسات والفحوصات وسهولة التنفيذ يف املستقبل
يـــتم تقييـــد البنـــاء والتطـــوير اإلســـرائيليين علـــى وجـــه األرض الطبيعيـــة للوصـــل  - ٢

غيـر مباشـرة، اجلغرايف بحيث ال تقام أية منشآت أو أعمال تؤدي إىل أضرار، مباشرة أو 
متـر، لكـن ال يـتم تسـييجه وإنمـا يصـار إىل  ٢٠٠رض هذا احلـزام بنحـو ويحدد ع. بالنفق

كحـزام أخضــر، كمـا هــو ) القطريــة واللوائيـة واحملليــة(تبيانـه يف اخملططــات اإلسـرائيلية 
  .األمر بالنسبة إىل معابر خطوط كهرباء التوتر العايل

تســــمح إســــرائيل عنــــد احلاجــــة، أو تلتــــزم، بــــدخول اجلانــــب الفلســــطيني إىل هــــذا  - ٣
بحســـب احلـــزام إلجـــراء أيـــة أعمـــال تتعلـــق بـــالنفق، بمـــا يف ذلـــك إنشـــاء حمطـــات تهويـــة، 

  .االعتبارات الهندسية التي يضعها مصممو النفق
مــن تــتم أعمــال البنــاء والصــيانة والتطــوير كلهــا حتــت مســؤولية الفلســطينيين  - ٤

  .دون تدخل اجلانب اإلسرائيلي إال بموافقة اجلانب الفلسطيني
تشارك إسـرائيل يف تمويـل جـزء كبيـر مـن نفقـات إقامـة هـذا النفـق، باعتبارهـا  - ٥

  .ويتم حتديد نسبة هذه املشاركة باالتفاق بين الطرفين. مستفيدة مباشرة من وجوده



  ٢٦ ، ص)١٩٩٨شتاء ( ٣٣، العدد ٩المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية مقاالت
 

١٨ 
 

من العمق الذي يُتفق عليه يحق للفلسطينيين استعمال حزام الوصل اجلغرايف  - ٦
وإذا تـوفرت . عن وجه األرض الطبيعيـة، أو حتـى مـن ضـعف هـذا العمـق، إىل سـقف النفـق

مــــوارد طبيعيــــة يف هــــذا العمــــق ســــيكون اســــتغاللها مــــن صــــالحية الســــلطة الفلســــطينية 
  .ومسؤوليتها

يـــتم تفصـــيل املســـؤوليات واحلقـــوق، يف االتفـــاق بـــين الطـــرفين لتـــأمين إنشـــاء  - ٧
  .اجلغرايف حتت السيادة الفلسطينية، بصورة جتعل الفصل بين الطرفين تاماً الوصل

بعد عقد االتفاق وحتديد املسؤوليات والصالحيات واألدوار تأتي املرحلة الثانيـة، 
إلقامـة النفـق والرقابـة علـى ) أو شركة حكومية فلسـطينية(وهي تشكيل هيئة فلسطينية 

الدراســــات والفحــــوص هــــذه الهيئــــة إجــــراء  وســــيكون مــــن مســــؤوليات. الوصــــل اجلغــــرايف
كما سيكون من صالحياتها تفويض إقامته إىل شركات خاصة، شرط أن . لتنفيذ النفق

. خاللهــــا املصــــلحة الفلســــطينيةتبقــــى املســــؤولية العليــــا يف يــــد هــــذه الهيئــــة، تــــؤمن مــــن 
للوصــــل اجلغــــرايف أمــــام شــــركات وتســــتطيع الهيئــــة طــــرح عطــــاء تخطــــيط وإقامــــة النفــــق 

كـذلك يمكـن أن يكـون تمويـل جـزء . األعمـالينية ودولية لها خبرة بهذا اجملال مـن فلسط
من نفقات إقامـة النفـق وصـيانته عـن طريـق رسـوم يـدفعها الـذين يسـتخدمونه، باعتبـار 

لكـن يجـب أن تكـون . أن هذا النفـق سـيكون مـن فئـة الطـرق التـي يـتم دفـع رسـوم لعبورهـا
اسـتخدامه حتـى مـن ذوي الـدخل احملـدود، أو  هذه الرسوم منخفضة بحيث ال حتول دون

رســوم متفاوتــة تبعــاً لنــوع الســيارة وســنة إنتاجهــا، األمــر الــذي يســاهم يف يمكــن فــرض 
  .جعل توزيع التكاليف عادالً بين املستخدمين

  استخدام الطرق اإلسرائيلية احلالية
وقتــاً ال شــك يف أن عمليــة االتفــاق علــى الوصــل اجلغــرايف وإقامــة النفــق ستســتغرق 

وإىل أن يـــتم إجنـــاز الوصـــل اجلغـــرايف يجـــب أن . ربمـــا يتجـــاوز خمســـة أعـــوام علـــى األقـــل
يــؤمن االتصــال بــين جــزأي الدولــة الفلســطينية، وأن يــزاد ويُشــجَّع كــي ال تتعمــق الغربــة 

ويف ســــــبيل ذلــــــك، يجــــــب أن يتفــــــق اجلانبــــــان الفلســــــطيني . بــــــين قســــــمي الــــــوطن الواحــــــد
الطريــق الــذي يــربط ر إىل اســتخدامه فيكــون بمثابــة واإلســرائيلي علــى تعيــين مســار يصــا

ونقتــــرح أن يكــــون هــــذا املســــار جمــــاوراً حملــــور الوصــــل . الســــاحل بالضــــفة الفلســــطينية
التحتيــــــة للمواصــــــالت اجلغــــــرايف املقتــــــرح، وذلــــــك مــــــن أجــــــل الشــــــروع يف بنــــــاء البنيــــــة 

الفلســـطينية الداخليـــة وتطـــوير شـــبكة الطـــرق كـــي تكـــون جـــاهزة ومعـــدة الســـتخدام النفـــق 
العربية وجودَ مسار معين يـربط كذلك فإن لتعويد الفلسطينيين وسكان الدول . مستقبالً

ســـلوك املســـتثمرين والنـــاس عامـــة وبنـــاء عليـــه، يبـــدأ . الســـاحل بالضـــفة أهميـــة خاصـــة
أي أن اختيـار املسـار املرحلـي للوصــل . اسـتثمارهم أو موقـع ســكناهمباختيـارهم موقـع 

التحوالت التي ستجري داخل الدولة الفلسـطينية اجلغرايف يجب أن يأخذ بعين االعتبار 
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املواصــــــــالت، واملراكــــــــز العمرانيــــــــة، وتطــــــــوير املنشــــــــآت جلهــــــــة بنيــــــــة وهيكليــــــــة شــــــــبكة 
طريـــــــق الـــــــداخلي املقتـــــــرح ويف املقابـــــــل يجـــــــب أن يطـــــــور ال. االقتصـــــــادية واخلدماتيـــــــة

داخل إسرائيل كي يستطيع استيعاب حركة املواصـالت استخدامه من قبل الفلسطينيين 
  .املتوقعة، وتأمين مواقع احتكاكات قليلة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين

باإلضــافة إىل ذلــك، يــتم خــالل الفتــرة االنتقاليــة إدخــال تعــديالت علــى اخملططــات 
ـــنَّن اســـتعماالت األراضـــي يف الهيكليـــة القطريـــة وال لوائيـــة واحملليـــة اإلســـرائيلية، كـــي تُقَ

وربمــــــا يكــــــون هنــــــاك حاجــــــة إىل تعــــــديل . احليــــــز الــــــذي سيُخصــــــص للوصــــــل اجلغــــــرايف
احملـــدَّد للوصـــل اخملططـــات الهيكليـــة اإلســـرائيلية بواســـطة إعـــداد خمطـــط خـــاص للحـــزام 

مخططـات القطريـة سـارية اجلغرايف بين الضـفة والسـاحل الفلسـطينيين، يكـون تعـديالً لل
املفعول يف املنطقة التي ستخصص داخل إسرائيل للوصل اجلغرايف، ويتم تصديق هذا 

ويجـــــب أن يجـــــري إعـــــداد اخملطـــــط املقتـــــرح . التعـــــديل مـــــن جانـــــب احلكومـــــة اإلســـــرائيلية
  .أجهزتها التخطيطية أيضاًبمشاركة فلسطينية، وأن تصدِّق عليه 

  أثر الوصل اجلغرايف
  لداخلية للدولة الفلسطينيةيف الهياكل ا

أشــرنا ســابقاً إىل أن وجــود منطقتــين منفصــلتين جغرافيــاً وحيّزيــاً يجعــل االنتقــال 
مـــن منطقـــة إىل أُخـــرى مرتبطـــاً بضـــوابط ومعوقـــات شـــبيهة بالضـــوابط علـــى الهجـــرة إىل 

بصــورة ملحوظــة، وقــد خفــف هــذا الواقــع الهجــرة الداخليــة بــين املنطقتــين . دولــة أجنبيــة
كـــذلك فـــإن البنيـــة العشـــائرية، ومصـــادر الالجئـــين .  تتجـــاوز أعـــداداً حمـــدودةوجعلهـــا ال

، ١٩٤٨الفلسـطيني بعـد سـنة املتعددة التي سكنت كالً مـن الضـفة الفلسـطينية والسـاحل 
وخضــوع املنطقتــين لنظــامين سياســيين يختلــف أحــدهما عــن اآلخــر، كــل هــذا ســاهم يف 

نهــا فــوارق وربمــا يف بعــض األحيــان إيجــاد وحــدات اجتماعيــة واقتصــادية وثقافيــة، بي
  .شعب واحدغربة على الرغم من انتمائها إىل 

إن خضـــــوع املنطقتـــــين لوحـــــدة سياســـــية وإداريـــــة واقتصـــــادية وقانونيـــــة ســـــيوحد 
كمـــا أن الوصـــل اجلغـــرايف ســـيعمق هـــذه الوحـــدة، ويزيـــد يف التـــرابط بـــين أبنـــاء . االنتمـــاء

واحـــداً بعـــد الشـــعب الواحـــد، ويف االنتمـــاء إىل احليـــز اجلغـــرايف السياســـي الـــذي سيصـــبح 
يجــب أن تــؤمن بنيــة حتتيــة مؤسســاتية  ويف ســبيل حتقيــق ذلــك. تــوفر الوصــل اجلغــرايف

إىل ذلك، فإن كـان ثمـة باإلضافة . وإدارية واحدة، تعمل بموجب قوانين وأعراف واحدة
انتقــال العمالــة ورأس املــال إىل تطــور غيــر متــوازن حاليــاً بــين املنطقتــين فســيؤدي إىل 

ابط علـى واالسـتثمار، وخصوصـاً أن الضـواملواقع التي تتوفر فيها فرص العمـل والـربح 
لـــــذلك يجـــــب أن يـــــتم إعـــــداد . تنقـــــل الســـــكان الفلســـــطينيين داخـــــل الـــــوطن الواحـــــد ســـــتلغى

استراتيجيا وخطط تتوقع حجم هذا التنقل والتوظيف االستثماري من أجل إقامة البنيـة 
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وهــذا يعنــي اختيــار مركــز إداري . التحتيــة لتشــجيع كــل منهمــا وإيجــاد الفــرص أمامهمــا
قتصـــادية، وخصوصـــاً أن الدولـــة الفلســـطينية تميـــل إىل اقتصـــادي يشـــمل الفعاليـــات اال

التمركز نظراً إىل حجمهـا فيمـا يتعلـق بـالتوظيف املـايل واالسـتثماري ومسـاحتها وعـدد 
واالختيـــار هـــو بـــين القـــدس وغـــزة، إذ إن لكـــل واحـــد مـــن هـــذين . ســـكانها ومعـــايير أُخـــرى

لكــن الوصــل اجلغــرايف وقــد كــان كالهمــا حتــى اآلن مركــزاً ملنطقــة، . املركــزين أفضــلياته
مقـار سيدفع يف اجتـاه إيجـاد مركـز واحـد أو ربمـا مركـزين، رئيسـي وثـانوي، يتقاسـمان 

املؤسســــــات املركزيــــــة اإلداريــــــة واملاليــــــة واالقتصــــــادية، باإلضــــــافة إىل مراكــــــز احلكــــــم 
  .والسياسة

يف ومـــن أجـــل حتقيـــق التواصـــل والتكامـــل يجـــب إعـــداد شـــبكة املواصـــالت الداخليـــة 
لسطينية على اعتبار أن الوصل اجلغرايف مركـز حلركـة املواصـالت بـين جـزأي الدولة الف

ومــــن مــــدخل النفــــق يف الوصــــل اجلغــــرايف يــــتم توزيــــع املواصــــالت . الدولــــة الفلســــطينية
ولعمليــة تخطــيط شــبكة الطــرق الداخليــة واملواصــالت أهميــة خاصــة كــي يــتم . الداخليــة

الوصـل اجلغـرايف يجـب يط النفـق يف وهذا يعني أنه عند تخطـ. تفادي اختناقات مرورية
مــــن أجــــل تــــاليف النفــــق،  أن يباشــــر أيضــــاً تخطــــيط شــــبكة الطــــرق الداخليــــة املؤديــــة إىل

االعتبــار تخطــيط اســتعماالت كــذلك يجــب أن يؤخــذ يف . اختناقــات مروريــة عنــد املــدخل
األراضــي عنــد مــدخل النفــق؛ وهــذا يشــمل، مــثالً، إقامــة منطقــة تشــغيل أو خــدمات أو ربمــا 

  .لتصبح مدينة يف املدى البعيدامة مدينة جديدة أو توسيع إحدى القرى إق
مـــــا أود أن أشـــــدد عليـــــه هـــــو أن التخطـــــيط القطـــــري الهيكلـــــي والقطـــــاعي يف الدولـــــة 

. اليــومالفلســطينية يجــب أن يكــون خمتلفــاً نتيجــة وجــود الوصــل اجلغــرايف عمــا هــو عليــه 
لـــذلك يجـــب أن تعـــدّ، يف البدايـــة، اخلطـــط والبـــرامج، بمـــا يف ذلـــك وضـــع سياســـات تنمويـــة 

سـبيل املثـال، إن علـى . تتجاوب مع وجود هذا الوصـل، بحيـث تعتمـد علـى تـوازن إقليمـي
وجـــود الوصـــل اجلغـــرايف ربمـــا يقلـــل مـــن الهجـــرة التاريخيـــة مـــن منطقـــة اخلليـــل شـــماالً، 

نـــوب، وبـــذلك تصـــبح منطقـــة شـــمال الضـــفة الفلســـطينية مـــن وينقـــل املركـــز يف اجتـــاه اجل
األطــراف يف الدولــة الفلســطينية، األمــر الــذي يــدفع الهجــرة منهــا يف اجتــاه اجلنــوب، إىل 

التفصــيلية ســابقة ألوانهـا، لكــن ال بــد ربمــا كانـت مناقشــة هــذه األمـور . القـدس أو اخلليــل
يف الدولــة الفلســطينية، وكــي يــتم متوازنــاً مــن دراســتها الحقــاً كــي نــؤمن تطــوراً هيكليــاً 

ونظـــنّ أن بنيـــة الدولـــة الفلســـطينية نتيجـــة وجـــود . جتـــاوز االزدواجيـــات وإهـــدار املـــوارد
ومـرد هـذا االخـتالف هـو . نفقـاً، سـتختلف عمـا هـي عليـهالوصل اجلغـرايف، حتـى لـو كـان 

ز إيجاد فرص املنافسة داخل البلد الواحد، وإيجاد فرص تنقل السكان، وحتـول يف مركـ
االقتصــــادية، وحركــــة الســــكان، وتوحيــــد الهياكــــل اإلداريــــة والقانونيــــة ثقــــل الفعاليــــات 

  .واملؤسساتية واالقتصادية والسياسية، بعد أن كانت شبه مفصولة
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  خالصة
بعـــض لقـــد تبـــيّن، نتيجـــة اللقـــاءات مـــع أصـــحاب قـــرار فلســـطينيين ونتيجـــة مناقشـــة 

بــــين الضــــفة الفلســــطينية والســــاحل املهتمــــين اإلســــرائيليين، أن آليــــة الوصــــل اجلغــــرايف 
الفلسطيني مل توضع إىل اآلن على طاولة املفاوضات كموضوع أساسي على الرغم مـن 

وكانت أفكار أولية عُرضت، لكن بصورة غير جديـة ألن التركيـز منصـبّ حاليـاً . أهميتها
د وكما بينّا فإن للوصل اجلغرايف أهمية خاصـة ألنـه يتجـاوز حـدو. على املمرات اآلمنة

التـــــــي يـــــــدور احلـــــــديث عنهـــــــا كـــــــي تكـــــــون خاضـــــــعة للســـــــيادة  - األراضـــــــي الفلســـــــطينية
جتــــاوزه بواســــطة طــــرح آليــــة إىل داخــــل دولــــة إســــرائيل، وأن األمــــر يمكــــن  - الفلســــطينية

للوصل تستطيع تأمين مصالح الطرفين املتفاوضين واملتنازعين اللذين يسـعيان حلـل 
ية لوجــــود الوصــــل اجلغــــرايف هــــي أحــــد سياســــي إقليمــــي، وأن األهميــــة األمنيــــة والسياســــ

  .اإلقليمي املطروحصمامات األمان الستقرار هذا احلل السياسي 
فــإن التفكيــر يف الوصــل اجلغــرايف كــان حاضــراً يف قــرار التقســيم رقــم وكمــا أشــرنا، 

إن التغيــــرات . ، لكنــــه مل ينفــــذ حتــــى اآلن١٩٤٧الــــذي اتخذتــــه األمم املتحــــدة ســــنة  ١٨١
ــــــد وجــــــوب الوصــــــل اجلغــــــرايف أهميتــــــه لتكــــــوين  السياســــــية واإلقليميــــــة الوحــــــدات ال تُفْقِ

وربمــا تمكّــن التقنيــات احلديثــة مــن حتقيــق هــذا الوصــل مــن دون تقــاطع مــع . السياســية
كلـــم  ٣٦إن اآلليـــة التــي اقتُرحـــت للوصــل، وهـــي نفــق طولـــه نحــو . ســيادة الدولـــة األُخــرى

متــر تقريبــاً، تــؤمن التواصــل  ٢٠٠متــراً ويخصــص لــه حــزام بعــرض  ٥٢.٥وعرضــه نحــو 
وتـــؤمن الســـيادة علـــى حركـــة اجلغـــرايف، ومـــع ذلـــك حتـــول دون االحتكـــاك باإلســـرائيليين 

ومــن خــالل دراســة . النقــل داخــل الدولــة الفلســطينية واســتمرارية هــذه احلركــة وتواصــلها
جتــارب إقامــة األنفــاق جنــد أن هــذا احلــل أصــبح مقبــوالً حتــى حلــل مشــكالت املواصــالت 

الفلسـطيني، يمكـن اسـتخدامه  - وهنـا، يف الواقـع اإلسـرائيلي. ز العوائـق الطبيعيـةوجتاو
وربمــا يكــون هــذا احلــل متميــزاً، وخصوصــاً . لتجــاوز معوقــات سياســية وســيادية وأمنيــة

لكـــن مـــن املتوقـــع أن يكـــون هـــذا التميـــز . اإلســـرائيلي الـــذي نشـــأ - يف الواقـــع الفلســـطيني
عامليــــاً ويُقتفــــى أثــــره حلــــل مشــــكالت إقليميــــة  احلــــايل هــــو حــــل مقبــــول ومتعــــارف عليــــه

ومنازعــات بــين أقليــات قوميــة داخــل الدولــة الواحــدة يمكــن أن حتــدث يف القــرن املقبــل، 
وخصوصاً على خلفية الصراعات اإلثنية املتزايدة داخـل الدولـة القوميـة، أو الصـراعات 

  .احلاليةالسياسية 
كــار التــي عرضــت يف هــذا املقــال مــا ال بــد يف النهايــة مــن اإلشــارة إىل أن طــرح األف

زالـــت بحاجـــة إىل إثباتـــات كميـــة، وأن هنـــاك حاجـــة ماســـة إىل وضـــع تفصـــيالت أُخـــرى 
تشــمل النــواحي اإلداريــة والسياســية واملؤسســـاتية التــي مــن املتوقــع إعــدادها وطرحهـــا 

  .على طاولة املفاوضات كمقدمة لالتفاق على إقامة الوصل اجلغرايف املقترح
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